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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

I n het Vlaams regeerakkoord staat 

ingeschreven dat de werking van Vlaamse 

openbare instellingen doorgelicht moet 

worden. In navolging daarvan werd aan het 

bureau Andersen Consulting de opdracht 

gegeven BLOSO aan een onderzoek te 

onderwerpen. BLOSO staat voor Bevordering 

Lichamelijke Ontwikkeling, Sport en 

Openluchtrecreatie. Duizenden Vlaamse 

jongeren maken vooral tijdens de vakanties 

gebruik van de BLOSO-sportkampen. De 

publieke instelling heeft immers tot doel alle 

Vlaamse jongeren, de beter maar vooral de 

minder goed bedeelden, de mogeUjkheid te 

bieden hun vrije tijd op een zinvolle en creatieve 

wijze door te brengen. 

Of niet? Nee, zo is het onderzoeksbureau 

van mening. In een vlijmscherpe, soms cassante, 

vaak ironische beoordeling veegt het bureau 

BLOSO de mantel uit. De belangrijkste 

vaststeUing is dat de overheidsinstelling 

geenszins haar opgelegde doelstellingen 

waarmaakt. Zo staan de sportkampen 

onvoldoende in functie van de lagere klassen. 

Ook de residentiële vakantiekampen bereiken de 

laagste inkomens niet. Het onderzoeksbureau 

gaat daardoor zelfs zo ver het nut van dergelijke 

kampen in vraag te stellen. 

Wie alleszins in vraag wordt gesteld is de 

Raad van Bestuur (RvB) van BLOSO. De wijze 

waarop deze Raad, geleid door Carla Galle (SP), 

naar aloude Belgische gewoonte tewerk gaat tart 

alle verbeelding. De Raad van Bestuur, zo stipt 

het bureau aan, „is 100% verzuild. De RvB 

werkt als een fractie, beslissingen worden door 

chëntelisme gedomineerd. Zelden worden 

daardoor fundamentele stappen ondernomen. 

Dit uit zich in een gebrek aan planning en aan 

kwaliteit. Er bestaan bovendien geen meetbare 

objectieven waaraan het beleid kan worden 

getoetst. En door het sterk centralistisch 

karakter wordt BLOSO door vele klanten als een 

echte bureaucratie opgevat. Overigens leidt een 

fundamenteel gebrek aan strategie tot 

middelenverkwisting en ongenoegen doorheen 

de organisatie." 

Het ongenoegen, noch de geldverspilling 

komen uit de lucht gevallen. Als er al eens 

iemand een interessant initiatief op touw zet, 

dan wordt dit door de ,pohtieke coalitiewerking' 

in de RvB tegengewerkt. De geldverspilling is 

niet verwonderlijk als men weet dat er klanten 

van BLOSO, zoals universiteiten, in de RvB 

zetelen. Bovendien zijn de administratieve 

criteria bij het verlenen van subsidies veelal 

onduidelijk. En investeringen komen er op basis 

„van een informele visie op de toekomst van 

bepaalde centra." 

Moet de Vlaamse regering niet dringend 

drastische maatregelen nemen? Zal voor één 

keer een dergelijk duur betaald onderzoek niet 

in de onderste lade worden gestopt? Wat we zelf 

doen, doen we toch beter, niet? 

(evdc) 

cCM 

De oppositie nam liet woord 

Franse of Nederlandse keul<en? 

Naar Diksmulrie 

Retrfiffende de Rasken 

Piramidepijn 

(w«31aug.9| 

12 betw « 

a 
6 

7 

11 

16 

W ij leven mee met de arbeiders 
van Renault-Viivoorde, ze zijn 

hun werl< nu definitief kwijt en ze 
hebben geen onmiddellijk vooruit
zicht op een andere baan. Samen met 
hen en hun families hopen we dat hun 
leiders een fatsoenlijke regeling voor 
een gouden handdruk, een brugpen
sioen of een andere formule van af
scheid kunnen bedingen. Wellicht 
voelen ze zich nog het meest bel<ocht 
omdat ze door de 
industriële en de 
politieke wereld 
als een speelbal 
werden gebruikt. 
Het begon reeds 
toen eerste minis
ter Dehaene be
weerde dat hij geen voorkennis had 
van de nakende sluiting, achteraf 
bleek van wel. Het was zijn echt
genote die bevestigde dat haar man 
reeds vier dagen op de hoogte was, 
Vervolgens maakten we het nummer-
Van den Brande mee toen deze top
man Schweitzer op het Martelaren-
plein ontbood, In Frankrijk beloofde 
verkiezingskandidaat Lionel Jospin de 
Renaultarbeiders de sluiting te her
zien van zodra de Franse socialisten 
aan de macht zouden zijn. Zij kwamen 
aan de macht en premier Dehaene 
ging Jospin persoonlijk aan zijn be

lofte herinneren, Jospin stelde een 
expert aan, die op haar beurt de 
sluiting bevestigde. Van zijn kant vond 
Louis Tobback dat hij op zijn Franse 
geestesgenoten moest inwerken, 
maar dezen stuurden de SP-voorzitter 
met lege handen naar huis. 
Laatst aangekondigde nummer komt 
van Vlaams minister Ehc Van Rompuy 
die op zijn beurt Louis Schweitzer wil 
ontmoeten om van hem nieuwe ba-

Leven in een 
dolgedraaid land 

nen voor het gesloten Renault te 
eisen. 
Ondertussen kwamen in Luxemburg 
de ministers van Arbeid van de EU 
samen, ook daar stond de sluiting van 
Renault-Viivoorde op de agenda. Of 
liever de toepassing van de Europese 
hchtlijnen inzake raadpleging en 
voorlichting van personeelsleden in 
met sluiting bedreigde bedrijven. 
Want daar was het bij Renault totaal 
fout gelopen, ai wisten sommige po
litici wat er Renault te wachten stond, 
de arbeiders waren tot op het laatste 
ogenblik in het ongewisse. Dat Europa 

nog niet klaar is voor een dergelijke 
sociale cultuur ondervond de fede
rale minister van Arbeid, iviiet Smet, 
Vanuit de wrange ervanng met Re
nault-Viivoorde stelde zij voor be
drijfsleiders die zich niet aan de mei-
dlngsplicht houden te laten bestraf
fen. Geen enkele van haar collega's 
wou Smet daann volgen. Mooi Eu
ropa! 
Ook Europese vakbonden en werk
gevers zijn dienaangaande nog niet 
tot een vergelijk gekomen. Het toont 
aan dat het sociale Europa nog ver 
weg IS en dat multinationals uitein
delijk doen en laten wat ze willen. En 
daarmee uit! 
Dé klapper van de week kwam van 
vice-premier Vande Lanotte die van 
een bezoek aan Vilvoorde gebruik 
maakte om de gedupeerde arbeiders 
de goede raad te geven hun vel duur 
te verkopen door de afgewerkte Mé-
ganes achter de hand te houden als 
ruilmiddel bij sociale onderhandelin
gen. Vanwege een vice die Instaat 
voor ,,orde en tucht" een weinig 
orthodoxe manier om de gemoede
ren te bedaren en de sociale vrede te 
bevorderen. 
Nu door krachtdadig verzet, o,m, van 
de Volksunie, het stemrecht voor EU-
burgers voorlopig afgewend is zijn we 
in een nieuw communautair conflict 

gesukkeld, met name het innen van 
verlaagde successierechten door de 
gewesten. De federale regenng be
twist deze bevoegdheid en vraagt het 
Arbitragehof daarover uitspraak te 
doen. Uit dergelijke conflicten blijkt 
de noodzaak om verder te federa
liseren. 
Na een halfjaar politieke waarneming 
lijkt het er wel op dat dit land dol 
draait, dat bleek nog maar eens uit de 
vrijsbraak van de twee para's die in 
Somalië bij wijze van tijdverdrijf een 
jongetje hadden gepest. De uitspraak 
wekt grote verbazing in een tijd 
waarin de goegemeente reeds maan
den In de ban van kindermishandeling 
leeft. Het leger is een staat in de staat 
en sluit de rangen wanneer de nood 
het hoogst is, 

* * * 

Wellicht zal, nu de vakantie begonnen 
is, de nodige rust over dit geteisterde 
land neerdalen en allen in staat stellen 
om de betrekkelijkheid van de dingen 
weer te begrijpen. En om het dossier-
Vilvoorde met wijsheid en mense
lijkheid af te handelen. 
Rust en kalmte, want dit tempo van 
schandalen, misverstanden, blunders 
en conflicten houdt geen mens vol, 

Maurits van Liedekerke 



vUBrusselt 
De Vrije Universiteit van Brussel (VUB) 
steekt haar ontgoocheling over het 
beleidsplan Brussel niet onder stoelen of 
banken. De VUB is de grootste instelling van 
de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Rector 
Els Witte zegt met de VUB zelf acties te 
zullen ondernemen voor het gebruik van het 
Nederlands in de hoofdstad. 
Ze vraagt voorts dat de Vlaamse regering de 

verhuispremies voor ambtenaren ook zou 
toekennen aan VUB-personeel. Ook op het 
AZ van Jette maakt men zich zorgen: door 
het invoeren van een Vlaamse numerus 
clausus in de richting Geneeskunde geeft 
men in Brussel nog meer ruimte aan de 
Franse Gemeenschap. Het AZ staat borg 
voor een groot deel van de gezondheidszorg 
voor Vlamingen in Brussel. 

Uitgelezen? 
„Het totale gebrek aan leescultuur legt in dit land een 
zware hypotheek op de boekenmarkt. Ik denk dat het 
vooral In het middelbaar ondenwijs fout loopt. Aan het eind 
van een schooltrimester krijg Ik hier plots veel jongeren 
over de vloer die allemaal op zoek zijn naar hetzelfde boek 
dat niets mag kosten en gisteren gelezen moest zijn. 
Steevast gaat het om 'Wierook en tranen' en 'Het re
servaat'." 
Jacdues Decru, zaakvoerder van een tweedehandsboek-
handel in Brasschaat In De Standaard der Letteren, 26 juni 
1997. 

> D O O R D E W E E K S # 

L. Jacques-Yves Cousteau heeft 
het tijdelijke voor het eeuwige inge
ruild. De wereldberoemde Franse oce-
anoloog was vooral gekend door zijn 
documentaires vanop het schip de Ca
lypso. Cousteau werd 87. 

L Goed 15% van de Vlamingen 
ging vorig jaar nog wekelijks naar de 
kerlt In 1995 was dat nog 16%. Ge
meten naar het aantal kerkelijke be
grafenissen waren er in Vlaanderen 
vorig jaar nog 86% katholieken. 

L. In de loop naar het jaar 2.000 
blijft ook het Vaticaan niet achter. On
der het goedkeurend oog van de paus 
maakt de Braziliaanse kunstenaar een 
nieuwe voorstelling van Christus.. De 
Veriosser zal o.a. een bruine huidskleur 
krijgen. Benieuwd hoe Alexandra Colen 
dat uitgelegd zal krijgen. 

Marihuana zou wel degelijk zo 
verslavend zijn als harddrugs als he
roïne. De actieve bestanddelen in de 
softdrug zouden bovendien hetzelfde 
gebied van de hersenen stimuleren als 
heroïne. In dat 'hersencompartiment' 
zou zich de zetel van verslaving be
vinden. Beide bevindingen stonden in 
Science. Hoe het zit met de verslaving 
aan sigaretten of alcohol, werd niet 
vermeld. Vanuit Nederiandse univer
sitaire kringen wordt deze 'stepping 
stone'-theorie ontkend. 

Het proces-Dutroux zal niet in 
het assisenhof van Luxemburg gehou
den worden, maar in de Callemeyn-
kazeme in Aarien. Het justitiepaleis in 
Namen is te oud om zo'n proces aan te 
kunnen. 

Het Amerikaans Hooggerechts
hof heeft beslist dat de vrije menings
uiting heilig is, ook voor Internet. 
Daarmee floot het hof de regering 
Clinton terug. Die had besloten dat 
'aanstootgevend materiaal', waaron
der porno, niet op het net zou mo
gen. 

Ondernemingen mogen bij het 
aanwerven van nieuwe werknemers 
officieel geen rekening meer houden 
met de leeftijd van hen die zich aan
bieden. Zelfs impliciete verwijzingen 
naar leeftijd zijn verboden. 

I 

WB-SPORENFEEST 
Zondag 29 juni vierde de Vlaamse Volks
beweging (WB) haar tweede Sporenfeest 

in het Brusselse Congressenpaleis. De 
hele namiddag konden de aanwezigen uit 
tal van activiteiten kiezen zoals een ten
toonstelling over de historische banden 
tussen Ierland en Vlaanderen, een de
monstratie van de WB-webstek en de 
voorstelling van boeken over de Vlaamse 
Beweging. 
Tijdens de algemene strijdmeeting luis
terden zo'n zevenhonderd militanten 
naar een toespraak van Peter De Roover 

die zwaar uithaalde naar CVP en SE Hij 
verweet de CVP in de kaart te spelen van 
de Franstalige partijen door het wets-
vooistel-Clerfayt (FDF) over het EU-
stemrecht te verdedigen. De WB-voor-
zitter weerlegde de CVP-argumenten en 
bood een eenvoudig alternatief aan: „Wij 
willen een zelfbewust Vlaams optreden 
en duidelijke afspraken met de EU-bur-
gers i.p.v. het uitschrijven van blanco 
checques. Eisen dat de CVP de eigen 
beloften nakomt wordt in dit land ex
tremistisch genoemd." 
De Roover kondigde voor het najaar een 
WB-campagne voor Vlaamse onafhan
kelijkheid aan. 

SLACHTOFFERS 
REPRESSIE 
Op voorstel van Herman Suykerbuyk 

(CVP), mede ondersteund door VU, 
VLD, SP en Agalev, werd in het Vlaams 
regeerakkoord van juni 1995 bepaald 
geld vrij te maken voor de getroffenen 
van de naoorlogse repressie. Vorig jaar 
diende Suykerbuyk een voorstel van de
creet m dat de voorwaarden opsomt om 
voor een financiële tegemoetkoming in 
aanmerking te komen. 
Om de SP over de brug te halen werd in 
het decreet voorzien dat de vergoedingen 
ook van toepassing zullen zijn voor de 

slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. 
De Vlaamse regering stelde 10 miljoen fr. 
per jaar ter beschikking voor zij die nog 
lijden onder de gevolgen van de repressie 
en de Spaanse burgeroorlog. 
De Raad van State maakte in een advies 
evenwel voorbehoud bij het ingediende 
decreet. Om aan de bezwaren van het 
adviescollege te voldoen, werd het de
creet geamendeerd, maar in de commissie 
Welzijn van het Vlaams parlement bleek 
verleden week dat er nog bijkomende 
juridische bezwaren kunnen opduiken. 
Suykerbuyk is bereid het decreet an
dermaal aan te passen, maar vroeg 
Vlaams minister van Welzijn Luc Martens 

(CVP) het voorstel niet op de lange baan 
te schuiven. De minister zei met de groot
ste nadruk dat de regering nog steeds 
bereid is de regeling - na het zomerreces -
te aanvaarden. 

EU-STEMRECHT 
Ook de toekennmg van EU-stemrecht zal 
allicht niet voor de zomer worden goed
gekeurd. Op voorstel van PRL-FDF was 
daarover in de commissie Grondwets
herziening van de federale kamer een 
,compromis' bereikt. Het vergelijk hield 
in dat aan niet-Belgische Europese bur
gers voor verscheidene verkiezingen on
voorwaardelijk stemrecht zou worden 
verleend. 

Eerst zou in de plenaire vergadering de 
toekenning van het Europees stemrecht 
via een grondwetswijziging en dus met 
een tweederde meerderheid worden 
goedgekeurd. Nadien zouden de uitvoe
ringsbesluiten - in tegenstelling tot wat de 
VU wou - met een gewone meerderheid 
worden gestemd. Door deze gewone 
meerderheid konden de Vlamingen nau
welijks hun gevraagde waarborgen hard 
maken. 

Na fel protest van de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging, de VU, het Vlaams 

VTIM pleegt 

miljarden

aanslag op 

Vlaamse 

belasting

betaler 

(Zie ook 
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parlement en nadat ook de VLD op de 
rem stond, heeft men verleden week in de 
plenaire vergadering beslist het voorstel 
terug naar de commissie Grondwetsher
ziening te sturen. Daardoor wordt het 
debat heropend en kan met de Vlaamse 
eisen rekening worden gehouden.. 
Als niet snel van het Europees stemrecht 
werk wordt gemaakt, riskeert de Bel
gische regering voor het Europees Hof 
van Luxemburg gedagvaard te worden. 
Sommige juristen zijn nu opeens van 
mening dat voor het verlenen van Eu
ropees stemrecht geen grondwetswijzi
ging en dus geen tweederde meerderheid 
nodig is. Anderen zijn het daar niet mee 
eens. Vraag is welke ,specialist' de fe
derale regering zal aanspreken. 

REISVERGOEDINCEN 
De Vlaamse Euro-parlementsleden Jaak 

Vandemeulebroucke (VU) en Philippe De 

Coene (SP) willen dat op de reisver
goedingen van de Europese mandata
rissen bespaard wordt. In het Europees 
parlement dienden ze een voorstel in om 
de reiskosten niet langer volgens een vast 
bedrag van 120.000 fr. per jaar toe te 
kennen. Dergelijke kosten, aldus de Eu
ropese parlementsleden, zouden nog en
kel op basis van rekeningen en bewijs
stukken terugbetaald mogen worden. Tot 
nu toe worden geen bewijsstukken ge
vraagd. 

De meeste parlementsleden krijgen dan 
ook meer dan wat ze in feite aan ver
plaatsingen uitgeven, overigens eisen 
Vandemeulebroucke en De Coene dat er 
ook dringend een statuut voor de me
dewerkers van Europese parlementsleden 
wordt vastgelegd. De medewerkers moe
ten rechtstreeks een vergoeding toege
wezen krijgen. 

INVESTEREN 
IN VLAANDEREN 
De Vlaamse overheid verwaarloost haar 
infrastructuur omdat ze in feite een des-
investeringsbeleid voert. Tot deze con
clusie komt VU-volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens (VU) na een analyse van 
het horizontaal investeringsprogramma. 
In z'n tussenkomst bij de begrotings
aanpassingen vroeg hij de Vlaamse re
gering het investeringsbeleid bij te sturen 
en er - zoals de buurlanden - twee procent 
van het bruto binnenlands product (BBP) 
aan te besteden. 
De afgelopen twee jaar daalden de in
vesteringen van de Vlaamse overheid van 
11,31 procent naar 11,22 procent van 
haar totale begroting. Zonder de een
malige inkomsten van de gedeeltelijke 
GIMV-privatisering zouden ze zelfs ge
slonken zijn tot 10,4 procent. Nochtans 
onderschrijft iedereen het positieve effect 
van overheidsinvesteringen voor de 
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se non è vero... 

Inmiddels na het het bedrijfsfeest... 
Distributor Consulting Assistant: „Weet hier iemand 

waar de Product Develepmont Egineer gebleven is?" 
- Consulting Sales Engineer: „Ik heb hem al een tijdje niet 
meer gezien, maar de IT-auditor vertelde me dat hij was 
gaan middagmalen met de Finance & Administration 
Manager. Ze zouden het samen met de Health Care 
Consultant hebben over het personeelsbeleid." 

Account Axecutive: „Waarom hebben ze mij daar niet 
bij uitgenodigd? Of ben ik geen Young Team Player?" 

- Key Account Manager: „Inderdaad: Join the winning 
team. Wat denk jij daarvan Public Marketing Manager? 
Of ben je nog altijd niet bekomen van je snel contact met 
de Field Sales Engineer? Het moet je toch verbaasd 
hebben dat zij een verhouding had met de Business Unit 
Assistant." 

Cost Accountant: „Kom nou. Je weet goed genoeg dat 
de Investment Analyst zowel als de Training and Technical 
Services Expert dat niet goedkeurden. Trouwens de 
Regional Sales Engineer was er zeker van dat hij en de 
Area Sales Manager later op de avond te dronken waren 
om te zien dat Business Unit Manager knipoogjes aan het 

uitwisselen was met de Product Catalogue Administrator. 
De Information Security Manager heeft ons daarop nog 
gewezen. Al moet hij één en ander geheim houden 
natuurlijk." 
- Dispatcher: „Dat spreekt voor zich. Maar net zoals de 
Financial Controller weet hij zijn mond niet te houden als 
hij enkele glaasjes opheeft. Dat heb ik tenminste gehoord 
van de Senior Property Manager. Weet er trouwens 
iemand waar de boekhouder is?" 
Allen in koor: „Naamkaartjes gaan laten drukken!" 

(Vrij naar 'De Personeelsgids' en 'Vacature') 
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werkgelegenheid en de realisatie van 
maatschappelijke doelstellingen. Boven
dien hebben overheidsinvesteringen een 
multiplicator-effect: het BBP neemt toe 
met een veelvoud van de oorspronkelijke 
investering. 
In het begin van de jaren zeventig be
droegen de investeringen van overheids
wege nog 4,4 procent van het BBP. Tien 
jaar later lag het investeringsaandeel tus
sen 3,5 en 4 procent. Als gevolg van de 
opeenvolgende besparingsronden zakte 
dit cijfer tot 1,5 procent. Een vergelijking 
met de buurlanden leert dat Duitsland, 
Nederland en Frankrijk respectievelijk 
2,1; 2,8 en 3,4 procent aan infrastruc
tuurwerken besteden. 
In 1994 lanceerde de toenmalige minister 
van Openbare Werken Theo Kekhter-
mans (CVP) het Vlaams Infrastructuur
plan (VIP). Het plan bevatte drie luiken: 
een jaarlijks programma van 30 miljard 
frank, een strategisch zesjarenprogramma 
van 10 miljard frank en een streefpro-
gramma waarvoor maar liefst 200 miljard 
frank nodig zou zijn. 
Uit documenten van de SERV en uit eigen 
berekeningen blijkt nu dat de VlP-uit-
gaven niet hoger zijn dat het absolute 
minimum voorzien in het jaarlijks pro
gramma. Voor het strategisch programma 
en het streefprogramma is er zelfs geen 
financiële ruimte. 

IN VLAANDËREIM 
Het droeve, maar verwachte nieuws over 
de definitieve sluiting van Renault-Vil-
voorde zet 3.200 banen op de tocht. 
Minder verwacht, maar daarom niet min
der erg is dat bij Sabena 1000 tot 1500 
jobs dreigen verloren te gaan. Dat maakte 
VU-voorzitter BertAnciaux op woensdag 
25 juni bekend. 
Eén van de niet-verlieslatende takken van 
Sabena, Sabena Technics, komt binnen 
afzienbare tijd in de problemen. Bin
nenkort moet een deel van de Sabena-
vloot vernieuwd worden. Een vergelij
kende studie wees uit dat Boeing de beste 
prijs/kwaliteit verhouding biedt. Toch 
wordt door Swissair, dat 49,5% van de 
aandelen in Sabena bezit, druk uitge
oefend om voor toestellen van Airbus te 
kiezen. 
Bert Anciaux: „Door de aankoop van 
Airbus-toestellen voor Sabena zal het on
derhoud bijna onvermijdelijk naar Zwit
serland verhuizen. Mooi meegenomen 
voor Swissair, maareen catastrofe voorde 
leefbaarheid van Sabena-Technics. De jobs 
van meer dan duizend mensen komen in 
gevaar. 
Een Renault-scenario dreigt zich te her
halen. Alleen is het deze keer de Belgische 
staat die de meerderheidsparticipatie in 
handen heeft. Als de regering aan de 

Zwitserse druk toegeeft, laat ze nog maar 
eens blijken dat werkgelegenheid niet 
haar eerste zorg is." 

REMMING 
VLAAMS BELEID 
De federale minster van Financiën, Phi
lippe Maystadt (PSC) verzoekt het Ar
bitragehof de Vlaamse beslissing ter ver
laging van de successierechten te ver
nietigen. Eind 1996 beslisten het Vlaams 
parlement en de Vlaamse regering be
paalde erfenisrechten in Vlaanderen te 
verlagen om de teloorgang van de be
drijven te vermijden en de overname 
ervan door kinderen te vereenvoudigen. 
Op delen van een geërfd bedrijf moet nog 
slechts drie procent belastingen betaald 
worden. 
De regel geldt sinds 1 januari 1997. 

Nieuwe 

machthebbers 
in Hongicong. 

Onveranderde 

gewoonten. 

VU-voorzitter Bert Anciaux noemt het 
verzoek van Maystadt „een oorlogsver
klaring en een schoolvoorbeeld van uni

taire recuperatie." Dat de federale re
gering het Vlaams-economisch beleid wil 
afremmen vindt Anciaux ronduit grof 

OP donderdag 26 juni hakte de Raad van Bestuur van de 
Franse autofabrikant Renault de knoop defintief door: 

in oktober 1997 worden de deuren van Renault-Vilvoorde 
gesloten. Precies die maatregelen die de Belgische regering 

aanbiedt om de werkloosheid te bestrijden -
arbeidsduurverkorting en loonsvermindering - acht de 

Renault-directie niet haalbaar. En dus gaan de 
fabriekspoorten onherroepelijk dicht. 

In feite was het verdict reeds eind feDOiori 
1997 gevallen. Totaal onverwacht en met 
een ongezien misprijzen l<wam Renault-
baas Schweitzer de 3200 werknemers van 
de assemblagefabirel< Renault Industries 
Belgium (RIB) vertellen dat ze hun biezen 
mochten pakken. Een golf van veront
waardiging ging door het land. De arbeiders 
namen de beslissing met, bezetten on
middellijk het bedrijf en maakten zich van 
2000 pas afgewerkte auto's meester. De 
Europese commissie las Renault de levieten 
omdat de beslissing „niet strookte met de 

geest van Europese regelgeving inzake voor
af gaandelijke raadpleging en informatie van de 
werknemers." 
Intussen kwamen massale betogingen op 
gang, hier en elders. Er werd gesmeekt om 
werk, gepleit voor een socialer Europa, de 
arbeiders droomden van een Internationale 
solidariteit, de politici staken hen een hart 
onderde riem. Meest opvallende aanwezige 
was de toenmalige eerste secretaris van de 
Franse Parti Socialiste LlonelJospIn. De so
ciaal-democraat scandeerde de slogans 
mee en zette tegelijk zijn electorale cam
pagne in: als de l=ranse socialisten de ver
kiezingen zouden winnen, was hij bereid de 
beslissing over Renault-Vilvoorde tetierzien. 

Overuren 
N/ipt een dergelijke verregaande belofte in 
het achterhooto iiieiden de werknemers 
van Renault-Vilvoorde zich hoe dan ook 
gedeisd. Eerst sprak het personeel zich voor 
werkhervatting uit, eind mei 1997 rezen 
evenwel de twijfels. De vakbonden konden 
de personeelsleden niettemin overhalen. Ze 
geloofden nog steeds in het behouden van 
de productie-eenheid, want de lïranse so
cialisten hadden de verkiezingen intussen 
gewonnen. En met de hand op het hart 
beweerde zelfs de Europese onderne
mingsraad van Renault dat een algemene 
arbeidsduurvermindering de Vilvoordse 
vestiging kon redden. 
Op dat moment, begin juni 1997, komt een 
diplomatiek en politiek offensief op gang. 
De Belgische premier en de Vlaamse mi
nister-president namen contact op met 
Jospin, de huidige Ranse premier in po
litieke middens was er de stilzwijgende hoop 
dat de politiek de economie kan sturen. 
Temeer, daar Renault voor 48% in handen is 
van de Franse staat, terwijl de overwinning 
van Jospin als gevolg heeft dat socialistische 
vertegenwoordigers samen met de per
soneelsleden over een meerderheid in de 
Raad van Bestuur (RvB) van Renault be
schikken. 

De hoop dat de politieke wereld de keiharde 
economische wetten kan beheersen, is Ijdel 
gebleken. Op 10 juni beslist de RvB van 
Renault dat een experte zou worden aan
geduid om het dossier te onderzoeken. Niet 
meer dan een doekje voor het bloeden: drie 
weken had mevrouw Kalsergruber nodig 
om te beslissen dat de sluiting onafwend
baar is Het oordeel is niet enkel genadeloos, 
het roept tevens vragen op bij de te
werkstellingsrecepten die vandaag als won
dermiddelen voor noodlijdende bedrijven 
worden aangeprezen Arbeidsduurvermin
dering heeft, in de huidige gegeven om
standigheden, geen zin, zo beweert de 
experte, want op die manier verdeel je de 
productie over meer uitrustingen en kom je 
tot een lagere benutting van de bezet
tingsgraad. Bovendien blijven ook de loon
kosten te hoog en natuurlijk kan ook het 
njlme aanbod niet langer aan de almaar 
geringere vraag voldoen Overcapaciteit 
noemt men zoiets, wat eigenlijk inhoudt dat 
men met kan blijven produceren, laat staan 
consumereq. 

Toegegeven, er wordt niet bljverteld dat de 
productie voortaan zal gebeuren In de la
gere loonlanden, waar men het bovendien 
met al te nauw neemt met het arbeidsrecht. 
Er wordt ook met bijverteld dat de Franse 
belangen voorrang krijgen, want ook daar 
staan banen op de tocht De Belgische 
overi^eld en de sociale partners krijgen voor 
hun gevoerde beleid wel een serieuze veeg 
uit de pan. In andere landen, zo wordt 
verteld, kunnen we wel vla de bestaande 
wetgeving van arbeidsduurvermindering 
gebruik maken. Hier kan dat niet, zo wordt 
eraan toegevoegd „Tot nu toe wend op dat 
vlak niets gedaan. Op de wisselende werk-
hoeveelheid werd gereageerd met over
uren en het inschakelen van uitzendar
beid." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Mare Verwilghen geniet zoveel bekendheid 
als voorzitter van de commissie-Dutroux 
dat haast vergeten zou worden dat hij ook 
nog gewoon voor de VLD in de Kamer 
zetelt. En een vraag stelde over het 
ontslagen kunnen worden voor 
dronkenschap op het werk. Met als 
bijkomende moeilijkheid dat zijn geval 
een syndicaal afgevaardigde betrof. Blijkt 

dat ook zij niet stomdronken op de 
werkvloer rond dienen te lopen. En 
ontslagen kunnen worden om dringende 

reden. „Een geïsoleerde of lichte 
dronkenschap die geen stoornis voor de 
onderneming veroorzaakt zal normaliter 
geen dringende reden uitmaken. 
Herhaalde dronkenschap ondanks 
waarschuwingen maakt daarentegen een 
grond uit (...). Overigens zijn ook hier 
verzwarende of verzachtende 
omstandigheden mogelijk." Voor alle 
zekerheid toch maar Bob laten werken ... 

> WETSTRAAT > 

Iijdens een druk bijgewoonde persconferentie, 
donderdag 26 juni, maal<ten de fractieleiders 

van VLD, VU en Agaiev in de kamer en in het Vlaams 
parlement gezamenlijk brandinout van de resultaten 

van de werkgroep-Langendries. VU-fractieleider in 
het Vlaams parlement Paul Van Crembergen haalde 
bijzonder zwaar uit naar het onvoorstelbaar dictaat 

van de meerderheidspartijen. 

Erger dan Junta 
Het gebeurt zelden of nooit dat frac
tieleiders van verschillende partijen zo
wel op federaal als Vlaams vlak geza
menlijke standpunten innemen. De drie 
Vlaamse- en democratische oppositiepar
tijen, vu , VLD en Agaiev, zijn de au
toritaire houding van de meerderheids
partijen grondig beu. Om de Nieuwe 
Politieke Cultuur (NPC) gestalte te geven 
kwamen de meerderheidpartijen én PRL-
FDF in de werkgroep-Langendries sa
men. Onder leiding van hun voorzitters 
tekenden ze een twintigpuntenpro
gramma uit. 

Dat programma, dat het karakter van een 
onvervalst en vaag compromis aanneemt. 

gaat veel minder ver dan wat reeds in het 
Vlaams parlement was afgesproken. Het 
compromis werd daarom niet enkel ge
wogen en te licht bevonden. De op
positiepartijen storen zich ook aan de 
wijze waarop het tot stand kwam. Zo was 
Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De 

Batselier (SP) reeds een jaar aan het werk 
met zijn NPC-initiatief, toen ook federaal 
kamervoorzitter Raymond Langendries 

de partijvoorzitters en enkele specialisten 
bijeen bracht. In beide werkgroepen wer
den precies dezelfde thema's aangekaart. 
Toch was er een groot verschil. De Bat
selier werkte en werkt nog steeds aan 
NPC-voorstellen vanuit het Vlaams par-

In de federale kamer tekende Geert 
Bourgeois protest aan tegen het wetsont
werp dat de strijd tegen criminete orga
nisaties aanbindt. Het Izegemse kamerlid is 
het volmondig eens met die strijd, maar 
noemt het ontwerp,.technisch onvolmaakt. 
Overigens staan er in het ontwerp straf
rechterlijk gevaarlijke bepalingen." 
Dat heeft volgens het kamerlid te maken met 
de in het ontwerp opgenomen definitie van 
criminele organisaties. Zo zullen alle acti-

P-sprokkels 
vltelten die erop uit zijn ,de werking van 
publieke overheden af te wenden door lis
tige kunstgrepen' strafbaar worden. 
Geert Bourgeois- „Deze definitie zet de 
deur open voor de uitievering van Basicen en 
andere ieden van vrijtieidsbeweglngen, zelfs 
ai gebruilcen ze geen geweid." 

Enkele maanden geleden werd aan 
de Meteo nz/ngvan de luchtmacht verboden 
om vanaf 1 februari 1997 nog Informatie via 
de media aan het publiek door te geven. 

Daardoor viel het roemruchte aagelijks 
praatje op Raoio-2 met de Meteo Wing weg. 
Op aandringen van VU-senator Jan Loones 
zorgde minister van landsverdediging Jean-
Poi Ponceiet (PSC) ervoor dat er via sa
menwerking tussen Meteo Wing en het KMI 
gedetailleerde regionale weerinformatie via 
de telefoon kan worden verspreid. De VU-
senator dringt er tevens op aan dat het 
kustweerbericht via de media zou worden 
weergegeven. 

Nog in de senaat plaatste VU-voor-
zitter Bert Anciaux kanttekeningen bij de 
Eurotop in Amsterdam. Anciaux neemt het 
niet dat tijdens de Top enkel de federale 
regering aanwezig was en geen vertegen
woordigers van gemeenschappen en ge
westen. 
Bert Anclaux: ,,Hetl(omt niet aan de andere 
Europese ianden toe te bepalen hoe de 
federale constructie In België wordt uitge
bouwd en wie de beleidsverantwoordelijken 
in België zijn. Dit alles wordt door de Bel
gische grondwet bepaald, waarin staat dat 
gemeenschappen en gewesten evenwaardig 
en exclusief bevoegd zijn voor bevoegd
heidsdomeinen die hen zijn toevertrouwd. 
Het is dan ook niet aan de federale eerste 
minister om namens de hele federatie In het 
buitenland het woord te nemen." 

Paul Van Crembergen: ,,De federale 
meerderheidspartijen leggen een 

onvoorstelbaar dictaat aan het Vlaams 
parlement op." 

lement, Langendries streeft naar een ver
gelijk met behulp van de partijhoofd
kwartieren. Dat in het Vlaams parlement, 
in tegensteUing tot de werkgroep-Lan
gendries, de nadruk kwam te liggen op 
een herwaardering en een verbetering 
van de parlementaire democratie vloeide 
daaruit voort. 

DECUMUL 

Ook het overwicht van de Franstalige 
vleugel in de werkgroep-Langendries laat 
zich duidelijk voelen, zo merkte VU-
fractieleider in de kamer /l«v"""^ ^ttn de 

CuiceeCe op. Onder meer daardoor gaan 
de decumulvoorstellen in de werkgroep-
Langendries niet zo ver dan wat een 
meerderheid in het Vlaams parlement 
had afgesproken. Daar was nagenoeg 
iedereen het erover eens dat een par
lementair mandaat niet langer met een 
uitvoerend locaal mandaat kon gecom
bineerd worden. De CVP onderschreef 
het principe, maakte evenwel enig voor
behoud en liet daarom verstaan op het 
einde van het Vlaams overleg, op 3 juli, 
eventueel water in de wijn te willen doen. 
Dat zal niet langer nodig zijn indien de 
CVP de afspraken in de werkgroep-Lan
gendries navolgt, want in deze groep 
werd beslist dat een federaal parlements
lid nog steeds één uitvoerend locaal man
daat mag waarnemen. Als blijkt dat CVP 
en SP omwille van het federaal com
promis in het Vlaams parlement op de 
rem gaan staan, dan zullen de oppo
sitiepartijen zelf voorstellen indienen. Ze 
eisen dat deze dan samen met de voor
stellen van de meerderheidspartijen be
handeld zullen worden. De initiatieven 
van de oppositiepartijen zullen alleszins 
minder vrijblijvend zijn. 
Annemie Van de Casteele: ,J^iet alles wat 

in de werkgroep-Langendries werd af

gesproken is verwerpelijk. Het blijft niet

temin al te vaak bij intentieverklaringen, 

waarbij meestal in voorwaardelijke zin 

wordt gesproken. Bovendien geven de 

meerderheidspartijen niet het goede voor

beeld. Zo is er inzake politieke benoe

mingen nog steeds niets veranderd." 

SP-voorzitter Louis Tobback liet in niet 
mis te verstane woorden weten dat het 
Vlaams parlement zich maar moet schik
ken naar wat de partijvoorzitters in de 
werkgroep- Langendries bedisselden. 
Een bijzonder onthutste VU-fractieleider 
Faul Van Crembergen ging in de tegen
aanval en legde meteen de vinger op de 
wonde. 

Paul Van Crembergen: „De kern van de 

zaak is dat de meerderheidspartijen en hun 

voorzitters de grondwetgevende ruimte 

miskennen. Het is nog erger dan de junta 

van partijvoorzitters. Want, de federale 

meerderheidspartijen leggen een onvoor

stelbaar dictaat aan het Vlaams parlement 

op. In ons federaal bestel bestaat er noch

tans geen hiërarchie tussen het federale en 

regionale niveau. Dat het Vlaams par

lement in een ondergeschikte rol wordt 

geduwd is dan ook in tegenstrijd met het 

federale principe. Dit is een belangrijk 

kruispunt waarvoor wij geplaatst staan. 

Wij wensen ons niet in deze strategie in te 

schakelen. Wat nu gebeurt is tevens een 

belangrijke uitdaging voor en .,,. .o er. 
7„w^ oc oatselter en Van den Brande 

zomaar hun ondergeschikte rol aanvaar

den?" 

Ook dat nog: dat het Vlaams parlement 
onder curatele wordt geplaatst, heeft in 
belangrijke 
mate te maken met het feit dat de coalitie 
in de Vlaamse regering een afspiegeling 
van de federale coalitie is. De Vlaamse 
regeringsvorming was immers het re
sultaat van de federale regeringsvorming, 
zodat in Vlaanderen en Wallonië alter
natieve regionale meerderheden uitble
ven. Uiteraard gaat ook dit in tegen het 
federale principe en het respect voor de 
rechtstreekse verkiezing van de regionale 
raden. 

Is de VLD bereid in een Vlaamse regering 
te stappen, zonder federale machtsuit
oefening op te eisen?, vroegen we aan 
VLD-fractieleider in de kamer Patrick 

Dewaei. Dewael antwoordde bevesti
gend: „Voor ons zijn assymetrische co
alities mogelijk. Wij willen eerst in Vlaan
deren een meerderheid vormen onaf
hankelijk van wat de federale intenties 
mogen zijn." 

(evdc) 
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N u zaterdag 5 juli komen enkele honderden 

, Frans-Vlamingen naar Brussel, ze zullen 

de stad bezoeken en ontvangen worden in het 

Vlaams parlement, in het Markiesgebouw, in het 

stadhuis en in de kathedraal. En dit allemaal onder 

het motto „Onder Vlamingen-Entre Flamands". 

< ACTUEEL < 
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De vraag om het Vlaams parlement te 
bezoeken kwam van oud-studenten van 
de universiteit van Rijsel en het was Luc 
Vranckx van de vzw Euvo die ze door
speelde aan andere verenigingen die zich 
bezighouden met initiatieven in de 
Franse Nederlanden. 

HiNDERNISSEI\f 
Aanvankelijk was het de bedoeling zo'n 
1000 Frans-Vlamingen naar Brussel te 
brengen, maar de voorbereiding van 
deze uitstap verliep niet zonder hin
dernissen, zowel in Frankrijk als in 
Vlaanderen. Zo lieten de drie leden van 
het Frans-Vlaamse Voorpost niet na uit te 
bazuinen dat de tocht naar Brussel een 
betoging moest worden zoals Basken en 
andere nationaliteiten dat eerder hadden 
voorgedaan. Dit was voor een aantal 
Frans-Vlamingen voldoende om voor
tijdig af te haken. 

Bovendien verschenen in enkele Noord-
Franse kranten lezersbrieven waarin pas
afgestudeerden gewaarschuwd werden 
dat, indien zij mee naar Brussel reisden, 
hun namen door de Franse staatsvei
ligheid zouden worden genoteerd. En 
dat later, bij het kandideren voor een 
overheidsbetrekking, deze uitstap hen 
zwaar zou worden aangerekend. 
Ook de jongste Franse verkiezingen 
speelden een rol bij de voorbereiding, 
niet alleen omdat deze gedurende weken 
de werkzaamheden vertraagden, maar 
omdat inwoners van Steenvoorde (aan
hangers van Giscard d'Estaing) het 
moeilijk kunnen velen dat inwoners van 
Belle-Bailleul (aanhangers van Lionel 
Jospin) in groter getale zouden deel
nemen en in Brussel dus een belangrijker 
rol dan zij zouden spelen. De inwoners 
van Belle zullen inderdaad sterk ver
tegenwoordigd zijn. 120 Bellenaars 
waaronder 4 schepenen zijn ingeschre
ven, 40 kinderen zullen in Brussel 
Vlaamse liederen zingen. 
Deze en andere obstakels hebben er voor 
gezorgd dat de Frans-Vlamingen niet 
met de verwachte 1000 mensen zullen 
komen, maar dat hun getal tot zo'n 400 
zal zijn herleid. 

UITVLUCHTEN 
Anderzijds doken ook in Brussel pro
blemen op, met name vanwege de heer 
Maingain (FDF) die maar moeilijk kan 
aanvaarden dat Franse staatsburgers die 
Nederlands spreken en/of verstaan op 
het Brusselse stadhuis worden ontvan
gen. Er werden dan ook allerlei uit
vluchten gezocht om een officiële ont
vangst te verhinderen. 
Zo werden o.m. de tribunes voor de 
traditionele Brusselse Ommegang aan
gegrepen om samenscholingen te ver
bieden. Er waren ferme tussenkomsten 

van staatssecretaris Vic Anciaux nodig 
om de Frans-Vlamingen toch op een 
fatsoenlijke manier te ontvangen, langs 
de grote poort bovendien! 
Het bezoek aan Brussel mag een merk
waardige bedoening genoemd worden, 
niet in het minst omdat over maat
schappelijke, politieke en staatsgrenzen 
heen gewerkt werd om onze volksge
noten een mooie dag te bezorgen. Zo 
zijn naast Euvo ook Werkgroep De Ne-

enige plechtstatigheid. Rond 9 uur zul
len autobussen en wagens samenkomen 
op de Texaco-parking langs de E40 te 
Groot-Bijgaarden vanwaar ze onder 
rijkswachtbegeleiding de tunnel richting 
centrum induiken. Aan de kathedraal 
van St.-Goedele en St.-Michiel worden 
ze opgewacht om in het Markiesgebouw 
(rond lOu.) door staatssecretaris Vic 
Anciaux te worden verwelkomd. Daar 
zullen kinderen uit Belle Nederlandse 

u». ' i ta^« i 

Entre Flamands 
derlanden, Davidsfonds, Marnixring, 
Vlamingen in de wereld, Vlaanderen 
Europa 2002 en F W in touw. Over de 
Schreve zijn vooral Yser Houck, een 
ecologisch-heemkundige kring die 10 
dorpen in de Franse Westhoek omvat, de 
Michiel de Swaenkring en Menschen lyk 
Wyder bij het project betrokken. 
Het binnenrijden van Brussel door de 
Frans-Vlaamse karavaan gebeurt met 

hederen zingen. Vanaf l lu . beginnen 
bezoeken aan de kathedraal, mgr. De 
Hovre zal allen verwelkomen. Na het 
middagmaal in de Economische hoge
school Ehsal, is er een ontvangst met 
erewijn op het stadhuis, een bezoek aan 
het Vlaams parlement en aan de stad. 
Voor de kinderen is er een aangepast 
programma, bedacht door het Vlaams 
Onderwijscentrum. Het bezoek aan het 

Vlaams parlement wordt geleid door 
parlementsleden uit de Westhoek. 
Om 17 uur worden allen in het Mar
kiesgebouw verwacht voor een kultureel 
programma met zang en voordracht, 
met de dichters Gouwy (Boeschepe) en 
Ternynck (Hazebroek), met de volks
zangers Klerktje en Joel (Duinkerke) en 
doedelzakspelers uit Godewaersvelde. 
Deze slotzitting zal bijgewoond en toe
gesproken worden door de Vlaamse mi
nisters in de Brusselse hoofdstedelijke 
regering. 

(mvl) 

c» Info: Euvo 050/33 18 74. 

vanuit de 
Franse 
Nederlanden 
Brussel 
bezoeken. 

Ik durf mij wel eens afvragen waarmee 
onze wetenschappers zich bezighouden. 
Het is, Ik weet het, een oneerbiedwaardige 
vraag van Iemand die alles behalve met de 
wetenschap te maken heeft, en de zaken 
simpel benadert. Vandaar mijn vraag ,,aan 
wat wordt al dat mooie geld voor we
tenschappelijk onderzoek besteed?" 
Op deze vraag kreeg ik onlangs een af
doend antwoord, met name in het tijd
schrift van de Stichting Leefmilieu. Ik lees 
dit drukwerk regelmatig omdat natuur en 
wijze waarop de mens met dit erfgoed 
omgaat mij van kindsbeen boeien. Tussen 
haakjes stichting en tijdschnft leven bij de 
gratie van het geld van de Bank van Hier En 
ge ziet van hier dat ik op mijn hoede ben 
wanneer het groot klapitaal zich met de 

^ ACH ZO ^ 

een psychologisch misverstand, distels 
worden ten onrechte vereenzelvigd met 
,,ongewenst, slecht beheer, verloedering 
en met netjes". En inderdaad, distels heb
ben een slechte reputatie Het begon reeds 
In de bijbel die ons voorhoudt dat ,,men 
geen vijgen van distels kan plukken" Dis
tels moéten vernietigd wordeni 
De twee wetenschappers weten dat m 
Vlaanderen jaarlijks vele miljoenen frank 
worden uitgegeven aan distelbestrijding 
en de vraag is dan ook groot of al deze 
kosten wel in verhouding staan tot het nut 
dat de landbouw daarvan heeft Decleer-
Leten doken vervolgens in de wetgeving en 

Eerherstel voor Kale jonker 
non-profltsector bemoeit. IVIaar niet ge
vreesd, de stichting van de Bank van Hier 
heeft voldoende filters, gespecialiseerde 
en andere. Ingebouwd zodat mogelijke 
belangenvermenging aan de bron wordt 
weggezuiverd. 
In het jongste nummer van Leefmilieu lees 
ik een merkwaardig artikel, met name een 
antwoord op de vraag Verplichte distel
bestrijding In Vlaanderen; noodzaak of 
achterhaald? De auteurs zijn Kris Decleer 
en Mare Leten, belden verbonden aan het 
Instituut voor Natuurbehoud. Weten
schappers dus. 
De twee beginnen hun studie over zin en 
onzin van distelbestrijding door de op
ponenten tegenover mekaar te zetten: 
natuurliefhebbers die van een veld bloei
ende distels genieten en landbouwers voor 
wie distels een bron van ergernis zijn. Dit Is 

lazen daar dat deze „gebiedt om met alle 
middelen de bloei, de zaadvorming en de 
uitzaaiing te beletten van vier als schadelijk 
beschouwde distelsoorten". Te weten: Ak
kerdistel, Speerdistel, Kale jonker en Krui-
distel. Dit quartet is maar een onderdeel 
van meer dan dertig soorten distels voor 
zover deze nog in Vlaanderen voorkomen 
want jarenlange bestijding, al dan niet 
chemisch, heeft z'n doel niet gemist. 
Wij gaan hier niet het hele verhaal van de 
disteldeskundigen overdoen, maar boei
end Is hun uitleg voor de oorsprong van de 
verplichte distelbestrijding, deze dateert 
uit de tijd van de handenarbeid. Vooral de 
kans op tetanus-besmetting vla distels bij 
mens en dier was de reden Deze heeft 
ervoor gezorgd dat distelsoorten als de 
Echte Kruisdistel, de Tengere distel, de 
Knikkende distel en het Zaagblad nage

noeg verdwenen zijn. De auteurs betreu
ren terecht het definitieve verdwijnen van 
de laatste populatie Wollige distels te Blan
kenberge. En het verdwijnen van de totaal 
onschuldige Kale jonker... 
,,Hetdistel-probleem is in belangrijke mate 
een psychologisch en emotioneel pro
bleem. Distels moeten beschouwd worden 
als eventueel lastige, maar verder niet 
noodzakelijk van andere landbouwonkrui-
den verschillende organismen Drie van de 
vier door de wetgever geviseerde soorten 
blijken de landbouw geen noemenswaar
dige schade meer toe te brengen " Een 
pleidooi voor eerherstel van een stukje 
wilde natuur Dat zint me wel 
Onze twee wetenschappers zijn ook in het 
omliggende buitenland hun licht gaan op
steken. Nederland besloot reeds in 1978 
dat de bestrijding van Akkerdistel ondoel
matig, duur en schadelijk Is en dat het 
hanteren van de bestaande distelveror
dening met meer kan worden verdedigd. In 
Frankrijk, Engeland, Denemarken en Duits
land is de wetgeving op het vernietigen van 
distels niet langer in voege. In Schotland, 
waar de distel een nationaal symbool Is, 
loopt men eerbiedig om ze heen. 
De wetenschappers besluiten hun artikel 
met beschaafde wenken richting land
bouw en natuurbeheer. Van de vier boos
doeners moeten Kale jonker, Kruldistel en 
Speerdistel van vernietiging gespaard blij
ven. De Akkerdistel krijgt vijstelling van 
bestijding in beschermde natuurgebieden, 
in landbouwgebieden kan een waakzaam-
heidszone afgebakend worden, 
iviooi werk, waarvoor m'n geld, vind ik. 
Maar hoe kan ik, deze studie in de hand, 
mijn buur-boer overtuigen van de nood
zaak de distel weer in eer te herstellen? Hij 
heeft net bij zijn landbouworganisatie een 
nieuwe lading „onkruidverdelger" ge
kocht! 

R.Asmus 
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Jaarlijkse werkgelegenheidsevolutie (duizenden arbeidsplaatsen) 
In Nederland, België en Frankrijk, 1990-1995 

Nederland België 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

! 2 

51 

99 

I \ 

1990-1995 
' 1 / 

> 

128 

-26 

118 

94 

Frankrijk 

24 

55 -163 

-259 

-16; 

45 263 

Bron: Europese Commissie 
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O p zoek naar een recept voor het verhogen van de 
arbeidsparticipatie wordt door de enen in 

Nederlandse, en de anderen in Franse richting gekeken. 
Het Planbureau stelt, ingefluisterd door vice-premier Di 
Rupo, dat de federale regering het best kiest voor een 
eigen interpretatie van de Franse Wet-Robien: 
lastenvermindering gekoppeld aan collectieve 
arbeidsduurverkorting. Franse cijfers tonen echter aan 
dat dergelijke maatregel allesbehalve tot een 
toekomstgerichte uitkomst leidt. 

^ E C O N O M I E ^ 

Bij het zoeken naar nieuwe beleidspa-
radigma's om onze economische groei 
een meer arbeidsintensief karakter te ge
ven en onze in internationaal-vergehj-
kend perspectief lage arbeidsparticipatie 
gevoelig te verhogen, wordt in Vlaan
deren door velen met belangstelling ge
keken naar de instrumenten die tijdens de 
voorbije jaren door de Nederlandse re
gering en sociale partners zijn gehan
teerd. 

AKKOORD VAN WASSENAAR 

De basiscomponenten van het nieuwe 
Nederlandse model zijn intussen genoeg
zaam bekend. Het akkoord van Wassenaar 

(1982) luidde een periode in van lang
durige en breed gedragen loonmatiging, 
waarbij in vrijwel alle sectoren de au
tomatische loonindexering werd afge
schaft. De loonwig (verschil tussen net
toloon en loonkost) werd verminderd 
door toedoen van fundamentele hervor
mingen in de Sociale Zekerheid, die ge
leid hebben tot een vermindering van het 
aantal uitkeringstrekkers. Hierdoor kon 
de belasting- en premiedruk worden ver
minderd, zowel voor de ondernemingen 
als voor de werknemers. Naar de on
derkant van de arbeidsmarkt toe worden 
specifieke initiatieven genomen: niet al
leen de gesubsidieerde „Melkert-banen", 
maar ook maatregelen om tewerkstelling 
op of omtrent het minimumloonniveau 
voor de werkgevers meer betaalbaar en 
voor de werkzoekenden meer aantrek
kelijk te maken. 

Een doortastend infrastructuurbeleid, 
een doordacht dereguleringsprogramma 
en goed ontwikkelde deeltijdarbeid doen 
de rest om de economie en de werk
gelegenheid flink te doen groeien. Bo
vendien siert het de Nederlanders dat ze 
deze economische en sociale revolutie 
kunnen doen plaats vinden in een sfeer 
van maatschappelijke sereniteit en zonder 
hun traditionele zorg voor de zwaksten in 
de samenleving te verliezen. Dat er vanuit 
Vlaanderen door velen in noordelijke 
richting wordt gekeken om uit het slop 
van de moeizame groei en de te lage 
arbeidsparticipatie te komen, mag dan 
voor sommigen een bron van irritatie zijn, 
maar lijkt de evidentie zelve. 

WET-ROBIEN 
Anderen vinden hun inspiratie elders. Zo 
minister van Economische Zaken en vice-
premier Elio di Rupo, die grote gelij
kenissen ziet tussen het door hem ge
lanceerde banenplan (Tegemoetkoming 

voor Bijkomende Tewerkstelling) en de in 
Frankrijk in de zomer van 1996 inge
voerde Wet-Robien. Deze wet verschaft 
een substantiële verlaging van de werk
geverslasten (30 a 50%) voor onder
nemingen die door een verkorting van de 
arbeidsduur van minstens 10% hetzij 
nieuwe arbeidsplaatsen tot stand brengen 
(het offensieve luik van de wet), hetzij 
bestaande banen redden en afdankingen 
vermijden (het defensieve luik). Momen
teel vindt de wet toepassing op 57.000 
Franse werknemers, waaronder 75% in 
het „defensieve luik". Het aantal door de 

regel tot nu toe noch in Frankrijk, noch 
elders potten gebroken heeft, én dat de 
gerapporteerde simulatieresultaten haaks 
staan op zowel de economische logica als 
de intuïtie van ondernemers en bedrijfs
leiders, is kennelijk geen bezwaar. 
De gedachte dat collectieve en lineaire 
arbeidsduurverkorting een substantiële 
bijdrage kan leveren tot het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen is blijkbaar een 
moeilijk uit de wereld te helpen virus dat 
ook de computerprogramma's van het 
Federaal Planbureau heeft aangetast. Met 
arbeidstijdvermindering is op zichzelf ge
nomen niks mis. Minder werken (per 
week, per maand, per jaar,...) kan voor 
individuele werknemers een meer ge
wenste afruil betekenen tussen inkomen 
en vrije tijd, en verder ook bijdragen tot 
een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Het Nederlandse of 
het Franse recept? 

formule tot stand gebrachte nieuwe ar
beidsplaatsen is tot nu toe dan ook uiterst 
beperkt gebleven. 

De vice-premier vroeg aan het Federaal 
Planbureau om te simuleren wat de re
sultaten zouden zijn als de Wet-Robien 
ook in België zou worden toegepast, wat 
met de inwerkingtreding van de banen
plannen „di Rupo" en „Van de Lanotte" 
ook min of meer het geval zal zijn. Het 
resultaat van deze oefening („Le Loi 
Robien", Working Paper van het Plan
bureau nr. 1997/4) stemt wellicht tot 
tevredenheid van de opdrachtgever. De 
koppeling van arbeidskostenverlaging 
aan arbeidsduurvermindering zou vol
gens de simulatie immers niet alleen een 
positief werkgelegenheidseffect van meer 
dan 100.000 arbeidsplaatsen kunnen op
leveren, maar blijkt (in vergelijking met 
algemene loonlastenverlaging) ook een 
relatief „goedkope" operatie te zijn van
uit budgettair oogpunt. In een periode 
waarin alles op alles wordt gezet voor het 
halen van de Maastrichtnorm en waarin 
de Sociale Zekerheid steeds op zoek is 
naar nieuwe middelen, is dat laatste geen 
onbelangrijk argument. De boodschap 
van het Federaal Planbureau aan de re
gering lijkt dan ook de volgende te zijn: 
„Koppel lastenvermindering aan collec
tieve arbeidsduurverkorting. De Wet-Ro
bien is de beste koop: meer banen voor 
minder geld." 

GEEN POTTENBREKER 
Geen „Oranje boven" dus, maar „Vive la 

France". Dat deze kennelijk geniale maat-

Collectieve arbeidsduurvermindering 
kan ondernemingen toelaten om zonder 
afdankingen een tijdelijke inzinking van 
de vraag te boven te komen; via het stelsel 
van „gedeeltelijke werkloosheid" wordt 
deze werkwijze in Vlaanderen trouwens 
op ruime schaal toegepast. Verder is ver
korting van de arbeidsduur, zeker voor 
arbeiders, het historische resultaat ge
weest van een verhoogde productiviteit: 
dankzij harder en anders werken en door 
inzet van technologie kon hetzelfde of 
meer geproduceerd worden in minder 
tijd. 

Maar collectieve arbeidsduurverminde
ring (al dan niet met volledig loonverhes, 
al dan niet door de overheid onder
steund) brengt nooit en nergens nieuwe 
arbeidsplaatsen tot stand. Zoals ook uit 
de geciteerde Franse cijfers blijkt, kan 
door de overheid ondersteunde arbeids
duurvermindering hooguit zorgen voor 
het tijdelijke behoud van een aantal be
dreigde banen. 

Op zichzelf genomen en vanuit sociaal 
oogpunt kan dit een voldoende motivatie 
zijn, maar vervalt men zo niet in de oude 
(Belgische) gewoonte om overheidssteun 
te verstrekken aan bedrijven in moei
lijkheden en aan bedrijfstakken die zich in 
een neerwaartse (werkgelegenheids)dy-
namiek bevinden, terwijl ondernemen en 
investeren als zodanig niet aantrekke
lijker worden gemaakt en de hoofdpro
blemen van onze economie (hoge loon
kosten, overregulering, te weinig inno
vatieve investeringen) torenhoog blij

ven.' 

ECONOMISCHE WERKELIJKHEID 
Zou het niet aangewezen zijn om van de 
simulaties en de modellen terug te keren 
naar de economische werkelijkheid? Dit 
zou leren dat in Nederland in de periode 
1990-1995 de werkloosheidsgraad 
daalde van 7,5% tot 6,5%, terwijl hij in 
Frankrijk toenam van 7,2% tot 9,4%. 
Verder zou dit uitwijzen dat in Nederland 
het aantal arbeidsplaatsen toenam met 
bijna 400.000, terwijl het in Frankrijk 
afnam met meer dan 150.000 (zie gra
fiek). De prestaties van de Belgische ar
beidsmarkt situeren zich tussen deze twee 
uitersten in, waarbij Vlaanderen eerder 
bij Nederland en Wallonië eerder bij 
Frankrijk aansluit. 

Zonder gebruik van simulatiemodellen 
lijkt ons dit tot de conclusie te leiden dat 
allerhande vormen van selectieve las
tenverlichting (waaronder de Wet-Ro
bien", die ook in Frankrijk de zoveelste is 
in een reeks van soortgelijke initiatieven) 
hun doel voorbij schieten zolang de al
gemene lastendruk op ondernemingen en 
op werkenden niet substantieel wordt 
verminderd en zolang verouderde maat
schappelijke structuren en gebruiken, die 
een rem vormen voor economische groei, 
innovatie en nieuwe werkgelegenheid, 
niet ten gronde worden herdacht. In dit 
perspectief is het storend dat het jongste 
OESO-rapport over de Belgische eco
nomie (waarin deze problemen haar
scherp worden gesteld), door sommigen 
meteen van de hand werd gewezen. 
Tussen zij die in noordelijke richting 
kijken en zij die Franse recepten willen 
overnemen bij het voeren van het werk
gelegenheidsbeleid, lijkt een dubbel ver
schil in denken te bestaan. Ten eerste het 
verschil tussen zij die ervan overtuigd zijn 
dat er mogelijkheden te over zijn om 
nieuwe economische activiteiten en 
nieuwe werkgelegenheid tot stand te 
brengen, en zij die er van uitgaan dat 
alleen het vasthouden aan het bestaande 
en de verdeling van de schaarste nog enig 
soelaas kan brengen. Ten tweede het 
verschil tussen zij die economische groei 
en het tot stand komen van nieuwe werk
gelegenheid zien als een spontaan en 
veeleer chaotisch gebeuren (waarbij het 
vooral nieuwe ondernemingen, onver
wachte groeiers en buitenlandse inves
teerders zijn die voornieuwe banen zor
gen), en de „planeconomen" van het 
arbeidsmarktbeleid, die achter de on
derhandelingstafel en met de rekenma
chine in de hand de tewerkstellingsevo
lutie willen sturen. Dit verschil in denken 
vormt een ernstige belemmering voor het 
tot stand komen van de noodzakelijke 
consensus rond een nieuw, arbeidsvrien-
delijk groeimodel voor Vlaanderen. 

(Uit VEV-Snelberichten, 15 mei '97) 
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De 70ste IJzerbedevaart gaat door op 31 
augustus 1997. Het thema luidt ,Meer 
Vlaanderen-Beter Vlaanderen'. 
In 1917 leidde Frans Van Cauwelaert in 
het oorlogsnummer van Ons Leven een 
voorstel in om een herdenkingsmonument 
op te richten ter ere van de de gesneuvelde 
soldaten en elk jaar een bedevaart te 
organiseren. Het brengen van hulde aan de 
frontsoldaten werd gekoppeld aan de in-
vulKng en uitdraging van de front-idealen: 
Zelfbestuur, Nooit meer Oorlog, Gods
vrede. „Aan deze oorspronkelijke idealen 
zijn we steeds trouw gebleven", aldus 

Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden-

berghe. 

SOCIAAL VLAANDEREN 

Volgens het Comité moet de staatsher
vorming verder worden gezet. Vlaanderen 
moet een rechtstreekse inbreng in de Eu
ropese besluitvorming krijgen, de Sociale 
Zekerheid dient gesplitst te worden. 
Tijdens de 70ste Bedevaart zal de klem
toon niet enkel op meer Vlaanderen, maar 
ook op een beter en vooral een sociaal 
Vlaanderen worden gelegd. Ook dat komt 
aan de traditie tegemoet. Tijdens de Be-

Rondom 
het Vredesf ront 

In het kader van de 11-Daagse 
Vlaanderen-Europa 2002, richt 
het Toeristisch Comité, bestaande 
uit de steden leper, Dil<smuide, 
Nieuwpoort en het Uzerbede-
vaartcomité, op zondag 6 juli 
1997 een Sl<eeler- en Fietsliap-
pening voor Vrede en Verdraag
zaam iieidln. 
Op en rond het parcours is ani
matie voorzien, tijdens de apo
theose in Dii<smüide l<omt vanaf 
20 u. een aantal artiesten een 
boodschap voor vrede en ver
draagzaamheid brengen. Zo zul
len Cunther Neefs, Jo Lemaire, 
Wigbert en ori<est, het gemengd 
Joods-Palestijns ensemble YairDa-
ialen de Schotse doedelzal<speler 
Jim Henderson van de partij zijn. 
De presentatie van deze toch wel 
unieke afsluiter ligt In handen van 
Wiifried Haesen. 
in de drie Frontsteden, Diksmuide, 
leper en Nieuwpoort wordt tussen 
7 u. en 19 u. langs de mooie 
landschappen van de IJzer en het 
leperlee-kanaal gereden, In feite 
kan men tevens voor de eerste 

keer een heuse skeelermarathon 
rijden. Want men fiets of skeeleert 
een afstand die men zelf wil. Zo
wel verenigingen als individuen 
kunnen deelnemen, betalen 100 
fr. en krijgen daarvoor een her
kenningspetje. Zij die extra geld 
toekennen kunnen de avondapo
theose meemaken. 
Niet-sportievelingen betalen 
daarvoor 200 fr. Marathonfietsers 
- en skeelers mogen gratis bin
nen. De doelstelling is de wereld 
rond fietsen voor vrede en ver
draagzaamheid. Deze twee IJzer-
symbolen vormen het hart van de 
happening. 

Op dezelfde dag gaat in Diksmuide 
ook nog een wedstrijd, een ini
tiatiedemonstratie en straatpar-
cours rond de Uzertoren door. De 
deelnemers krijgen gratis toe
gang tot de slotapotheose. 
o» info: Nieuwpoort: 058/ 

22.44.44., leper: 057/20.07.24., 
DIksmuiae: 051/51.91.46 
Coördinatie: Dirk Demeurie: 
tel: 051/50.02.86. 
fax: 051/51.91.46. 

Meer 
en beter 
Vlaanderen 

devaat van 1928 zei oud-strijder Filip De 

Pillecyn: „Indien de oud-strijders een 
Vlaams Vlaanderen willen, dan willen zijn 
toch in de eerste plaats een beter Vlaan
deren." Op 31 augustus 1997 zal een 
familielid van De Pillecyn deze woorden 
herhalen. 

Lionel Vandenberghe: „Op sociaal en eco

nomisch gebied is er heel wat in beweging 

gekomen. Van een groter wordende zelf

standigheid van Vlaanderen, moet de 

Vlaamse mens beter worden, in welvaart en 

vooral in welzijn. Daaraan moeten we met 

ons allen werken. Zonder sociale recht

vaardigheid is geen vrijheid, vrede of ver

draagzaamheid mogelijk." 

Een jonge werkloze en een jonge be
drijfsleider komen op de Bedevaart over 
economische onderontwikkeling, emigra
tie en sociale achteruitstelling getuigen. 

WERKING COMITÉ 
Tijdens een persconferentie lichtte Lionel 
Vandenbeghe de werking van het Comité 
toe. De idealen Zelfbestuur, Nooit meer 
Oorlog en Godsvrede, vertaald in Vrij
heid, Vrede en Verdraagzaamheid worden 
het ganse jaar door uitgedragen. Zo wor
den tentoonstellingen ingericht, worden 
op de 24 verdiepingen van de Taren 
educatieve en historische evocaties ge
organiseerd. Voor de scholen werden les
pakketten samengesteld, met bijhorende 
video. Een aantal leerkrachten trekt het 
land rond om toelichting te geven, een 
hondertal scholen toonde reeds belang
stelling. „De scholen", aldus Lionel Van
denberghe, „raken er steeds meer van 
overtuigd dat het Front in 1914-1918 een 
mijlpaal betekende in de geschiedenis van 
Vlaanderen." Nu het Memoriaal van de 
Vlaamse gemeenschap in de eindtermen 
van het lager onderwijs staat ingeschreven, 
kan deze overtuiging op termijn bij de 
gehele Vlaamse bevolking onderschreven 
worden. 

BEZINNING 
Of de schoheren daardoor de weg naar de 
Bedevaart zullen vinden is voorlopig on
zeker. Doen ze dat wel, dan kunnen ze dit 
jaar tijdens de eucharistieviering een oe
cumenisch moment meemaken, waarbij 
een katholiek, een protestantse Ier en een 
Kongolees een vredesboodschap zullen 
brengen. Na een bloemenhulde, spreekt 
de familie De Pillecyn de Eed van Trouw 
uit. Naar aanleiding van de restauratie van 
de Crypte wordt een bezinnning over de 
Ijzersymbolen ingelast. De toespraak door 
de voorzitter sluit de aandacht voor the-
mata als meer en beter Vlaanderen af. De 
toespraak, de vlaggenparade en het zingen 
van de Vlaamse Leeuw zal volgens Lionel 
Vandenberghe dit jaar niet door incidenten 
verstoord worden. 

(evdc) 

De regionale vu-krant 

Si Vis pacem, 
para bellum 

Indien wij, na bijna een halve eeuw, nog met al het Latijn 
van de klassieke humaniora vergeten zijn, dan is dat 
wellicht te danken aan de beroemde gezegden in Latijnse 
spreekwoorden die ons tot nu zijn bijgebleven. 
Toen wij in de vijftiger jaren via vermaarde Romeinse 
veldheren vernamen dat men de vrede best kon na
streven door het voorbereiden van de oorlog, woedde 
het conflict In Korea en parafrazeerden wij de titel van dit 
cursiefje als volgt: „Si vis pacem, parallellum" Dit was een 
zinspeling die verwees naar de 58ste breedtegraad die de 
grens vormt tussen Noord- en Zuid-Korea In Julius 
Caesar's De bello Galileo lazen wij dat van alle Galltérs de 
Belgen de dappersten waren en leerden gedichten van 
buiten over Hannibal die met zijn olifanten „over de ruwe 
kant der Alpen" trok. De geschiedenis is één bloedige 
opeenstapeling van oorlogen en slachtpartijen. Wij leer
den Latijn en Grieks al vechtend ,,Alexandervtncit" Inde 
Genesis van de Bijbel staat het schokkend verhaal over 
Kain die zijn broer Abel de godsklop geeft met een 
ezelskaakbeen. David velt Goliath met een slingersteen en 
Jesus' hart wordt doorboord met de speer van de 
honderman in deze „gewijde geschiedenis" worden 
dergelijke wapens primitief genoemd omdat men er 
slechts één moord tegelijk kon mee uitvoeren. De grote 
doorbraak bracht ons het buskruit en veel later de 
atoombommen. 

Als overtuigd pacifist heb ik geen enkele atoom-mars 
gemist Ook in Florenne waren wij aanwezig en hebben wij 
betogendenwijs meegeholpen aan de latere venwijderlng 
van deze gevreesde kernkoppen 
Verleden vrijdag toonden zich in Brussel 97 landen bereid 
om later in Oslo en Ottawa de geniepige antipersoons-
mljnen te verbieden. Alleen de belangrijkste landen, VSA, 
Chtna en het GOS stribbelen tegen omdat zij die laffe 
moordtulgen zelf produceren en er dus geld mee ver
dienen en mensen tewerk stellen ,,God bless Amenca!" 
Toen ik in 1994 als waarnemer de verkiezingen in Mo-
zambiek bijwoonde, werd ik diep geschokt bij het zien van 
zoveel verminkte kinderen en volwassenen die in vre
destijd op een landmijn hadden gestapt. 
Meer dan honderd miljoen antipersoonsmijnen zorgen er 
voor dat om de twintig minuten mensen gedood of 
verminkt worden door deze lafste aller wapens. Is het 
naïef te blijven dromen over zwaarden die tot ploeg
scharen hersmeed worden? Willem van Oranje zei het 
reeds: ,,Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, 
noch te slagen om te volharden." 

Jan caudron 
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Het 
onderwUs-
dossler zal 

ook de 
komende 
Jaren de 

Antwerpse 
politieke 

agenda 
bepalen. 

men we dan terecht bij netoverschrij
dende samenwerking. Naast het vrij on
derwijs zou er bv. in een bepaalde wijk 
slechts één plurahstische school (stede
lijk, provinciaal of gemeenschap) moeten 
zijn. De stad moet het voortouw nemen 
op het vlak van concrete afspraken. Ten 

Antwerpse vu wil 
duidelijkheid in 

stedelijk onderwUs 
Antwerpen - Het Antwerpse provincie
raadslid Koen Raets presenteerde onlangs 
een onderwijsdossier dat door de Ant
werpse VU werd klaargestoomd. Vanuit 
een ongebonden en pluralistisch gedach-
tengoed hoopt de partij de egelstelling te 
doorbreken waarin rabiate voor- en te
genstanders zijn beland. Aan de ene kant 
heb je conservatieve CVP'ers die het 
stedelijk onderwijs met de grond gelijk 
willen maken en aan de andere kant 
vastgeroeste socialisten die elke kritische 
vraag resoluut van de hand wijzen. 

DRIE VOORWAARDEN 

De eerste plaats waar die vragen gesteld 
worden, is natuurlijk in de gemeenteraad. 
In de realiteit zien we echter dat de 
desbetreffende gemeenteraadscommissie 
nauwelijks greep heeft op het dossier. 
Nochtans legt de stad Antwerpen zelf 2,2 
miljard bij in de onderwijsbegroting. Om 
dit democratisch deficit uit de wereld te 
helpen is er voor de VU naast de com
missie Onderwijs nood aan bestuurscom
missies. Zij bestaan uit gemeente- en 
districtsraadsleden, schooldirecteurs, 
ambtenaren en het personeel. Samen dra
gen ze de verantwoordelijkheid voor het 
dagelijks bestuur en kunnen ze aan de 
gemeenteraad voorstellen overmaken op 
het vlak van infrastructuur, organisatie en 
personeel. 

Een ander belangrijk probleem inzake 
democratische controle stelt zich rond 
een aantal satelliet-VZWs, zoals Kin-

dervreugd, die in grote mate het mistig en 
ondoorzichtig imago van het stedelijk 
onderwijs bepalen. Regelmatig worden er 
allerlei verdachtmakingen geuit tegen 
deze VZW's. „Terecht of niet?" Dat 
weten we niet. Feit is dat het toezicht 
vanuit de gemeenteraad praktisch nihil 
is", aldus nog Koen Raets. En ook dat 
moet veranderen! 

De Antwerpse VU trekt vooral de aan
dacht op de stedelijke bijleg van 2,2 
miljard. Een bedrag dat absoluut naar 
beneden moet door de optimalisering van 
de beschikbare middelen. Uiteraard ko-

tweede is het patrimonium van het ste
delijk onderwijs aan dringende renovatie 
toe. Een dure operatie die enkel door een 
interne reorganisatie kan plaatsvinden 
waarbij het aantal gebouwen verminderd 
moet worden. Op de derde plaats moet de 
onderwijsbegroting transparant gemaakt 
worden. Momenteel kan je bv. de kost
prijs van de informatica niet nagaan. Ook 
moet men op het vlak van de medische 
voorzieningen dubbelwerk met de 
OCMW-dienstne vermeden worden. 

OMKADERING 

Bij het optimaliseren legt de VU sterke 
nadruk op de sociaal-pedagogische op
dracht die onderwijsinstellingen hebben. 
Een systeem van vertrouwenspersonen 
dient ingevoerd te worden. Het stedelijk 
onderwijs beschikt op dit domein trou
wens al over enkele troeven. De sterke 
pedagogische omkadering moet echter 
beter uitgespeeld worden en zelfs ter 
beschikking gesteld worden van andere 
gemeenten en onderwijsnetten. 
Het onderwijsdossier zal ook de ko
mende jaren de Antwerpse politieke 
agenda bepalen. De Antwerpse VU wil 
met dit serk onderbouwd dossier alvast 
een belangrijke rol spelen in het vast
leggen van de uitgangspunten van het 
stedelijk onderwijsbeleid. 

Bart Van Camp 
c» De teksten van het dossier Stedelijk 

Onderwijs kunnen opgevraagd wor

den op het arrondissementeel secre

tariaat van VU-Antwerpen, 

031238.82.08. 

Zoekertje 
Te huur: Nieuw appartement in 

Oostduinkerke: 2 sik., alle comfort, 
garage. 300 m van zee. Tel. 
015/55.00.22 Of 015/52.98.40. 
• Gepensioneerde binnenhuis-

schilder uit het Gentse neemt nog 
werk aan. 350 fr./u. plus BTW. En
kel aandienen indien ernstig. Zich 
wenden tot de redactie van WIJ. 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 6 Juli OUDENAARDE: Barbe

cue in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 
250 te Melden. Deelname: 400 fr. p.p., -
12j. 250 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Oudenaarde i.s.m. VU-Oudenaarde. 

zo. 6 Juli ZOTTECEM: Guldens 
porenetentje. Barbecue van l lu .30 tot 
15u. in Ontmoetingscentrum Leeuwer-
gem. Org.: VU-Zottegem. 

Zo. 6 Juli LEBBEKE: Culdenspo-
ren Fietszoektocht. Afstand ± 15 km. 
Inschrijvingen van 13 tot 14u.30. Ver
trek en aankomst: terrein TennisBel ('t 
Motteken Denderbelle). Prachtige prij
zen vooriederedeelnemer.org.: 'tWie-
lebelleke en VUJO van Lebbeke. 

zo. 6 Juli TEMSE: Dag van de 
Vlaamse Gemeenschap. 15u.30: markt 
Temse, optreden Ashels. 17u.: eucha
ristieviering in de OLV-kerk. I8u. markt 
Temse, beiaardconcert. I9u. academi
sche zitting in feestzaal-gemeentehuis. 
Vanaf 21u. optreden van Esté Loco met A 
fuego lento. Org.: DF steen-
dorp/Temse/Tielrode; A.Verbruggen-
kring, VOS, Gemeentebestuur Temse en 
Vlaanderen 2002. 

DO. 10 Juli CENT: 11 juli-her-
denking. Om I5u. in zaal Reinsert, Rei-
naertstraat. Gastspreker is Herman 
Maes. M.m.v. Rony ranke. Emiel Hul-
lebroeckkoor en VNJ-jeugdkapel. Toe
gang gratis. Ruime parking. Iedereen 
welkom. Org.: VWG-Federatie Gent. 

Vr. 11 Juli DEiNZE: Guldenspo-
renslag-herdenking. Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. 19u. Beiaard
concert. 20u. Feestzitting in de Bieten-
oogstzaal van het Museum van Deinze 
en de Leiestraak. Met Partytuur (mu-
ziek-ensemble uit De Pinte). Toespraak 
door Herman Maes, voorzitter Cultuur-
raad. 

vr. 11 Juli DESTELBERCEN: 11 
juliviering. Om 20u. in het Heinaertpark 
(bij slecht weer in gemeenschapscen
trum Bergline, Dendermondsestwg 
363). Toespraken door: burgemeester 
Mare De Pauw en prof. Ludo Abicht. 
Jean-Pierre Roosen leest gedichten 
voor en zingt luisterllederen. Gratis toe
gang. Org.: vu en FVK en 11 juli-comité 
Destelbergen-Heusden. 

Za. 9 aug. WAASIWUNSTER: Bar
becue vanaf I9u. in de Gemeenschaps
school, Kouterbos, Kouterstraat. Deel
name: 350 fr., kinderen 175 fr. Org.: A. 
Verbruggenkring Waasmunster. 

zo. 10 aug. WAASMUNSTER: 
Fietszoektocht met schitterende prij
zen. Inschrijven vanaf 14u. in de Ge
meenschapsschool Kouterbos, Kouter
straat te Waasmunster, info: Willy De 
Bruyne (052/46.23.06), Antoine Van 
Coethem (052/46.22.92) en Ramin Smet 
(052/46.30.44). Org.: A. Verbruggen
kring Waasmunster. 

WEST-VLAANDEREN 

vr. 4 Juli MENEN: Het Westelijk 
Front. Bezoek aan Picardië, met o.m. 
bezoek aan de loopgraven in vimy (bij 
Arras), de onderdaarse gangen en het 
Canadees memoriaal; na de middag naar 
Péronne, Delville Wood, Mamets, en Al

bert (avondmaal). Verzamelen om 9u.l5 
parking Belgisch douanekantoor E17 te 
Menen (richting Frankrijk). Info, inschrij
ving en organisatie: Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, 02/219.25.00. 

Za. 5 Juli lEPER: Vlaamse Vrou
wenvereniging leper neemt deel aan 
Kijk 97 (stand 17). Deuren om I4u. Of
ficiële inleiding om 14u.30, gevolgd 
door receptie, vrij toegankelijk tot I8u. 
Ook op Zondag 6/7 van 15 tot 18. Met 
diverse optredens. Meer info: VVI 
(057/20.24.68). 

ZO. 6 Juli DEERLIJK: Braadfeest 
in het Gaverkasteel te Deerlijk vanaf 
l lu .30. Org.: VU-Deeriijk. Info: 
056/71.76.41-71.47.68. 

ZO. 6 Juli BESELARE: Jaariijkse 
uitstap: Champagnestreek. Vertrek om 
6u. kerk Beselare. Terug thuis rond 
22U.30. Bezoek aan champagnehuis én 
champagneboer en andere toeristische 
attracties. Deelname: vu-leden: l . ioo 
f r , niet-VU-leden 1.400 fr , - I2j . 300 f r 
Inschrijven vóór 27/6 bij Luk Hoftack 
(0587/46.78.55). 

WO. 9 Juli BRUCCE: 11 juli-vie-
ring van VVVG-Brugge (in federatiever-
band). Om 15u. in het afdelingslokaal. 

Do. 10 Juli KORTRIJK: Guldens-
porenzangfeest in de Stadsschouwburg 
(station).Deurenvanaf 20u. Meto.m.de 
scoutsmuziekkapel. Drumband Padvin
ders van St-Joris, Fanfare Kunst Verdelt 
en vaste medewerkers uit Frans-Vlaan-
deren en Westhoek-koren, solo: Carmen 
Desclee en Erwin Busschaert. Samen
zang o.l.v. Bert Peeters. Kaarten aan 300 
f r (vvk 250) op tel. 056/21.69.07, fax 
056/25.64.37. 

Vr. 11 Juli ZUiENKERKE: 11 ju
liviering. Om 19u.30 op het plein voorde 
pastorie van Zuienkerke (bij slecht weer 
in de turnzaal van de gemeenteschool). 
Met o.m. optreden van folkgroep VSOR 
Jan Staes Varietee met ,,Dagschotel". 
Om 21u. Vlaamse Schotel (300 f r p.p.). 
Om 22u. wagenspel. 22u.30: gezellig 
samenzijn met animatie door VSOP Toe
gang gratis. Inschrijven voor avondmaal 
vóórr 8/7 bij Joel Boussemaere 
(35.66.87). Org;: Cultuurrraad Zuien
kerke i.s.m. afdeling Volksontwikkeling 
en Bilbiotheken van het ministerie v.d. 
Vlaamse gemeenschap. 

Vr. 11 Juli lEPER: 11 juli-viering. 
lOu. Kerkhof Oost-Vleteren Hulde Je-
room Leuridan, Jef Lesage en andere 
Vlaamse voormannen. Org. VOS-JLK. 
19U.30 Binnenkoer Lakenhallen. Groot 
Vlaams volksfeest. Org. De leperse Vla
mingen. Meer info over het gehele pro
gramma: 'd Hondstraat, 33, 8900 leper 
tel. 057/20.30.57, fax. 057/20.58.27. 

vr. 11 Juli WAKKEN: Guldens-
porenfeest, vanaf 20u. in De Leegte, 
Roterijstraat te Wakken. Er wordt been-
hesp geserveerd. Samenzang o.l.v. J. 
Van Betsbrugge, gelegenheidstoe
spraak door gewezen stadsarchivaris 
van Roeselare Michiel De Bruyne. Kaar
ten aan 350 f r in De Leegte 
(056/60.30.45) of bij leden van VU-Wak-
ken-Dentergem-Oeselgem-Markegem. 

Do. 24 Juli BRUCCE: Sport en 
Speldag in ,,'t Keunekot". Volkspelen 
met VVVG-Brugge. Samenkomst vanaf 
I4u. Startom 15u. Nadien gezellige kof
fietafel. Deelname: 175 frp.p. inschrij
ven bij Joriska. 

WO. 13 aug. BRUCCE: Dagtrip 
naar Antwerpen met VVVG-Brugge. Info 
en inschrijvingen: Charies Tamsyn 
(050/35.37.99) 

Vr. 22 aug. BRUCCE: Jaariijkse 
buitenlandse reis van VVVG-Brugge. Dit 
jaar worden het 4 dagen Friesland. Info 
en inschrijvingen: Charies Tamsyn 
(050/35.37.99). 

VLAAMS-BRABANT 

za. 5 Juli BERC/KAMPENHOUT: 
Derde 11 juliviering. Om 20u. in de 
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sporthal van Berg/Kampenhout (achter 
oud gemeentehuls). Gastspreker.- prof. 
Ponette over de splitsing van de Sociale 
zekerheid naar de gemeenschappen 
toe. Optreden van Polka Galop. Org.: 
Kulturele Kring Kampenhout met steun 
van Vlaanderen 2002. Inkom 100 f r , 
welkomstdrank inbegrepen. 

2a. 5 Juli LEUVEN: Toeristisch 
beleid in een centrum stad. Ontmoeting 
voor mandatarissen en kaderleden uit 
Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven Mechelen, Oostende, Roeseiare, 
Sint-Niklaas en Turnhout. Om lOu. ont
vangst en koffie; 10u.30: verwelko
ming; iou.40: Fernand Brouwers over 
Toerisme Vlaanderen; l lu .20: reacties 
van Lieven Dehandschutteren ErikLam-
sens; 11U.50: open gespreksronde met 
broodjesmaaltijd. 14u.: conclusies en 
slotwoord. Dit alles in het Begijnhof te 
Leuven. 

zo. 6 Juli VILVOORDE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap.Op de Grote 
Markt. Van 15 tot 16u.: Kamelot brengt 
mee-speelprogramma voor kleuters; 
I6u.-16u.30 en van 17u.30 tot 18u.: de 
Groene Man rijdt rond in het centrum; 
18-19U.: Vlaamse volksmuziek; I9u.: 
Toespraak door Jos Follon, aansluitend 
Culdensporen-conférence van Geert 
Hoste. 

zo. 6 Juli ZOUTLEEUW: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. Om I5u. in 
het Vlaams-Brabants provinciedomein 
Het vinne te Zoutleeuw. Gastspreker: 
Willy Kuijpers. Optredens: Kunstgroep 
Vredon, Trammelant, Hagelands Seni
orenkoor. Org.: 11 julicomité Zoutleeuw 
m.m.v. stadsbestuur, provinciedomein 
Het Vinne VAB-VTB en DF-Zoutleeuw en 
Vlaanderen 2002. 

WO. 9 Juli BRUSSEL: De pros
titutie blootgelegd. Wandeling door
heen het Brusselse Noordkwartier met 
Willy Kuijpers. Verzamelen om 9u.30 aan 
het grote wiel in de hall van het Noord
station. Einde om 17u.30. Programma, 
info en inschrijving: Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, 02/219.25.00. 

Vr. 11 Juli BRUSSEL: l l juli-vie-
ring van Verbond VOS in het vos-se-
cretariaat. Vooruitgangsstraat 333 te 
1030 Brussel met tevens viering van de 
80ste verjaardag van Ere-Algemeen 
Voorzitter Herman Vandezande. Voor 
meer info tel. 02/201.08.67. 

LIMBURG 

Zo. 6 Juli HEUSDEN-ZOLDER: 
Provinciale 11 juli-viering op het domein 
Bovy. Aanvang om 10u.30 met een mis
viering en aperitiefconcert. Namiddag
gedeelte met o.a. optredens van Dirk 
Van Esbroeck, de Poolse folkloregroep 
Krakus en koorzang gedirigeerd door 
Juiiaan Wilmots. Aanvang 15 u. Toegang 
gratis. 

vr. 11 Juli VOEREN: De Lim
burgse VU wandelt op de Vlaamse feest
dag door één van de mooiste stukjes van 
Vlaanderen: de Voerstreek. Afspraak om 
lOu. In 's Cravenvoeren. Toespraken 
door Vlaams volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens en vu-voorzitter Bert 
Anciaux. Daarna natuurwandeling en 
braadfeest. Deelname aan de maaltijd 
kost 350 fr. pp. Kinderen betalen 200 fr. 
Lekkerbekken maken het bedrag over 
op reknr. 735-3540645-36. Inschrijven 
voor 8 juli.Voor meer info: VNS-Limburg, 
Nieuwstraat 35, 3600 Genk, tel. 
089/35.67.55, fax 089/36.42.94. 

Vr. 11 Juli VOEREN: 11 juliviering 
in het Vlaams Cultuurcentrum Het Velt-
manshuis te Sint-Martens-Voeren, om 
20u. Deze viering wordt opgevat als 
gezellig samenzijn met verrassende in
terviews met Voerenaars, bekende gas
ten, samenzang, optredens van (volwas-
senen-ipoppenkast Paddenstoel en 
acoordeonvirtuoos Jef Claes. Voorstel
ling videofilm: Voeren, een symfonie. 
Org.: Gemeentelijke C.Rr van Voeren 

i.s.m. Vlaams Cultuur Centrum Voeren 
en Vlaanderen 2002. 

Vr. 11 Juli GENK: 11 juli-viering . 
I9u.straattheater 'De vier trouwe WE's' 
door de Gheseilen. Vast podium Grote 
IVlarkt. 20u. Acemische zitting in de 
Schouwburg, cultureel centrum Genk. 
Gevolgd door receptie. iVleer info. 
089/30.93.11. 

ANTWERPEN 

zo. 6 Juli KAPELLEN: Guldens-
porenviering, om 11u. in de polyvalente 
zaal 't Bruggeske, Hoevensebaan, Ka
pellen. Gastspreker: Bob Wesenbeeck, 
(VEV) over de overlevingskansen van 
Vlaanderen in het Europa van morgen. 
Leen Persijn brengt haar recital ,,Een 
vrouw als wi j " . Aansluitend receptie. 

Do. 10 Juli WOMMELCEM: Gul-
densporenzangfeest. Om 20u. in Kei
zershof, Dasstraat 24. in het kader van 
SOjaar Felix Timmermans en 15 jaar Jan 
Puimège. Gratis inkom. Org.: KK Jan Pui-
mège, Vlaamse Vriendenkring, FVK-Ro-
denbachfonds Apen en gemeentebe
stuur Wommelgem. 

Vr. 11 Juli BERLAAR: Culdens-
porenviering met feestrede door kul-
tuurschepen Walter Luyten. Info: 
03/482.11.93. 

Vr. 11 Juli KALMTHOUT: 11 juli-
voering. Om 20u. in de Parochiezaal 
Sint-Jozef Heide. Met o.m.: zangkoor 
Rietsanck, duo L. Meinendonckx-K. De 
Vijlder samenzang. Gastsprekers: Mevr. 
J. Verbruggen; mevr H. De Bleecker een 
burgemeester Dirk Erreygers. Org.: VTB-
VAB, FVV, VVB, KAV en DF Kalmthout 
i.s.m. gemeentebestuur, culturele raad 
en Vlaanderen 2002. 

Za. 12 Juli HEIST O/D BERC: 
Breugeliaans buffet n.a.v. Guldenspo-
renherdenking. Om 18u. in zaal Sirene, 
Stationstraat 2. Reservatie verplicht. 
Betaling vooraf gewenst. Gevolgd door 
grootse feestavond om 20u. in CC Zwa-
neberg, Bergstraat. Met optredens. 
Feestrede door ere-senator Walter Luy
ten. info: 015/24.80.86 en 
03/482.11.93. 

za. 12 Juli WESTERLO: Guldens 
porenviering in taverne 't Abdijke, Ton-
gerlodorp dOOm. van kerk) Tongerlo. 
Gastspreker: nationaal VU-ondervoor-
zitter en burgemeester van Laakdal Pa
trick Van Krunkelsven. Feestmaal aan 
350 f r , kinderen tot 8j. 220 f r Inschrij
ven vóór 1 julli op rek. 417-6034191-85 
van Volksunie-Westerlo. 

Za. 12 Juli EDECEM: Guldens-
porenviering. Vanaf 20u. Koud Buffet. 
Vooraf inschrijven bijKarel Degryse 
(449.81.12). Deelname: 400 fr.p.p., ape
ritief inbegrepen. Org.: VNSE. 

Za. 12 Juli EDECEM: Kaartnamid-
dag. In de Schrans, Molenveldplein 4 te 
Edegem. Inschrijven vanaf I4u. Aan
vang: 14U.30. inleg 100 fr. Org.: VNSE en 
KK. 

ZO. 13 Juli EDECEM: Boswande-
ling. Bijeenkomst Elzenhof om 13u.30. 
Voor inlichtingen: H. Dewit (449.17.66) 
of J. Poppelaars (449.79.01). Org.: FVV. 

Do. SI Juli HEIST O/D BERC: Af-
sluitingsdatum van deelnemerslijst 
groepsreservatie voor première van 
musical De Witte in het gemeentelijk CC 
op 18/10 om 15u. Org. VU-afdeling, 
015/24.80.86. 

za. 23 aug. HEIST O/D BERC: wie 
gaat mee naar Saint-Hubert (Ardennen) 
voor verbroederingsfeest? Vertrek om 
7U.30 per trein. Programma op een
voudig verzoek bij VVV, Berop 2, 2220 
Helst o/d Berg (015/25.15.82). info: 
Vlaamse Kring Rodenbach, Van Dijck 
(015/24.80.85). Org. reis: gemeentebe
stuur en cultuurraad. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persmededeling ver
spreid 

Dossier 
Renault-Vilvoorde: Grootste 
ontqoocheling in polltlel< be\e\ü 
in 5 jaar 
Met verbazing verneem ik de reacties van top-
politici uit de traditionele partijen op de de
finitieve sluiting van Renault-Vilvoorde. Voor mij 
is de wijze waarop de regering dit dossier heeft 
afgehandeld de grootste ontgoocheling in het 
politiek bedrijf van de afgelopen 5 jaar Een 
vermeende machteloosheid wordt tentoonge
spreid, daar waar dit sociaal drama op geen 
enkele wijze een prioritair punt voor de federale 
en Vlaamse regering is geweest. 
Afgelopen donderdag interpelleerde Ik voor de 
zoveelste keer premier Dehaene in de Senaat. Hij 
gaf me opnieuw de hoop dat de regering ernstig 
en zeer snel werk ging maken van een bij
komende reeks maatregelen die aan de kos
tenproblematiek van Renault een oplossing kon 
bieden. Dehaene werd er door mij op gewezen 
dat handelen een kwestie van uren was, maar 

ook nu weer werd dit dossier uitsluitend met 
lippendienst ondersteund. 
De Belgische regering heeft zich in de Renauit
sluiting opgesteld als een onderdanig dorps
college zonder op enige wijze echt te wegen op 
de Franse regering of op Europa, dit was trou
wens de enige manierom een massaal menselijk 
drama te voorkomen. 
De persoonlijke en financiële belangen van top
managers zoals Pino-Vaiencienne, Dassault en 
nu Sweitzer wegen veel zwaarder door dan het 
behoud van tewerkstelling voor duizenden ge
zinnen. Democratisch verkozen politieke instel
lingen stellen zich onderdanig op tegenover de 
brute macht van het groot kapitaal. Deze ge
speelde machteloosheid van de regeringen zal 
de democratie duur te staan komen. 
Vandaag kunnen we slechts het grootste leed 
lenigen. Een zo sociaal mogelijk plan voor de 
werknemers moet van de Renaultdirectie af
gedwongen worden. De nalatigheid vanuit po
litieke hoek moet goedgemaakt worden door 
bijkomende financiële inspanningen voor alle 
werknemers. Belastingvrije vergoedingen, on
middellijke bijscholingsmogelijkheden en een 
actieve begeleiding naar nieuwe werkplaatsen 
zijn minima om het leed te verzachten. 

Brussxelles 

„Un sourire et un accuetlaimable, dit-on, 

ne coütent rien et sont appréaés par Ie 

dient. Un petit mot dans sa langue Ie 

charmera tout autant et n'est pas plus 

difficile qu'un sounre; surtout grace a 

cette brochure. {Men zegt wel eens: een 

glimlach en een vriendelijke goedendag 

kosten niets en stellen bovendien uw klant 

tevreden. Een woordje in zijn taal is al 

even eenvoudig, vooral met deze korte 

handleiding." 

De afdeling VU-Brussel trok afgelopen 
zaterdag de Brusselse winkelstraten in 
met een tweetalige brochure die de Brus
selse handelaars aan moet zetten om hun 
klanten in hun eigen taal te woord te 
staan. „De mensen aanspreken in hun taal 

ts een vorm van respect. Spijtig genoeg 

bedienen niet alle handelaars hun klanten 

in de taal van de klant." betreurt de 
Brusselse VU. „Alhoewel er verbetering 

merkbaar is, is dit lang nog met altijd het 

geval. De evidentie van deze eis wordt nog 

versterkt wanneer we rekening houden 

met het feit dat er zo'n 340.000 pen

delaars dagelijks in Brussel werken waar

van driekwart Nederlandstalig is." 

De Brusselse afdeling, onder aanvoeren 
van staatssecretaris Vic Anciaux, deelde 

daarom de folders uit waarm met een 
knipoog een aantal veel voorkomende 
Franstalige termen naar het Nederlands 
vertaald werd. De folder bevatte ook een 
aantal nuttige adressen waar men Ne
derlands dan wel Frans kan leren. Ne
derlandstalige handelaars die dat wensten 
konden overigens gratis hun pri|shjst, 
reclame en andere berichten aan hun 
klanten in het Frans laten vertalen. 
Moeten alle Franstalige handelaars in 
Brussel dan onmiddellijk perfect twee
talig worden? Nee, zo blijkt. „Ook al 

spreekt de handelaar geen perfect Ne

derlands, het Nederlandstalig cliënteel zal 

een minimum aan taalhoffelijkheid zeker 

waarderen. Het is niet alleen een uitmg 

van respect, maar zeker ook een com

merciële troef." 

c» Meer info over de actie: Jan Puype, 

voorzitter Hoofdstedelijke VU-afde

ling, E. Jacqmainlaan 9 bus 3, 1000 

Brussel. 

c& Handelaren die hun prijslijst, ...in bet 

Frans willen laten vertalen mogen 

zich (kosteloos) wenden tot: Johan 

Bollen, Magdalenasteenweg 13,1000 

Brussel, tel. 02/215.23.35. 
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Wenst U meer informatie over de 

aclvertentiemoselijl<lieden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Kostuums 
naar maat 

_ \ HERENKLEDING 

I Wrmees 
, y Steenhouwersvest. 52 

- ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

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) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

.f., Brugge ^ 

De Haan , 
Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Bocin, enz... enz... 

D E R E U S I N T E G E L S 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 
Luxekamer met dubbele whfripool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe. 

^ 
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Sluit een handicap uit? 
l'V'.'V If ORDEM personen met een handicap uitgesloten' Hoe clan ook, m integratie van 
K I J personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thuisbegeleiding, cndersteunend 
onderwijs aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal. 

m iKAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummar 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrun-i vav Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie' 
VNS vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02'217 3510 

Ons e-mailadres 

redactie@vprti.be 
Vanaf deze week is ons weekblad ook via e-mail 

bereikbaar. Hebt u vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief 
of een opinie, een mededeling voor de 

activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redactie@vprti.be. 

WIJ 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
DE RONDE VAN 
VLAANDEREN 
Naar aanleiding van de 

I Vlaamse Feesten: wat leeft 
I er m Vlaanderen op poli-
I üek, sociaal, economisch, 
I cultureel gebied? Een uit-
I gebreide analyse 

DE ZOMER VAN 
DE MYTHES 
Waar komen mythes van
daan'' Wat hebtJen ze te 
betekenen'' En hoeveel 
waarheid bevatten ze? Het 
vertiaal van de mythes van 
de mens Een zomersene. 

DETOUR IS IN 
AANTOCHT 
Zaterdag start de Tour Doet 
Bjame Rus zijn zege van 
vong jaar over'' En wat voor 
iemand is hij eigenhjk? Een 
gesprek met ploegleider 
Walter Godefroot. 

MODE UIT DE 
DWANGBUIS 
Twijfels maken plaats voor de 
overtuiging dat mode weer 
mag, op een vrolijke, vanzelf
sprekende manier. De nieuwe 
generatie modestudenten ver
schilt lichtjaren van de vonge 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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""J^cht jaar achter de tralies van een Spaanse cel. Dat 

x V . is wat de 23 partij bestuursleden van de Baskische 

partij Herri Batasuna binnenkort te wachten staat 

indien een Madrileense rechtbank hen veroordeelt 

wegens "collaboratie met een gewapende bende". 

Cynisch genoeg is deze dreigende gevangenisstraf voor 

de top van de links-nationalistische partij het antwoord 

op de verspreiding van een vredesvoorstel. Enige uitleg. 

Tijdens de fascistische dictatuur van 
Franco leidde de politieke, sociale en 
culturele onderdrukking van de Baski
sche bevolking tot een gewapende be-
vrijdingsstrijd. Militante Baskische jon
geren, die zich begin jaren vijftig hadden 
afgescheurd van de traditioneel-natio
nalistische maar ingeslapen PNy richtten 
de actiegroep Euskadi ta Askatasuna 

(ETA, Baskenland en vrijheid) op. Aan
vankelijk beperkten ze zich tot louter 
culturele activiteiten en vreedzaam pro
test, maar in de jaren '60 gingen ze over 
tot gewapende acties tegen het fran-
quistische regime. 

GEWELD 
De dood van Franco in 1975 bracht geen 
einde aan de spiraal van geweld tussen de 
Spaanse ordediensten en de ETA-acti-
visten. Van een echte breuk in het regime 
was volgens een aanzienlijk deel van de 
Baskische bevolking trouwens toch geen 
sprake. Koning Juan Carlos, het nieuwe 
staatshoofd, was reeds einde jaren zestig 
door Franco aangeduid als zijn opvolger. 
En dat een meerderheid van de Basken 
zich in referenda afzette tegen de nieuwe 
Spaanse grondwet en tegen een integratie 
binnen de NAVO werd straal genegeerd 
door Madrid. Van een zuivering onder de 
functionarissen in leger, Guardia Civil en 
ministeries was geen sprake. Via het Sta
tuut van Guernika (1979) kreeg een deel 
van Baskenland opnieuw een zekere 
vorm van autonomie maar meteen werd 
ook de institutionele opdeling van 
"Spaans" Baskenland tussen de Autonome 
Gemeenschap Euskadi (bestaande uit de 
provincies Gipuzkoa, Alava en Bizkaia) 
en de provincie Navarra bezegeld. ETA 
en haar brede aanhang binnen de Bas
kische samenleving hadden jarenlang 
vooraan in het anti-franquistische verzet 
gestreden en het meest geleden onder de 
rechtse dictatuur. Zij voelden zich ver
raden. 

VUILE OORLOG 
De vuile oorlog tussen de ETA en de 
Spaanse ordediensten ging dus verder. 
Daarbij liet men ook van Spaanse zijde 
niet na om moordcommando's in te zet
ten tegen vermoedelijke ETA-aanhan-
gers. De Grupos Antiterroristas de Li-
beracion (GAL) bijvoorbeeld pleegden 
tussen 1983 en 1987 meer dan 40 aan
slagen en maakten daarbij 27 dodelijke 
slachtoffers en 30 zwaargewonden. Daar
bij kwamen de herhaalde klachten over 
de mishandeling van Baskische verdach
ten en gevangenen. Of spectaculaire 
krantenberichten zoals in El Mundo van 
18 september 1996 waarin gemeld werd 
dat CESID, de Spaanse geheime dienst, 
verdovende middelen bestemd voor de 

ondervraging van een Baskische ETA-
verdachte, getest had op drie bedelaars 
waarvan één het experiment niet had 
overleefd. 

Op dit moment lijkt een oplossing voor 
het conflict verder af dan ooit. Inte
gendeel, alles wijst in de richting van een 
verdere escalatie van het conflict. Eind 
jaren tachtig werden er in Algerije on
derhandelingen gevoerd tussen vertegen
woordigers van ETA en Spaanse rege
ringsfunctionarissen. De onderhandelin
gen mislukten maar sindsdien bleven 
beide partijen wel in contact via de be
middeling van o.a. de Argentijnse No-

beeldfragment van de ETA-boodschap op 
in haar electorale TV-uitzending. Reden 
genoeg voor de Audiencia Nacional om 
alle HB-bestuursleden één voor één op 
het matje te roepen op beschuldiging van 
"collaboratie met een gewapende bende". 
De 23 zijn op borgtocht vrij gekomen, 
maar riskeren na de vakantie een ver
oordeling tot acht jaar cel. Nu reeds is er 

Partijbestuur 
achter de tralies? 

belprijswinnaar voor de Vrede Perez Es-
quivel en Harry Burnes van de Jimmy 
Carter-foundation. Deze contacten wer
den vorig jaar echter afgebroken toen de 
conservatieve regering Aznar aan de 
macht kwam. Aznar, die naar de eigen 
rechtse achterban toe een stoer imago wil 
opbouwen, zag af van pogingen om via 
een dialoog tot een einde van geweld en 
repressie in Baskenland te komen. Noch
tans is een politionele uitschakeling van 
de ETA, "de harde aanpak", erg con
traproductief en zelfs onmogelijk geble
ken in het verleden. 

VREDESVOORSTEL 
Bovendien heeft men van ETA-zijde reeds 
in 1995 voorgesteld om vredesgesprek-
ken aan te vatten. De gewapende or
ganisatie stelde voor via onderhande
lingen met de Spaanse regering en via een 
referendum over Baskische onafhanke
lijkheid een politieke oplossing voor het 
gewelddadig conflict te bereiken. ETA 
noemde dit voorstel het Democratisch 

Alternatief: de boodschap werd als video 
opgestuurd naar verschillende politieke 
partijen en syndicale organisaties. Op de 
videobeelden zijn gemaskerde ETA-mi-
litanten zichtbaar die de tekst van het 
Democratisch Alternatief voorlezen. 
Toen er van Spaanse regeringszijde geen 
enkel antwoord kwam en het ook in de 
media stil werd rond dit vredesvoorstel 
besloot Herri Batasuna (HB), een coalitie 
van links-nationalistische partijen die zo
wat 15% van de Baskische kiezers ver
tegenwoordigt, het "Democratisch Alter
natief' zelf te verspreiden via vergade
ringen, publieke videoprojecties en pam
fletten. Tijdens de jongste verkiezings
campagne nam Herri Batasuna zelfs een 

kritiek geuit over de merkwaardige aan
loop naar het proces. Meerdere getuigen 
die opgeroepen waren door de verde
diging, o.a. parlementslid Sabin Intxaur-
raga van de Baskische VU-partner Eusko 
Alkartasuna (EA), werden door de rech
ters gewraakt. Daarom dringen de HB-
advocaten nu aan op de aanwezigheid van 
buitenlandse waarnemers. 

INTERNATIONAAL PROTEST 
Naast massaal protest m Baskenland zelf 
IS er ook een internationale protestactie 
op poten gezet. Zo wordt er aan kun
stenaars, academici, politici, vakbonds
verantwoordelijken en mensenrechten
activisten gevraagd om een manifest te 
ondertekenen waarin geprotesteerd 
wordt tegen deze vervolging. Kort sa
mengevat komt het manifest hier op 
neer: 

1/ Het proces tegen de Baskische partij is 
"een inbreuk tegen een fundamenteel 
recht dat door verschillende internati
onale instanties erkend is, nl. de vrijheid 
van meningsuiting en opinie". 
2/ Het zoeken naar en de verspreiding van 
vredesvoorstellen en alternatieven voor 
een vredesdialoog is "een fundamenteel 
en onvervreembaar onderdeel van het 
werk van een politieke partij". 
3/ Daarom vragen de ondertekenaars het 
optreden van de Spaanse overheid tegen 
deze legale politieke partij stop te zetten, 
en de geldigheid en noodzaak te erkennen 
van pogingen om het geweld stop te 
zetten. 

VLAAMS-WAALSE SOLIDARITEIT 
Ook in Vlaanderen en Wallonië onder
tekenden reeds verschillende persona
liteiten dit manifest. We vermelden se

nator Bert Anciaux (VU), senator Eddy 
Boutmans (Agalev), burgemeester WiUy 
Knijpers (VU), kamerlid Geert Bourgeois 
(VU), oud-senator Waker Luyten (VU), 
senator José Daras (Ecolo), oud-senator 
Germain Dufour (Ecolo), Antoon Roos-
sens (ere-voorzitter Masereelfonds), par
lementslid Kris Van Dijck (VU), lucht-
machtgeneraal o.r. Piet De Groof en de 
dichter Hendrik Carette. 
Op de persvoorstelling van deze lijst met 
Vlaams en Waalse ondertekenaars, vorige 
week donderdag in Brussel, viel vooral de 
scherpe tussenkomst van oud-senator 
Dufour op. De Luikse priester bestem
pelde het proces tegen Herri Batasuna als 
ondemocratisch en vergeleek het met de 
vervolging van de Koerdische HADEP-
partij in Turkije. Verder benadrukte hij de 
noodzaak van onderhandelingen met alle 
conflictpartijen en daarbij verwees hij 
naar een aantal historische voorbeelden 
van "bommenleggers" die uiteindelijk ge
respecteerde gesprekspartners werden 
zoals het Zuid-Afrikaanse ANC of de 
PLO. Hij wees ook op het mogelijke 
misbruik van de nieuwe wet op de cri
minele organisaties die onlangs in het 
Belgisch parlement werd goedgekeurd. 

Piet De Zaeger 

Anal Artea 
De internationale solidariteits
actie wordt in Vlaanderen ge
coördineerd door het Viaams-
Basi<isch comité Anai Artea (Zin-
nikstraat 10 te 1000 Brussel). 
Tel: 02/513.98.04 of fax 
02/513.74.24. 

Vanavond op TV 
Donderdagavond 3 juli vanaf 
20u45 zendt Arte een docu
mentaire, een debat en een 
speelfilm uit over het thema 
Baskenland. Een niet te missen 
thema-avond over honderd jaar 
Baskische strijd! 

Op de pers
voorstelling 
van het 
manifest te 
Brussel: oud-
senator en 
priester 
Germain 
Dufour 
(Ecolo), de 
Baskische 
schilder Luis 
Saiazar, 
Bernard 
Daeiemans 
(woordvoerder 
Anal Artea) en 
Baskisch 
parlementslid 
xabler 
Zubizareta. 
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volkse festivals 

< M U Z I E K < 

Zondag 20 Juli 

Is er een 

eerbetoon 

aan Ann 

Christy. 

12 

Van begin juli tot eind augustus brengt 
Vlaanderen een kleurrijk festivalpa-
let.Vooreerst is er op vrijdag 4 juli te 
Oostduinkerke het Festival van het Volks

lied aan Zee. Op het binnenplein van het 
Nationaal Visserijmuseum pakt het Co
mité van de Visserijfolklore i.s.m. o.a. het 
gemeentebestuur uit met een eerste folk-
loreavond. Vanaf 18u. spelen drie groe
pen van eigen bodem: Aran brengt Iers-
Keltische instrumentale muziek én tra
ditionele songs, afgewisseld met de zang 
van Vera Coomans (ex-Rum). Lais zorgt 
op zijn beurt voor middeleeuwse erotisch 
getinte liederen. De drie meiden van de 
groep vonden elkaar op de volksmu-
ziekstage te Gooik en kunnen bogen op 
prachtige stemmen, omlijst door enkele 
muzikanten van Kadril. Vorig jaar waren 
ze op Dranouter, waar Emmylou Harris 

hen bedacht met de titel Voices of Angels. 

Filip Vanrobaeys, die na de blues en de 
new wave terecht terugkeerde naar zijn 
eerste liefde de folkmuziek, sluit met 
Swigshift de avond af. Van hen krijgt de 
luisteraar we rijke klankkleuren te horen 
geënt op Ierse muziek. Onder begeleiding 
van viool, gitaren, dwarsfluit, harp en de 
accordeon van Luc Veys werd een eerste 
CD Tales opgenomen waarbij traditie 
hand in hand gaat met nieuwe muzikale 
folky-horizonten. Dat belooft! Info: 
058/51.24.68. 

COOIK 

Hét centrum van folk en volksmuziek 
pakt dit jaar uit met een schitterende 
driedaagse waar liefhebbers ongetwijfeld 
hun gading zullen in vinden. Vrijdag 4 juli 
treedt om 20u. de Vlaamse groep Pinel 

op, gevolgd door de Ieren Anne Conroy 

en Joe Burke. Duck under the Arch rondt 
af. Zaterdag zet het Engelse Moebius om 
15u. in. Daarna volgen het Brabants 

Volksorkest, de Iers-Brusselse groep Shan-

talla, de Schotse Whistlebinkies, de le
vende legende John Kirkpatrick, Coope, 

Boyes, Simpson (in het voorjaar nog voor 
Goevolk te Vilvoorde) en de Engelse Old 

Swan Band. Zondag zet om 11 u. de 
Antwerp District Pipe Band in en blaast de 
fanfare van Kester het middaguur warm. 
Na de lunch krijgt u op een rijtje de 
Schotse Wendy Stewart, Callenig uit Wa
les, DeVlaamse Kleine Compagnie en 
Swigshift, de Ieren John Lee en Séamus 

Mc Guire, Siwsann George uit Wales, en 
onze Polka Galop. Fred Brouwers pre
senteert. Rond het festival loopt een grote 
muziekmarkt, zijn er culinaire specia
liteiten, muziekworkshops en is er een vrij 
podium. De prijzen: 200 (vrijdag), en 400 
fr. voor zowel zaterdag als zondag, 800 fr. 
voor de driedaagse. Afspraak: Dorpstraat 
te Gooik. Info: De Stage '97 (van 21 tot 
en met 25 augustus met optredens van 
o.m. Vera Cooman, Bram Vermeulen, Rue 

du Village, Topaze en Loubistok) 

02/532.28.38 of in het centrum De Cam, 
Dorpstraat 67,1755 Gooik. 

BROSSELLA 

'Brossella Folk en Jazz' pakt uit met een 
interessante première: zaterdag 12 juli is 

Huide-CD Lode Dieltlens 
Toen Armand Preud'homme begraven 
werd, schreef een Vlaamse krant- „ Vlaan
deren kan zijn kunstenaars schoon be
graven, maar het zou ze beter wat meer 
eren tijdens hun leven." 
„Wellicht" zegt oud-senator Walter Luy-
ten, „speelde deze gedachte mee toen 
we, met het gemeentebestuur van Berlaar 
de Idee opvatten bij de verjaardag van Lode 
Dieltlens (70) de kunstenaar te huldigen 
door het uitbrengen van een CD met een 
keuze uit zijn werk Een niet geringe uit
daging! Bij de twijfel van velen over het 
financieel lukken van dergelijk Initiatief 
heb Ik mij sterk gemaakt zelf In te staan 
voor de verkoop van minstens 150 exem
plaren. " 

Dat Luyten veel koopmanskunst aan de 
dag kan leggen, mag niet betwijfeld wor
den, maar gezien alle beetjes helpen, zijn 
we toch zo vrij om u één en ander over de 
CD mede te delen. Onder de titel Tot 
ledereen het hoort zijn 21 van Dieltlens' 
nummers samengebracht op een straal-
plaat van meer dan een uur. Bij de kinder
en jeugdliederen bevinden zich o.m. de 
bekende 'Nachtegaaltje', 'Kwikstaartje' en 
'Boerenbal', maar ook het fijnzinnig 'Wind' 
en het meer hedendaagse 'Kerstkoek'. Op 
de CD ook twee sololiederen het laat-
romantlsche 'Wiegelied' en het zeer po
ëtische 'Mijn Dorp'.. De volwassen koren 
brengen onder andere het Vlaamsgezinde 
'De Cewijden' en de kolderieke 'Polka'. 
Voorts zijn er ook enkele religieuze werken 

voor groot koor en orgel ingeperst. Hoog
tepunt daarin vormt ongetwijfeld het 'Al
leluia-Benedicatvobis'. Als 'kenwijs' horen 
we het 'Lied van Berlaar', speciaal voor 
deze CD bewerkt voor koperkwintet. Dat 
alles, samen met de wetenschap in het 
achterhoofd dat Lode Dieltlens zelf de 
regie van de opnamen voor zijn rekening 
nam, maakt van Tot Iedereen het hoort 
een bijzonder aangenaam werkstukje. 
Walter Luyten: „Een schare van degelijke 
medewerkers heeft voor een prachtig ar
tistiek restultaat gezorgd. Samen maakten 
ze deze CD tot een hulde aan allen die de 
Vlaamse strijd streden en strijden. Daarom 
al Is een aankoop de moeite en het geld 
waard. En geraak Ik aan mijn 'overmoedig' 

Dirigent Lode Dieltlens in actie op hetANZ. 

cijfer natuurlijk!" Luyten wil, om aan zijn 
streefcijfer te komen, voor wie dat wenst 
de volledige CD eerst zelf komen voor
zingen. Mogelijk is ook dat dreigement al 
een reden om zich het werkstuk stante 
pede aan te schaffen. De CD kost 650 fr. 
en, voor wie hem niet bij de Berlaarse 
schepen kan gaan afhalen, 70 fr. ver
zendingskosten. 
c» Tot Iedereen het hoort. Huldebe-

toon-CD Lode Dieltlens. Te bestellen 
bil Walter Luyten, Liersesteenweg 
236. 2590 Berlaar, tel. 
03/482.11.93. Kostprijs650 fr. (plUS 
70 fr. verzendingskosten). Over te 
maken op rekeningnr 406-
9000581-58. 
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het traditioneel folkdag. Na de negen-
koppige Brosella Friends komt Christine 

Dehollander, medestichter van het Dran-
outerfestival. Ze treedt op zonder Alfred 

Den Ouden maar maakt haar solodebuut 
niettemin met een boeiend programma. 
Het is een selectie van West-Vlaamse folk, 
nummers uit de cyclus '14-18 tot en met 
grapppige teksten en een nummer van 
Jules Decorte. De zangeres wordt bij
gestaan door een cellist, een violiste, 
trompet en Jo van Houtte aan de bas. 
Verder op het programma een special 
rond groep Orion, de Jams, en ex-Planx-
tylid Kevin Burke met zijn groep Open 

House.. Zondag jazzdag brengt ons Bus-

ter en de Swing, Johnny Griffin, het 
Emmanuelle Somer Kwartet, het Jan 

Mues Septet (eerder de revelatie van Mid-
delheim-jazz), en sluit af met David Mur

ray. Brossella Folk en Jazz is volledig 
gratis mee te maken in het Groenteater, in 
de schaduw van het Atomium. 

PEER: VIERDAAGSE 

Vlaanderens grootste bluesfestival krijgt 
met 'More Blues' te Zottegem (9 en 10 
augustus) en 'Handzame Blues' in sep
tember broertjes, maar garandeert weer 
vier dagen kwaliteit en ambiance. Vrijdag 
18 juli pakt Peer uit met een inlandse 
keuze: de Next Generation, P. Vansant, 

Hideway en blueslegende Roland en zijn 
El Fish zullen voor de nodige sfeer zor
gen. Zaterdag en zondag is het behalve 
ex-Fleetwood Mac gitarist Peter Green en 
zijn Splinter Groep een Amerikaanse be
doening, met ondermeer de Sundagos, 

Taj Mahal, Studebaker John en Blues Lee, 

de Dixie Huymmingbirds, Ronnie Earl en 

de Buddy Miles Bandl Maandag 21 juli is 
voorbehouden voor de pionierrockers, 
met Little Richard, Chuck Berrey, Carl 

Perkins (Sun-broer van Presley en in
spirator van de vroege Beatles) en ook Bo 
Diddley.. Vrijdag kost slechts 100 fr., 
dagtickets 1.000, en de rocklegendes be
taalt u (terecht) 1.200 fr. Een must. 

BOTERHAMMEN 

Vrijdag 18 juli is de startdag voor de 
Brusselse Boterhammen in het Waran

depark. Meteen na de militaire defilee 
pakken Jari Demeulemeester en zijn dy-
manische ploeg uit met Geert Hautekiet, 

Kommilfoo, Jan Desmet en Koen De-

cauter, vanaf 12u. tot 14u.30. Elke vrij
dag tot en met 29 augustus is er daar een 
gratis aanbod met kwaliteitsvolle 
Vlaamse en Nederlandse artiesten. De 
eerste duizend mensen krijgen een bo
terham met plattekaas en een geuze. 
Zondag 20 juU is er een eerbetoon aan 
Ann Christy met heelwat bekende na
men. 

Sergius 
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Drie generaties Grard 

Stamvader George Grard (1901-1984) 
was goed bevriend met Paul Delvaux en 
Constant Permeke. De drie vrienden kwa
men vaak samen voor een partijtje pé-
tanque, maar wisselden ook hun maat
schappelijke en kunsthistorische visies uit. 
Met Permeke deelde George Grard zeker 
de diepe, oprechte belangstelling voor de 
„mens", resulterend in hun duidelijk aards 
en lichamelijk georiënteerde sculptuur. 
Vooral de exploratie van de vrouwelijke 
lichaamslandschappelijkheid was hun bei
der bestendige inspiratiebron. Grard zal 
daarbij de klassieke beeldhouwer blijven 
van naturalistische schoonheidsidealen. 
WelÜcht is het op aanraden van Permeke 
dat hij zich is gaan toeleggen op de uit
werking van uitgesproken monumentale 
naaktsculpturen. 

De Waalse kunstenaar George Grard werd 
in 1901 in Doornik geboren. Hij volgde er 
les aan de Academie. Vanaf 1931 vestigde 
hij zich in St..-Idesbald (Koksijde) en bleef 
er wonen en werken tot aan zijn dood in 
1984. Zijn volle artistieke rijpheid kwam 
in Vlaanderen tot volle bloei. 
Zijn bewonderde leermeester was onte
gensprekelijk de Franse beelhdouwer, de 
meester van de klassieke geïdealiseerde 
vormbeheersing, Aristide Maillol. Toch 

weet Grard persoonjjit "-f '''.';"'" "'. ^ 
..iciiue toets, die hij zijn subtiele 

naakten steeds weet mee te geven. Het 

gaat bij hem gewoon om een gevoelen van 
tederheid en warme bewondering voor de 
natuurlijk-sierlijke golflijn bij een raak 
gevangen pose. Of om de subtiele vatting 
van een oneindig geluksmoment in de 
vrouwelijke existentie, zoals bij een zwan
gerschapsbeleving, een zonaanbiddmg of 

maaktheid bevrijdt hij ieder beeld van alle 
attributen en afleidende nevenelementen. 
De naakten van Grard zijn dan ook puur, 
oprecht en ongekunsteld, gewoon ont
roerend in hun erotische gaafheid. Soms 
geraakte hij hiermee trouwens in op
spraak. Illustratief hiervoor is zijn Naïade, 

Lente met een kroontje 
(George Crard) 

de aanraking met het oerelemp"*- ••-^ 
T-)p „, uufii voor George Grard de 
directe poort tot ontleding en benadering 

van het hele menselijke leven. In zijn 
permanent streven naar zuiverheid en vol-

Draadvormige vrouw 
(Francine Van Mleahen» 

een weeldering bronzen naakt van drie 
meter hoog, dat slechts drie dagen op een 
brug te Doornik kon prijken, alvorens het 
onder druk van de kerkelijke overheid 
weer verwijderd diende te worden. Sinds 

Metamorfose (Chantal Crard) 

1983 werd deze Natode in al haar glorie 
teruggeplaatst. 

George Grard brengt niet alleen in zijn 
monumentale beelden, maar ook in zijn 
kleinere terracotta's, voorstudies en 
schetsmatige tekeningen steeds een blijde, 
optimistische boodschap van levensblijd-
schap en vertrouwen in de medemens. 
Waarachtig een voorbeeld in deze tijd! 
Francine Van Mieghem-Grard (° Oos
tende, 1930) studeerde keramiek bij Pierre 
Caille en schilderen naar levend model bij 
Paul Delvaux. Ze werd leerlinge m de klas 
van George Grard. Later werd ze zijn 
model en zelfs zijn echtgenote. Haar sculp
turen zijn geanimeerd en erg dynamisch. 
Chantal Grard fVeurne, 1970) behaalde 
in 1995 haar diploma aan de kunstschool 
Ter Kameren te Brussel, in het atelier Felix 
Rouhn, docent monumentale beeldhouw
kunst. Ze werkt expenmenteel, zowel qua 
materie als qua vormgeving. 

Dirk Stappaerts 
c» George Grard, Francine Van Mieghem, 

Chantal Grard. Drv' "i— ' ""'*" 
, „ ,̂ o yjrara tn het Slot van Laame, 

Eekhoek 5 (Op El 7, uitrit 5 Heusden-

Laame). Tot 31 augustus 1997. Da

gelijks van 14 tot 17u.30.; gesl. op 

maandag en vrijdag. Toegangsprijs: 

200 fr., reductiehouders 150 fr., -18j. 

50 fr. 

Notenkrakers 
zongen te Brussel 

Op zaterdag 14 juni beleefde de Fi-
nisterraekerk aan de Brusselse Nieuw
straat een hartverwarmende plechtig
heid. Zangers en sympatisanten van het 
VWG-zangkoor De Notenkraker uit 
Schoten en Wommelgem luisterden er 
onder leiding van Beatrijs Dens met Ne
derlandstalige liederen de eucharistievie
ring op. 

De kerk van pastor Staf Niemegeers was 
volgelopen en de pastor verwelkomde in 
vier talen, in het bijzonder de Noten
krakers uit Schoten bij Anwerpen. Het 
koor opende met Wilt heden nu treden 

van Gaston Feremans, de dochter van de 
toondichter bevond zich onder de aan-
wezgingen. Ook liederen van G. Reylandt 
en Jef van Hoof kwamen aan bod. Pastor 
Niemegeers dankte het koor in zijn ho-
melie waarop een spontaan applaus zijn 
woorden bevestigde. 
De plechtigheid werd besloten met het 
door vele aanwezigen meezongen Onze 

Lieve Vrouw van Vlaanderen. Tal van 

oudere Brusselaars dankten achteraf, de 
tranen in de ogen, de leden van het 
koor. 

Dit optreden is zeker voor herhaling 
vatbaar. Maar wie volgt dit initiatief? Wie 
zoekt en vindt een sponsor om een 
Vlaams koor naar Brussel te brengen en er 
een NederlandstaHge eucharistieviering 
op te luisteren? 

Het is gemakkelijk schreeuwen dat „we 
Brussel niet loslaten", dat „Brussel 
Vlaams is" en „Walen buiten" maar daad
werkelijk iets doen is altijd veel moei
lijker. Daarom geen woorden maar da
den! 

Neem eens kontakt op met de Neder
landstalige pastor van Onze Lieve Vrouw 
ter Finisterraekerk, alle dagen van 10 tot 
12 u. en van 13 tot 17 u. Op zaterdag van 
14 tot 17 u. Tel 02/217.52.52. Het loont 
de moeite! 

Ward Herbosch 
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Slot van Laarne 
belcroond 

Zopas werden weer de winnaars bekend 
gemaakt van de Europa Nostra Awards 1996 
voor restauratie en conservatie, in ons tand 
werd een Europa Nostra-dlploma toegekend 
aan het kasteel van t^arne voor de res
tauratie met respect voor de historische 
context, de middeleeuwse kapel en de 
fresco's uit die tijd, alsook voor de verfraaiing 
van de hele omgeving met de boomgaard, 
de grasvelden, lanen en slotgrachten. 
Europa Nostra Is een van de belangrijkste 
onafhankelijke Europese nlet-gouvernemen-
tele organisaties, die zich bezighoudt met 
het behoud van het erfgoed. Het betaat uit 
een netwerk van leden uit meer dan 200 
organisaties en wordt ondersteund door lo
kale overheden, musea, universiteiten, enz., 
naast ook Individuele leden. Belangrijkste 
doelstelling is de bescherming en verbe
tering van het Europese culturele erfgoed, 
zowel architectonisch als natuurlijk, en de 
bevordering van hoge kwaliteitsnormen voor 
architectuur en stads- en landschapsplan
ning. 
De oudste bronnen over dit nu bekroonde 

kasteel verwijzen naar de heren van Mas-
semen, die In de 12de eeuw in Laarne een 
bezit hadden. Het begin zou dan een houten 
hoeve geweest zijn. Honderdvijftig Jaar later 
stond er reeds een stenen burcht. Deze 
diende vooral als zomerverblijf van diverse 
families In de 19de eeuw bleef het praktisch 
onbewoond, omdat deze middeleeuwse 
burcht niet meer beantwoordde aan mo
derne woon vereisten, in 1911 startte graaf 
Robert Christijn de Ribeaucourt met de res
tauratie. De werkzaamheden vielen echter 
stil door het uitbreken van Wereldoorlog i. De 
burcht geraakte nu volledig in verval, 
In 1943 werd het kasteel tot beschemnd 
monument verklaard en geschonken aan de 
vzw Kon. Vereniging der Historische Woon
steden van België. De restauratie kon stiiaan 
weer op gang komen, in 1965-67 werd de 
burcht voor toenstlsch bezoek opengesteld. 
Het is echter door toedoen van de huidige 
bewoner, jonkheer Paul de Pessemier 's Gra-
vendrtes, dat grote delen van het kasteel 
grondig gerenoveerd en gerestaureerd wer
den, tos) 
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RESTORATION 
'Restoration' is een film van Michael Hoffman die voor het eerst 

vertoond werd in december 199S. Je vraagt je af waarom hij zo 

lang onderweg is gebleven, want het is verrekt goeie historische 

film met heel wat sterren: Robert Downey Jr., Sam Neill, David 

Thewlis, Polly Walker, Meg Ryan, Ian McKellen en Hugh Grant. 

1660, de Stuart's hebben het Engelse roer overgenomen van de 

puriteinen, en een leven van lol en hedonische feesten vangt aan. 

Robert Marivel (Downey) is een dokter die het heter met de hoeren 

dan met zijn patiënten kan vinden. Hij wordt op het paleis 

ontboden om er de koninklijke hond te genezen en koning Charles 

Il (Neill) blijkt erg veel met hem op te hebben. Daardoor krijgt 

NIEUW IN DE BIOS 

Marivel de gelegenheid om zijn spel onder de rokken van de edele 

dames verder te zetten. Maar hij moet er wel een prijs voor betalen, 

want de koning vraagt hem zijn minnares te trouwen, maar er niet 

verliefd op te worden. Dat doet hij, maar nu wordt zijn vrouw 

Celia (Walker) wel een echte uitdaging voor hem. Zij bespot hem 

en dat maakt haar nog begeerlijker. Dan komt een portretschilder, 

Finn (Grant), opdagen en dat zal leiden tot een totale ramp, want 

de koning berooft hem van zijn land en zijn titel. Marivel moet 

terug aan het werk. Hij komt terug op het rechte pad en zal zelfs 

vader worden. Dan keert hij terug naar Londen, net op tijd voor de 

grote pestepidemie en de grote brand die de helft van de stad 

verwoest. 

Had het eerste gedeelte de mens Marivel tot onderwerp, in het 

tweede gedeelte wordt de geschiedenis verteld doorheen Marivel, 

en deze stijlbreuk zou wel eens ten onrechte een aantal potentiële 

kijkers kunnen afschrikken. De plaatjes en de historische con

structie zijn een genot voor het oog en cameraman Oliver 

Stapleton toont zich een meester in zijn vak. Regisseur Hoffman 

had een makkie aan zo'n stel acteurs, die hier zowat allemaal het 

beste geven van wat ze in huis hebben. Zeker gaan kijken. (****) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

'^=# The empire strikes back Amerikaanse SFf ilm 
uit 1980 van irvin Kershner. Dit vervolg op Star Wars 
siaagt erin de originele film te overtreffen, met een 
niet te stuiten vaart van avontuur en opwinding. Er 
wordt wei verondersteld dat je die eerste film hebt 
gezien. iViet iviarl< Hamiil, Harrison l<ird en Carrie 
Fisiner Zat. 5 Juli, Ned. 1 om 20u.55 

" ï fe^ Het sacrament Tragii<omische film van Hugo 
Claus uit 1989, naar zijn eigen roman Omtrent Dee-
dee, met Jan Decleir, Franl< Aendenboom, Ann Pe
tersen en Chris Lomme. Een sterke Vlaamse film met 
de juiste acteurs In de Juiste rollen. Jan Decleir is 
eerder op de avond op TV1 (om 20u.l 5) ook al te zien 
in De Loteling, de verfilming van de gelijknamige 
roman van Hendrik Conscience, zon. 6 Juli, TV2 om 
20U.50 

^^=J? Het uur van de wolf Italiaanse film van Ettore 
Scola uit 1975 over de vriendschap tussen drie zeer 
verschillende mannen, die elkaar In het verzet hebben 
leren kennen. Deze prent omspant ook 50 jaar Ita
liaanse filmgeschiedenis, waarbij diverse filmstijlen op 
eengeraffineerde wijze worden vermengd. Met Nino 
Manfredi, Vittorio Gassman en Federico Fellini. RAaan. 
7juii, iyied.3om23u.07 

„,„,,„„J"J'*tfvJ?9!?Kv''ouwen Dany Verstraeten 
presenteert een repoTiduc ^ . . ' . 

-'•'"'on/minnares-
sen van rocksterren en hun visie op seks, druyi ^,, 
rockmuziek. Komen onder meer aan bod. Angle 
Bowie, Sharon Osbourne, Shirley Watts en Victoria 
Clarke Dins. 8 Juli, VTIM om 21U.50 

^±dy il Mostro Loris is een marginaal die door allerlei 
listen toch het hoofd boven water weet te houden. 
Als gevolg van een hoop misverstanden wordt hij 
verward met een seksueel geobsedeerde crimineel. 
Komische Italiaanse thriller uit 1994 van Roberto 
Benign! uit 1994, met Robert Benigni (Loris), Michel 
Blanc en Dominique Lavanant. Woens. 9 Juli, TV2 om 
22U.30 

Jan Decleir is deze 

week niet van het 

scherm weg te 

slaan, in „Beek", op 

donderdag 10 juli 

op TV1 is hij het 

hoofd van de 

Antwerpse 

gerechtelijke 

politie. 

^rdP The Mission Britse film van Roland Joffé uit 
1986. Met Robert De Niro, Jeremy Irons en Liam 
Neeson. 1750 in Zuid-Amerika. De Spanjaarden en 
Ftirtugezen willen het gebied in de grensstreek tussen 
Brazilië, Paraguay en Argentinië onder elkaar ver
delen, en dat betekent dat de oorspronkelijke in
diaanse bevolking verdreven of uitgeroeid moet wor
den. Via een gezant van de paus worden de jezuïeten 
bevolen hun missieposten in de streek op te doeken. 
VrU. 11 Juli, VT4 om 21U.30 

Een nieuw logo. 
een nieuw begin? 

M 

Mocht u het nog niet weten: de 
bijgaande illustratie is het nieuwe logo 
van TVl. Het werd volgens de officiële 
versie ontworpen door het Londense 
'restylingbureau' Lambie-Nairn.. Het 
logo is niet zwart-wit. De ster/zon is 
oranje en het cijfer 1 is, om 't Pallieterke 

ter wille te zijn, rood. De achtergronden 
verschillen van kleur. Het logo zal vanaf 
1 september in een 'geanimeerde' versie 
te zien zijn. Dat het logo grote ge
lijkenissen vertoont met het vorige van 
Kanaal 2 zou op toeval berusten. Dat het 
logo nog grotere gelijkenissen vertoont 
met een haast identiek bestaand logo op 
de kaft van een verzamelboek, zou op 
nog meer toeval berusten. Het zonnetje 
zal tijdens de programma's voortdurend 
in beeld zijn. 

Om de gemaakte restylingkosten enigs
zins te verantwoorden zit er achter het 
logo een 'filosofie': bij TVl gaat de zon 

"-^nW onder. Voorts straalt het alle 'pri
maire waaraeii u.. ,^.. , ^jj. ^ . . 
. . . „ ... "'II 12 mm 
j.1.). De miljoenenkost zou overigens 
betaald worden voor een volledig 
nieuwe huisstijl, iets 'waar Vlaamse bu
reaus geen voeling mee hebben'.. TV2 
van zijn kant zal vanaf het najaar ook in 
een volledig nieuw kleedje gestoken 
worden. Het station krijgt niet alleen een 
nieuw logo, maar ook een volledig 
nieuwe naam. Voor dat laatste sugge
reren wij 'WIJ', het logo mag over
genomen worden. Van de aldus uit
gespaarde miljoenen, mag 75% op onze 
rekening gestort worden. 
Tot slot: het moet sommigen toch zijn 
opgevallen dat er over de hele 'restyling' 
van TVl totnogtoe geen onvertogen 
woord is gevallen. Toen er nog maar 
gesuggereerd werd om 'BRTN' te ver
vangen door 'VRT' stond half Vlaan
deren op zijn kop over de noodzaak van 
deze 'dure' wissel... 
'M 'Vlaanderen boven', het zomerma-
gazine van VTM, lijkt zo stilaan meer 
kijkers dan lezers te hebben. Mogelijk 
ligt de in de kranten breed uitgesmeerde 
wissel Ostrega-De Baetzelier aan de ba
sis, mogelijk ligt het ook aan het minder 
goede weer. Waarschijnlijk was het om
dat in diverse kranten was aangekondigd 
dat Anne De Baetzelier en Yasmine in 
'body-paint' zouden presenteren. Twee 
niet onaardige dames gehuld in niets 
meer dan een laagje verf, zo werd ge
suggereerd. Dat daar niet nog meer 
mensen naar keken... 
' 1 VTM is boos, heel boos. En wel 
omdat het Vlaams reclamemonopolie 

haar door de Europese Commissie ont
nomen werd. Niemand binnen VTM 
had bij het opstarten van de zender 
blijkbaar kunnen voorzien dat zoiets zou 
kunnen gebeuren. Walter Capiau niet, 
Mike Verdrengh niet, Leo Neels niet. En 
daarom is men bij VTM na de uitspraak 
van de Europese commissie heel erg 
kwaad. De commerciële zender die van 
'Nonkel Jef' en 'Familie' de Vlaamse 
cultuurstandaard maakte, voelt zich zo 
gefnuikt dat alleen 15 miljard fr. scha
devergoeding daar iets aan kan doen. De 
eis werd blijkbaar pas op tafel gegooid 
nadat de Vlaamse regering niet was in
gegaan op VTM's voorstel tot 'min
nelijke schikking'. Dat hield onder meer 
in dat Radio Donna in VTM-handen zou 
komen, dat reclame rond kinderpro
gramma's toegestaan zou zijn en dat de 
Vlaamse regering zendtijd zou kopen 
voor het doen van mededelingen. Pas 
nadat Vlaams mediaminister Van 

Rompuy te kennen had gegeven niet te 

'-*"" vnor deze vorm van 
'chantage' kwam VTM met ndai v... . 

ciële eis. 

Het hallucinant hoge bedrag daarvan 
schijnt, vreemd genoeg, niemand erg te 
raken. We hadden de reacties eens willen 
zien, moest pakweg Yan den Bossche 

aangekondigd hebben 15 miljard te zul
len snoeien in het onderwijs. En toch 
moet dat VTM-geld ergens uit de 
Vlaamse begroting gehaald worden. Als 
het tot een veroordeling komt welte
verstaan. Maar het zal nog enkele jaren 
duren vooraleer daar uitsluitsel over te 
geven is. 

Brussels staatssecretaris VicAnclaux 
heeft er bij Bert De Craeve op 

aangedrongen om Radio 2 Vlaams-
Brabant In Brussel te houden. 

Het nieuwe logo voor TV1 zou op een 
ordinaire manier gejat zijn van een 

verzamelboek. 

Helemaal ongelijk hebben ze in Vil
voorde ook weer niet. De Vlaamse re
gering heeft hen iets beloofd waarvan ze 
ook toen moet hebben kunnen inschat
ten dat het niet haalbaar bleef. Het lijkt 
er bovendien sterk op dat diezelfde en 
Van Rompuy niet ongelukkig zijn met 
het gebeuren. Door de ingebrekestelling 
van de commissie kan de overheid haar 
handen immers in onschuld wassen en 
zich beroepen op een hogere macht. 
Waardoor de schadeclaim herroepen 
zou kunnen worden door overmacht... 
Het mag Vlaanderens eerste commer
ciële omroep voorlopig niet beletten van 

in september alvast met ontbijt-TV te 
starten. 

. Brussels staatssecretaris Vic AnciauA 

heeft in een brief aan Bert De Graeve, 

gedelegeerd bestuurder van de VRT, zijn 
bezorgdheid uitgedrukt over een mo
gelijke verhuis van Radio 2 Vlaams-
Brabant naar Leuven. Berichten in die 
zin verschenen de jongste weken weer in 
de krinten.„Radio 2 Vlaams-Brabant 

speelt een prominente rol in de beel-

vorming van Brussel als hoofdstad van de 

Vlaamse Gemeenschap. (...) heeft in

derdaad het surplus van een aantrek

kelijke zender die ook het positieve Brus

selse nieuws weet over te brengen. Zal 

een radio met standplaats in Leuven hier 

nog oog en oor voor hebben?" vraagt 
Anciaux sr. zich af. Hij wijst voorts op 
het grote aantal Vlamingen dat voor zijn 
inkomen volledig op Brussel is afge
stemd en van de maatschappelijke band 
tussen Brussel en Vlaams-Brabant. 
„Waarom zou zo'n stad dan geen aan

spraak mogen maken op een eigen zen

der? (...) Deze stad is voor de Vlaming, 

ook al beseft hij of zij het niet meteen, 

nog altijd een wingewest, eerder dan een 

probleemgebied. Mijnheer De Graeve, ik 

hoop dat ik me onnodig zorgen maak. 

Maar u zal begrijpen dat een zender die de 

andere vijf netten qua marktaandeel ver

uit achter zich laat en goed scoort bij alle 

leeftijdsgroepen, me niet onberoerd kan 

laten. Vooral niet als deze in Brussel is 

gevestigd." 
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Veel boeken kennen een nieuwe, goedkoop uitgegeven loopbaan 

als pocket. Een greep uit het aanbod. 

Simon Carmiggelt behoeft geen verdere uitleg. We graag zijn 

cursiefjes leest, zal ongetwijfeld veel plezier beleven aan Vroeger 

kon je lachen. 

c& Vroeger kon je lachen. Simon Carmiggelt. Uitg. Singel Pockets 

-Amsterdam, 1997,166 blz., 300 fr. 

In Het totale taalboek van Inez Van Eijk tref je niet zozeer 

spellingsregels aan, maar wel een zeer gevarieerd overzicht van 

taalgebruik en -vormen. Wil je weten wat een 'zeugma' is, welke 

taal je best wel en niet gebruikt op vergaderingen en sollicitaties, 

wat woordspellingen zijn en wanneer ze (niet) grappig zijn: Van 

Eyk weet er wel raad mee. Prettig om te lezen bovendien.. 

m DE POCKET 

c» Het totale taalboek. Inez Van Eijk. Uitg. Rainbow Poc

ketboeken-Amsterdam, 1997, 357 blz., 280 fr. 

„Kinderen zijn hinderen, zei vader trots; Zelf heb ik een jongen en 

een meid; Net ben je bevrijd van poep en kots; tracteren ze je op 

hun puberteit. Je portemonnee ligt omgekeerd; Zeker samen lego 

kopen; Je vulpen leeg je video gedemonteerd; Is dit nu eindelijk 

afgelopen." In Iets rijmt op niets zijn de verzamelde liedjes van een 

van Nederlands meest vooraanstaande cabaretiers opgenomen. Bij 

het lezen maak je kennis met Freek de Jonge die nu eens grappig, 

dan weer zagerig of spits is. 

c» Iets rijmt op niets. Preek de Jonge. Uitg. Rainbow Poc

ketboeken-Amsterdam, 1997, 331 blz., 280 fr. 

Rond het jaar 1.000 werd De kussenjongen van hofdame Onogoro 

geschreven. Het is het verhaal van een mooie Chinese dame en 

haar nogal vreemde (liefdes)relatie met een blinde staljongen. Deze 

laatste vertelt haar erotische verhalen wanneer zi] de liefde bedrijft 

met een generaal die zij sexueel minder aantrekkelijk vmdt. 

Klassieker in een nieuw kleedje gestoken door Alison Fell, 

c» De kussenjongen van hofdame Onogoro. Alison Fell. Uitg. 

Rainbow Pocketboeken - Amsterdam, 1997, 313 blz., 280 

fr. 

M ogelijk weet u nog niet welke literatuur mee te nemen 
1 op vakantie. Uit het grote aanbod van romans maakte 

WIJ een eigenzinnige selectie. 

Ttissen fictie en feiten 
„Het allervroegste plaatje dat mij voor 

ogen komt: twee Engelse soldaten komen 

stampend de huiskamer binnen, de ene is 

lang en mager en zijn helm draait als een 

omgekeerd soepbord op het hoofd, de 

andere is blozend als de tomatensoep in 

mijn bord. Ik was toen pas twee jaar. Te 

jong om blijvende indrukken in me op te 

slaan? Misschien is het plaatje enkel de 

zichtbare uitdrukking van een vaak ge

hoord verhaal." 

Axel Bouts laat de hoofdpersoon in zijn 
verhaal 'Oorlog in kiekje' grijpen in zijn 
herinneringen aan de Tweede Wereld
oorlog. Sommige gebeurtenissen staan 
hem zeer helder voor de geest, andere zijn 
niet meer dan geheugenflarden. Een 
korte, zij het prachtige, novelle. 
c» Oorlog in kiekje. Axel Bouts. Uitg. 

Davidsfonds - Leuven, 1996, 42 blz., 

345 fr. 

Robert Bober is een in Frankrijk zeer 
gewaardeerd documentairemaker. In 
'Nog nieuws over de oorlog?' doet hij het 
verhaal van een Parijs naaiatelier in de 
jaren 1945-1946, tijd waarin de naweeën 
van de oorlog geenszins verdwenen zijn. 
Veel van de arbeiders in het atelier zijn 
overlevenden van de concentratiekam
pen of hebben er dierbaren verloren. 
Bober grijpt het gegeven aan om, telkens 
vanuit een ander perspectief, hun verhaal 
te doen. 

c» Nog nieuws over de oorlog? Robert 

Bober. Uitg. De Arbeiderspers - Ant

werpen, 1997,191 blz., 699 fr. 

Een 'sociaal-democratisch' politicus die 
'op een stille parkeerplaats' sterft 'in de 
armen van zijn mattresse'. De moord op 
André Cools wordt nog eens in roman
vorm overgedaan door Jacques De Dec
ker, broodschrijver bij Le Soir, waar hij 
o.a. filmkritieken schrijft, maar daarnaast 
ook een zeer gewaardeerd auteur van 
toneelstukken en romans. Met 'De buik 
van de walvis' levert hij een boeiend stuk 
proza af over macht en onmacht in de 
politiek. Al vraagt een en ander nogal veel 
aandacht van de lezer, 
c» De buik van de walvis. Jacques De 

Decker. Uitg. EPO - Antwerpen, 

1996,143 blz., 598 fr. 

DOLENDE BELG 

„De leden van de Orde van Franstalig 

verzet tegen de Vervlaamsing van Brussel 

hielden hun bijeenkomsten in een klein 

café aan de Lemonnierlaan, niet ver van 

de Grote Markt. (...) De waard weigerde 

trouwens een andere taal te spreken dan 

het Frans en draaide enkel muziek van 

barden uit Wallonië, Picardië en, even

tueel, Quebec." 

Zelfs in onze stoutste dromen - en bij dit 
weekblad zijn er in dat kader nogal wat -
zijn we nooit op een 'vijand' als de 
bovengenoemde orde gestoten. Dat komt 
natuurlijk omdat ze alleen bestaat in het 
brein van de Waal Frangois Jongen die het 
bijzonder originele 'Lotgevallen van een 
dolende Belg' schreef. Als in het jaar 2000 
heel Brussel vervlaamst (!) wordt verzet 
de orde zich met hand en tand. Totdat de 
overmacht zo groot wordt dat de orde 
'ondergronds' moet gaan. Hoofdperso
nage Eric Jongen, een opportunistisch 
Franstalig topambtenaar, ziet dat evenwel 
niet zitten, verlaat de orde en besluit te 
collaboreren met de Vlamingen. Daar 
komt hij voor nogal wat verrassingen te 
staan. 

Hetzelfde zal trouwens ook het geval zijn 
voor de Vlaamse lezers. Slechts één citaat 
nog, over de jaarlijkse Gordel rond Brus
sel: „(...) als de IJzerbedevaart al iets weg 

had van een familiegebeuren, dan was dat 

zeker het geval met de Gordel, (...). Geen 

toespraken, geen neonazi's - skinheads 

grijpen niet snel naar de fiets - maar wel 

meer politici en prominenten dan op de 

IJzerbedevaart. (...) De deelnemers kwa

men niet alleen om te fietsen, maar ook 

Marion Bloem schreef 'Mooie 
meisjesmond'; een roman overeten 

en culturele verschillen. 

om al wie het wou horen en zien eraan te 

herinneren dat Brussel volledig omgord 

was door Vlaanderen. (...) Die volksuiting 

van Vlaams-imperialisme-met- een-men-

selijk-gelaat straalde een gemoedelijke 

sfeer uit. Natuurlijk schepten de deel

nemers er een intens genoegen in wat te 

treuzelen ter hoogte van kruispunten met 

wegen die vanuit Wallonië naar Brussel 

leidden. Met plezier zagen zij dan hoe de 

rijkswachters het verkeer ophielden en hoe 

de file Franstalige auto's die door de 

Vlaamse fietsenvloed ontstond, eindeloos 

lang uitgroeide." Stereotiepen in de uit
verkoop ... 

c» Lotgevallen van een dolende Belg. 

Frangois Jongen. Uitg. Globe - Groot-

Bijgaarden, 1996,136 blz., 595 fr. 

LIHEKENS 

In 'Littekens liegen niet' reist de tiener 
Sarah als stripper langs de Canadese 
westkust. Haar litteken weet ze vak
kundig voor haar toeschouwers te ver
bergen, voor haarzelf is het er evenwel. 
Dit autobiografisch debuut van Diana 
Atkinson zal de lezer niet onbewogen 
laten. Haar dagboek zit vol rauwe strip
persherinneringen die nochtans zelden 
prikkelend werken. Het is een boek over 
vieze mannetjes in ruwe (gore?) kroegen, 
over het uitzichtloze leven 'op de baan', 
... De donkere humor van Atkinson 
maakt dat het boek toch zeer te lezen is. 
Bv. de scène waarin ze moet optreden op 
een familiefeestje en een beschrijving 
maakt van de familieleden aan de hand 
van hun schoeisel is eerder hilarisch dan 
wel triest. Zeer te genieten roman! 
c» Littekens liegen niet. Diana Atkinson. 

Uitg. Nijgh & Van Ditmar - Am

sterdam, 1997,185 blz., 699 fr. 

De jonge dichteres Lin Ying heeft al 
weinig meer geluk dan de stripper Sarah 
uit het vorige boek. Wanneer ze, op de 
dag na het bloedbad op het plein van de 
Hemelse Vrede, haar minnaar opzoekt, 
treft ze hem aan met zijn wettige echt
genote. 

Ze vlucht en wordt opgevangen door een 
vriend van haar minnaar. Ook door hem 
weet ze zich na verloop van tijd misbruikt 
en ze stort zich in een losbandig leven. 
Totdat het opnieuw fout gaat. In 'Zomer 
van verraad' van de Chinese schrijfster 
Hong Ying - die nu in Londen woont -
kampt het hoofdpersonage niet alleen 

met het verraad van de politieke macht
hebbers in haar land, maar ook nog eens 
met dat in haar relaties. 
c» Zomer van verraad. Hong Ying. Uitg. 

Meulenhoff - Amsterdam, 1997, 174 

blz., 598 jr. 
Schrijfster Alano« Bloem is een klinkende 
naam in de Nederlandse literatuur. Met 
haar roman 'Mooie meisjesmond' gaat ze 
dieper in op de culturele verschillen in 
een relatie tussen een Indische en een 
Nederlander en de verwikkelingen die 
zich daarbij voordoen. Het verhaal si
tueert zich in de jaren '60 wat de roman 
toch een prettige meerwaarde geeft, 
c» Mooie meisjesmond. Marion Bloem. 

Uitg. De Arbeiderspers - Antwerpen, 

1997,176 blz., 599 fr. 

Willem Brakman behoeft bij de litera
tuurliefhebber geen verdere voorstelhng. 
Hij heeft in zijn loopbaan niet alleen de 
P.C.Hooftprijs op zijn palmares kunnen 
schrijven, hij is ook één van de twee 
Nederlandse schrijvers met een heuse 
fanclub. Uitzonderlijk. 
In 'Het groen van Delvaux' laat hij de 
lezer kennismaken met een bijzonder 
academisch instituut waar een zonderling 
groepje hoogleraren les geeft aan al even 
zonderlinge studenten. Zoals bij Delvaux 
naakte vrouwen door het schilderij lie
pen, lopen in deze roman de Üefdes-
geschiedenissen. 

c» Het groen van Delvaux. Willem Brak

man. Uitg. Querido - Amsterdam, 

1996,214 blz., 750 fr. 15 
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nel veel geld verdienen zonder er zelf voor te 

werken. Beter nog: snel heel veel geld 

verdienen en anderen voor je laten werken. Deze 

gouden bergen worden beloofd aan meestal argeloze 

kandidaat-piramidespelers. WIJ sprak met één van 

hen. Rijker is hij er niet van geworden. Integendeel. 

• UITSMIJTER • 

Snel ri)k worden dat kan, zo wil men ons 
doen geloven, door mee te spelen m een 
piramidespel. Hun naam ontlenen deze 
spelen aan het systeem en dat is in feite 
kinderlijk eenvoudig. Om deel te nemen 
betaal je een bedrag van rond de 100.000 
fr Wil je die terugverdienen dan zorg je 
dat je opnieuw een aantal mensen vindt 
die ook hun geld willen investeren in het 
spel. Van de inzet van elke nieuwe speler 
ontvang je een deel. Omdat die nieuwe 
spelers op hun beurt de inzet willen 
terugverdienen zullen ook zij op zoek 
gaan naar nieuwelingen. Van wie de eer
ste inzetters ook hun deel opeisen. Deze 
manier van werken heeft alleen maar 
voordelen. Totdat de instroom van deel
nemers stilvalt natuurlijk. De spelers die 
dan als laatste hebben ingezet en er met in 
slagen om nieuwehngen te vinden zijn 
dan hun geld, en en het daaraan ge
koppelde vooruitzicht op rijkdom, on
herroepelijk kwijt. 

EEN NIEUWE JOB 
Iets soortgelijks overkwam Ludo, een 
twintiger uit het Maasland. Ludo had 
sinds enige tijd een vaste job en was vanuit 
dat oogpunt korter bij zijn werkgever 
gaan wcmep. Omdat de verhuis nieuwe 
kosten n«T zich meebracht en de lening 
voor zijn auto nog met helemaal was 
afbetaald, besloot hij te gaan bijverdie
nen, daarbij niet zinnens zich in een 
geldspel te gooien. Dat zoiets toch ge
beurde lag mede aan de 'jobadvertenties' 
in de krant. „Wdt « Bfr. 8.000 - 30.000 

verdienen zonder dat het uw huidige baan 

beïnvloedt^" en „Zoekt u een interessante 

bijverdienste. Tel. vr vrijblijvende af

spraak. " Ludo was geïnteresseerd en ging 
m op één van de veelbelovende aan
biedingen 

Ludo „De dame die de telefoon opnam 

was kortaf Zé zou iemand sturen. Die

zelfde avond nog kreeg tk bezoek vooral 

met het doel me nieuwsgierig te maken. Ik 

kon relatief gemakkelijk veel geld bij

verdienen, maar over de manier waarop 

zou ik meer te weten komen wanneer ik 

mee zou gaan naar Eindhoven." 

Dat Ludo meegevoerd moest worden 
naar Eindhoven en zijn bezoeker hem niet 
gewoon thuis kon inlichten, was geen 
toeval In Nederland zijn piramidespelen 
even omstreden als in Vlaanderen, maar 
ze zijn er niet helemaal illegaal. Ten
minste vorig jaar besliste het Amster
damse gerechtshof dat alvast één van de 
gewraakte spelen 'meer elementen van 
een behendigheidsspel dan van een kans
spel kent'. En dat betekent eenvoudigweg 
dat het spelen in piramides geen op
lichting, maar 'arbeid' is Iets soortgelijks 
had overigens ook Tony Gielen verklaard 
in het weekblad Knack. Gielen, door zijn 
vele media-optredens zowat de Vlaamse 

piramide-goeroe, schopte het middels het 
spel in een mum van tijd tot multi
miljonair. „BIJ ons wordt twintig procent 

miljonair. Veertig procent krijgt zijn in-

leggeld terug of verdient een beetje. Nog 

veertig procent is alles kwijt. Omdat ze 

niet genoeg werken. Vergelijk het met de 

buitenwereld: slechts vijf procent van de 

wereldbevolking heeft succes. Dan doen 

WIJ het veel beter'" 

PIRAMIDEKERMIS 
In België worden de piramidespelen be
schouwd als kansspelen en zijn daarom 
verboden. Althans voorlopig, want de 
mogelijkheid dat het 'werken' is - en de 

woonomgeving kende hij nog te weinig 
mensen, in zijn vertrouwde wilde en 
durfde hij niemand vragen. Het loopt 
soms anders: met weinig deelnemers 
draaien er hun hele vriendenkring in en 
houden er, behalve een flinke duit, vooral 
veel 'vage bekenden' tot 'vijanden' aan 
over. Ludo zelf hield er op het moment 
van zijn intekenen een applaus en een 
rijkelijke maaltijd - „dat mag ook wel 

voor zo'n bedrag" zegt hij cynisch - aan 

De vloek 
van de piramide 

deelnemers dus zelf hun kansen bepalen -
is, bij gebrek aan wetgeving nog open. 
Mocht ooit een beslissing in die zin 
genomen worden dan zullen Gielen en de 
zijnen wel belastingen op hun winsten 
moeten betalen, iets wat hij nu overigens 
in Nederland zegt te doen. Samen met het 
werven van mensen zoals Ludo. 
Ludo „Meer uit nieuwsgierigheid dan uit 

directe geldnood ben ik meegegaan naar 

Eindhoven (met naar Gielens spel, maar 
naar 'Maple Leave'/gv).. Ik meende dat ik 

mijn gastheer kon vertrouwen. Naast mij 

waren er nog drie 'genodigden'.. Ik wist 

van tevoren min of meer wat een pi

ramidespel was, al was de grote media-

aandacht toen nog niet losgebarsten. Ik 

wist ook dat ik er geld bij kon inschieten. 

Alleen is dat het laatste waar je op zo'n 

bijeenkomst aan denkt Je wordt er gek 

gedraaid. Het begon al bij het binnengaan 

van het dure hotel. Daar stonden de dure 

wagens op een rijtje uitgestald In de zaal 

zaten een 200 tot 300 mensen, hoofd

zakelijk Vlamingen en Nederlanders. Plots 

ging het licht uit en werd ons gevraagd 

recht te staan en te applaudisseren. 'In wat 

voor belachelijke kermis ben ik hier te

rechtgekomen^' vroeg ik me af Maar later 

stel je je geen vragen meer. Je wordt met 

zoveel succescijfers en vooral met zoveel 

miljoenen om de oren geslagen dat je alles 

gelooft. Er wordt vrijwel alleen gesproken 

over hoeveel je kan verdienen, niet over 

wat je moet investeren. Na afloop wordt 

er dan een papier onder je neus gedrukt 

waarvan je geacht wordt het te tekenen. 

Na zoveel bombast teken je alles ." 

En aldus geschiedde. Ludo tekende voor 
een bedrag voor 120 000 fr. Dat be
tekende dat hij 'slechts' vier nieuwe men
sen in het spel hoefde te brengen om zijn 
inzet terug te verdienen. Maar daar heeft 
hij met naar gezocht. In zijn nieuwe 

over. En een fikse kater zij het met van de 
alcohol want... 
Ludo „... die krijg je er niet. Ik hoefde 

niet onmiddellijk te betalen. Dat gebeurde 

pas daags nadien. Ik ben daarvoor een 

lening aangegaan. Gezien ik er al een had, 

twijfelde ik of ik er nog een kon bijkrijgen. 

Mijn gastheer is dan met mtj naar een 

kredietkantoor van de soort 'Snel geld 

nodige' gegaan. Ook daar leek men in 

eerste instantie te twijfelen, maar door het 

samenvoegen van mijn leningen kon men 

mij wel 'helpen'. Dat ging om veelgeld." 

OPLICHTING 
Ludo had dus nog de mogelijkheid om de 
dag later zijn contract te laten verbreken. 
Een bedenktijd van 8 dagen is verplicht in 
de Nederlandse contracten, al staat dat in 
kleine lettertjes en werd er tijdens de 
bijeenkomst met geen woord over ge
rept. 

Ludo „Ik wilde het niettemin proberen. 

Na bet afsluiten van de lening, kreeg ik 

nog 'les' in het werven van nieuwe spelers. 

Je moest eerst vrienden en kennissen 

trachten te overtuigen, hen nieuwsgierig 

maken, hen zeggen dat je een pak geld 

verdient. En dan maar hopen dat ze 

intekenen. Als de organisatie zou beweren 

dat ik 'met hard genoeg gewerkt' heb, dan 

wil ik dat toch verfijnen: ik heb niet hard 

genoeg opgelicht, want dat verstaan zij 

onder 'werken'." 

Dat Ludo dat met deed vertelden we al. 
HIJ stapte later wel naar de rijkswacht om 
klacht in te dienen. Hij werd goed ont
vangen, maar kreeg tegelijk de verze
kering dat men mets voor hem kon doen. 
De klacht is nu 'in onderzoek' zoals dat 
heet. In het beste geval worden de or
ganisatoren veroordeeld. In het slechtste 
zelfs dat met. 
De rest van het verhaal is gekend. Of toch 

met helemaal: noodgedwongen is Ludo 

opnieuw bij zijn ouders ingetrokken. Vrij

wel zijn volledig loon gaat naar het af

betalen van zijn leningen en naar de huur 

van zijn studio. Daar woont hij met meer, 

maar zolang er geen nieuwe huurders 

zijn, dient hij ook dat contract na te leven. 

Niet iedereen heeft het geluk om terug te 

kunnen vallen op anderen. Sommige ge

dupeerden staan er erger voor. Op de 

slotvraag of de overheid de piramide

spelen moet verbieden, volgt een resoluut 

'Ja'. 

WERK IN UITVOERING? 
Datzelfde vindt ook Vlaams volksver
tegenwoordiger Gerda Raskin. Zij drong 
er bij minister van Justitie Stefaan De 

Clerck al op aan dat hij met zijn Europese 
collega's gecoördineerd zou optreden te
gen de spelen. Ook vanuit de VU-Eu-
rofractie is een initiatief in de maak. De 
Clerck werd eveneens gevraagd werk te 
maken van een nationaal meldpunt voor 
gedupeerden. De minister het in een kort 
antwoord weten Raskins bekommernis te 
delen. Voorts wees hij op het feit dat de 
Nederlandse regering een voorstel tot 
wetswijziging heeft goedgekeurd „waar

door de piramidespelen in Nederland bin

nenkort verboden kunnen worden." en 
„Wat specifiek het parket van Mechelen 

betreft (sic), kan ik u bevestigen dat er 

sedert juli 1993 een gerechtelijk onder

zoek inzake piramidespelen loopt, dat 

evenwel wegens de omvang en complexi

teit ervan nog met kan worden afgesloten. 

Het IS aan de gerechtelijke overheden, 

waar nodig, te zorgen voor de nodige 

coördinatie van de desbetreffende onder

zoeken. " 

En wat dat Europees gecoördineerd ver
bod betreft „Uit recente ambtelijke con

tacten met andere Europese landen is mij 

gebleken dat de lidstaten ieder op hun 

eigen wijze willen kunnen reageren op de 

problemen rondom piramidespelen. Dit 

past ook geheel in het door de meeste 

lidstaten, waaronder België en Nederland, 

meermalen bij de Europese Commissie 

bepleite standpunt dat het kansspelen-

beleid een nationale aangelegenheid is ter 

bescherming van de eigen burgers. Ik zie 

mede daarom geen aanleiding om voor

stellen te doen voor een Europees ver

bod." 

Getekend de Nederlandse Staatssecre
taris van Justitie, ook al m een antwoord 
aan Gerda Raskin. Een goed verstaander 
heeft inmiddels begrepen dat hij gewoon 
best met in een soortgelijk spel stapt .. 

Geert Vranken 

Met 
piramidespelen 
worden 
sommigen 
multimiljonair. 
De meeste 
deelnemers 
verliezen 
evenwel hun 
Inzet. Niet 
eraan 
deelnemen 
mict Is beste 
wUze om het 
spel te spelen. 
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