Volmachten?
Neen
bedankt!
aandag moesten de sociale
partners meedelen of ze al dan
niet achter het
Toekomstkontrakt voor de werkgelegenheid
wilden staan dat ze zelf mee onderhandeld
hadden. Aan werkgeverszijde was al eerder
bekend dat dit geen probleem zou vormen:
NCMV en VBO aanvaarden de teksten. Maar
aan werknemerszijde werd een afwijzing
verwacht.

M

Op het ogenblik dat we dit schreven
was de houding van ACV en ABW nog niet
bekend. Het ongenoegen was bij de bonden
groot: vooral het ontbreken van echte
garanties over nieuwe jobs zit de
vakbondsbasis hoog.
Intussen was al uitgelekt dat de regering
overwoog om volmachten te vragen voor het
geval de werknemersorganisaties het
Toekomstkontrakt zouden afschieten. Op die
wijze zou de regering toch het
Toekomstkontrakt uitvoeren, en in één adem
de begrotingskontrole, de opmaak van de
begroting '97 en de hervorming van de
Sociale Zekerheid aanpakken.
Een ultiem truukje om de vakbonden
over de streep te trekken? ACV-voorzitter
Peirens liet in ieder geval niet na zijn
achterban te waarschuwen voor het afschieten
van het Toekomstkontrakt: dan is het gedaan
met de onderhandelingsvrijheid, verschuift het
initiatief naar de regering, verhoogt de druk
op de automatische loonindexering en staan

erhaaldelijk wordt gesteld dat in Vlaan-

Hderen anders gedacht wordt over een

verdere staatsvorming dan in Wallonië.
Het is echter gevaarlijl< om zich blind te
staren op deze algemene indruk, ook In
Vlaanderen ondergraven krachten de
voorzichtige Schrikkelnota van ministerpresident Van den Brande.
In een vorige uitgave wezen we reeds op
het gewroet van de BPS, de zgn. Belgische
Progressieve Sociaiisten vormen een behoudsgezinde vleugel
binnen SP en PS, met
figuren als Ernest
Glinne, Jef Sleeckx,
Freddy Willockx, Jacques Yerna en... Georges Debunne.
Het gezelschap verzet
zich tegen de federalisering van de gezondheidszorgen en
de vraag naar homogene bevoegdheidspakketten. De BPS vreest dat een gedeeltelijke federalisering van de SZ tot
volledige splitsing zou leiden, angst die
ingegeven wordt door de Waalse socialisten die het afbreken van elke geldstroom naar Wallonië niet leuk vinden.
Het,,progressief" gewroet kreeg onlangs
steun van een ander unitair gezelschap,
met name het Front voor Unionistisch
Federaiisme. Deze groep, met boegbeelden als Albert Coppé, Kris Deschouwer,
Mon Detrez, Ludo Dienckx, e.a., trekt op
haar beurt van leer tegen de Schhkkelnota
die zij ,,volkomen eenzijdig" noemt en
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de vakbonden buitenspel bij de hervorming
van de SZ.
Maandag was ook duidelijk dat er
sowiezo geen nieuwe onderhandelingen zullen
komen: na een njet van de werkgevers, sloot
ook CVP-voorzitter Van Hecke zo'n nieuwe
ronde uit. De socialistische partijvoorzitters
Busquin (PS) en Tobback (SP) verklaarden zich
al akkoord om de regering bijzondere
machten te verlenen. Zij willen
begrijpelijkerwijze niet horen spreken van
volmachten, want tegen die term zijn de
socialisten ten tijde van de roomsblauwe
regeringen Martens V en VI uit de jaren
tachtig hevig ten strijde getrokken. Daarom
hebben de socialisten het deze keer over
speciale kaderwetten.
Hoe men de volmachten ook noemt, ze
dienen om het parlement buitenspel te zetten.
Een parlement waar de onvrede over de off
side zo al groot genoeg was. Als partij die de
demokratie hoger in het vaandel voert dan het
voortbestaan van de regering, spreekt het
voor zich dat de VU zich tegen nieuwe
volmachten verzet.
De VU riep op om op Vlaams niveau te
komen tot een ruim sociaal overleg. In
Vlaanderen moet het wél mogelijk zijn om een
nieuwe sociale konsensus te bereiken rond een
werkgelegenheids- en inkomensbeleid (zie:
Het partijbestuur deelt mee).

waarbij ,,alles neerkomt op het zoeken
naar maximale machtsuitbreiding." Het
Front gaat daarbij zelf van een eenzijdige
interpretatie uit. Zo wordt gesteld dat het
probleem van de homogene bevoegdheidspakketten niet zo prangend is,,vermits men bij het Waals Gewest, de Franse
Gemeenschap en het Brussels Gewest zeer
weinig klachten hoort."
Natuurlijk, elk van de dhe voelt zich goed
bij de huidige
toestand, ze
doen wat ze
willen en genieten voluit
van wat ze uit
de federale
schatkist
kunnen halen.
Het
Front
toont niet eens begrip voor de verzuchtingen door de Vlaamse regehng in de
Schhkkelnota
uitgedrukt, want de
,,meeste Vlaamse promotoren van de homogene bevoegdheidspakketten zijn intellektueel oneerlijk." Die oneerlijkheid
zou er dan in bestaan dat alle streven ,,niet
over funktionaliteit of efficiëntie gaat
maar over een machtsstreven" en dient
als ,,voorwendsel om de Belgische staat
maximaal af te bouwen."
De uitgave van het Front wordt helemaal
lachwekkend wanneer in het hoofdstuk
over de gezondsheidszorgen letterlijk,
maar dan ook alles lettehijk, overgenomen
wordt wat het tijdschhft van de BPS een

Unitaristische
papegaaien
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Denken aan de universiteit.
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De VU pleit tegen l<ernsplijting.
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Een traditioneel Zangfeest in Cent.
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Geven Russen geroofde schatten terug?.
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Nieuwe spelling;
Van Dale(n)streken?

maand eerder reeds ten beste gaf... Op
het vlak van toerisme en sport gaat het
Front toch wel wat ver. Toerisme promoten in het buitenland zou beter federaal gebeuren ,,Belgisch label is geschikter dan Vlaams of Waals", Waar haalt
het Front de wetenschap om dit te bewijzen? Het Vlaams Kommissariaat voor
Toerisme voert via Vlaanderen Vakantieland een suksesvolle politiek, helemaal in
de lijn van het buitenland waar men ook
de nadruk legt op de aantrekkelijkheden
van de regio's.
Helemaal dwaas is de stelling dat de topsportfederaal moet blijven.,,De financiële
chantage t.o.v, Belgische sportclubs die
Belgisch wensen te blijven is volstrekt
ondemokratisch," Maar wie weigert zich
reeds jaren te schikken naar het sportdekreet? Dat zijn toch wel de unitaire
sportbonden zeker!
Deze nonsens wordt graag overgenomen
door khngen die niet gesteld zijn op verdere federalisehng. Zo lezen we in Voor
Allen, het blad van SP-federatie Aalst, dat
de Schhkkelnota het werk is van ,,heetgebakerde hoofden" en dat,,onderzoek
(door intellektuelen) aangetoond heeft
dat een splitsing, een boedelscheiding
katastrofale gevolgen zou hebben " En
deze zijn volgens Voor Allen: niet-uitvoerbaarheid, onbestuurbaarheid en
duurdere kosten.
Maar wat de Sociale Zekerheid en andere
nog unitaire instellingen sinds jaren aan
Vlaanderen kosten wordt er niet bij gezegd. Ook de demokratie zou in gevaar
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zijn. Welke demokratie? Deze waarbij Wallonië aan Vlaanderen de regels blijft opleggen?
Ook de 500,000 werklozen worden erbij
gehaald. Maar wat gebeurt er wanneer de
federale regehng en de sociale partners
een banenplan uitdokteren? Niemand is
er tevreden mee. Omdat het federale
niveau niet langer meer het geschikte
platform is om de verwachtingen die in
beide deelstaten leven met mekaar te
verzoenen. Wanneer de Vlaamse regehng
een eigen banenplan opstelt blokkeren de
Waalse socialisten met een krachtdadig
neen. Over welke demokratie hebben wij
het dan?
Voor Allen besluit met het streven naar
Vlaamse eigenheid te kleineren door de
ophchting van een eigen nationale
Vlaamse voetbalploeg in het belachelijke
te trekken.,.Welke Vlaamse eigenheid bedoelt men? Deze van de bekrompen
geest?" besluit het artikel. Op een ogenblik dat de regio's van Europa hun eigen
gelaat profileren zouden wij bekrompen
zijn?
Wanneer men al deze unitahstische papegaaienj op een rijtje zet rijst de vraag
waarom een verstandige reaktie uitblijft?
Een antwoord biedt alvast de Volksunie
met haar Tienpuntenprogramma voor
Konfederallsme, het is dan wel nodig dat
de partij haar streven zonder ophouden
blijft benadrukken en verder uitdiept. Dat
is nodig, want het unitaire offensief krijgt
vorm!
Maurits Van Liedekerke

Coppieters
De initiatiefnemers van het Projekt
Coppieters lijken zich nu wel helemaal
niets meer aan te trekken van de kritiek dut
dit projekt als een SP-strategie beschouwd
wordt.
Nog voor het projekt officieel
bekendgemaakt werd, prijkt VU-er Maurits
Coppieters al met SP-er Norbert De
Batselier op de voorpagina van het SPmaandblad Doen. Dit SP-orgaan publiceert
•

; Minister van Voll<sgezonclheicl
Colla (SP) wil nog voor de zomer de
rel<lame voor tabak die op jongeren
gericht is verder aan banden leggen. Hij
wil ook het rookverbod in openbare
plaatsen verstrengen en de kontrole
^erop verstrakken. De inspiratie voor
zijn verhevigde strijd tegen het roken
vond Colla in de vaststelling dat deze
bezigheid bij jongeren opnieuw aan
populariteit wint.

• Tabak, alkohol, vet eten en
meer van dat soort fijne dingen zijn
evenwel niet zo schadelijk als algemeen wordt aangenomen. Mensen die
de gezondheidsrage op de voet volgen
zijn meestal stressgevoeliger en lopen
daardoor weer meer kans op enge
ziekten. Dat blijkt uit een rapport van
het internationale ARISE, een onderzoekscentrum naar levensvreugde.

een dubbelinterview met beide heren, nog
voor er officieel één letter gepubliceerd
werd. Enkele maanden geleden weigerde
Coppieters WIJ hetzelfde: het VU-weekblad
te woord staan, vooraleer het projekt
officieel voorgesteld was.
Bovendien drukt Doen een advertentie af
voor het boek van het projekt: Het sienjaal.
SP-leden kunnen het bij hun partij kunnen
bestellen tegen een prijs die 40% lager ligt
dan de boekhandelsprijs.

DOORDEWEEKS

^ Schoolverlaters die na hun
wachttijd nog geen werk gevonden
hebben, kunnen zich inschrijven voor
een stage in ontwikkelingssamenwerking. Wie een wachtuitkering geniet,
kan daardoor gedurende minimum vier
en maximum twaalf maanden aan de
slag bij een projekt van een erkende
NCO. Volgens Miet Smet doen de jongeren zo werkervaring op.

• Als eerste (en enige?) gemeente besliste Boechout voor haar
elektriciteitsdistributie over te stappen
van een gemengde naar een zuivere
interkommunale. Electrabel had zware
druk uitgeoefend, en geschreven dat
de gemeente daardoor niet langer kan
rekenen op de prefinanciering door
Electrabel van haar participatie in Telenet Vlaanderen.

* Agaiev verzacht verder het rotatieprincipe. Cekozenen die al twee
mandaten achter de rug hebben, en
een nieuwe termijn willen beginnen,
worden onderworpen aan een "aanvaardingsstemming". Dan moeten ze
wel twee derden van de stemmen halen bij de poll.

. PS-voorzitter Busquin stelde
voor om een vrijwillige vierdagenweek in te voeren voor Franstalige
leerkrachten. Als 10.000 leerkrachten
hierop ingaan, komen er 2.000 nieuwe
banen bij, zegt de voorzitter De socialistische vakbond wil er niet van
weten.
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„ We moeten eens nagaan hoe het zit met de groep van
ongeveer 300.000 samenwonende werklozen, echtengoot-vriend-gezinslid, die langdurig werkloos zijn en teruggevallen zijn op het forfait van een dikke 10.000 frank
per maand. Zijn ze écht nog beschikbaar voor de arbeidsmarkt, moeten die nog stempelgeld krijgen?" VLDvoorzitter Herman De Croo, want hij wordt geciteerd, wil
diegenen uit die groep die een onvoidoende Inoog gezinsinl<omen hebben, naar het OCMW sturen om steun,
Werl<loze gezinshoofden daarentegen zullen meer stempelgeld ontvangen.

•

12 BU\DZIJDEN
Beste lezer,
Zoals U merkt, telt deze WIJ slechts
12 bladzijden. De redaktie was genoodzaakt deze uitgave met vier
bladzijden in te korten, omwille van
een kombinatie van overmacht.
Door het Feest van de Arbeid op 1
mei, moest WIJ een dag vroeger dan
normaal naar de drukker. Daarbovenop kreeg de redaktie op de valreep het bericht dat de elektriciteitsmaatschappij op onze schreefdag de elektriciteit zou onderbreken.
Onze verontschuldigingen.

BUDCETKONTROLE
• Voor de rede van Antwerpen
zijn weer acht verschillende soorten
vis aangetroffen. Daar horen volgens
een wetenschappelijk onderzoek 25
soorten thuis. Maar als de waterkwaliteit verder verbetert zoals momenteel het geval is, zwemt over vijf jaar
opnieuw zalm in de Schelde.

Naar het OCMW

Volgens de wet moet de regering de
begrotingskontrole voor 30 april bij het
parlement indienen. Die datum werd
door
toenmalig
Begrotingsminister
Schiltz ingevoerd om de regering (toen
dus zichzelf) tot wat meer budgettaire
ortodoxie aan te sporen. In het verleden
bleef die budgetkontrole immers al te
vaak te lang op zich wachten, wat tot
financiële ontsporingen in de staatshuishouding leidde.
Premier Debaene liet vorige week weten
dat hij die wettelijk voorziene datum van
30 april niet zal halen (zie ook blz. 1). De
federale regering overtreedt dus de wet.
En doet dat weloverwogen. Zonder veel
skrupules. Als alibi haalt Dehaene het nog
te ondertekenen Toekomstkontrakt voor
de Werkgelegenheid aan.
Dat zou een enorme, zij het onrechtstreekse, invloed hebben op de begrotingskontrole. Want bij het uitblijven van
een akkoord over dit Toekomstkontrakt,
wacht volgens Gazet Van Antwerpen „de
totale chaos". Daarom vindt de krant het
niet zonder belang dat Dehaene en Begrotingsminister Van Rompuy vooraf weten waar ze aan toe zijn. „En is het dus
deze keer wellicht begrijpelijk en verdedigbaar dat het parlement eventjes langer moet wachten op de gekorrigeerde
cijfers".
Fout. De wetten worden niet gemaakt om
te overtreden, tenzij in wettelijk voorziene uitzonderingen. En zeker niet door
de uitvoerende macht, of sterker nog, de
wetgevende macht. Want de wetgeving
ligt in België haast volledig in handen van
de uitvoerende macht. Wat Dehaene probeert, is wat al veel snelheidsduivels probeerden: een snelheidsovertreding proberen af te wentelen op een moeder die
op sterven ligt, of een vrouw die moet
bevallen. Smoezen die al lang niet meer
gepikt worden.

PWA
Bij de stadsdiensten van Kortrijk zijn er
het voorbije jaar 50 banen verdwenen. De
overblijvende personeelsleden gaan daardoor onder een zwaardere werkdruk gebukt. Ze moeten meer overuren kloppen,
en kunnen moeilijker vrij nemen.
Om aan dit personeelstekort een mouw te
passen doet Kortrijk een beroep op het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA). "Voorlopig enkel op drukke momenten", verklaarde een woordvoerder
aan De Morgen, springen 34 klussende
PWA-ers in. Die zijn bovendien spotgoedkoop, 300 frank bruto per uur. Het
zou de bedoeling zijn die PWA'ers de
maximale 45 uur per maand in te schakelen.
Volgens de Kortrijkse personeelsdienst
zouden ook andere gemeenten de voordelen van het PWA ontdekt hebben: de
ideale en vooral goedkoopste manier om
tot een flexibel personeelsbeleid te komen.

UNIOP
Bij verkeersongevallen stelt de overheid
zich haast dagelijks burgerlijke partij voor
de schade aan openbare eigendommen als
verkeerspaaltjes of vangrails. Voor andere
misdrijven waar de staat schade lijdt is dit
met steeds evident. Neem nu de Uniopaffaire.
VU-kamerlid Geert Bourgeois vindt dat
de federale overheid van vier Uniopveroordeelden een kleine anderhalf miljoen frank terug moet vorderen die ze
verduisterden ten nadele van de schatkist.
Het Waals gewest leed nog veel meer

schade dan de federale overheid, maar het
is aan Waalse gekozenen om de Waalse
gewestregering aan te zetten deze bedragen terug te vorderen.
Bourgeois ondervroeg over deze kwestie
eerst de ministers van Financiën en Justitie, Maystadt (PSC) en De Clerck, die
hem met een kluitje in het riet stuurden:
Maystadt verwees Bourgeois door naar
De Clerck, die hem antwoordde dat dit
een regeringszaak betrof die pas na de
gerechtelijke uitspraak beslecht zou worden. De gerechtelijke uitspraak is er enkele weken geleden gekomen.
Vorige week hing Bourgeois aan de bel bij
Dehaene. Die kon de Izegemse VU'er
meedelen dat de regering pogingen zal
ondernemen om het bedrag waarvoor de
staat benadeeld werd terug te vorderen.
Hetzelfde zou gebeuren naar aanleiding
van de processen rond Agusta en Dassault. Bourgeois betwistte de procedure
die Dehaene daarbij wil toepassen. De
regering wil eerst proberen haar geld
terug te krijgen via een minnelijke schikking. Het VU-kamerlid vindt dat zij zich
al op het proces zelf burgerlijke partij
moet stellen.

VAN HOOL
Van Hooi, de bussenbouwer uit Lier kreeg
van het Europees Hof van Justitie gelijk:
de Waalse vervoersmaatschappij ging in
de fout door bij de aanbesteding voor een
bussenkontrakt na de vervaldag nog wijzigingen toe te laten aan de offerte van
een bepaalde kandidaat, die het kontrakt
in de wacht sleepte. Die inmenging was
politiek geïnspireerd. De Waalse gewestregering wou het kontrakt aan Emi/Re-

viaams Blok
naar Aalst.

Se non è vero...
rT.et weekblad Humo heeft al een hele tijd een reeks Jonge
Leeuwen lopen. Vorige week stelde in die rubriek Sarah
Wtllockx zich niet als eerste dochter van een gereputeerd
politikus aan.
Die politikus staat in het interview centraal. De dochter
omschri)ft haar vader nu eens als gevoelige burgemeestervuilnisophaler die veel aan Willy Claes te danken heeft, en
dan weer als een echt loodgietertje, een typische vertegenwoordiger van een betuttelend socialisme wiens droom
het was manager van Anderlecht te worden, en wie ze

geleerd heeft minder met zijn handen te wapperen op het
scherm. Tenslotte meent Sarah dat haar vader veel grappiger
IS dan hij overkomt. Het is moeilijk te geloven.
In het vraaggesprek heeft ze het ook een beetje over zichzelf.
Hoewel, de SP is nooit ver weg. Ze doet een boekje open
over haar medelijden met huisvriend Ettenne Mange en haar
idool Wtlly Claes, vraagt zich af (het meisje studeert rechten)
of Agusta witte-boordenknminaliteit is, en weet met of ze
nog steeds (sedert haar veertiende al) lid is van de SP. Sarah
leest Wtm Schamp op het toilet en ligt met wakker van de
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nault toewijzen en niet aan het bedrijf dat
volgens de aanbesteding de beste kandidaat was: het Vlaamse wereldvermaarde bedrijf Van Hooi.
De kwestie zorgde voor flink wat beroering, omdat ze aantoonde dat politici
in Wallonië desnoods de wet aan de laars
lappen om te verhinderen dat een
Vlaamse bedrijf bezuiden de taalgrens van
de Belgische federatie een overheidskontrakt in de wacht zouden slepen. Het
voorval vormt een pijnlijk voorbeeld van
het gebrek aan Waalse federale loyau-

Wat we alleen
doen...

vraag of er leven is na de dood, zonder deze twee dingen met
elkaar in verband te brengen. Tenslotte vindt ze zichzelf geen
echt briljante studente, wat we na het voorgaande enigszins
verwacht hadden.
Maar, wie met slim is moet hard werken en handig zijn. Ze
vertrouwt de Humo-lezers toe dat ze les heeft gekregen van
Johan Vande Lanotte. Daarvan vormde het drie pagina's
lange interview in het populairste tv-weekblad van Vlaanderen het beste bewijs.

D O O R D E W E E K S 4^

Vlaams Blok zou stemmen.
Leman verduidelijkte dat er m Antwerpen
een „ongelooflijk immobilisme" heerst
tegenover
het
migrantenvraagstuk.
„Mensen worden met hun klachten van
het kastje naar de muur gestuurd". De
pater vindt dat het in andere steden wel
de goede kant opgaat met het migrantenbeleid. De nieuwe koalitie slaagt er
volgens hem met in een "trendbreuk" te
realiseren.

teit.

VERVALDATUM
De sekretaris-generaal van het departement Onderwijs, de hoogste ambtenaar
op Onderwijs, vindt het niet zo gek dat er
een vervaldatum zou komen op de diploma's van leerkrachten. Wanneer die
verstreken is, hangt het volgens Georges
Monard af van de nascholing die de
leerkracht gevolgd heeft of hij of zij mag
doorgaan met onderwijzen.
Monard vroeg zich af of het dan normaal
is dat de overheid bij het begin van een
leraarsloopbaan eisen stelt, en dat nadien
met meer zou doen. Zelf vindt hij dit niet,
de nascholing van de leraar noemde hij
even natuurlijk als zijn basisopleiding.
Voor de nascholing wordt vanaf september geld uitgetrokken. Het budget
stijgt tot 530 miljoen in 2003. Of 4.000
frank per leraar. Want de minister van
Onderwijs geeft het geld voor de nascholing direkt aan de leraar die er op de
vrije markt zijn behoeften mee moet
bevredigen.
Maandag lekte een "diskussienota" van
Onderwijsminister Van den Bossche (SP)
uit waarin hij voorstelt het aantal studierichtingen in het sekundair onderwijs
zo ongeveer te halveren. Het aantal basisopties in de eerste graad wordt herleid
van 19 naar 10. Voor het beroepsvoorbereidend jaar wordt het aantal beroepenvelden teruggebracht van 28 naar 13.
In de tweede en derde graad vermindert
het aantal studierichtingen van 252 tot
165. Vooral in het technisch (van 107
naar 67) en in het beroepsonderwijs (van
98 naar 66) worden de keuzemogelijkheden beperkt. Deze beperking van de
studierichtingen past in de globale hervorming van het sekundair onderwijs.

LEMAN
Men kan moeilijk zeggen dat Johan Leman met zijn uitspraken op een studiedag
de anti-Blok-koalitie in Antwerpen een
hart onder de riem stak. De direkteur van
het Centrum voor Gelijke Kansen en
Racismebestrijding zei volgens de Gazet
van Antwerpen dat hij als Antwerpenaar
ook „als laatste redmiddel" voor het

met de vaststelling dat momenteel van
tien tot 20% van de eerstejaars met zekerheid gezegd kan worden dat ze absoluut geen kans maken om te slagen Hij
vindt het ontzeggen van de toegang tot
de universiteit voor die "hopeloze gevallen" met asociaal Het bespaart die
jongeren en hun ouders een hele hoop
ellende Overigens haalt volgens de
Vlaamse Interuniversitaire Raad twintig
tot dertig procent van de universiteitsstudenten nooit een diploma
Zoals verwacht mocht worden ving rektor
Oosterlinck met zijn voorstel bot bij de
studenten Een woordvoerder van de Leuvense Overkoepelende Knngorgamsatie
(Loko) zei dat een toelatingsproef alleen
het kennen kan toetsen, met het kunnen
Bovendien, zo vinden de studenten, moeten er dan strukturele maatregelen getroffen worden m het middelbaar onderwijs om tot een gelijk niveau te komen
Loko verzet zich wel met tegen een verDe rektor van de Katolieke Universiteit van wachten dat ze degelijk ondenwezen en
plichte en met-bindende onentenngsLeuven, prof Andre Oosterlinck, maakte in begeleid worden
proef, op voorwaarde dat die door het
We hennneren er hier aan dat de proffeneen kranteninterview bekend dat zijn unievaluatie m Vlaanderen minstens voor een PMS wordt georganiseerd
versiteit, als eerste in Vlaanderen, vijf van
Ook andere universiteiten druipen met
deel te danken is aan impulsen die vanuit
haar professoren een onvoldoende heeft
van
het entoesiasme rektor Jacques Wilde Vlaamse regenng en het Vlaams pargegeven voor de vakken die ze doceerlemsvan
de Universiteit van Gent vindt dat
lement
afkomstig
zijn
Wat
pas
mogelijk
den De evaluatie geldt dus specifiek voor
de vrije keuze voor de studenten moet
werd na de federalisenng van het onhun onderwijskapaciteiten Beoordelinderwijs De Standaard mer\(ïe op dat "van primeren De woordvoerder van rektor Els
gen van het w/etenschappelijk onderzoek
Witte van de Vrije Universiteit van Brussel
van het akademisch personeel zijn al meer de dingen die we zelf doen, we er inliet weten het een repressief voorstel te
derdaad een aantal beter doen"
ingeburgerd
vinden
Oosterlinck formuleerde in de populaire
De proffen in kwestie waren ook in een
krant Het Laatste Nieuws ook een ideetje Politieke partyen reageerden (voor zover
"tweede zittijd" gebuisd De betrokkenen
een toelatings- of onentenngsproef voor
we weten) met op het ideetje van Ooshebben immers kunnen gebruik maken
iedereen die universitaire studies wil aanterlinck Los van de mogelijke voordelen
van hun recht op het volgen van een
vatten De proef mag alleen die jongeren
die de professor al aanhaalde, hangt een
bijstunngsprogramma De KU Leuven
tegenhouden
waarvan
met
stellige
zeoordeel over een onentenngsproef naheeft tegen hen, ze werden met bij naam
kerheid geweten is dat ze met kunnen
tuurlijk af van het uitzicht ervan (vergenoemd, "maatregelen" getroffen Ze
slagen aan de universiteit Twijfelgevallen
plicht' wat wordt er gemeten of getest"?
worden met afgedankt, maar "geheronworden wel toegelaten Verder bleef OosIS een herkansing mogelijk"?) Tot slot nog
enteerd" Ook de andere universiteiten
terlinck erg vaag
twee bemerkingen waarom alleen een
zijn bezig met evaluatieprogramma's voor
onentenngs- of toelatingsproef voor het
het professorenkorps
Over zijn voorstel werd niettemin heel wat
universitair onderwijs, en met bvb voor
De evaluatie van de onderwijskapaciteiten gepalaverd Momenteel bestaat er slechts
de hogescholen, of, nog verdergaand,
van professoren is verheugend Verhalen
zo'n toelatingsproef voor de kandidaatvoor de verschillende nchtingen van het
over proffen die geen les kunnen geven
burgerlijk ingenieurs Er werd ook beslist
sekundair onderwijs"? En zijn er, behalve
kan wel elke afgestudeerde opdissen Zoeen toelatingsproef in te voeren voor de
de ratrace naar een universitair papiertje,
iets mag men eigenlijk met aanvaarden
geneeskundestudies Voor een algemene
geen andere dingen te bedenken die een
Studenten die inspanningen leveren om
toelatings- of onentenngsproef werden
een jaartje aan een universiteit voor jonge
een universitair diploma te bemachtigen,
alleen (herhaaldelijk) proefballonnetjes
mensen verrijkend maken"?
en daarvoor o m een met genng inopgelaten, die prompt doorgeprikt werschrijvingsgeld dienen te betalen aan de
den
universiteit van hun keuze, mogen verOosterlinck verantwoordt zijn voorstel
(PdJ)

oeten óe kan(di(daat-universiteitsstu(denten slagen voor
een toelatingsproef vooraleer ze universitaire studies
nnogen aanvatten? Kunnen proffen gebuis(d wor{den
wanneer ze onidermaats onderwijzen'? Deze twee vragen,
de eerste een los ideetje van een rektor, de tweede een
Leuvens feit, animeerden vorige week de diskussie over het
universitair onderwijs.

M
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stof tot spreken
Het staat Decroo natuurlijk vrij de
uitkering van samenwonende werklozen af
te pakken. Wij wijzen de liberare vogel
toch even op een antwoord daaromtrent
van minister van Arbeid Smet aan
kamerlid Beaufays (PSC). Een werkloze
die samenwoont met iemand met een
beroepsinkomen, verliest zijn hoedanigheid

van gezinshoofd en de daaraan verbonden
(hogere) uitkering als de werkende partner
meer verdient dan 5.745 fr. netto per

• WETSTRAAT

maand. In dat geval ontvangt de werkloze
als samenwonende nog gedurende één jaar
55% van zijn vorig loon met een
maximum, van 56.994 fr. Bruto dit keer.
Het is een extreem voorbeeld, m.aar indien
Herman de samenwoners schrapt moeten
beide partners het zien te 'roeien' (sic) met
minder dan 6.000 fr. per maand. Bravo
Herman, houd daarover nu eens een
referendum!

•

n zowat alle media verschenen de jongste tijd
reportages rond de tiende verjaardag van de
ontploffing van reaktor 4 van de kerncentrale van
Tsjernobyl. De VU pleit bij herhaling om in de
energievoorziening kernsplijting links te laten liggen
en stelt voor om in afwachting daarvan energie uit
kernsplijting extra te belasten.

I

Pleidooi tegen
Icernsplijting

BertAnciaux

Niet alleen spinazie-telers zullen zich de
kernramp van Tsjernobyl herinneren als
ware het gisteren. Wekenlang berichtten
de media over de gebeurtenissen in het
kleine plaatsje nabij Kiev. Evenzolang
werden diskussies gevoerd over het gebruik van alternatieve energiebronnen.
Maar net zoals de bedeling van jodiumtabletten op zich liet wachten, bleef
het ook voor die milieuvriendelijke vormen van energie vooral bij goede voornemens. Om niet te zeggen dat de wind
vooral verkocht werd i.p.v. gebruikt.
KERNVRIJ VLAANDEREN

Om het onderzoek naar en de aanwen-

Patrik
Vankrunkelsven

ding van alternatieve energievoorzieningen opnieuw aan te zwengelen bracht de
VU, bij monde van BertAnciaux en Patrik
Vankrunkelsven vorige week een aantal
standpunten naar voor die erop gericht
zijn om van Vlaanderen een kernenergievrije zone te maken, waarbij het moratorium op de bouw van kerncentrales
zonder meer behouden moet blijven. In
de eerste plaats, zo vindt de partij, moet
gestreefd worden naar een drastische vermindering van het energieverbruik.
Het massaal gebruik van kernsplijting
biedt, volgens de VU, weinig toekomstperspektieven, zeker wanneer het probleem van de berging van het radio-aktief

FINANCIËLE STEUN

KERNENERGIE

Meer specifiek in het Tsjernobyl-dossier
is de v u van mening dat het getroffen
gebied financieel geholpen moet worden
om de gevolgen van de ramp ongedaan te
maken. Met dat geld dient het vernietigde
reaktorblok beveiligd te worden en dienen de besmette gebieden gesaneerd te
worden. Financiële middelen moeten ook
vrijgemaakt worden om medische steun
te verlenen aan de slachtoffers van de
ontploffing.

Aandeel in de elektriciteitsproductie
einde 1994 (in %)
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afval in ogenschouw wordt genomen.
Voor een definitieve opberging van dit
gevaarlijk goedje werden tot op heden
immers geen sluitende methoden gevonden. Vraag is of dat ooit zal gebeuren.
Nu beseft de partij ook dat een kernvrij
Vlaanderen weinig zin heeft als net over
de grenzen de centrales op volle toeren
blijven draaien. Ook op Europees vlak
blijft zij bij de besprekingen rond de
Europese begroting er dan ook op aandringen de energiebegroting te heroriënteren, weg van de eenzijdige keuze
voor kernsplijting en naar die voor rationeel energiegebruik en ontwikkeling
van hernieuwbare energiebronnen.

VERENIGDE
STATEN

Aandeel van kernenergie in de elektriclteitsproduktie.
overtreffen België.

CANADA

ARGENTINIË
„
,._

Alleen Frankrijk en Litouwen

Het spreekt voor zich dat het gebied wel
in staat moet worden gesteld om zich van
energie te voorzien en ook daarvoor vindt
de v u dat geldelijke steun verantwoord
is. Deze bijkomende steun mag niettemin
enkel ten goede komen aan projekten
die;
* hetzij gericht zijn op het verzekeren van
de veiligheid bij de buitengebruikstelling van kernreaktoren
* hetzij gericht zijn op het bevorderen
van een meer rationeel energieverbruik
en/of de produktie van elektriciteit beogen middels hernieuwbare energiebronnen.
Onder geen beding, benadrukt de partij,
kan geld ter beschikking gesteld worden
aan de - al dan niet Europese - nukleaire
lobby om de keuze voor het gebruik van

De omgeving
van Tsjernobyl
moet
financieel
gesteund
worden.

kernenergie ook in Oost-Europa verder
uit te bouwen.
Ook in België, dat voor meer dan de helft
van zijn energie een beroep doet op
kernsplijting, moet het anders kunnen.
Anciaux en Vankrunkelsven verwezen
daarbij naar Oostenrijk dat de lopende
Intergoevernementele Konferentie voorstelde definitief te stoppen met de produktie van elektriciteit via kernsplijting.
Alternatieven zijn - naast het zuiniger
omspringen met energie - te vinden in
klassieke centrales op gas en in een doorgedreven gebruik van wind- en zonneenergie.
EXTRA HEFFING

Markant voorstel tenslotte: in afwachting
van de totale verdwijning van de techniek
van kernsplijting uit de energieprodukie
in België stelt de VU de heffing voor van
een belasting van 0,1 fr. per verbruikte
KWH kernsplijting. Deze heffing zou om
en bij de 3,5 miljard fr. kunnen opleveren,
een bedrag dat op andere begrotingskosten gekompenseerd moet worden. De
v u denkt daarbij onder meer eraan deze
som ter beschikking te stellen aan het
Nationaal Instituut voor Radio-aktief Afval en Splijtstoffenverwerking (NIRAS)
voor het onderzoek naar (meer) veilige
bergingsmetodes. Een ander voorstel is
om (een gedeelte van) de heffing te gebruiken om projekten die erop gericht
zijn alternatieve energieproduktie te ontwikkelen, te financieren.

V<y p het Vlaams Nationaal Zangfeest dat zondag
V_-/ in Flanders Expo in Gent plaatsvond, hield
ANZ-voorzitter Hugo Portier een vurig pleidooi voor
de splitsing van de sociale zekerheid, meer Vlaams
zelfbestuur, en Vlaamse amnestie.
V ZANGFEEST

Eén ding moet men ANZ-voorzitter
Hugo Portier nageven: de speech die hij
traditioneel op het Vlaams Nationaal
Zangfeest uitspreekt blinkt niet uit in
lengte. In tegenstelling tot de meeste
joernalisten zijn de meeste toeschouwers
immers niet naar Gent afgezakt voor de
woorden van de voorzitter, maar voor de
samenzang en het artistieke programma
waar honderden vrijwilligers hun beste
beentje voorzetten.
En van dat besef is Hugo Portier doordrongen. Met wat moeite had zijn toespraak op nauwelijks vier velletjes afgedrukt kunnen worden.De voorzitter
wees er meteen en terecht op dat zingen
nochtans geen vrijblijvende zaak is. Hij
liet zich in dat verband spijtig genoeg
verleiden tot enkele uitspraken die wel
eens verkeerd uitgelegd zouden kunnen
worden. Zoals deze: „Wie bereid is onze
liederen te zingen, moet tevens bereid zijn
de betekenis van de woorden die hij zingt
te aanvaarden en de daad bij het woord te
voegen". We hopen dat hij dit niet al te
letterlijk opvat. De Vlaamse liederenschat
is immers zeer rijk en verscheiden!
En over de opdracht van de kuituurverenigingen in Vlaanderen kwam volgende overdrijving over Portiers lippen:
„Het is bovendien de plicht van élke
kultuurvereniging, van elke Vlaming om
in alles het "Vlaanderen, bovenal hebbic u
lief" als leidmotief voor alle handelingen
te aanvaarden."
MELKKOE
Portier was wat beter op dreef met de eis
om de Sociale Zekerheid onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en
Wallonië te brengen. Hij gaf daarvoor
klassieke argumenten, zoals het recht
voor de deelstaten om eigen klemtonen te
leggen, de wens om met de SZ en de
fiskaliteit een Vlaams tewerkstellingsbeleid te voeren, de grotere beleidsefficiëntie van homogene bevoegdheidspakketten, de financiële responsabilisering
die met de overheveling gepaard zal gaan.
Hugo Portier had het ook over de ondoorzichtbare (Portier bedoelde ondoorzichtige) en onrechtvaardige transfers van
noord naar zuid, die „derhalve een sociale roofbouw op Vlaanderen" betekenen, en hij sprak over een gebrek aan
„meerwaarde" voor Vlaanderen „als
melkkoe voor Wallonië" dat ook in de SZ
tot uiting komt.
De Vlaamse parlementsleden werden
door Portier op hun phchten gewezen:
„U bent enkel verantwoording verschuldigd aan het Vlaamse volk." Meer specifiek riep hij hen op een „Vlaamse
Realpoütiek" te voeren, die uiteindelijk
leidt tot het opstellen van een Vlaamse
grondwet en een „onafhankelijke Natie,

v

tot Vlaanderen in Europa, als volwaardige lidstaat." Verwijzend naar een van de
deeltema's van het Zangfeest, "Neemt
mijn trou te pand", meende Portier dat de
Vlaamse volksvertegenwoordigers dezelfde trouw verschuldigd zijn aan de
Vlaamse idealisten en de hele Vlaamse
gemeenschap „als de Vlaamse Beweging
jarenlang tegenover Vlaanderen heeft betoond".

Brussel en Vlaams Brabant", te stellen dat
Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is
en zal blijven, dat „het Voerenstatuut
moet gerespekteerd" worden, het kies-

Van Borms naar amnestie is slechts een
kleine stap. „Na meer dan 50 jaar wordt
het tijd de verzoening te prediken", vindt
Portier. Maar heel het amnestiedossier
„en alle bevoegdheden die
hierop betrekking hebben"
moet wel naar Vlaanderen
overgeheveld worden. Het
Vlaamse parlement moet
dan maatregelen uitwerken „die leiden
tot de volledige opheffing van alle gevolgen van de repressie voor allen die om
politieke redenen veroordeeld werden."
Hugo Portier besloot met hetzelfde ijzersterk staaltje van Vlaamse logika dat
zijn vader Valeer op het Zangfeest van
1957 al ten beste gaf: „Zingen is bidden,
bidden is geloven, geloven is overwinnen,
daarom Vlamingen zullen wij, in onze
rechtvaardige strijd, overwinnen." Voor
wie nog mocht twijfelen.

Zingen is overwinnen!
PROVOKATIE?
De ANZ-voorzitter kwam sterk uit de
hoek toen hij zich verweerde tegen de
aantijgingen van extremisme, ultra-nationalisme en provokaties die uit bepaalde hoeken slag om slinger opklinken
wanneer de Vlaamse beweging maar een
gerechtigde eis durft stellen: „Is het provocerend te stellen dat we het meer dan
beu zijn om voor de meest vanzelfsprekende rechten naar de Raad van State te
moeten stappen", „onze bekommernis te
uiten om de dramatische toestand in

arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
gesplitst, en „de opgedrongen en misbruikte faciliteiten" afgeschaft, nu „en
niet in 11 juli verklaringen"? Natuurlijk
niet. Portier verduidelijkte: „Wat onze
tegenstanders graag provokatie noemen,
noem ik onze fundamentele Vlaamse
rechten."
De jongeren die vandaag kiezen voor de
Vlaamse beweging kregen van de ANZvoorzitter de raad mee zich te laten
inspireren door Borms, „de inkarnatie
van de gedachte dat alleen belangeloos
kan gediend worden."

Dansen rond
de meiboom
op klassiek
zangfeest.

(pdj)

Traditie troef
Het 59ste Vlaams Nationaal Zangfeest is
niet die tnistorische gebeurtenis geworden waarover ANZ-voorzitter Hugo Portier
het in zijn toespraal< had. Ja, er waren
voldoende middelen gevonden om het
zangfeest financieel op poten te houden
en ja, de overstap naar de Gentse expohallen was geslaagd. Voor het overige
was er niet veel nieuws onder de zon: het
werd een namiddag waar traditie troef
was.
De zowat 10.000 aanwezigen, waaronder
een VU-delegatie aangevoerd door voorzitter Bert Anciaux en sel<retaris Laurens
Appeltans, werden getrakteerd op een
meer dan drie uur durend spel<takel van
zang, dans en voordracht Meeste aandacht ging daarbij natuurlijk uit naar Portiers toespraak, geregeld onderbroken
door applaus en - ook al klassiek - door de
roep om 'Amnestie' en 'België barst'
Speciale gasten, waar de ANZ-voorzitter
naar verweest, waren de familieleden van
de onlangs tot levenslang veroordeelde
Irma Laplasse Opvallend ook was de aanwezigheid van Lionel Vandenberghe,
voorzitter van het iJzerbeaevaartcomité,
die vong jaar verstek had laten gaan uit

Hugo Portier
onvrede met het gevoerde beleid binnen
het ANZ.
Na de rede van Portier was het aan de
toeschouwers om de keel te schrapen en
'Omdat ik Vlaming ben' aan te heffen. Het
gezang stopte traditiegetrouw met de
Nationale liederen van Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen Voor de Vlaamse

Leeuw als orgelpunt op deze namiddag
geplaatst werd hadden de aanwezigen
kunnen genieten van o.a. de prachtige
samenzang van mannenkoor Conamus en
een fraaie dans rond de meiboom. Zoals
elk jaar verliep de regie, o.l.v. Herman
Slagmulder, vrijwel vlekkeloos en waren
ook de bindteksten van Wouter De Bruyne
en de voordracht daarvan door Wiifried
Haesen van een hoog nivo.
Verrassend, en eigenlijk ook wel een
beetje gedurfd, was de videomontage
van Karel Van Reeth met daarin enkele
getuigenissen over Vlaanderen. Gedurfd
omdat onder de vier getuigen enkele
asielzoekers en een Marokkaans meisje
zaten. Applaus kwam er toen een Koerd
zich uitsprak voor een goede kennis van
het Nederlands en toen een Chinese vertelde van Vlaanderen te houden, maar
zich diep in haar hart toch bovenal Chinees te voelen. Het zangfeestpubliek, of
althans een deel ervan, liet met zijn appreciatie alvast duidelijk merken dat het
openstaat voor anderen Terwijl het 'Dag
en nacht denkt aan Vlaanderen' maakt het
toch nog een plaatsje vrij voor de wereld
daarrond
(gv)

VNJ- trommelaars

Wie heeft onze
paracommando's vermoord?
Op 7 april 1994 was het 2 jaar geleden dat
10 Belgische paracommando's vermoord
werden in Kigali, Ruanda. Ondertussen is
duidelijk geworden dat de Belgische regering op voorhand op de hoogte was van
een naderende genocide en de dood van
deze 10 militairen had kunnen vermijden.
Reeds verschillende keren heeft de Volksunie de minister van Landsverdediging
hierover geïnterpelleerd en de vraag gesteld naar de inrichting van een onderzoekskommissie die de verantwoordelijke voor de gebeurtenissen moet aanduiden. Tot op vandaag weigerde de
regering bij monde van Jean-Luc Dehaene een dergelijke onderzoekskommissie.

De regionale vu-krant

Twee jaar na de gebeurtenissen wil de
Volksunie nog steeds een verklaring.
Daarom besloot het dagelijks bestuur van
de partij op voorstel van Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers en senator Bert Anciaux aktief deel te nemen
aan de petitieaktie voor de opheldering

zo. 30 Juni CENT: FW organiseert
een ,.Zingende Boot", van Gent naar SintMartens-Latem. Verzamelen om 13u.30 aan
Gordunakaai (Europahotel). Op de boot:
zang o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u.
Deelname: 360 fr., + 12u.: 200 fr, •12j.
gratis. Inschrijven vóór 15/6. Info en org.:
FW 09/223.38.83.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
za. 4 mef ERPE-MERE: Kiedingom-

haling vanaf 8u.30 i.s.m. het Vlaams Internationaal Centrum. Opbrengst gaat naar
heropbouw vernielde dorpen in Koerdistan. Info: Jan Caudron.
> Dl. 7 mei AALST: Bert Anciaux ontmoet Stijn Meuris. Om 20u. in café Safir,
Grote Markt. Org.: VUJO-Croot-Aalst. Info:
Herwig Van Wilderode (053/77.03.11).
WO. 8 mei CENTBRUCCE: Diavoordracht over De geschiedenis van het Patershol, door Roger Van Bockxstaele (deken
Patershol). Om 14u.30 in de Universiteit
van Gent, Blandijnberg, gehoorzaal 6.25
{6de verd.). Toegang: 50 fr./leden-VWG en
Rodenbachfonds; 100 fr. voor niet-leden.
Org. Seniorenakademie. Info: Oswald Van
Ooteghem (09/230.72.87).
Wo. 8 mei WELLE: Cespreksavond
met JaakVandemeulebroucke over Europa.
Om 20u. in Huyse St.-Pieter, Welleplein te
Welle. Org.: VUJO-Denderleeuw-Welle-lddergem. info: Els Van Rampelberg,
0533/67.42.47.
v r 10 mei CENTBRUCCE: De dood

met de kogel, door voordrachtkunstenaar
Jan Verschaeren. Om 20u. In de zaal van het
dienstencentrum,
Braemkasteelstraat.
Org.: Dr Goossenaertskring I.s.m. VWCGentbrugge-Ledeberg. info: Lieve RobertBogaert (09/231.19.41).
vr. 10 mei SINT-CILLIS/DENDER-

IWONDE: Info-avond over Drugs. Om 20u. in
het Gildenhuis te Sint-Gillis. Org. VUJO-Waas
en Dender.
Do. 23 mei SINT-AiMANDSBERC:
Gespreksavond met Jan Loones over ,,De
zaak Laplasse". Om 20u. in kultuurcentrum
„De Vlier", Begijnhof nr. 15. Toegang gratis.
Org.: Goossenaertskring SInt-Amandsberg.
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DO. 2 mei IZECEM: Plantijnzaal
POB, 19U.30-22U.: kursus ,,Het Romaanse
Landschap - de lokroep van de hoogte",
over romaanse en gotische kunst, met lic. R
Monsieur Deel 1. Org.: VSVK.
•ZO. 5 mei IZECEIM: Vlaams Huis,
13U.30: verzamelen voor wandeling te
Knokke. Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
Dl. 7 mei IZECEM: Plantijnzaal POB,
19U.30-22U.: kursus ,,Het Romaanse Landschap - de lokroep van de hoogte", over
romaanse en gotische kunst, met lic. R
Monsieur Deel 2 Org.: VSVK.
WO. 8 mei KORTRIJK: Om 20u. in
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde
van Namenstraat 7. Gespreksavond met
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois
over ,,Mijn ervaringen na één jaar parlement. Met de VU van federalisme naar
confederalisme." Org.: VU-Kortrijk i.s.m.
Dosfel.
Wo. 8 mei BRUGGE: Dlavoorstelljng
door dhr Menschaertover,,Zuid-Tirol, paspoort voor de Dolomieten. Om 15u. in
lokaal Magdalenazaal, Violierstraat 7. Samenkomst vanaf I4u. Met koffietafel. Org.:
VWC-Brugge.
WO. 8 mei IZEGEi»: V-Club voor
kinderen. Om I3u.30 in de Ommgegangstraat 5. Tema: wolschilderij. Meebrengen:
lijm, schaar, restjes wol. Inkom 70 fr Org.:
Vlanajo.
Vr. 10 mei IZECEiU: Vlaams Huis,
vanaf 20u.: derde kaarting. Ook op 12/5
vanaf 10u. Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.
Dl. 14 mei iZEGEM: De Drie Gezellen, viering Moederdag. Org.: FW-lzegem.
Dl. 21 mei IZECEIM: De Drie Gezellen, I5u.: E. Verkarre over ,,Cezelle zoals
hij werkelijk was en hoe hij dichtte". Org.:
VWG-lzegem.
WO. 29 mei BRUGGE: Volksvertelling door Gérard Debrabandere en d'Joos
Uytendaele met humor ,,Tekeningen en
spreuken". Om I5u. in lokaal Magdalenazaal, Violierstraat 7. Samenkomst vanaf
I4u. Met koffietafel. Org.: VWG-Brugge.

van de genoemde feiten.
-Via de afdelingen zullen de petitieformulieren verspreid worden met de vraag
zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Dit alles zou vrij snel moeten
gebeuren, zodat deze aktie, die in heel
België loopt, kan worden afgerond op 15

zo. 2 Juni IZECEM: Vlaams Huis
13U.30: verzamelen voor wandeling te
Houtkerque (Frans-Vlaanderen). Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
Vr. 7 Juni IZECEM: Vlaams Huis
vanaf 20u. Vierde kaarting. Ook op 9/6
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse
Vrienden.
Dl. 11 Juni iZEGEM: Bezoek aan
slakkenkwekerij te Ardooie. Org.: FW-lzegem.
Dl. 18 Juni IZECEM: Daguitstap
naar Gaasbeek. Org.: VWG-lzegem.
Zo. 30 Juni iZEGEM: Vlaams Huis,
13U.30: verzamelen voor wandeling te Kortemark. Org.: Wandelklub Vlaams Huis.

VLAAMS-BRABANT
DO. 2 mei DILBEEK: Het struktuur-

plan Vlaams-Brabant. Uiteenzetting door
Erwin Lammens en Frans Cornelis. OM 20u.
in de vergaderzaal van het Arr VU-sekretaraiaat, Ninoofsesteenweg 230. Org.:
WM.
Zo. 26 mei OUD-HEVERLEE: 25 jaar
VU-Oud-Heverlee. Viering in met een overzichtstentoonstelling vanaf I0u.30 met
muzikaal aperitief, vanaf I2u. grote barbecue (schaap aan 't spit, of brochette en
worst). In het Don Bosco-klooster Kaarten
(volw. 350 fr, kinderen 200 fn) bij Bert
Vanhamel (016/40.45.57) of Ciska Proost
(016/47.13.23).

vr. 3 mei HASSELT: Info-avond
over ,,De federalisering van de Sociale Zekerheid" met Patrick Vankrunkelsven. Om
20u. in Cultureel Centrum Hasselt (Detmoldzaal). Kontaktpersoon: Frieda Brepoels (011/23.70.36). Org.: VU-Hasselt.
Zo. 12 mei HASSELT: Bezoek aan de
Japanse Tuin te Hasselt om I5u. onder
deskundige leiding van een gids. Samenkomst om 14U.30 aan het zwembad. Deelname: 100 fr Inschrijven: Frank lisbroux
(011/27.35.30) t/m 1 mei. Org.: Vlaamse
Kring Hasselt/VU-Hasselt.

ANTWERPEN
Vr. 3 mei ESSEN: Bert Anciaux in
een gespreksavond over,,Jongeren en politiek". Om 20u. in zaal Den Block, Heuvelplein. Org.: VUJO-Essen.
Za. 11 mei KESSEL: DF-afdeling

gaat op tweedaagse trip naar Zuid- (of

mei. Men kan nog formulieren opvragen
op het algemeen VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (tel
02/219.49.30, fax 02/217.35.10). Voor
meer informatie over de aktie, kan u ook
terecht bij Willy
Kuijpers (tel
016/22.96.42 of fax 016/22.66.93).

Frans)Vlaanderen. Info en gids: Walter Luyten.
Zo. 12 mei WILRIJK: Aperltlefkohcert om 11U. in Kasteel Steytelinck. Met
jonge artisten van de Vlaamse Opera. Trio
Delaunay: Fang Song, klarinet - Jéróme
Dayan, fagot en Arie van der Beek, hobo.
Org.: Coremanskring en VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap. Na het koncert: aperitief aangeboden door dhr Hugo Schiltz.
Kaarten aan de ingang: 150 fr
Do. 23 mei KALMTHOUT: Met JE.
Driessens naar de tentoonstelling Paul Van
Ostaijen en Alice Nahon in het AMVC.
Daarna wandeling naar de stamkroeg van
Van Ostaijen. Vertrek met de trein om
12U.47U. in Heide. Deelname: 150 fr Inschrijven vóór 20/5. Org. en info: FWKalmthout (666.57.77).
Za. 25 mei WOMMELCEM: Met de

bus naar Mariekerke om er te wandelen en
lekkere paling te eten. Vertrek om 9u.30
kerk van Wommelgem; 9u.45 Drie Eiken,
Edegel en om 10u. Kontich De Fortuin. Met
wandeling, paling smullen, boottocht op de
Schelde. Inschrijven aan 550 fr p.p. (alles
inbegr) tot l5/5bij Ward Herbosch
(03/353.68.94). Org.: KK Jan Pulmège/Reisclub Tyrol.
zo. 26 mei AARTSELAAR: Om 15u.
wandeling met gids in aanwezigheid van
Patrick Vankrunkelsven. Om 16u.30 drink in
't Schrijverke.
Ma. 27 mei SCHOTEN: Wandeling
in Vordenstein met gids in aanwezigheid
van Johan Sauwens. Om 14u. Om 16u.
koffie en gebak in restaurant De Horst.
Deelname 150 fr Inschrijven bij bestuursleden VU-Schoten-Schilde-Wijnegem.
Wo. 29 mei TURNHOUT: Jaak vandemeulebroucke over ,,De Hormonenmaffia". Om 20u. in De Warande. Inkom gratis.
Info: Klara Hertogs (014/41.45.79). Org.:
Vlaamse Kring Turnhout.
vr. 31 mei LINT: Leden- en simpatisantenfeest met aperitief, goulash, kipragout en konijn. Met als gastspreker Paul
Van Grembergen. Om 20u.30 in De Witte
Merel (Congreszaal), Liersesteenweg 25.
Deelname 650 fr.. Info en inschrijven: Frank
vercauteren (03/455.71.56). Org.: vu-Lint.
Dl. 4 Juni BERCHEM: BuSUltStap
naar Zuid- (of Frans-) Vlaanderen met FWafdeling. Gids Is Walter Luyten. info: Paula
Van der Linden, Junostraat 17. Tel. en fax
(Paula): 321.73.60.
Zo. 30 Juni KALMTHOUT: Naar de
Zingende boot te Cent. Info: FW,
03/666.57.77.

Geef volmachten aan Vlaanderen
Na afloop van het partijbestuur werd volgende persmededeling verspreid "Vandaag blijkt duidelijk dat het federaal sociaal
overleg failliet is De traditionele sociale
partners slagen er met in hun verantwoordelijkheid te nemen Om welvaart en welzijn
te vrijwaren moet er dringend een alternatief gezocht worden

Opnieuw IS duidelijk gebleken dat er sprake
IS van een totaal andere benadering van de
werkgelegenheidsproblematiek aan beide
kanten van de taalgrens Het duidelijke
'njet' van het ABVV zal SP maar vooral PS
aansporen t o t een grote terughoudendheid Dit zal de daadkracht van de federale
regering ongetwijfeld hypothekeren

Voor de VU zijn dit met de bijzondere machten waarover in regeringskringen druk gespeculeerd wordt Het parlement moet ten
volte zijn democratische rol blijven spelen

De v u roept dan ook op om op Vlaams
niveau te komen t o t een ruim sociaal overleg, waarbij met alleen de klassieke sociale
partners, maar ook andere maatschappe-

lijke groeperingen (bv universiteiten, vertegenwoordigers van de werklozen ), betrokken worden In Vlaanderen moet het
mogelijk zijn om in zo'n overleg te komen
t o t een nieuwe sociale consensus rond een
werkgelegenheids- en inkomensbeleid
waarbij onze concurrentiepositie ten opzichte van onze directe Europese concurrenten wordt veilliggesteld maar waar tegelijkertijd nieuwe banen worden gecreëerd en welzijn en welvaart zoveel mogelijk
behouden blijven Op Europees niveau
moet er dringend werk gemaakt worden

• AANBEVOLEN HUIZEN

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het
Vlaams
Ontmoetingscentrum

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050-34.3082

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

ZAKENKANTOOR
MARTENS-DE KEGEL
N.V.

BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
054/33.43.47

NV JAN BREYDEL
Brugsesteenweg 1 0 8 - 8 4 6 0 OUDENBURG
Telefoon 059/26.82.97
Telefax 059/26.89.35
dinsdag gesloten

WIJ hebben hart en tijd voor U
Gordijnen en Overgordijen
De beste merken maken en plaatsen
20 jaar ervaring

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
^ baan brugge-oostkamp^
\
050 35 74 04
/•

Het e n i g e restaurant uit d e streek dat durft zijn v e r s e vis te

Advies voor uw interieur

tonen (zie toonbank ingang)
Specialiteiten

Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEi<E
Tei. 052/41.15.73

* dranken * restaurant
* snacks * zaal voor 50 pers

Brood- en
banketbakkerij

TAVERNE-RESTAURANT

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice

^ De Gulden Spoor

Visfondue 10 soorten
J«•
Visassortiment 7 soorten
Senegalees Stoofpotje
Hoevekip Valentine Thonart -i- kreeft

lOkm

"99®
Oostende
De Haan

U bent van harte welkom bij

Karel Van Den Berghe

Kostuums
naar maat

B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS

HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest. 52
ANTWERPEN

Tel.: 03/231.35.83

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde
Tel. 052-42.32.46

— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel 053/700664

Wekelijkse rustdag vrijdag tot z a t e r d a g 18 uur
Jaarlijks verlof d e c e m b e r
De familiezaak m e t traditie

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

10 Km van
Brugge &
Oostende

Love Arrangement 1 Nacht
Luxe kamer met dubbele
whirlpool,
Aperitief, Gastro-menu,
champagne op
de kamer, lekker lang slapen,
kamer tot IS.OOu.
4.950 fn per persoon.

jg>^GENTK
IBiguwapp«ii|ti'ooiaga<»si

KAPiïALUX
OP 1 JAAR
Knip me uit fles champagne

Alle stortingen \an
abonnementen en
redaktie op prk. 0000171139-31 van WIJ,
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel
Tel. 02/219.49.30
Fax. 02/219.97.25
Jaarabonnement 1.200 fr.
Los nummer
35 fr.
Verantwoordeliik
uitgever:
Bert Anciaux
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
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Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen

4,25 % NETTO

De VU vraagt de federale besluitvormers
uitdrukkelijk om in de huidige omstandigheden zo'n Vlaams en Waals overleg een
kans te geven Ondertussen moet zo vlug
mogelijk werk gemaakt worden van de
overdracht van een aantal essentiële instrumenten om een Vlaams en Waals werkgelegenheidsbeleid mogelijk te maken '

•

WOONIDEE

- DEVRIESE woonverlichting

van een gezamenlijk redelijk niveau van
sociale bescherming Een lage sociale bescherming kan dan met langer uitgespeeld
worden als concurrentievoordeel

Een uitgave van het
Vlaams Pers-, Radio- en
TV-mstituut v.z.w.
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Maunts Van Liedekerke
Redakteuren:
Peter Dejaegher
Geert Vranken
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Reklameregie:
Decom
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.26.76
Fax. 02/463.11.61
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Hotel De Stokerij Oudenburg
Tel 059/26 83 80 Fax 059/26 89 35

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

7

mmmmimm

••n

* e Baranja is bij TV-kijkend Vlaanderen
genoegzaam bekend, een 800-tal landgenotenblauwhelmen bewaakt er de broze Balkanvrede. Dit
deel van een reusachtig polder- en moerasgebied
tussen de Donau en de Sava is het laatste stuk van
het huidige Kroatië dat nog bezet is door Servië.

V LANDUIT s

De
Macedonische
president
Gilgorov
herstelt

moeilijk van
een aanslag
op z|Jn leven.

De stukgeschoten polderdorpen en -steden langsheen kaarsrechte polderstraten
en -di)ken moeten nu heropgebouwd
worden. Zoals leper er na WO I bij lag, zo
werd Vukovar - een der Baranjasteden verwoest door de Cetniks. Vukovar (vuk
= wolf, var = burcht) heette voor WO II
ook Wolfsburg. Het werd in grote mate
door Duitse kolonisten uit de polderklei
opgetrokken. Graaf Eltz - wiens stamhuis
in Mamz staat en nog steeds de 500 DMbiljetten siert - zorgde voor de adellijke
groenaanleg.

THOMAS BATA

In Osijek (Duits = Esseg) daarentegen op een 20-tal km van Vukovar - was het
embargo wél voelbaar. Dit andere kolonisatiestadje van de Baranja bleef m
Kroaatse handen. Daar verdween dan
weer de Servische minderheid. In de
Kersttijd '91 verbroederden wij er met
een groepje VU'ers terwijl Servische bommen insloegen. Tussen de resten van een
opengespatte bomhuls, die wij als oorlogssoevenier meekregen, bouwden we
dit jaar bij ons thuis de kerstkribbe...

hij uit de Bijlmermeergevangenis, na zo'n
reeks strooptochten in Amsterdam.
Arkan spreekt goed Nederlands. Hij verkocht in menig eroshuis van Amsterdam,
Antwerpen en Brussel, reeksen Middeneuropese vrouwen in medeplichtigheid
met zijn Bulgaarse vrienden, die hem nu
(Griekse) brandstof leveren. Zijn vader
bracht het tot kolonel in Tito's leger en
was tevens de populaire peetvader van de
Joegoslaafse Rode Ster-voetbalploeg.
Ook daar kristalliseerden de rechts-ekstremen van het „Herboren Servië" zich na Tito's overlijden - tot Cetnik-knokploegen.
Wie herinnert zich nog de bloedige voetbalwedstrijd, begin '90, tussen Dynamo

IS er nieuw leven
mogelijk langs een
oorlogsrivier?

In 1930 trok de Tsjechische schoenenkoning
Thomas Bata ook naar
Vukovar. Hij stichtte er
een sociaal-gericht produktiebedrijf, te vergelijken met wat Lieven Gevaert in Mortsel
en Philips in Eindhoven deden. In 1932
stortte Bata echter met zijn vliegtuigje
neer. Zoon Bata redde zijn rubberimperium totdat de moordende 2de WO in
dit bevochten gebied hem verdreef. Bata
week uit naar Canada. Alle volksduitsers
(l/4de van de toenmalige Baranjabevolking!) werden gedood of verdreven. En
Bata's bedrijf doopten Tito's gezellen om
tot „Borovo Combinat". Met 22.000
werknemers bevoorraadde het gedurende jaren datzelfde Joegoslaafs leger,
dat Servië in z'n huidige aanvalsoorlog zo
behendig gebruikte. Bata's geniaal ontworpen laarzen, autobanden, tentzeilen
enz, vind je overal terug in het voormalige
Joegoslavië. En ook bij ons. Maar hier
verdwenen de Bata-schoenwinkels onlangs uit het stadsbeeld.
Vukovar viel op 16 november 1991.
Zieltogend zal het met zijn ommeland na vier jaar Servisch bruggehoofd aan de
Kroaatse kant van de Donau geweest te
zijn - moeten worden „teruggeschonken" aan Kroatië... Hoe zal dat verlopen?
De Hongaarse, Slovaakse en Kroaatse
stadsranddelen zijn leeggepest door de
psycho-Cetniks. Deze Servische benden
wandelden jarenlang ongestraft naar die
voor hen volksvreemde arbeiders-cités.
Ze dreigden en verkrachtten er de
„vreemde luizen", stalen TV's en huishoudelijke apparatuur. In Belgrado, op de
rommelmarkten, vond deze oorlogsbuit
gretige afnemers. Maar ook in het doodarme Bulgarije dat... vanuit Griekenland
voor de noodzakelijke Servische legerbrandstofaanvoer zorgde. Met het VNembargo lachten ze volop in Vukovar,
toen WIJ er een bezoek brachten.

Vojislav Seselj, de psycho-Cetnikhoofdman en ooit doctor in de Rechten geworden aan de universiteit van Sarajevo,
verkondigde luidkeels over de Servische
TV in diezelfde kersttijd dat hij met „zijn
mannekens" deze „gebiedsuitlopers van
Kroaats fascisme" weg ging hakken. De
Donau en de Sava zouden in de Baranja
volop vruchtbare Servische moederstromen worden, „de levensaders voor een
Groot-Servië". Kroatië wilde hij herleiden tot een gebied rond Zagreb, „meetbaar met het oog vanop de katedraalspits...". Die landarm van Kroatië zou een
deel van Groot-Servië worden, met Banja
Luka als regionale hoofdstad!

VOETBALOORLOG
De 1,7 miljoen Albanese Kosovaren blijven de slachtoffers van die andere beruchte psycho-Cetnik: Zeljko Rzanjatovic. Hij is geboren op 17 april 1952 en in
de Lage Landen beter bekend als Arkan.
Hij prijkt al jaren op de Interpolzoeklijst
ten laste van vijf Westeuropese landen,
waar hij gespecialiseerde bankovervallen
organiseerde. Op 8 mei 1981 ontsnapte

Zagreb en Rode Ster Belgrado? De meer
dan 20 Kroaatse doden werden achteraf
in Arkan's nachtklub door „zijn mannekes" gevierd. Diezelfde bende handhaaft nu de Servische orde in Kosova!
Arkan richtte in het najaar '92 zijn eigen
bank op, gespijsd met smokkelgeld en
met de grote oorlogsbuit. Zijn Delije
Detective-bureau verzorgt voor Servische
politici goedkope bewakings- en opsporingsdiensten. In ruil mogen „zijn mannekes" de reizigers aan de MakedoonsKosovaarse (lees: Servische!) grens plunderen. Zij staan boven de wet en kontroleren op hun beurt de doeane.
In het reuze-Hotei Prishtina van de Kosovaarse hoofdstad Prishtina bezet zijn
clan met alle denkbare luxe een volle
verdieping. Overal prijkt er zijn beeltenis
met de Servische variant van „Eigen volk
eerst!": vier S'en rond de armen van het
(ortodokse) kruis: „Samo Sloga Srbina
Spasava" (= Alleen eenheid kan Servië
redden!). Deze vier S'en vind je overigens
overal geklad: over de Latijnse lettertekens van Kosovaarse opschriften, op de

enkele katolieke kerken, op de moskeeën...

GHANDI'S VAN DE BALKAN
Achter het grote leegstaande betonnen
sportstadium van de (door de Serviërs
opgeheven) Kosovaarse voetbalploeg
Prishtina - in het hart van de stad - huist
in een klein sekretariaat dr. Ibrahim Rugova, de onofficiële (maar gekozen) president van Kosova. Deze akademikus die
aan de Parijse Sorbonne Franse letterkunde studeerde blijft, niettegenstaande
alles, in de vrede geloven. Hij ontvangt zo
dikwijls als mogelijk afgevaardigden en
parlementsleden uit alle vrije landen. Hij
belijdt letterlijk de geweldloosheid. Bedreigingen allerhande behoren
tot zijn dagelijkse
agenda. Een tiental
Kosovaarse
clanoudsten bewaart met hem
(vooralsnog?) de
vrede in Kosova
tegen de Servische bezetter.
Duizenden Kosovaren weken uit. Hun
huizen worden de een na de ander toegewezen aan Serviërs, onderscheiden aan
het front en ook aan de Servische uitwijkelingen van Bosnië en van de Baranja... Hoelang is dit bedreigde leven
nog vol te houden? De enkele VN-waarnemers veranderen daar weinig aan. Zij
schrijven verslagen en nog eens verslagen.
In het aangrenzende buitenland, Makedonië, herstelt de even vredelievende
Kiro Gligorov moeizaam van een bomaanslag. Deze 75-jarige oud-Titoïst voer
steeds een middenkoers en werd bij de
eerste vrije verkiezingen met grote meerderheid herkozen. Zonder omhaal paste
hij zijn Makedoons zelfstandig geworden
republiekje aan bij de Westeuropese bestuurstrant.
In de Makedoonse regering zetelen ook
vier Albanese en een Turkse minister. De
herziene grondwet waarborgt de minderheidsrechten. Maar het Griekse embargo en het Servisch oorlogsbeest
wurgde de Makedoonse zwakke ekonomie; 3 1/2 miljoen inwoners leven in
dit mooie land onder de Europese bestaansgrens. Bulgarije, Griekenland en
Servië zouden het maar al te graag opslokken in hun grootheidswaanzin-dromen.
Nu heeft de EU nog de tijd om met de VN
en de NAVO daadwerkelijk achter de
vredeswil van Demagi Rugova en Gligorov te staan. Laat ons in hun vrede
investeren. Wij weten immers nu hoeveel
doden en miljarden deze Balkanoorlog
voor onze generatie zal kosten...

De heropbouw zal zwaar zijn.

Willy Knijpers

Vlaamse regering
onder stroom
Een van de debatten dat nogal wat opschudding heeft veroorzaakt in het
Vlaams Parlement is het debat rond de
participatie van de interkommunales in
de elektriciteitssektor. In maart werd
hieromtrent een regeringsstandpunt medegedeeld. Hierin werd gesteld dat de
gemeenten zich slechts tot het jaar 2014
konden binden aan Electrabel, producent
en verdeler van elektriciteit. Dit was 9
jaar minder dan Electrabel had verhoopt.
De VU vindt deze verbintenis op zich
reeds veel te lang. De energiemarkt wordt
zeer binnenkort opengesteld voor Europese mededingers en met het oog
daarop lijkt het verstandiger de konkurrentie te laten spelen. Dit zou aanleiding kunnen geven tot lagere elektriciteitstarieven en daar zou het toch
allemaal om te doen moeten zijn.
BELOFTEN
Het regeringsstandpunt
stipuleerde
voorts dat het sociaal passief van Electrabel (de personeelskosten van Electrabel) in 2014 niet in de maag van de
gemeenten mag worden gesplitst, wat
deze private onderneming nochtans
voorstond. Dit juichen we toe. De VU
wenst echter ook dat de grondslag op
basis waarvan voor een bepaalde elektriciteitspartner zou worden gekozen uitdrukkelijk door externe, onafhankelijke
bronnen zou worden bepaald. De regering liet dit echter in het midden. Ook
omtrent het milieubewustzijn van Electrabel kunnen vraagtekens worden geplaatst. In het kader van het nieuwe
uitrustingsplan voor het komende decennium, verkondigt Electrabel dat ze
rationeel energieverbruik zal nastreven.
Dit was echter ook reeds beloofd in het
vorige uitrustingsplan. Toen kwam daar
echter niets van in huis. Welke waarborgen hebben we dan dat het thans beter
zou zijn?
Op basis van deze beschouwingen diende
de VU-fraktie bij monde van Jean-Marie
Bogaert, hierin gesteund door Agalev, een
motie in. Hierin vestigden ze er de aandacht op dat het Vlaams Parlement reeds
op 30 november 1994 een motie goedkeurde die de vertikale integratie diende
te voorkomen. Dit houdt dus in dat het
Vlaams Parlement er toen tegen gekant
was dat eenzelfde onderneming zowel
produktie als distributie van elektriciteit
zou toebedeeld krijgen. Groot was dan
ook onze verbazing toen we vernamen
dat de gemeenten een belang van 5%
zouden nemen in Electrabel.
In deze motie verzocht Bogaert de regering ook geen statutenwijziging van de
interkommunales goed te keuren vooraleer in het parlement een openbaar ener-

VOORBEELD BRUGGE
Ook de CVP-fraktie diende een motie in
op het regeringsbesluit. Zij beklemtoont
hier de gemeentelijke autonomie. Op zich
is dit een mooi principe. In de praktijk
geeft het echter carte blanche aan de
leden van het schepenkoUege om een deal
aan te gaan met Electrabel. Dat het wel
degelijk die richting opgaat bewijst een
recente Electrabel-brief aan het Brugse
schepenkoUege, Jean-Marie Bogaert kon
deze inkijken. De elektriciteitsmaatschappij deelde de schepenen op lakonieke wijze mee dat zij zich geen zorgen
dienden te maken over de termijnen van
het kontrakt, want er bestond dienaangaande reeds een nieuwe afspraak tussen
Electrabel en minister-president Van den
Brande. De vraag dient echter gesteld of
de elektriciteitsverbruiker wat aan dit
onderhuids gepalaver heeft.
In de CVP-motie wordt bovendien het
minimale standpunt van de Vlaamse regering op zijn beurt nogmaals getemperd
door vaag en algemeen taalgebruik. Zo
beroept men zich bijvoorbeeld op de
verankeringsidee, iets waar we zogezegd
niet tegen kunnen zijn. In dit geval wordt
dit koncept echter duidelijk misbruikt om
partikuliere belangen te verdedigen.
Daarvoor bedanken wij.
De fraktievoorzitter van de CVP, Johan
De ROG, had voorts nog het lef te stellen
dat zijn partij een open energiedebat in
het Vlaams Parlement voorstaat. Hij vergeet er echter aan toe te voegen dat zo'n
debat weinig waarde meer heeft indien de
cruciale beslissingen daarvoor reeds gevallen zijn.
WISSELMEERDERHEID
Tot onze grote ontstentenis sloot de VLD
zich vlotjes aan bij de CVP-motie. Ze
vond het wel belangrijk dat het monopolie van Electrabel slechts tot 2014
zou lopen en dat het sociaal passief van
Electrabel niet door de gemeenten mocht
worden gedragen. Maar er viel niet naast
te kijken dat ook de Vlaamse Liberalen en
Demokraten bereid waren het monopolie
van Electrabel nog gedurende 18 jaar te
dulden. Daar hebben deze verdedigers
van de vrije mededinging plots geen problemen meer mee. Meer nog, André
Denijs, fraktievoorzitter van de VLD,
verkondigde trots dat enkel zijn partij de

regering nog steunt, omdat ze geen motie
heeft ingediend.
Bij de stemming werd de VU-Agalevmotie gesteund door de SE Dit mocht
echter niet baten. Ze werd verworpen
met 55 tegen 59 stemmen. De CVP-motie
daarentegen werd aanvaard met 4 stem-

men op overschot. Zodoende ontstond
dus een wisselmeerderheid. De krantekoppen titelden dat de VLD haar slag had
thuisgehaald. Het Vlaams Parlement
werd er echter mee voor schut gezet. Was
het dat wat de VLD betrachtte?
(kc)

Kunstschatten
Het is voor de overwinnaars van de jongste
wereldoorlog een beetje pijnlijk om toe te
geven, maar het staat nu vast: niet alleen de
Duitse overheid heeft kunstschatten geroofd, ook de Russische. Wat meer Is: de
Russen hebben vele door de Duitsers meegenomen kunstschatten op hun beurt meegenomen. En er Is ook heel wat bult op
onduidelijke wijze beland In de Verenigde
Staten evenals In Polen, Tsjechië en de DDR
onzaliger gedachtenis.
Het zal niemand verwonderen dat hierbij veel
Vlaams werk zit - Jordaens, Rubens, van
Dyck, Matsys, Permeke, Ensor enz. - en veel
Vlaams of Belgisch bezit. Het voorlopige
lijstje dat door de Gentse kunstkritikus Jacques Lust In opdracht van de Belgische regering werd opgesteld bevat maar liefst
1.700 titels; dit was althans de toestand in
1992, We zijn nu vier jaren verder en we
hebben van al dat gestolen goed nog niets
teruggezien.
Op 22 december 1995 stelde VU-Kamerfraktlevoorzitster Annemie Van de Casteele
aan de bevoegde minister, Elio di Rupo, de
vraag hoe ver speurtocht en teruggave gevorderd zijn. Zeer onlangs Is eindelijk het
antwoord verschenen. Het Is vrij uitgebreid
en Ingewikkeld, maar wij kunnen er toch uit
opmaken wat volgt,
1) Frankrijk Is het enige land dat geroofd
goed van de Russen teruggekregen heeft. En

dan nog alleen archieven. Waaraan deze
voorkeur te danken Is, wordt er niet bij
gezegd,
2) De Russen zijn blijkbaar niet zinnens gestolen goed terug te geven. De minister
kleedt zulke onbehouwen houding als volgt
In: hij ziet 'twee strekkingen' In de Russische
houding. De eerste luidt botweg: niets teruggeven. De tweede. Iets gematigder, bepaalt dat dossier per dossier, land per land
nagegaan moet worden wat Rusland (misschien) wil lossen, „Echter", zo gaat Dl Rupo
verder, ,,geen van belde strekkingen haalt
momenteel de overhand. Ondertussen blijven de Russische opslagplaatsen en de beschikbare dokumentatle van de Duitse en
Russische roof ontoegankelijk". En „het
voorbije jaar zag geen beweging komen In
deze kwestie."
De recente tentoonstelling In Moskou van de
Trojaanse schat van Priamos, uit een Berlijns
museum door Russische troepen geroofd,
schijnt de eerste strekking te bevestigen.
De Russische houding getuigt niet van eerbied voor de grondbeginselen van een
rechtsstaat, laat staan voor normale betrekkingen tussen beschaafde staten. Toch zijn
de westerse staatslieden daar niet over gestruikeld toen zij Ingingen op Ruslands els
opgenomen te worden in de Raad van Europa,
Karei Jansegers
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NIEUW IN DE BIOS

LORD OF ILLUSIONS
Scott Bakula speelde jarenlang de hoofdrol in de sterke TV-serie
'Quantum Leep'. Liefhebbers van het SF-genre dwepen er al enkele
BBC-jaren mee, en niet zoals er Trekkies (Star Trek) zijn, zijn er
Leapers. Allemaal niet zo belangrijk uiteraard, maar Bakula zit nu
in de nieuwste film van Clive Barker. Deze horror-auteur en
filmmaker geeft ons in 'Lord of illusions'een geslaagde kombinatie
van Lovecraft en Chandler. Hij baseerde zich daarvoor op zijn
eigen verhaal The last illusion', waarin Harry D'Amour (Bakula)
een New Yorkse privé-detective speelt. Bij een opdracht in LA stoot
hij op een kultgroep die haar geestelijke leider tot nieuw leven wil
wekken, jammer genoeg is deze leider, de diabolische Nix, 13 jaar

Deze film won de 'Tiger Award' in Rotterdam, kreeg de persprijs
van het festival van de sociale film in Charleroi en werd
daarvoor aan de kant geschoven door ene Swann, die tegelijkertijd uitgeroepen tot beste film van het festival van Edinburgh. Het
verhaal speelt zich afin Glasgow, 1968. Weduwe McClean heeft
ook heel wat van de magische krachten van Nix geërfd heeft. De
drie tienerzonen om in het oog te houden. Charlie, lid van een
kultvolgers willen van Swann te weten komen waar Nix is.
Daarvoor heeft Swanns vrouw (Famke Janssen) een beetje angst en bende, de gevoelige Alan en de 13-jarige Lex, een dwerg. Het
zij huurt D'Amour in om op haar man te passen. Deze slaagt daar drietal raakt in de maalstroom van geweld wanneer de ietwat
achterlijke Lex een bendehoofd door de hersens schiet. Een
evenwel niet in... Eigenlijk is dit een tikkeltje te brave film voor
Barker, waarvan we veel erger gewoon zijn ('Nightbreed', 'Hell- gewelddadige, brutale en bloederige film, die niettemin niet anders
had kunnen en mogen zijn. Wel overduidelijk een low budgetraiser'). We zullen in ieder geval nog horen van de kombinatie
produktie. r*)
^ s„ggr
D'Amour-Bakula. (***)

^ MEDIALANDSCHAP

In zijn t e a t e r
programma zingt
Paul de Leeuw o.m.
duetten met speciale
gasten.
zaterdag 4 mei,
Ned. 3 om 20U.35.
O * Enfants de l'Oncle Ho Zwitserse dokumentaire over het hedendaagse Vietnam,
twintig jaar na de val van Saigon. Het land is op
zoek naar oplossingen om de armoede te bestrijden en opent zijn deuren voor nieuwe ekonomische prinicipes en buitenlands kapitaal. Een
keuze van Dekeyser. Zon. 5 mei. TV 2 om
19U.50

^J^ De Amerikaanse Uebermensch in de
jaren '20 en '50 werden in de VS zo'n 80.000
mensen gestehliseerd. De staat was van oordeel
dat zij zich niet mochten voortplanten op basis
van „rassenhygiëne". De Lynchburg Story \s een
beklijvende dokumentaire over het gegeven.
Maan. 6 mei, T V 2 om 20u.35

^ J Stefan zwelg, un grand Europeen
Tema-avond over de Oostenrijks-joodse auteur
Stefan Zwelg (1881-1942), die verbitterd door
de oorlog in „zijn" Europa naar Brazilië vertrok
en daar samen met zijn vrouw zelfmoord
pleegde Dins. 7 mei. Arte om 2lu.a5

t # Een moncUe meer Eerste deel van een 2deiige dokumentaire van Jan Neckers over de
geschiedenis van het kroostrijke gezin. Woens.
8 mei, TV 1 om 2iu.ao

0
Bloed op het vlees De Europese vleesmaffia rijft al jaren lang fortuinen binnen en de
Europese Gemeenschap wil maar niet toegeven
dat het transit- en restitutiesysteem op grote
schaal faalt. Met de recente hormonenschandalen en de problemen met de Britse dolle
koeien wordt de situatie alleen maar slechter.
Ondertussen staan veel veeboeren voor het
bankroet. Een reportage van Pascal Decroos en
Duco Teilegen voor Panorama. Dond. 9 mei, TV
1 om 22U.15

C ^ Sur ia terre comme au ciei Carmen
Maura, de muze van de Spaanse filmregisseur
Almodovar, speelt in deze komedie van Marion
Hansel uit 1992 de rol van Maria. Zij is een
briljante TV-joernaliste die op een dag te horen
krijgt dat zij zwanger is. Wat ze niet weet is dat
het kind niet wil geboren worden... Vr(J. 10 mei.
TV 1 om 23U.45

SMALL FACES

•

Een gevleugeld,
veilig gevoel
• Te pas en te onpas wordt verkondigd dat de geschreven media het
moeten afleggen tegen radio, TV en
nieuwe media. Niets is minder waar zo
blijkt: de geschreven pers houdt stand.
Dat blijkt uit een studie in opdracht van
de Europese krantenuitgevers. Koplopers
onder de krantenlezers zijn de Noren.
Onder elke 1.000 inwoners van Noorwegen bevinden zich 611 krantenlezers.
De Portugezen bengelen helemaal onderaan in het rijtje met slechts 38 krantenlezers per 1.000 landgenoten. België
(168) bevindt zich onderaan de middenmoot, maar laat wel o.m. Frankrijk en
Italië achter zich. Vooral jongeren en
werkenden halen hun informatie uit de
krant, vrouwen doen dat in veel mindere

'Medialaan 1' is in een nieuw
kleedje gestoken. Het programma
dat in Bekend Vlaanderen op zoek
gaat naar achtergronden en opinies duurt nu een uur Daisy Van
Cauwenbergh en Herbert Bruynseels hadden voor ons vanavond
Anne De Baetzelier uitgenodigd.
Net als Daisy is Anne een oud-MIss
België. Anne heeft daarmee haar
strepen ruimschoots verdiend en
kon dus gerust zwanger worden.
We kwamen van haar te weten dat
de huidige vrucht 1,7 kilo weegt
en dat ze zal bevallen op 2 juli.
Wanneer Anne met haar dochtertje in bad zit, beweegt ook de
foetus mee. ,,Beebie, beebie!"
schijnt haar dochtertje dan te roepen, wat Daisy deed besluiten dat
er konkurrentie in de buik zat. Of
toch zoiets.
We waren nog niet goed van deze
ontsluitende berichten bekomen
of daar werden alweer enkele Missen op ons losgelaten terwijl ze m
Tunesië uit het vliegtuig stapten.
De wonderbaarlijke Hans Otten,
die anders al zijn intelligentie gebruikt in 'Telekwinto', was er ook
bij. Zijn bijdrage beperkte zich tot
het in het water gooien van Véronicque De Koek, nog een Miss
België. Terug in de studio was zij
het die de 7 Vlaamse kandidates
voor de wedstrijd mocht voorstellen, Zolang je niet tot Miss
België verkozen bent, schijn je niet
te kunnen praten. Eens verkozen
is dat geen garantie dat het dan
wel wil vlotten, want hoe anders
De Kocks uitleg te verklaren dat
het 'oefenen voor de repetities'

mate zo gaven de resultaten van de studie
te kennen.
S Bij de tweeling Filmnet-Supersport blijft het rommelen. De betaalzenders komen bijlange na niet aan het
verhoopte aantal abonnees, moesten enkele weken geleden al mensen ontslaan en
zoeken nu ook naar huurders voor hun
studio's. Bovendien houdt ook Wouter
Vandenboute het voor bekeken bij Supersport. Vandenhoute, in het Vlaams
geheugen gebeiteld als aangever voor
Mare Uytterboeven in 'Het Huis van
Wantrouwen', was hoofd van het kanaal.
Hij wordt opgevolgd door Bart Raes, net
zoals zijn voorganger een oud-BRTNgediende. Het sportkanaal zal zich meer
gaan toeleggen op voetbal.

• Slechts 33% van de TV-kijkers
kijkt naar TV-reklame. De overigen hollen naar de ijskast of het toilet of zappen
weg. Cijfers uit een zoveelste onderzoek
naar kijkgedrag ten behoeve van de adverteerder. Blijkt dat grofweg de helft van
de mensen zich ergert aan rekiame. En dat
terwijl de spotjes ons toch een gevleugeld
en veilig gevoel willen geven...

best wel zwaar werk is. De dag dat
er eens echt een Miss België verkozen wordt voor haar talenten en
niet voor haar bees (borsten, bulk,
billen of benen), veranderen wij in
Sam Cooris.
Want even koesterden we de
hoop dat we nu wel het ergste
gehad hadden. Het bleek een misrekening. Cooris, het wereldberoemde fluimpje van 'Laat het gras
maar groeien', mocht zijn nieuwe
CD voorstellen. Een 'Best Of'-CD
godbetert. En om het helemaal
erg te maken vertelde hij niet van
plan te zijn een andere weg in te

had Bruynseels hem toe moeten
roepen. Maar hij deed het niet.
De tweede Limburger, Wilty Claes,
werd gefilmd op één of ander
societyfeest van de vader van Inderdaad - een ex-Miss België.
Wie mee wilde eten moest daarvoor flink wat geld ophoesten,
maar dat ging dan weer naar het
goede doel in de vorm van het
Rode Kruis. W/illy en geldinzamelingen voor rood, het wordt nog
wat. Claes deed zich opmerken
door aan de zijde van Helmut Lotti,
die hem gewoon Wllly noemde,
'Hey Jude' mee te lala-en. Daarna

De helft van de bevolking ergert zich
blauw aan rekiame

Willy goes Helmut
Medialaan 1, woensdag 24 april 1996, VTM
slaan of, zoals echte artiesten, het
tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen, maar komt er in het najaar gewoon een nieuwe CD van
hem uit. „Eigenlijk is dit mijn echte
job", hoorden we hem nog vanuit
een Brussels krantenstalletje roepen. Sam Goons lezen en tellen?
Na nog maar eens een rijtje Missen
te hebben bekeken, dit keer van
'Look of the year', werden twee
Limburgse medemensen opgevoerd. Eerste was Jos Ghysen, die
ais gepensioneerde 's zondags
nog wat bijklust als 'Josdag'. Ghysen, 70 geworden, geneerde zich
over het feit dat zijn verjaardag
wél op TV kwam en die van een
even oude postbode niet. „Had
dan die postbode laten komen!"

begeleidde hij Helmut aan de piano. Kwa RR.-stunt kan dat tellen.
Steve Stevaert doet er goed aan
zijn Hasseltse burgemeestersstoel
in het oog te houden.
Het uurtje medialaan werd volgemaakt met een pakkende bijdrage over o.a. Bart Peeters die
Jonge kankerpatiëntjes een hart
onder riem ging steken (waarom
moest /.L/cSteenodaarna zo noodzakelijk over zijn nieuwe CD beginnen te zwammen?) en met een
koncertagenda. Daarin werd het
ANZ vermeld tussen optredens
van Meat Loaf en Lou Reed. Als
daar maar geen boykot van
komt...
Krik

)•

yerstandige
hergroepering
N a V de VNOS-uitzending over de opening van het Vlaams Parlement zou ik
volgende bedenkingen kwijt willen
Het meest merkwaardige van de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd waren de
verleidingen die twee Duitse bezettingen meebrachten
Geen van de twee was zo onvermijdelijk
als deze van het „duizendjang" Ger-

maanse Rijk Wie in Vlaanderen de periode '40-'45 moest meemaken, stond
voor een moeilijke keuze Wie in september 1944 uit het buitenland terugkeerde was verbijsterd Later zag men de
gevolgen ervan bij de jongeren, maar
ook bij ouderen Een deel van deze
ouderen zocht het bv eerst in de stichting van een scheuring, die in Brussel de
naam ,,Vlaamse Demokraten" droeg
Veel erger waren de gevolgen van de
„grendels" in 1970

Tijdens het VNOS-programma bekende
Frans Baert hoe zijn ,,goede wil" werd
misbruikt Niet de schuldigen (CVRSPen
de liberalen) hadden er last mee, maar
de politieke Vlaamse beweging (de VU)
Ondertussen is (vaak gesteund door
Vlaamse bewegers als Suykerbuyk en
Verroken) het Blok ontstaan en alle soorten scheunngen tot zelfs rond de graven
van '14-'18
In afwachting van een verstandige hergroepenng van de Vlaamse politieke

4 WEDERWOORD

Auteursrechten
Het nieuwste is dat ieder die een fotokopie maakt ook auteursrechten zal
moeten betalen. Faxen en scanners vallen
daar ook onder. Scholen en universiteiten
waar de meeste zonden tegen het auteursrecht gebeuren, door volledige boeken te kopieren aan spotprijzen moeten
belangrijk minder betalen. Hoe dat allemaal zal gekontroleerd worden is een
andere zorg. Zal dat weer op een typisch
Belgische wijze gebeuren? Het mooiste
van dit alles is dat met iedereen kan
gedwongen worden om auteursrechten te
betalen. De sullen zullen betalen en de
anderen met. Een volledige diskriminatie.
Het bespottelijke aan het systeem is het
totaal gebrek aan kontrole waar die geïnde „auteursrechten" naartoe gaan.
Eerst en vooral naar de organiserende
mnings-instantie. Die verdient daar flink
aan. De auteurs komen dan pas op een
ondoorzichtige manier aan de beurt. Zou
men niet beter daar eens rekenschap van
vragen.' Het is zoals bij vele pseudoIiefdadige doelen. Veel blijft aan de vingers plakken van de slimmeriken die het
stelsel oprichten.
Men IS de jongste tijd op alles wat men
kan verzinnen bezig met echte geldklopperijen! En de bevolking mag opnieuw en
voor de zoveelste maal extra betalen in
een knsistijd.
Auteurs moeten voor hun werk vergoed
worden! Dat worden zij reeds op allerlei
wijzen. Muziek met platenverkoop en
gratis reklame voor de auteurs, schrijvers
per verkocht boek of geschreven stuk.
Straks per gelezen boek ook? Er bestaan
metoden genoeg om geld te slaan uit
persoonlijk werk, zonder auteursrechtenuitbuiting. Alles heeft eerder weg van een
door de overheid gesteunde georganiseerde uitbuiting van het publiek. Het
stelsel IS klinkbare onzin, want er zijn
miljoenen gevallen waarin niemand een
cent betaalt voor iets (geestelijk) dat van
een ander is. Als iemand deze brief overneemt moet hij géén auteursrechten be-

talen. Nochtans is het ook eigen geestelijk
werk. Daarbij is er nog het eigendomsrecht. Als iemand iets verkoopt kan hij
zich achteraf met meer moeien met wat
de koper daarmee doet. Spijtig, maar
waar! Het enige wat verboden kan worden IS dan men iets van een ander laat
doorgaan voor het zijne.
W. Degheldere,
Brugge

Doodstraf
Hartelijk dank voor de aandacht die u
besteedt aan mijn voorstel tot het invoeren van een grondwettelijk verbod om
de doodstraf op te leggen. Ik geloof dat de
VU terzake steeds een voortrekkersrol
gespeeld heeft.
In verband hiermee wil ik u wijzen op een
fout in de tekst verschenen in WIJ. In de
tekst (laatste zin) staat: „door het verbod
in de Grondwet op te nemen wordt
bovendien verhinderd dat een gewone
parlementaire meerderheid de doodstraf
opnieuw zou afschaffen".
Uiteraard is het zo dat ik in mijn motivering precies het omgekeerde schrijf
(punt 2 c eerste zin):
„Het grondwettelijk vasrieggen van deze
verbodsbepaling verhindert het herinvoeren van de doodstraf met een gewone
meerderheid."
Geert Bourgeois,
Izegem

Rechtzetting
In het artikel „Idealisten of verblinden?
Patriotten of verraders" (WIJ, 25 april
j.1.) IS een spijtige vergissing geslopen.
Deze bevindt zich onmiddellijk boven het
tussentiteltje „De Vlaamse kollaboratie"
(kolom 3, onderaan).
U moet lezen: „Het ergst waren de Oosteuropese koUaborateurs er aan toe. Zij
waren het minst van al nazistisch, maar
vooral nationahstisch, meer nog dan antikommunistisch. Door de nationaal-socialistische machthebbers werden zij cynisch als kanonnenvlees misbruikt en

door de kommunistische overwinnaars
op de gruwelijkste wijze gestraft."
Met onze verontschuldigingen.

Kernenergie
BIJ het artikel 'Een doos van Pandora'
(WIJ, 18 april j.1.) heb ik toch een paar
bedenkingen.
1) We lezen er 'Natuurlijk willen wij met
terug naar de tijd van het sprokkelhout'.
En ik vraag: 'Was die misschien met
veihger?'
2) En verder 'Kernenergie, die prachtige
vondst van menselijk vernuft'. En ik stel
vast: de eerste toepassing was Hiroshima/Nagasaki, de tweede Tsjernobyl,
wat zal de derde zijn?
En ik besluit: 'Ik durf openlijk bekennen
dat ik heimwee heb naar de tijd van het
sprokkelhout'.
Prof. Dr. A. Evrard,
Gent

1 mei
'Werk, werk en nog eens werk' is het
hoofdtema van de 1 mei-boodschap van
de Vlaamse socialisten. Als de vos de
passie preekt, boer, let op uw ganzen...
Jarenlang heeft het Waals-Belgisch socialisme van de PS-SP en FGTB-ABW
staan schaterlachen met het probleem van
de hoge loonkosten in dit land. Dat was
allemaal flauwekul van kapitahsten en
extreem-rechtse politici. Vandaag liggen
de 'lijken' met hopen langs de kant van de
weg: één miljoen officiële en officieuze
werklozen in België. Marxistische teologie werd verward met ekonomische
analyse.
Mag ik de rode burokratie, inklusief de
intellektuele meelopers van de pseudoprogressieve verpakkingsindustrie uitnodigen om op één mei thuis te blijven of
met de familie naar één of ander pretpark
te trekken en daar de afdeling 'Sprookjeskastelen' te bezoeken? Of nog veel
beter, om nu eens eindelijk op bezoek te
gaan bij de Nederlandse kameraden en
daar wat elementaire kennis op te steken
van modern socialisme. Het is weer eens

Met "dé gids" in de liand reist u onbezorgd en goedicoop
door lieel Viaanderen Valcantieland! Dé gids

Vlaanderen Valcantieland 96

macht krijgt de Vlaamse regenng in
Brussel (onze hoofdstad') een unieke
kans om haar weg te zoeken naar het
Europa van de 21ste eeuw Ze doet dat
op demokratische wijze, maar hoeft m i
geen rekening te houden met wat er na
1850 ondemokratisch gebeurde en met
de ondemokratische gevolgen van de
grendels op onze rechten als volk
Jan E. Torfs,
Oostende

•

iets anders dan op de schoot te blijven
zitten van de Waalse socialisten die alleen
maar verstand hebben van roepen, tieren
en chantage plegen. Hun ekonomisch
kerkhof hoeft echt met uitgebreid te
worden tot gans Belgié.
Meer dan ooit moet de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme zich
opwerpen als een sociaal alternatief voor
het Waals-Belgisch afbraaksocialisme.
Ons socialisme moet echter de kreatieve
kracht van zelfstandigen, ondernemers en
kaderleden én de zin voor verantwoordelijkheid van zeer veel werknemers,
ambtenaren en leerkrachten ten volle
positief waarderen.
Eddy Van Buggenhout,
Bree

Niet nadenicen
Een van de verbeteringen in WIJ vind ik
de kritiek op een of ander TV-programma. Toch is het mijn overtuiging dat
kritikaster Krik teveel programma's van
het lichte genre viseert (VTM, VT4) en
daarbij de moeilijke en vaak ongenietbare
uitzendingen spaart.
Zo heeft de BRTN enkele „dingen" in
huis die echt irritant zijn, ik denk daarbij
aan Vuurvogel (zaterdagavond), Ziggurat
(zondagavond), Tekens (dinsdagavond),
en nog vele andere.
Nu weet ik ook dat sommige spelletjes en
andere lichte kost wemig om het lijf
hebben maar men moet toch ook aan
gewone mensen denken. En aan mensen
die zich na hun dagtaak even probleemloos willen ontspannen.
Zo vertelde mijn tandarts onlangs dat hij
na negen uur werken aan al die kwalijke
gebitten, blij is dat hij 's avonds laat zijn
zinnen kan verzetten door te kijken naar
iets waarbij nadenken met hoeft.
Dus, proficiat voor uw TV-kommentaar
maar niet te neerbuigend over de lichte
programma's. Tot slot vmd ik uw selektie
van de programma's enfllmsnuttig maar
eenzijdig, het zijn allemaal zeer ernstige
dingen waar mijn tandarts niet zou kunnen mee lachen. Ik trouwens ook niet!
Gelieve mij met te antwoorden dat iemand die uw selektie met lust nog altijd
de knop kan omdraaien.
P. Lammens,
Hofstade

##

icost slechts 165,- fr. (verzending inbegrepen). (I vindt er éiLLE
informatie over icorte en voordelige vakanties in eigen iandi

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand in De redaktie behoudt zich het recht voor
bneven in te korten en persklaar te maken Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken

Bellen om te bestellen: 0 9 0 0 / 2 4 0 . 9 8 (6.05 BEF per ZO/AO s«c.)
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innen afzienbare tijd zal de duale maatschappij
uitermate zichtbare vormen aannemen. Eén
groep zal de nieuwe spelling beheersen, de andere
niet. Sommigen zullen dan pronken met hun kennis
van de tussen-n, anderen behouden gewoon
de tussen. Om groen van te worden f

B

•

UITSMIJTER

•

Van Dale(n)streken?
Enige ti|d geleden, toen de diskussie over
het al dan niet invoeren van een nieuwe
spelling nog in het middelpunt van de
belangstelling stond, verscheen in een
Vlaamse krant een 'welles-nietes-reportage' over het onderwerp. Vooral de titel
van het stukje blijft bij: 'Dat ze studeren
godverdomme!'. Het was een uitspraak
van Tom Lanoye, romanschrijver met een
brilletje, die zich kwaad maakte omdat
iemand geopperd had een soort van fonetische spelling in te voeren. Woorden
schrijven zoals )e ze uitspreekt lijkt inderdaad de meest eenvoudige oplossing.
„Maar wat doe je dan met woorden zoals
'politie'?" stelt Diederik Van Coillie de
wedervraag. „Want" zo gaat hij verder,
„voor Vlamingen is het woord inderdaad
geschreven zoals ze het uitspreken. In
Nederland neigt men evenwel naar 'politsie'. Hetzelfde geldt voor het Vlaamse
'auto' en het Nederlandse 'ooto'. Daarbij
moet je ook rekening houden met het
gegeven dat de schrijfwijze ook iets zegt
over de afkomst van de woorden. Dat
verander je niet zomaar."

GROOT NEDERLANDS DICTEE
Onze gesprekspartner is naast docent
Klassieke Talen aan het Genkse lyceum
ook een spellingsfanaat. Eentje van de
soort die het Groot Nederlands Dictee
(GND) wint. Hij was daarmee niet aan
zijn proefstuk toe. „Ik ben eerder toevallig
begonnen met dit soort diktees. Op de
school waar ik werk hing een bericht utt
over een diktee in Kortrijk waarvan van ik
dacht "Waarom niet?'. Ik wist toen nog
niet of ik daar een goed figuur zou slaan,
maar had me er wel op voorbereid." Van
Coillie schafte zich daartoe een 'Woordenlijst Nederlandse taal', in de volksmond meer gekend als het 'Groene
Boekje', aan en zette zich aan het studeren. Met resultaat. „Tot mijn eigen
grote verrassing won ik."
Vanaf dat moment is hij gebeten door de
spellingsmikrobe. Iemand die één keer
een diktee wint, is aan zichzelf verplicht
ook in volgende wedstrijden bij de eersten te eindigen. En dat houdt op elk
diktee een voorbereiding in: instuderen
spelhngsregels en memoriseren van 'speciale' woorden en uitzonderingen. Vorig
jaar december won hij dan het GND.
„Dat heeft het meeste prestige. Daar
droom je van om dat eens te winnen. Het
nivo is eigenlijk niet zo hoog, het is een vrij
doenbaar diktee." Wie zijn wij om dat
tegen te spreken...

Kan je uiteindelijk zonder fouten schrijven, komt de Taalunie op de proppen met
een volledig herwerkte spelling. Het laatste woord daarover is trouwens nog niet
gevallen. De jongste maanden stonden de
lezers- en taairubrieken van de Vlaamse
media vol van voor- en tege(n)standers en
zowat iedereen die met taal zijn geld
verdient, werd een forum gegeven om
zijn zeg te doen.
Zelfs het niet hebben van een mening
werd toch wereldkundig gemaakt, zoals
bv. door Humo in een interview met
Jeroen Brouwers. „Mij interesseert dat
geen bal. Ik maak het al mijn hele leven
mee: heb je de ene spelling onder de knie,
dan komt de volgende eraan. Ze zoeken
het maar uit, ik schrijf zoals ik aanvoel dat
bet goed is, en een redacteur maakt er dan
maar van wat kennelijk nu weer is voorgeschreven. "

HYPOKRIET EN HYPOCRIET
'Wat nu weer is voorgeschreven' kende
een start in 1989. Toen kwam de Taalunie
op de proppen met haar eerste voorstellen om de spelling te hervormen. Nu
waarschijnlijk nog moeilijk te geloven,
maar de deskundigen waren er in eerste
instantie voorstander van de progressieve
spelling te gaan gebruiken, ten nadele van
de zgn. voorkeurspelling. Enkele jaren
later gebeurt precies het omgekeerde: de
toegelaten spelling zal afgeschaft worden
ten voordele van de voorkeurspelling.
'Hypokriet' verdwijnt, 'hypocriet' wordt
de norm. Van Coillie vindt deze wijziging
alvast een goede zaak. Spelling is gediend
met meer eenduidigheid.
„De grote verwarring bij de oude spelling
was de tweesporigheid. De c-woorden
hadden bv. de voorkeur, maar k-woorden
mochten ook. De Vlaamse pers heeft massaal de toegelaten spelling gehanteerd, de
Nederlandse gebruikte de voorkeur. Dat
zorgde voor verwarring: leerlingen moesten tijdens de lessen 'theorie' schrijven,
eens thuisgekomen lazen ze 'teorie'. Een
onhoudbare situatie." Eén en ander kan
volgens Van Coillie in verband worden
gebracht met faktoren die met direkt iets
te maken hebben met taal. „Neem nu bv.
het woord 'kuituur'. Vlamingen wensten
dat met een 'k' te schrijven om van het
Frans af te zijn, de Nederlanders wensten
de 'k' liever niet te gebruiken omdat hen
dat, enkele jaren na WO II, nog teveel deed
denken aan het Duits."

TUSSE-N

KASSA, CASSA

In feite wijkt de nieuwe spelling in niet
zoveel aspekten af van de vorige. Naast de
terugkeer naar de voorkeurspelling, verdwijnen hier en daar wat aksenten en
krijgt het koppelteken een nieuwe funktie
ter vervanging van het deelteken in woorden met 'botsende klinkers'. Zeeëend
wordt voortaan geschreven als 'zeeëend'.

De ekonomische kant van de nieuwe
spelling wordt door de oeverloze diskussies over padde(n)stoelen vaak over
het hoofd gezien. Toch mag deze niet
onderschat worden want de omvorming
brengt nogal wat kosten met zich mee.
Behalve het feit dat elke biblioteek vanaf
1997 oud-Nederlands zal ontlenen, moet
ook rekening gehouden worden - en in
hoofdzaak - met de leerboeken voor het
onderwijs. Een onderzoek uit 1993 bepaalde dat de onmiddellijke vervanging
van alle schoolboeken in het Vlaamse
basis- en sekundair onderwijs 4,3 miljard
fr. zou kosten. Ander scenario is dat het
onderwijs de oude boeken blijft gebruiken totdat ze versleten zijn, in gegeven
omstandigheden ondenkbaar. Daarnaast
zijn er de bijscholingen: joernalisten, onderwijspersoneel, administratie, ... Daar
kruipt tijd in en in veel gevallen ook geld.
De precieze raming zal wel nooit gemaakt
kunnen worden, zeker is dat de kosten
meerder miljarden zullen bedragen.
Blijft tenslotte de verkoop van de aangepaste Van Dale en het nieuwe Groene
Boekje. In de eerste dagen na verschijnen
was de volledige eerste oplage al de deur
uit. Voor het Groene Boekje betekende
dat kassa (750 fr.): 30.000 exemplaren in
Vlaanderen, 100.000 in Nederland. Mogelijk zullen er meer dan 300.000 verkocht worden in Vlaanderen en Nederland. Bij Van Dale (5.950 fr. voor de
drie boekdelen) hetzelfde suksesverhaal;
een verkoop van meer dan 23.000 exemplaren eind december van vorig jaar. De
drukkers konden het amper bijhouden.
Maar na al dat harde werk, zijn ze er ook
weer voor een tijdje vanaf.

Verbeteringen, vindt ook Van Coillie.
„Het enige bezwaar tegen de nieuwe spelling is de verbindings-n. Vroeger werd
enkel een tussen-n geschreven als het
eerste deel van een woord automatisch
aan een meervoud deed denken. Ook dat
was niet altijd even gemakkelijk. Nu
wordt een 'n'geschreven indien het eerste
deel van het woord een zelfstandig naamwoord IS dat alleen een meervoud kent
met de '-en'-uitgang. Vandaar pannenkoek i.p.v. pannekoek. Het wordt iedere
keer opnieuw nadenken."
Schrijvers die de tijd daarvoor niet altijd
hebben namen tot voor kort het Groene
Boekje of de Van Dale ter hand en hun
probleem was opgelost. Nu zijn zij daar
niet meer zo zeker van: voor een aantal
woorden hanteren beide uitgaven een
andere speUing. Van Dale nam in overgrote mate de regels van haar groene
tegenhanger over, maar wijzigde hier en
daar de regels 'om de speUing voor de
gebruiker hanteerbaar te houden'. Het
totaal aantal 'omgespelde' woorden in de
Van Dale draait rond de 10.000. „Er zijn
in de pers wel lijsten verschenen met de
verschillen tussen beide, maar volledig
zijn ze niet." zegt van Coillie. Zelf zoeken
dus.

Onmiddellijke
vervanging
van alle
Vlaamse
schoolboeken
In de nieuwe
spelling Is een
mlljardenkost.

Geert Vranken
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