
En de 
Brusselse 

Vlamingen? 

wu laadt de batterijen op 
van 27 Juil t.e.m. 18 augustus. 
De redaktle wenst haar lezers 

een prettige vakantie! 

D e kommunautaire sfeer wordt 
met de dag grimmiger. In 
politiek Vlaanderen groeit 

stilaan een konsensus over de verdere 
staatshervomring. Maar, aan de 
overkant van de taalgrens worden de 
messen gewet, waarop de Vlaamse 
politici van de weeromstuit bitsig 
reageren. Dat leidt tot een egelstelling 
en een vicieuze cirkel, wat de 
gemeenschappen uit elkaar doet 
groeien. 

Op ongenuanceerde wijze stelt PS-
kamerlid Dufour dat „de solidariteit van 
de Vlamingen een solidariteit van de 
rijken is." Zelfs Europees kommissaris 
voor het Konkurrentiebeleid, Karel Van 
Miert, moet eraan geloven. Omdat Van 
Miert bedenkingen heeft bij de 
herkapitalisatie van het noodlijdende 
Waalse staalbedrijf Forges de Clabecq, 
acht Waals minister-president Robert 
Collignon het nodig om erop te wijzen 
dat hij „een Vlaming is." Van Miert doet 

niets anders dan de 
Walen adviseren de 
herkapitalisatie niet 
enkel met 

overheidssubsidiefj^jj 
bewerkstelligen, maar 

er ook de privé-sektor bij te betrekken. 
Normaliter zou Collignon dat zelf 
moeten weten. De fouten van het 
verleden blijven zich herhalen. En de 
schuldige is steeds dezelfde: „de 
Vlaming Van Miert, die door Wallonië 
raast als een „Rambo" en die beter het 
„Belgisch belang zou verdedigen." 

Telkens weer, wordt daaraan 
toegevoegd dat Vlaanderen het arme 
Wallonië aan zijn lot zal overlaten. Ook 
de Vlaamse socialisten moeten de 
klaagzang aanhoren. „Ontgoocheld" 
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zoals de Walen zijn in de houding van de 
Vlaamse socialisten, roepen ze de rijkere 
Brusselaars ter hulp. Intussen vragen ze 
de Vlamingen „hun negatief diskours te 
stoppen". De dreiging volgt op de bede, 
want als dat niet helpt zullen „de 
Franstaligen sneller dan verwacht de 
nodige konklusies trekken." 

Die dreigende taal is de monarchie 
niet ontgaan. In zijn 21-juli toespraak 
zei Albert II de kommunautaire 
twistpunten niet te willen ontkennen. 
Hij riep op tot een versteviging van het 
federale model dat iedere vorm van 
separatisme verwerpt. Even hield hij de 
Walen bij de hand door impliciet te 
vermelden dat een scheiding tot een 
verarming zou lijden. Daarop werd het 
„Brussels samenlevingsmodel" als 
bindteken bovengehaald. In dat verband 
verwees de vorst nogal omfloerst naar 
het behoud van de „kulturele 
diversiteit". Het ware beter geweest ook 
rCens te verwijzen naar de provokatie vafl,-.«g|Q|g .,, 
de Brusselse Franstaligen, die alles 
behalve de taaidiversiteit respekteren. 

De koningen van België dansten 
steeds op een kommunautaire slappe 
koord. Het blijkt almaar moeilijker om 
het evenwicht te behouden. Toch was en 
is de monarchie vooral op haar hoede 
voor de Franstalige dreigingen. De 
Vlamingen zijn braver, minder 
republikeins gezind en bovenal trouwe 
koningsgezinden. 

Op zijn minst een ruggesteun voor 
de Brusselse Vlamingen had er dan ook 
van af gekund. (evdc) 

Schrik van eigen Vlaamse schaduw?. 

Over 11 juli. 

Etterbeek ontkankeren 

Gesmaakte boterhammen 

Trammelant in lompenland 

Welke 
toekomst? 

N ooit eerder werd zo opgewonden over 
,,de toekomst" van België gesprol<en 

ais tussen 11 en 21 juii '96. Ook koning Albert 
bleef niet achter, hij vraagt - met goed
keuring van het kabinet-Dehaene - een ver
steviging van het federale model „dat iedere 
vorm van een openlijk of verkapt sepa
ratisme verwerpt". Nogal ongenunaceerd, 
zoals het Dehaene 
past. Daarmee krij
gen zowel de 
Waalse voorstan
ders van aanhech
ting bij Frankrijk als 
de Vlamingen die 
voor konfedera-
lisme pleiten hun bolwassing. De tekst
schrijvers van Albert hadden het fijn aan 
boord gelegd. Tegelijkertijd stelden zij dat 
eerbied voor de eigen indentiteit het fe
derale model niet uitsluit en dat de ge
schiedenis tussen de „bewoners van onze 
gewesten" veel persoonlijke banden heeft 
gesmeed die „een geweldige menselijke 
rijkdom" betekenen. Aldus stelde de vorst 
de Bezorgde Belgen op hun gemak. Inzake 
Brussel, dat door de koning de rol van 
bindteken kreeg toebedeeld, werd de wer
kelijkheid geweld aangedaan. Als er in dit 
land één plek is dat allesbehalve bindteken is 
dan mag dat wei Brussel zijn. Stellen dat 
Brussel de hoofdstad is van twee van de 

gemeenschappen zullen de Franstalige 
Brusselaars wel graag horen, maar zeker met 
de Walen. Nog deze week verklaarde Ar
mand De Decker, PRL-voorzitter van het 
hoofdstedelijk parlement, dat de Walen een 
historische fout hebben begaan door Na
men tot hun hoofdstad uitte roepen en niet 
Brussel. Diezelfde De Decker gaf in Le Soir 

(22jullj.l.) Dehaene 
de opdracht om 
eindelijk eens te 
spreken. Het is in
derdaad opvallend 
dat de premier 
geen kommentaar 
levert bij uitspraken 

over de toekomst van België, hij laat de 
koning daarvoor opdraven. Dehaene heeft 
maar één zaak voor ogen en dat is de 
Maastricht-norm halen mét steun van zijn 
regeringspartners, die wil hij nu niet voor het 
hoofd stoten. Wie de mening van de premier 
wil kennen vindt deze in de toespraak van 
Albert. 
Er zijn op de twee snelheden-uitspraak van 
Van den Brande interessante bewegingen 
gevolgd. Het is geweten dat Louis Tobback 
Dehaene verzocht heeft Van den Brande in 
te tomen omdat hij de SP ,,een beetje zot 
aan het maken " is. Vervolgens hield De 
Batselier zijn ferme 11 Juli-toespraak, in een 
nota aan het SP-partijburo ging hij nog een 

stap verder door België tot een konfe
deratie om te vormen. De gestrekte mars 
van Van den Brande besmet de SR Maar niet 
Freddy Willockx en Jef Sieeckx, ook de Jong
socialisten niet. Gelijktijdig - wat op or
kestratie wijst - ontving het paleis Luk Ryc-
kaert, voorzitter van de Belgische Progres
sieve Socialisten en notoir tegenstander van 
elke verdere federalisering. In politieke krin
gen en niet het minst bij de SP vindt men 
deze audiëntie alles behalve verstandig. On
middellijk na de publikatie van de nota-De 
Batselier stuurde de BPS de lijst met haar 
leden rond. ,,Kwestie om in de pers wat te 
kunnen stoken tegen de konfederaai ge-
inspireerde nota van Norbert De Batselier " 
merkte De Morgen o^. Jan Reynaers, BPS'er 
en kabinetchef van de adjunkt-goeverneur 
van Vlaams-Brabant, verdedigde in Le Soir 
(13-14 juii) de faciliteiten in de Vlaamse rand 
rond Brussel en stelde voor dat taalpro
blemen er door een,,diplomatie de terrain" 
moeten opgelost worden. Reynders ziet zijn 
Franstalige baas (PS) daarbij ais ombuds
man Vlaamse regering en parlement moe
ten dat aanvaarden, vindt hy 
De SP is zeker nog niet klaar met die BPS' De 
vraag is groot welke rol de ,,herboren" Wiliy 
Claes daarbij speelt, de ex-Navo-chef blijft 
het moeilijk hebben met een Vlaams profiel 
voor de SP! 
Om het tafereel volledig te maken moet ook 

de uitnodiging aan de Vlaamse partijvoor
zitters van VLD-voorzitter De Croo vermeld 
worden. Ook Annemie Neyts (VLD) vraagt 
een debat over de toekomst van België, de 
vraag is groot of partij- en euro-parlements-
lid het wei over dezelfde toekomst heb
ben. 
Wij schetsen dit beeld met de vraag naar de 
plaats van de Volksunie in deze samenhang. 
Een dubbeihartige CVP met een Dehaene en 
een Van den Brande die elk hun eigen spel 
spelen. Een De Batselier die hard z'n best 
doet om Het Sienjaal voor de VU toch nog 
aantrekkelijk te maken Een ontketende 
VLD-Lega Nord die onder druk van haar 
,,nieuwkomers" een nieuw offensief naar 
de VU heeft ingezet. 
Begin dit jaar lanceerde het Barhkadenplein 
zijn 10-puntenprogramma voor konfede-
ralisme, dat is nu bijna helemaal door de 
andere partijen overgenomen. De tijd is rijp 
om de voorstellen te verfijnen en er een 
algemeen-Vlaams projekt van te maken. De 
VU moet daarbij het voortouw nemen en 
haar werking van de komende maanden 
daarop afstellen. Eind september komt de 
partijtop in speciale weekeinde-zitting sa
men, deze belangrijke politieke evolutie kan 
daarbij niet onbesproken blijven. 

Maurlts van Liedekerke 



Oxford 
Het wordt een fenomeen: jonge politieke 
boegbeelden trekken zich tijdelijk uit de 
politiek terug. Ze worden in de woestijn 
gestuurd of ze zijn opgebrand. 
Zo neemt Frank Vandebroucke (SP) 
ontslag als kamerlid om aan de 
universiteit van Oxford te gaan 
doktoreren over de sociale 
rechtvaardigheid in de welvaartstaat. 
Allicht vlucht Vandenbroucke niet weg 

voor een mogelijk Agusta-proces. Veel 
aannemelijker lijkt zijn vertrek te zijn 
ingegeven door de onmacht van het 
parlement. Wie twee jaar niets anders te 
doen heeft dan op de stemknop drukken, 
kan beter gaan studeren. 
Al had Vandenbroucke beter de 
volmachten bestreden. Op die manier 
hoefde hij nadien het vertrouwen van zijn 
kiezers niet te verloochenen. 

Referendum 
Freddy Willockx (SP) trekt ten strijde tegen het kon-
federalisme. Hij vreest voor het einde van Beigië. Er van 
overtuigd zijnde dat het gros van de Vlaamse bevoiking 
geen scheiding wii, opteert hij voor een referendum: „Op 
het partijbureau was de weerstand tegen de konfe-
deralistische voorstellen van Norbert De Batseller groot. 
Maar, nu we zover zijn wil ik dat de Vlaamse bevolking zich 
kan uiten. Bovendien moet binnen mijn partij de diskussie 
zo demokratisch mogelijk verlopen. Ik vraag dat alle sp
ieden zich nog voor het kongres van '98 kunnen uitspreken 
in een enquête of een referendum." 

• D O O R D E W E E K S • 

i^ Vlaams minister van Gelijke 
Kansenbeleid Anne van Asbroeck (SP) 
is moeder geworden van een tweede 
meisje. De boreling kreeg de naam 
Sofie mee. De 39-jarige Van Asbroek 
wordt voor de tweede Vlaamse re
geerperiode vervangen door een 
CVP'ster 

i„ Europaiia TurkUe. normaal 
voorzien in 1997, gaat niet door Eerder 
werden de voorbereidingen tijdelijk 
opgeschort, omdat de federale politici 
geëist hadden dat ook de kulturele 
verscheidenheid van Turkije aan bod 
zou komen. Financiële moeilijkheden 
deden het projekt verder de das om. 
Overigens zal er niet meer worden 
gewerkt met landen. Europaiia zal zich 
nu toeleggen op steden. 

s. Europarlementsleden mogen 
bij de uitoefening van hun mandaat 
geen snoepreisjes meer aanvaarden. 
De lobbyisten in het Europees par
lement moeten zich laten registreren 
en een gedragskode naleven... 

I ...Deze nieuwe wettelijke be
palingen die de korruptie moeten te
gengaan blijven echter vrij vaag. Zo 
moet de inhoud van de gedragskode 
nog worden bepaald. En de Europese 
parlementsleden mogen wel financi
ële, personele of materiële steun aan
vaarden die derden hen voor hun po
litieke aktiviteiten verlenen. 

, Naar jaarlijkse traditie werd een 
rits Belgen in de adelstand verheven. 
Er zouden zich steeds minder Belgen 
verdienstelijk maken, want het aantal 
gegadigden daalt van jaar tot jaar Op
vallend ook Is dat het lijstje van de elf 
nieuwe adellijken vijf vrouwen telt, 
waaronder Els Witte, rektor aan de 
VUB, en de koreografe Anne Teresa De 
Keersmaeker 

Walter Debrock is niet meer. 
Op 85-jarige leeftijd is de gewezen 
rektor van de VUB in Jette overleden. 
Debrock was een sociaal bewogen en 
vrijzinnig flamingant. Hij beschouwde 
de Frontbeweging als links en paci
fistisch en niet als reaktionair Dat de 
Vlaamse beweging in de jaren dertig 
eindigde in ekstreem nationalisme was 
volgens Debrock de fout van België. 
Een interpretatie die van de jonge pro
gressieven niet kan worden verwacht. 
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NVOS 
Het konflikt binnen de niet-partijpoli-
tieke Vlaamse beweging breidt zich uit. 
Het Forum en het IJzerbedevaartkomité 
slagen er niet in een vergelijk te vinden. 
Ook binnen het VOS, het Verbond van 
Vlaamse Oudstrijders, is er een scheuring 
ontstaan. 

Reeds enkele jaren heerst er onvrede over 
de standpunten die VOS inneemt. Vooral 
sinds VOS, in 1995, haar inhoudelijk 
programma aanpaste en in navolging van 
het IJzerbedevaartkomité eraan denkt om 
de beginselen „zelfbestuur", „Gods
vrede" en „nooit meer oorlog" in ei
gentijdse termen „vrijheid", „verdraag
zaamheid" en „vrede" te herschrijven. 
Kritici vinden VOS daarom te tam. Bo
vendien zijn ze van oordeel dat VOS te 
weinig anti-Belgisch is en onvoldoende 
pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid 
In maart 1996 scheurde een groep dis
sidenten zich definitief af. Een aantal 
VOS-afdelingen volgden hun voorbeeld. 
Onder leiding van Vlaams Blok-man-
dataris, Wilfried Aers, werd op 12 juni 
NVOS boven de doopvont gehouden. 
Tijdens een gelegenheidstoespraak kwam 
Ignace Lowie, een andere Blok-manda-
taris, zowel op voor Vlaamse onafhan
kelijkheid als voor de eenheid van de 
Nederlanden. 

Het NVOS doet er alles aan om de 
goedmenende VOS-leden op het ver
keerde been te zetten. Niet gespeend van 
kwaadwilligheid en vooral ter slechter 
trouw, wordt argwanende VOS-leden 
wijsgemaakt dat de termen vrijheid, ver
draagzaamheid en vrede afgeleid zijn van 
de leuzen van de Franse revolutie. Op die 
manier wordt dan de indruk gewekt dat 
het VOS de oorspronkelijke doelstellin
gen niet langer onderschrijft. 

VOS 
De kersverse voorzitter van het VOS, 
Hugo Thibaut, benadrukt dat de Oud-
strijdersbond weliswaar achter de nieuwe 
termen staat, maar de oude termen nog 
niet formeel heeft gewijzigd. 

Thibaut: „Ik sta achter de nieuwe leuzen, 
al mag voor mijn part ook een stuk 
traditie behouden blijven. De VOS-leden 
zijn daar nogal gevoelig voor. Bovendien 
heerst er teveel misverstand. Sommigen 
denken dat de nieuwe leuzen een de-
radikalisering inhoudt. Dat is totaal on
juist. Zelfbestuur, wat evengoed kan aan
geduid worden als politieke, fiskale en 
sociale vrijheid voor Vlaanderen, moet 
minstens worden gerealiseerd binnen een 
konfederaal model. Als België dan nadien 
verdampt is dat voor mij geen probleem. 
België mag dus verdwijnen, maar moet 
niet verdwijnen. Veel hangt af van Brus
sel. Daar kunnen we niet naast kijken." 

VERZOENING 
Als VOS dergelijke, toch radikale, stand
punten inneemt, is verzoening dan nog 
mogelijk? 

De VOS-voorzitter: „ Bert Eyckertnan is 
reeds met een aantal dissidenten gaan 
praten. Wij zullen blijven streven naar 
verzoening. Temeer, daar onze stand
punten niet veel afwijken van deze van 
het NVOS. Zo zijn wij niet a fortiori tegen 
Vlaamse onafhankelijkheid, al moet dit 
vreedzaam gebeuren. 
„Toch", zo stelt een eerder pessimistische 
Thibaut, „vrees ik dat het water tussen 
beiden veel te diep is. Het gaat hier 
andermaal om een inbraak van rechts-
radikalen, die regelrecht ingaan tegen het 
Ijzertestament. Juist daarom gaan er bin
nen het VOS stemmen op om te evo
lueren naar een totale breuk. Hun ar
gumentatie is dat het NVOS een man
telorganisatie is van het Blok en dat 
daarom een verzoening uitgesloten is." 
„Persoonlijk, echter", zo vervolgt Thi
baut, „opteer ik er voor om gematigd en 
kalm te reageren. Iedereen, dus ook de 
Blok-leden, blijft immers welkom in onze 
organisatie zolang ze de VOS-beginselen 
onderschrijven. Ik ben er immers van 
overtuigd dat er heel wat Blok-leden zijn 
die opteren voor onafhankelijkheid, maar 
die niet te vinden zijn voor de ekstreem-
rechtse standpunten. Overigens wens ik 

Frankle goes 

to Oxford! 

over die ekstreem-rechtse standpunten 
niet in diskussie te gaan. Dat gaat mij te 
ver". 

DE CROO 
VLD-voorzitter Herman De Croo krijgt 
het hard te verduren. In de plaats van de 
kamerdebatten over de kaderwetten bij te 
wonen, trok hij richting Atlanta om er de 
Olympische Spelen bij te wonen. De 
meerderheidsfrakties konden er niet om 
lachen. Claude Eerdekens, fraktieleider 
van de PS, merkte op dat De Croo zijn 
beste politieke jaren achter de rug heeft. 
Luc Van Der Kelen van het Laatste 

Nieuws voegde daaraan toe „dat we 
voortaan weten wat De Croo echt be
langrijk vindt." 

Natuurlijk weten we dat. Zo het De Croo 
verstaan het federale model te willen 
behouden. Tegen de socialisten en tegen 
een belangrijke fraktie van zijn eigen 
partij in, verwierp De Croo het kon-
federalisme. Toch nodigt de VLD-voor
zitter de voorzitters van de andere „se
rieuze" Vlaamse partijen uit om geza
menlijk een verdere staatshervorming 
voor te bereiden. „Overhaasting", zo 
oordeelt De Croo, „is daarbij niet no
dig. 

Een nieuwe staatshervorming komt er pas 
na 1999, al moeten er tijdens deze le
gislatuur enkele voorbereidende stappen 
worden gezet." 

Fraktieleider Dewael, vond het blijkbaar 
nodig De Croo bij te springen, aangezien 
hij duidelijk benadrukte dat de Vlaamse 
liberalen hoe dan ook een deel van de 
Sociale Zekerheid willen splitsen. Bo
vendien wees hij erop dat fiskale au
tonomie noodzakelijk is en dat zelfs een 
deel van de overheidsschuld naar de ge
westen moet overgeheveld worden. 
VU 

Namens de partij, reageerde de VU-frak-

tie van het Vlaams parlement op de 
uitnodiging van De Croo. De partij her
innerde er eerst en vooral aan dat ze 
enkele maanden geleden zelf stappen 
ondernam om in overleg te treden, maar 
dat De Croo op dat moment een even
tueel overleg afwees als niet relevant en 
weinig opportuun. 

Nu de kommunautaire geschillen de 
krantenpagina's vullen, vindt De Croo 
het blijkbaar wel opportuun om stappen 
te ondernemen. De VU blijft bereid een 
konsekwent gesprek te voeren, maar be
schouwt het voorstel van De Croo als een 
publiciteitsstunt, aangezien hij reeds bij 
voorbaat het konfederalisme afwijst. „Op 
het moment dat de Vlaamse socialisten 
een belangrijke stap vooruit willen", al
dus de VU, „kiest een deel van de VLD 
voor een opgelapt status-quo." 



Se non è vero... 
Vjeld doet de wereld draaien. Wie geld wil hebben 
moet daar, meestal toch, voor werken. En wie werk wil 
hebben zal moeten solliciteren. Vroeger ging dat nog 
gewoon met pen, papier en De Post, tegenwoordig kan 
het ook al met fax en E-mail. De techniek staat voor 
niks. Nu kan je bij zo'n sollicitatiegesprek maar beter 
goed voorbereid zijn: net pak, fris gewassen, de avond 
van tevoren niet te diep in het glas kijken. Daarenboven 
is het altijd nuttig om geïnformeerd te zijn over de 
onderneming waarbij je jezelf gaat aanbieden als werk

nemer. En ook hier biedt de technologie een uitweg: de 
CD-rom, een straalschijf waarop gemakkelijk enkele 
100.000-den blz. aan informatie kunnen weggestopt 
worden. 
De uitgever van de CD-rom waarop de enkele jaar
gangen van Knack en Trends gepropt zijn, adverteert 
dan ook met 'Bereid uw sollicitatiegesprekken voor en 
kom alles over de werkgever te weten'. Kostprijs van het 
ding 50.000 fr. per jaar. Daar moet de gemiddelde 
sollicitant een week voor werken! 
Na lang werken willen die werknemers dan ook op 
vakantie. In 'Op de koop toe' van vorige week stelde 

men ons enkele 'representatieve' vakanties voor. 2 
weken met half pension in een hotelkamer op een 
Canarisch eiland liggen bakken voor ongeveer 40.000 
fr. Per persoon. Daar moeten wij 4 dagen voor wer
ken! 
Afgelopen week, tot slot, raakte uit een studie van 
Verenigde Naties, bekend dat de 358 rijkste mensen die 
op deze aardkloot rondlopen evenveel bezitten als de 
armste helft van de wereldbevolking (iets meer dan 2,5 
miljard mensen). De redaktie van WIJ zou het, met het 
oog op een reünie, ten zeerste op prijs stellen als die 354 
anderen zich aan haar bekend zouden maken... 

D O O R D E W E E K S . 

SAMENWERKING 
Er is de jongste weken veel te doen 
geweest over de toekomst van België. Al 
dan niet verdoken separatistische sce
nario's behoren niet langer tot de uit
zondering. Maar, als het er op aankomt 
houdt het Belgisch staatsverband stand. 
Athans voorlopig en op zijn minst tot 
1999. 

Zo gaan de federale regering en de re
geringen van de deelstaten, zeker tot m 
1999, samenwerken om de Maastricht-
normen te halen. Op advies van de Hoge 
Raad voor Financiën moeten de deel
staten bijspringen om het begrotings
tekort en de overheidsschuld drastisch in 
te perken. De begrotingstekorten van de 
deelstaten bedragen immers 55 miljard en 
dat moet tegen eind '99 weggewerkt 
worden. 

Vlaanderen kampt met een tekort van 25 
miljard. Dat tekort zou volgend jaar ge
halveerd worden tot 13 miljard. Dankzij 
de financieringswet krijgt Vlaanderen bij
horende inkomsten, waardoor de 
Vlaamse begroting in '98 in evenwicht 
zou zijn. Het jaar daarop zou Vlaanderen 
aankijken tegen een overschot van 13 
miljard. 

Deze optimistische geluiden gaan niet op 
voor de overige regio's. Zelfs na dras
tische besparingsmaatregelen, zou het te
kort van de Franse gemeenschap in '99 
nog 5,7 miljard bedragen, dat van het 
Waals gewest 6 miljard en dat van de 
Brusselse regering 2,6 miljard. 
Overigens moeten niet enkel de gewesten 
en gemeenschappen besparen. De deel
staten moeten als voogdijoverheid de 
gemeenten en de provincies aansporen 
tot een zuinig beleid. Zo zouden de 
gemeenten en provincies een aantal bui
tengewone opbrengsten, zoals de aan
delen in het Gemeentekrediet, aanwen
den voor de vermindering van hun schul
den. 

BOETEN 
Jaak Vandemeulebroecke (VU), Europees 
parlementslid, schreef een uitgebreide 
brief naar federaal minister van Land
bouw Karel Pinxten (CVP). Vandemeu-
lebroucke stootte immers op onregel
matigheden bij het Belgisch Interventie-
en Restitutiebureau (BIRB). Dat bureau 
staat in voor de verdeling van en de 
kontrole op de Europese subsidies die 
bestemd zijn voor het bedrijfsleven. 
Per jaar schuift het BIRB zo'n 53 miljard 
frank Europese subsidies door aan Bel
gische bedrijven. Jaak Vandemeule-
broucke was dan ook niet weinig ver
wonderd toen hij na intens onderzoek te 
weten kwam dat de BIRB is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de industrie. 

Ook de Boerenbond is een belangrijke 
partner binnen de BIRB. Dat leidt tot de 
bijna ongelooflijke situatie dat sommige 
bedrijven de Europese miljardenstroom, 
zonder enige tegenwind, naar hun hand 
kunnen zetten. Terecht merkt Jaak Van-
demeulebroucke op dat een aantal leden 
van de Raad van Bestuur van de BIRB zich 
in een situatie bevinden waarbij ze te
gelijkertijd rechter en partij zijn. 
Overigens gaat de BIRB niet eens na of de 
dossiers, op basis waarvan de Europese 
steun wordt verleend, wel op korrekte 
cijfers steunen. Deze merkwaardige si
tuatie krijgt alvast een vervelend staartje. 
De onregelmatigheden zouden de Bel
gische staat een boete kosten van om en 
bij het miljard. 

AMBTENAREN 
Wie zijn best doet krijgt snoep, wie stout 
is de roe. Dat geldt voortaan voor de 
ambtenaren van de Vlaamse gemeen-

Adelbrleven 

uitgedeeld. 

schap. De Vlaamse overheid streeft im
mers naar een moderne, kwaliteitsvolle, 
efficiënte en effektieve organisatie, ge
stoeld op een prestatiegericht manan-
gementsmodel. Een beloon- en strafsys-
teem moet dit alles in goede banen lei
den. 

Meer dan 10.000 ambtenaren werden 

dan ook voor het eerst geëvalueerd. 335 

van hen krijgen een „loopbaanversnel-

hng"; 151 een „loopbaanvertraging". De 
vertragers moeten een half jaar langer 
wachten vooraleer ze een volgende stap 
in hun loopbaan kunnen zetten, wat in 
feite neerkomt op een waarschuwing. De 
versnellers krijgen er één dienstjaar op 
hun loonfiche bij, zodat ze een hoger loon 
krijgen. Sommigen mogen een snellere 
bevordering verwachten. 

V ry(Jagnacht startten in Atlanta de 26ste olympische 
spelen. Ongeacht de sportprestaties die zullen 

volgen, beantwoorden de spelen nu al aan elk heersend 
VSA-stereotiep: groter en kommerciëler dan 

alle voorgaande. 

De Amerikaanse president Bill Clinton was 
er, lOC-voorzitter Juan-Antonio Sama-
ranch\Naser. bol<slegencle MuhammedAll 
was er, Herman De Croo was er. iviet een 
gerust gemoed l<on dan ook de ope
ningsceremonie van de 'Centennial Ga
mes' aangevat worden. Zij vormde het 
begin van een scliouwspel dat 52 miljard 
kost. 
Met dat bedrag zijn de huidige spelen niet 
alleen de duurste in de geschiedenis. In 
Atlanta neemt ook een rekord-aantal lan
den (197) aan de kompetities deel en een 
rekord-aantal atleten. Liefst 15.000 pers-
jongens, bijna 1,5 per deelnemende at
leet, zullen gedurende de 17 dagen dat 
het spektakel duurt tekst en uitleg ver
schaffen bij winnaars en verliezers. 
De grootste winnaar is, tot nader order, 
frisdrankgigant Coca Cola. De onderne
ming heeft haar hoofdzetel in Atlanta en 
hoestte liefst 40 miljoen dollar, goed 1,2 
miljard fr, op om zich te mogen profileren 
als 'wereldwijde sponsor' van de spelen. 
Daarnaast trekt Coca Cola nog eens om en 
bij de 10 miljard fr. uit om de wereld ook 
kond te doen van haar sponsorschap. 
Anders dan in Barcelona, toen na afloop 

m 

nog 1 op 3 konsumenten dacht dat kon-
kurrent Pepsi de spelen had gesponsord, 
laat Coca Cola deze keer weinig aan het 
toeval over. Je kan het zo gek niet be
denken of Cola IS erbij betrokken. Ook de 
atleten komen daar niet onderuit: aan hen 
werd gevraagd om zelfs koffie uit Cola
bekertjes te drinken. 
Naast het feit dat zoveel reklame op de 
zenuwen kan werken - Sydney, de vol
gende Olympische stad, heeft al laten 
weten bij zijn spelen de atleten opnieuw 
op de voorgrond te zullen brengen - zou 
met name Coca Cola ook een invloed 
kunnen hebben op het doplng-onder-
zoek. in een uitzending van Nova (Ned3) 
liet één van de onderzoekers al verstaan 
dat er dit jaar weinig Chinese topatleten 
positief bevonden zullen worden, ook al 
kan je het dopinggebrulk van hun lichaam 
aflezen. China Is nog de zowat enige markt 
waar Cola niet echt is doorgedrongen. Het 
zou voor de onderneming dan ook bie-
zonder jammer zijn indien het miljard 
Chinezen zou moeten vaststellen dat hun 
atleten op dopinggebrulk betrapt werden 
op spelen waar Coca Cola zijn stempel 
heeft gedrukt. 

Hoe nadrukkelijk aanwezig ook. Cola Is 
maar één van de hoofdsponsors. Haar 
inbreng in de kosten verdwijnt overigens 
in het mets wanneer ook de inkomsten uit 
de TV-rechten in rekening worden ge
bracht: 28 miljard fr., de helft daarvan 
werd opgehoest door het Amerikaanse 
NBC. 
Deze en andere bedragen worden in zo'n 
grote hoeveelheden en met zo'n grote 
vanzelfsprekendheid de wereld Inge
stuurd dat de argeloze kijker of lezer haast 
zou vergeten dat er In Atlanta ook nog aan 
sport gedaan wordt. Sport die overigens 
niet meer het exklusieve terrein vormt 
voor amateurs. Ook de beroepssporters 
dingen nu In grote getalen mee naar het 
Olympisch goud. Met minder worden zij 
Immers door, alweer, de sponsors ver
ondersteld geen genoegen meer te ne
men. Getuige daarvan nieuwbakken olym
pisch kampioene Ulla Werbrouck (i\e naar 
eigen zeggen haar motivatie vond in een 
slogan van het sportschoenenmerk Nike-. 
,,Je wint geen zilver, maar verliest goud." 
Gezien in dat kader lijkt Pierre de Cou-
bertln, de man die honderd jaar geleden 
de spelen opnieuw vanonder het stof 
haalde, een naïeve idioot. 
Voor België, tot slot, kenden de spelen 
dan weer een start die aan elk 'Belgisch' 
stereotiep beantwoordde. Stelden pro
minente zuiderburen zich zaterdagoch
tend nog de vraag waarom de olympische 
delegatie slechts 14 Walen en 47 Vla
mingen telde, maandagochtend, na De-
burghgraeve, Werbrouck en Van Barne-
veld, bestonden er enkel nog Belgen. Of 
hoe een medallletje rollen kan .. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Uit een vraag van de liberale frontman 

Herman De Croo aan premier Dehaene 

bleek dat diens kabinet en departement van 

1992 tot 1995 om en bij de 216 miljoen fr. 

heeft uitgegeven aan 'kampanjes en 

voorlichtingsakties'. Dat is, wie de prijzen 

een beetje kent, niet echt veel te noemen. 

Tenminste niet indien de bevolking 

daarmee ook daadwerkelijk voorgelicht 

wordt. Wan de 49 voorlichtingsakties willen 

wij er toch enkele (opnieuw) aan u 

voorstellen. 'Nieuw telefoonnummer 

Belgisch Staatsblad', 'De staatsschuld: uw 

recht op antwoord', 'Mooi, 't leven is 

mooi', 'Wat? Waar? Wie? 

Informatiekanalen voor de burger' en 'Als u 

wat meer uitleg vraagt, krijgt u die met de 

glimlach'. U leest er alles over in 'Vragen en 

antwoorden' van de Kamer. Zo kom je 

tenminste nog eens iets te weten! 
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• WETSTRAAT • 

H et rechtstreeks verkozen Vlaams parlement 
heeft er haar eerste werkjaar opzlten. 

Een evaluatie. 

Schrik van eigen 
Vlaamse schaduw? 

Na de verkiezingen van 21 mei 1995 
verhuisde de VU-fralctie van de meer
derheids- naar de oppositiebanken. Drie 
kersverse parlementairen sloten aan bij de 
9-koppige fraktie. Van bij de openings
zitting was de strategie van de VU erop 
gericht het Vlaams parlement uit te bou
wen en te versterken. Zo viel de VU 
scherp uit tegen de fameuze „één-stem-
op-overschot" van de meerderheidspar
tijen. De partij eiste ook dat het voor
zitterschap van het Vlaams parlement niet 
langer het resultaat zou zijn van een 
koehandel bij regeringsonderhandelin
gen. 

EEN POLITIEK 
VOOR VLAANDEREN 

Het verdwijnen van het dubbelmandaat 
heeft ontegensprekelijk een heilzaam ef-
fekt nagelaten. De Vlaamse volksverte
genwoordigers zijn zich meer bewust van 
hun Vlaamse opdracht. Bovendien be
schikken ze over meer tijd wat leidt tot 
een toename aan initiatieven, grondiger 
besprekingen en een hoger vergader
ritme. 

De VU wil dat het Vlaams parlement ook 
werk maakt van een politiek voor het 
Vlaanderen van vandaag en morgen. Net 
voor de start van de besprekingen in de 
kommissie Staatshervorming pakte de 
partij dan ook uit met haar konfederaal 
1 O-puntenprogramma. Op die manier 
zette ze de toon die later werd over
genomen in de Schnkkelnota van de 
Vlaamse regering, in de toespraak van 
Guy Verhofstadt (VLD) en m de staats
hervormingsnota van Norbert De Bat-
selier (SP). 

Vanop de oppositiebanken was er VU-
steun voor Telenet-Vlaanderen dat onder 
druk van de VU „Vlaanderen" in zijn 
naam behield. De partij lanceerde ook 
een aktieplan voor Vlaams-Brabant en 
had oog voor het Vlaams onderwijs in 
Brussel, de ontwikkelingen bij het Ge
meentekrediet en de „derde generatie" 
kontrakten van Electrabel. Onder impuls 
van Etienne Van Vaerenbergh werd strijd 
gevoerd tegen de Carrefour-subsidie, de 
adviesraad van Franstaligen in de Rand en 
de samenwerking Ukkel-Linkebeek. De 

VU vroeg de korrekte toepassing van de 
taalwetgeving en wees op de koninklijke 
uitschuiver over het taalonderwijs voor 
kleuters 

OOK OP HET FEDERALE NIVEAU 

Vandaag staat een politiek voor Vlaan
deren niet los van wat er zich afspeelt op 
het federale niveau. De VU-fraktie in het 
Vlaams parlement trok dan ook mee van 
leer tegen het federale banenoverleg en 
de kaderwetten en wees op de voor 
Vlaanderen nadelige ontwikkelingen bij 
de NMBS-investeringen, de federale er
kenning van de arbeidsgeneeskundige 
diensten, de nationale Delcrederedienst 
en het'BlPT (Belgisch Instituut voor Post
en Telecommunicatie). De partij lag mee 
aan de basis van de ontstane belangen-
konflikten inzake de dienstencheques en 
de BDBH (Belgische Dienst voor Bui-
telandse Handel) en bracht het dossier 
van de federale ekotaksen en de af-
valverpakkingen opnieuw onder de aan
dacht. 

HET VLAAMSE BELEID 
MEE GESTALTE GEVEN 

Vlaanderen moet niet alleen meer be
voegdheden afdwingen, het moet de be
staande bevoegdheden ook korrekt in
vullen. Waar het beleid in de fout ging, 
zoals in Opgrimbie en in de zaak van de 
Liefkenshoektunnel, Uep de VU voorop 
in het protest. Vanuit haar prioritaire zorg 
om de werkgelegenheid, bepleitte ze het 
lichtjes laten vieren van de zgn. Mees
ternorm in de Vlaamse begroting. Jean-

Marie Bogaert bekwam meer aandacht 
voor de binnenvaart-, visserij- en de 
bouwsektor en de fraktie redde een aantal 
arbeidsplaatsen bij de DAB's (Diensten 
van Afzonderlijk Beheer). 
In zijn tussenkomsten over Ruimtelijke 
Ordening en over milieuregels en be
drijfsleven, kombineerde Herman hou

wers de zorg om werkgelegenheid en 
milieu. De milieubekommernis liep als 
een konstante doorheen de energienota, 
de branden in natuurgebieden en de 
weerstand tegen het door de meerder
heidspartijen verminkte Mestaktieplan 
(MAP). Johan Sauwens wist de meer dan 

De VU-fraktie zal blijven hameren op een behoorlijk en bewust Vlaams beleid 

50 jaar lange strijd voor een nieuw de

kreet landschappen suksesvol af te ron
den. 'Ji.'.'qioTjl' 

In het belangrijke bevoegdheidsdomein 
Onderwijs, ondervroeg de VU de be
voegde minister o.m. over het hoger 
kunstonderwijs, de zorgverbreding en het 
gemeentelijk onderwijs. Een eigen werk
groep volgde van nabij de benoemings- en 
programmatiestop, de hervormingen in 
de lerarenopleiding, de toelatingsproef 
en de eindtermen. Op het welzijnsvlak 
was er VU-aandacht voor het sociaal 
impulsfonds, werd het adoptiedossier van 
voorzitter Bert Anciaux opgevolgd en 
redde een VU-tussenkomst het AIDS-
impulsprogramma. 

Met het 20-puntenplan voor een echte 
openbare omroep presenteerde Kris Van 

Dijck, als eerste in Vlaanderen, een kon-
kreet plan voor de nieuwe openbare 
omroep. Tegelijkertijd werden dossiers 
aangelegd over de informatiemaatschapij 
en de machtskoncentratie in de media. 
Inmiddels interpelleerde de VU over de 
nieuwe spelling, het Vlaams muziek- ,sta-
tistiek- en archiefbeleid en het BRTN-
orkest en -koor. 

De noodzaak tot internationale erken
ning van Vlaanderen bracht de VU ertoe 
herhaaldelijk standpunten in te nemen 
over EU-beslissingen en meer bepaald 
over de herziening van het Verdrag van 
Maastricht. De klemtoon die de partij legt 
op solidariteit onder volkeren leidde tot 
akties rond het Baskisch probleem en 
Kosovo. Willy Knijpers besteedde aan
dacht aan de Indiase Sikhs. Nelly Maes 

volgde positief-kritisch de omvorming 
van de VDBH (Vlaamse Dienst voor 
Buitenlandse Handel) naar Export Vlaan

deren en stelde voor een Vlaams Vre-
desinstituut op te richten. De zorg om 
pacifisme en verzoening vond weerslag in 

het voorstel van Paul Van Grembergen en 
Herman Suykerbuyk (CVP) om uitvoe
ring te geven aan het Vlaams begro
tingsartikel dat 10.000.000 fr. voorziet 
voor zij die nog steeds lijden onder de 
gevolgen van de oorlog. 

VU ONTEVREDEN 
OVER VOORBIJE JAAR 

Ondanks de vele suksesvoUe akties is de 
VU-fraktie ontevreden over het voorbije 
parlementair werkjaar. De grondigheid 
waarmee de Vlaamse regering te werk 
ging bij het wissen van de sporen tijdens 
de VU-regeringsdeelname, staat in schril 
kontrast met de resultaten van de huidige 
Vlaamse regering op tal van beleids
terreinen. Bovendien ontmaskeren de 
vertragingsmaneuvers van CVP/SP in de 
kommissie Staatshervorming de ge
spierde uitspraken en geveinsde daden
drang. Het parallellisme in de samen
stelling tussen de Vlaamse en federale 
regering, het spreken met twee monden 
van CVP én de Siamese tweelingver
houding van SP met PS zijn de ware 
oorzaken van de huidige stagnatie in het 
Vlaams beleid. 

Dat werd andermaal aangetoond op de 
vooravond van de Vlaamse feestdag. 
Het Vlaamse parlement schaarde zich 
weliswaar achter de VU-voorstellen over 
een korrekt taalgebruik en de erkenning 
van 11 juli als betaalde feestdag. Maar, 
tegelijk maakten zowel het debat over de 
verschillende snelheden in de staatsher
vorming, als het onthaal van het 
„Vlaams" amendement van Chris Van-

denbroeke duidelijk dat vele Vlaamse po
litici nog steeds schrikken van hun eigen 
Vlaamse schaduw. De VU zal dan ook 
blijven hameren op een behoorlijk en 
bewust Vlaams beleid. 

Bart Weekers 



Een 
deprimerende 

11 juli 
• OPINIE • 

Ooit werd ik op een vergadering rond 
Student-Aid getroffen door een klein in
cident. Eén van de aanwezigen vond dat 
het doel geld inzamelen was en dat de 
wijze waarop er weinig toe deed. Te
genstanders van dit standpunt begrepen 
evenwel dat dit een verkeerde gedach-
tengang was. Een derde-wereldorgani
satie moet oog hebben voor informatie en 
sensibilisering. Ze werkt aan een inter
nationaal projekt; kortom aan een betere 
wereld. Het financiële aspekt is van on
dergeschikt belang. 

Ga ik te ver door parallellen te trekken 
met de stoere verklaringen die rond 11 
juli j.1. de lucht in gevloekt werden? Het 
gevoel overvalt me dat België stilaan 
verdwijnt. Als VUJO-voorzitter zou ik 
hiermee blij moeten zijn. Bepaalde 11 
juli-verklaringen stemden me echter som
ber. Voor sommigen is ook het Vlaams 
projekt uitsluitend een centenkwestie. 
Voor alle duidelijkheid: in mijn ideaal 
wereldbeeld bestaat geen België. Als 
Vlaams-nationalist ben ik ervan over
tuigd dat het fundamenteel recht op een 
eigen kulturele identiteit ook eigen po
litieke strukturen en macht vereist. Po
litieke instellingen sluiten best zo goed 
mogelijk aan bij sociologische entiteiten. 
België mag dan al een sociaal feit zijn, 
Vlaanderen en Wallonië zijn sterkere en
titeiten. 

Een idealistisch, internationaal projekt 
moet naast aandacht voor rechtvaardig
heid, het milieu, de jeugd, bejaarden, 
(kans)armen, SZ, persoonlijke vrijheid 
e.d. ook aandacht hebben voor zelfbe
schikking en kulturele verscheidenheid. 
Kulturele identiteit, hoe moeilijk ook te 
definiëren, is een voorwaarde voor een 
harmonieuze wereld. 
Zijn de „spierbalrollende" politici straks 
in staat om een beter Vlaanderen uit te 
bouwen? Ik twijfel daaraan. Mijn de
primerende 11 juli-periode begon al toen 
Luc Van den Brande boudweg de idee van 
een scheiding van twee snelheden be
pleitte. Bij elke nieuwe stoere uitlating 
van hem tracht ik op zoek te gaan naar de 
intrinsieke waarde van zijn woorden. 
Waarom doet Vlaanderens minister-pre
sident zo'n gespierde uitspraken? Wordt 
Vlaanderen hier niet gebruikt als alibi in 
de strijd voor het behoud van macht. Het 
zijn dergelijke praktijken die in de 
Vlaams-nationale kringen waarin ik op
groeide, geassocieerd werden met het 
verfoeide België. 

Voor de VLD is Vlaanderen een cen
tenkwestie: minder België is... minder 
belastingen. Deze formulering verdient 
waardering omwille van haar oprecht
heid. Toch stel ik ook hier vast dat deze 
partij niet vertrekt vanuit een staats
vormend, laat staan idealistisch Europees 

of wereldprojekt. Enkel centen tellen. 
Wat me verontrust is dat, op enkele 
Vlaams ekonomische kringen na, de 
ideeën rond zelfbestuur weinig steun ge
nieten. Buiten Vlaams-nationale kringen 
merk ik steeds meer apatie voor „weer al 
eens een staatshervorming". Bepaalde 
Vlaamse prominenten uit de kulturele 
wereld reageren zelfs ronduit negatief. 
Het emancipatorische gedachtengoed 
van de demokratische Vlaamse beweging 
raakt ook moeilijk verkocht bij (nieuwe) 
sociale bewegingen. Als Vlaams-natio
nalist betreur ik dit. Als „kritisch" 
Vlaams-nationalist ga ik op zoek naar 
antwoorden. Zou het kunnen dat door 
Vlaanderen te verengen tot een cen
tenkwestie of door van Vlaanderen een 
pion te maken in een machtsstrategie, het 
projekt Vlaanderen zijn uitstraling verliest 
bij brede lagen van de bevolking? 
Ik vrees dat Vlaanderen een slechte start 
zal maken als haar inwoners de zin van 
eigen strukturen niet vatten. Als ik zie hoe 
politici zich voor de kar van een on
afhankelijk Vlaanderen plaatsen dan krijg 

ik schrik. Dit is niet mijn projekt. In het 
Vlaams projekt dat ik nastreef, is wel 
plaats voor kwaliteit en politieke kuituur. 
Het is een breed, pluralistisch gemeen-
schapsprojekt met ekologische tinten, een 
sociale opdracht, een internationale be
kommernis en een gezonde, duurzame 
ekonomie. Dit zijn elementen die een 
gemeenschap vertrouwen in zichzelf ge
ven. 

Vlaamse natievorming moet zichzelf ver
dienen. Het kan niet zijn dat pohtici de 
(onafwendbare) staatsvorming op een du
bieuze manier benaderen vanuit vaak 
partikuliere belangen. Dit is een ant
woord op het oude Belgisch partiku-
larisme. Een Vlaamse staat zal zo niet 

beter zijn dan België. Dat de vraag naar 
meer Vlaamse onafhankelijkheid in po
litieke middens in een stroomversnelling 
komt, vind ik een goede zaak. Uiteraard 
moet de VU hierop inspelen en samen 
met de andere demokratische partijen 
zoeken naar nieuwe stappen vooruit. Zij 
heeft als Vlaams-nationale partij echter 
ook de opdracht om de oude eis van 
zelfbestuur aanvaardbaar te maken bij die 
mensen die zich niet automatisch be
schouwen als Vlaams-nationalist. Dit kan 
ze enkel door naast haar taktische op
stelling een sociaal vooruitstrevend 
Vlaams-projekt naar voor te schuiven. 

Sigurd Vangermeersch, 
algemeen voorzitter VUJO 

Twijfels over 
spierbal
rollende 
Vlaamse 
polKIcl. 

De Federale Voorlichtingsdienst biedt een 
folder aan over Het Belgisch Volkslied. Vier 
bladzijden, kostprijs 60 fr. Waarom er nu 
plots behoefte bestaat om de door nie
mand gezongen Nationale Hymne middels 
een drukwerk te verspreiden mag Sint-
Mlchlel weten. 
De folder Is maar een mager beestje. Op 
bladzijde 1 de eerste strofe van De Bra-
bangonne. en een facsimile van een ori
gineel manuskript uit de Koninklijke Bl-
blloteek. Op bladzijde 2 het verhaaltje 
waarin op een septemberavond van 1830, 
na de Brusselse gevechten dus, enkele 
jonge vrijheidsstrijders In café L'Aigle d'Or 
zouden geluisterd hebben naar een zekere 

• ACH ZO # 

opnieuw naar de pen en schreef:,,Vrien
den, wij moeten de oranjekleur op de 
Vrijheidsboom enten." 
Toen de Franse vlag op het Brusselse stad
huls door de Brabantse kleuren vervangen 
werd, veranderde La Bruxellolse In La Bra-
bangonne. Het Hollandse leger viel Brussel 
binnen en kanonnier Charlie met het Hou
ten Been beleefde zijn hoogdagen. Op
nieuw wijzigde Jenneval zijn tekst. „Het 
artillerievuur heeft de oranjekleur op de 
Vrijheidsboom vernietigd." En ten gerieve 
van de gesneuvelde helden voegde hij er 
aan toe: „Slaap in vrede, ver van de oran-

Voor Brave zeunen 
Jenneval die eigen teksten deklameerde. 
En die later La Brabangonne bleken te zijn. 
Zegt men. 
Alhoewel het vaststaat dat het die Jen
neval, artiestennaam voor Louis-Alexandre 
Dechet, was die de tekst schreef, was de 
man maar vrijheidsstrijder è la carte. De 
eerste versie van zijn lied had het nog over 
een soort administratieve autonomie on
der bestuur van de Hollandse koning. De 
titel luidde niet La Brabangonne maar La 
Bruxellolse, met een knipoog naar La Mar
seillaise, de melodie werd bij de Poolse 
landers geleend. 
Dat de eerste tekst niet zo anti-Hollands 
was mag blijken uit de zin „En wij zullen de 
oranje-kleur zien bloeien op de Vrijheids
boom." 
Na de onlusten van 25 augustus 1830, dus 
na de Stomme van Portici, greep Jenneval 

jekleur, onder de Vrijheidsboom." 
Maar het was alsof Jenneval zijn eigen 
testament had geschreven want op 18 
oktober 1830 sneuvelde hij, de Brave Zeun, 
bij gevechten rond Lier. 
Over de herkomst van de muziek bestaat 
onduidelijkheid, talrijke bronnen wijzen 
erop dat het om een bestaande en een In 
Parijse guinguettes veelgehoorde melodie 
ging. De officiële versie luidt dat het Fran-
gols Van Campenhout was die de melodie 
komponeerde. De man, ook een Brave 
Zeun, werd er In 1845 ridder In de Leo
poldsorde voor gebombardeerd, Pas in dat 
jaar werd het lied officieel tot nationaal 
volkslied uitgeroepen. 
Later, In 1860, toen de woede op de 
Kaaskop wat bekoeld was, werd de tekst 
Ingrijpend afgezwakt. 
Een hoogvlieger van een tekst is het niet. 

herhaaldelijk werden dan ook pogingen 
ondernomen om de woorden aan te pas
sen. Een laatste keer moet dat In de jaren 
vijftig geweest zijn toen Kamiel Huysmans 
als minister van Nationale Opvoeding de 
dichter Bert Decorte vroeg om een nieuwe 
tekst te schrijven. Ik denk dat zijn pro
beersel nog steeds In de ministenële ar
chieven zit. Maar dat vertelt de folder er 
niet bij. 
Wel over de keuze van Leopold tot eerste 
koning, maar dan weer niets over het feit 
dat de prins van Saksen-Coburg maar 
tweede keus was. Want een affiche van 3 
februari 1831 in Brussel verspreid deelt de 
Medeburgers mee dat de hertog van Ne
mours, Louls-Charles-Phiiippe, tot Koning 
der Belgiers was verkozen. En de affiche 
prijst zijn kwaliteiten als volgt: „Zoon van 
eenen Borger Koning die ons schoon land 
van vreemden Inval bewaerd heeft, als ook 
van alle bloedige reachtlen, heeft hy on-
wederroepelyke titels op onze liefde en 
onze erkentenis." 
En verder: „Medeborgers, onder den staf 
van eenen Vorst uyt onzen eygen keuze, 
gaen wy, van heden af, eene vrye en 
onafhanglyke Natie uytmaeken." 
Wat een vergissing! Grote Mogendheden 
ontvangen geen bevelen. Brave Zeunen 
hebben er geen te geven. Drie maand later 
Het Leopold weten dat hij het koningsschap 
aanvaardde. Men kan zich afvragen wat het 
nut van zo'n drukwerk is. Er staat minder in 
dan wat ledere Brave Zeun in de les Ge
schiedenis te leren krijgt. Bovendien wordt 
de grandioze leugen „Bloei, o land in 
eendracht met te breken" schaamteloos 
gehandhaafd. Een leugen voor 60 fr. Dat 
kan alleen In België! 

R. Asmus 



H et gaat niet schitterend met 

de zeevisserij in Vlaanderen. 

Om niet weer te zeggen dat het slecht gaat. 

De scheepsklok wordt geluid. 

< A K T U E E L # 

Nederlanders 

vissen deel 

van Belgisch 

Kwotum: 

kwotahopping. 

De Vlaamse zeevisserij is een unieke selctor. 
De schepen bevinden zicii meestal in 
kleme, familiale vennootschappen die re
latief gezien zeer arbeidsintensief zijn. Ook 
zijn aan de zeevisserij heel wat „afgeleide 
aktiviteiten" verbonden: visverwerking, 
scheepswerven... Het ekonomisch belang 
voor Vlaanderen mag dus allerminst on
derschat worden. Maar de sektor staat de 
jongste jaren onder steeds grotere druk. 
Vijf jaar geleden waren er 210 schepen in 
Vlaanderen, nu nog 150. Uit een recente 
enquête is bovendien gebleken dat 73% 
van de reders hun aktiviteit binnen de 5 jaar 
wil beëindigen, omwille van de financiële 
druk. Onlangs nog heeft de NMKN, de 
huisfinancier van de Vlaamse vissers, een 
reeks scheepskredieten opgezegd. Het aan
tal scheepswerven is teruggevallen van 5 
naar 2, het aantal visserijscholen van 4 naar 
1... De oorzaken van deze penibele situatie 
zijn tweeërlei: de ongelijke toepassing van 
de Europese regelgeving enerzijds en de 

onafgewerkte bevoegdheidsverdehng in 
België anderzijds. 

Vooreerst is er de Europese regelgeving. 
Het Gemeenschappeli|k Visserijbeleid 

NEDERLAND! 

Dat IS op zich natuurlijk een nobele doel
stelling, waar ook de VU ten volle achter 
staat; ware het niet dat bepaalde lidstaten 
zich niet aan de regels houden. Nederland is 
het hevigst in haar overtreding: de Ne
derlanders vissen vooreerst meer dan de 
kwota toelaten en knabbelen daarenboven 

Het zout water 
aan de lippen 

(GVB) uit zich bijvoorbeeld in de twee
jaarlijkse Meerjarige Oriëntale Pro
gramma's (MOP's) die ervoor moeten zor
gen dat bepaalde vissoorten niet verdwij
nen uit de Europese wateren. De kwota die 
daaruit voortvloeien, worden verdeeld 
over de Hdstaten. Tussen de vissoorten 
kunnen de lidstaten nog ruilen, maar in 
hoofdzaak moeten de kwota ervoor zorgen 
dat er op lange termijn kan blijven gevist 
worden in Europa. 

delen van de kwota weg van andere landen 
(de zgn. „kwota-hopping"). Vooral het Bel
gisch kwotum is daarvan het slachtoffer. 
Nederlanders kopen Vlaamse schepen of 
aandelen in vennootschappen op en kunnen 
daarmee een deel van het Belgisch kwotum 
opvissen. 

Door die praktijken blijft de druk op be
paalde visbestanden te groot, met als gevolg 
dat de kwota telkens opnieuw verscherpt 
worden. Groot slachtoffer daarvan zijn ui-

Een Sloveense toetssteen (2) 
Het artikel Een Sloveense toetssteen (WIJ, 
9 mei j.l.) is de In Noord-Nederland ge
vestigde „Vereniging Vrienden van Slo
venië" In het verkeerde keelgat gescho
ten 
Zij heeft ons bijkomende Informatie be
zorgd, die wij onze lezers met willen ont
houden. 
Vooraf zij opgemerkt dat de voormelde 
reaktle uitsluitend op de verhouding Ita-
llanen-Slovenen slaat, niet op die tussen 
Duitsers en Slovenen. Ook wordt niet be
weerd dat wij onjuistheden zouden ge
schreven hebben; wel dat het ,,zeer een
zijdig" zou zijn. Onze ,,eenzijdigheid" 
komt, blijkens de bijkomende informatie, 
alleen hieruit voort dat wij geen onder
scheid gemaakt hebben tussen vanouds 
in Slovenië gevestigde Italianen en re
centere. Die,,recentere" zijn Italianen die 
zich pas tijdens de eerste en tweede 
wereldoorlog neergelaten hebben. Zij wa
ren, volgens onze zegslieden, overtuigde 
fascisten en zouden ,,vreselijk huls ge
houden hebben tijdens de etnische zui
veringen". 

Wel, die Italiaanse Inwijkingsgeschiedenis 
na de eerste en tijdens de tweede we
reldoorlog was ons niet bekend. Het 
spreekt vanzelf dat het ver van ons ligt, dit 
soort kolonisatiepoging goed te keuren. 
Schadevergoeding voor verdreven ver
overaars die bovendien nog lelijk huis 
zouden gehouden hebben, willen wij ze
ker niet bepleiten. Wij weten wel dat Italië 

tijdens de oorlog een hele hap van Slo
venië aangehecht heeft (dat stond ook in 
ons artikel); wij wisten niet dat het ook 
kolonisten daarheen gezonden had 
Het neemt allemaal niet weg dat, naar wij 
menen te weten (de Vereniging moet ons 
verbeteren Indien wij ons vergissen) ook 
,,vanouds gevestigde" Italianen uitgedre-
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ven werden. Wij nemen aan dat een aantal 
van hen (niet van die later ingeweken 
fascisten) In Slovenië zijn blijven wonen, 
waar zij nu minderheidsrechten genieten. 
Als wij in ons artikel instemden met Ita
liaanse eisen om schadevergoeding be
doelden wij uitsluitend deze volks-ltali-
anen. 

„STAATSLIEDEN" 

Wat er verder voor eenzijdigs in ons artikel 
zou voorkomen, zien wij niet in. Onder de 

tussentitel,,laaghartig" gispen wij de Ita
lianen omdat zij geld slaan uit chantage en 
omdat zij hun Sloveense minderheid niet 
goed behandelen. 
Onze briefschrijver vermeldt dat Slovenië 
wel nog bereid is tot een bijkomende 
betaling (daar moet dan toch enige grond 
voor bestaan) doch niet tot het aan
vaarden van het beginsel der herves
tiging, zelfs niet van het recht op voor
koop van wat ooit Italiaanse eigendom 
was. Zijn groot argument luidt dat dit een 
,,levensgevaarlijk precedent" zou zijn 
voor de miljoenen uit Polen en Tsjechië 
verdreven Duitsers. 
Wij herhalen dat wij hervestiging en voor
koop redelijke desiderata vinden, alleen 
echter voor Italiaanse families, die ten
minste drie generaties in Slovenië ge
woond hebben; niet voor recentere ko
lonisatoren. 
Dat dit een precedent zou kunnen vor
men met nare gevolgen voor Polen en 
Tsjechen, daaraan hadden die oostelijke 
en westelijke politiekers moeten denken, 
die zo graag en zo ten onrechte voor 
,,staatslieden" wilden doorgaan. 
De toevloed van uitheemse mensen als 
gevolg van EU-verdragen zal hoe dan ook 
moeilijk te weren zijn. Dat dit problemen 
schept, daar kunnen we van meespreken, 
Slovenië zou er goed aan doen, dit te 
bedenken vooraleer tot de EU toe te 
treden. 

Karei Jansegers 
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teraard de lidstaten die zich wel aan de 
kwota houden, zoals... België. De visaanvoer 
slinkt, waardoor de Vlaamse vismijnen zich 
moeten bevoorraden in... Nederland. VU-
kamerlid Karel Van Hoorebeke interpel-
leerde minister Karel Pinxten, bevoegd voor 
de Zeevisserij, op dinsdag 2 juli over deze 
kwota-hopping. De minister gaf te kennen 
op dezelfde lijn te zitten. Hij spant zich op de 
Europese Visserijraden in om onze vissers 
tegen de Nederlandse praktijken te ver
dedigen. Voor Karel Van Hoorebeke is het 
van belang dat hij de minister blijft wijzen op 
zijn taak om de visserij in Vlaanderen te 
vrijwaren. 

VLAAMSE ZAAK 

Daarnaast wordt de zeevisserij echter ook 
geteisterd door de onafgewerkte staatsstruk-
tuur in België. Zeevisserijbeleid is namelijk 
een federale bevoegdheid, op de ekono-
mische steun na, terwijl de sektor de facto 

een volledige Vlaamse zaak is. De Vlaamse 
regering wil een aantal steunmaatregelen 
uitvaardigen, zoals het Vlaams Visserij-In-
vesteringsfonds, dat in de loop van 1997 
aktief wordt. Vlaams minister Eric Van 

Rompuy moet zich dus beperken tot eko-
nomische steunmaatregelen, en kan voor het 
overige in de zeevisserij niet tussenbeide 
komen. Zo uitte hij naar aanleiding van de 
Visserijraad van 10 juni jongstleden nog zijn 
ongenoegen over het feit dat hij bij de kwota-
toekenning niet betrokken wordt, ook niet 
door Pinxten. In het Vlaams parlement is, in 
tegenstelling tot de Kamer, wel reeds een 
debat gehouden over de visserij. Dat ge
beurde naar aanleiding van de beleidsbrief 

Landbouw, Tuinbouw en Visserij in Vlaan
deren. VU-volksvertegenwoordiger Jean-

Marie Bogaert wees er in het debat op dat hij 
voorstander is van een totaalpakket aan 
steunmaatregelen, waaronder overbrug
gingskredieten, uitstel van betaling van ka
pitaalsaflossingen, maar ook tijdelijke vrij
stelling van sociale bijdragen, wat nog steeds 
een federale aangelegenheid is. Hij pleitte er 
verder voor dat reders die een overheids-
krediet krijgen, zich voor de duur van de 
aflossing verplicht in eigen land moeten 
vestigen. Jean-Marie Bogaert legde ook de 
nadruk op de noodzaak van een goed vis
serij-onderwijs opdat de jeugd terug in
teresse in de zeevisserij zou krijgen. 
De zeevisserij moet absoluut behouden blij
ven in Vlaanderen, daarvoor is de sektor te 
belangrijk. De Volksunie blijft zich daarvoor 
inzetten. Verdere kwota-verlagingen mogen 
voor de VU niet nog eens de Vlaamse reders 
belasten. Vlaanderen moet ook volledig be
voegd worden over de zeevisserij, zodat het 
de steun die bijvoorbeeld Eric Van Rompuy 
de sektor wil geven, ook echt en krachtdadig 
in beleidsdaden kan omzetten. Zowel in het 
federaal als in het Vlaams parlement zijn de 
VU-volksvertegenwoordigers hiervan de 
pleitbezorgers. 

Zeger Collier 



N aar jaarlijkse traditie organiseert liet FVK-RodenbacInfonds te Lennil< een 
grootste zomermanifestatie. Dit jaar staat deze in liet teken van Frans-

Vlaanderen. 

De Franse Nederlanden 
te Lennik 

Vorig jaar zette het FVK-Rodenbachfonds 
van Lennik een totaalgebeuren rond het 
tema 'Humor' op het getouw. Dit jaar 
pakt het uit met een tentoonstelhng, een 
voordrachtenreeks en een daguitstap 
over en naar Frans-Vlaanderen, de 'Ne
derlanden van Frankrijk'. 
Van Zuid-Vlaanderen over de Franse Ne
derlanden tot Frans-Vlaanderen hierin 
zit de hele historiek vervat van de Franse 
Westhoek, ongeveer 1000 km2 in het 
noorden van Frankrijk, waar de inwoners 
nog steeds Nederlands spreken, ondanks 
meer dan drie eeuwen Frans centraal 
bestuur. 

In dit gebied werden de eerste tekenen 
van een eigen Nederlandse beschaving 
aangetroffen grote abdijen in de vroege 
middeleeuwen, later belangrijke weten
schappers en kunstenaars En niet alleen 
kultureel, maar ook politiek en eko-
nomisch, blijft de verbondenheid van 
deze streek met Vlaanderen en Nederland 
onloochenbaar, tot op vandaag. 
De tentoonstelling opgezet door het Ro-
denbachfonds in een produktie van de 
'Werkgroep de Nederlanden', biedt hout
sneden en pentekeningen van de Frans-
vlaamse kunstenaars Jozef De Zutter, 
Jean-Claude Bottin en Luc Ameel ty
pische zichten, windmolens, kapelletjes 
en historische gebouwen. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het restau-
ratieprojekt 'De Drie Maagden' uit de 
Kapel van Kaaster, door de Stedelijke 
Akademie van Gent. Verder geven ver
schillende kultuur-historische pubhkaties 
een beeld van de Vlaamse initiatieven die 
in en om Frans-Vlaanderen genomen 
worden. De tentoonstelling is van vrijdag 
2 tot dinsdag 20 augustus dagelijks te 
bezichtigen van 14u. tot 17u. 
In de tematische voordrachtenreeks 
wordt door 'Vorming en Gemeenschap' 
het 'kruim' van deskundigen m.b.t. Frans-
Vlaanderen uitgenodigd. Onder de spre

kers bevinden zich uiteraard enkele 
Frans-Vlamingen. Vanuit hun inzet voor 
de Nederlandse taal en kuituur schetsen 
deze sprekers een beeld van de politieke 
geschiedenis, de kulturele rijkdom en de 
toekomst van deze streek. Voordrachten 
worden gegeven telkens om 20u. 's 
avonds en zijn gratis bij te wonen. 
Voor wie het motto 'Niet geloven zonder 
gezien te hebben' huldigt, kan één en 

ander van nabij verkennen tijdens een 
daguitstap naar Frans-Vlaanderen op za
terdag 9 augustus a.s. 
c» Voor meer informatie over de ten

toonstelhng, de voordrachten of de 

daguttstap wende men zich tot het 
sekretartaat van het Rodenbachfonds, 

Ntnoofsesteenweg 230,1700 Dtlbeek, 

tel. 021567.00.22 of na 18u. 

021532.01.50. 

VACATURE 

De VU wenst op korte termijn aan te 
werven 

JURIST (m/v) 
Uw profiel: 
- Dr of licentiaat in de rechten 
- behoorlijke politieke kennis en 

brede maatschappelijke interesse 
- aanleg en interesse voor juridisch 

studiewerk 
- kennis van sociale wetgeving en 

internationale politiek zijn een voor
deel 

- zelfstandig en stipt kunnen werken 
binnen het kader van een politieke 
fractie 

- uitstekende communicatieve en so
ciale vaardigheden 

- u kan zich kritisch terugvinden in het 
democratisch Vlaams-nationalisme 

Ons aanbod : 
- u komt terecht in een parlementaire 

werkomgeving met ruime eigen in
breng en gelegenheid tot initiatief 
Uw werk is net concreet vertalen van 
de knhsche studie van wetsontwer
pen en voorstellen in amendemen
ten en eigen wetsvoorstellen voor 
de fractie Samenvattingvan studies 
en/of documenten met kritische 
analyse en bedenkingen Uw inzet 
wordt gehonoreerd volgens het ni
veau van universitair medewerker 

Uw reactie: 
- als deze functie u aanspreekt, re

ageer dan onmiddellijk en stuur uw 
sollicitatiebrief met uitgebreid CV én 
motivatie naar Laurens Appeltans, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
We verwachten uw antwoord ten 
laatste op vrijdag 16 augustus e.k 

IJZERBEDEIMRT 

mmm 

ymmmn 

Diksmuide 
2$ augustus '96 

11-Uuur 

1 september '96 

Oordelen 
InfO: 02/380.44.44 

De regionale vu-krant 

2 nieuwe 
mijnen!? 

De 'Vriendenkring Zwartberg-Limburg' en het 
'Europees studiekomitee voor de herwaardering en 
de chemische valorisatie van de Europese 
steenkolen' vragen dat de Limburgse 
steenkoolmijnen opnieuw geopend worden Beide 
organisaties hekelen daarbij de gang van zaken in 
het Fenix-dossier F^nix, zo stellen zij, had nooit 
meer banen opgeleverd maar zou daarentegen 
ekonomisch een negatief saldo' hebben betekend 
„Als grote verslinder van gemeenschapsgelden zal 
het de laatste overgebleven financiële middelen 
voor de rekonversie volledig opslorpen en dit terwijl 
het bedrijfsleven behoefte heeft aan goed 
uitgeruste bedrijventerreinen in Midden-Limburg " 
Opmerkelijk is dat beiden vragen om 'op termijn 
twee nieuwe mijnen in Noord-Limburg te openen' 
Deze mijnen zouden o m grondstoffen kunnen 
leveren aan een pilootfabnek voor de 
vloeibaarmaking van steenkool Limburg zou, naar 
analogie met het Spaanse Leon voor een soortgelijk 
projekt Europees geld ter beschikking krijgen Als 
er 300 miljard kan gepompt worden in een - op 
gebied van werkgelegenheid - nutteloze HST, 
waarom dan geen geld voor een onderneming die 
in de toekomst wellicht meer dan 10 000 mensen 
aan waardevol werk kan helpen " De Vnendenknng 
en het Studiekomitee besluiten met te stellen dat 
Limburg het verlies van 17 000 arbeidsplaatsen nog 
altijd met te boven is gekomen ,,Slechts de 
terugkeer naar een arbeidsintensieve basisindustrie 
kan hier kentenng brengen " 

1 



wandelzoektocht 
in Gent 

• UIT DE REGIO • 

Voor de zevende maal reeds organiseert 
de VU-afdeling Gent Centrum-Zuid een 
nieuwe boeiende, leerrijke en gezins
vriendelijke wandelzoektocht doorheen 
de roemrijke, historische oude hoofdstad 
van het machtige graafschap Vlaanderen. 
Dit jaar onder de titel Het Gentse stads

centrum: blijvende verwondering!. 

De zoektocht loopt tot 31 augustus 1996. 
Deelnemen kost 150 fr., over te schrijven 
op rekening 068-2077640-24 van Volks
unie Gent Centrum-Zuid, Voskenslaan 9, 
9000 Gent. 

De prijsuitreiking zal traditiegetrouw 
plaatshebben op het jaarlijks leden- en 
vriendenfeest in het najaar. 
Aarzel met en neem deel aan een eerste of 
vernieuwde kennismaking met een stad, 
njk aan geschiedenis en met een uniek 
kultuurhistorisch patrimonium dat in
derdaad blijft verwonderen... 
Alle nuttige informatie en vragen en 
antwoordformulieren bij R. Roels, Burg-
gravenlaan 243, 9000 Gent. Tel; 
09/222.72.37.-AI.A;--

GENTSE FEESTEN ... MET DE VU 

Eind juli staat Gent opnieuw tien dagen 

grondig op z'n kop voor de 'Gentse 
Fleste', Europa's grootste stadsfestival. 

Op loopafstand van St.-Jacobs, het echte 
s hart van de Gentse Feesten, kan u terecht 

I op het VU-terras. Het arrondissementeel 

.̂ bestuur van Volksunie Gent-Eeklo nodigt 

u hartelijk uit. Het VU-terras is er elke 
dag vanaf 14 uur tot lang na midder
nacht. 

Afspraak in de Bennesteeg (hoek Ma-
geleinstraat), m volle stadscentrum. De 
Gentse Feesten lopen van zaterdag 20 tot 
en met maandag 29 juli. 

Op zaterdag 28 september nodigt 
de vereniging van Vlaamse Man
datarissen (WIV!) alle vu-manda
tarissen uit voor haar jaarlijke 
'mandatarlssendag'. Op de 
agenda: de evaluatie van 20 jaar 
gemeentefusies. 
Plaats van afspraak: het gemeen
tehuis van het Oost-Vlaamse Zele. 
09- Meer mfo: WM, Barrikadenplem 

12 te 1000 Brussel. Tel. 
02/219.49.30. 

Een spoedig 
herstel! 
Op 11 juli jongstleden kwam Frans Baert 
bij het binnenstappen van het Gentse 
Gravensteen pijnlijk ten val. Het gewezen 
VU-parlementslid diende te worden ge-
hospitalizeerd. De redaktie van WIJ biedt 
namens alle lezers Frans een spoedig 
herstel toe! 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 25 Juli CENT: Tijdens de Gentse 

Feesten: VU-terras aan de Bennesteeg 2 te 
Gent. ledere dag vanaf I4u., in het week
einde van af 12u. tot '??u. leder VU-lid of • 
simpasant van harte welkom! 

Za. 10 aug. WAASMUNSTER: Bar 
becue te Sombeke-Waasmunster. Vanaf 
19u. in het buurtcentrum. Kaarten: E. Ver-
durmen (052/46.12.14), A. Van Goethem 
(052/46.22.92), R. Smet (052/46.30.44) en 
F. Aerts (052/46.05.69). Org.: A. Verbrug-
genkring Waasmunster. 

zo. 11 aug. WAASMUSNTER: Fiets
en autozoektocht met vertrek aan het 

buurtcentrum te Sombeke ts. 13 en 15u. 
Prijsuitreiking om I8u. Iedereen heeft prijs. 
Er is mogelijkheid tot het huren van een 
fiets (info 052/46.00.73). Org.: A. Verbrug-
genkring Waasmunster. 

vr. 20 sept. DEINZE: 14de Fami
liefeest in Volkskring, Markt Deinze. inschrij
ven bij Maurits Waelkens. Org.: vu-Deinze. 

Dl. 24 sept. DEINZE: Voordracht 
door Herman Maes „200 jaar Burgerlijke 
Stand". Met bezoek aan tentoonstelling van 
WG over het onderwerp, in kelder bij stads-

biblioteek. Markt, Deinze. Org. Rodenbach-
fonds-Coossenaertskring. 

za. 28 sept. DEINZE: 15U.30: Aka-
demische zitting: Hulde aan Herman Maes, 
70 jaar In Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Briei-
poort. 0rg.:K0K-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 31 Juli BRUGGE: Onstpannings-

namiddag: sport en speldag met allerlei 
volksspelen. Samenkomst vanaf I4u. in Het 
Keunekot, Warendelaan te Sijsele. Nadien 
koffietafel vrije keuze. Org.: VWG-Brugge-
Centrum. 

zo. 11 aug. IZECEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling in Kor
temark (Werken). Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

zo. 11 aug. DAMME: Braaivlees-
feest in zaal Soetkin (naast kerk van Hoeke). 
Deelname: 300 fr Org.: Vlaamse Kring 
Damme. 

vr. 16 aug. IZEGEM: Domein Ruy-
tershove: 11de Vlaams Zomerfeest op 16, 
17 en 18/8. Met o.a. barbecue, voetbal-
tornooi, doorlopende bar, wandeling enz. 
Meer info: Luc Cuillemin (051/31.66.20). 
Org.: Werkgroep Vlaams Zomerfeest i.s.m. 
alle verenigingen van het Vlaams Huis. 

za. 17 aug. IEPER: Barbecue-ge-
zinsfeest. Vanaf 17u. op de hoeve van José 
Boeraeve en Marleen Alleman, Poperings-
eweg 412 te Vlamertinge. Deelname: 450 
fr., -12j. 200 fr Org.: VU-arr. leper. 

zo. 25 aug. IZEGEM: Vlaams Huis, 
4u.: start voettocht naar Diksmuide n.a.v. 
de uzerbedevaart. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

zo. 1 sept. GISTEL: 6de Vlaams 
Spitfeest. Vanaf 12 u. in domein Torenhof, 
op de Moerdijk, baan Gistel-Torhout. Met 
aperitief, versgegrilde hespen, uitgebreide 
groentenschotel (400fr, -12j. 200fn). Kaar
ten bij bestuursleden of tel. 059/27.75.65 
(M.Bullynck) of 059/27.78.70 (R.Anseeuw). 
Org.: vu-Gistel. 

Vr. 20 sept. OOSTENDE: „De dood 
met de kogel". Jan Verschaeren brengt het 
verhaal van Vindevogel ten tonele. Om 20u. 
in zaal Cenakel, K. van de Woestijnestraat 
33. Inkom: 250 fr., wk. 200 fn Kaarten: Jef 
Tommelein, Meeuwenlaan 18 bus 1, 8400 
Oostende (059/80.08.41). Org. Werkkgroep 
van Vlaamse Verenigingen. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 10 aug. ÜEDEKERKE: Braad-

feest van Vlaamse Kring. Van 18u. tot 
21U.30 i nzaal Parochiecentrum, Fabrieks-
traat te Liedekerke. 

zo. 25 aug. DIEST: iJzerbedevaart-
komitee Diest naar Diksmuide. Ofwel met 
het openbaar vervoer, ofwel aansluiten bij 
bus Hasselt/Herk. Terug rond 18u. Info en 
inschrijven tot 17/8 bij Maurits Sels 
(013/31.23.66). 

Zo. 25 aug. LENNIK: Bus naar IJ
zerbedevaart vanuit het Pajottenland. Ver
trek Markt Lennik-Centrum om 8u., via Bul-
zingen. Terugkeer rond I5u. Meer info en 
inschrijvingen: 02/532.16.23 of 532.42.51. 

LIMBURG 
zo. 28 Juli BEVERST: VU-Familie-

Fietseling. Vertrek om I4u. op het keri<plein 
van Beverst, langs nieuwe Bilzense fietspad, 
aansluiting op fietsroutenetwerk Kem
pen/Maasland. Org.: VU-Beverst-Schoon-
beek. 

zo. 25 aug. HASSELT: Vlaamse 
Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-de-Stad 
reizen samen naar Diksmuide. Vertrek in 
Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; Herk-de-
Stad, Marktplein: 7u Terug rond 18u. Prijs: 
volw. 450 fr., -14j. 150 fr Inschrijven tot 
17/8 bij Lieve Van Hoof (011/21.07.98) of 
Pol Bos (011/81.53.63). 

zo. 25 aug. HERK-DE-STAD: 
Vlaamse Kring Hasselt-Zonhoven en Herk-
de-Stad reizen samen naar Diksmuide. Ver
trek in Hasselt, Kol. Dusartplein: 6u.45; 
Herk-de-Stad, Marktplein: 7u. Terug rond 
18u. Prijs: volw. 450 fr, -14j. 150 fr In
schrijven tot 17/8 bij Claire Vandebos 
(013/55.21.27). 

Zo. 25 aug. SCHOONBEEK: VU-Fa-
milie-Fietseling. Vertrek om I4u. kerkplein 
Schoonbeek, richting Haspengouw. Org.: 
VU-Beverst-Schoonbeek. 

ANTWERPEN 
WO. 18 sept. TURNHOUT: Voor

dracht door Louis Van Roy; „Brieven aan 
een kardinaal". Om 20u. in de Warande, 
Keldercafé. Inkom gratis. Org. Vlaamse 
Kring. Info: Klara Hertogs. Duifhuisstraat 
28/8, Turnhout, 014/41.45.79. 
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O
p 11 juli j.l. publiceerden wij onze wedstrijd 

over Vlaamse figuren. Enkele opgaven 

blijken langs de moeilijke kant te zijn en zouden veel 

opzoekwerk vergen, meldden ons enkele lezers. Op 

hun vraag plaatsen wij deze week de opgaven 

nogmaals en verschuiven de afsluitdatum naar 

15 augustus. 

4 W E D S T R I J D • 

Test uw kennis 
over bekende 

Vlamingen en win! 
In onderstaande biografieën is telkens de 
naam van de hoofdfiguur weggevallen. 
Doorheen hun levens loopt evenwel één 
rode draad; allen hebben ze, in meerdere 
of mindere mate, direkt of indirekt, iets 
met Vlaanderen of de Vlaamse beweging 
te maken. 

WAT MOET U DOEN? 

Om de zoektocht niet al te moeilijk te 
maken, bevatten de bio's zonder uit
zondering 'gouden tips'. Aan u om de 
figuren van A tot en met J hun naam terug 
te geven, op de antwoordbon in te vullen 
en naar onze redaktie sturen ten laatste op 
donderdag 15 augustus a.s. Sukses ge
wenst! 

WAT KUNT U WINNEN? 

1ste prijs:een boekenpakket met een 
waarde van 2.500 fr. 
2de tot 6de prijs:en autostofzuiger met 
een waarde van 1.500 fr. 
7de prijs: de recentste uitgave van de 
Leeuw van Vlaanderen, 850 fr. 
8ste tot 17de prijs: straalplaatje met ze
ven verschillende uitvoeringen van De 
Vlaamse Leeuw, waarde 500 fr. 
18de tot 25ste prijs:n waardevol boek 

DE OPGAVE 

A werd op 8 juni 1903 te Brussel geboren. 
Haar vijf voornamen en de „de" in haar 
familienaam verklappen haar stand. Haar 
volledige familienaam duidt aan dat A een 
grensgeval was. Ondanks het Vlaamse 
deel van haar familienaam hield A van het 
grote werk, waarvoor ze dan ook her
haaldelijk gelauwerd werd. Haar schrij
versnaam is een anagram van haar fa
milienaam. Op haar ontelbare reizen in 
de hele wereld nam A dat kleine stukje 
Vlaanderen van haar jeugdjaren mee, ze 
heeft het dan ook herhaaldelijk liefdevol 
beschreven. 

é. 
B werd geboren, alhoewel er geen dui
delijkheid bestaat over de plaats waar zijn 
wieg stond. Wij, die hem graag zien, 
houden vol dat het ergens in de Vlaanders 
was. Anderen beweren in Duitsland. De 
merkwaardige geboorte van B viel samen 
met de bloei van de hagedoorn. B had een 
schat van een lief en een zak van een 
vriend. Met hun drieën vertegenwoor

digen zij al de goede eigenschappen van 
het Vlaamse volk: de vrijheidsdrang, de 
hartelijkheid en de zinnelijkheid. Men 
zegt van B dat hij in Damme begraven ligt 
maar dat kan niet, B is onsterfelijk. 

C. 

C is geboren in 1954 en kan in hoofdzaak 
slechts door zijn bijnaam met de Vlaamse 
zaak geassocieerd worden. De Maaslan-
der moest wel wachten tot hij naar Luik 
verhuisde vooraleer hij ook ging om
kijken wanneer men hem aansprak met 
'de Leeuw'. C was erbi) in Milaan, maar 
speelde ook een rol bij Maastricht. Later, 
bij Eindhoven, haalde C een stunt uit hem 
nog door geen VlaMng na^daan. Mo
gelijk is het een volstrekt toeval, maar de 
jongste jaren zijn de kleuren geel en zwart 
C op het lijf geschreven. 

Ook voor D is 1954 een jaar dat hem in 
het geheugen gegrift staat. Hoewel D niet 
echt van kaarten hield, speelde hij in zijn 
klub vier seizoenen lang een solo slim. 
Andere klubs waren het in zijn bewogen 
jaren niet altijd eens met zijn strategie, 
maar hadden wel ontzag voor de manier 
waarop hij resoluut de Vlaamse kaart 
trok. D moest niet lang wachten voor
aleer ook anderen zijn manier van spelen 
overnamen. D heeft het kaarten voor een 
groot publiek al een tijdje geleden vaar
wel gezegd, maar zijn naam blijft on
losmakelijk verbonden met de herre
kende kaart van België. 

Geboren vlak na de eeuwwende had E het 
met zijn mengeling van nationalistische 
en socialistische ideeën niet altijd even 
gemakkelijk. E was niet te beroerd om 
iedereen een goedendag te geven en was 
bij uitstek iemand die niet van het zwaard 
hield. Dat kon echter niet voorkomen dat 
de jeugdige E op een gewelddadige ma
nier aan zijn eind kwam. Het vreemde is 
dat deze gebeurtenissen in een Franstalige 
roman staan beschreven. Een klein jaar 
geleden werd E door een herdenking 
opnieuw in de aktuahteit gebracht. 

F is alweer een Vlaming die vooral be

kend geworden is onder een anagram van 

zijn echte naam. F heeft nooit een echte 

voortrekkersrol gespeeld in de strijd voor 
meer Vlaamse autonomie, maar hij heeft 
de Vlaamse volksaard wel in beeld ge
bracht. F werd in 1922 te Gent geboren, 
twee jaar nadat E overleden was. ledere 
dag weer gaan de knotsgekke kreaturen, 
door F bedacht, de toonbank over als 
waren het zoete wafels. Mocht u F niet 
thuis vinden, dan is het niet onwaar
schijnlijk dat hij op safari is. 

c. 
Genaamden Bruyninkx en Sterckx, zowel 
als zijn geboortedorp, ontlenen aan G 
hun Vlaamse onsterfelijkheid. Dat G tij
dens zijn leven, maar ook erna, zoveel 
sukses zou hebben hadden noch hijzelf, 
noch zijn oude moeder, ooit durven dro
men. G, geboren in 1885, heeft tijdens 
zijn leven en werk dankbaar gebruik 
gemaakt van zijn studies Germaanse fi
lologie. G was nooit politiek aktief maar 
wel steeds in de buurt. G stierf in het jaar 
van de splitsing van „Leuven" en rust in 
de schaduw van het gebouw waar hij zijn 
eerste job uitvoerde. 

H. 

Een arme schoenlapper uit Gent kreeg in 
1863 H, een zoon die het letterlijk en 
figuurlijk zeer ver heeft gebracht. Na 
schitterende studies werd H hoogleraar 
aan de universiteit van zijn geboortestad. 
Toch verzette H de bakens en vond een 
nieuw vaderland. Zijn eerste uitvinding 
daar was meteen raak, ze maakte H reeds 
op jonge leeftijd schatrijk. Maar een 
tweede vondst gaf hem vooral naam. Een 
eenvoudige naam, want wat hij uitge
vonden had was onuitspreekbaar: oxy-
benzylmthyleenglucolanhydride. 

1. 
Aan haar stem kun je niet meer horen dat 
I van Texas afkomstig is, daar werd ze in 
1938 geboren. I leeft reeds jaren in Brus
sel, waar ze haar openbaar leven als 
dochter van een schipper begon. I is klein 
van stuk maar een grote dame in haar vak. 

want I schuwt het hard labeur niet. Soms 
is I haar stem kwijt omdat ze teveel van 
haar teater maakt. Alhoewel I iemand met 
vele gezichten is, is zij een vrouw uit één 
stuk. 

J. 

J (°1950) groeide op in Schaarbeek en 
speelde aanvankelijk mee in het orkest 
van zijn vader, maar toen was het reeds 
duidelijk dat hij (nog) beter kon. En dat 
doet J dan ook. Toch komt hij telkens de 
centimeters te kort om een internationale 
vedette te worden. Alhoewel, ooit 
speelde J in Geleen 50.000 Nederlanders 
plat. J verdwijnt regelmatig voor een 
tijdje van de podia, maar keert telkens 
weer met suksesnummers over zijn ge
liefde onderwerpen: meisjes en de 
liefde... J zal wel nooit een echte minister 
worden, al weet je met hem maar nooit! 

Antwoordbon 
A is 
B is 
C is 
D is 
E is 

F is 
C is 

.,..r 

H is 
1 is 
J is 

Vnomaam: 

Adres: 

Naam: 

Antwoordbon sturen naar: Redaktie WIJ, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Faxen kan ook: 02/ 219 97 25 

? 
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Standpunten is het nieuwe kwartaaltijdschrift van het Vlaams-Nationaal Studie
centrum. Deze maand publiceert VNS een boeiend dossier over Europa. 
Hoe zien de Vlaams-nationalisten tegen de Europese eenmaking aan? Is de Unie 
wel democratisch? Wie beslist wat in deze constructie? Waar loopt het fout met de 
Europese Unie? Wat moet de Intergouvernementele Conferentie daaraan veranderen? 
Verplichte lectuur voor iedere Vlaams-nationalist die begaan is met buitenlandse 
politiek 

U kan zich abonneren door 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-1 
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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REIGERSNEST 
het vakantiehuis waar 

Vlaamse gezinnen 
thuis zijn. 

rustig gelegen te midden van een groot duinengebied, 
op nauwelijks 900 meter van het strand van St. Idesbald 

voor alle Informatie: 
Prins Boudewijnlaan 39 - 8670 Koksijde - tel. 058/ 51 29 25 

^ DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 y 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) , 

• ft , Brugge 
1 0 k m Oostende 

De Haan 

Specialiteiten: VIsfondue 10 soorten 
VIsassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

/ V \ 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

f yermees 
, / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTCGELS 

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

GENiïSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

liet ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wel<elijkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De famil iezaak met traditie 

HETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pension, bierdegustatie, T 
Normandische pannekoek I 

met koffie, S 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 10 Km van 
de laatste dag uw kamer Brugge & 

tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit =• 
fles champape 

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 fr per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bü !!! 
1 
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A tlanta 1996 begon als een droom. Goud voor 

Fredje De Burghgraeve en Ulla Werbroeck. 

Brons voor Harry Van Barneveld. We knepen ons in 

de arm om er zeker van te zijn. 

/ SPORT / 

Sport is niet altijd reciitvaardig maar wel 
meestal. De gelauwerden zijn trainings-
beesten. Jonge mensen die er alles voor 
over hebben zonder dat daar veel tegenover 
staat. Misschien komt in dat laatste nu 
verandering. Misschien krijgen zij nu ook 
loon naar werken. Deburghgraeve ligt al 
jaren dagelijks uren in het water. De een
zame strijd van de kampioen tegen zichzelf. 
Fred piekt wanneer hij dat wil. Hij bezit een 
karakter van staal en beton. Wie voor tien 
jaar durfde voorspellen dat een landgenoot 
nog deze eeuw goud zou halen in het 
zwemmen werd in verzekerde bewaring 
genomen. Maar het kan dus. En dat laatste 
is wel het allerbelangrijkste. 

WERELDEN VAN VERSCHIL 

Er is de jongste jaren één en ander ver
anderd in onze Olympische sportdiscipli
nes. Het BOIC investeerde geld in de 
atleten. Mede omdat de aangezochte spon
sors die middelen ter beschikking stelden. 
De kommercialisering van de sport heeft 
dus niet enkel slechte kanten. Ook dat moet 
gezegd worden. Verder is de kans groot dat 
de huidige suksessen nog meer financiële 
middelen zullen losmaken. In de toekomst 
kan de ondersteiming daardoor nog ver
beteren. Of dit in nog meer suksessen zal 
resulteren moet worden afgewacht. De 
Werbroecks en de De Burghgraeves liggen 
niet voor het oprapen. De kombinatie van 
aanleg en karakter is niet vanzelfsprekend. 
Het belet niet dat de laatste Spelen van de 
twintigste eeuw voor ons land misschien de 
suksesrijkste worden. Want de Spelen van 
Antwerpen van de jaren twintig boden 
natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. We
relden van verschil. 

De sport en de Olympische beweging on
derging de jongste twintig jaar een reeks 
revoluties. De arietiekwereld van de be
treurde Ivo Van Damme geleek in niets op 
die van Patrick Stevens. 
De veranderingen kwamen met Juan An
tonio Samaranch. De kleine bureaukratisch 
ogende Spanjaard werd in 1980 zestig én 
voorzitter van het IOC. Niemand ver
wachtte wonderen van de dienaar van 
Franco én van de Spaanse demokratie... De 
diplomaat die ooit in de Sovjetunie werk
zaam was begon geruisloos aan zijn ver
moedelijk zorgzaam geplande revoluties. 
Zonder daar woorden aan vuil te maken 
verbande hij de internationale politiek uit 
de Olympische beweging. In Moskou ont
braken nog wel de Amerikanen en enkele 
andere Westerse landen en vier jaar later 
revancheerde het Oostblok zich in Los 
Angeles maar daarna begon het snel te 
verbeteren. Vandaag schijnen boycots ver
der weg dan ooit. Daarnaast zette hij de 
kommercialisering op de sporen. Het aan-
vankeHjk noodlijdende IOC werd in goed 
één decennium steenrijk. Samaranch ver-
veelvoudige de televisierechten en het 

einde van die ontwikkeling is nog met in 
zicht. Daarnaast trok zi|n IOC sponsors aan 
die tientallen miljoenen dollars inbrengen. 
Samaranch danst dus op twee financiële 
poten. Hij voorkomt daardoor volledige 
afhankelijkheid. 

De Spanjaard, die inmiddels zesenzeventig 
werd maar nog graag wil doorgaan tot zijn 
tachtigste, werkte ook aan de sportieve 
uitbouw van zi|n spelen. Hij bezweerde 
opkomende gevaren door de verenigde 

MEN MOET HET DOEN! 

Op de voetbaltop na zijn alle topsporters nu 
aanwezig op de Olympische Spelen. Zelfs 
Johan Museeuw en Miguel Indurain. Ook 
de tennis- en de wielersport gingen door de 
knieën. Ondanks de koereurs op de Spelen 
de namen van hun sponsors niet op de trui 

Loon naar werken 
zomersportbonden, de adetieksport en het 
voetbal in het Olympisch gareel te houden. 
Als een volleerd diplomaat was hij graag 
bereid offers te doen. Hij smokkelde at-
letiekbaas Premio Nebiolo, de ongege
neerde bezitter van een uitsluitend kwalijke 
reputatie, en voetbalbobo Joao Havelange 
het Olympische Komitee binnen. If jou 

can't beat them, join them. 

mogen naaien. Men kan dus onmogelijk 
beweren dat Samaranch zijn tijd in le
digheid heeft doorgebracht. Of men de 
man daarom kandidaat moet stellen voor 
de Nobelprijs voor de Vrede is natuurlijk 
een ander verhaal. Aan zijn aktiviteiten 
kleven zoveel negatieve nevenverschijnse
len dat men zich soms afvraagt waarom het 
allemaal goed is geweest. De sport is over

geleverd aan het grote geld. De meest-
biedende wint altijd. De sponsors regeren. 
De dopingkwaal is nog altijd zeer na
drukkelijk aanwezig en niets wijst erop dat 
daar spoedig verandering in zal komen. 
Adanta is eerder een cirkus dan een feest. 
Het gigantisme loopt uit de hand. De eerste 
dagen van de Spelen werden veel orga
nisatorische kwalen geregistreerd. Meer 
dan tienduizend adeten. Legereenheden, 
persmensen. Sponsors en vips worden van 
over heel de wereld aangevlogen. Rijke 
zuiderlingen vertrokken voor drie vier we
ken op vakantie naar Afrika en verhuurden 
hun riante villa's voor miljoenen aan be
drijven die hun gasten een waardig on
derdak willen bieden. In die chaos ver
mochten alvast drie Vlaamse medaillewin
naars zich te koncentreren om de top
prestatie uit hun loopbaan neer te zetten. 
Men moet het toch maar doen. 

Fred 

Deburghgraeve 

zorgde 

letterlijk en 

figuurlijk voor 

een kaalslag. 

Het einde van een tljdperlc 
Onze landgenoten waren In de Tour '96 
nergens. Nooit presteerden we zwakker. 
Geen ritoverwinning. Niemand onder de 
eerste vijftig, de eerste zestig, de eerste 
zeventig, de eerste tachtig. . Schaamte 
alom. De onverdiende opgave van Johan 
Bruyneel, onze enige klassementrijder, 
was met meer dan een schaamlap Waar 
hebben we het verdiend? Enkel ploeg
leider Codefroot, Rudi Pevenage en de 
verzorgers van de alles overheersende 
Telekomploeg konden in het randgebeu-
ren de nationale eer enigszins redden. Een 
magere troost. 

LAATBLOEIER 

Bjarne Rils liet in één Tour meer zien dan 
Indurain in zijn vijf gewonnen Ronden 
samen. De Deen reed drie weken als een 
echte kampioen. Hij ontbrak op geen 
enkele afspraak. Hij viel aan. Hij nam n-
siko's. Hij straalde macht en kracht uit. 
Panache en brio waren zijn waarmerk. Zijn 
zelfzekere, bijna uitdagende manier van 
koersen sprak tot de verbeelding en wekte 
overal geestdrift. Rils was een winnaar 
met persoonlijkheid en karakter Hij wist 
zich gesteund door de sterkste ploeg, 
maar ontweek desondanks geen moment 
zijn verantwoordelijkheid. Hij was de leider 
en dat moest iedereen geweten hebben. 
Riis is een laatbloeier. Hij betaalde veel en 
lang leergeld en verklaarde vooral van 
Lauren Fignon veel opgestoken te heb
ben. Van de eigenzinnige Fransman erfde 
hij vermoedelijk zijn scepticisme tegen
over de persmensen. Rils baalt van niets-

Bjarne Riis 

zeggende vragen, van cliché's, van 
woordkramerij. Hij weet wat hij wil en hij 
doet wat hij wil. Hij hoeft van niemand les 
te krijgen. Hij is een bezetene van zijn vak, 
een modelprof. Hij was in de voorbije Tour 
een kampioen buiten kategorie en deed in 
zijn sterkste momenten aan Merckx en 
Hinault denken, Riis, zelf nog een paar 
maanden ouder dan Indurain, trok een 
streep onder de jarenlange heerschappij 
van ,, el rey" Dat moet de man uit 
Baskenland pijn hebben gedaan. 

REKENAAR 

Indurain en zijn Banesto's hadden zich 
helemaal afgeregeld op een zesde Tour
zege, In Indurains eigen Pamplona zouden 
ze de kroon op hun werk zetten.. Riis, de 
Tour en de jaren beslisten daar anders 
over, Indurain ontmoette in de voorbije 
weken zichzelf. Hij werd gekonfronteerd 
met zijn grenzen. Wat achterblijft is een 
toch wel verbijsterend palmares Indurain 
hoorde thuis in de school van Anquetil Hij 
was een cijferaar die het verstand altijd liet 
voorgaan op het temperament. Hij was 
nooit een aanvaller. Hij dwong bewon-
denng af, maar bekoorde niemand Hij 
reed met de chrono in de hand. Zijn 
uitstraling bleef beperkt in de tijd en in de 
ruimte, Indurains loopbaan kan worden 
teruggebracht tot vijf julimaanden. Dat is 
niet niets, maar het is niets in vergelijking 
met de jarenlange krachtpatserijen van 
Hinault en vooral Merckx Dat waren kam
pioenen van een ander ras. Is het nu 
helemaal gedaan voor Indurain? Mis
schien niet Hopelijk kan hij zichzelf nog 
eens opladen. Het zou ons met verwon
deren moest hij volgend jaar opnieuw 
proberen. Maar de jongeren die zich in de 
voorbije weken meldden zullen dan ook 
een jaar ouder, wijzer en sterker gewor
den zijn. Het belet niet dat Indurain nog 
een belangrijke rol kan spelen in het pe
loton en zijn doelen misschien meer kan 
spreiden. Het is immers nooit te laat om 
iets te laten zien, om vastgeroeste me
ningen met prestaties te ontkrachten 

Gympie 
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WEGVERVOER 
Begin augustus, wanneer de bouwsektor zijn vakantie erop heeft 

zitten, zullen op de wegen ook opnieuw meer vrachtwagens te zien 

zijn. Het gaat evenwel niet schitterend met het wegvervoer. Dat 

moge altans blijken uit De belgische wegvervoersektor in gevaar 
van prof. Peeters (RUCA) en drs. Debisschop. Beide experten 
geven een overzicht van direkte en indirekte sociaal-ekonomische 
betekenis van de wegvervoersektor voor de periode 1987-
1993. 

De uitgave zelf bestaat uit twee delen. Een eerste bevat een helder, 

maar beknopt overzicht van de toestand en wil een leidraad 

vormen voor de beleidsmensen. Een tweede deel is meer uitgebreid 

en bespreekt de studie, de bevindingen en de besluiten in 

extenso. 

t» De Belgische wegvervoersektor in gevaar, C. Peeters & K. 

Debisschop, Uitg. Garant - Leuven, 1995, 231 blz., 1390 fr. 

SAMENWONEN 
In Ongehuwd samenwonen gaat Katelijne Van den Brande 
(UFSIA) dieper in op de beweegredenen van de samenwoners. 
Geen praktische (juridische) tips dus, maar de weergave van een 
onderzoek naar de samenwoners zelf. Zoals het een goede 
wetenschappelijke studie betaamt gaat de auteur eerst in op 
historiek, vraagstelling en onderzoeksmetode om pas dan uit te 

pakken met de resultaten. De uitgave bevat ook een uitgebreid 
bronnenapparaat dat, zeker voor verder onderzoek, nuttig kan 
zijn. Meer konkreet zijn de gegevens m Van den Brandes studie 
gebaseerd op de bevindingen van 47 Gentse koppels tussen de 
leeftijd van 18 en 30 jaar. Elk van beide partners werd aan een 
interview onderworpen. 

De ernst waarmee één en ander werd aangepakt zorgt er wel voor 

dat 'Ongehuwdsamenwonen'geen vlug-vlug lektuurgeworden is. 

Een gepopulariseerd algemeen besluit, met daarin een gestruk-

tureerd overzicht van de resultaten, ware dan ook welkom 

geweest. 

c» Ongehuwd samenwonen, Katelijne Van den Brande, Uitg. 

Garant - Leuven, 1996,122 blz., 495 fr. 

<, KULTUUR • 

n in mijn stoutste dromen zie il< hier al een 
soort 'Covent Garden'. Prof. dr. Jeanine 

Lambreclit lieeft, samen met de Vrije Universiteit 
Brussei, grootse piannen voor liet oude 

voertuigenarsenaal, de 'etterbuil van Etterbeek'. 

Ar(t)senaal 
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Wie in Brussel van de openbare omroep 
richting VUB rijdt, heeft ze zeker al 
gezien: de gebouwen van de oude voer
tuigenarsenaal van het Belgisch leger. Aan 
één kant zijn ze mooi gerestaureerd, het 
andere gedeelte is in verval. En geen klein 
beetje. 

De oude legergebouwen waarover sprake 
dateren van het begin van deze eeuw. 
Later, in de jaren '30 en vlak na WO II, 
worden er nog stukken bijgebouwd. Tot 
1976 doen ze dienst als opslagplaats van 
het leger, 10 jaar later gaan ze over in 
handen van de VUB. Althans een deel 
ervan: het overige stuk, met de mo
numentaal gekanteelde torens, was ei
gendom geworden van de Gewestelijke 
OntwikkelingsMaatschappij voor Brus
sel, kortweg GOMB. 
Die GOMB gebruikt haar deel om er 
ekonomische aktiviteiten in onder te 
brengen. De gebouwen lenen zich ertoe 
en ook vroeger dienden zij reeds als 
werkruimte. De GOMB krijgt in 1989 
een bouwvergunning en voltooit de re
novatiewerken aan haar deel van het 
arsenaal in 1992. Eén jaar later neemt, 
naast anderen, de Maroquinerie Delvaux, 
wereldbefaamd door zijn lederwaren, er 
zijn intrek. 

KULTUREEL ONDERKOMEN 

Het gedeelte in eigendom van de VUB 
kent een minder fraai verhaal. In aanvang 
was het de bedoeling om in het oude 
arsenaal een 'innovatiecentrum' onder te 
brengen. Daar zouden, in direkte na
bijheid van de universiteit, spitstechno-
logische bedrijven worden onderge
bracht. Op termijn zou dat geleid moeten 
hebben tot een uitwisseling van kennis en 
kunnen tussen beide instellingen. De 
voorziene financiële opbrengst zou te
rugvloeien naar de universiteit. Wat op 
zijn beurt nieuw onderzoek kon bekos
tigen. Logisch, verdienstelijk, maar ge
strand 'om allerlei redenen'. 
In de periode '86-'96 waren de gebouwen 
een dankbaar onderkomen voor kun
stenaars van divers pluimage. Door hun 
omvang en sfeer leenden zij zich uit
stekend tot grote(re) teaterprodukties, 
tot het ontwerpen van grote polyesters-
kulpturen, ... Zelfs de wereldvermaarde 

popgroep INXS vond in de hallen de 
geschikte plaats om er één van haar 
videoklips op te nemen. Het is slechts aan 
deze gebruikers te danken dat de ge
bouwen niet veel meer onderkomen zijn 
dan ze al waren. 

Maar: kunstenaars en andere gebruikers 
maken ook rommel. En waar heel veel 
plaats is wordt rommel gemakkelijk 'aan 
een kant geschoven'. Zo sloeg bv. Oxfam 
er er (oude) medicijnen op. Oxfam zelf 
heeft de gebouwen inmiddels verlaten, de 
medicijnen gingen niet dezelfde weg. Het 
zal de VUB vele duizenden kosten om het 
chemische goedje alsnog te laten weg
halen. De medicijnen, die een kleine 
maand geleden nog in hallen stonden, zijn 
de laatste overblijfselen van de tonnen 
rommel die de universiteit er de jongste 
tijd heeft laten weghalen. „De onder
neming die dat op zich heeft genomen, 
kan daar onmogelijk veel winst op ge
maakt hebben", laat Lambrecht cynisch 
weten. Zij geeft daarbij het voorbeeld van 
een automobielklub die de toelating had 
er haar wagens te stallen, maar er bij 
vertrek enkel de meest waardevolle wrak
ken had uitgehaald. Ruim maar op, moe
der VUB... 

ONTKANKEREN 

Dat de VUB de jongste maanden druk 
bezig is met het ontwerpen van nieuwe 
plannen voor het arsenaal, heeft veel te 
maken met haar nieuwe rektor. Els Witte 

Voor 'gebouw P' van tiet arsenaal voorziet de VUB een polyvalente ruimte. 

is immers historika en historici hebben 
gelukkig, dixit Lambrecht, meer aan
dacht voor deze problematiek. Binnen de 
universiteit is een nieuwe werkgroep op
gericht die komaf wil maken met wat zij 
noemt 'döaefaöEK^an Etterbeek'. Want 
dat is het arsenaal geworden: een stads
kanker, die - om vandalen af te schrikken 
- hermetisch afgesloten is. Paradoxaal 
genoeg 

trekt die hermetische afsluiting op zijn 
beurt nieuwe vandalen aan. Door de hoge 
muren en statige poorten heeft het do
mein iets van een verboden vrucht en 
daar willen nogal wat avonturiers van 
proeven. 

Binnenkort wordt, als het aan de VUB 
ligt, die kanker weggesneden. Voor som
mige gebouwen is dat letterlijk te nemen. 
Met name de meest recent bijgebouwde 
delen van het arsenaal zijn dermate on
derhevig aan steenrot dat hen niets meer 
rest dan de sloop. De andere, waaronder 
twee grote loodsen, blijven bewaard en 
zullen, als de middelen er zijn, gere
noveerd worden. Daarbij wil de uni
versiteit in de eerste plaats rekening hou
den met de stedebouwkundige aspekten. 

Dit moet de de 'Covent Garden' van Brussel worden. 

De terreinen waarop het arsenaal ge
bouwd is, zullen daartoe ontsloten wor
den voor het publiek. Buurtbewoners 
kijken vanaf dan niet meer tegen een 
blinde muur en zullen niet meer om het 
domein heen moeten lopen. 
Voorlopig wacht de VUB de resultaten 
van een studie inzake bestemming nog af. 
Al heeft ze natuurlijk zelf ook wensen. Zo 
hoopt zij één ruimte te kunnen inrichten 
als 'polyvalente zaal'. Niet alleen voor 
universitaire doeleinden, maar ook voor 
kulturele aktiviteiten in de breedste zin 
van het woord. „De VUB heeft een 
kruciale rol te spelen in de beeldvorming 
van het Vlaams kultureel leven te Brussel. 
Door dit projekt wil ze tegelijk de banden 
met Brussel verstevigen. Het Arsenaal 
mag geen universitair eiland worden." 
Voor een andere loods, gekenmerkt door 
een met glas overdekte middengang, 
voorzien de initiatiefnemers een kom-
partimentering. „Dit wordt de gezelligste 
plek van het arsenaal" zegt Lambrecht. 
„De Brusselse Covent Garden", voegt ze 
eraan toe, daarmee verwijzend naar de 
oude Londense groenten- en bloemen
veiling. 

(gv) 
c» Geïnteresseerden die kennis willen 

maken met het arsenaal kunnen dat. 

Tot 30 september loopt in gebouw M 

van de VUB (voor de ingewijden: de 

sigaar) een fototentoonstelling over 

de gebouwen van het arsenaal en over 

de aktiviteiten die er de jongste jaren 

in plaats voruien. De expositie bestaat 

uit een 200-tal zwart-wit prenten van 

diverse fotografen en wil in de eerste 

plaats een inleiderui overzicht geven. 

De foto's zijn iedere weekdag te be

zichtigen van 9u. tot 17u. 

Meer inlichtingen bij: Rita Hebbe-

linck. Dienst Kuituur VUB, Gebouw 

Y', Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Tel. 

021629.23.25, fax. 02/629.23.37, 

@-mail: rhebbeli@vnet3.vub.ac.be 

mailto:rhebbeli@vnet3.vub.ac.be


Smaakvolle 
boterhammen 

in het park 
Met begin zeventig de Happy Beursdagen 

en later nog een decennium aan sfeervolle 
onovertroffen Mallemunt-dagen beklem
toonde toenmalig organisator Jari De-
meulemeester de Vlaamse aanwezigheid 
te Brussel. Als direkteur van de AB, nu 
voor een tijdje in het Lunateater, zet hij 
tijdens de zomermaanden deze traditie 
verder. De Boterhammen m het Bark zijn 
op enkele jaren een begrip geworden en 
het hanteren van kwaliteit én Neder
landstaligheid hebben hun vruchten af
geworpen. De jaren negentig hebben ook 
een nieuwe generatie talentvolle artiesten 
van eigen bodem opgeleverd: met Stef 
Bos op kop kwamen Bart Herman, Luc 
De Vos en zijn groep Gorki, Noordkaap 
en een herboren Micha-op-haar-Iers. Plus 
stemmen-imitator Dirk Denoyelle en 
RockRally-finalisten An Pierlé en Jef 
Mercelis, die alle drie deze keer hun grote 
kans kregen op de „Boterhammen". Dirk 
was er in '93 ai eens bij onder de noemer 
Dir & Co & Cie, en dit keer was hij op 
zijn best. Met schitterende nabootsingen 
van Toback en Bert Anciaux, maar ook 
van Vermandere, Hans De Booy, Jan de 
Wilde en Wannes, Frank Boeijen, Ray
mond én Will Tura, die hij op schitterende 
wijze persifleerde. Het publiek genoot 
volop, en het was voor Stijn Meurs en zijn 
dynamische Noordkaap een koud kunstje 
om die eerste Boterhammen af te werken 
met hun puik „Programma '96", naar de 
in de lente verschenen ceedee. Vorige 
zondag kon het feest in de Warande niet 
op: een stralende zomerzon, een Micha 
met Ierse groep in topvorm. Dirk en Juan 
Masondo met tango en aanverwante Ar
gentijnse klanken. Een schitterende An 
Pierlé die, op haar eentje aan het klavier, 
met brio haar zeer eigenzinnig zelfge-
pende repertoire te grabbel gooide. En 
pittige Spelers en Drinkers die een kwart
eeuw Verminnen nog maar eens terecht 
kwamen bevestigen. 

Volgende Boterhammen nu vrijdag 26 
juli, met van twaalf tot twee Patrick 
Riguelle en Willem Vermandere, en op 2 

augustus groep De Mens en Johan Ver-
minnen zelf, met 'Marka' tussendoor. Op 
een rijtje volgen dan in augustus Hans De 
Booij en Wannes, Eis De Schepper, Luk 
Van Kessel en Nie Nieute, De Legende, 
Luk De Vos, Kamagurka, Dirk Blanchart 
en Koen Fillet. 

Kamagurka 

TWINTIG JAAR BRtĈ ELLA 

En reeds voor de twintigste keer pakten 

Rie Van den Berghe en zijn Goe-Volk-

ploeg uit met hun Brosella Folk en Jazz, in 
het Groenteater vlakbij het Atomium. 
Een massa volk, vooral dankzij het mooie 
weer én enkele grote namen. Zoals za
terdagavond, de sfeervolle damesgroep 
Déanta, en zondag jazz van de bovenste 
plank met Castellucci en uiteraard de 
legende, én Brusselaar Jean 'Toots' Thie-
lemans. De Boys of the Loough waren, 
twee decennia later, voor ons een te
genvaller. Misschien is dit het moment 
voor verjonging en vernieuwing: in het 
genre wordt bijvoorbeeld door de aktuele 
topgroep The Levellers schitterende mu
ziek gemaakt, die dan ook meer jongeren 
naar het Groenteater zou lokken en tra
ditionele folk leert kennen. Voor de rest: 
een puike organisatie, en nog eens 20 
jaartjes m het Groenteater! 

PATTI SMITH 

De ceedee van de maand is ongetwijfeM 

die vrij onverwachte plaat van Patti 

Smith. Net zoals Boudewijn de Groot, 
Linda Ronstadt en vele anderen van net 
na de oorlog is ook zij 50 dit jaar. De plaat 
Gone agam (uit bij BMG-Ariola) is een 
serene terugblik vanaf '76 en de wilde 
dagen van toen, maar met ook onder
werpen zoals de overleden Kurt Cobain 
en haar echtgenoot aan wie ze de plaat 
opdraagt. Bij momenten doet Patti Smith 
denken aan het recentere werk van Ma
rianne Faithfull: doorleefde, zeer per
soonlijke intimistische en dan weer be
angstigende liederen, die dank zij bij
dragen van groten als John Cale, Tom 
Verlaine (ex-Television) en Jeff Buckley 
tot hun verwachte peil worden getild. 
Een serene en aangrijpende plaat, die ze 
deze week in het Oostendse Casino op de 
planken komt voorstellen... 

Sergius 

De eerste 

boterhammen 

waren voor 

Noordkaap 

een koud 

kunstje. 

De Jongste plaat van Boudewijn de Groot 
heet „Een nieuwe herfst", en belangrijk 
daarbij is dat De Groot het tekstenschrij
ven weer aan zijn oude kompaan van het 
eerste uur, üennart Nijgh overliet. Het 
Inleidende „Wonderkind van 50" is een 
uitmuntend visitekaartje geworden- een 
nieuw testament, een terugblik naar meer 
dan een kwarteeuw schrijven en zingen. 
Inhoudelijk ook een eerbetoon aan de 
zovelen die het niet maakten, die géén 
hoge toppen scheerden, Paul Simon's 
„Peculiar man" indachtig Hij vervolgt 
muzikaal In de geest van „Verdronken 
vlinder" met de zachte ballade „Ais jij niet 
van me houdt", een van zijn mooiste 
nummers In jaren! In „Kijken..." en „De 
rover" stelt hij zich weerom de vraag 
waarom men uiteindelijk voor dat bepaald 
iemand koos. Het sprookjesachtige ver
weeft hij ook in ,,Oeie theos", nauw bij de 
realiteit van het leven, en muzikaal re
fereert hij naar de tijd van meester Pnk-
kebeen Het rustige dneluik dat volgt, kijkt 
beschouwend terug op de voorbije vijf
tien jaar, maar kon ons niet echt boeien. 
Volgt „Annabel", het pittige nummer dat 
hij voor de Antwerpse-Nederlander Hans 
de Booij schreef, die het op zijn beurt de 
hitlijsten Inzong Verrassend Is dan weer 
het sprookje van de „Drie mandarijnen" 
die even van het oosten doen dromen 
Het nummer „Avond" beluister je dan 
weer best voor de open haard. Daarin 
rekent de zanger af met woorden ais „het 
verleden geeft geen zekerheid" en het 
credo-refrein bezingt de mooie dingen 

Herfst voor 
Boudewijn de Groot 

wonderkind van 20... 

van vandaag en die de toekomst kan 
meebrengen Dit zou ongetwijfeld een 
mooie afsluiter kunnen geweest zijn voor 
de plaat. Met ,,Eva" herinnert Boudewijn 
even aan Aznavour's La Mamma, hier ais 
een oudere vrouw die terugkijkt.. 
Verscheidenheid was en blijft een van zijn 
grote troeven, alle registers opentrek
kend, om dan weer met strijkers te laten 
omlijsten, en mijmerend in de toekomst 
te kijken Voorbeelden van zijn talent en 

... en van 50. 

vakmanschap die velen kunnen benijden 
maar nog weinigen konden evenaren Al
vast noteren (én reserveren) Boudewijn is 
op 1 en 2 mei '97 In de Vooruit-teaterzaai 
te Gent. info. 09/245.77 77. 

(sd) 
c» Een nieuwe herfst Boudewijn de 
Groot Uit bij Hans Kusters, verdeeld door 
Phonogram. 
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Of Mission Impossible het kassarekord nu wel of niet 
gebroken heeft, de PR-afdeling van Paramount deed z'n 
werk in ieder geval uitzonderlijk goed. Lang voor het 
verschijnen van de film in Amerika, was reeds een 
smaakmakende trailer op zowat alle televisienetten te 
zien, lag de de filmmuziek reeds in de rekken en deden 
Apple Computers en Kellogg's Sugar Pops (een mi-
kroship waarrond het in de film allemaal draait is te 
vinden in de winnende dozen) ook al mee in de ,,Mission 
Impossible"-reklamekampagne. 

Kortom: er is nu reeds zoveel heisa rond de film, dat je 
haast het verhaal zou vergeten. Deze produktie van Tom 

NIEUW IN DE BIOS 
Cruise met hemzelf in de hoofdrol, en met Brian De 
Palma als regisseur, is gebaseerd op de TV-serie met de 
gelijknamige titel. De filmversie draait in hoofdzaak 
rond de figuur van Tom Cruise. Het scenario van David 
Koepp, die ook al „Jurassic Park" op zijn palmares 
schreef, is echter erg zwak, en lijkt meer op een 
goedgemaakte TV-film uit de jaren zestig, dan op een 
„blockbuster" van de jaren negentig. Er is haast geen 
plaats voor de bevrijdende lach, die James Bond en 
Arnold Schwarzenegger zo kwistig rondstrooien in hun 
vehikels. Maar eerlijk is eerlijk. Mission Impossible is een 
schoolvoorbeeld van eskapisme. Je zit te kijken alsof je in 

een achtbaan zit die aan 200 kilometer in het uur naar 
beneden raast. Alles draait om een Russische spion die 
een komputerschijf wil stelen, waarop de ware identiteit 
van alle top-geheimagenten in de wereld staan, en dat 
moet worden voorkomen door een elitegroep onder 
leiding van Ethan Hunt (Cruise). De missie loopt fout en 
maar enkele personen overleven ze - omdat het gewoon 
een poging was om de ellitegroep te elimineren. Voor de 
rest van de film zal Hunt achternagezeten worden door 
zijn baas, terwijl hij op zijn beurt achter de com-
puterschijf zoekt. De konklusie moet zijn dat in de post-
Koude-Oorlog-periode, de Amerikaanse geheime dien
sten enkel nog zichzelf te vrezen hebben. Al met al toch 
maar (**) W. Sneer 

^ MEDIALANDSCHAP > 

1fe=# Curasao Amerikaanse aktietrtller van Cari 
Schultz uit 1993. Guerin werkt al jaren als veilig
heidsagent voor het Amerikaans konsulaat op Cu-
ragao. Hij heeft lak aan zijn job en het eiland, maar hij 
kan er niet weg Ook Wettering, een kroegbaas, zit er 
als het ware gevangen Beide mannen worden door 
hun verleden achtervolgd... Zat. 27 Juli. VTM om 
21U.50 

Honey, l Shrunk 
the Kids, leuke 
familiefilm. 

zon. 28 Juli, TV 2 om 
19U.50. 

Le flls du requin Martin en Simon zijn twee 
jongeren die door hun ouders aan hun lot worden 
overgelaten Zij wonen in een kuststadje in Noord-
Frankrijk en niets ontsnapt aan hun stelende en 
vernielende handen. Franse film van Anne Meriet uit 
1993 met Ludovic Vandendaele en Erick Da Silva. 
Maan. 29 Juli, FR 3 om 23U.05 

lfa=# De premiejagers „in een goede week pak ik 
er soms drie op en in een maand arresteer ik er acht of 
negen", zo vertelt de 32-jarige Sergio Ramirez. Hij is 
geen agent, maar een gewone Amerikaanse burger 
die op zoek gaat naar misdadigers, in Telefacts een 
reportage over de wereld van de premiejagers. Dins. 
30JUII, VTMOm22u. 

t = # My dinner with André Een schrijver/akteur 
dineert met zijn oude vriend, een teaterregisseur die 
net een aantal nare ervaringen heeft opgedaan, en zij 
praten over hun persoonlijke verzuchtingen en le
vensfilosofieën. Een gewaagde film (alleen de twee 
mannen komen in beeld) van Louis iVlalle uit 1981 met 
André Gregory en Wallace Shawn die zelf het scenario 
schreven. Woens. 31 Juli, Ned. 3 om 23u.04 

I fer^ Compartiment lUeurs in zijn debuutfilm, 
een intelligente en beklemmende politietriller uit 
1965, legde Costa-Gavras qua verteltechniek en regie 
de basis voor zijn latere politieke films. Yves Montand 
als inspekteur is uitstekend, evenals de talrijke andere 
sterren van de Franse film, tot In de figuranten
rolletjes toe Dond. 1 aug., FR 3 om 23U.10 

'fe=# Mo' Money Een zwarte schelm geraakt vla zijn 
vriendinnetje aan de slag in de verzendingsdlenst van 
een kredietkaari;bedrijf. Hij heeft snel door hoeje met 
zo'n kaarten kan sjoemelen, maar dan geraakt hij 
verstrikt in de netten van de korrupte chef van de 
veiligheidsdienst. Een ,,zwarte" film van Peter Mac-
donald uit 1992, waarin alle blanken die erin voor
komen deugnieten zijn. VrU. 2 aug., TV 1 om 
21U.35 

1500 fr. per 
minuut reklame 

B Het gros van de Europese TV-stations 
houdt zich aan de richtlijn om ten minste 
de helft van hun zendtijd met pro
gramma's van Europese oorsprong te 
vullen. Jonge zenders en satellietkanalen 
voor welomschreven doelgroepen skoren 
het minst goed. Het aanhouden van deze 
minimumkwota is niet verplicht. 
• Bekkentrekker/ac^«es Vermeire heeft 
zijn exklusiviteitskontrakt met de BRTN 
verbroken. Voortaan krijgt hij zijn loon 
gestort van de rekening van het pro-
duktiehuis D&D, dat tot voor enige tijd 
uitsluitend programma's toeleverde aan 
VTM. Vermeire dankte zijn exklusivi
teitskontrakt bij de BRTN voornamelijk 
aan oud programma-direkteur Jan Ceu-

leers. Nu deze vervangen werd, zoekt ook 
dé komiek elders onderdak. Voorlopig zal 
het wel de BRTN zijn die het eerst de 
mogelijkheid krijgt om programma's met 
Vermeire uit te zenden. Indien de open

bare en DöcD niet tot een akkoord ko
men, worden de programma's ook aan
geboden aan VTM en Vr4. 

B Europese openbare omroepen die de 
uitzendrechten van het voetbal in eigen 
huis kunnen houden worden schaars. 
Zelfs met de uitzendrechten voor het 
buitenlands voetbal is dat het geval. De 
Vlaamse kommerciële omroep VTM 
heeft nu, na het binnenlands voetbal, ook 
voor twee belangrijke buitenlandse kom
petities de exklusieve uitzendrechten ver
worven. Kijkers die verknocht zijn aan 
Nederlands en Italiaans voetbal zullen 
voortaan moeten afstemmen op de zen
der uit Vilvoorde. In het andere geval 
kunnen zij zich nog abonneren op Su

persport, het broertje van Filmnet , dat 
ook een 10-tal wedstrijden uit de Ne
derlandse kompetitie op het scherm zal 
brengen. 
^ Laurette Onkelinx, minister-president 

Jacques Vermeire werkt niet meer 
exklusief voor de BRTN 

van de Franse gemeenschap, blijft bij haar 
voornemen om televisiereklame te be
lasten. Om de kas te spijzen denkt zij aan 
een belasting van 1500 fr. per minuut 
uitgezonden reklame. Onkelinx wil het 
geld enkel betrekken bij omroepen die in 
het Frans uitzenden en een kijkdichtheid 
behalen van minstens 10%. Het is voor
lopig nog de vraag of één en ander niet in 
strijd is met de Europese regels betref
fende het vrij verkeer van goederen en 
diensten. 
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'Wat gaan ze doen? Een pro
gramma maken met daarin alleen 
Vlaamse vedetten? Woehahahah! 
Amaai, m'n voeten' Daar kijkt toch 
geen hond naar!' Zo ongeveer 
luidde het diskoers binnen kuituur-
minnend Vlaanderen toen VTM be
gin '89 zijn voornemen bekend 
maakte om uit te pakken met een 
programma over de Vlaamse hit
parade. Nu, meer dan zeven jaar 
later, is bij VTM al zowat ailes ver
anderd, behalve 'Tien om te zien', 
ledere week opnieuw zingen be
kenden én onbekenden het 
Vlaamse lied de huiskamer in. In 
koudere tijden vanuit de Leuvense 
Manhattan, bij zomers weer vanuit 
Blankenberge. Dit jaar is dat niet 
anders. 
Het eerste talent dat vanavond 
onze aandacht trok was Luüo Ma-
riman van 777e Kids, Vlaanderens 
enige punkgroep die naam waar
dig. Vreemd dat Mariman en de 
zijnen, ooit nog de No Future-
gedachte predikend, nu op een 
podium omringd door kinderen en 
huismoeders hun ding staan te 
doen. Maar The Kids zijn bezig aan 
een reünietoernee en kunnen dan 
ook best wat promotie gebruiken, 
willen zij hun 'No Future' voor de 
toekomst veilig stellen. 
The Kids vormen evenwel geen 
uitzondering: TOTZ betekende 
voor wel meer dan één Vlaamse 
artiest een nieuwe karrière Ook 
nieuwe namen kwamen in de be

langstelling van Jos Van Ooster-
wijckte staan. Hij is het immers die 
beslist wie wél en wie niet in TOTZ 
zal mogen optreden, in het ver
leden zorgde één en ander al tot 
hoogoplopende (mediairuzies tus
sen de samensteller en groepen, 
zoals Noordkaap, die zich bena
deeld voelden. Verschijnen in het 
programma is voor de verkoop van 

Vlaming, het hoogste watje in dit 
land kan bereiken. 
Vanavond mocht een tiental 
Vlaamse vedetten zich even in het 
middelpunt van de belangstelling 
plaatsen. Naast de al eerder ge
noemden was daar onder meer 
het nieuwe mannengroepje Get 
Ready, na het schielijk overiijden 
van de kollega's van Good Shape 

Met volle overgave 
Tien om te zien, zaterdag 20 Juli 1996, VTM 

een Vlaams muziekje van levens
belang. In welke mate Van Oos-
tenwijck een stempel op het ge
beuren drukt, zou kunnen blijken 
uit het optreden van de meiden
groep Shana. Beide meisjes pakten 
op zijn aanraden uit met 'Eviva 
Espana', letteriijk en figuuriijk een 
kraker. En zongen dus in TOTZ. 
Kijken naar TOTZ doen wij altijd met 
een mengeling van medelijden, er
gernis en, jawel, bewondering. Al
len, zowel de spreekwoordelijke 
Johnny's en Marina's als de ge
brilde kleinkunstenaars, gooien 
zich steevast met zoveel overtui
ging in het Vlaamse hitwezen dat 
spot sowieso onterecht zou zijn. 
De meesten onder hen halen het 
niet en verdwijnen na één of twee 
TV-optredens weer in de Vlaamse 
anonimiteit. Anderen, daarom niet 
altijd de besten, worden Bekende 

Vlaanderens nieuwe hoop in bange 
dagen. Met het nummer 'Nooit te 
laat' scheren zij heden ten dage 
hoge toppen in de hitparades. Te 
oordelen naar het aantal pluchen 
beren dat zij naar het hoofd ge
slingerd kregen, hebben ze een 
hoog knuffelgehalte. Mannen-
groepjes doen het blijkbaar goed, 
want ook de jongens van het on
navolgbare Enzo mochten hun 
ding komen doen. Hun biezondere 
akt bestond eruit zich de benen 
vanonder het lijf te turnen, on
derwijl de woorden 'ik ben wild van 
jou' zingend. Met nog enige oe
fening zijn ze klaar voor de olym
pische spelen van 2000. Al be
twijfelen wij het of de jury hun 
gezang op prijs zou stellen. Moed 
houden. Jongens, de Rolling Sto
nes zijn ook in het klein begon
nen! (Krik) 



Taalgemeenschappen 

Men spreekt vol lof van een utopische 
multiraciale samenleving Maar in dit 
land IS al eeuwig ruzie tussen twee taal
gemeenschappen Voor de rust zouden 
die beter elk hun weg gaan, en men is 
zachtzinnig op weg ernaar Vooral de 
huidige ekonomische spanningen be
vorderen het streven naar onafhanke
lijkheid In andere landen gebeurde dit 
scenano al of zal het vroeg of laat ge
beuren Soms gaat het met geweld ver
bonden Hier met verbaal geweld, over
heersing, pesterijen of infiltratie 
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid 

versterken anderzijds de wil om met 
buren goed overeen te komen, terwijl dit 
nu het tegenovergestelde is door de 
talrijke innerlijke twistpunten Als dan 
nog de ene taalgemeenschap de wens 
uit om bij een groot buurland aan te 
sluiten, met dezelfde taal, dan staat er 
mets in de weg om die wens te vervullen 
De grenzen in Europa zijn toch open En 
door de aansluiting kan die gemeen
schap mee genieten van een groter land 
daar waar het zich nu in een minder
waardige positie bevindt En steeds ruzie 
moet maken om te overleven 
Als eens die strijd voor onafhankelijkheid 
ingezet Is, zal het niemand verbazen dat 
die met meer kan stopgezet worden 

Overal waar geschillen blijven oplaaien 
komt uiteindelijk de scheiding Men mag 
nog zulke goedbedoelde voorstander 
zijn dat de eenheid moet blijven Vast
houden aan een utopie is met realistisch 
De bewijzen in andere landen tonen dat 
het met gaat Het is alleen de kwestie 
wanneer Dat het op een geweldloze 
manier gebeurt, en met te bruusk of 
vijandig De gemeenschappen moeten 
achteraf toch weer vreedzaam met el
kaar leven 
In dit land is er wel één groot probleem 
Door infiltratie heeft de Vlaamse ge
meenschap het hoofdstedelijk gebied 
grotendeels verloren aan de tegenpartij 
Zonder bloedvergieten oorlog of ge

weld gewoon door laksheid En dit feit is 
bevestigd en aanvaard geworden door 
de verliezende partij Het is nu een derde 
gebied geworden van gemengde taal 
Een resultaat ontstaan door de ver
deeldheid van de Vlamingen Zijn zij met 
3 dan stichten zij 2 partijen Of bek
vechten tegen elkaar in plaats van de 
nationale spreuk „eendacht maakt 
macht te gebruiken Het zijn harde 
werkers maar laten het denken over aan 
anderen Daardoor lieten zij zich jaren 
overheersen door de andere gemeen
schap 

w. Degheidere, 
Brugge 

Blink OP de bavet 
De jongste dagen hebben enkele emi
nente taalgeleerden zich druk gemaakt 
om het feit dat een aantal Vlaamse woor
den in het nieuwe groene boekje geslopen 
zijn. Blink op de bavet van enkele haag-
school houdende kinderen kan blijkbaar 
voor deze neerlandici met. Ach, nu we 
eindelijk een handvol sprekende en al
gemeen begrepen Vlaamse woorden m 
het groene boekje konden smokkelen, 
gaat men meteen op d^ rem staan. Naar 
mijn bescheiden, maar toch zonder 
schroom uitgesproken, mening zouden 
ZIJ echter véél beter hun energie stoppen 
m... de pannenkoeken op het fornuis van 
de spellmgshervormers. De nieuwe, ons 
met kunst- en vhegwerk opgesolferde 
spelling steekt immers zo moeilijk en ten 
dele ook zo onlogisch in mekaar, dat zelfs 
een ervaren taalgebruiker de eenvou
digste woorden moet gaan opzoeken. Dat 
is onder meer ook de stelhng van Onze 

Taal, het gezaghebbende genootschap 
met 42.000 leden m Nederland en Vlaan
deren. 

Sedert tachtig jaar laten de beleidsmensen 
gemiddeld om de drie a vijf jaar een 
spellingskommissie op ons los waardoor 
de zo gewenste stabiliteit hopeloos zoek 
IS. In dit verband verscheen een merk
waardige bijdrage van de heer Gerard 
Molewijk in het Jaarboek 95 van de Grote 

Nederlandse Larousse Encyclopedie on
der de diplomatische titel „De spellings-
wijzigmg van 1995" (blz 318-321) Hij 
stelt dat taalgebruikers weliswaar altijd 
een voorkeur voor stabiliteit hebben ge
had, maar met konden voorkomen dat de 
overheid gedurende de jongste tachtig 
jaar aan een groot aantal spellingskom-
missies de kans heeft verschaft om de 
spelling te ontregelen. In het rapport van 
de kommissie-Geerts van 1989 kan men 
trouwens al lezen dat de taalgebruiker 
veeleer behoefte heeft aan stabiliteit dan 
wel aan konsistentie, een standpunt dat 
Molewijk overtuigend in de verf zet. Als 
we altijd vakantie naast vacant lezen, 
maakt niemand daar problemen rond 
Belangrijk is dan ook zijn besluit dat de 
spellingsrust, die eind 1995 binnen hand
bereik kwam, alweer bedreigd wordt 
doordat aan irritante en door niemand 

gewenste afwijkingen een officiële status 

IS verleend. Maar, laldus de schrijver, er is 

nog tijd genoeg om de ergste miskleunen 

op te sporen en te herstellen. Vreemd 

genoeg lijkt de overheid niet bereid te zijn 

om deze noodzakelijke extra inspanning 

zelf te verrichten of anderen daartoe aan 

te moedigen. De toekomst is daardoor 

weer heel onzeker geworden. Hoe anders 
verloopt het dan in Duitsland, waar men 
slechts voor de tweede keer in deze eeuw 
anders gaat schrijven. Maar het aantal 

• WEDERWOORD • Respekt 
spellingsregels wordt dan ook van 212 tot 
112 herleid en slechts 185 van de zowat 
12.000 Duitse woorden krijgen een ge
wijzigd schriftbeeld. 

Voor mij IS het duidelijk dat de jongste 
spellingswijziging zonder kordate aan
passingen met de verlangde rust en sta
biliteit zal brengen. De gekozenen des 
volks (óók die van de Volksunie) schijnen 
zich daar nauwelijks van bewust Ik her
haal derhalve de oproep om massaal te 
blijven protesteren tegen de beunhazerij 
in de nieuwe spelling Vóór september 
1997 kan nog heelwat gebeuren! 

Walter Caethoven, 

Nijlen 

Oogkleppen 
In plaats van zich te verheugen over de 
Vlaamse radikalizering bij de andere po
litieke partijen, spuit WIJ (18 juli j.1.) 
chagrijn, vooral tegen de VLD, die met op 
zo veel mededogen mag rekenen als De 
Batseher (die een veel kleiner deel van zijn 
basis achter zich heeft staan, zie de reaktie 
van de Jong-Socialisten). 
Denkt de VU, die zich op Vlaams vlak 
voorbijgestoken voelt door Vlaams Blok, 
VLD en Luc Van Den Brande, en zich 
enkel nog in de belangstelling weet te 
werken door drugs-, homo- en vreem-
dehngvriendelijke standpunten, alleen de 
Vlaamse natievorming te kunnen bewerk
stelligen met sentimentele argumenten' 
Tevens lijdt u aan selektief geheugen
verlies door anderen te beschuldigen van 
oppositietaai de VU spreekt nu ook 
anders dan in de meerderheid. Vic An-
ciaux durft nu nog zijn veto met stellen 
o.a. tegen miljarden voor ziekenhuizen 
zonder de toepassing van de taalwet te 
eisen, en is de VU met mee verant
woordelijk voor het tot stand komen van 
de grendelgrondwet' 
Ik hoop dat WIJ een beetje minder met 
oogkleppen gaat schrijven en zich ook zal 
verheugen over positieve Vlaamse 
otnwikkehngen bij anderen Of is dit uit 
zelfbehoud' 

Herman Schaerlaekens, Turnhout 

Red. Mogen wij de bnefschnjver eraan 
herinneren dat het de VU was die eerder 
dit jaar als eerste van de door hem 
geciteerde partijen, met een plan voor 
konfederahsme uitpakte. 
Niet zo sentimenteel als de lezer denkt, 
het werd bovendien in grote hjnen door 
VLD, SP en Van Den Brande overge
nomen. WIJ IS wel degelijk bhj om deze 
radikahzenng, maar behoudt zich het 
recht voor om de ernst ervan m vraag te 
stellen. 

Kolonel Marchal 
Op 4 juli j.1. heeft meuwskijkend Vlaan
deren zich kunnen ergeren aan het vraag
gesprek met kolonel Marchal op het 
VTM-nieuws. Niettegenstaande de vra
gen in het Nederlands gesteld werden, 
antwoordde de kolonel uitsluitend m het 
Frans. Kan men zich het omgekeerde 
voorstellen, namelijk dat een Neder
landstalig officier voor RTBf of RTL de in 
het Frans gestelde vragen in het Ne
derlands beantwoordt' Men heeft ons 
steeds doen geloven dat het examen voor 
majoor een uiterst strenge proef in de 
tweede landstaal bevat. Dan rijst de 
vraag- „Kan Marchal met of wil hij 
met'". Door het krijgshof werd hij vrij
gesproken maar voor zelfbewust Vlaan
deren IS hij gebuisd voor Nederlands en 
voor federale loyauteit. Een hoger of
ficier onwaardig. Wedden dat deze ge
buisde kolonel eerlang generaal wordt' 
Dat kan alleen in België.. tot het barst Is 
dit nu een reaktie van een bekrompen 
nationahst of een gezonde houding van 
een breeddenkend Vlaming met een mi
nimum aan zelfrespekt' De lezer mag 
oordelen. 

Jan Caudron, 
Erpe-Mere 

Vlaamse Kust 
Vorig jaar besloten mijn vrouw ik naar de 
Vlaamse kust te verhuizen Na enig zoe
ken vonden wij een geschikte en min of 
meer te betalen woongelegenheid. Wij 
waren bovendien nog tevredener in een 
gemeente te gaan wonen waar een Volks
unie-senator ook eerste schepen is en 
voorzitter van de V W 
Op 11 juli vonden wij het heel normaal de 
leeuwenvlag uit te hangen op het terras 
langs de zeedijk. Groot was onze ver
ontwaardiging toen WIJ nog geen half uur 
later dringend verzocht werden die vlag 
binnen te halen want „het was verboden 
om het even wat buiten te hangen". 
In welk normaal land kan men nog be
leven dat een burger verboden wordt de 
vlag van zijn gemeenschap uit te hangen 
op de feestdag van zijn gemeenschap? 
In plaats van stoere verklaringen af te 
leggen zou men er beter aan doen maat
regelen te nemen, eventueel op gemeen
telijk vlak, om dergelijke absurde be
palingen m de interne reglementen on
geldig te maken Gelukkig maar dat ik 
nog een 11 juh-viering in het zo verguisde 
Brussel in het vooruitzicht had om mijn 
Vlaamse feestdag goed te maken In Brus
sel mag de Leeuwenvlag nog wapperen. 

A. Everaert, 

Oostdumkerke 

Enige weken geleden werden wij op de 
hoogte gebracht van de inhoud van de 
rubriek 'Stof tot spreken' in WIJ tijdens 
de periode februari-maart 1996 
Wij vinden het een grote schande dat 
mensen die zich inzetten voor het welzijn 
van de dieren, eender van welke partij zij 
zijn, belachelijk gemaakt worden Wij 
hadden van de VU eerlijk gezegd andere 
taal verwacht. Sinds jaren heeft onze 
vereniging kontakt met en veel respekt 
voor enkele VU-mandatarissen, te weten 
dhr. Johan Sauwens en mevr. Frieda Bre-
poels Deze mensen zetten zich in voor de 
bescherming van dieren, natuur en leef-
miheu. WIJ konden dan ook erg moeihjk 
geloven dat de VU zich zo minachtend 
uitlaat over mensen die het opnemen 
voor de bescherming van o a. de dieren. 
WIJ zijn er ons van bewust dat de be
scherming van roodwangwaterschilpad-
jes of vossen geen prioritair op te lossen 
maatschappelijke problemen zijn Toch 
vinden wij het ongepast dat er op deze 
manier over deze problemen geschreven 
wordt. Zulke taal zijn we eigenlijk slechts 
van één partij gewoon, en die heeft zelfs 
geen respekt voor mensen. Wij hopen dat 
er een rechtzetting in uw blad komt en dat 
we er verder van kunnen uitgaan dat de 
VU zoals WIJ dachten opkomt voor men
sen- én voor dierenrechten. 

A. Konings, Sd Janssen 
Natuurhulpcentnim Opglabbeek 

Red. De redaktie van WIJ kan de die-
renvnenden gerust stellen: zij schaart zich 
volledig achter de mensenrechten én ach
ter de idee dat dieren recht hebben op een 
diervnendehjk bestaan. Eén van haar re-
dakteuren mag zich bovendien, en met 
zonder trots, steunend hd noemen van een 
vogelasiel. Dat neemt met weg dat de 
redaktie soms al eens de draak durft steken 
- zi) het met letterlijk! - met parleraentaure 
vragen, ook met die van 'beest-achtige' 
aard. Vraag blijft ook m hoeverre vragen 
over het al dan met scheren van schapen, 
over BTW-taneven voor papegaaien en 
over het aantal dieren aanwezig m een zoo 
bijdragen tot de kontrolerende funktie van 
een parlement. Antwoorden daarop zou
den misschien ook gevonden kunnen wor
den in gegevensbestanden, bij gespea-
ahseerde verenigingen of bij bevoegde 
overheidsdiensten. Dat laatste geldt van
zelfsprekend met alleen voor vragen over 
het welzijn van de dieren, maar ook over 
andere onderwerpen die geen 'prioritair 
op te lossen maatschappehjk probleem' 
aanbelangen. Indien de bnefschnjvers 
WIJ wekelijks doornemen dan zullen zij 
vaststellen dat het rubnekje 'Stof tot spre
ken' zich geregeld vragen steh bij, m-
derdaad, vragen. 
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E r doen zich steeds meer misbruiken voor in de 

sektor van de kledij-ophaling of de 

„lompenophaling". Er is een wildgroei en een 

ongebreidelde konkurrentie ontstaan. Ophalingen 

worden meer dan eens voor andere dan 

liefdadigheidsdoelstellingen aangewend. De 

wetgeving is achterhaald en onrealistisch. 

De kontrole is ontoereikend. 

• U I T S M I J T E R • 

Het ophalen van kleding voor karitatieve 
doeleinden is geregeld door een KB van, 
jawel, 22 september 1823. Dat KB stelt 
dat voor dergelijke liefdadigheidsakties 
een vergunning nodig is. De vergunning 
wordt verleend door het gemeentebe
stuur, het provinciale bestuur of de fe
derale overheid. Aan het bekomen van 
een vergunning is een aantal voorwaar
den verbonden. Zo moet de aanvrager 
een VZW zijn die minstens vijf jaar be
staat. Na de ophalingen moet een balans 
worden voorgelegd. En uit die balans 
moet blijken dat de kosten niet meer 
bedragen dan 25% van de opbrengsten. 
De opbrengsten zijn niet onaanzienlijk. 
Jaarlijks worden er in België zo'n 3 ki
logram oude kleren per persoon weg
gegooid of weggegeven, wat neerkomt op 
een totaal gewicht van cirka 30.000 ton. 
Aan 18 frank verkoopwaarde per kilo 
houdt dit een jaarlijkse opbrengst in van 
om en bij de 540 miljoen frank. Om en 
bij, want niet zelden wordt de kleding 
ook in tweedehandswinkels verkocht. 
Daarmee belanden we bij de „lompen-
myte" : nogal wat mensen zijn de over
tuiging toegedaan dat hun oude kleren 
gedragen worden door één of andere 
behoeftige, terwijl dit nog zelden het 
geval is. De kleren, die meestal inge
zameld worden via huis-aan-huis-opha-
lingen, worden over het algemeen ver
kocht. Meestal wordt de opbrengst daar
van aan het goede doei besteed. Maar, 
niet altijd. Er zijn niet enkel de scheef
gegroeide situaties, maar ook de regel
rechte misbruiken. 

MISBRUIKEN 

De redenen daartoe zijn legio. Eerst en 
vooral zijn er VZWs die zonder ver
gunning aktief zijn, of alleszins een wer
king hebben die de lokaal afgedwongen 
vergunning ver overstijgt. Zo is er een 
vzw uit Izegem die kleren ophaalt tot in 
Antwerpen, Brussel en Namen, daardoor 
10% van de „lorapenmarkt" inneemt, 
terwijl niet duidelijk is hoeveel die VZW 
aan goede doelen besteedt. Immers, de 
wetgeving verplicht de vzw's niet om de 
al dan niet aan liefdadigheid bestede 
sommen bekend te maken. Het is dan ook 
zeer de vraag of het grootste gedeelte van 
de „verkoopsopbrengsten" wel degelijk 
en steeds aan liefdadigheid wordt be
steed. Zo bestaat er een VZW die een 
slordige 30 miljoen aan inkomsten bin
nenrijft, maar slechts een paar honderd
duizend frank aan liefdadigheid spen
deert. 

Overigens zijn er nog andere „gaten" in 
de wetgeving. Ophalingen die gehouden 
worden door erkende godsdienstige of 
Hefdadige instellingen, zoals OCMW's en 
kerkfabrieken, zijn niet aan een vergun
ning onderworpen. Datzelfde geldt voor 

inzamelingen op de openbare weg of in de 
openbare gebouwen die onder de po-
litiebevoegdheid van de gemeente valt. 
Een vereniging als Curitas slaagt er op die 
manier in om met de instemming van het 
Brussels stadsbestuur en via een kontainer 
aan het Madouplein in Brussel, slechts 2 
frank van de 18 frank winst per kilo aan 
de vereniging „Kom op tegen kanker" 
over te maken. 

KREATIEF BOEKHOUDEN 

Naast de pertinente misbruiken, onder
gaat de sektor van de lompenhandel ook 
een aantal scheefgegroeide situaties. Zo 
heerst er een ware konkurrentieslag tus
sen de uit de pan rijzende vzw's. Door het 
groeiend aantal haalt ieder van hen steeds 
minder kleding op. Om dat de kom-
penseren deinst men er niet voor terug 
andermans „zakken" te stelen. Boven
dien moet men meer reklame maken, 
meer zakken, meer briefjes verspreiden, 
waardoor de kostprijs steeds hoger ligt. 
De bedelingskosten, de ophaalkosten, de 

koud kunstje om deze goederen te ver
werken met zwart of illegaal personeel 
om ze dan illegaal te verkopen. 

BORCINON 

Kamerlid Pons Borginon die een zevental 
balansen inkeek op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en die tal van ge
tuigenissen optekende, maakte een ge
degen dossier op van de lompensektor. 
Zijn konklusies zijn duidelijk. Hét ba
sisprobleem van de kledinginzameling is 
de verouderde wetgeving. Deze wetge
ving gaat uit van de rechtstreekse aan
wending van de kleding voor de be-
hoeftigen. Bovendien staat de 25% mak-
simale kosten in verband met het nood
zakelijke vrijwilligerswerk. Beide uit
gangspunten zijn een utopie geworden. 

Lompenophaling 
in vraag gesteld 

prijs van de zakken stijgen jaar op jaar en 
dat tegenover een daling van de op
brengsten. 

Uiteraard kunnen nagenoeg alle - in we
zen bonafide - vzw's geenszins langer 
voldoen aan de wettelijke voorwaarde 
niet meer dan 25% kosten in te brengen. 
Wie zo „naïef" is om alle gemaakte 
kosten aan te geven aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, om alle personeels
leden regulier in te schrijven, om alle 
opbrengsten aan liefdadigheid over te 
maken, lijkt gedoemd zijn vergunning te 
verliezen. 

„Kreatief boekhouden", tegen de wet
gevende bepalingen in, is daar het re
sultaat van. Personeelskosten worden niet 
vermeld. Sommige vzw's doen een be
roep op onderaannemers die met een deel 
van de winst gaan lopen. Ook sommige 
zelfstandige ophalers strijken winsten op. 
Bovendien zijn de ingediende balansen 
nauwelijks te vergelijken, laat staan te 
kontroleren. Er zijn geen vaste formu
lieren om opbrengsten en kosten te ver
melden. Er zijn geen vaste rubrieken 
noodzakelijk die zouden toelaten alle 
verscheiden boekhoudkundige gegevens 
te onderzoeken. Van kontrole op het 
terrein is helemaal geen sprake. Daar 
waar vzw's moeten knoeien om hun 
vergunningen te behouden is er van
zelfsprekend ruimte voor „zwarte" aan
voer van goederen. Het is bovendien een 

De kleding wordt verkocht, de konkur
rentieslag doet de kosten boven de 25% 
uitstijgen en het kwasi permanent on
bezoldigd werk bestaat niet meer. Fons 
Borginon rekende uit dat per VZW zo'n 
25.125 dagen per jaar nodig zijn om aan 
alle noodzakelijke inspanningen te vol
doen. „Hoeveel vrijwilligers", zo vraagt 
het kamerlid zich af, „zijn nog bereid die 
inspanningen jaar na jaar te leveren?" 
Twee fundamentele keuzen, aldus Bor
ginon, dienen zich als oplossing aan. 
Ofwel wordt kledinginzameling gezien 
als een vorm van gescheiden afvalver
werking dat toebehoort aan een gespe
cialiseerde vorm van afvalindustrie, net 
zoals dat bij papierophaal het geval is. 
Ofwel, en dat is de keuze die het Ant
werpse kamerlid verkiest, wordt de oude 
karitatieve traditie op een moderne wijze 
voortgezet. Dan moet het publiek even
wel duidelijkheid worden geboden over 
de reële bestemming van de kleding en de 
opbrengsten van de kledingophaal. 
Slechts door een gewijzigde en een re
alistische wetgeving, zo stelt Borginon, 
kan het vertrouwen van het publiek her
steld worden. Eerst en vooral zou de 25% 
kostendrempel verhoogd moeten worden 
tot 50%. Het aantal VZW's zou beperkt 
moeten worden. Er moeten afspraken 
komen over wie waar kleding mag in
zamelen. Alle vormen van inzamehngen 
zouden onder dezelfde wetgeving moeten 

vallen. De kontrole erop zou op afdoende 
wijze moeten georganiseerd worden. De 
parketten moeten aandacht besteden aan 
de roof van zakken en het zonder ver
gunning ophalen van kleren. Jaarlijks zou 
het ministerie van Binnenlandse Zaken 
een globaal overzicht moeten bieden van 
de opgehaalde tonnages, de opbrengsten, 
de gemiddelde kosten en de aan een goed 
doel bestede sommen. Bovenal, zo meent 
Borginon, zouden bij het toekennen van 
de vergunningen strengere voorwaarden 
moeten gelden. De provinciale vergun
ningen moeten afgeschaft worden. Ge
meentelijke vergunningen kunnen enkel 
nog voor een beperkte periode en met een 
konkreet doel. 

VERZUILING 

Kamerlid Pons Borginon legde zijn dos
sier voor aan minister van Binnenlandse 
Zaken, Johan Vande Lanotte (SP), en 
vroeg hem wat hij zal inbrengen tegen de 
scheefgegroeide situaties en de misbrui
ken. Eerst en vooral onderkende de mi
nister de verouderde wetgeving, de tal
rijke misbruiken, de massa's overtredin
gen, de onduidelijke bestemming van de 
opbrengsten en het wazige verschil tussen 
karitatieve en andere doelstellingen. 
Maar, tot nu toe, aldus de minister, zijn 
nog er nog geen konkrete plannen om de 
wetgeving aan te passen. Van een mo
dernere wetgeving komt alsnog niets in 
huis. Al denkt de minister eraan om de 
sektor van de lompenhandel te gaan 
beschouwen als een selektieve vorm van 
huisvuilophaling. Bovendien zouden en
kel de gewesten bevoegd verklaard wor
den voor de regelgeving, terwijl de or
ganisatie van de kledingophaling in han
den zou komen van de gemeenten en de 
interkommunales. 

Pons Borginon antwoordde er niets op 
tegen te hebben de wetgevende bevoegd
heid naar de gewesten over te hevelen. 
Maar, de sektor moet in de eerste plaats 
uitgaan van liefdadigheidsdoelstellingen 
en kan daarom niet enkel beschouwd 
worden als een selektieve huisvuilop
haling. Bovendien, zo merkte Borginon 
op, moet een overdreven marktafscher-
ming vermeden worden. Een modernere 
wetgeving kan er niet toe leiden dat de 
verzuiling en de politisering nieuw leven 
worden ingeblazen. De „nieuwe koek" 
mag niet verdeeld worden onder vak
bonden en zuilgebonden organisaties. 

(evdc) 

Fons Borginon 
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