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K inderen die levenloos geboren 

worden hebben in ons huidig 

rechtssysteem geen recht op een 

naam. Dit verschijnsel vloeit voort uit de 

rechtsopvatting dat de persoonlijkheid van een 

kind slechts met de geboorte aanvangt. En dit op 

voorwaarde dat het kind levend en levensvatbaar 

wordt geboren. De naam van een mens wordt 

aanzien als een persoonlijkheidsrecht en het 

recht op naam wordt dan ook gewaarborgd door 

het verplicht ervan vermelden in de akte van 

geboorte. 

VU-voorzitter en senator Bert Anciaux is 

van mening dat voor ouders van doodgeboren 

kinderen of van kinderen die kort na de 

geboorte sterven, het een bijzondere pijnlijke 

ervaring is dat deze kinderen niet door de 

maatschappij worden erkend. Ouders hebben 

het sowieso al moeilijk met de verwerking van 

het verhes van het kindje waar ze zo lang naar 

uitkeken. 

Ouders van wie het kindje dood geboren 

wordt zijn wel wettelijk verpHcht dit aan te 

Recht 
opeen 
naam 

geven. Bert Anciaux is van oordeel dat wannneer 

op dat moment m de officiële akten in plaats van 

een naam „levenloos mannelijk" of „levenloos 

vrouwelijk" wordt genoteerd, dit een koude 

douche voor de betrokkenen betekent. Een van 

de ouders beschreef deze pijnlijk ervaring als 

volgt: „De naam is voor ons, ouders, zo 

belangrijk. Het is een manier om ons dode kindje 

een plaats in ons gezin, in onze maatschappij, in 

ons leven te geven." Een andere getuige stelde: 

„Haar een naam geven met veel liefde voor haar 

gekozen, was één van de weinige dingen die we 

wel nog konden doen." 

Reeds enkele jaren groeperen ouders van 

een overleden kind zich in de zelfhulpgroep Met 

lege handen. De groep ijvert voor het naamrecht 

van hun kinderen. Bert Anciaux diende dan ook 

een wetsvoorstel in dat aan de rechtvaardige eis 

van de zelfhulpgroep wil tegemoetkomen. 

Iedereen zou de mogelijkheid moeten krijgen om 

de ,beoogde' naam van het kind in de ,akte van 

vertoning van het levenloos kind' op te nemen. 

Het voorstel zou het bestaande decreet van 1806 

wijzigen. 

Het wetsvoorstel van de VU-voorzitter 

wordt ondersteund door Sabine de Bethume 

(CVP) Vera Dua (Agalev) en Liesette Van 

Liedekerke (VLD). De ondertekenaars wensen 

dat de wet in werking treedt met twee jaar 

terugwerkende kracht. Op die manier kunnen 

ouders die onlangs door het onheil werden 

getroffen nog van de nieuwe regeling gebruik 

maken. 
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De kortste weg 

naar Kongo 

loopt langs Tervuren 

V an eerste minister Dehaene is ge
weten dat hij een iiandige jongen is. 

Hij lul<t er steeds in om anderen te laten 
zeggen wat liij deni<t. De premier cul
tiveert een imago van zwijgzame, norse 
alweter die ver boven het gewoel van eli<e 
dag staat en slechts het gestelde doel voor 
ogen heeft. Hij wordt daarbij wonderwel 
bijgestaan door zijn bijna-
evenbeeld Louis Tobback, 
even nors, even betweterig, 
soms even arrogant. Het lijlct 
alsof zij onder hun tweeen de 
politiek hebben verkaveld. 
Jean-Luc voert het regerings-
veld aan, Louis dat van de par
tijen. Graag enkele voorbeel
den waar beiden hun rol heb
ben gespeeld. De reis van de 
premier naar Amerika om daar te zien hoe 
hier een centrum voor verdwenen kin
deren moet opgezet worden heeft De
haene niet dichter bij de ouders en hun 
witte achterban gebracht. Tobback heeft 
hen afgeblaft (en nu hebben we het even 
met over het feit of een politicus al dan 
niet recht op privacy heeft) en zijn re
putatie alle eer aangedaan. Net zoals hij 
het in een recent vraaggesprek nodig vond 
om Bert Anciaux te kleineren. De SP-voor-
zitter puurt zijn stoute taal uit zijn groot 
aantal voorkeurstemmen, alsof deze 
(hem) daartoe het recht geven. 
Louis Tobback heeft zich, door aan het 
Vlaams parlement een mindere waarde 

dan aan de federale kamer toe te kennen, 
op een gevaarlijk pad begeven. Met name 
het degraderen van de Vlaamse volks
vertegenwoordiging tot een tweede-
rangse instelling, dit terwijl iedereen aan
vaardt dat in een federatie alle parle
menten evenwaardig zijn. Tobback heeft 
zich met alleen een zwakke democraat 
getoond, maar ook een lauwe federalist. 

Handen op 
één buik 
Dat beide politici twee handen op één buik 
zijn werd de jongste maanden herhaal
delijk bewezen toen zij elk in hun eigen 
partij afwijkende meningen vakkundig de 
nek wisten om te draaien. Jonge CVF 
verkozenen vroegen n.a.v. de smeergeld
dossiers een herziening van het regeer-
accoord: Dehaene joeg ze weer de stal in. 
Rond een voorstel van een SP-parlements-
lid (successierechten samenwonenden) 
ontstond een wisselmeerderheid: Tobback 
blokte het af, 
Hoe groot de ijver van Dehaene om België 
in de Europese Muntunie te brengen ook 
is, hij kan zijn droom niet verwezenlijken 
zonder een medestander als Tobback. Als 

socialist is die zeer ver meegegaan om de 
Maastrichtnorm te halen, in het aanvaar
den van volmachten, b.v Daartegenover 
staat echter de camaraderie die een man 
als Dehaene eigen is, in de moeilijke tijden 
die SP en PS meemaken is een makker-
door-dlk-en-dun onbetaalbaar. Mocht blij
ken dat ook de CVP in nauwe schoentjes 
komt dan kan voorzitter Van Peel de so
cialistische regeringspartners aan haar 
eertijdse lankmoedigheid herinneren. De 
SP heeft naast de Maastricht-besparingen 
ook moeten dulden dat deze regering op 
het vlak van de tewerkstelling een mager 
beestje Is gebleven. Met de nodige af
gunst kijkt zij richting Den Haag waar 
geestesgenoot Wim Kok op dat vlak wél 
resultaat boekt. Tobback weet dat. Aan De 
Standaard\jerk\aBröe hij dat „nog alles" te 
doen IS aan de werkgelegenheid. 
Daarom heeft Dehaene de koning op 21 
juli laten vertellen hoe goed de regering 
het toch doet want „vier veranderingen, 
werden reeds op gang gebracht"! Albert 
ligt goed bij het publiek. Succes voor 
Dehaene dus, wat de oppositie ook moge 
beweren. De koning zegt het, dus zal het 
wel waar zijn. 
Maar wat wanneer de commissie-Dutroux 
overmorgen met namen uitpakt van „be
schermheren"? Of zal haar dit tijdig on
mogelijk gemaakt worden? 
De koning klaagt de partijfinaciering aan 
en beschrijft hoe een eerbaar politicus er 
moet uitzien, maar terwijl hij in de ene 

richting slaat waarschuwt hij en passant de 
burger voor fiscale en sociale misbruiken. 
Maar richt Albert zich wel tot het juiste 
adres? 
Wat de tewerkstelling betreft raakt de 
koning een teer punt aan, met name het 
feit dat banen voorrang moeten krijgen op 
loonsverhoging. Dat is mooi gezegd, maar 
deze boodschap klinkt behoorlijk mis
plaatst in tijden van loonmatiging en loon
stop, van afslanking en sluiting Maar 
goed, de koning zegt wat Dehaene 
denkt. 
En dat past wonderwel in de door minister 
Miet Smet aangekondigde EU-top over 
Werkgelegenheid. Dit moet een ambi
tieuze top worden dat het nooit ver
wezenlijkte Witboekvan Jacques Delors wil 
opfrissen Natuurlijk hopen wij dat Europa 
de werkgelegenheid aanzwengelt, maar 
vrezen dat de operatie er vooral op gericht 
is om de EU een sociaal kleedje aan te 
meten. De vraag is groot of er sinds het 
Witboek zoveel veranderd is dat een ba
nenbeleid nu wél een kans maakt. Nog
maals, wij hopen heti Maar vrezen dat deze 
Europese top een fopspeen wordt. Een 
groots opgezette manifestatie die boven
dien zal beslissen over een beleid dat mee 
van onderuit moet groeien, maar opnieuw 
is er van regionale betrokkenheid geen 
sprake. Maar misschien komt dat Jean-Luc 
en Louis goed uit! 

Maurits Van Liedekerke 
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De hamvraag 
De Nederlandse regering slaagt er maar 

niet in om de varkenspest te bestrijden. In 

meer dan 340 Nederlandse 

varkensbedrijven heeft de pest al 

toegeslagen. De pest sloeg ook over naar 

Vlaanderen. De epidemie duurt nu al vijf 

maanden bij onze noorderburen. Bij het 

ontdekken van de eerste haard verklaarde 

de Nederlandse overheid nog formeel: „Wij 

hebben de situatie onder controle." Eerder 

het omgekeerde was waar: de blunders 

stapelden zich op. Bij het uitbreken van 

weer een nieuwe haard werd gezocht naar 

een verschonende verklaring. En die werd 

gevonden: concertgangers zouden met een 

tractor uit besmet gebied naar een 

optreden gegaan zijn en daardoor een 

nabijgelegen bedrijf besmet hebben. 

Paraplu 
„Hier blijken de excellenties vooral bedreven In de kunst 
van het verstoppertje spelen. Ik, meneer, Ik wist nergens 
van, meneer. Zoals betrapte bengels: Ik ben het niet 
geweest, meester, het was Iemand anders. Kinderachtig 
natuurlijk, en In het beste geval Ietwat zielig en mee
lijwekkend. Maar in België Inmiddels wel een traditionele 
reflex van bewindslieden allerhande. Wanneer blijkt dat 
iets is misgelopen. Is het nooit hun schuld, maar bij 
voorkeur die van hun ambtenaren." 

EdI Clijsters in De Morgen'^zn donderdag 17 juli 1997. 

^ DOORDEWEEKS • 

Een verontwaardigd vakantie
ganger liet ons weten dat Renault op 
het paradijselijl<e eiland Mauritius de 
volledige infrastructuur van de Club 
Med aldaar heeft afgehuurd. Er blijkt 
na het sluiten van de vestiging in Vil
voorde opnieuw wat financiële ruimte 
te zijn. 

Als de Vlaamse regering haar 
overschot van bijna 12 miljard fr zou 
gebruiken voor werkgelegenheids-
maatregelen dan zou dat 6.000 banen 
opleveren. Dat vrolijke bericht komt 
van Wivina Demeester 'Als' en 'zou'. 

De administratieve diensten 
van de Vlaamse overheid in Limburg 
worden samengebracht in een nog te 
bouwen centrum. Kostprijs: 1,5 mil
jard. De Vlaamse regering ziet geen 
brood In de overname van een be
staand en geschikt gebouw van 900 
miljoen. Het voorstel tot overname 
werd niet goedgekeurd door het ka
binet van Wivina Demeester Men leze 
het vorige bericht opnieuw. 

Vlaanderen heeft zijn eerste 
'appellation controlée'. De primeur 
ging naar een Hagelandse wijnbouwer 
die het fiat kreeg van de Europese 
Commissie. 

De tweede editie van De Witte 
Mars lijkt voorbestemd voor de pa-
pierversnipperaars. De krant, waarvan 
het eerste nummer vlot afnemers 
vond. vindt haast geen kopers. 

Op de vooravond van 21 juli 
heeft het hof opnieuw ,,enkele ver
dienstelijke landgenoten in de adei-
stand" verheven. In het oog springen: 
Jo Walgrave, voorzitster van de Na
tionale Arbeidsraad, klarinettist Walter 
Boeykens, gewezen minister Paul De 
Keersmaeker en prof. Louis Baeck. 

Drie Vlaamse bergbeklim
mers, een vader en zijn twee zonen, 
vonden de dood door koude en uit
putting bij een beklimming in het Zwit
serse kanton Vallais. 

t ï In een vraagesprek met De Mor
gen zegt vakbondsleider Roberto 
D'Orazlo dat ,,zij die gevochten heb
ben voor het behoud van de Forges nu 
allemaal buiten liggen. Wij zijn ver
raden door de nationale leiding van de 
vakbond, door mensen als ABW-voor-
zitter Michel Nollet, die ons trouwens 
nooit gesteund hebben." 

2. 

COMMISSIE 
VOLKSGEZONDHEID 
„De georganiseerde criminaliteit binnen 
de vleessector opereert ook tijdens de 
parlementaire vakantie", zo stipt VU-ka-
merlid Karel Van Hoorebeke aan. Daarom 
verzoekt hij kamervoorzitter Raymond 

Langendries (PSC) om de commissie 
Volksgezondheid bij hoogdringendheid 
samen te roepen. Ook het Gentse VU-
kamerlid wijst op de enorme verantwoor
delijkheid van minister van Volksgezond
heid Marcel Colla ten aanzien van de 
betrokkenheid van Belgische bedrijven bij 
de illegale invoer van Brits vlees (zie blz. 3). 
Van Hoorebeke vraagt zich af welke po
litieke gevolgen de minister voor zichzelf 
zal trekken. 

FUNCTIONELE 
TAALKENNIS 
Momenteel bepaalt de taalwet dat mi
nistens tweederde van de Brusselse ma
gistraten perfect tweetalig moet zijn. Sinds 
geruime tijd protesteren de Franstaligen 
tegen deze wet. Ze zijn van oordeel dat de 
wet veranderd of versoepeld moet worden 
omdat er te weinig Franstaligen slagen 
voor het taaiexamen en er op die manier 
verscheidene plaatsen open blijven zodat 
de werklast toeneemt. 
Tot voor kort slaagde minister van Justitie 
Stefaan De Clerck (CVP) erin om niet 
onder de druk van de Franstaligen te 
bezwijken. Hij stond op de toepassing van 
de taalwet en liet daarom de Franstalige 
kandidaten een speciale taalopleiding vol
gen. Maar ook dat bracht weinig zoden 
aan de dijk. De minister heeft daarom 
verleden week aangekondigd de taalwet te 
zullen wijzigen. In de Brusselse rechtbank 
van eerste aanleg en in het Brussels parket 
zou voortaan een onderscheid worden 
gemaakt tussen ,grondig' tweetalige ma
gistraten en ,functioneer tweetalige ma
gistraten. Daardoor zou nog slechts één 
derde van de benoemde magistraten per
fect tweetalig zijn. Wat overigens onder 
functioneel tweetalige magistraten moet 
worden verstaan is een open vraag. Ver
moed wordt dat het om een zeer op
pervlakkige kennis van de Nederlandse 
taal gaat. 

De VU-kamerleden Geert Bourgeois en 
Karel Van Hoorebeke zijn het alleszins niet 
met het voornemen van de Justitieminister 
eens. „Wanneer er nu onvoldoende twee

talige magistraten zijn dan is dit vooral 

omdat de lat op het examen voor de 

Vlamingen veel hoger gelegd wordt dan 

voor de Franstaligen. De VU verzet zich 

tegen elke wijziging die met tot doel heeft 

de ondervertegenwoordiging van de Vla

mingen in de Brusselse rechtbank op te 

lossen. De minister moet bovendien een 

einde maken aan de uitholling van de 

taalwetgeving btj de benoeming van con

tractuele personeelsleden. Van een een

zijdige wijziging van de taalwetgeving kan 

geen sprake zijn enkel en alleen om te 

voldoen aan de onrechtmatige eisen van de 

Franstaligen. En als er zich wijzigingen 

voordien, moet aan alle eisen van de 

Vlamingen worden voldaan. Voor het hele 

land dienen er 60% Nederlandstalige ma

gistraten te worden benoemd. De pariteit in 

het Hof van Cassatie moet verdwijnen. En 

eigenlijk bestaat de oplossing voor Brussel 

erin alle gerechtelijke instellingen van het 

arrondissement Brussel te splitsen in twee 

uni-communautaire instellingen" (zie ook 
blz. 4). 

11 JULI 
Op 10 juli 1996 keurde de plenaire ver
gadering van het Vlaams parlement, op 
initiatief van de VU-fractie, het voorstel 
goed om 11 juli als een betaalde feestdag te 
laten erkennen. Aan de Vlaamse regering 
en in het bijzonder aan de minister-pre
sident werd gevraagd met de andere ge
meenschapsregeringen te overleggen om 
op die manier een gezamenlijk standpunt 
in te nemen. Dat standpunt kon dan bij de 
federale regering worden aangekaart. 
Tot nu toe kwam daar niets van in huis. 
VU-kamerleden Karel Van Hoorebeke en 
Geert Bourgeois dienden dan ook een 
wetsvoorstel in om 11 juli als officieel 
betaalde vakantiedag te laten erkennen. 
De kamerleden zijn van oordeel dat ook de 
Franse gemeenschap haar officieel be
taalde feestdag kan aanwijzen. Aangezien 
het niet aangewezen is om de thans tien 
betaalde feestdagen - wegens de voor de 
bedrijven hoge kosten - op te drijven, 
stellen de kamerleden voor 21 juli als 
wettelijke feestdag te schrappen. 

BESCHERMING 
In een interview met de krant De Stan

daard tijdens het weekend van 19-21 juli 
legde ex-premier Wtlfried Martens de vin
ger op de Belgische wonden. Ministers 
nemen hun verantwoordelijkheid niet op. 
En onder meer door de particratie en de 
politisering heeft het parlement geen 
macht. 

Dat de andere machten de parlementaire 
macht proberen te ondermijnen, is an
dermaal gebleken naar aanleiding van de 
werkzaamheden in de commissie-Du-
troux. Daar zocht men verleden week, via 
hoorzittingen achter gesloten deuren, uit 
of Dutroux, Nihoul en kompanen op 
bescherming konden rekenen van per
sonen uit gerechtelijke, politionele of po
litieke kringen. Promt stond Justitiemi
nister Stefaan De Clerck, als lid van de 
uitvoerende macht, op de rem. Onder
zoeksrechter Bruno Bulthé had een aantal 
bezwarende verklaringen afgelegd over 
het hoofd van de gerechtelijke poHtie 
Christian de Vroom. De verklaringen lek
ten uit en de Justitieminister vroeg in een 
brief om uideg. „Kan niet", zo betoogde 
commissievoorzitter Mare Verwilghen, 

„met zijn brief pleegt de minister inbreuk 
op het geheime karakter van de werk
zaamheden van de commissie." 
Niet enkel de minister, ook de gerech
telijke macht doet er alles aan om het 
onderzoek van de commissie te boycotten. 
Het college van procureurs-generaal ging 
nog een stap verder dan de minister. In een 
brief riep het een aantal getuigen-ma-
gistraten op om geen verklaringen over 
lopende strafonderzoeken af te leggen. 
Dat komt neer op de aantasting van het 
grondwettelijk recht van parlementair on
derzoek. 

21 Juli was 

weer een echt 

feest, voor 

sommigen 

toch. 

EN SPKÉEK OVER 
p£ KWPERÉN, 
PE TEWERKSTELLINe, 
EEN ANDERE PourTiÊK • 
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Se non è vero.. 
„Eéééédiü!" 

„'El diario 'De Morgen', de tendencia socialista y 
segundo en importancia en Flandes, se destaco ayer como 
el unico periodico del mundo civilizado que intento 
justificar a ETA con el tremendo argumento de que 
'Espana todavia no se comporta como un Estado de 
Derecho en su lucha contra el anhelo vasco de au-
todetermincacion'. Moet ik daarvoor op vakantie gaan? 
Om zoiets in ABC, het dagblad van de Partido Popular te 
lezen ? Zal ik het u vertalen misschien ? Dat het dagblad De 
Morgen van socialistische strekking en tweede belang

rijkste krant van Vlaanderen als enige krant van de 
beschaafde wereld de moord van de ETA goedkeurde 
omdat Spanje zich niet als een rechtsstaat gedraagt 
tegenover het onafhankelijkheidsstreven van de Basken ? 
Dat is allemaal onjuist hè! Ten eerste zijn wij geen 
socialisten, maar onafhankelijken! Ten tweede zijn wij 
niet de tweede belangrijkste krant van Vlaanderen. In
houdelijk hebben we De Standaard al lang geklopt en dat 
gaat ook gebeuren in verkoopscijfers. Knoop u dat in uw 
oren! En dan die ETA verdedigen ... Als ge in dat blaadje 
van de VU geciteerd wordt op de tweede bladzijde (zie 
WIJ, 17 juli j.1.), dan weet ge het toch wel, nee ? Trouwens: 
heeft Indurain niet vijf keer de Tour mogen winnen?" 

„En in El Mundo en El Pais was het ook al van dattum! 
Dat zijn kranten die wereldwijd gelezen worden, hè 
makker. Lig ik aan een Spaanse costa cultureel ver
antwoord te bruinen, word ik bijna gelyncht omdat ik 
hoofdredacteur ben. 'k Zal ze volgende keer naar u 
sturen! Mijnheer moest het weer alleen doen. Die van de 
VUM hebben zich ziek gelachen, 't Stond verd... op 
hunnen één! 
En spreek mij niet tegen. Is er in Vlaanderen eindelijk een 
kwaliteitskrant zonder dat ze kapitalistisch is of AW-WK 
moet dragen, komt gij hier even hoofdredacteurke spelen. 
Als iemand een eigen mening moet hebben, ben ik dat en 
niet gij! Begrepen! ?" 
(Van onze man tijdens een huiszoeking bij De Morgen) 

4 DOORDEWEEKS • 

DEWINTER 
Onlangs onthulde ncgatiomst Paul Debaes 

in de krant De Morgen dat hij het Vlaams 
Blok heeft gefinancierd. Negationisten 
ontkennen het bestaan van gaskamers en 
dus ook van de jodenvervolging door de 
nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Dat Debaes het Vlaams Blok financierde 
zal wel niet in goede aarde van de Joodse 
gemeenschap gevallen zijn. 
Kwam daar nog bij dat Blok-senator en 
Antwerps gemeenteraadslid Wim Verreyc-

ken voorstelde om de Antwerpse Generaal 
Drubbelstraat om te vormen tot de Ward 
Hermansstraat. Generaal Drubbel was een 
Franstalig-Belgische generaal aan het 
Front van 1914-1918. Het is bekend dat 
dergelijke legerleiders weigerden de 
Vlaamse soldaten in het Nederlands te 
bevelen, waardoor sommige Vlaamse sol
daten de dood werden ingejaagd. Dat de 
straatnaam best veranderd wordt, ligt dan 
ook voor de hand. Maar, van die straat
naam de Ward Hermansstraat maken, is al 
even bedenkelijk. In de jaren dertig vond 
Hermans dat de nazi's de joden nog wat 
harder mochten aanpakken en hij ver
spreidde na WO II negationistische ge
schriften. 

Dat Verreycken Hermans postuum alle eer 
wou aandoen, schoot bij de Joodse ge
meenschap terecht in het verkeerde keel
gat. Dat besefte ook Blok-volksvertegen-
woordiger en Antwerps gemeenteraadslid 
Filip Dewinter. Hij liet in het Belgisch-

Israëlitisch Weekblad in naam van de partij 
een brief publiceren om zijn verontschul
digen aan te bieden. Dewinter weet dat de 
Antwerpenaars het niet op de Joodse 
gemeenschap gemunt hebben. Overigens 
doet deze gemeenschap meerdere inspan
ningen om de symbolen van de Vlaamse 
gemeenschap eigen te maken. Zo hing op 
11 juli de leewenvlag voor het secretariaat 
van de Antwerpse joodse gemeenschap 
uit. 

Dewinter besloot dan ook een charme
offensief in te zÈtten. Vandaag staat het 
beter om de mediterrane inwijkelingen de 
huid vol te schelden. In zijn brief maakt 
Dewinter wel gebruik van een ,truc' waar
van extreem-rechts graag gebruik maakt. 
Hij schrijft dat Verreycken niet wist dat 
Hermans was geëvolueerd van een goed
menende Fronter tot een virulent an
tisemiet. Maak dat de Joodse gemeen
schap niet wijs. Dergelijke prietpraat 
houdt niet meer dan een bijkomende ver
nedering in. 

FORGES 
Vrijdag 18 juli koos het personeel van de 
Waalse failliete staalfabriek Forges de Cla-

becq voor de overname door de Zwitsers-
Italiaanse groep Duferco. Daardoor werd 
ook het bijhorend sociaal begeleidingsplan 
goedgekeurd. Aan het schriftelijk refe

rendum dat op vraag van de vakbonds
leiding door het ministerie van Arbied 
werd georganiseerd, namen 1766 werk
nemers deel. 86% daarvan vulde het nood
zakelijke formulier in. 95% deelnemers 
stemden met de overname en het sociaal 
plan in. 

Het sociaal akkoord voorziet in het be
houd van 900 jobs, 363 arbeiders kunnen 
met brugpensioen, de rest krijgt een aan
vullend inkomen boven de werkloosheids
vergoeding. Daarmee is het sociaal overleg 
gered. Dat lag niet voor de hand. De 
aanvankelijk populaire Roberto D'Orazio 

verkoos het conflict boven het overleg. De 
vakbondstop slaagde erin om D' Orazio op 
een zijspoor te zetten. Bij de achterban 
haalde het gezond verstand de boven
hand. 

VRT gaat 
besparen... 

M inister van Voll<sgezon(3heid Marcel Colla (SP) zit 
beiioorlijlc verveeld met een nieuw 

,vleesscliandaar. Belgische bedrijven i<regen een 
vergunning om illegaal Brits vlees in te voeren en het 

nadien te verkopen. Naar aloude gewoonte wentelt de 
minister de schuld op zijn ambtenaren af. 

VU eist ontslag Colla 
sinds maart 1996 mag Groot-Brlttannlé 
geen rundvlees of rundvleesproducten 
meer uitvoeren wegens de daar heer
sende gekke-koelenziekte. Die ziekte kan 
mensen met een dodelijke hersenziekte 
besmetten: het Creutzfeldt-Jacob-syn-
droom. 
Dat weerhield sommigen er niet van om 
het Britse uitvoerverbod te omzeilen. Het 
Wingense bedrijf Tragex-Gelen het bedrijf 
Lefèbre uit Moeskroen stelden zich zowaar 
,ten dienste' om Brits rundvlees eerst 
illegaal in te voeren en het daarna aan 
landen als Rusland, Egypte, Eqautoriaal 
Guinee, Polen en Bosnië te verkopen. Een 
Illegaal handeltje dat een aardige stuiver 
van om en bij de twee miljard opleverde. 
In Groot-Brlttannië kreeg men het vlees 
niet meer aan de straatstenen kwijt. De 
vernoemde Belgische bedrijven kochten 
het dan ook voor een appel en een ei aan. 
Daarop werden de stempels of de labels 
die op het vlees staan vervalst, in een 
handomdraai ging het opeens over,kwa
liteitsvol' Europees vlees waarvoor op de 
koop toe .exportvergunningen' verkre
gen werden. 
Federaal minister van Volksgzondheld 
Marcel Colla beweerde verleden week dat 
het Brits rundvlees niet werd omgevormd 
tot Belgisch vlees en dat het niet op 
Belgisch grondgebied is geweest. Dat kan 

best zijn, Europese inspecteurs stelden 
Immers vast dat „in Wingene veterinaire 
certificaten werden uitgereikt voor be
drijven die In Frankrijk of Duitsland zijn 
gevestigd. In Wingene kreeg het vlees 
eind mei 1997 een gunstig certificaat van 
de veterinaire keuring op het ogenblik dat 
het vlees in Nederiand of Duitslad lag." 
Met andere woorden, de inspecteurs van 
het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) 
kenden de nodige documenten toe op 
het moment dat ze het vlees niet eens 
konden zien, laat staan dat ze het konden 
keuren. Juist daarom rijst niet de vraag of 
het Brits vlees al dan niet in Belgisch vlees 
werd omgezet en of het al dan niet door 
België is vervoerd, zoals Colla aangeeft. 
Dat is naast de kwestie. Belangrijker om 
weten is of men kon vermoeden dat het 
betrokken bedrijf tot malafide praktijken, 
tot het omzeilen van het invoerverbod in 
staat was. 
En jawel, er waren voldoende en over
tuigende signalen. In een open brief aan 
premier Jean-Luc Dehaene wijst VU-Eu-
ropariementslld Jaak Vanóemeuie-
broucke erop dat de eigenaars, het adres 
en het maatschappelijk doel van Tragex-
Cel precies dezelfde zijn als die van de 
failliete firma's Beroen Van Poucke. Tegen 
deze bedrijven loopt reeds sinds 1994 een 
onderzoek naar vleesfraude. En toch ging 

sinds november 1996 Tragex-Gel op vol
ledig Illegale wijze van start. Overigens had 
de Nederlandse douane eind april 1997 
België verwittigd dat er fraude in het spel 
was. De Noorderburen vroegen boven
dien de controle op te drijven. Op 13 mei 
1997 waarschuwde de Europese anti
fraudedienst (Uciaf) het IVK voor de Il
legale Invoer van Brits rundvlees in België. 
Ook deze dienst vroeg een onderzoek In te 
stellen. Omdat niettemin eind mei 1997 
een exploitatievergunning werd toege
kend, maakt de anti-fraudedienst zich 
sterk dat minister Colla de waarschuwin
gen In de wind heeft geslaan. 
„Niet waar", antwoordde Colla verieden 
week, „het zijn mijn ambtenaren, de keur
ders, die in de fout zijn gegaan. Zij hebben 
mij de informatie niet doorgespeeld, ik 
wist niets van de waarschuwing." Hoezo, 
hij wist van niets? Eerst en vooral waren de 
zaakvoerders gekend. Men wist sinds 1994 
welk ,vlees' men in de kuip had. Bo
vendien Is er om de twee weken een 
vergadering tussen het IKV en het kabinet 
van Volksgezondheid. Er Is ook een per
manente vertegenwoordiger van het IKV 
op het kabinet aanwezig. Niemand heeft 
daar dus een woord gelost over eerst de 
Nederiandse en nadien de Europese ver
wittiging? En Is het niet meri<waardig dat 
de speurders, hoewel gevraagd, nauwe
lijks controle op het betrokken bedrijf 
uitoefenden? 

Voor de vu is alvast de verantwoorde
lijkheid van de minister van Volksgezond
heid bijzonder groot. De partij eist dan ook 
het ontslag van Colla. NellyMaesen Patrick 
Vankrunkelsven, belden ondervoorzitter, 
zijn van mening dat „de manier waarop de 
minister van Volksgezondheid zijn ver
antwoordelijkheid ontloopt, elke verbeel
ding tart en geen kordate aanpak in het 
vooruitzicht stelt." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Hugo Van Dienderen (Agalev) stelde 
terecht vast dat nogal wat treinreizigers 
afhaakten omdat ze al te dikwijls met 
vertragingen te kampen hadden. 
Bovendien kregen zij daarvoor geen 
compensatie en dat in tegenstelling tot de 
reizigers van de Eurostar en de Thalys. Of 
de NMBS het beheerscontract wel 
nakwam f Ja, zo blijkt, want de NMBS 

moet streven naar een regelmaat van 'om 
en bij' de 95%. In 1996 was dat 91,1% 
(treinen met minder dan 5 minuten 

vertraging). Maar er waren ook 
vertragingen omwille van overmacht en 
'grote investeringswerken' (zoals de HST) 
en die bedroegen nog eens 3 %. En 
daarom haalt de NMBS een goed resultaat 
omdat ze 'bijna' aan de 95% komt. Wordt 
het niet hoog tijd dat men bij de overheid 
eens gaat beseffen dat 'bijna' in de echte 
wereld 'gebuisd' of 'ontslagen' betekent 
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^ WETSTRAAT ^ 

O p woensdag 9 juli 1997 interpelleerde VU-
kamerlid en Justitiespecialist Geert 

Bourgeois in de Kamercommissie voor Justitie 
minister De Cierck over de taalsituatie bij de 

Brusselse rechtbanken. Het Izegemse VU-kamerlid 
was vooral geïnteresseerd in de toestand van de 

Vlamingen in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel. 

T^alrel op 
Brussels parket 

Een aantal Brusselse magistraten volgde 
de voorbije weken doorgedreven taal
lessen in de privé-school Berlitz. Minister 
van Justitie Stefaan De Cierck (CVP) 
wilde er met dit initiatief voor zorgen dat 
in Brussel meer tweetalige magistraten 
benoemd zouden ktuinen worden. Tot 
nog toe slaagden bitter weinig magi
straten voor het tweetaligheidsexamen. 
Het gevolg daarvan is een chronische 
onderbezetting op het Brussels parket. 

KAT OP KOORD 

De cierck trok 1 miljoen frank voor de 
lessenreeks uit. Maar, de eerste resultaten 
van deze bijscholing waren ronduit ont
goochelend: zowel aan Nederlands- als 

Schulden diplomaten 
Meerdere schuldeisers hebben proble

men met de invordering van schulden die 
door buitenlandse diplomaten worden ge
maakt. De vonnissen van de vrederechter 
worden zelfs niet uitgevoerd omdat men 
terughoudend is tegenover diegenen met 
een diplomatieke onschendbaarheid Binnen 
het departement Buitenlandse Zaken werd 
daarom een dienst opgericht die zich be
zighoudt met .bemiddelingspogingen'. Aan 
minister van Buitenlandse Zaken, Erik De-
rycke (SP) vroeg VU-kamerlid Karel Van Hoor-
ebeke hoeveel schulden er door diplomaten 
worden gemaakt, of er bij sommige na
tionaliteiten meer misbruiken zijn dan bij 
andere en hoe de bemiddeiingsprocedure 
verloopt. 

Derycke antwoordde dat er in België meer 
problemen zijn dan elders wegens de hoge 
diplomatieke bezetting. Het huidige totale 
,dlplomatieke' schuldbedrag komt neer op 
170 miljoen fr. Vooral de Afrikaanse landen 
maken schulden. Vla bemiddeling probeert 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 

schuldeisenden te helpen. Eerst worden 
,voorzichtige' stappen ondernomen. Als dat 
niet helpt wordt de ambassade in het be
trokken land ingeschakeld. Brengt dit ook 
geen zoden aan de dijk dan kunnen de fiscale 
voorrechten van de diplomaat ingetrokken 
worden. Eventueel wordt de betreffende 
diplomaat persona nog grata verklaard. 

In de kamer stelde volksvertegenwoor
diger Annemie Van de Casteele zich vragen 
bij het feit dat het Centrum voor verdwenen 
en vermiste kinderen zal worden geleid door 
baron Cardon, een Franstalige Antwerpe
naar. Het VU-kamerlid erkende dat het wel
licht niet makkelijk was om één van de ouders 
aan te stellen. 
Annemie van de casteele: „ Maar. de 
eerste minister heeft blijkbaar wel met de
licate evenwiciiten rekening moeten liou-
den. Hoe komt het dat hij zich heeft ge
dragen als een olifant in een porseielnen-
winkei? ik betreur dat de premier zich niet 
heeft verzet tegen de keuze van de heer 
Cardon." 

aan Franstalige zijde slaagden nagenoeg 
geen kandidaten voor het examen. Voor 
de Franstaligen was dat meteen de reden 
om minister De Cierck te herinneren aan 
de grote dossierachterstand en de on
draaglijke werkdruk voor de magistraten 
in Brussel. Tegelijk wezen ze hem erop 
hoe absurd het is dat een vijftiental twee
talige vacatures maar niet ingevuld raakt. 
Tot dan was er geen vuiltje aan de lucht. 
Maar toen kwam de kat op de koord... 
De Franstaligen zetten de Justitieminister 
onder druk om aan te knopen met de 
traditie van zijn Franstalige voorgangers 
Jean Gol (PRL), Philippe Moureaux (PS) 
en Melchior Wathelet (PSC). Op open
staande tweetalige plaatsen benoemden 
zij ééntalig-Franstalige rechters. Ook al 

Voor VU-kamerlid Geert Bourgeois 
wordt het dringend tijd dat alle 

gerechtelijke instellingen van het 
arrondissement Brussel in twee 
unlcommunautalre instellingen 

gesplitst worden. 

belette de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken hen dat formeel. Die wet 
bepaalt niet alleen dat minstens één derde 
van de Brusselse magistraten Nederlands
talig moet zijn en minstens één derde 
Franstalig. Bovendien moet zeker twee
derde van het totale aantal Brusselse 
magistraten wettelijk tweetalig zijn. On
langs vernietigde de Raad van State nog 
een benoeming om die reden. Uitge
rekend daarom weigert De Cierck nog 
langer ééntalig-Franstaligen te benoemen 
op tweetalige vacatures. De Franstaligen 
eisten dus noch min noch meer dat mi
nister De Cierck de taalwet, die van 
openbare orde is, naast zich zou neer
leggen. Indien hij niet bereid was dat te 
doen, moest voor de Franstaligen de wet 
maar worden gewijzigd. 

ONRECHTVAARDIGE EIS 

VU-kamerlid Geert Bourgeois trok scherp 
van leer tegen deze onrechtvaardige 
Franstalige eis: ofwel wijzigt men niets, 
ofwel moet alles worden herzien. Dit 
laatste betekent de splitsing van het ge
rechtelijk arrondissement Brussel en de 
aanpassing van het aantal Nederlands
talige magistraten van hoog tot laag. De 
pariteit in het Hof van Cassatie moet in 
vraag gesteld worden. Van de strafrech
telijke zaken worden er immers 65% in 
het Nederlands afgehandeld. Voor de 
niet-fiscale zaken is dat 60%. Nochtans 
zijn er voor het hele land slechts 55% 
Nederlandstalige rechters. Bij het parket 
is de toestand nog slechter: 53% Ne-
derlandstaligen tegenover 47% Fransta
ligen. De werklast aan Vlaamse zijde is 
dus veel hoger. Overigens bedraagt het 

aantal inleidingen in 3 jaar per Neder
landstalige rechter in de rechtbank van 
koophandel 1000 meer dan per Frans
talige magistraat. 

Geert Bourgeois stelde dat in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel het 
vooral voor de Vlamingen zeer moeilijk is 
om zich in hun eigen taal te laten be
dienen. Nu zouden de Franstahgen plots 
de alarmklok luiden omdat de Raad van 
State in twee arresten, overigens terecht, 
oordeelde dat niet van de taalwetgeving 
kan worden afgeweken. Voor het Ize
gemse kamerlid is de eigenlijke reden van 
de explosieve toestand op het Brusselse 
parket te wijten aan het feit dat de 
Franstaligen niet naar tweetaligheid wil
len streven. Er is volgens Bourgeois maar 
één oplossing mogelijk. Een splitsing van 
alle gerechtelijke instellingen van het ge
rechtelijk arrondissement Brussel in twee 
unicommunautaire instellingen. De 
Franse, beperkt tot de 19 Brusselse ge
meenten en de Nederlandse die zich 
uitstrekt over Halle-Vilvoorde en Brussel. 
Dit alles naar het model van de twee 
bestaande advocatenbalies in het gerech
telijk arrondissement Brussel. 

BOYCOT 

De Cierck toonde zich echter alles be
halve gewonnen voor deze gedachte. Hij 
weigerde de problemen in Brussel te 
herleiden tot een taalkwestie en pleitte 
voor een globaal recruteringsbeleid, met 
punctuele maatregelen ondersteund. Hij 
herinnerde aan zijn voornemen om het 
taaiexamen regelmatiger te laten plaats
vinden en geïnteresseerden de kans te 
bieden zich beter op de proef voor te 
bereiden. In het najaar moeten toege
voegde rechters de werkdruk komen ver
lichten en ook in het kader van het 
nieuwe meerjarenplan voor Justitie hangt 
een kaderuitbreiding in de lucht. 
Ondertussen is aan het licht gekomen dat 
de taaiexamens voor de Vlamingen on
evenredig zwaar zijn. Perfect tweetalige 
Vlamingen werden op een schandelijke 
wijze gebuisd. Zo is er het verhaal van een 
man die 8 jaar lang in Frankrijk werkte, 
waarvan 2 jaar als jurist in Parijs en als 
professor in het Frans les geeft. Deze man 
werd voor het taaiexamen gebuisd omdat 
hij volgende fouten had gemaakt: 2 
komma's fout, 1 streepje en een woord 
dat juist is, maar waar misschien een beter 
synoniem voor bestaat. Ook een juriste 
die tweetalig is opgevoed en bovendien in 
het Frans heeft gestudeerd, slaagde niet. 
De Nederlandstaligen die aan het taai
examen deelnemen en die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een benoe
ming spreken dan ook van een regel
rechte boycot. 

Nico De Smet 
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I n Noord-Amerika is de biologische landbouw 

sinds 1989 met gemiddeld 20 procent per 

jaar gegroeid. In omvang is het areaal in zeven jaar 

verdrievoudigd. Maar dat geldt niet voor het 

inkomen van de landbouwer. 

De schappen van de supermarkten in 
Noord-Amerika zijn de afgelopen jaren 
aan veranderingen onderhevig. Dit heeft 
alles te maken met een wijzigende ge-
zondheidscultus. minder vet en milieu
vriendelijkheid. 

Maar de VS en Canada zijn met die 
groeicijfers absoluut met het walhalla van 
de biologische landbouw. Procentueel 
stelt de biologische landbouw, met een 
geschat marktaandeel van 1 aan 2 procent 
weinig voor. Toch heeft het Amerikaanse 
ministerie van Landbouw de biologische 
landbouw tot „national growth industry" 
uitgeroepen. 

STRIKTE WETGEVING 

Van staat tot staat verschilt de smaak van 
het publiek en de biologische landbouw 
heeft zich daarop ingesteld. Zo wordt in 
de ene staat nogal naar kruiden gevraagd; 
in de andere dan weer meer fruit en noem 
maar op. 

Maar de overheid hanteert een strikte 
wetgeving terzake. Zo is een bio-keur-
merk verplicht en worden de produ
centen sterk gecontroleerd. Maar de ge
gadigde bio-telers moeten vooraf, na drie 
jaar opleiding, een certificaat halen om 
het predikaat „certified" te mogen voe
ren. 

Keerzijde van die schijnbare mooie me
daille IS dan weer dat de inkomens deze 
gunstige trend met schijnen te volgen en 
dat men probeert m fazen over te scha
kelen. Dit IS trouwens overal het geval. 
De omschakehngsperiode zou weliswaar 
moeten verlengd worden, maar dat is met 
zo eenvoudig. Ook met voor de con
trole. 

Opmerkelijk is dat in de VS en Canada 
door bio-telers veel gebruik gemaakt 
wordt van bio-insecticiden en -fungi-
ciden Deze middelen zijn volledig bi
ologisch afbreekbaar 
De werkzame stoffen zijn veelal door 
biotechnologische processen zoals re-
combinante DNA-technieken ontwik
keld. Tot op heden is m Nederland nog 
maar een paar van deze middelen toe
gestaan. In de Amerikaanse land- en tuin
bouw IS de Bacillus Thuringtensts het 
meest gebruikte biologisch bestrijdings
middel. Wellicht ook in Vlaanderen... 
Hoewel in de VS en in Canada een streng 
toelatingsbeleid wordt gehanteerd is een 
toelatingsprocedure m de regel binnen de 
twee tot drie jaar afgerond. In Nederland 
duurt zo'n procedure tenminste zeven tot 
tien jaar omdat dezelfde toelatingscriteria 
worden gehanteerd als voor chemische 
beschermingsmiddelen. In België duurt 
het dan weer nog veel langer dan in 
Nederland en ga zo maar door... 
Opmerkelijk is dan weer dat de toe
latingsprocedures voor „genetisch-gema-

mpuleerd" zaad- en pootgoed aanzienlijk | 

Zo te zien wordt over de oceaan hard 
gewerkt om een degelijke bio-landbouw 
op punt te stellen. Er is ook een gunstige 
samenwerking tussen telers en handel in 
bio-produkten van land- en tuinbouw. 
Zelfs werd daar een omvangrijk socio-
economisch onderzoek ingesteld naar de 
leef- en werkomstandigheden van de bio-
land- en tuinbouw. Tien jaar geleden deed 

worden Voor bio-middelen zal een be
perkter toelatingsdossier mogen gebruikt 
worden. 

In de jongste twee jaar werden in de VS 20 
biologische middelen toegelaten terwijl 
er in Europa geen enkel middel is bij
gekomen. 

Biologische 
iandbouw in de VS 

Rik Dedapper dit reeds op bescheiden 
schaal in zijn boek (IV) over de Be-
roepsbio-teelt. 

Intussen werkt de Europese Unie aan een 
eenvoudiger toelatingssysteem voor bi
ologische bestrijdingsmiddelen. Die re
geling zou dit jaar nog van kracht moeten 

In Ekoland (nr. 7/8) konden wij lezen dat 
er in Vlaanderen eindelijk een bio-op-
leiding komt. Deze wordt georganiseerd 
door BD Gent, Waarmonderhof en 
Groenhorst college Dronten. 
Toch nog even dit- Men zou kunnen 
stellen dat hierbij te weinig aandacht 

besteed wordt aan het bodemleven en dat 
die 20 bio-insecticiden en -fungiciden 
toch maar galante vervangers zijn van 
chemische pesticiden. En dat hierdoor 
aandacht voor bio-verantwoorde teelt 
technieken in het gedrang zou kunnen 
komen. 

Misschien is het met onmogelijk dat de 
geïntegreerde land- en tuinbouw géén 
chemische hulpmiddelen meer zou ge
bruiken, want ze thans nog volop, zij het 
in iets mindere mate, doet. 
En dat de bio-teelt zich houdt aan stren
gere normen en niet zinnens is zomaar in 
het wilde weg op die twintig bio-be-
schermingsmiddelen te springen. Al met 
al een goede evolutie, omdat dan veel 
meer mensen veiliger en gezonder zouden 
kunnen telen, én zich voeden. 

Anne W. 

in de VSA 
wordt 
schijnbaar 
hard gewerict 
om een 
degelijke blo-
landbouw op 
punt te 
stellen. 
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Elk jaar, net voor de nationale feestdag, 
behaagt het het koninklijk hof om een 
handvol onderdanen in de adelstand te 
verheffen Dames en heren die omwille van 
hun grote verdiensten baron, barones of 
ridder worden Aan zo'n aanstelling gaat 
een hele procedure vooraf want de ge
gadigden moeten de titel nog willen aan
vaarden ook Ondraaglijk zou het affront 
Zijn mocht meneer X of mevrouw Y wei
geren Met zo'n grappen wordt in Laken 
met gelachen Het hof neemt dan ook 
geen enkel nsico Zo mogen de uitver
korenen geen oproerkraaiers (geweest) 
zijn, geen dwarsliggers, geen woelwaters. 

^ ACH ZO 4 

wordt ridder En keramiste Carmen Dionyse 
knjgt de „vergunning van persoonlijke 
adeldom" toegemeten, wat dat ook moge 
betekenen De goede prof Louis Baeck 
gekend van zijn boek De wereld ons dorp of 
zoiets, wordt ook al ndder De Waal Do-
minique^OAï/rrteerColient wordt opgewaar
deerd tot baron net als Oüetïe jonkvrouw 
Degroux die barones wordt De grote chef 
van het Geheim Leger René Bauduin wordt 
eveneens ndder Enzoverder enzovoort 
Een man aan wie wij met voorbij willen gaan 
IS onze streekgenoot Paul De Keersmaeker 

Arbeid adelt! 
het moeten brave, werkzame en verdien
stelijke mensen zijn En vooral moeten het 
betrouwbare Belgen zijn' 
Eens het vooronderzoek afgerond moeten 
de dames en heren zich aan hun nieuwe 
stand aanpassen door het kiezen van een 
wapen en een spreuk, zoals de echte 
adel 
Omdat schilden en spreuken met meer van 
deze wereld zijn, ja zelfs de lachlust op
wekken, worden zij in stnkte familieknng 
bewaard Geen mens kan toch serieus blij
ven mocht hij Stijn ö3ron Coninx met schild 
en spreuk tegen het lijf zou lopen Of Eddy 
baron Merckx, gelaarsd en gespoord op zijn 
gelijknamige koersvelo' Of Monika barones 
Van Paemel terwijl zij de ruiten zeemt' 
De personalia die dit jaar in de prijzen vallen 
zijn allemaal bloedernstige mensen Zo is er 
Jo Walgrave, een dame van wie de naam 
onverbrekelijk verbonden is met de Na
tionale Arbeidsraad gekend onder het let
terwoord NAR Klarinettist Walter Boeykens 
mag een toontje hoger spelen want hij 

Eigenlijk verbaast het ons dat hij nog met 
tot de adel behoorde, hij die zijn hele leven 
reeds zovele titels en functies torst En 
vandaag op 68ste weet Paul nog lang met 
van ophouden! 
Paul De Keersmaeker heeft een schitte
rende loopbaan achter zich Geboren in 
1929 werd hij in 1959 burgemeester van 
het landelijke Kobbegem waar de ouder
lijke brouwerij staat Van 1720 of misschien 
reeds vroeger zijn De Keersmaekers er 
meester-brouwers en terecht fier op de 
vanaf dat jaar bijgehouden boekhouding 
van de brouwerij Paul die in Aalst op z'n 
jezuiets werd gevormd ging ondanks zijn 
rechtenstudies ook brouwen, maar deed 
nog zoveel meer Want werken is gezond i 
Als „Polle Keis" bleef hij burgemeester tot 
bij de samenvoeging met Asse in 1976, 
daar droeg hij de sjerp tot 1985 Maar 
ondertussen was hij ook CVP-kamerlid voor 
Brussel-Halle-Vilvoorde, herhaaldelijk 
staatssecretaris en zelfs Europarlementslid 
Al deze politieke functies weerhielden hem 

met om het ene bestuursmandaat aan het 
andere voorzitterschap te rijgen Vooral in 
de voedingssector, de brouwerijwereld, de 
land- en tuinbouw, de zuivel en aanver
wanten IS Paul een vaste waarde Met zijn 
als door weer en wind getaande huid ziet 
hij er een jongen van den buiten uit, rad 
van tong laat hij zich nooit in de hoek 
drummen, zelden weet iemand hem van 
zijn melk te brengen, als een gewiekste 
commercant kiest hij steeds eieren voor 
zijn geld Van grote Vlaamse strijdbaarheid 
heeft hij als politicus nooit een teken ge
geven, hij IS een beetje flamingant als het 
geen kwaad kan dn verkiezingstijd, bv), 
maar steeds Belgicist want daar kom je het 
verst mee En Paul heeft het ver gebracht 
Zo was hij ondervoorzitter van de GATT-
Mimsterial in Geneve en voorzitter van de 
Europese ministerraad van Landbouw En 
gezeteld heeft hij In de financieel-eco
nomische wereld Interbrew, Kredietbank, 
Union Miniere, Tractebel, Generale Maat
schappij Maar Paul schuwt ook het kleine 
werk met zo gaat zijn interesse naar alles 
wat met intercommunales te maken 
heeft' 

Begrijpt u lezer waarom het mij verbaast 
dat Paul pas nu in de adel is verheven' 
Arbeid adelt, zoveel is zeker Maar deze 
man verdient, gezien zijn waslijst functies, 
meer En toch is hij een en al beschei
denheid gebleven, na zijn benoeming ver
klaarde hij deemoedig ,Ach, ik neem dat 
voor wat het is Ik lig er met wakker van'" 
Bescheidenheid siert grote geesten, met 
waar 
Zeg dus nooit meer „Arbeid adelt, maar de 
adel arbeidt met'" 
Want dat is zeker met van toepassing op 
Paul baron van Kobbegem en omstreken 

RJ\smus 
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D e VU van het arrondissement Brugge 

organiseerde op 3 mei jongstleden, onder impuls 

van Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Marie 

Bogaert, een studiedag over de werkgelegenheid in 

de regio. 

4 E C O N O M I E ^ 

In west-
Vlaanderen is 

7,9% van de 
beroeps

bevolking 
werkloos, In 

Brugge is dat 
8,2%. 

é 

De Volksunie blijft in het algemeen debat 
over de werkstelling voorstander van een 
mix van remedies. Vooreerst moet de 
arbeidskost lineair verlaagd worden met 
bijvoorbeeld 7 tot 10%, met daar bovenop 
een extra-verlaging voor laaggeschoolden. 
Ook arbeidsherverdeling, vooral dan via 
deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking, 
sabbatjaren,... kan bijdragen tot meer te
werkstelling. Verder pleit de VU voor meer 
opleidingsmogelijkheden in de bedrijven 
zelf. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar 
dat bepaalde bedrijven, met de huidige 
grote aantallen werklozen, geen lassers 
vinden. 

ONTLEDING 

De VU onderkent dat Vlaanderen in het 
algemeen en in Brugge in het bijzonder 
evolueert van een traditioneel industriële 
economie naar een diensteneconomie. De 
industriële tewerkstelling in het arron
dissement Brugge, traditioneel een sterke 
werkverschaffer, blijft fors achteruit boe
ren en betekende in '95 nog nauwelijks 
20% van de totale werkgelegenheid. Ge
middeld voor West-Vlaanderen is dit toch 
nog altijd meer dan 30%. 
De afname van de werkgelegenheid in de 

industrie o.m. door delokalisarie wordt 
mee veroorzaakt door de hoge loonkosten 
in België. 

In het Brugse is deze trend nog meer 
voelbaar dan in veel andere Vlaamse re
gio's. Veel grote metaalverwerkende be
drijven slanken af of sluiten. Er zijn de 
intussen bekende voorbeelden van Out
board Marine Company (OMC) en Philips 
(beiden langs de Pathoekeweg). BN-Bom-
bardier zegt tevreden te zijn dat het Duitse 
Siemens de diesellokomorieven en het 
Spaanse Gec Alsthom de dieselmotorrij
tuigen voor de NMBS mag leveren. BN 
heeft met beide concurrenten samenwer-

Daartegenover staat dat in Brugge relatief 
veel nieuwe, kleine bedrijven gecreëerd 
worden en uitbreiden. Deze zijn evenwel 
niet in staat het verlies aan arbeidsplaatsen 
in de grote bedrijven te compenseren. 
De situatie van de werkgelegenheid in het 
arrondissement Brugge is er in globo slech
ter aan toe dan het West-Vlaamse ge
middelde. In West-Vlaanderen was in 
1996 zo'n 7,9% van de beroepsbevolking 
werkloos, voor Brugge was dat 8,2%. In 
Vlaanderen is het gemiddelde 9,3%. De 
situatie is dus zorgwekkend, maar tevens 
onaanvaardbaar, omdat 8% simpelweg te 
veel is. 

Werkgelegenheid 
in de Brugse regio 

kingsverbanden afgesloten of in de maak 
en op die manier zal ongetwijfeld een 
belangrijk aantal arbeidsplaatsen gered 
zijn. De vraag die zich voor het beleid 
echter stelt is hoelang we dit nog kunnen 
volhouden. Ook in Siemens-Oostkamp is 
de toestand onzeker. De afdeling die be
veiligingstechnieken produceert en goed is 
voor 400 arbeidsplaatsen wordt door de 
directie in München verkocht. Het is zeer 
de vraag in welke mate de 400 banen mee 
zullen overgenomen worden. Bovendien 
worden ook in de afdeling electronische 
componenten nog eens 75 voornamelijk 
laaggeschoolden met afdanking bedreigd. 
Het besluit is dat in Brugge de herstruc
turering in de industrie sterker is door
gezet dan in de rest van West-Vlaanderen. 

Geen poiitieice wii 
Jean-Marle Bogaert: „We zijn overtuigd van 
het feit dat het in Brugge voorai mangeit aan 
poiitiel<e wii om er echt iets aan te doen. Het 
stadsbestuur stelde bij het begin van de 
legislatuur de aanwerving van een econo
misch adviseur in het vooruitzicht, maar 
voerde dit pian twee jaar later stilletjes weer 
af! 
Wij hebben op onze studiedag gepleit voor 
een goed onthaal van nieuwe ondernemin
gen. Eén loket moet ervoor zorgen dat nieuwe 
investeerders niet alleen worden aangetrok-
ken, maar dat ze bovendien worden begeleid 
van A tot Z, in de doolhof van reglementen en 
voorzieningen om tot optimale oplossingen te 
komen binnen redelijke termijnen. 
Europese subsidies die de activiteiten alleen 
maar van de ene regio naar de andere ver
plaatsen worden best afgeschaft. Ze zijn trou
wens heel vaak veeleer op politieke in plaats 
van op economische basis toegekend. 
Verder dient de stad Brugge zich beter te 
verkopen in het buitenland als potentiële 

plaats voor investeerders. Een goede streek-
marketing moet op punt worden gezet, het 
Brugse stadhuis zou hiervan het zenuwen
centrum moeten zijn. 

Voor de VU blijft de uiteindelijke doel
stelling een volledige tewerkstelling. De 
manier warop dit moet gerealiseerd wor
den, is niet eenduidig. Vooreerst is er de 
havan van Zeebrugge. De Volksunie blijft 
overtuigd van de tewerkstellingskansen 
van de haven. Voor de VU moet de haven 
van Zeebrugge een semi-industriële haven 
worden. Het kan immers niet dat pro-
dukten die in Zeebrugge worden aan
gevoerd, naar Noord-Frankrijk vertrek
ken voor verdere bewerking om vervol
gens terug in een Vlaamse haven te wor
den verscheept. Een eerste bewerking van 
een aantal produkten moet mogelijk zijn 
in Zeebrugge. Wat niet betekent dat de VU 
voor een klassieke industriehaven pleit. 
Opdat echter nieuwe, arbeidsintensieve 
investeringen zouden gebeuren in Zee-
bruggge dient er een Noorderkanaal te 
komen. Enkel via een degelijke otnsluiting 
via de binnenwateren heeft Zeebrugge een 
toekomst. Ook moeten de bestaande we
gen (N31 en N49) aangepast worden en 
moet de spoorwegverbinding Gent-Zee-
brugge geoptimaliseerd worden. 

TOERISME 

Brugge speelt te weinig in op de groei
kansen van de toeristische sector. Daar 
waar toerisme een groeimarkt is, boert 
deze sector er in het arrondissement 
Brugge in 5 jaar tijd met liefst 12% op 
achteruit. 

Waar staat Brugge bijvoorbeeld met de 
alle-weer-voorzieningen? De uitbouw van 
het Sea-project in Zeebrugge is terzake 
toch maar een bescheiden begin. 
De verkeerschaos rond de badsteden 
schrikt in de zomer steeds meer toeristen 
af. Via goede parkeervoorzieningen moe
ten de badsteden weer leefbaarder woren. 
In het algemeen moet Brugge zich, ook via 
Zeebrugge, meer richten op verblijfstoe-

risme, in plaats van op het één-dag-toe-
risme. 

In het kader van het Kunstactieplan stelt 
de Vlaamse regering 250 miljoen fr. ter 
beschikking. Wel bijzonder weinig t.o.v. 
de gevraagde 1 miljard, maar toch. Welk 
meerjarenplan heeft Brugge hiervoor op
gesteld? In functie van werkgelegenheid, 
ook voor laaggeschoolden, laat men hier 
veel kansen liggen. 

Ook voor de visserijsector vraagt de VU 
nieuwe impulsen vanwege de Vlaamse 
overheid. Een samenwerking tussen de 
verschillende visveilingen dringt zich op. 
Voor de VU is een vloot van 120 schepen 
het absolute minimum. Het Vlaamse de
creet op het FIVA moet een impuls zijn 
voor jonge reders. Het aantrekken van 
visverwerkende bedrijven blijft evenwel 
een belangrijke opdracht voor het Brugs 
havenbestuur. 

DE BRUGSE ACTOREN 

Brugge vervult te weinig zijn rol als cen
trumstad. Universiteit, radio, Ty zetel 
hoger onderwijs, uitreiking nummerpla
ten, inbelpunt telefonisch bankieren,... 
niets daarvan in Brugge. 
Voor de VU moet de Brugse regio zich 
ontwikkelen tot een waar knooppunt van 
dienstverlenende bedrijven. De regio 
moet het speerpunt worden van de dien
steneconomie. Verder blijft de VU voor
stander van een „hoofdkwartierenzone". 
Maar dan wel in de stationsomgeving en 
niet in het natuurgebied aan de Char-
treuzeweg. 

De vraag die zich opdringt is welke in
stanties de nodige impulsen kunnen geven 
om opnieuw duurzame werkgelegenheid 
te creëren in de Brugse regio. 
Het Streekplatform dat twee jaar geleden 
werd opgericht slaagde er tot hiertoe niet 
in een gezamenlijke streekvisie te ont
wikkelen, gedragen door alle sociale part
ners. De GOM-West-Vlaanderen wordt 
verweten vooral oog te hebben voor het 
midden en het zuiden van de provincie, 
maar nauwelijks initiatieven te ontwik
kelen die Brugge ten goede komen. 
De stadsbegroting voorziet jaar na jaar 10 
miljoen voor initiatieven die de werk
gelegenheid ten goede kmen, maar er 
wordt geen frank van uitgegeven... 
En toch zijn er mogelijkheden. De Te
lematica bijvoorbeeld: een duidelijke 
groeisector in de informatiemaatschappij 
van de toekomst. En toch worden ze niet 
benut. Hoewel electronicareuzen als Phi
lips en Siemens zich in onze voortuin 
situeren, wordt er nauwelijks initiatief 
genomen. Brugge 21 niet te na gesproken, 
dat ook maar heel langzaam van de grond 
komt en waar gekibbel tussen midden
standers en grote distributieketens blijk
baar de boventoon halen. 
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watervriendelijk kamperen 
Reeds enkele jaren realiseert de vzw 
Dienst voor de Speelruimte, met actieve 
ondersteuning van het Provinciebestuur, 
projecten rond milieu en toerisme. De 
nadruk werd tot hiertoe vooral gelegd op 
het probleem van het afval op de Lim
burgse kampeerplaatsen. 
Een 100-tal kampplaatsen kregen via de 
provinciale middelen in de milieucom
missie Remo de beschikking over een 
mini-containerpark. Sorteerfolders op 
kampmaat en allerhande sensibilisatie-
materiaal werd ter beschikking gesteld 
van de vele meewerkende groepen en 
kampplaatsen. 

Toen enkele maanden geleden gedepu
teerde voor Leefmilieu Frieda Brepoels 
haar campagne rond rationeel water
gebruik „Druppelsgewijs, wijs met wa
ter" startte, besloot de dienst voor de 
speelruimte prompt dit jaar de aandacht 
van het project milieuvriendelijk jeugd-
toerisme toe te spitsen op het zuinig 
omspringen met drinkwater. Immers, 
ook kamperen kost water en ook kamp-

groepen lozen heel wat afvalwater dat 
sterk belast is. 

Door allerhande maatregelen kunnen 
kampgroepen evenwel hun druppeltje 
bijdragen in de drinkwatervoorraad van 
de provincie. Minder verbruiken en ver
vuilen zal misschien geen kmderspel zijn, 
het waarborgt wel het levende water voor 
kinderen. 

Het project „watervriendelijke kampeer-
plaats", dat door gedeputeerde Brepoels 
zopas met 17L000 fr. betoelaagd werd 
als bijzonder leefmilieu- en natuurbe
schermingsproject, stelt kampgroepen 
een infofolder, waterwenskaarten, een 
milieuwerkdoos en milieufiets en bege
leiding door de dienst voor de speel
ruimte ter beschikking. 
Infofolder: „Twee emmertjes water ha
len" heet hij en je vind er tips in over 
speels en zuinig omspringen met water op 
een kamp. 

Waterwenskaarten: Vier cartoonwens
kaarten, met prettige, avontuurlijke te
keningen zetten kinderen op een leuke 

manier aan tot het ontdekken van water 
als spelaanbod en als één van de ba
sisnatuurelementen nodig voor de ont
wikkeling van kinderen en andere grote 
mensen. 60.000 waterwenskaarten wer
den gedrukt met de bedoeling evenveel 
kinderen te bereiken. 
Milieuwerkdoos en mtlieuwerkfiets: 

Hierin vind je spelideeën, praktische tips, 
discussiemateriaal... 

Projectbegeleiding: Om dit project con
creet te begeleiden wordt een beroep 
gedaan op 2 jobstudenten, die „drup
pelsgewijs" kampgroep en kampbeheer-
der zullen informeren, enthousiasmeren 
en aanzetten tot concrete acties in ver
band met het zuinig omspringen met 
water. 

Het project loopt in 158 kampplaatsen, 
verspreid over heel de provincie. Op basis 
van vrijwillige toezegging worden zo'n 
600 kampgroepen bereikt. 

c& Info: Dienst voor Speelruimte, Vaart

straat 14 te 3500 Hasselt. 

De regionale vu-krant 

Excuus 
In WIJ van 17 juli werd op blz. 7 onder de 
titel ,Eerbare boedelscheiding' een bij
drage gewijd aan de 11 juli viering in Gent, 
georganiseerd door Dr. J. Goossenaerts-
kring Gent-Eeklo. In de bijdrage werd de 
aanwezigheid van een aantal VU-promi-
nenten vermeld. Door een vergetelheid 
werd de aanwezigheid van arrondisse
menteel voorzitster Chris Genbrugge en 
VU-volksvertegenwoordiger Karel Van 
Hoorebeke niet aangestipt. Daarvoor onze 
oprechte verontschuldigingen. 

Zoekertje 
Vlaamse vereniging voor ontwil<l<e-

llngswerk met actieve ouderen zoekt 
tegen uiterlijk 25/8 voitijdse mede
werker, voor deeltijdse staf-deeltijdse 
educatieve functie. Ervaring in werken 
met groepen; bezit van wagen vereist. 
Uitgebreid profiel aanvragen: 
05/233.50.72. Sollicitaties vóór 10/8: 
Kipdorp 21/13, 2000 Antwerpen. 

(052/46.22.92) en 
(052/46.30.44). Org.: A. 
Waasmunster 

Ramin Smet 
Verbruggenkring 

OOST-VLAANDEREN 
za. 9 auo. WAASMUNSTER: Bar

becue vanaf I9u. in de Gemeenschaps
school, Kouterbos, Kouterstraat. Deel
name: 350 f t , kinderen 175 fr. Org.: A. 
Verbruggenkring Waasmunster 

Zo. 10 aug. WAASMUNSTER: l=iets-
zoelctocht met schitterende prijzen, in
schrijven vanaf 14u. in de Gemeenschaps
school Kouterbos, Kouterstraat te Waas
munster. Info: Willy De Bruyne 
(052/46.23.06), Antoine Van Goethem 

WEST-VLAANDEREIM 
Do. 24 Juli BRUGGE: Sport en Spel-

dag in ,,'t Keunekot". Volkspelen met 
VWC-Brugge. Samenkomst vanaf 14u. 
Start om 15u. Nadien gezellige koffietafel. 
Deelname: 175 fr.p.p. Inschrijven bij Jo-
riska. 
Tot do. 31 Juli OOSTDUINKERKE: Tentoon
stelling 'Politieke cartoons: humor in de 
Vlaamse beweging' in het gemeentehuis, 
Leopold ll-laan, 2. Met cartoons van o.a. 
WIJ-huistekenaar Redmond. Meer info bij 
de Dienst toerisme: 058/53.30,55 of 
058/51.11.89. 

Wo. 13 aug. BRUGGE: Dagtrip naar 
Antwerpen met VWC-Brugge. Info en in
schrijvingen: Charles Tamsyn 
(050/35.37.99) 

Vr. 22 aug. BRUGGE: Jaarlijkse bui
tenlandse reis van VWC-Brugge. Dit jaar 
worden het 4 dagen Friesland. Info en 
inschrijvingen: Charles Tamsyn 
(050/35.37.99). 

za. 23 aug. IZEGEM: Vlaams Zo
merfeest. Famïlliefeest georganiseerd 
door alle verenigingen van het Vlaams Huis. 
Om 13U.30 start minivoetbaltornooi. 20u. 
3de Vlaamse zomernacht (VUJO-fuif met 
DJ's van Studio Brussel). Op zondag 24/8: 
vanaf 9u. eindrondes minivoetbaltornooi. 
Om 9U.45 aperitiefwandeling; 11u. finale 
minivoetbal en aperitief met muzikale om
lijsting; I3u. barbecue: I5u. retro-voet
balmatch; 16U.30 „Schijt je rijk". Dit alles in 
domein Ruytershove, Manegemstraat. Info 
en inschrijvingen bij Ivan Bourgouis 
(31.53.97). 

ANTWERPEN 
DO. 31 Juli HEIST O/D BERG: Af 

Sluitingsdatum van deelnemerslijst 
groepsreservatie voor première van mu
sical De Witte in het gemeentelijk CC op 
18/10 om 15u. Org. VU-afdeling, 
015/24.80.86. 

Za. 23 aug. HEIST O/D BERG: Wie 
gaat mee naar Saint-Hubert (Ardennen) 
voor veröroederingsfeest? Vertrek om 
7U.30 per trein. Programma op eenvoudig 
verzoek bij vw, Berop 2, 2220 Helst o/d 

Berg (015/25.15.82). Info: Vlaamse Kring 
Rodenbach, Van Dijck (015/24.80.85). Org. 
reis: gemeentebestuur en cultuurraad. 

Zo. 31 aug. WESTERLO: Met de bus 
naar Diksmuide. Vertrek om 7u. aan de Kon. 
Leopoldlaan 1 te Westerio (kruispunt met 
ring). Stopplaatsen: 7u.05 Tongerlo-kerk; 
7U.10 Voortkapel-pleintje; 7u.20 Olen-
dorp. Inschrijven voor 25/8 bij Jef en Lief 
Thys-Aerts (014/54.48.07). Kostprijs: 250 
fr leden VU-Westerio; niet-leden 300 fr., -
I2j. gratis. Vertrek uit Diksmuide om 
16U.30. 

Wo. 24 sept. TURNHOUT: LudO 
Abicht over ,,De Palestijns-Joodse proble
men. Vrede in het Midden-Oosten? ". Om 
20u. in de Warande, Keldercafé. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Vr. 26 sept. BERCHEM: Driedaagse 
reis van FW-Berchem naar Siegen. Met 
bezoek oude stad. Za. 27/9 bezoek aan 
Cinsbeurg, Bad Berteburg. Zon. 28/0: Freu-
denburg. Deelname ca. 7.500 fr. inschrijven 
door betalen van voorschot (3.000 fr.) bij 
FW-Berchem. Deelname voor max. 30 per
sonen, wees dus vlug! 

1 
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Ons e-mailadres 

redactie® vprti. be 
Vanaf deze week is ons weel<blad 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: redac-
tie@vprti.be. 

Kostuums 
naar maat 

- . - \ HERENKLEDING 

X yèrmees 
, / Steenhouwersvest. 52 
^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

-VI 

•s.f 

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 & Boch, enz... enz.. 

D E REUS IN TEGELS 

Sluit een handicap uit? 
' V.V lORDEN personen met een handicap uitgesloten' Hce dan ock, oe integratie van 
' J j f personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thu>sbegeteid,ng ondersteunend 
onderwijs, aangepast wonen, toeganketiikheld en geschikt werKen Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

^
KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaalti|dschnft Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer inffjr'ua'ie 
VNS vzw. Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel • 02/219 49 30 of fa/ 02-217 35 10 

De vervroegde wetgevende verkie
zingen in Frankrijk draaiden rond de 
polarisering links-rechts. Hoewel de 
autonomistische partijen er niet de 
minste begoocheling koesterden, 
sprongen zij toch op de kar van de 
verkiezingscampagne. Het is altijd een 
gelegenheid om uit de hoek te komen 
en om de eigen aanhang te meten. Dit 
bleek eilaas nogmaals gering. 
In Occitanié haalden ze nergens 2%, 

in Baskenland bijna 1,96%, in Ca-
talonië 1,39%, in Bretagne tussen 2 en 
3% (in Lanuon en Karaez wipten ze 
nipt over de 3%). 
De beste uitslag haalden ze nog in 
Corsica: in Aiacciu 3,77%, in Bastia 
4,62% en in Corti sprong Francescu 
Agostini met 6,64% zowaar over de 
5% horde. 
Biezonder treurig zijn de uitslagen in 
de Elzas. Daar mogen ze dan nog in 

liet ^alinö^utó 
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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De ware winnaars 
verspreide slagorde naar de stembus. 
Het Bürgerforum Elsass-Lothnngen 
kwam slechts in één kiesdistrict op. 
Zijn enige kandidaat behaalde 
0,25%. 
De EVU/UPA (Elsassische Volks-
union) geraakte niet verder dan 
1,72%, wat 5.027 kiezers vertegen
woordigt. 
Dan was er nog Alsace d'abord, een 
uiterst-rechtse, vaag regionalistische 

partij. Die haalde veel meer binnen: 
4,54%! 
Gebuisde EVU-kandidaat Bruno 
Wolff verklaart het kiesgedrag van de 
Elzassers als: meedoen met de ver
moedelijke winnaars. Wat hiervan 
ook zij m.b.t. de partijen, het ziet er 
inderdaad naar uit dat zij geen steun 
verlenen aan de autonomisten en dus 
meevooizen met de ware winnaars: de 
Fransen en de franskiljons. (kj) 
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D e Tour van 1997 is geen grote Ronde. Niet dat 

er geen atletische prestaties worden geleverd. 

Het tegendeel is waar. Maar de Ronde van Frankrijk 

mist spanning. Het overwicht van Jan Ullrich is 

te groot. 

^ SPORT • 

Het peloton heeft opnieuw een meester. 
Hij heet Jan Uihich en hij is drieën
twintig. Zonder ongelukken zal hij de 
Ronde van Frankrijk meerdere keren 
winnen. Hij kan het record van Anquetil, 
Merckx, Hinault en Indurain evenaren. 
Hij kan het zelfs verbeteren. Veel zal 
afhangen van de prioriteiten die de kam
pioen uit Rostock verkiest. Voorlopig 
wijst alles in de richting van een carrière 
die focust naar de Tour. La fête de juillet 
zou wel eens la fête de Jan Ullrich kunnen 
worden. Spijtig voor de verzamelde con
currentie maar het is niet anders. 
De jonge Duitser, die als twaalfjarige 
Oostduitser nog naar een internaat werd 
gestuurd om zich voor te bereiden op een 
wielertoekomst, loopt over van talent en 
karakter. Hij werd niet opgevoed in de 
weelde van het Westen. De fiets was al 
vroeg zijn leven. Hij leerde ook luisteren 
naar raadgevers. Hij aanvaardde spon
taan de wetenschappelijke begeleiding in 
al haar consequenties. Hij leeft, denkt en 
handelt als een kampioen van deze tijd. 
Hij forceert niets. Het schijnt allemaal 
vanzelf te gaan. Vorig jaar debuteerde hij 
in de Tour. Hij was toen niet ouder dan 
onze Vandenbroucke vandaag. Ullrich 
werd tweede na zijn ploegmaat Bjarne 
Riis. In Parijs dachten toen velen dat het 
andersom had gekund en dat de ploeg-
tucht de Ronde had beslist. Na de Tour 
verdween Ullrich uit de actualiteit. Dit 
seizoen werd hij Duitse wegkampioen en 
won hij één rit in de Ronde van Zwit
serland. In het UCI-klassement stond hij 
eind juni 21ste gerangschikt. Overwel
digend was dat allemaal niet. In de Tour 
sloeg Ullrich evenwel genadeloos toe. Hij 
was de gelijke van de beste klimmers in de 
Pyreneeën en de Alpen. Hij controleerde 
de koers met gemak en meesterschap. Hij 
heerste en verdeelde in het hooggebergte. 
In de individuele tijdrit naar St.-Etienne 
reed hij zijn tegenstanders in de ver
nieling. Meer dan drie minuten scheidden 
hem na 55 km van de tweede, Virenque, 
die hij overigens had bijgehaald. Ullrich is 
de bevrijder van de Duitse wielersport. 
Jarenlang, decennia lang werd op een 
potentiële Tourwinnaar gewacht. Er was 
Rudi Altig en er was Didi Thurau. Zij 
konden de verwachtingen nooit helemaal 
invullen. Nu is het zover. 
De Tour van '97 is de Tour van de nieuwe 
meester. Om hem in de toekomst echt te 
bedreigen zal een ander jong compleet 
talent moeten opstaan. 

EERST ZIEN EN DAN CELOVEN 

Dat jonge talent zou Frank Vanden
broucke kunnen heten. Tenminste, dat 
hoopten velen in dit land in stilte. De 
Tour van '97 heeft hen wijzer en een 
illusie armer gemaakt. 

Voorlopig wijst niets erop dat Vanden
broucke ooit Parijs in het geel zal kunnen 
bereiken. We weten dat Frank nog jong is 
- alhoewel Ullrich geen twaalf maanden 
ouder is - maar er werd van hem toch 
meer verwacht. In de Pyreneeën kon hij 
enkel met „de autobus" meerijden. In de 
Alpenrit naar Morzine liet hij zich ein
delijk eens zien maar echt indrukwek
kend was het toch allemaal niet. In de 
veertiende rit kwam hij zelfs buiten de 
tijdsgrens toe en het was maar omdat hij 
in het gezelschap van zo'n negentig an
deren verkeerde dat hij 's anderdaags 
toch nog mocht aanzetten... 
Juist is dat Vandenbroucke zelf had ge
waarschuwd voor overtrokken verwach
tingen. Hij kwam om te leren, zou mis
schien eens een nummer proberen op-

ten ervaren, eerst moeten zien voor ze 
willen geloven daar waar een omge
keerde instelling hun veel leed, moeite en 
tijd zou besparen. Nog altijd hebben onze 
beloften het knap lastig met wetenschap
pelijke en medische begeleiding. We zijn 
en blijven een volk van solisten en dat 
levert in de gecompliceerde wielerwereld 
van vandaag niet enkel voordelen op. 

De nieuwe 
meester 

voeren maar wil{de) voor alles Parijs 
bereiken. In dat opzet zal hij vermoedelijk 
slagen. Rijst de vraag naar zijn toekomst, 
naar de reikwijdte van zijn mogelijk
heden. De Tour wordt elk jaar zwaarder, 
moeilijker, veeleisender. De Ronde van 
Frankrijk weegt met al haar gewicht op 
het wielerseizoen. In juli worden re
putaties gevestigd en vernietigd. Wie wil 
meetellen moet zich hier laten zien. Men 
moet elf maanden lang naar die ene alles 
overheersende zomermaand toeleven. In
durain heeft dit jarenlang bewezen en 
vermoedelijk zal Ullrich zijn sporen pro
beren drukken. Zal een Vandenbroucke 
ook tot soortgelijke carrièreplanning be
reid zijn? Zal hij alles opofferen om dan 
in drie weken dubbel of kwijt te spelen. 
We moeten het nog zien. 
Frank trok naar zijn eerste Ronde zonder 
veel ervaring. Geen Giro, geen Vuelta, 
geen Midi Libre of Dauphiné in de benen. 
Hij wenst blijkbaar weinig leergeld te 
betalen. De Tour zelfheeft hem inmiddels 
met de werkelijkheid geconfronteerd. „Ik 
zal hard moeten werken", zegde Van
denbroucke. „Ik moet weerstand kwe
ken. Er moet nog veel gebeuren." Een 
wijze conclusie die beaamd werd door 
zijn ploegmaat, wereldkampioen Mu
seeuw. Johan zegde al in Vandenbroucke 
geen rondewinnaar te kunnen zien. Een 
mening die door meerdere waarnemers 
werd onderschreven. Vandenbroucke zal 
evenwel altijd zijn eigen gang gaan, zoveel 
is zeker. Hij wil altijd zijn gelijk halen. Al 
legde Ferdi Van den Haute, de coach van 
de jonge Lottorenners, de vinger in de 
wonde toen hij voor de micro van Radio 1 
zegde dat Belgische coureurs eerst moe-

WEDDEN DAT... 

Bij de start van de Ronde geloofden we dat 
1997 beter zou worden dan 1996 omdat 
slechter gewoon niet meer mogelijk was. 
Vandaag zijn we daar niet zo zeker van. 
Natuurlijk staat Farazijn onder de eerste 
vijftig gerangschikt en Vandenbroucke 
eindigt wellicht ook beter dan de eerste 
Belg van vorig jaar. Maar die ene rit-
overwinning blijft voorlopig nog ach
terwege. Museeuw kon zich nog maar 
nauwelijks laten zien. Van een wereld
kampioen werd meer verwacht. Steels, die 
geacht werd méér dan één rit te kunnen 
winnen, beleefde een rampzalig Ronde-
debuut. Hij werd uitgesloten, naar huis 
gestuurd. Met het schaamrood op de 
wangen. Op de Vlaamse nationale feest
dag toen het allemaal had moeten ge
beuren. Steels liep de ene frustratie na de 
andere op tijdens de massaspurten. In het 

geduw, getrek en gewriemel verloor hij 
zijn zelfbeheersing. Eerst koelde hij zijn 
woede op de eigen fiets, nadien gooide hij 
in de ultieme meters zijn drinkbus richting 
Escartin. Het liep allemaal nog goed af 
maar die ene beweging had rampzalige 
gevolgen kunnen hebben. De wedstrijd
leiding kon dan ook moeilijk anders dan 
onze landgenoot richting Waasland stu
ren. Een harde slag voor Tom Steels, voor 
zijn ploegmaats en voor de ploegleiding. 
We vragen ons trouwens af hoe de ge
sprekken over de toekomst zullen ver
lopen wanneer Patrick Lefever in Italië 
verslag gaat uitbrengen. De Mapeibazen 
zullen niet lachen. Twee jaar na elkaar 
komt hun ploeg niet in het stuk voor van 
de belangrijkste wielerwedstrijd van het 
jaar. Daar wordt aan getild, zeker weten. 
Nog kwader verging het de Lotto's. De 
ploeg werd meer dan gehalveerd. Vooral 
de Russen lieten het afweten. Abdous-
japarov die voor een ritzege moest zorgen 
werd uitgesloten wegens dopinggebruik. 
En de soigneur van de ploeg en de renner 
zelf gingen in de fout. Dat kan al tellen. 
Tchmil en Tereriouk, van wie veel ver
wacht werd, gingen voortijdig naar huis. 
Jo Planckaert en Mare Wauters geraakten 
niet over de Alpen. Jo heeft het van geen 
vreemden. De telg uit het beroemde wie-
lergeslacht kan naar Eddy, Waker en 
Willy verwijzen om zichzelf enigszins te 
verontschuldigen. Al reed zijn vader 
Willy wel in het groen de Franse hoofd
stad binnen. Met die familiale uitleg is de 
rekening van de ploegleiding echter niet 
gemaakt. 

Gym Pie 

Jan Ullrich 

laat 

bolletjestrui 
Richard 

virenque 
vergeefs 
vechten voor 

het geel. Een 

beeld voor de 

komende 
Jaren? 

9 

Klein wonder 
De Ronde bewijst andermaal dat onze wiel
rennerij acinter ligt bij de internationale ont
wikkelingen. De wedstrijdspreiding van de 
meeste van onze coureurs deugt met. De 
begeleiding is, ondanks de vaststelling dat er 
al jaren over gepraat wordt, nog altijd niet op 
niveau. Het blijft sukkelen. De vraag rijst 
hoelang de Tourdirectie, die de vele mooie 
verklaringen ten spijt hoofdzakelijk commer
cieel denkt en handelt, nog een Belgische 
ploeg aan de startlijn zal dulden. De bijdrage 
van onze vertegenwoordigers tot het spek

takel Is schraal. Daar moet verandering in 
komen. Het Is mooi gulden sporen uitdelen in 
Frankrijk, het is mooi te ijveren om de start 
van de Tour 2002 naar Vlaanderen te halen 
maar eigenlijk hebben de wielerliefhebbers 
daar geen boodschap aan. Die willen re
sultaten. Het is een klein wonder dat de 
belangstelling voor de Tour bij ons nog zo 
groot blijft. TV2 scoort maximaal tijdens de 
maand juli. Waarvoor de Tour dan toch nog 
goed is. 

(gp) 
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SCREAM 
Variety, het Amerikaans blad voor de ontspanningswereld, schreef 

bij het uitkomen van 'Scream' (omstreeks Kerstmis 1996) dat hij 

het horrorgenre teveel in z'n hemd zette en dat dat zou leiden tot 

een financiële flop. }a moe, hoe mis kan een recensent zijn, want 

reeds einde mei had 'Scream' de gillende som van 100 miljoen 

Amerikaanse dollars opgebracht - en dat alleen in Amerika! 

Nu de ftlm: We zitten in een voor het genre klassiek, klein, slaperig 

Amerikaans stadje. Casey Becker (Drew Barrymore) krijgt nogal 

eigenaardige telefoontjes die haar uitdagen om steeds gewaagder 

dingen uit te halen. Wanneer de beller zich eindelijk bekend maakt, 

zal dat ook haar dood worden. Volgende op het lijstje is Sidney 

Prescot (Neve Campbell) - haar moeder werd een jaar eerder op 

NIEUW IN DE BIOS 

dezelfde wijze als Casey vermoord. Natuurlijk is dat ook op

gevallen aan de schandaalpers en televisie. TV-reporter Gale 

Weathers (Courteney - Friends (Vr4) - Cox) denkt dat het hier om 

dezelfde man gaat, en dat de man die door Sidney werd herkend als 

de moordenaar van haar moeder, nu onschuldig in de dodencel 

zit. 

Wes Craven zou niet de meester van het genre zijn, moest hij je niet 

voortdurend op het verkeerde been zetten, zowel als het over de 

dader als over de komende slachtoffers gaat. Leuke cast, nogal wat 

ironie en hier en daar een sociaal statement, maken 'Scream' tot 

iets nieuw in het genre. Bloedig leuk. (**1I2) 

THE ASSOCIATE 
Whoopi Goldberg is een erg clevere analyst in Wall Street. Ze mist 

een promotie aan een mindere, mannelijke kandidaat. Gevolg: ze 

start een eigen zaak. Maar wie luistert er? Ze vindt een man uit, en 

ja hoor, alles begint te lopen als een trein. Maar dan moet die man 

plots opdagen. Geen nood, met de hulp van een travestiet wordt 

Whoopi een man. Een klucht over macht en sexisme, met sterke 

dialogen. Een remake van 'L'Associé', die dan weer gebaseerd was 

op 'El Socio' van auteur Jenaro Prieto. De Franse oorsprong heeft 

er waarschijnlijk ook mee te maken dat er nergens van racisme 

sprake is als het om Whoopi gaat. (**1I2) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

^ ^ Les aventures de Rabbi Jacob Frans ita 
llaanse komische film van Gerard Oury uit 1973 met 
Louis de Funès. Als antisemitische zakenman Is hij 
toevallig getuige van een aanslag op een Arabische 
revolutionair. Om aan de achtervolgers te ontsnappen 
vermomt hiJ zich als Joodse rabbijn. Wat volgt is een 
vlotte, soms satirische komedie met uiteraard veel 
drukdoenerij. Zat. 26 Juli, Ned. 1 om 20u.28 

' ï S f Boerenpsalm Vlaamse film van Roland Ver-
havert uit 1988 naar het boerenepos van Fellx Tim
mermans. De harde boerenstiel komt In al zijn fa
cetten aan bod en Ronnie Waterschoot is een erg 
overtuigende boer Wortel. Zon. 27 Juli, TV 1 om 
20U.15 

^ 9 Splendor Door gebrek aan belangstelling 
moet Jordan (Marcello IVtastroianni) zijn bioscoop 
„Splendor" sluiten. Gedurende vele Jaren Vî erd hij 
trouw bijgestaan door iVlarina Viady en Massimo Troisi. 
In nostalgische terugblikken toont regisseur Ettore 
Scola hun geschiedenis. Een tedere en oprechte 
hommage aan de bioscoop, waarin op erg hoog 
nvleau wordt geacteerd. Maan. 28 Juli, Ned. 3 om 
23U.07 

^B^ Toto Ie Héros Briljante Belgische film van Jaco 
van Dormael over een oude man die beseft dat zijn 
leven veel minder boeiend is geweest dan het ei
genlijk had moeten zijn. Op dat moment (in 1991) het 
grootste Internationale succes dat de Belgische film 
ooit kende. Bekroond met de Caméra d'Or (Cannes) 
en een César. Met Michel Bouquet, Jo De Backer, 
Thomas Godet en Sandrina Blancke. DIns. 29 Juli, VT4 
om 22U.20 

Jerry Lewis en 

Robert De NIro in 

„The Kind of 

comedy", woens. 

30 Juli, TV 1 om 

23U.10 

^^=i^ The New Centurions Geslaagde verfilming 
van ex-politieman Joseph Warnbaughs roman over de 
belevenissen van Jonge agenten van het politiekorps 
van Los Angeles. Eén ding blijkt duidelijk uit deze film: 
flik zijn In LA is zeker niet prettig, Met George C. Scott, 
Stacy Keach en Erik Estrada. Dond. 31 Juli, TV 1 om 
23U.15 

1^5^ Blueberry Hill Min of meer autobiografische 
film van Robbe De Hert uit 1989 over de Jaren vyftig 
en zijn problemen met de meisjes en het gezag. 
Ondanks de problemen met de producenten en de 
montage blijft dit een goede en ontspannende film. 
Met Michael Pas, Babette van veen. Frank Aen-
denboom en Frank Dingenen. vrU. 1 aug., Ned. 1 
om 22U.59 

^•^><fe^ii^i^-tt»AwJ«iifeifcw 

Een interne zaak? 
Wat is er de jongste tijd toch allemaal aan 
de hand bij de VRT? Niet alleen wordt 
het huis van vertrouwen door zowat 
iedereen met enig vakmanschap of succes 
verlaten, men schijnt er ook een ge
woonte van te willen maken om met (ex-) 
werknemers in de clinch te gaan. Er was 
het geval van Reddy De Mey, er was dat 
van Chris Van den Durpel en nu is er dat 
van Emiel Goelen, al dient daarbij ge
corrigeerd dat zijn ontslag al min of meer 
aangekondigd was. 

Wat Goelen precies wordt aangewreven is 
van officiële zijde niet meegedeeld. Hij 
was 'onzorgvuldig, naïef en onprofes
sioneel'. Middels hele en halve lekken is 
wel geweten dat Goelen er door zijn eigen 
medewerkers van verdacht wordt zijn 
consumenteprogramma te hebben ge
bruikt voor eigen gewin. 
Dat Goelen de functie van presentator 
van een consumentenmagazine zou ont
nomen worden stond zo goed als vast, dat 

hij ontslagen zou worden is verwon
derlijk. Een ombudsman moet onbespro
ken zijn. Goelen stond hier alvast in de 
zwakste positie: het volstond hem ver
dacht te maken om hem uit te schakelen. 
De presentator was met zijn programma 
redelijk succesvol en nam daarenboven 
geen blad voor de mond. Zo verklaarde 
hij ooit een top-functie aan de Reyerslaan 
wel te zien zitten. Mensen met zulke 
ambities zijn over het algemeen niet ge
wenst laat staan geliefd. Kijk voor een 
ander voorbeeld naar de jonge wielrenner 
Frank Vandenbroucke. Het leedvermaak 
over zijn klaarblijkelijke onkunde om een 
bergrit te rijden is groot. Dat geen van de 
andere landgenoten een berggeit is, 
wordt gemakshalve vergeten. Zij hadden 
dan ook niet verklaard ooit de Tour te 
willen winnen. 

De man die 'U kijkt toch ook!?' in 
Vlaanderen onsterfelijk maakte gaat nu in 
beroep. Het zou niet slecht zijn voor het 

f^ " ^ 

1 
imago van de openbare omroep moest ze 
Goelens ontslag naar de buitenwereld 
met redenen omkleden. Hij maakt zich 
niet sympatieker en geloofwaardiger 
door dit af te doen als 'een interne zaak'. 
Want, draaien of keren: Goelen was het 
gezicht van één van de meestbekeken 
VRT-programma's. Zijn ontslag is dan 
ook geen 'interne zaak' meer. 

In deze tijden van TV-vervai zijn er toch 
nog enkele zekerheden. Het Vf?r-jour-
naal is één ervan en ook iuc Ap-
permontzouüen wij met die eer willen 
bedenken. Appermont is naast een 
verzamelaar van Gouden Ogen ook en 
vooral een vakman. Je zal hem bij
voorbeeld zelden betrappen op een 
verspreking. Nu weten u en wij dat 
montage wonderen kan verrichten en 
dat behalve in live-programma's zowat 
alles kan worden overgedaan. Maar 
zelfs die wetenschap kan met ver
hullen dat Luc een prof is. Ter ver
gelijking- ook 'Blokken' met Ben 
Crabbé en 'Het Rad van Fortuin' van 
met Bart Kaê/l worden vooraf op
genomen. Opnieuw met ons zal u 
kunnen vaststellen dat daarin toch van 
tijd tot tijd een versprekinkje waar te 
nemen valt. Verondersteld mag wor
den dat de producer die niet op
zettelijk over het hoofd heeft gezien, 
maar na tien keer proberen met de 
mantel der liefde heeft weten te be
dekken. Voor TV werken is voorwaar 
niet altijd een lolletje. Gaan we een 
categorie hoger, naar de llve-ultzen-
dlngen, dan ontdekken we dat in som
mige programma's, zoals bij 'Coupe 
Margriet', de versprekingen pas stop
pen als de eindgenerlek al bijna af
gelopen is. Het zal waarschijnlijk bij de 
primaire en diepmenselijke nieuwe 
TV1 -waarden horen, al wordt voor een 
definitief uitsluitsel nog gewacht op 
een rapport van Censydlam. Gezien de 
rekening al betaald Is, kan dat nog 
even op zich laten wachten ... 
Maar keren we terug naar Appermont 
die In het Vlaamse TV-land op een

zame hoogten staat. Je hoeft niet van 
zijn stijl te houden - wat wij dan ook 
niet doen - om te erkennen dat er een 
bekwaam iemand voor de camera's 
staat. Herinneren wij u eraan dat hij het 
was die de 'Pak de Poen-show' mocht 
overnemen van de gebroeders Ver-
reth. De show werd nooit meer zo leuk 
als die eerste keer, maar alles scheen er 
te werken en de sponsor was, bij 
gebrek aan commerciële concurren
tie, tevreden. Behalve bij 'Luc', waarde 
gelijkgenaamde als interviewer stijf (of 

Het 

een keuze gemaakt worden tussen 
twee termen, is de tijd voor het spe
lende koppel om dan mag het andere 
duo middels de overgebleven woor
den raden welk ondenwerp de te
genpartij voor de kiezen kreeg. Het Is 
kindertijk eenvoudig, zeer geschikt 
voor televisie en, afgezien van het 
auteursrecht, ook nog eens erg goed
koop. Vooral dat laatste is voor VTM in 
tijden van financiële malaise handig 
meegenomen. 
Tijdens deze uitzending maakten we 

zegt ons 
niet veel 

wat zegt U?, woensdag 16 Juli 1997, VTM 

naargelang de gast- slap) door de 
mand viel, kunnen wij ons van Luc 
geen uitschuivers herinneren. 
Voorgaande om u maarte zeggen dat 
wIJ met een gerust hart plaats namen 
voor het schemn om 'Wat zegt U?' op 
ons af te laten komen, niet zonder er 
eerst nota te hebben genomen van 
het bestaan van een bekend merk 
fruitsap. Kwestie van een en ander 
beter te laten schuiven, moest het 
programma tegenvallen, in 'Wat zegt 
U?' dienen een viertal duo's in zo 
weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk 
woorden te vinden die betrekking 
hebben op één ondenwerp. Om het 
kijker noch kandidaten al te moeilijk te 
maken - het is tenslotte 'prime time' 
én zomer - mag er bovendien telkens 

ook kennis met Linda en Peter die 
elkaar, jawel, hadden leren kennen 
tijdens de preselecties van een ander 
TV-spel, Dat ze inderdaad beslagen 
waren in deze hobby van de Jongste 
Jaren mocht blijken uit het feit dat ze 
met de hoofdprijs gingen lopen en 
later in de week naar de 'grote finale' 
mochten. Wij kwamen niet te weten 
of ze ook die winnend afsloten. Daar
voor zegt 'Wat zegt U?' ons te weinig. 
Het is aan Appemnont en aan hem 
alleen te danken dat wij het pro
gramma uitkeken, 'Wat zegt U?' zal bij 
ons zo goed In het geheugen blijven 
hangen als 'Topscone', Wie nog voor 
de vuist weg weet hoe dat programma 
ook al weer In elkaar zat, mag het ons 
laten weten, KrUc 
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Cemanipuleerde 
ïïïals 

Tegenstanders van proeven met gene
tisch gemanipuleerde mais e.a. Iiebben 
de afgelopen jaren de proeven met mais 
die resistent Is gemaakt tegen de on-
l<ruldverdelger Glufosinaat verhinderd. 
Voorstanders zeggen echter dat Glufo

sinaat een vrij miiieuvriendelijl< middel is. 
Herbiciden behoren tot de zwaarst gif
tige pesticiden. Glufosinaat, dat meestal 
aangeboden wordt onder de handels
benaming „Round-up", werd, na uit
gebreide proeven, verboden door de 
Groendiensten van diverse Nederlandse 
gemeenten. Uit deze proeven bleek o a 
dat i.v.m. de giftigheid van Glufosinaat 
en zijn metaboilet, nog te weinig ernstig 

wetenschappelijk onderzoek werd uit
gevoerd. 
Maar bij de gemeentelijke groendien
sten gaat het meestal niet om cultuur
gronden, niet om percelen waar voedsel 
voor mens en dier wordt geteeld. 
Jaren geleden reeds werd door het tijd
schrift van ons eigen ministerie van 
Landbouw gewaarschuwd tegen een te 
laat gebruik van dit herbicide In bv. 

granen. Dit omwille van de metaboilet. 
Tenslotte profiteren de producenten van 
Glufosinaat van het feit dat andere her-
biciden inderdaad nog veel giftiger 
zijn... 
Wetenschap, financieel gesteund met 
staatsgelden, zou niet ten dienste mo
gen staan van de pesticiden-nijverheld! 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

# O P I N I E 4 

De volgorde waarin men de voornaam en 
familienaam in onze spreek- en schrijftaal 
gebruikt is een probleem van vele con
troversen en slordigheden. In Vlaanderen 
vindt men nog vrij veel naamplaatjes als: 
De Kiesmaker Bernhard - Tandarts. Je 
krijgt er al kiespijn van nog voor je 
aanbelt. Over wie mij aanschrijft met 
Wilms Herman in het adres (o.m. op 
documenten van een of andere over
heidsadministratie) denk ik: „Nog een 
taal-onhoffelijke afzender, en/of iemand 
die zijn computer niet wil of kan pro
grammeren om adressen in het juiste 
formaat af te drukken". 
Brieven, lidkaarten, diploma's, bank- en 
andere betaalkaarten enz..., zijn persoon
lijke of aan één persoon gerichte do
cumenten, en horen dus de persoons
naam in de goede volgorde te vermelden: 
titel of functie, voornaam, tusseniniti-
alen, familienaam. Een "spellingsregel" 
die expliciet niet in het Groene Boekje te 
vinden is, maar al eeuwenoud is in de 
Germaanse talen. Wij spreken toch ook 
van de achternaam, in het Duits zegt 
Zuname en in het Engels surname. 

Kortom, men kan best, indien nodig, zijn 
schrijvend leven beteren met de leuze: 
voornaam vooraan, staat voornaam ! 

Een en ander is op dit punt al aardig wat 
verbeterd in Vlaanderen. Maar toch vindt 
men nog geregeld naamplaten of fir
mareclame op vrachtwagens in de foute 
volgorde, en hoort men mensen zich 
kenbaar maken met: „U spreekt met 

Claessen Ernest". Blijkbaar nog een na
sleep van de invloed van de taal der 
Zuiderburen. 

In de Latijnse taalgroep is het veeleer 
gebruikelijk om, ook op individuele do
cumenten, de naam/voornaam volgorde 
te hanteren. In het Hongaars, behorend 
tot de Fins-Oegrische taalgroep, is die 
naam/voornaam-volgorde helemaal hun 
taaieigen. Wij kennen de Hongaarse com
ponist Béla Bartok; in Budapest is er een 
straatnaam-bord waarop men leest "utca 

Bartok Béla!'. En in het Chinees schijnt 
een "omgekeerde" volgorde ook tot het 
taaieigen te behoren. 

ALFABETISCHE LIJSTEN 

Omwille van de leesbaarheid komt in 
alfabetische lijsten de familienaam eerst. 
Om goed te zijn met een komma na de 
naam : Van den Bossche, Lodewijk G. 
Formulieren die dienen om namenlijsten 
samen te stellen, kunnen best ook de 
goede volgorde hanteren door het vakje 
"voorna(a)m(e«)" links of op de Ie lijn te 
plaatsen, de "naam" rechts of op de 2e 
lijn. 

Bij onze Noorderburen heerst er nog een 
ander gebruik in het "alfabetizeren"; ve-

Een voornaam 
vooraan, 

staat voornaam 
len onder ons zullen dat reeds gemerkt 
hebben bij het raadplegen van de te
lefoongids. Zo was het vruchteloos zoe
ken naar Lodewijk G. van den Bossche 
onder de Van's, deze stond wel onder 
"Bossche, ir. L.G. van den". Het is effe 
wennen. 

Toch vindt men in elke platenwinkel de 
uit een Vlaamse stam geboren Ludwig 
van Beethoven onder de B, en de Spaanse 
polyfonist Tomds Luis de Victoria onder 
de V. In het nieuwe Verschueren en
cyclopedisch woordenboek vindt men de 
(Waalse maar met vervlaamste naam) 
schilder Rogier van der Weyden onder de 
W, gevolgd door de Belgische staatsman 
Sylvain van de Weyer en de Franse ge
neraal Maxime Weygand. En de Ver
schueren is toch een Vlaamse uitgave... 
Voor namenlijsten met een bonte men
geling van vele nationaliteiten, doet men 
er best aan alle Van den Bossche's en De 

Victoria's volgens de ASCI-code van de 
computer te laten ordenen, spaties in

clusief (een spatie komt voor de letter A; 

in de Belgische telefoongidsen telt die 

spatie niet mee in de alfa-indexering!). 

TUSSENINITIALEN 

Het gebruik van tusseninitialen, afgeleid 
van de tweede of derde voornaam die 
men bij de geboorte heeft meegekregen, is 
een typisch Nederlands gebruik. Het is 
veel minder verspreid in Vlaanderen, 
weerom een historische invloed van de 
nabije Latijnse taalgroep. In de Skan-
dinavische landen, Duitsland en Enge
land ziet men het soms, in Amerikaanse 
namen veel meer. En aangezien het Ne
derlands de landstaal is in Vlaanderen, 
past het in onze identiteit onze namen 
met dit taaieigen van de tusseninitialen te 
schrijven. 

Persoonlijk sta ik er op dat men mijn 
naam steeds schrijft met twee initialen 
van de vier andere voornamen die mijn 
vader }an G.A. Wilms mij destijds be
zorgde. En dit ondanks het feit dat hij in 

VIOOTU 6y HÜHOR, 

1927 aan de toenmalige UCLouvain-Leu-
ven een Franstalig diploma verwierf, in
gevuld met: "Nom": Wilms Jean.... 

Zo zie je maar, achter de spelling of 
schrijfwijze van namen schuilt er heel wat 
meer dan dat men op eerste zicht zou 
vermoeden. 

Herman A.O.Wilms, 
Vorst-Brussel 11 

OPGAVE 93 

HORIZONTAAL 
1 Wat een uil In zijn jong 

meent te zien! (4) 
4 Gedwongen (5, 4) 
7. Wat overblijft van een af-

geknotte boom (6) 
8. Menigeen vindt dit een 

domme vogel (4) 
9. Die kiezen liever voor de 

vijand (10} 
12, Een van de twee lichaams

delen waar je van plezier 
op slaat (2) 

14. Veel bekritiseerde militair 
(4) 

17. Betreft 't tweede cijfer 
achter de komma (10) 

18. Trekdier dat tevens de af
korting Is van vierjaarlijkse 
internationale sportwed
strijden (2) 

19. Het domein van een 
machtige roofvogel (10) 

VERTIKAAL 
1. Wat niet deugt (8) 
2. Dit beddengoed is men 

aan 't afkeuren (5) 
5. Deel van een vinger (6) 
5. Levenloos zich voortbewe

gend in een straat die In
eens ophoudt (10) 

6. Veerkracht (5) 
9 Verwelkoming (7) 

10. Sorry! (6) 
11. Druipt met dunne straal

tjes (6) 
13. Enig en daardoor kostbaar 

(5) 
15. Voor dit voertuig Is 't nu 

een half jaar te vroeg (2) 
16. Verbrande plek tussen 

Brussel en Aalst (4) 

OPLOSSING OPGAVE 92 

Horizontaal: i schoppen-
boer, 7. eenmansaktie, 9. 
aardappel; 10. eerbied; 12 
weekloon; 13 gefluit; 14. 

Euro, 17. washandjes; 
Ria. 
Vertikaal: i . sleeptouw; 2. 
hindernis; 3 prat; 4 elske; 5 
boksbeugel; 6. eminent, 8 
tree; 9. alweer, 11. egaal, 15 
ui, 16. ra. 
Louis Moris uit de Swert-
moienstraat 14 te 3020 He-

(fespelers die alles Juist 
Had. H|) mag dan ook bin
nenkort een pakie thuis 
verwachten. 
De briefkaart met de op
lossing van opgave 93 ver
wachten w|j ten laatste op 
maandag 25 augustus a.s. 
op ons adres: Barrlkaden-

rent was één van de me- plein 12 te looo Brussel. 
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N og tot 16 november loopt in het Museum voor 

Midden-Afrika de expositie 'Met de tram naar 

Kongo'. Aanleiding daarvoor is een eeuwfeest: dit 

jaar is het precies 100 jaar geleden dat in Tervuren 

de Koloniale Tentoonstelling, als onderdeel van de 

Brusselse wereldtentoonstelling, plaats had. 

Tijdens de conferentie van Berlijn in 
1885, waar 14 landen vergaderden over 
de vrije handel in Centraal-Afrika, kwam 
Kongo kwam officieel in bezit van Le

opold IL Kongo was in aanvang geen 
kolonie van België, al had de monarch 
wel de toestemming van Kamer en Senaat 
nodig gehad om zich als soeverrein heer
ser van het land te laten erkennen. De 
historicus en kenner van het Belgisch 
vorstenhuis Jean Stengers schrijft daar
over in zijn werk De koningen der Belgen 

(Uitg. Davidsfonds) het volgende: „Van 

1885, jaar van de stichting van de Staat, 

tot 1908, jaar waarin de Onafhankelijke 

Staat een Belgische kolonie wordt, is Le

opold II in Kongo een absoluut monarch. 

Hij heeft er alle macht. Meer nog, de 

soevereiniteit en de persoon van de soe

verein lopen in zekere zin in elkaar over 

•waardoor Leopold-R zich 'de 'eigenaar' 

van Kongo kan noemen. Hij eigent zich 

het recht toe erover te beschikken als over 

privé-eigendom." 

Leopold II verkeeg toen eindelijk waar hij 
al sinds lang naar op zoek was. In 1860 al 
had hij, in zijn hoedanigheid van hertog 
van Brabant, als een Flintstone avant-la-
lettre aan Frère-Orban, toenmalig mi
nister van Financiën een marmeren bood
schap laten geworden. „// faut d la Bel-

gique une colonie." luidde de tekst rond 
een met robijnen en smaragden versierd 
medaillon van de vorst. Deze laatste had 
het marmer eigenhandig opgeraapt nabij 
de Atheense Akropolis en het laten snij
den en polieren tot een presse-papier. Het 
kleinood vormt nu één van de pronk
stukken van de huidige tentoonstelling. 

POEN SCHEPPEN 
Die tentoonstelling loopt dus één eeuw na 
de eerste. Hij is ondergebracht in het 
Museum voor Midden-Afrika in Tervu
ren. De expositie die daar 100 jaar ge
leden plaats had, werd daar niet zomaar 
uit de grond gestampt. Leopold II mocht 
dan al wel over een hoogstpersoonlijke 
kolonie beschikken, om haar uit te baten 
waren mensen nodig. Om er geld uit te 
kloppen, handelaren. In de jaren voor
afgaand aan de 'Internationale tentoon
stelling' waren al enkele wervende mi-
niatuur-expo's gehouden, maar deze wa
ren toch niet voldoende om de belang
stelling van het grote publiek op te wek
ken. Wilde de koning veel en goede 
functionarissen werven voor zijn land, 
dan was, had ook hij begrepen, een ander 
soort actie aangewezen. Samen met de 
wereldtentoonstelling werd daarom ook 
de koloniale georganiseerd. 
Rond diezelfde periode begint de ko
lonie, middels o.a. de rubberplantages, 
goed geld op te leveren. Leopold II ge
bruikt het om in Brussel, 'zijn' hoofdstad, 
enkele monumentale gebouwen neer te 

poten. Daaronder ook de plannen voor 
het Museum van Kongo in Tervuren. In 
1908, wanneer Kongo overgeheveld 
wordt naar de Belgische staat, heeft dat 
museum met de gronden errond een 
waarde van 8 miljoen fr., een bom geld in 
die tijd. We verwijzen hierbij opnieuw 
naar Stengers: „We beklemtonen dat dit 

beletd volledig het zijne is. Niemand heeft 

hem daarbij gesteund. Hij gaat in tegen de 

moderne koloniale doctrine van het einde 

van de 19de eeuw, die unaniem stelt dat 

werpen van toen behoren thans tot de 
topstukken van de Art Nouveau. 

ZWARTE ZWEMMERS 
Waarschijnlijk had de vorst niet alleen de 
bedoeling om Kongo bekend te maken. 
Kongo was immers bekend, zij het niet als 
een paradijs. Dat laatste leert ons althans 
het boek Onze Kongo van Hilde Eynikel 

(Uitg. Davidsfonds): „Omstreeks 1895 

Met de tram 
naar Kongo 

de koloniale gelden uitsluitend besteed 

mogen worden in het belang van de ko

lonies zelf." 

HET GEVAL 
Leopold stoorde er zich niet aan en 
gebruikte de winsten uit de kolonie, zij 
het soms middels een U-bocht, geheel 
naar eigen believen. Voor het uitbouwen 
van de expo in 1897 werd alvast op geen 
frank meer of minder gekeken. Het do
mein werd na de Brabantse Omwenteling 
eigendom van de Belgische staat en kwam 
zo ter beschikking van Leopold II. Die liet 
het oorspronkelijke, door brand ver
woeste jachtpaviljoen van de prins van 
Oranje slopen en liet er het 'Palais des 
Colonies' op verrijzen. Achter het paleis 
werden Franse tuinen en een attractie
park met o.a. een monorail aangelegd. 
Het ontwerp was van de hand van de 
architect Acker en had een neo-klassieke 
voorgevel en twee glazen serrevleugels. 
Daarin konden de bezoekers zich ver
gapen aan de dieren, planten en etno-
grafica die uit het verre Kongo waren 
gehaald om hier geëxposeerd te wor
den. 

De binneninrichting van het Koloniën-
paleis was helemaal in Art Nouveau-stijl 
samengesteld. Om indruk te maken op 
potentiële handelrelaties had Leopold II 
tropisch hout en ivoor uit 'zijn' kolonie 
gehaald en het ter beschikking gesteld van 
de meest vooruitstrevende kunstenaars 
van het moment. Dat laatste was niet de 
verdienste van de op dat vlak eerder 
conservatieve Leopold II, maar wel van 
Edmond Van Eetvelde, destijds staats
secretaris van de Onafhankelijke Kon-
gostaat en de nieuwe kunsttendenzen wel 
genegen. Ook de kunstenaar Henry Van 

de Velde was die tegenstelling niet ont
gaan en hij zou er later in het Duitse 
tijdschrift Dekorative Kunst naar ver
wijzen als Der Fall Tervueren. Dat er in 
'een land dat iedere idee afremt' zoiets 
mogelijk was, verwonderde hem. De ont-

begon een eerste negatieve persgolf tegen 

Kongo waarin vooral de moordpartijen en 

verminkingen door soldaten van de Force 

Publique in de verf werden gezet. Ook de 

terugkeer naar de oude kannibalistische 

gewoonten bleef niet onvermeld." Kongo 
en het bewind ter plaatse hadden een 
'imago-probleem' en ook daaraan kon de 
expositie iets veranderen. Van de ver
minkingen is één geval een eigen leven 
gaan leiden, dat van de afgehakte handen. 
Een agent in Kongo zou 1.308 rech
terhanden hebben afgehakt van onwillige 
slaven op de rubberplantages. Later bleek 
dat ze van lijken afkomstig waren en niet 
van levenden. Die 'verschoningsgrond' 
kon evenwel niet verhinderen dat het 
verhaal Leopold II nog jaren heeft ach
tervolgd. 

Ofschoon de tentoonstelling in 1897 de 
geschiedenis is ingegaan als 'die over 
Kongo' waren er niettemin ook tal van 
andere activiteiten. Er was de al eerder 
genoemde monorail, er werd een 'zee
slag' geënsceneerd en er waren de sport
manifestaties op en rond het domein. 
Daaronder een springtoernooi en wie
lerwedstrijden, maar ook watersportfees
ten. Die lagen niet echt in de buurt van het 
Koloniënpaleis, maar toch was er veel 
volk dat zich volgens de kranten van toen 
bovendien 'kostelijk' amuseerde omdat, 
zo leert de catalogus van Maurits Wynants 

ons „sommige Kongolezen met aan de 

drang van het water konden weerstaan en 

zich in het zwemmen probeerden te meten 

met de blanke deelnemers. De hilariteit 

weergalmde over het ruime watervlak 

Voorde pers was het een hele opluchting te 

zien dat de zwarten wel goede en erge 

speelse zwemmers waren, maar toch niet 

konden optornen tegen de blanke ge

oefende kampioenen." 

IEDER ZIJN ZWARTE 
Hoofdattractie op de koloniale tentoon

stelling waren zonder twijfel de Kon

golezen. Het tentoonstellen van niet-wes-

terlmgen ging in premiere op de we
reldtentoonstelling van Parijs, in 1878. 
Het publiek vond deze 'rariteiten' der
mate interessant dat ze al gauw een vast 
onderdeel werden op de volgende expo's. 
In België had Antwerpen (1885) de pri
meur met 12 Kongolezen. Tervuren 
volgde en op het domein werden enkele 
hutten opgetrokken die i.t.t. Antwerpen 
niet tussen de betonnen gebouwen lagen. 
De 267 Kongolezen werden onderge
bracht in drie 'inheemse' en één zgn. 
Gijzegemdorp. In dat laatste leefden uit
sluitend zwarten die door ene abbé Van 

Impe waren beschaafd. Overdag en bij 
goed weer dienden de Kongolezen het 
publiek te vermaken door voor hun hut te 
zitten, er het middagmaal te bereiden en 
de halve wilde uit te hangen. Het publiek 
kon hen dan bezichtigen vanachter een 
draad. Zich tussen hen in begeven werd 
verboden. Of Leopold II van dat verbod 
op de hoogte was, is niet geweten. Feit is 
dat hij noch zijn kolonie, noch de ten
toonstelling in Tervuren officieel bezocht 
heeft. Om dat verwijt tegen te spreken, 
werd van officiële zijde het gerucht ver
spreid dat de koning dat wel gedaan had, 
maar dan incognito. Leopold II die zich 
met zijn lange baard vermomd had? 7 
Kongolezen overleefden Tervuren niet 

(gv) 

De Ingang van 
de monorail, 
één van de 
attracties van 
de koloniale 
tentoonstelling 
In Tervuren, 
1897. 

Kongolezen 
als curiosum: 
'wilden' 
(boven) en 
'beschaafden' 
uit het 
'Gijzegemdorp' 

(^ 'Met de tram naar Kongo' loopt nog 

tot 16 november. De expo kwam tot 

stand met de steun van de G-bank en 

de Bank Belgolaise. Meer info over 

expo en randactiviteiten: Afrika Mu

seum, Leuvensesteenweg 13, 3080 

Tervuren, tel. 02/769.52.11, fax 

02/769.56.38. 12 
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