
H
et getuigt van bereidheid tot 
dialoog en kostruktiviteit, zonder 
koudwatervrees, identiteitsverlies 

of fusie-bijgedachten". Dat was de niet mis 
te verstane toon waarmee de Voksunie haar 
antwoord op de vraag van Agalev tot 
samenwerking beoordeelde. De VU is 
bereid in te gaan op de uitnodiging van 
Agalev om rond een aantal konkrete 
punten samen te werken. 

„ Een samenwerking met Agalev en 
anderen", benadrukt de partij, „ biedt heel 
wat meer perspektieven dan de verwoede 
pogingen van sommigen om het 
partijlandschap te verkavelen". 

Niet weinig "Groene" 
aandachtspunten staan immers reeds lang 
ook hoog op het VU-lijstje. Zo wijst de 
partij erop dat het hier vaak over tema's 
gaat waarrond VU-mandatarissen reeds tal 
van initiatieven hebben genomen. 
Overigens mag daar gerust aan toegevoegd 
worden dat de VU als eerste partij, reeds in 
de jaren 1970, de postmaterialistische 
waarden uitdroeg. Samenwerking met 
andere alternatieve partijen kan, in het zog 
van de nieuwe politieke kuituur, dan ook 
de (elektorale) slagkracht van de partij 
vergroten. 

Niet 
mis 
verstaan 

De samenwerking neemt echter niet 
weg dat de VU een aantal voor haar 
essentiële maatschappelijke tema's aan de 
agenda wil toevoegen. Daartoe behoren de 
aanpak van frauduleuze praktijen, de 
kreatie van een Vlaamse Sociale Zekerheid, 
het tegengaan van de verzuiling, het 
behoud van het Nederlands in Europa en 
de volwaardige plaats van Vlaanderen in 
het Europa van de regio's. Zonder 
omwegen eist de partij dat de Groenen 
bereid zouden zijn ook over deze 
prioriteiten een open en tegemoetkomend 
debat te voeren. 

De VU heeft ook meerdere malen 
andere partijen, zoals de liberalen, tot 
samenwerking uitgenodigd. In de jaren 
1970 diende deze samenwerking als 
strategisch middel om de almacht van de 
CVP en haar bijhorend zuilnetwerk te 
breken. De samenwerking liep telkens op 
een dood spoor, vooral omdat de 
overwegend Belgisch gezinde liberale partij 
"een andere sociologische samenstelling 
had dan de VU". In 1991 waren de geesten 
danig geëvolueerd dat de VU en de 
toenmalige P W een gezamenlijk Vlaams 
tienpuntenprogramma opstelden. Vandaag 
neemt Paul Van Grembergen de draad terug 
op. Vanuit een pragmatische aanpak schrijft 
hij de „herboren" Guy Verhofstadt aan, 
teneinde de bezetting van de staat door de 
PS te verhinderen. Overigens ontwaart Van 
Grembergen in Verhofstadt een konfederale 
belijdenis. Daarmee heeft Verhofstadt te 
kennen gegeven eventueel bereid te zijn het 
konfederale tienpuntenprogramma van de 
VU te onderschrijven. 

Eric Van de Casteele 
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Er is weer nieuws over vormen van 
samenwerl<ing tussen poiitieke par

tijen. Nadat VU-voorzitter Bert Anciaux 
in een open brief aan Agalev had iaten 
weten dat tussen de VU en de Vlaamse 
groenen op konkrete punten kan wor
den samengewerkt, is er de toespraak 
van Guy Verhofstadt. Een merkwaardige 
rede waaruit Vlaams parlementslid Paul 
Van Grembergen 
(VU) kan besluiten 
dat er met de ge
wezen VLD-voorzlt-
ter kan gepraat wor
den. Bovendien 
wordt vandaag het 
zgn. proJekt-Coppie-
ters voorgesteld, 
wat opnieuw tot een 
hoofdstuk in het 
partijen-overschrij
dend debat kan leiden. 
De vraag van Agalev dateert van begin 
mei en was aan alle Vlaamse partijen 
gericht, zij bevatte ,,een veertienpun
tenprogramma voor politiek hande
len". De onderwerpen betreffen o m. 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, ar
beidsherverdeling. Sociale Zekerheid, 
referenda, stemrecht voor migranten. 
Bedoeling is om over de partijgrenzen 
heen algemeen aanvaarde standpunten 
te verwezenlijken. Zeker wat de ruim
telijke ordening van Vlaanderen betreft, 
oplossingen voor werkloosheid en te
werkstelling en de hervorming van de 
Sociale Zekerheid kunnen er geen pro-

Niets in de 
mouwen! 

blemen zijn. Wat het stemrecht voor 
migranten betreft is het goed dat An
ciaux het vu-standpunt ter zake nog 
eens duidelijk heeft verwoord: volwaar
dige politieke participatie kan, als de 
nodige voorwaarden vervuld zijn. 
Voorzitter Anciaux heeft zijn antwoord 
met een handvol VU-prioriteiten aan
gevuld, de Groenen kunnen erover na

denken. Net 
zoals over 
zijn slotbe-
denking dat 
samenwer
king moet 
gezien wor
den als een 
nieuwe poli
tieke kuituur 
en meer per
spektieven 

biedt ,,dan de verwoede pogingen van 
sommigen om het partijlandschap te 
herverkavelen". 
Met de toespraak van Guy Verhofstadt 
liggen de zaken anders. Het is geweten 
dat de gewezen VLD-voorzitter na 21 
mei 1995 de verbanning In de woestijn 
koos en zijn opvolger De Croo ,,met 
genoegen" liet botsen met ledereen en 
alles in de VLD. Door tal van ongezouten 
uitspraken en daden maakte De Croo 
het huis in de Melsensstraat tot een 
addersnest. Men had van De Croo ver
wacht dat hij als voorzitter van de groot
ste oppositiepartij de parlementaire 
strijd tegen de regering Dehaene zou 

leiden, in plaats daarvan ontpopt hij zich 
als rancuneuse overwinnaar die wild om 
zich heen schopt. Onmiddellijke me
dewerkers van Verhofstadt werden de 
laan uitgestuurd, vooral zij die vanuit 
andere partijen waren overgestapt wer
den geviseerd. Van enige stabiliteit rond 
voorzitter De Croo is helemaal geen 
sprake, de VLD-voorzitter maakt het zo 
bont dat zelfs Het Laatste Nieuws 
schreef dat ,,de VLD dood is en nog 
enkel moet begraven worden". Een 
door Willy De Clercq opgezet verzoe
ningsetentje liep op niets uit. Jongste 
,,stunt" van De Croo is zijn trikoloor 
omrande danspartij-affiche. 
In die samenhang moet de uitdagende 
toespraak van Guy Verhofstadt begre
pen worden Daarin gaat Verhofstadt 
wat betreft een verdere staatshervor
ming, de fiskale autonomie inbegrepen, 
naar liberale normen zeer ver. Ook wat 
de modernisering van de SZ en de 
immobiliserende politiek van de PS be
treft 

Dat Is ook VU'er Paul Van Grembergen 
niet ontgaan, net zoals hem de ,,wat 
eenzame opstelling van de Vlaamse mi
nister-president Luc Van den Brande" 
met ontgaan is. Van den Brande geniet 
voor zijn Schrikkelnota met over de 
steun van de hele CVR dat is duidelijk. 
Vertrekkend vanuit deze vaststellingen 
en het konfederale tienpuntenpro
gramma van de VU acht Van Grem
bergen een gesprek met ,,de nieuwe" 
Verhofstadt zinvol Hij is daarbij vrij

moedig, zijn uitnodiging is openbaar. 
,,Er zit niets in de mouwen." schrijft Van 
Grembergen. Verhofstadt liet onder
tussen weten met Van Grembergen te 
willen praten. 
Tenslotte is er het projekt-Coppieters 
dat veel vragen oproept, insiders me
nen te weten dat het dokument vooral 
van abstrakt-ideologische aard is waar 
iedereen wel wat van zijn ideeën in 
terugvindt, maar niet voor de onmid
dellijke politieke praktijk bruikbaar. De 
vraag is groot in hoeverre de SR die 
achter een hergroepering van links en 
alternatief in Vlaanderen zit, de ge
noegens van de macht zal willen in
leveren voor de idealistische visie van 
Coppieters. 
Het beoordelen van deze evolutie moet 
doorVU'ers zonder vrees gebeuren. Het 
IS niet de eerste keer dat de wekroep 
klinkt, maar lessen uit het verieden heb
ben geleerd dat,,spreken" met andere 
politieke partijen en/of politici open
heid en Inspraak vraagt. Bovendien kun
nen partij-verantwoordelijken zich en
kel en alleen laten leiden door wat in het 
VU-programma geschreven staat, dat 
is. de Vlaamse bevolking een toekomst-
perspektief geven. 
Wie daaraan wil meewerken moet ge
hoord worden, uit welke hoek hij ook 
komt. 
Op voorwaarde dat er niets in de mou
wen zit! 

Maurits van Liedekerke 



Operatie Olijfboom 
Nadat de Vlaamse socialisten met 
Maurits Coppieters een progressieve 
frontvorming beogen, willen ook de 
Waalse socialisten de progressieve 
krachten bundelen. Naar het voorbeeld 
van de suksesrijke Italiaanse centrum
linkse "olijfboom"-formatie, lanceert ook 
PS-voorzitter Philippe Busquin een 
"operatie olijfboom". Ecolo-kamerlid 

Philippe Dallons voegde meteen de daad 
bij het woord en stapte naar de PS over. 
Daardoor rekupereert de PS een van de 
twee kamerzetels die de Waalse 
socialisten bij de jongste verkiezingen 
verloren. In tegenstelling tot de Vlaamse 
socialisten, hebben de Franstalige 
socialsten blijkbaar minder "denkwerk" 
nodig om hun objektieven te bereiken. 

Linkebeek 
De Franstalige meerderheid van de kleine Vlaamse rand
gemeente met faciiiteiten Linl<ebeek wil voor het gros 
van de gemeentelijke bevoegdineden gaan samenwer
ken met de grote tweetalige Brusselse gemeente Ukkel. 
In het duidingsprogramma „Aktueel" veroordeelde ra-
dio-joernalist Urbaan De Becker deze samenwerking als 
„een overduidelijke kommunautaire provokatle", 
„Linkebeek," zo meende De Becker, „legt zich niet neer 
bij de huidige wetgeving. Bovendien kiest het voor 
Brussel in de plaats van het Vlaams gewest". 

> DOORDEWEEKS 

R De Dow Jones bestaat een 
eeuw. De beursindeks van New York 
vierde op 26 mei zijn honderste ver
jaardag. Na allerlei professionele om
zwervingen, maakte de Amerikaan 
Charles Henry Dow furore als jour
nalist. In die hoedanigheid ont
moette hij Edward Jones, waarmee 
hij in 1896 de Dow Jones & Company 
oprichtte. Nu 100 jaar later is de Dow 
Jones 's werelds populairste beur
sindeks. 

• De mens achter het Down
syndroom staat deze week in de 
artistieke kijker Nadat de mongool 
Pascal Ducquenne een bekroonde 
akteerprestatie afleverde in de film 
"Le huitième Jour", brengt het Turn-
houtse teatergezelschap "Stap" 
eveneens een produktie met men
taal gehandikapten. 

m De WIJ-redaktie zal het ge
weten hebben. Rokers leven gemid
deld 25 jaar minder lang dan niet-
rokers en ze lopen drie keer meer 
risiko om de leeftijd van 70 jaar niet 
te halen. Ongeveer 1,1 miljard men
sen roken. De meesten onder hen 
verkiezen daarbij de sigaret. Er zijn 
natuuriijk uitzonderingen op de re
gel... 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen (BGJC) bestaat 75 jaar De 
oorspronkelijk unitaire vereniging 
werd gefederaliseerd en evolueerde 
in Vlaanderen tot een grote en ver
dienstelijke beweging "de bond"". Dat 
heeft de beweging niet belet het 
begrip gezin te verruimen. Voor de 
bond vormen voortaan alle samen
wonenden, ook de samenwonende 
homo's, een gezin. Ongetrouwde 
moeders met een kind zijn ook wel
kom. 

F Het gerecht heeft drie hood-
verdachten in de moordzaak Karel 
Van Noppen gearresteerd. In Zuid-
Frankrijk werd eerst wapenhande
laar Cari De Schutter aangehouden. 
Nadien werd ook de kontainerdief 
Albert Barrez bij de kraag gevat. Bei
den zijn huurmoordenaars. Een 
derde hoofdverdachte, Dirk Vlae-
mynck, is reeds p vrije voeten ge
steld. 
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DRUGS 

Ruim een jaar geleden pakte premier 
Dehaene uit met een ambitieus drugs-
aktieplan. Een aantal konkrete initia
tieven werd vooropgesteld : sociaal-sa
nitaire opvangcentra, spuiten-ruil pro-
jekten, de mogelijkheid om methadon te 
verstrekken, beter opgeleid gevangenis
personeel, betere informatie en weten
schappelijk onderzoek. Sindsdien loopt 
een ambivalente redenering als een rode 
draad doorheen het drugsbeleid. Ener
zijds wil de regering een repressiever 
beleid voeren, anderzijds wil ze met de 
opbrengsten ervan begeleidings- en pre-
ventieprojekten opstarten. Zo zou een 
speciaal fonds binnen de Sociale Ze
kerheid worden opgericht. De middelen, 
aldus de regering, zouden gevonden wor
den door het aanslaan van eigendom, van 
witgewassen drugsgeld en door het 
zwaarder beboeten van de gebruiker. 
De Volksunie-jongeren stellen zich ern
stige vragen bij deze "gratuite finan
cieringsplannen". Rekening houdend met 
de mobiliteit van grote kapitalen en het 
moeilijk te doorbreken bankgeheim zien 
zij het voornemen van de regering om 
witgewassen drugsgeld aan te slaan als 
biezonder naïef. Overigens zou juist daar
door het geld moeten komen van de 
verhoogde boete op de gebruiker. Het 
drugsbeleid wordt daarom eens te meer 
gekenmerkt door een repressieve aanpak 
op de kap van de niet-georganiseerde 
gebruiker. Uiteraard, zo stelden de VU-

VLD ontdekt 
Vlaanderen 

(bis). 

jongeren, zouden de weinig afdoende 
financiële middelen het preventiebeleid 
hypotekeren. 

Vandaag krijgen de VU-jongeren gelijk. 
Het al weinig gespijsde fonds moet voort
aan 300 miljoen zien te besparen. De VU-
jongeren : „ De onmogelijkheid om via 
drugsbestrijding voldoende middelen vrij 
te maken voor drugspreventie, is nu be
wezen. Met veel poeha worden plannen 
aangekondigd zonder er de financiële 
verantwoordelijkheid voor op te nemen. 
Het toont aan dat Dehaene en zijn re
gering geen zicht hebben op de drugs
problematiek. Bovendien wil deze re
gering alles behalve een prioriteit maken 
van een nochtans prangend probleem". 

PROVINCIES 
In de kommissie Binnenlandse Zaken van 
de Senaat, voorgezeten door de pro
vinciale unitarist Ch.F.Nothomb (PSC), 
werd een poging ondernomen om aan de 
provinciewet te sleutelen. Het is meer dan 
duidehjk dat de unitaristen op die manier 
alsnog de organieke autonomie van de 
deelstaten willen fnuiken. Bovendien gaat 
dit initiatief in tegen de geest en de letter 
van het Sint-Michielsakkoord. In dat ak
koord zijn de gemeente- en provincie
wetten immers vatbaar verklaard voor 
overheveling naar de gemeenschappen. 
Overigens sluit een dergelijke regiona
lisering van de gemeente- en provin
ciewet perfekt aan bij de uiteenlopende 
beleidswensen in het Noorden en het 
Zuiden. Zo denken sommigen er in 

Vlaanderen aan de provincies af te schaf
fen, zoniet wil men op zijn minst een 
doorgedreven versmelting van provin
ciale administraties en provinciale dien
sten. 

In afwachting van de regionalisering van 
de gemeente- en provinciewet, vroeg 
Vlaams parlementslid, Etienne Van Vae-

renbergh (VU), aan minister-president 
Luc Van den Brande (CVP) of de be
handeling van de provinciewet in de 
Senaat niet indruist tegen het Sint-Mi
chielsakkoord. De minister-president 
antwoordde bevestigend. En al zei hij het 
niet met zoveel woorden, dan toch liet hij 
verstaan niet gediend te zijn met het 
voornemen van de "unitaristen". 

HST 
De Vlaamse regering heeft dan toch de 
knoop doorgehakt: de hogesnelheidslijn 
Antwerpen-Rotterdam wordt aangelegd 
langs de autoweg E19. Nadat onze Noor
derburen hun bereidheid betoonden over 
de verdieping van de Schelde, gaat de 
Vlaamse regering nu in op het voorstel 
van de Nederlanders. Toch is volgens de 
Vlaamse regering het volledige E19-tra-
jekt korter en minder schadelijk voor het 
milieu en de ruimtelijke ordening dan het 
havenweg-tracé. Feit is wel dat de E19-
route in Vlaanderen langer uitvalt dan het 
havenweg-tracé. Ook de ekologische 
voordelen komen vooral de Nederlan
ders ten goede. Daartegenover kan 
Vlaanderen een aantal ekonomische en 
financiële troeven uitspelen. Zo zouden 



Se non è vero... 
Oinds het St.-Michielsakkoord is de Senaat een ont
moetingsplaats geworden tussen de federale staat en de 
gemeenschappen en gewesten. En al hebben de nieuwe 
senatoren in het begin wat moeite ondervonden met het 
vinden van hun draai in het rood fluweel, langzaam 
maar zeker worden de resultaten zichtbaar. Een korte 
reflektie ... over voetbal, tot nader order een ge-
meenschapsoverschrijdende materie. 
Enkele maanden geleden maakte Standard Luik bekend 
dat het het kwakkelende Seraing zou opslorpen. Beide 

ploegen maakten geen al te best seizoen door, Seraing 
werd zelfs bedreigd met degradatie. Inmiddels verloor 
in tweede klasse Racing Genk de strijd voor recht
streekse promotie. Alleen indien Seraing in eerste klasse 
zou blijven, zou Genk kunnen promoveren zonder aan 
die vervelende eindronde in tweede te moeten deel
nemen. Seraing hield stand en omdat de ploeg tegelijk 
ophield te bestaan, kreeg Genk de felbegeerde recht
streekse promotie. 
Niets bijzonders, ware het met dat Standard zich 
beginjaren '80 van de kampioenstitel verzekerde door 
een vriendendienst van Racing Genk, toen nog gewoon 

Thor Waterschel. De fraude kwam aan het licht en voor 
beide ploegen braken de magere jaren aan. Standard 
verdween uit de top van het klassement, Genk spe
cialiseerde zich in degradatievoetbal. Sinds kort zien de 
elftallen de zon weer schijnen: Standard heeft zich 
versterkt door de fusie, Genk opnieuw in eerste en 
grootse plannen voor een voetbalschool. 
Wat dat allemaal met de Senaat te maken heeft? Laat nu 
net Michel Foret (PRL) een bestuursfunktie hebben bij 
de Luikenaren en Leo Delcroix (CVP) bij Racing Genk. 
En als senatoren met elkaar kunnen spreken over de 
(partij)grenzen heen... 

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

de Belgische én de Nederlandse spoor
wegmaatschappijen m onderling akkoord 
de meerkosten dragen voor de aanleg van 
de hogesnelheidslijn. Bovendien is Den 
Haag bereid te onderhandelen over de 
herwaardering van de IJzeren Rijn. 
Vlaanderen dringt reeds lang aan op de 
modernisering van de goederenspoorlijn, 
die deels via Nederlands grondgebied, de 
haven van Antwerpen met het Roer
gebied in Duitsland zou verbinden 
Van de beslissing van de Vlaamse regering 
maakt de Wuustwezelse burgemeester/os 
Ansoms (CVP) gebruik om zijn "gemeen
telijk" profiel aan te zwengelen. Zo 
neemt hij de beslissing met en stapt met 
andere "buitenstedelijke" Antwerpenaars 
naar de Raad van State. 

HERMAN LAUWERS 
In het Vlaams parlement liet Herman 

Lauwers (VU), overigens zelf afkomstig 
uit de Antwerpse randgemeente Bras-
schaat, duidelijk weten wat hij dacht van 
een dergelijke overmange en partiku-
laristische geldingsdrang.,, Wij moeten, 
aldus Lauwers, op onze hoede zijn voor 
het NIMBY-syndroom (Not in my back-
jard). Gemeenten zijn hier overigens vaak 
merkwaardig selektief. Zij protesteren 
tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn 
door een groene zone, maar tolereren er 
wel een woonzone of zelfs weekend
verblijven". 

In het zog van de HST-diskussie had 
Herman Lauwers bovendien een aantal 
bedenkingen rond de inspraakgedachte. 
Volgens hem „heeft de Vlaamse regering 
bij het onderzoek van de gewestplannen 
rond de aanleg van de HST in Antwerpen 
de indruk gewekt dat de bevolking mee 
kon beslissen over het gewenste tracé. 
Dat was met zo en bovendien leek het op 
een referendum over het tracé zelf". 
Volgens Lauwers moet er dan ook een 
duidelijk onderscheid gemaakt worden 
tussen een referendum, een openbaar 
onderzoek en een miheu-effektenrap-
port. Lauwers vraagt zich daarbij af „ of 
de techniek van de bezwaarschriften een 
goede techniek is bij de wijziging van de 
gewestplannen". Die manier van in
spraak geeft immers de indruk dat het om 
een referenduim gaat. „Dergelijke fout, 
aldus Lauwers, mogen we in de toekomst 
met herhalen". Lauwers kreeg applaus op 
de VU-banken. Ook de CVP applau
disseerde mee... 

AMNESTIE 
De krant De Standaard haalde vier spe
cialisten, Hugo Schtltz, Luc Huyse, Koen 

Haert en Gmdo Moons rond te tafel. Hen 
werd naar hun oordeel gevraagd over het 
.laiislcpcndc amnestiedossier. Guido 

Moons, aktievoerder voor amnestie van
uit de Vlaamse Volksbeweging, pleitte 
voor een herziening van het proces Vin-
devogel. Voor Moons was Vindevogel het 
slachtoffer van zijn sociaal en Vlaams 
engagement. Moons „Repressie en epu-
ratie zijn een sociaal probleem. Er zijn 
nog steeds tweederangsburgers. Zeggen 
dat de zaak zichzelf oplost naarmate de 
tijd vordert, laat een wrange nasmaak 
achter. 

Volgens Koen Baert, juridisch raadsman 
in verscheidene rechtsdossiers, zijn her
zieningen van oude processen geen ideaal 

middel voor verzoening Vandaar dat 
Baert een lans breekt voor algemeen 
eerherstel en algemene uitwissing. 
Luc Huyse, professor aan de KU Leuven, 
merkte op dat het amnestievraagstuk 
vanaf de koningskwestie tot een pola
risatie leidde tussen Franstaligen en Ne-
derlandstaligen. Ook de toenemende par-
tijpolarisering hypotekeerde een sereen 
debat. Voor Huyse mag het amnesne-
debat dan ook niet gezien worden in 
termen als vergevingsgezindheid of mild
heid. Toch, aldus Huyse, zijn er een aantal 
mogelijkheden voorhanden. „Men zou 

bijvoorbeeld een kruis kunnen maken 
over de achterstallige boetes. Een andere 
mogelijkheid is de afschaffing van de 
verplichting een individuele knieval voor 
het gerecht te maken als je eerherstel 
wil" 

Voor Hugo Schiltz is de verzoening „een 
kwesne van symbolen" „De balans moet 
daarbij in evenwicht worden gehouden 
Draai de bladzijde om, maar dan op 
voorwaarde dat ook het staatsgezag 
een geste doet, door te erkennen dat er 
ook bij de repressie ontsporingen zijn 
gebeurd " 

Hugo Schiltz 

D e Senaat kwam vorige week, na eenjaar van zoeken en 
tasten, voor de dag met een plan dat dat de vraag 

naar haar bestaansreden moet beantwoorden 

Moest de Senaat volgens het St -Michiels
akkoord een plaats worden waar, over de 
grenzen van gemeenschappen en ge
westen heen, gepraat zou worden over de 
grote maatschappelijk tema's, in de prak
tijk was daar het afgelopen jaar met echt 
veel van te merken Ja, er was het debat 
rond de relatie tussen media en gerecht, 
er waren enkele evokaties, maar voor het 
ovenge viel bij de 70 senatoren en pnns 
Filip weinig nieuws te rapen Wie de bul
letins van vragen en antwoorden er vluch
tig op naslaat, ziet dat deze in weinig 
verschillen van deze van de Kamer Meer 
nog dat ze slechts uiterst zelden getuigen 
van een brede reflektie op de maatschap
pij De senatoren lijken op zoek naar een 
funktie-omschnjving, en kunnen het zich 
zelfs veroorloven, zoals Verhofstadt een 
jaar lang gewoon met aan het aktieve 
politieke leven deel te nemen Redenen 
genoeg voor sommigen om te opperen 
dat senator best een protokollaire funktie 
zou worden of, in een extreem geval, om 
de hele handel op te doeken 
De senatoren zelf moeten beseft hebben 
dat zelfs hun identiteitskrisis nog weinig 
nieuwswaarde had en pakten daarom uit 
met hun plannen voorde komende jaren 
Senaatsvoorzitter Swaelen benadrukte 
dat de teksten goedgekeurd werden door 
het voltallige Bureau van de Senaat, dwz 
ook door de oppositie Volksunie en groe
nen horen daar o w v hun kleine frakties 
met bij 

Een eerste blik op de nota geeft te kennen 
dat de senatoren met zomaar bereid zijn 
om het politieke zwaartepunt aan de Ka
mer over te laten Gevraagd wordt om 

rolmodel 
wetsontwerpen die sowiezo de goedkeu-
nng vragen van beide instellingen (bv 
herziening Grondwet) eerst door de Se
naat te laten behandelen De Senaat 
vraagt dus wel degelijk haar deel van het 
wetgevend werk 
In ruil daarvoor heeft het Bureau zich 
voorgenomen om zo selektief mogelijk 
met het evokatierecht om te spongen 
Dat laatste kan ingeroepen worden door 
minstens 15 senatoren en geeft hen de 
mogelijkheid om wetsvoorstellen en -ont
werpen, goedgekeurd door de Kamer, te 
herzien Via het werk in de kommissies 
moeten de senatoren meer mogelijkhe
den geboden worden voor het wetge
vend initiatief 
Minstens twee keer perjaar zal, dixit Swae
len, de Senaat de plaats zijn van een debat 
rond een zgn groot maatschappelijk pro
bleem Onderwerpen daarvoor zijn met 
alleen de klassiekers als 'etische kwesties 
en veiligheid' Ook meer konkrete aktuele 
tema's zoals de hervorming van de pro
vincies en de gemeenschapsdienst voor 
jongeren zullen, in de kommissies dan wel 
in de plenaire vergadenng, aan bod kun
nen komen Tegelijk wil de Senaat haar 
bevoegdheid rond de internationale za
ken (instemming met bv verdragen) ten 
volle benutten 
Krachtdadige voornemens zijn er ook 
I V m het beantwoorden van schriftelijke 
vragen Antwoorden die buiten de termijn 
vallen moeten voortaan tot het verleden 
behoren De Senaat wijst daarbij 'ver
schillende regenngsleden met de vinger 
en neemt zich voor om wat dit betreft 
tegenover de regering een vastberaden 

houding' aan te nemen Enigszins lach
wekkend IS de wens dat ministers noch 
senatoren, zich bij mondelinge vragen 
zouden behelpen met een spiekbriefje 
Van haar nieuwe funktie als ontmoetings
plaats tussen de federale staat en de 
gemeenschappen en gewesten wil de Se
naat gebruik maken om voortaan jaarlijkse 
een verslag uit te brengen rond insti
tutionele problemen voortvloeiende uit 
de recentste staatshervorming Ten laat
ste voor de volgende verkiezingen volgt er 
een algemene beoordeling 
In een tweede nota gaf het Bureau te 
kennen in te gaan op de vraag van de 
regenng om een kommissie op te richten 
die zich specifiek zal bezighouden met de 
werking van de nieuwe federale struk-
turen Kaderend in de zichzelf opgelegde 
beperking m b t het aantal kommissies 
zullen de debatten daarover gehouden 
worden in de reeds bestaande kommissie 
voor Institutionele Hervormingen Daarin 
wordt in het biezonder voor de gemeen
schapssenatoren een plaats voorzien Zij 
zullen de huidige bevoegdheidsverdeling 
evalueren en zullen, waar noodzakelijk, 
voorstellen doen om tot een grotere ho
mogeniteit te komen inzake bevoegd
heidsdomeinen Voor het einde van de 
legislatuur volgt dan een eindverslag met 
daann de bevindingen De Senaat maakt 
zich sterk dat haar konklusies met vanuit 
de ivoren toren genomen zullen worden 
maar door overleg met mensen op het 
terrein Het geheel van bevindingen zal 
later gebruikt worden als leidraad by een 
eventuele herziening van de Grondwet of 
by regenngsonderhandelingen 
Of en hoe vlug één en ander zal ver 
anderen is een vraag waarop Swaelen 
voorzichtigheidshalve zelf al een ant
woord gaf de Senaat is een nieuwe in
stelling dus verdient ze de tyd om aan 
krediet te winnen Niet eerder dan op het 
einde van deze zittingspenode zal een 
zinvolle balans kunnen worden opge 
maakt 
We zullen er tot dan over zwygen 

(gv) 



stof tot spreken 
De werknemers van de Japanse 

elektronikagigant Sony zullen binnenkort 

waarschijnlijk grote ogen trekken. In de 

Senaat, kamer van de brede 

maatschappelijke debatten, heeft Sabine 

de Bethune (CVF) een voorstel ingediend 

dat op walkmans een vermelding wil 

laten aanbrengen die de gebruiker erop 

E 

wijst dat zijn gehoor beschadigd kan 

worden. Het geluidsnivo zou daarenboven 

beperkt moeten worden tot 90 db. Vooral 

jongeren, maar ook bv. roekeloze 

autobestuurders zonder autoradio, willen 

de volumeknop van het apparaat wel eens 

te ver opendraaien zodat zij het risiko op 

een beschadiging van het gehoor 

vergroten. Voorlopig wil het voorstel nog 

niet raken aan de luisterduur: te lang 

luisteren is even schadelijk. Te lang 

reflekteren levert dan weer 

wetsvoorstellen over walkmans op. 

Etienne Van 
Vaerenbergh 

• WETSTRAAT • 

V laams ministervan Brusselse Aangelegenheden 
en Gelijke Kansenbeleid Anne Van Asbroeck 

(SP) kwam met een beleidsbrief voor de dag : 
"Vlaanderen en zijn lioofdstad Brussel. Bouwen aan 

een leefbaar Brussel waar iedereen zich thuis voelt". 
Etienne Van Vaerenbegh, Vlaams parlementslid 

voor de VU, stelt zich bij deze beleidsbrief vragen: 
de brief gaat voorbij aan de situatie van de 

Brusselse Vlamingen. 

Vlaamse 
strategieën 

voor Brussel 
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Wie de houding van de Vlamingen te
genover Brussel onder de loupe neemt, 
ontwaart een drietal strommgen. Er zijn 
de gematigden, de pragmatici, zij die het 
Brussels pacifikatiemodel nagenoeg in
tegraal onderschrijven. De Vlamingen 
moeten de Brusselse instellingen "laten 
werken". Vandaar dat ze in eerste in
stantie hun pijlen moeten richten op het 
hoofdstedelijk beleid om de verloedering 
van de stedelijke agglomeratie tegen te 
gaan en om de problemen van de mul-
tikulturele Brusselse samenleving aan te 
pakken. Ongetwijfeld, aldus de pragma
tici, moet de taalwetgeving worden ge
ëerbiedigd en de aanwezigheid van de 
Vlamingen in de gemeentelijke struk-
turen opgedreven. Bovenal moet de band 
tussen Vlaanderen en Brussel versterkt 
worden. Die gematigde stroming haalde 
in 1994, onder leiding van prof. Kris 

Deschouwer(y\S%), de bovenhand op het 
Kongres van de Brusselse Vlamingen. 

WAARBORGEN 

Zo ongeveer tussen de gematigden en de 
radikalen in, kan de "verontruste" stro
ming worden gesitueerd. Deze stroming, 
waartoe de VU kan gerekend worden, 
ontkent geenszins de hoofdstedelijke sa
menlevingsproblemen, wil daar ook iets 
aan doen, maar wijst niettemin op de 
steeds slinkende macht van de Vlamingen 
in Brussel. Er is de gestage "exodus" van 
de Brusselse Vlamingen naar de rand. Het 
aantal Vlaamse verkozenen in de Brus
selse gewestraad slinkt tot een haast on
benullige minderheid. In de Brusselse 
regering spelen de Vlamingen niet zelden 
de tweede viool. En vooral op gemeen-
tehjk niveau worden de taalwetten fla
grant overtreden. Juist daarom wensen de 
verontrusten in de eerste plaats Brussel te 
"heroveren". Het Brussels pacifikatiemo

del kan daarbij als uitganspunt dienen, 
maar een aanpassing dringt zich op. Met 
sluitende waarborgen moet de Neder-
latidstahge aanwezigheid in de Brusselse 
gemeentelijke- en gewestelijke strukturen 
worden versterkt. Door een samenvoe
ging van de Brusselse gemeenten kunnen 
de gemeentelijke bevoegdheden naar het 
Brussel hoofdstedlijk gewest worden 
overgeheveld. Tegenover deze struktu-
rele maatregelen, is een aktieve en strij
dende taalpolitiek aangewezen. In geen 
geval mag deze taalpolitiek nog worden 
aanzien als een verkrampte profilering op 
het "ouboUige-traditionele" terrein. Ove
rigens moeten de beleidsproblemen in 
een Vlaams-Brusselse strategie worden 
ingepast. Verdraagzaamheid is daarbij ge
wenst, maar mag niet leiden tot een 
"flegmatisch-breeddenkende" struisvo
gelpolitiek. Als bovendien de Vlaamse 
regering, met middelen, veel middelen, 
met fiskale en andere begunstigende 
maatregelen voor de dag komt, kunnen 
de Vlamingen Brussel nadrukkelijker be
sturen. Op langere termijn zou Brussel 
het konfederale, duale gemeenschapsmo
del kunnen doorstaan. Via de subna
tionaliteit zou Vlaanderen Brussel kun
nen behouden. 

En dan zijn er de "radikalen". Zij willen 
Brussel niet heroveren, maar ogenschijn
lijk probleemboos "veroveren". Het pa
cifikatiemodel krijgt geen schijn van kans. 
Alle middelen zijn geheiligd om de Frans-
taligen te winnen voor een separaat 
Vlaanderen. 

BELEIDSBRIEF 

In haar beleidsbrief ent minister Anne 
Van Asbroeck haar voornemens voor
namelijk op de besluiten van het Kongres 
van de Brusselse Vlamingen. Zo verwijst 
ze in de eerste plaats naar de stedelijke 

problematiek. Het stedelijk herstel van 
Brussel is voor de minister dan ook een 
conditio sine qua non. Vooral de stads
vlucht, maar' ook/ de sociaal-ruimtelijke 
polarisatie moeten vermeden worden. 
Opvallend, daarbij, zijn de hoge ver
wachtingen die de minister in de Vlaamse 
regering stelt. Vooral in samenspraak met 
de Vlaamse gemeenschapskommissie van 
Brussel, aldus de minister, dient de 
Vlaamse regering het hoofd te bieden aan 
de hoofdstedelijke problematiek. 
Ten aanzien van de positie van de Vla
mingen in Brussel, onderstreept Anne van 
Asbroeck al te voorbarig de positieve 
evolutie sinds 1989. Vogens de minister 
zijn de Vlamingen er in Brussel op voor
uitgegaan. De Vlaamse strategie tegen
over Brussel kan dan ook niet meer 
worden beschouwd als een "loutere ont
voogdingsstrategie". Vandaar dat de blij
vende knelpunten in de eerste plaats een 
institutionele oplossing moeten krijgen : 
een stevige Vlaamse inbreng in de Brus
selse hoofdstedelijke raad en de gemeen
telijke strukturen. Misschien, aldus de 
minister, kan er via een nieuwe dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap ook 
gedacht worden aan een samenvoeging 
van de Brusselse gemeenten. 

VAN VAERENBERGH 

Het valt op dat Anne Van Asbroeck de 
kommunautaire knelpunten met fluwe
len handschoen benadert. Naast de in
stitutionele oplossingen, moet ook het 
toenemend overleg tussen de Vlaamse 
regering en de Vlaamse gemeenschaps-
komissie als antwoord dienen. De mi
nister denkt hierbij aan de oprichting van 
allerlei overlegorganen, advieskomitees, 
studiegroepen en kommissies. Of de op
richting van talrijke instellingen veel zo
den aan de dijk zal brengen, is zeer de 

vraag. Een doorgedreven institutionali
sering houdt geenszins een mentaliteits
wijziging in. En het geld dat ten behoeve 
van de nieuwe instellingen wordt op
gepot, kan beter dienen voor initiatieven 
op het terrein. Die initiatieven laten voor
lopig op zich wachten. De oprichting van 
een Vlaams-Nederlands huis is nog niet 
voor morgen. En de voor eind 1997 
voorziene "Vlaamse week" werd afge
voerd. Wat moet er overigens worden 
verstaan onder het toenemend overleg 
tussen Vlaanderen en Brussel? Worden de 
Vlamingen in Brussel door "overleg" be
schermd? In het Vlaams parlement kre
gen we alvast een bedenkelijk voorteken 
van de overlegbereidheid van de Vla
mingen. Toen de minister haar beleids
brief kwam voorstellen waren er amper 
tien leden aanwezig... 
Dat nam echter niet weg dat in een motie 
van aanbeveling, Etienne van Vaerenbergh 

(VU) de minister de levieten las. Van 
Vaerenberg vroeg zich af wanneer we de 
oprichting van een Vlaams-Nederlands 
huis mogen verwachten. En aan de hui
dige taalwetgeving, aldus de Vlaamse 
volksvertegenwoordiger, moeten de 
noodzakelijke aanpassingen en verfijnin
gen worden aangebracht. Intussen moe
ten de taalwetten afdwingbaar zijn. Meer 
nog, inbreuken ertegen dienen strafrech
terlijk beteugeld te worden. En waarom 
zou de tweetaligheid ook niet worden 
toegepast in de privé-sector? In de ge
westelijke en lokale instellingen, zo stipt 
de volksvertegenwoordiger aan, moeten 
de Vlamingen over een minimale ver
tegenwoordiging van 1/3 beschikken. Bo
vendien eist Van Vaerenbergh een me-
debeslissingrecht in zowel de gewestelijke 
als lokale organen. 

Eric Van de Casteele 



onge werklozen krijgen binnenkort de 

mogelijkheid om zich te gaan 'bekwa

men' in ontwikkelingslanden. Is zo'n avontuur 

wel gewenst? 

J 

< O P I N I E < 

Wanneer jonge Afrikaanse werklozen 
naar Europa komen worden ze meteen 
gekatalogeerd als 'ekonomische vluch
telingen' en veelal uitgewezen. Wanneer 
jonge Vlamingen of Walen als school
verlaters werkzoekend zijn, worden ze 
aangespoord door de regering zelf om 
naar Afrika te vertrekken voor een stage 
waarbij het ontwikkelingsland hen wel 
zal opnemen en werk verschaffen. Binnen 
het jaar worden ze, terug thuis, onthaald 
als helden die aan die onderontwikkelden 
onze 

kundigen en afgestudeerden zou inscha
kelen? Bovendien zou het, met financiële 
steun, wellicht mogelijk zijn om ook 
rendement te halen uit de vele studie
beurzen die verleend worden aan stu
denten uit ontwikkelingslanden. Want 
veel van die afgestudeerden renderen niet 
omdat ze eenmaal terug in hun land niet 
de middelen hebben om hun kennis ook 
in de praktijk om te zetten. 
Of het uitzenden van koöperanten dan 
geen zin heeft? Integendeel: goed op-

dit verband geen luxe, maar een nood
zaak. Uiteraard waren niet alle uitzend
organisaties het daarmee eens, er was een 
daadwerkelijke scheidingslijn tussen or
ganisaties die 'karitatief' bezig zijn (het 
'goede doel' volstaat) en organisaties die 

in de weg staan of vaststellen dat ze er 
echt niets konden doen. Maar ook lokale 
organisaties zullen de wenkbrauwen 
fronsen: 'niets kostende' jongeren moe
ten tewerkstellen, maar de kans noch de 
middelen krijgen om eigen mensen aan 

het werk te 

nr Liever geen pretentieuze snalcen! 
ving heb- ^ ^ " 

stellen. 
Mensen 

waarvan 
ben 

doorgegeven. Het heldendom weze hen 
gegund, maar enkele bedenkingen passen 
hierbij toch. Vooral of de ontwikkelings
idee, het ontwikkelingsland en de ont
wikkelingsvolkeren hiermee gediend zijn. 
Het uitgangspunt blijft dat wij superieur 
zijn, dat onze onervaren, jonge werklozen 
meer waard zijn dan de mensen in de 
ontwikkelingslanden zelf. Meer zelfs, er 
is een stille druk op de niet-goever-
nementele organisaties, hier en in Afrika, 
om de jonge werklozen van hier een 
plaats te geven. „Ze moeten er aan den
ken dat ze als NGO geld krijgen van onze 
regering, en daar willen wij iets voor 
terug", aldus ongeveer minister van Ar
beid Miet Smet. 

Staatssekretaris van Ontwikkelingssa
menwerking Moreels van zijn kant trekt 
de praktijk van Artsen zonder Grenzen, 

zijn vorige werkgever, door. AZG is een 
mastodont-NGO waar veel geld omgaat, 
besteed weliswaar aan zichtbare noden en 
met op het eerste gezicht spektakulaire 
resultaten. Maar is die hulpverlening ook 
ontwikkeling-bevorderend? Het over
spoelen van ontwikkelingsgebieden met 
massale hulp, van welke aard ook, is 
veeleer een rem op dan wel een be
vordering van het ontwikkelingsproces. 
Het maakt van ontwikkelingslanden 'be-
delnaties' en van kreatieve en zelfbewuste 
volkeren afhankelijke mensen. 

Hoe cynisch ook, maar vaak is de spek
takulaire hulp in een noodsituatie het 
begin van de aftakeling van het ont
wikkelingsproces. De dragers van de ont
wikkeling, die er binnen elk volk zijn, 
worden eerst tijdelijk, daarna definitief 
buiten spel gezet. De ontwikkelingslan
den worden op die manier bestempeld als 
'onbekwaam'. 

Het is maar de vraag of het niet veel 
efficiënter, goedkoper, en op de lange 
duur niet meer ontwikkelingsrelevant 
zou zijn als men lokale artsen, verpleeg-

geleide, ervaren mensen zijn altijd en 
overal inzetbaar. In die zin is de zwakke 
kritiek van Coprogram - de koepelor
ganisatie van alle Vlaamse NGO's voor 
overleg met de overheid - op de voor
stellen Smet-Moreels onbegrijpelijk. Ja
renlang, en terecht, hebben de NGO's 
gepleit voor een meer volwassen en pro
fessionele benadering' van'de zgn. 'vrij
willigers'. Regelmatige bijscholing is in 

ontwikkeUngsgericht werken (zichzelf op 
termijn overbodig maken). 
Het mag duidelijk zijn dat het huidige 
projekt Smet-Moreels haaks staat op de 
vraag naar meer scholing, meer be
kwaamheid, ... 8 tot 12 maanden zijn te 
kort voor een degelijke stage. Het projekt 
zal vooral pretentieuze snaken afleveren 
die het 'nu wel weten', of gefrustreerde 
jongeren die inzien dat ze lokale mensen 

elke ont-
wikkehngsexpert weet dat alleen zij de 
dragers zijn van de ontwikkeling van hun 
volk. 

Uiteraard zullen de minister of de staats
sekretaris het niet eens zijn met deze 
kritische beschouwingen. Maar, interes
seert echte ontwikkeling hen wel? 

Mark Vandommele 
(de auteur is sinds 1970 professioneel 

bezig met ontwikkelingssamenwerking) 

Het huidige 
ontwikkelings
beleid gaat 
uit van 
westerse 
superioriteit. 

• ACH ZO • 

Hoeveel mag kunst kosten? Och, ant
woordt de man in de straat, ben je daar 
weer met je moeilijke vragen? Er zijn toch 
dringender dingen in de wereld dan zo'n 
diskussie! 
En misschien heeft hij nog gelijk ook, 
Zeker als hij verneemt dat het schrijven 
van twee regels tekst op een huisgevel aan 
het Antwerpse openluchtmuseum van 
Middelheim 1,3 miljoen frank heeft ge
kost. Toegegeven, het gaat om de fraaie 

hetzelfde geld veel nuttiger zaken hadden 
kunnen gebeuren, Hoet en Co probeer
den ons het waarom van de,,lettersculp
tuur" wijs te maken Kunst is de weergave 
van wat leeft. En het bedrag behelst méér 
dan het schilderen van de letters. Allemaal 
goed en wel maar de vondst, nogmaals 
hoe fraai ook, is op zichzelf geen dik 
miljoen waard. En meteen plooit het de
bat open over de werkelijke waarde van 
„een gedachte", over de kracht die een 

Geld in rook 
zin: „Water & goud in de lucht/ stuifmeel 
& rook op de grond." Laat dit een po
ëtische spitsvondigheid zijn die de voor
bijganger tot lezen noopt, hem desnoods 
tot een poos stilstand dwingt en hem een 
stonde doet nadenken. Dergelijke dingen 
moesten meer gebeuren en ais daar dan 
nog wat diskussie bijkomt is dat mooi 
meegenomen, 
Diskussie was er volop in het BRTN-pro-
gramma Schermen waar specialisten, de 
onvermijdelijke Jan Hoet op kop, het 
kunstwerk van de Amerikaan Lawrence 
Weiner kwamen verdedigen tegen een 
buurvrouw die weliswaar met veel begrip 
haar twijfels verwoordde. Mevrouw vond 
dat er in haar Stad aan de Stroom met 

idee heeft om mensen stil te doen staan, 
letterlijk en figuurlijk. 
Van Geert Crub, eigenlijk Geert Pijnen
burg, die ietwat eigenzinnige flamingant 
uit de Antwerpse Kempen is de bemer
king: ,,Beter een botsing van gedachten 
dan van krachten. Uit het eerste kan licht 
opflistsen, uit het tweede gaat gauw 
bloed vloeien," 
Wat het tweede deel van het citaat betreft 
delen we de mening van Grub, gedachten 
die tot geweld leiden zijn pervers, dis-
kussies die een licht doen flitsen zijn 
edel, 
in die zin staan we volledig achter het 
Middelheimse eksperiment, een positieve 
of poëtische gedachte mag geld kosten. 

ze wordt echter pervers als ze te veel geld 
kost. Ook al doet ze geen bloed vloeien, 
ik denk dat iedereen, kunstliefhebber of 
niet, het eens is dat aan kunst een prijs
kaartje mag hangen. Een maatschappij, 
hoe materialistisch ze ook geëvolueerd is, 
beseft dat een wereld zonder kunst on
leefbaar is. Maar doen eksperimenten als 
dat van Middelheim mensen niet eerder 
van kunst afkeren dan er begrip voor 
hebben? Bovendien, en daar hebben wij 
alle begrip voor, ziet niemand in waarom 
de faktuur zo hoog moet liggen Het 
bedenken van een fraaie gedachte mag 
dan al met uitte drukken zijn in geld, enige 
mate siert de uitvinder ervan. 
Het aanschouwen van de zin in Middel
heim brengt ons bij de schilders van pu
blicitaire boodschappen of prenten voor 
bioskopen, cirkussen en kermissen. 
Naamloze kunstenaars waren het die met 
veel verbeelding en kunde hun vak uit
oefenden. Hun kunst, want dat was ze!, 
sprak het brede publiek aan en staat in 
schril kontrast met de omstreden let
tersculptuur van Middelheim, 
Een zinloos debat? Och, ik weet het niet. 
Een zin op een muur schilderen is een 
eerbiedwaardige stiel, waarvan de werk
uren, de verf en de kwast in centen zijn uit 
te drukken. De waarde van het genoegen 
of de ergernis van de kijker is dat niet, 
daarover lopen de meningen uiteen Ge
lukkig maar' 

Het staat dus iedereen vrij om voor het 
eksperiment zijn Hoet af te nemen of 
niet, 

R.Asmus 

_J 



Lieven Decaluwe 
zet de Gentse VU 

op een nieuw 
spoor 

De regionale VU-krant 

Na bijna anderhalf jaar deelname aan het 
stadsbestuur maakt de Gentse Volksunie 
een kritische, maar optimistische eva
luatie op. Het gaat de Gentse Volksunie 
immers voor de wind. Steeds meer 
nieuwe mensen komen aankloppen om 
mee te werken in de partij. 
Toch is het ooit anders geweest. Nog in de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkie
zingen van 1994 scheurde de voltallige en 
drieledige VU-fraktie zich van de partij af. 
In zeven haasten werd dan toch een jonge 
en vernieuwende lijst klaargestoomd. De 
partij moest zich tevreden stellen met één 
zetel. Maar, totaal onverwacht werd ze 
gekonfronteerd met de vraag om de 
krappe en reeds afgesloten "vrijzinnige" 
SP-VLD koahtie te verruimen. 
Het antwoord liet zich vrij snel raden. 
Met één enkel raadslid in de oppositie 
kon de partij weinig animo opwekken, 
laat staan een gedegen oppositie voeren. 
De Gentse VU koos dan ook voor de 
deelname aan het beleid. Vrij probleem-

vu-Gent evalueert beleid 
loos, immers, sloot het VU-programma 
aan bij het bestuursakkoord. Bovendien 
wist de VU er een aantal waardevolle 
elementen aan toe te voegen. 

MILIEUZAKEN 

Lieven Decaluwe kreeg de niet onbe
langrijke milieubevoegdheid aangebo-

'^til^DV VU-schepen werkte zich met 
volle overgave in een voor hem alsnog 
onbekend beleidsdomein in. Terwijl de 
Politieke Raad van de VU een aantal 
beleidspreferenties vooropzette : het oni-
wikkelen van een verantwoord milieu
beleid, een goed bestuur in het algemeen 
en het benadrukken van een aantal 
Vlaamse aksenten. 

Tijdens een perskonferentie, werden die 
doelstellingen door het Gentse kamerlid 
Karel Van Hoorebeke geëvalueerd. Eerst 
en vooral, aldus van Hoorebeke, „ werd 
van bij het begin door de andere ko-
alitiepartners het bestuursakkoord ten 
volle gerespekteerd en werd de VU als een 

Limburg zoekt 
Gulden Spoor 

Sinds 1994 organiseert Provincie Limburg de jaar-
Hjkse prijs 'Het Gulden Spoor'. Deze prijs wordt 
toegekend aan een Limburger die op breed maat
schappelijk of kultureel vlak een biezondere bij
drage heeft geleverd aan de eigen taal of kuituur in 
Vlaanderen, of om zijn/haar verdienste als Vlaming 
in Europa. 

Elke Limburger, Limburgse instelling of Limburgse 
vereniging kan een kandidaat voor deze prijs voor
dragen. Komt in aanmerking voor de prijs: 

iedereen die reeds gedurende 5 jaar in Limburg 
woont of er gedurende dezelfde periode ge
woond heeft of 

die gedurende een periode van minimum vijf 
jaar in de provincie werkzaam is of was. 

De voordracht dient schriftelijk te gebeuren. Zij 

moet degelijk gemotiveerd zijn en de nodige do-
kumentatie bevatten. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden ui
terlijk voor 7 juni bij: 

Provincie Limburg 

(5de direktie) 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasseh 

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de 11 juli-
viering te lommei op 10 juli a.s. 
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volwaardige partner beschouwd". Leef
milieu werd daardoor een volwaardig 
departement en de schepen kan ook mee
praten op andere domeinen. Vandaar dat 
schepen Decaluwe zijn milieudoelstel
lingen in grote lijnen kan realiseren, zelfs 
in funktie van andere beleidsdomeinen. 
Zo slaagt||jjj^efl^/^ het departement 
Leefmlilieu te betrekken in belangrijke 
ruimtelijke ordeningsdossiers zoals de 
ontwikkeling van de Gentbrugse Meeren 
als natuurgebied en de bescherming van 
de Vallei van de Bovenschelde. Bovendien 
kunnen op die manier openbare ruimten 
en natuurdomeinen worden behouden. 
De Gentse schepen slaagt er ook in om de 
zorg om het leefmilieu te doen aansluiten 
met de bescherming van de volksgezond
heid tegen malafide praktijken in de voe-
dingsindustire. Zo juicht de Gentse VU 
het initiatief van de schepen toe om de 
jaarverslagen van de Stedelijke Eetwa-
renproduktie en het Stadslaboratorium 
openbaar te maken en te bespreken in de 
stedelijke kommissie. 

OPENBAARHEID VAN BESTUUR 

Openbaarheid van bestuur is steeds een 
Volksunie-zorg geweest. De Gentse VU is 
dan ook best tevreden met het kom-
munikatie- en inspraakbeleid van bur
gemeester Beke (SP). Ook het Gentse 
mobiliteitsplan, in het biezonder de pre
sentatie ervan en de wijze waarop de 
Gentse bevolking is geraadpleegd, draagt 
de goedkeuring weg van de Gentse VU. 
Toch heeft de VU ook een aantal kritische 
kanttekeningen. Zo vraagt de partij zich 
af of het openbaar vervoer geen pro
blemen zal kennen op kruisingen met de 
bestemmingsring. Overigens kan de partij 
maar weinig entoesiasme opbrengen voor 
de parking onder het Braunplein. 

VLAAMS- EN KULTUREEL 
BELEID 

Dat de Volksunie kultuurbeleid erg be
langrijk vindt, spreekt voor zich. Ze be
treurt dan ook dat er geen afzonderlijke 

schepen voor Kuituur meer is, net zo min 
als de band tussen kuituur en toerisme, 
wat nochtans duidelijk in het bestuurs
akkoord was vastgelegd. Bovendien, al
dus de VU, moet de Gentse regionale 
zender AVS een ruimere kulturele be
richtgeving uitwerken. De stad moet 
hierop aandringen en logistieke steun en 
medewerking verlenen. ' " 

Ten aanzien van een korrekt Vlaams 
bewustzijn blijft de Volksunie, steunend 
op een besef van eigenwaarde, vaak een 
eenzame strijd voeren. Van zodra 
Vlaamse aandachtspunten op de agenda 
staan, aldus de partij, worden de dis-
kussies meer dan eens vertroebeld door 
de traditionele links-rechts breuklijn en 
laten de partijen zich kenmerken door 
een ongenuanceerd selektief denken. Zo 
blijft voor velen bevlagging van de ste
delijke gebouwen, met de vlag van de 
Vlaamse gemeenschap, een knelpunt. 
Nochtans hebben symbolen hun waarde 
en dat moet het Genste stadsbestuur dan 
ook ten volle herkennen. 
Toch vallen er ook belangrijke winst
punten te noteren. Zo is de VU uiterst 
tevreden met de wijze waarop het stads
bestuur de organisatie van de feeste
lijkheden naar aanleiding van de feestdag 
van de Vlaamse gemeenschap aanpakt. 
Voorts is de VU ook verheugd met de 
nakende oprichting van een taalcel. 
Kortom, De Gentse VU kijkt met ver
trouwen de toekomst tegemoet. De partij 
is erin geslaagd uit de katakomben te 
treden. Dat schepen Decaluwe zijn man
netje weet te staan, heeft ertoe bijge
dragen dat de Gentse VU opnieuw een 
forum is binnen het stedelijk gegeven. 

Eric Van de Casteele 



stichting 
Irma Lapiasse 

Met goedkeuring van de familie Lapiasse 

werd een Stichting Irma Lapiasse op

gericht. Deze heeft als doel: 

- de nagedachtenis van Irma Lapiasse te 

beschermen; 

- samen met de familie Lapiasse alle 

gegevens betreffende de historiek te 

verzamelen en te behouden; 

• een fonds op te richten ter studie van 

Irma Lapiasse en de gevolgen van de 

repressie. 

» Geïnteresseerden richten zicht tot het 

voorlopig sekretariaat, p.a. Hugo An-

dries, Rozenlaan 23 te 2300 Turnhout, 

fax 014141.21.66. 

• UIT DE REGIO • 

Basicische betoging 
in Bmssei 

Vrijdagavond stappen in Baskenland 

duizenden militante nationalisten op 

bussen richting Vlaanderen. Na een 

urenlange nachtelijke busreis mani

festeren ze op zaterdag (1 juni) in 

Brussel voor Baskische zelfstandig

heid. 

De bussen worden tijdens de voor

middag in Brussel verwacht. Rond 

12u.30 wordt verzameld aan de voet 

van de Albertina (omgeving Centraal 

Station). De meeting begint rond 13u. 

met een Vlaams welkomstwoord door 

Brussels WB-voorzitter Bernard Dae-

lemans. Nadien komen vertegenwoor

digers van de Baskische beweging aan 

het woord. De Baskische vluchtelin

gen Luis Moreno en Raquei Garcia 

zullen zeker aanwezig zijn. De or

ganisatoren beseffen dat Brussel niet 

enkel de hoofdstad van Europa is, 

maar ook van Vlaanderen. Daarom 

zullen de spandoeken tweetalig Bas-

kisch-Nederlands zijn. 

Aangezien ridder-burgemeester De 

Donnea elke aanvraag tot optocht 

afgewezen heeft is het verdere verloop 

van de betoging nog onzeker. De ploeg 

rond het tijdschrift Meervoud (tel.: 

02/513.98.04) bereidt alleszins nog 

een Vlaams-Baskisch solidariteitsfeest 

'Mli, 

Raquel Garcia en Luis Moreno 

VU OP TV 
Dinsdag 4 Juni Is er een pro

gramma van de Vlaams-Natlonaie Om-
roepstlchtlng - VNOS. onmiddellljlc na 
het laatavondjoernaal, om 23u.25 op 
BRTN-TV1. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 1 Juni ERTVELDE: Meetjeslandse 

braadfeesten. Van 19 tot 24u. in Ertvelde 
Centrum, Lindenlaan-Aardeken. Groeten met 
ribstuk (280 fr.) + worst (350 fr.) -i- spit (380 
f r ) . Ook op zondag van 12 tot 22u. Org.: VU-
Meetjesiand. 

Vr. 7 Juni CENT: Bezoek aan de 
Universiteitsbiblioteek met FVV-Cent. Verza
melen in de hal van de biblioteek (Rosier 9 te 
Gent), om 12u.45. Deelname: 100 fr. In
schrijven bij Lieve (231.49.07) of Lucie 
(228.21.38). 

Dl. 18 Juni NINOVE: Met VVVG Ni 
nove naar Annevole en Maredsous. Vertrek 
om 8u. (Centrumlaan), terug rond 18u. Voor 
meer info en inschrijving (1.100 fr. leden, 
niet-leden: l.300fr.),tel.: Georges De Coster, 
054/33.71.79. 

Vr. 21 Juni NINOVE: VVVC-Ninove 
neemt deel aan Cuituurburo in de Piomblom 
te Nlnove. Info bij G. De Coster (sekretarls), 
054/33.71.79. 

vr. 21 Juni DENDERBELLE: Guldens 
porenkaarting Beletten; 4.000 fr. vooruit -t-
inleg -i- trofee. In zaal Gildenhuls, Kapelle-
straat 56. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang 
om 20u. Deelname: 50 fr. Org. VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbelle. 

zo. 50 Juni GENT: FW organiseert 
een „Zingende Boot", van Gent naar Sint-
Martens-Latem. Verzamelen om I3u.30 aan 

Gordunakaai (Europahotel). Op de boot: zang 
o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u. Deel
name: 360 fr., + 12u.: 200 fr., -12j. gratis. 
Inschrijven vóór 15/6. info en org.: FW 
09/223.38.83. 

WEST^VLAANDEREN 
Do. SO mei BRUGGE: Joernalist He-

dwig Dacquin over „Anekdotes van een joer
nalist. Lang leve de gesneuvelden". Om I5u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: In
formative. 

Vr. 51 mei OOSTENDE: Hlstorlkus 
Luyten spreekt om 20u. een redevoering uit 
omtrent de strijd die verbonden Is aan de 
henwonnen onafhankelijkheid van Litouwen. 
Org.: vzw Vlaamse Vlagge. Info: William Van-
dezande (059/70.16.05. 

ZO. 2 Juni IZEGEM: Vlaams Huis 
13U.30; verzamelen voor wandeling te Hout-
kerque (Frans-Vlaanderen). Org.: Wandelklub 
Vlaams Huls. 

Dl. 4 Juni OOSTENDE: Rodenbach 
fonds Oostende bezoekt Kruidenboerderle-
tje. Afspraak om I4u. op de parking van 
meubelzaak De Olifant. Deelname lOOfr. Info 
en Inschrijving bij bestuursleden. 

WO. 5 Juni IZEGEM: V Club voor 
kinderen: bezoek en spel aan het Paterdo
mein. Afspraak om I3u.30 aan de Omme
gangstraat 5. Deelname 70 fr. Org.: Vlanajo. 

Vr. 7 Juni IZEGEM: Vlaams Huis vanaf 
20u. Vierde kaarting. Ook op 9/6 vanaf lOu. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 

Vr. 7 Juni ZWEVEGEM: Invullen be 
lastingsaanglfte. Guldo Dornez geeft tekst en 
uitleg, berekent uw aanslag snel en dekreet. 
Vanaf I7u.30 in boldershof, Harelbeekstraat 
25. Org.: Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 

Za. 8 Juni lEPER: 25jaar VVI met reis 
naar champagnestreek. Vertrek om 6u. stipt 
aan hotel Ariane, via Popehnge (6Ü. 15). Terug 
rond 22u. Deelname: 1.480 fr. Voor Info en 
dagprogramma: Wl , Jano Braem 
(057/20.24.68) Of Khstlen Devlleger 
(057/20.25.37). 

Dl. 11 Juni IZEGEM: Bezoek aan 
slakkenkwekerij te Ardoole. Org.: FVV-lze-
gem. 

WO. 12 Juni IZEGEM: Het maken van 
een parelboompje. Om 19u.30 in de Om
megangstraat 5. Inkom: 70 fr. -i- onkosten 
materiaal. Org.: Vlanajo. 

WO. 12 Juni DEERLIJK: Herdenking 
René De Clercq met gelegenheidstoespraak 
door Wlily Kuijpers. Om 19u.30 aan het graf

monument van De Clercq. Info; WIm Van-
cauwenberghe (056/77.72.47). Org.: VU-
Deerlijk, Ie Dien en Stichting René De Clercq 
vzw. 

DO. 15 Juni BRUGGE: Frans-Jos Ver
doodt over het ADVN. Om 20u. in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te 'Brugge. Org.: Infor-
mativa. 

Za. 15 Juni WESTENDE: 1ste Bar 
becue VU-Westende-Lombardsijde. Vanaf 
I9ü. In Café Casino Westende (zonneterras), 
Essex-Scottlshlaan 7 te Westende. Gastspre
ker: Bert Anciaux. Deelname: 395 fr. Inschrij
ven en info; Chris NIvllle (058/23.71.32) of 
Lode Maesen (058/23.34.30). 

Dl. 18 Juni IZEGEM: Daguitstap naar 
Gaasbeek. Org.: VVVG-izegem. 

Za. 29 Juni ZWEVEGEM: Naar Brussel 
en het land van Breugel. Vertrek om 8u.30 aan 
Zwembad, Bekaertstraat. Met bezoek aan het 
Vossenplein (oude markt), Marollen, rondrit 
door Pajottenland en bezoek aan kasteel van 
Gaasbeek. Terug rond 23u. Voor info en in
schrijving (1.000 fr. p.p): Erik Maes 
(056/75.65.57, na 19u.), Beatrix Bossuyt 
(75.81.65) of Blanca Rigole (75.63.68). Org.: 
Vlaamse Klub Groot-Zwevegem. 

zo. 50 Juni IZEGEM: Vlaams Huls, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te Steen-
kerke. Org.: Wandelklub Vlaams Huls. 

VLAAMS-BRABANT 
vr 51 mei SCHERPENHEUVEL-ZI-

CHEM: Openbare gemeenteraadszitting, om 
20U.30 in het stadhuis, 1ste verdieping. In
lichtingen en dagorde: Fons Thuys 
(013/77.53.85) Of Robert Janssens 
(013/78.19.21). Vooraf om 19u.: bestuurs-
vergadehng VU. 

LIMBURG 
DO. 50 mei TESSENDERLO: FW 

etentje in The Fox, Cenendijk, om I9u. Met 
gebakken Sint-Jacobsvruchten/tagliatelll, 2 
kleine (verschillende) tasjes soep, roulades 
van Mechelse Koekoek met kalfssause, koffie 
en dessert. Deelname 985 fr. Fles wijn 480 fr. 
Inschrijven vóór 26/5. 

ANTWERPEN 
vr. 51 mei LINT: Leden- en sim-

patlsantenfeest met aperitief, goulash, kip-
ragout 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. 

Vr. 31 mei ZOERSEL: „Ontwikke-
llngshuld; nog verantwoord?". Gespreks-
avond rond twee projekten in Ecuador met 
Guldo Peeters en Ilse Van Wambeke. Tevens 
worden artlsanale produkten uit Ecuador aan
geboden en is er een tentoonstelling over 
Ecuadoriaanse kinderen. Om 20u. in het 
Koetshuis te Halle-Zoersei. Info; Maria Peet-
ers-Oorts, 384.26.45. Org.; VU-Zoersel. 

Za. 1 Juni MORTSEL: Jaarlijkse ke 
gelavond van VU-Mortsel. Om 20u. in het 
Kegelhuis in de Maalderijstraat. Info; Willy 
Grielen (440.23.53). 

za. 1 Juni WOMMELGEM: Bezoek 
aan het Land van Bornem. Vertrek om 10u.30 
Kerkplein Wommegem. Deelname 250fr. p.p. 
Info; Kulturele Kring Jan Puimège, Ward Her-
bosch (353.68.94). Org.; Em. Rollierkring, 
Sint-Amands. 

DI.4JunlBERCHEM:Busuitstapnaar 
Zuid- (of Frans-) Vlaanderen met FW-af-
deling. Gids Is Walter Luyten. Info. Paula Van 
der Linden, Junostraat 17. Tel. en fax (Paula): 
321.73.60. 

WO. 5 Juni EDEGEM: Frank Sebe 
rechts over zijn boek,,leder zijn Zwarte". Om 
20u. In Drie Eiken, Dne Eikenstraat 128. Org.; 
Kulturele Kring. 

ZO. 16 Juni HEIST O/D BERG: 
Vlaamse Khng Rodenbach gaat uit eten. Ver
zamelen om 12U.30 bij voorzitter Van Dyck, 
Neerweg 21. 

zo. 22 MARIEKERKE: Vlaamse Kring 
neemt deel aan de 19de Vis- en Folklo-
redagen. Stand In de Omgangstraat, aan 
huisnrs. 24/26. Met lekkere visdelikatessen, 
scampis, maatjes; jonge klare, wijn en fris
dranken. Aan demokratische prijzen. Inkom 
gratis. 

Za. 29 Juni MECHELEN: Kaas en 
Wijnavond van vu-arr. Mechelen in de Pa
rochiezaal, Torevenstraat te Kessel, vanaf 
18U.30. Deelname 350 fr. (kaasschotel -i- 1 
glas wijn gratis). 

zo. 50 Juni KALMTHOUT; Naar de 
Zingende boot te Gent. Info: FW, 
03/666.57.77. 

Zo. 59 Juni BERCHEM: Naar Zing 
dende Boot te Gent. Info; FW, 321.73.60 (na 
18u.). 
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DEZE WEEK IN 

)(li][jQ(o][o}[!D[fj](ï©[]D m m ® 
Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum pakt uit met een gloednieuw kwartaaltijdschrift: Standpunten. 
In elk nunmer wordt een actueel dossier deskundig ontleed vanuit een Vlaams-nationale, pluralistische 
en demooatische maatschappijvisie. In het eerste nummer nemen we U mee naar het Nederlandstalig 
onderwijs in onze Vlaamse hoofdstad Brussel. In het volgende nummer analyseren we de recente 
ontwikkelingen in de Europese Unie. 

U kan zich abonneren door 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het VNS vzw. 
Een proefnummer kan u aanvragen op het Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
(tel: 02/219.49.30 of fax: 02^17.35.10). 

# AANBEVOLEN HUIZEN < 

Knack 
JONGE AUTOMOBILISTEN 

Hoe denken jonge automobilisten over veiteersvciligheid en over hun eigen 
rijgedrag? De verrassende resuhaten van een Europese studie. 

VILLA'S IN DE DUINEN 
Wanpraktijken in de vaslgoedsector: Compagnie Het Zoute wil hel 

Düinendecreet om/.eilen voor de bouw van villa's. 

ZOMERFESTIVALS 
De selectie van Weekend Knack in een katern van tien pagina's. 

EXTRA BIJ KNACK 
De alternatieve wegenkaart "Rapidus" 

Nieuwe serie "Lucky Luke" "Klondike" 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^ D e G i i M e n Spoor 

rechtover i i i^ng paildng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichtlnp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkamp^ 
. 050 35 74 04 . ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wrj hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

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

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

I Bfüöoë" 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten J « I -

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

I X Wrmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortngen 
— Kwaliteitsprodui<ten 
— Uitstei<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

J^et ^aling^utó 
riamfli np Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

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

Een uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-mstituut v.z.w. 

Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 
Redakteuren: 
Ene Van de Casteele 
Geert Vranken 
Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van 
abonnementen en 
redaktie op prk. 000-
0171139-31 van WIJ, 
Barnkadenplem 12, 
1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.200 fr. 
Los nummer 35 fr. 
Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Reklameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/467.26.76 
Fax. 02/463.11.61 

M U I ^ 
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FIETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek l 
met koffie, § 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Ti 
Knip me uit -

fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

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

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

MARTENS-DE KEGEL 

NV. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NiNOVE 
054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 



D e afschaffing van de Apartheid heeft voor 

gevolg dat het Afrikaans als taal bedreigd 

wordt. Maar er komt reaktie. 

A LANDUIT 

Met de afschaffing van Apartheid heeft de 
Afrikaanse taal haar bevoorrechte positie 
moeten prijsgeven. Afrikaans is nu -
grondwettehjk gezien - één van de elf 
ambtelijke talen in Zuid-Afrika, naast het 
almaar oprukkende Engels. Taal- en kul-
tuurbewuste Afrikaners hebben onlangs 
de handen in mekaar geslagen om weer
werk te bieden. 

bank-der-talen te laten leiden. Een recent 
opiniestuk van Karel Prinsloo in de zon
dagskrant Rapport illustreert dit: "In die 
mgrypende oorgangsituasie na 'n demo-
kratiese Suid-Afrika word wel uitste
kende beplanning vir Afrikaans gedoen. 
Groot groepe mense en etlike instansies 
wat positiewe bydraes lewer bmne 'n 
goedbeplande verband, wéét van die toe-

Opkomen voor 
het Afrikaans 
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STIGTINC 
Karel Prinsloo, voorzitter van de Stigting 

vir Afrikaans, ontvangt ons m z'n kantoor 
op de 22ste verdieping van het Naspers-
gebouw in Kaapstad om het hoe en 
waarom van de Afrikaanse taalstrijd toe te 
lichten. Bijna vier jaar geleden zamelden 
de lezers van Beeld, Die Burger en Die 

Volksblad 300.000 rand in voor de op
richting van de Stigting vir Afrikaans 
(SvA). Hoofddoelstelling van de vereni
ging is "om Afrikaans op alle terreine en 
onder alle mense te bevorder". De SvA 
legt zich toe op alfabetiseringsprojekten, 
het Afrikaanse taalonderwijs, de grond
wettelijke positie van het Afrikaans, het 
taalgebruik op televisie en het Klein Ka

roo Nasionale Kunstefees. Voorts onder
houdt de Stigting kontakten met de Ne
derlandse Taalunie, het Algemeen-Ne
derlands Verbond en de Vlaamse en Ne
derlandse ministeries van Kuituur. 
Volgens Prinsloo is er een duidelijke ten
dens naar eentaligheid in Zuid-Afrika. 
Engels wordt stelselmatig bevorderd tot 
de voertaal in parlement, administratie en 
bedrijfsleven; ten koste van Afrikaans en 
andere Afrika-talen. Nochtans blijkt uit 
een onderzoek van geografieprofessor I.J. 

van derMerwe dat 15% van de bevolking 
Afrikaans als moedertaal heeft. 
Bijna 6 miljoen mensen spreken in de 
dagelijkse omgang Afrikaans met elkaar. 
Nog eens 9 miljoen Zuidafrikanen ver
staan Afrikaans. Het is de derde grootste 
taal in Zuid-Afrika; na Zoeloe (22%) en 
Xhosa (18%). Daarna volgen - in dalende 
orde van grootte - Zuid-Sotho (9,4%), 
Tswana (9,2%) en Engels (9%). Afri-
kaanstaligen zijn het sterkst vertegen
woordigd in de provincies Noord-Kaap, 
Wes-Kaap en Gauteng. Hierbij weze op
gemerkt dat meer kleurlingen en zwarte 
Zuidafrikanen Afrikaans praten dan blan
ken. 

TOEKOMSTGERICHT 
De Afrikaanstalige gemeenschap is niet 
van plan zichzelf gedwee naar de slacht-

komsgerigte denke, standpuntinnames en 
vooruitbeplanning wat bestaan." 
Gevraagd naar de ernst van de bedreiging 
verwijst de SvA-voorzitter naar personen 
en groepen die Afrikaans opzettelijk wil
len schaden. "We zouden naiëf zijn dit 
niet in te zien," aldus nog Prinsloo, "en 
we zouden dom zijn indien we er geen 
rekening mee hielden." 
Vooral de vermindering van het aantal 
Afrikaanstalige TV-programma's bij de 
openbare omroep heeft een protestgolf 
veroorzaakt. In de schoot van de SvA 
werd een specifieke taakgroep opgestart 
om meer zendtijd te bedingen voor Afri
kaans. De taakgroep onderzoekt even
eens de mogelijkheid van een Afrikaans
talige privé-zender. Hiervoor werden 
kontakten gelegd met binnen- en bui
tenlandse beleggers. Volgens deskundi
gen bestaat een markt voor zo'n ini-
titiatief. De helft van de huidige TVl-
kijkers is Afrikaanstalig. 

TAALUNIE 
In het SvA-tijdschrift Afrikaans Vandag 

gaan regelmatig stemmen op voor nau
were samenwerking met Vlaanderen en 
Nederland. Sommigen pleiten voor een 
volwaardig Zuidafrikaans lidmaatschap 
van de Nederlandse Taalunie. "Zou de 
Nederlandse en Vlaamse diplomatie een 
mogelijke toetreding van Zuid-Afrika en 
Namibië op grond van artikel 20 van het 
verdrag niet hebben moeten voorberei
den," vraagt J.L.M. Kits Nieuwenkamp, 

de sekretaris van het Algemeen-Neder

lands Verbond, zich af. "Hebben Ne
derland en Vlaanderen via de Neder
landse Taalunie niet een zekere verant
woordelijkheid tegenover een bedreigde 
dochtertaai, het Afrikaans?" 
Eind 1994 stelde professor Dorothea van 

Zyl voor de bestaande kulturele ver
dragen te vervangen door een Taalunie-
lidmaatschap. Karel Prinsloo wil de ban
den tussen Zuid-Afrika, Vlaanderen en 
Nederland aanhalen via de uitwisseling 
van professoren, schrijvers, joernalisten 

en jongeren. Afrikaans kan volg 

een brug bouwen tussen de 21 miljoen 

Nederlandstaligen in Europa en het zui

delijke deel van het Afrikaanse konti

nent. 

Filip Vandenbroeke 

VNOS OP TV1 

Een flultjeskoncert én de rode kaart Dat was 
de reaktie waarmee de VU-Kamerfraktle re
geringsleider Dehaene in volle zitting be
dacht De vraag van Dehaene om volmach
ten maakte de vijf VU-mandatarissen woe
dend. „Als Dehaene de taal van het par
lement niet langer wil begrijpen, dan spreken 
we hem aan in de enige taal die hij nog 
begrijpt." Voetbalfanaat „het-leven-ls-
mooi"-Dehaene zag zich door de VU dan ook 
met „rood" van het veld gestuurd. 
De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
(VNOS) neemt u op dinsdag 4 juni mee voor 
een blik achter de schermen van het VU-
verzet tegen Dehaene Want die rode kaart 
kwam er natuurlijk met zomaar Neen De VU 
verwijt Dehaene een gebrek aan Vlaamse 
reflex, een asociaal beleid, én een gemis aan 
eerbied voor de spelregels van de parle
mentaire demokratie 

Een bewogen uitzending, waarbij het Bel
gisch immobilisme haarfijn wordt blootge
legd. Een programma dat tegelijk ook een 
hard pleidooi Is om Vlaanderen bewust de 
konfederale kaart te laten trekken. 
U ziet en hoort VU-voorzitter Bert Anciaux én 
de VU-fraktievoorzitters Annemie Van de 
Casteele, Paul Van Grembergen en Jan 

Rode kaart 

Loones, samen met Jean-Mane Bogaert, 
Geert Bourgeois en Herman Lauwers. 
Natuurlijk niet te missen! 

c» Afspraak op dinsdag 4 juni, BRTN-TVl om 
23u.25, onmiddellijk na het laatavondjoer-
naal. Een programma van de Vlaams-Na
tionale Omroepstichting-VNOS. 
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CITY HALL 
Dé fout aan City Hall {regie Harold Becker) is dat er teveel 

scenaristen aan gewerkt hebben. Bovendien is de film té Ame

rikaans. Hoewel: als je de politici in de film bezig ziet, herken je 

nogal eens wat en wanneer je ziet hoe er problemen zijn tussen 

rassen en je woont zelf in een grote stad, is ook dat bekend terrein. 

Bij een film met Al Pacino in de hoofdrol, en o.a. ]ohn Cusack, 

Bridget Fonda en Danny Aiello in de bijrollen, kan de kijker zich 

een beeld vormen van wat er te zien is. Goede akteursprestaties in 

een redelijk goede film. {**) 

UNZIPPED 
Robert Altmans mislukte film over de modewereld, heeft er 

NIEUW IN DE BIOS 
waarschijnlijk voor gezorgd dat Unzipped, een dokumentaire film 

over mode en mensen, een tijdje op bet schab bleef liggen. En dat 

ondanks een bekroning begin '95 op het Sundance Film Festival. 

Regisseur Douglas Keeve's ietwat geamuseerde blik is jong, licht 

verteerbaar, echt en revelerend. Er wordt vooral gewerkt met de 

New Yorkse ontwerper Isaac Mizrahi. Keeve's die een bekend 

modefotograaf is, heeft een debuut om U tegen te zeggen, en geeft 

een beeld van de modewereld zonder hem te veroordelen. Pro

ducenten waren Hachette Filipacchi in samenwerking met Elle-

magazine. 

In ieder geval een leuke film, zij het misschien iets te weinig 

kritisch.(**) 

VAMPIRE IN BROOKLYN 
In deze griezel van kuit-regisseur Wes Craven (Nightmare on Elm 

Street), hebben we de goeie ouwe Eddie Murphy in de hoofdrol van 

Maximillian, de vampier. Goeie ouwe, omdat Eddie eindelijk weer 

eens een echte humoristische rol aangeboden kreeg. Alleen wil het 

met het griezelgedeelte aan het eind wel wat tegenvallen. 

Eddie is evenwel een sublieme vampier, die je haast nagelbijtend 

meesleurt. Maximillian is de laatste van een Caribisch vam

pierenras die naar Brooklyn-New York komt om er een half-mens, 

half-vampier vrouw te zoeken. 

Zij van haar kant weet nog niet dat zij binnenkort een bruid zal 

zijn. Leuke film zonder meer. {**) 

^ MEDIALANDSCHAP v 

lfe=# Fanfare Speelfiimdebuut van de suk-
sesvolle Nederlandse dokumentairemaker Bert 
Haanstra. De fanfare van een typisch Hollands 
dorpje valt na een ruzie tussen de lokale her
bergiers in twee stukken. Beide muziekvereni
gingen gaan zich nu voorbereiden op een be
langrijke wedstrijd. Verrukkelijke komedie uit 
1958 Zat. 1 Juni, Ned. 1 om 2iu.30 

En B.B. schiep 
de vrouw, 
zon. 2 Juni, TV 2 
om 19U.50 

lfe=# flAondfol Eerste aflevering van een 
nieuwe 13-delige serie waarin Frank Fol op zoek 
gaat naar de identiteit van een culinaire gast(e), 
op basis van tips die hij krijgt uit interviews met 
vrienden en kennissen. Armand Schreurs is de 
prezentator lUlaan. 3 Juni, TV 1 om 22u.05 

t = # Le Dossier e in Brussel zou een sekte van 
invloedrijke politici en architekten bezig zijn met 
het sistematisch vernietigen van de hoofdstad 
om ze te ven/angen door een utopische stad. 
Hun aktiviteiten worden opgetekend in Le dos
sier B, maar dat is een onvindbaar boek. Een 
enquête van Frangois Schuiten, Benoit Peeters 
en Wilbur Lequebe in de reeks Tekens. DIns. a 
Juni. TV 2 om 22U.25 

i^=# wereidnieuws gezien door de Belgen 
Eerste deel van een dokumentaire van Marleen 
de Vos en Rémonde Panis over het ontstaan, de 
bloei en het ven/al van het filmjoernaal. Het 
tweede deel wordt volgende week uitgezonden. 
Woens. 5 Juni, TV 1 om 22u. 

1b=# Heip! Huip Het ABOS ligt sinds het uit
lekken van verschillende schandalen rond mis
lukte ontwikkelingsprojekten zwaar onder vuur. 
Staatssekretaris Reginald Moreels beloofde de 
stal uit te mesten en een parlementaire on-
derzoekskommissie werd aangesteld. In afwach
ting van de resultaten trok een Panoramaploeg 
naar Kenia, Tanzania en Zimbabwe Dirk Barrez 
brengt verslag uit. Dond. 6 Juni, TV 1 om 
22U.20 

t # Uncle Buck Amerikaanse komedie van 
John Hughes uit 1989. Buck Russel moet een 
tijdje voor zijn neefje en twee nichtjes zorgen 
terwijl hun ouders op reis zijn. Een luchtige, 
voorspelbare klucht met John Candy, Jean Lou
ise Kelly en Macauley Culkin. Vrij. 7 Juni, TV 1 
om 21 u. 

Bert wil reklame 
De 100 dagen inwerkperiode van Bert De 

Graeve, de nieuwe manager van de 
BRTN, zijn voorbij. Tijd om van zich te 
laten horen. En De Graeve is gehoord. 
Zijn vraag om de openbare omroep open 
te gooien voor reklame heeft het stuk 
tussen de BRTN en de Vlaamse Wetstraat 
zonder verwijl overbrugd. 
De Graeve, aangetrokken om het Huis 
van Vertrouwen uit het slop te halen, 
verraste vriend en vijand door zich on
omwonden te beklagen over het tekort 
aan financiële middelen voor de BRTN. 
Dat is precies dezelfde klacht die Jan 

Ceuleers ook altijd naar voren bracht. 
Meer middelen kunnen er dus komen 
door reklame. De huidige 'sponsoring' 
vindt De Graeve niet interessant: noch 
voor de sponsor, noch voor de BRTN. 
Reklame op de BRTN-televisie zal waar
schijnlijk een ingrijpende verandering 

van het Vlaamse medialandschap bete
kenen. Voorlopig komt het reklame-mo-
nopolie toe aan VTM, officieus door
broken door het 'Britse' VT4. Indien 
evenwel ook de BRTN zal uitpakken met 
spotjes voor waspoeders dan staat VTM 
niets in de weg om te vragen het BRTN-
monopolie voor radioreklame op te hef
fen. 

In het Vlaams parlement werd Media
minister Van Rompuy onder vuur ge
nomen over De Graeves uitspraken. Van 
Rompuy antwoordde niet akkoord te 
kunnen gaan met reklame op de openbare 
zolang het monopolie van VTM bestaat. 
Wie dat letterlijk neemt kan zich afvragen 
of achter de schermen gewerkt wordt aan 
een opheffing ervan. Vraag is ook of de 
openbare omroep middelen moet be
trekken uit privaat geld. Adverteerders 
willen kijkers voor hun geld en kan de 

Bert De Craeve 

BRTN met zijn huidige opdracht, in het 
biezonder de edukatieve, hen die wel 
verzekeren? De vraag stellen is, in het 
geval van meerdere programma's, ze be
antwoorden... 

VT4 is niet direkt onze voorkeur
zender. Zijn de programnna's Vlaams 
of Amerikaans, nergens valt er in
houd te rapen. Eén keer in de^week 
nochtans, na ons ervan vergewist te 
hebben niets beters te kunnen heb
ben, zetten wij hem op 5, vier was al 
ingenomen, door - voor wie er nog 
een weg in vindt - Kanaal 2. Het is 
een jongmens, genaamd Claude De 
Burie, dat ons telkens weer aan het 
lachen weet te brengen. Vroeger 
deed hij dat met 'Het spijt me', een 
windzakje over tranerige mensen. 
Dat ging zo: één speler, de agressor, 
betoonde zijn spijt over pakweg het 
met opzet neerhalen van de prijsduif 
van zijn buurman, in dit geval de 
tweede speler Natuurlijk had de 
agressor spijt - ook al omdat de 
buurman op zijn beurt de hond had 
vergiftigd - en daarom zond hij VT4, 
mét bloemen, naar de gifmenger. 
Als beide spelers in de studio zaten 
kwam het er alleen nog op aan de 
zakdoek van De Bune te bemach
tigen HIJ die daar het eerste in 
slaagde was winnaar indien één van 
beide spelers zelf een zakdoek had 
meegebracht, won hij ook, zij het 
met met de volle simpatie van de 
gastheer 

Omdat het nieuwe er na een half 
seizoen wel zowat af is, heeft Claude 
nu beslist ons te vergasten op een 
nieuw windzakje 'Helden' heet het 
deze keer Naar wij verwachten zal 
het bij ons in de huiskamer met zo'n 
groot sukses worden als 'Het spijt 
me' Dat komt omdat het spel deze 
keer geen welomschreven doel lijkt 
te hebben De kompetitie speelt zich 
bovendien niet af Ijjrjnrr,, rnaar voor 
het programma I r.-n van br-idc spo 
Iers IS immers gr̂ rc-rj rjrjor dr; ,'iridere 

en dat gêWef léétnt zich minder tot 
weddenschappen. De winnaars zijn 
al bekend. 
Alhoewel... Tijdens de eerste set 
werd een dame opgevoerd die, sa
men met haar dochter, uit een 
brand gered was door twee Ma
rokkaanse medemensen Onze aan
dacht bij dit vuurgevoelige onder
werp werd niettemin meteen ge
trokken door het dekor waarin alles 
zich afspeelt: een Egyptische tem
pel waahn minstens 100 kaarsen 
branden. Later op de avond kregen 
we ook nog eens het verhaal van een 
jongeman die iemand uit het water 
had gehaald en van twee rijkswach
ters die een op hol geslagen vracht-

Nu gebiedt de eerlijkheid ons te 
zeggen dat het programma zich ook 
niet uitzonderlijk goed leent tot 
lange gesprekken. Held redt slacht
offer, en dat is het dan wei. En al 
verdient de held bloemen, zelfs een 
kunstwerk, hij verdient ook een be
nadering op het nivo van grote men
sen, zodat niet half Vlaanderen gaat 
denken dat alleen minderbegaafden 
heldendaden verrichten. 
Nep-helden met échte emotie wa
ren dezelfde avond te zien in de 
Europakupfinaie tussen AJax Am
sterdam en Juventus Turijn. De spe
lers van beide elftallen verdienen 
miljoenen en krijgen media-aan-
dacht buiten alle proporties. Maar de 

Over helden en emoties 
wagen tot stand brachten Geen 
spanning meer. 
Ook De Burie is niet meer de be
grijpende kerel die hij in zijn vorige 
programma was. Ofwel hebben ze 
hem wijsgemaakt dat het pro
gramma bestemd is voor Bhtse run
deren die niet goedschiks het slacht
huis wilden binnentreden. Zegt het 
slachtoffer van de brand: „Ikruimde 
de asbakken af." Vraagt De Burie: 
,,Was er gerookt?" De eerste keer 
konden we daar nog mee lachen, bij 
de 47ste begijpende herhaling werd 
het van het goede een beetje teveel 
Dit soort voorgeprogrammeerde 
emotie, waar ook 'Helden' zich aan 
te buiten gaat, beklijft minder dan 
hel groeien van een schimmel op 
oude rijstpap 

Helden, woensdag 22 mei 1996, VT4 

verbeten manier waarop zij zich, als 
kleine kinderen, trachtten te ver
zekeren van een protserige beker 
was echt. De overwinningsroes van 
Vlam en het verdriet van Sllooy wa
ren echt Die echte emotie bij zo'n 
opgeklopt gebeuren kan ons inziens 
alleen maar teniet gedaan worden 
door het stadion te vullen met De 
Burie-klonen. 

Wat ons niet kan verhinderen U 'Hel
den' van harte aan te bevelen. Wil Je 
Je buurman een echte loer draalen, 
stuur hem dan naar 'Helden'. In het 
najaar kan U het dan allemaal gaan 
bijpraten in de studio. Zorg ervoor 
dat zijn zakdoek de Uwe wordt! 

(icrik) 



DNOC 
Landbouwminister PInxten Is het eens met 
diegenen die stellen dat er dringend naar 
een alternatief moet gezocht worden voor 
het zwaar giftige DNOC. (Klasse A; LD 50: 
20-30!) 
Maar... had de wind op die dag uit een 
andere hoek gewaald, dan was er thans in 
de media gewoon geen sprake geweest 
van het DNOC. 
Het moet toch niet moeilijk zijn om aan de 
weet te komen wat er allemaal verstoven 
en verspoten wordt aan zwaar giftige pes

ticiden In land- en tuinbouw en niet In het 
minst In de fruitteelt. Waarvan sommige 
produkten overigens nog schadelijker zijn 
dan het DNOC. 
Graag dan ook een eerlijke aanpak van het 
gehele probleem door de recent opge
richte Tuinbouworganisatie VTO. Hoewel, 
wij vinden hierover niets in haar pro
gramma. 
DNOC wordt tot tweemaal verspoten over 
fruitgewassen en dit in de winter en een 
tweede maal in april-mei. Dit dan tegen 
diverse overwinterende insekten als de 
appelbloesemkever en de bladrollers. 

Dit dodelijke goedje wordt ook nog ge
bruikt als onkruidverdelger, meestal sa
men met Dlquat, dat, volgens de Bond 
Beter Leefmilieu „persistent Is, ondanks 
korte biologische aktivitelt van minder dan 
een maand. Verder kan het Irritaties ver
oorzaken aan huid, keel, slokdarm, neus
bloeding, lever, nieren en longen. Ver
dacht van veroorzaken staar, verdacht car
cinogeen, mutageen, teratogeen." 

Waarom het DNOC niet onmiddellijk ver
bieden? Men heeft het nu toch niet meer 
nodig In zomer en herfst, zodat men tegen 

volgend seizoen wel verplicht zal zijn een 
milieuvriendelijke vervanger ter beschik
king te hebben. Die is er trouwens nu reeds 
en dit bovendien voor alle mogelijke ziek
ten en plagen in land- en tulnbouwge-
wassen. 

Nu men toch aan het zoeken geraakt, 
waarom dan niet meteen alle honderden 
giftige pesticiden aanpakken? Waarom 
niet? Ja, waarom niet? 

RIK Dedapper, 
Ceraardsbergen 

# WEDERWOORD 4-

NMBS 
In een nota van de Cepess-studiedienst 
staat beschreven hoe de NMBS-wafel-
ijzerpoUtiek driemaal nadeÜg is voor 
Vlaanderen. 

1. Bij de verdeling van de investeringen 
wordt een 60/40-sleutel gehanteerd, hoe
wel de kommerciële noden in Vlaanderen 
en Brussel veel groter zijn dan in Wal
lonië. 

2. Bovendien vertrekt de verdeelsleutel 
van de bestaande (en dus voor Vlaan
deren nadeUge) toestand. Om historische 
redenen is het spoorwegnet in Wallonië 
relatief beter uitgebouwd dan in Vlaan
deren. 

3. De 60/40-verdeelsleutel wordt dan 
weer niet gebruikt voor het geld (on
geveer 30 miljard fr.) dat de federale 
overheid in de HST investeert, wat vooral 
Wallonië ten goede komt. 
Aangezien deze resultaten van een (nog 
voorlopig) unitaire studiedienst komen, 
mogen we als Vlaming zeker wel eens de 
wenkbrauwen fronsen. 

Hiermee hebben de Vlamingen immers 
opnieuw drie goede redenen om de fe
deralisering van de NMBS te eisen. Want 
waar er tot op de dag van vandaag 
onvoldoende geld was voor basisinves
teringen in Vlaanderen met een gega
randeerd rendement, was er voor Wal
lonië genoeg geld voor prestige-projekten 
met een negatief rendement. En dan durft 
de PS bij monde van minister Ylieff nog 
voor meer federaal (lees: Vlaams) geld 
voor Wallonië pleiten... 

Kristof Agache, 

De Pinte 

Kennisoverdracht 
Bruggepensioneerden beschikken over 
een jarenlange ondervinding op het werk. 
Jonge werklozen hebben die, zelfs met 
een diploma en spijts hun goede wil, niet. 

Het zou een solidariteitsregel moeten zijn 
dat verworven kennis en ervaring worden 
overgedragen zodat deze niet verloren 
gaan. 

Kunnen onze verkozenen niet het vol
gend voorstel in overweging nemen en 
uitwerken om het daarna als voorstel van 
dekreet of wet in te dienen? 
Het is een eenvoudig, efficiënt en ook 
zuinig idee dat hierop neerkomt: 
„Niemand kan op brugpensioen gesteld 
worden of hij moet, in zijn specialiteit, 
vervangen worden door een jonge werk
loze die door zijn opleiding in deze bran
che past. 

Gedurende een vast te stellen periode 
(laat ons even aannemen: 6 maanden) 
dient deze jongere te funktioneren onder 
het peterschap van de betrokken brug
gepensioneerde. Dit komt erop neer dat 
de nieuwehng zijn schoolse kennis ver
rijkt met een deel van de opgedane rou
tine-kennis van de oudere. De brugge
pensioneerde ontvangt hiervoor terug
betaling van zijn verplaatsingskosten. Hij 
moet ook verzekecii bÜjiY^ tegen on
gevallen op het werk en de weg van en 
naar het werk. Elke werkgever zou kun
nen verplicht worden tot een geschreven 
overeenkomst tussen de drie betrokken 
partijen." 

Alle betrokkenen hebben bij zo'n maat
regel baat: 

- de werkgever, want dit is een tege
moetkoming in de opleidingskosten van 
de nieuwe rekruut; 

- de rekruut leert de knepen van het vak 
kennen en weet zich, in zijn nieuwe 
werkomgeving, beschermd door zijn „pe
ter". Hij zal dus een heleboel stom
miteiten vermijden die een nieuwkomer 
onvermijdelijk begaat; 

- de bruggepensioneerde kan zich ge
lukkig prijzen voor de waardering die 
hem op de valreep nog gegeven wordt. 
Toch om over na te denken? 

Daniel Van Hecke, 
Kampenhout 

Kollektiefof 
persooniiilc? 
Zijn Rodovan Karadzic of Saddam Hus
sein als leiders schuldig aan de oor
logsmisdaden door hun onderdanen be
dreven? Als we het proces van Neu
renberg bekijken, dan zou het zo zijn. 
Waarom pakt men gelijkende typen nu 
niet en laat men ze verder hun terreur 
uitoefenen? 

De schrijver Daniël Goldhagen stelt in 
zijn Holocaust-boek de koUektieve 
schuld van een volk in vraag. Een niet 
graag gehoorde vraag. Stellig zal die 
schuld nooit aanvaard worden door de 
massa die zich wel wil laten leiden of 
verleiden tot blinde volgzaamheid, doch 
er niet de verantwoordelijkheid voor wil 
dragen. Men komt af met het principe dat 
schuld persoonlijk is en nooit kollektief 
kan zijn. Dus een groep van honderden 
moordenaars treft géén schuld. Onder 
het motto: „bevel is bevel". 

Kijken wij in vredestijd om ons heen, dan 
is het nog steeds hetzelfde. Iedereen mop
pert op de (door het volk gekozen) over
heid, doch uiteindelijk doet iedereen wat 
opgelegd is. Slaafse volgzaamheid van 
leiders en hun ideeën. Ironisch gezien 
gaat het zo ver dat gekozenen maat
regelen treffen die absoluut tegen het 
belang zijn van hun kiezers. 

Een volk (en leger) moet niet (en mag 
niet!) redeneren, maar gehoorzamen. Er 
zouden nooit oorlogen zijn, moest het 
volk niet gehoorzamen aan zijn oor
logszuchtige leiders. Dus feitelijk treft het 
volk wél schuld, want de meest slechte 
leider kan niets uitrichten, zonder de 
medewerking of de gehoorzaamheid van 
miljoenen anderen. Schijnheilig steekt 
men achteraf, als het misloopt, de schuld 
alleen op de leiders. Met de nodige 
schouwspel-processen om indruk te ma
ken, zijn die de enige zondebok. Dat is 

Met "dé gids" in de liand reist^oiil>ezorgd en goedicoop 
door lieei Viaonderen Vak^tieiand! Dé gids 
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een makje, want men kan toch moeilijk 
een heel volk of een groep veroordelen? 
Of weet het volk niet wat het doet? 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Nederlands 
Het artikel „Rimpelen in Brussel" (WIJ, 
23 mei j.1.) toont nogmaals aan, dat het 
niet zo vanzelfsprekend is om stemrecht 
te geven aan immigranten. Want zo in 
Brussel, zo in Antwerpen. Als ik door de 
Lange Beeldekensstraat loop en bij de 
Tunesische vriendenkring alles in het 
Frans aangekondigd zie, ook de ope
ningsuren op de deur, ergert mij dat (Is 
dat trouwens niet strafbaar?). 

Als ik een diefstal belet in de Offe
randestraat en de immigrant-winkeÜer 
mij in het Frans bedankt, omdat ie geen 
Nederlands kent, ergert mij dat. Vult die 
man zijn belastingsaangifte ook in het 
Frans in? Als mij op de Antwerpse Sink
senfoor in het Frans gevraagd wordt of de 
immigrant-ober mag „toucheren", ergert 
mij dat 

Stemrecht voor immigranten, ja, maar 
dan na het afleggen van een examen en als 
je in het Vlaamse land wil wonen en 
werken is dat Nederlands, en wij moeten 
ons er niet voor schamen om dat niet te 
gemakkelijk te maken. Dan staan mis
schien niet een hele Pinkstermaandag de 
vuilniszakken op straat, omdat ze dan de 
instrukties kunnen lezen die de stad in 
iedere bus werpt. Dan liggen de straten 
misschien niet vol reklamebladen die ze 
toch niet kunnen lezen en die daardoor 
dikwijls op de stoep belanden. In geen 
enkel ander Europees land als België kun 
je overleven zonder keimis van de lands
taal en in wat nog altijd het meest de-
mokratische land ter wereld wordt ge
noemd, Amerika, krijg je ook geen staats
burgerschap als je de taal niet kent. 

Waker Soethoudt, 
Antwerpen 

PS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebnjiken. 
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A ls gevolg van een begrotingstruuk door de 

Vlaamse regering opgevoerd komen het 

tewerkstellingsbeleid én de werking van een reeks 

belangrijke Vlaamse instellingen in het gedrang. 

Johan Sauwens trok de alarmbel. 

Vanuit z'n bekommernis voor ons kul-
tureel erfgoed heeft Vlaams volksver
tegenwoordiger Johan Sauwens (VU) één 
onderdeel van de begrotingsaanpassing 
met bijzondere aandacht onder de loep 
genomen. Het betreft de dotaties van de 
Vlaamse Gemeenschap aan een reeks 
Diensten met Afzonderlijk Beheer 

(DAB's). Onder het mom van een hneaire 
begrotingsmaatregel worden sommige 
DAB's, voornamelijk deze met een kul-
turele opdracht, tot een forse financiële 
aderlating gedwongen. 

VRUCHTEN PLUKKEN 

VU-parlementslid Sauwens heeft gepro
beerd de „blinde" inlevering in kaart te 
brengen. De landcommanderij Alden Bie-

sen, het kasteel van Gaasbeek, het In

stituut Archeologisch Patrimonium (lAP) 
en het Koninklijke Museum voor Schone 

Kunsten (Antwerpen) worden het zwaarst 
getroffen door de goocheltruuk van be
grotingsminister Wivina De Meester. 
Nochtans leveren deze instellingen heel 
wat arbeidsplaatsen op, banen die op 
termijn verloren dreigen te gaan. De 
regeringsmaatregel gaat dus lijnrecht in 
tegen de ronkende verklaringen van de 
Vlaamse regeringspartijen (CVP en SP) 
over werkgelegenheid. Of dienen de (ar-
beids)besparingen bij de DAB's om het 
met veel poeha door de regering aan
gekondigde tewerkstellingsinitiatief van 
500 miljoen te financieren? 
Eigenlijk misbruikt de Vlaamse regering 
de moeizaam opgebouwde reservefond
sen van de DAB's om haar begroting op te 
smukken. Daardoor komen bepaalde 
DAB's in nauwe schoentjes te staan. Ze 
worden zelfs in hun voortbestaan be
dreigd. DAB's die jarenlang het principe 
van de goede huisvader hebben toege
past, worden nu gestraft voor hun voor
uitziend financieel beleid. De DAB's wer
den juist opgericht om bepaalde instel
lingen toe te laten een soepel financieel 
beleid te voeren op lange termijn. Nu 
plukt de Vlaamse regering schaamteloos 
hun appeltje voor de dorst. Hierbij weze 
opgemerkt dat het niet gaat om een 
eenmalige maatregel. De begroting voor 
volgend jaar zou worden opgesteld op 
basis van de begroting '96 én de be
grotingsaanpassingen. Op die manier 
moeten de getroffen DAB's het in de 
toekomst met minder geld rooien. 

BANEN OP DE TOCHT 

De landcommanderij Alden Biesen levert 
6,2 miljoen fr. in van haar oorspron
kelijke toelage van 7,1 miljoen fr. Met de 
resterende dotatie van 900.000 fr. stevent 
Alden Biesen op een katastrofe af. Op 
basis van de oorspronkelijke toelage ging 
de instelling engagementen aan die ze nu 

niet meer kan nakomen. Naar alle waar
schijnlijkheid staan vier arbeidsplaatsen 
geheel of gedeeltelijk op de tocht. Als de 
regering volhardt, kan Alden Biesen vir
tueel failliet worden verklaard. 
Voor het kasteel van Gaasbeek stellen zich § 
gelijkaardige problemen. Na de „kon-

Begrotingstruuk: 
Vlaamse regering 
met de botte biji 

traktbreuk" van de Vlaamse regering 
houdt de instelling 100.000 fr. over van 
de oorspronkehjk voorziene dotatie van 
7,5 miljoen fr. Minister Demeester eigent 
zich ongevraagd 7,4 miljoen fr. toe uit de 
Gaasbeekse spaarpot die was aangelegd 
om toekomstige grote aankopen te fi
nancieren; zoals een tractor en een wand
tapijt. Ook de inrichting van de geplande 
biblioteek komt in het gedrang. 
De Hogere Zeevaartschool is een bij
zonder geval. Voor deze onderwijsin
stelling werd in de oorspronkelijke DAB-
begroting een dotatie ingeschreven van 
56,8 miljoen fr. De Vlaamse regering 
schrapte de toelage en beloofde de Zee
vaartschool te financieren via het op 
stapel staande Onderwijsdekreet VII. 
Spijkerharde waarborgen werden echter 
niet gegeven, het beleid lijkt dus op de 
dotatie aangewezen. 

ONBETAALDE FAKTUREN 

Bij het Instituut Archeologisch Patrimo

nium staan meer dan twintig arbeids
plaatsen op de tocht. Het betreft Gesko-
medewerkers en volledig gesubsidieerde 
arbeiders die werkzaam zijn op de ar
cheologische sites. Als gevolg van de 
begrotingsaanpassing moet het instituut 

Kasteel Van Gaasbeek 

10,2 miljoen fr. inleveren, de aangepaste 
dotatie van 16,9 miljoen is te laag om 
openstaande fakturen uit '95 te betalen. 
Deze fakturen werden nog niet afgesloten 
omdat de Vlaamse regering vorig jaar in 
gebreke bleef met het uitbetalen van de 
dotatie voor '95. 

De toelage aan het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten wordt herleid tot 
een vierde van de oorspronkelijk toe
gekende 60 miljoen frank. Hierdoor rij
zen problemen voor de tentoonstellin
gen, het aankoopbeleid en zelfs de da
gelijkse werking van het museum. Het 
financiële beleid van de Vlaamse regering 
vermindert de toekomstkansen van het 
museum aanzienlijk. De eenmalige tus
senkomsten voor de herinrichting van de 
kelderruimte (15 miljoen fr.) en de 
grootse tentoonstelling „Het volk ten 
voeten uit" over het naturalisme in België 
en Europa (15 miljoen fr.) kunnen deze 
drastische ingreep niet verhelen. 

WEERWERK 

De Volksunie heeft in de Kommissie Fi

nanciën en Begroting van woensdag 15 
mei j.l. amendementen op de begro
tingsaanpassingen ingediend. Het is de 
bedoeling de oorspronkelijke dotaties 
voor de DAB's terug op te nemen in de 
begroting. De amendementen werden 
nog niet in detail besproken. Volksver
tegenwoordiger Johan Sauwens rekent 
erop dat de Vlaamse regering oren heeft 
naar z'n argumenten betreffende de 
goede werking van de DAB's én de daar
aan gekoppelde arbeidsplaatsen. 
Volledigheidshalve wil de VU met de 
voorgestelde amendementen ook komaf 
maken met de besparingen ten nadele van 
de Bijzondere Jeugdbijstand, de regionale 

luchthavens van Oostende en Antwerpen, 

het Vlaams kultureel centrum de Brakke 

Grond (Amsterdam), het Vlaams Cen

trum voor het Openbaar Bihlioteekwerk, 

Investeren m Vlaanderen en de DAB 
Schoonmaak. 

De cUfers 
Ontwerp van dekreet houdende aanpassing van de 
algemene uitgavensbegroting van de Vlaamse Ce-
meenschap voor het begrotingsjaar 1996 
Hogere Zeevaartschool 
Programma 33.1 
b.a. 41.10 = 56,8 mio. fr. (dotatie) 

- 56,8 mio. fr. 
0,0 mio. fr. (aangepaste (Jotatie) 

Bijzondere Jeugdbijstand 
Programma 41.2 
b.a. 41.01 = 63,8 mio. fr. (dotatie) 

-14,8 mio. fr. 
49,0 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

Luchthaven Antwerpen 
Programma 63.3 
b.a. 41.01 = 27,7 mio. fr. (dotatie) 

• 0,1 mio. fr. 
27,6 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

Luchthaven Oostende 
Programma 63.3 
b.a. 41.02 = 71,3 mio. fr. (dotatie) 

• 0,2 mio. fr. 
71,1 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

Kasteel van Gaasbeek 
Programma 44.1 
b.a. 41.02 = 7,5 mio. fr. (dotatie) 

- 7,4 mio. fr. 
0,1 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Programma 44.1 
b.a. 41.01 = 60,4 mio. fr. (dotatie) 

- 45,0 mio. fr. 
15,0 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

b.a. 41.03 = -I- 15,0 mio. fr. (voor herinrichting 
derruimte) 
b.a. 41.04 = -t-15,0 mio. fr (voor tentoonstelling 

,,Het Volk ten voeten uit") 

Landcommanderij Alden Biesen 
Programma 43.2 
b.a. 41.01 = 7,1 mio. fr. (dotatie) 

- 6,2 mio. fr. 

kel-

0,9 mio. fr (aangepaste dotatie) 

Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond 
Programma 43.2 
b.a. 41.02 = 22,7 mio. fr. (dotatie) 

- 0,4 mio. fr. 
22,3 mio. fr. (aangepaste dotatie) 

Vlaams Centrum voor het Openbaar Biblioteekwerk 
Programma 43.2 
b.a. 41.03 

b.a. 41.04 

35,3 mio. fr. (dotatie) 
-13,3 mio. fr. 
22,0 mio. fr. (aangepaste dotatie) 
0,0 mio. fr. 
+ 5,0 mio. fr. 
5,0 mlo.fr. (aanvullende dotatie voor de uit
voering van het kontrakt met het centrum 
voor overheldslnformatlek) 

Instituut Archeologisch Patrimonium 
Programma 62.2 
b.a. 41.01 = 27,1 mio. fr (dotatie) 

-10,2 mio.fr. 
16,9 mio. fr. (aangepaste dotatie) 
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