
Naar 
de Raad 

van state 
V

U-volksvertegenwoordiger Geert 
Bourgeois is de arrogante, 
onrespektvoUe en zwijgzame 

houding van premier Dehaene meer dan 
beu. Herhaalde malen reeds verzocht 
Bourgeois de federale eerste minister de 
inhoud van de voorontwerpen van 
kaderwetten aan hem bekend te maken. 
Nog op 20 mei 11. deed hij dat uitdrukkelijk 
per brief. Dehaene, echter, bleef halstarrig 
weigeren. 

Terecht ervaart Bourgeois „zijn eis" 
als meer dan gerechtvaardigd. Eerst en 
vooral moet een lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers over de 
mogelijkheid kunnen beschikken om zijn 
wetgevende en kontrolerende taak optimaal 
te kunnen voorbereiden. Een parlementslid 
beschikt niet over een uigebreide 
administratie, laat staan over een korps van 
„kabinettards". Hij moet dan ook de tijd 
krijgen om de teksten te bestuderen, 
dokumentatie op te zoeken, deskundigen te 
konsulteren. Zoniet kan hij zijn mandaat 
niet plichtsgetrouw vervullen. En dat is 
toch wat de kiezer van hem verlangt. 

Komt daar nog bij dat de 
regeringsverklaring wees op een versterking 
van de demokratie. De houding van 
Dehaene, daarentegen, kan zeker niet in die 
richting geïnterpreteerd worden. 
Integendeel. Eerst licht hij enkel de sociale 
partners in, nadien jent hij de 
minderheidsfrakties op danig 
onbegrijpelijke wijze dat hij alleen enkele 
parlementsleden van de meerderheid inlicht 
over de inhoud van de voorontwerpen. 

Een dergelijke onrespektvoUe 
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behandeling ten aanzien van een - zij het 
flamboyante en deskundige -
minderheidsfraktie, kon niet anders dan tot 
een verhevend offensief leiden. 

Geert Bourgeois stapt dan ook naar 
de Raad van State. Zijn redenering is klaar 
en duidelijk. Na herhaald aandringen kwam 
op zijn vraag geen reaktie. En dat komt 
neer op een flagrante weigering. In zijn 
verzoekschrift aast Bourgeois dan ook op 
de schorsing van deze weigeringsbeslissing. 
Meer nog, hij vraagt de raad van State om 
een dwangsom van één miljoen per dag op 
te leggen zolang de federale eerste minister 
de bewuste teksten niet ter beschikking 
stelt. 

Bourgeois motiveert zijn verzoek als 
volgt : „Ik kan niet aanvaarden als 
parlementslid te fungeren in een stelsel 
waarin de parlementaire demokratie 
teruggeschroefd wordt naar een vorm van 
verlicht despotisme. Deze afhankelijkheid 
van de goodwill, of zelfs willekeur van de 
regering is voor verzoeker moreel 
ondraaglijk." 

Een doordachte agumentatie. Laat nu 
ook de Raad van State de rode kaart 
trekken. 

Eric Van de Casteele 

Verkiezingen in israëi 

tHet monopoiie van Eiectrabel. 
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Het Sienjaal 

van Coppieters. 

Baskenbetoging in Brussel 

Vlaams Parlement: 
glazen, maar geen open huis. 
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A ls de auteurs van Het Sienjaal niet de 
bedoeling hebben om tot een nieuwe 

politieke partij te komen dan rijst de 
vraag naar het waarom van al hun 
moeite. Zowel Maurits Coppieters als 
Norbert De Batseller hebben op de voor
stelling van hun boek gezegd er niet in 
geïnteresseerd te zijn „om anderen op 
te vrijen noch dood te knuffelen". Als 
dat zo is blijft hun projekt het zoveelste 
werkstuk zoals er de 
jongste jaren meer
dere zijn geweest. 
Alle partijen en of 
hun voorzitters heb
ben sinds de verkie
zingen van novem
ber 1991 via ge
schriften een herte
kening van het po
litieke landschap 
voorgesteld. Hun bekommernis Is ge
groeid uit de angst voor verdere af
kalving van hun macht 
Ook de Volksunie heeft zich in de voor
bijejaren beraden over haar kiespubliek, 
om het te verruimen of om het terug te 
winnen. De komst van Agaiev en van het 
Vlaams Blok heeft nog meer verschui
vingen teweeg gebracht en de tradi
tionele verhoudingen verder op de hel
ling gezet Vandaar de drang om een 
terugkeer naar de oude stallen te be
pleiten. 
Cuy Verhofstadt beoogde een hergroe
pering waarin ,,de burger" tot maatstaf 
wordt verheven; Johan Van Hecke wil 

Een passend 
antwoord 

het [zijn) centrum uitbreiden; de SR die 
reeds een mislukte progressieve front-
vorming achter de rug heeft, kon niet 
achterblijven. 
Politieke partijen willen hun macht be
houden en wanneer deze in het gedrang 
is nieuw leven inblazen, wat hun goed 
recht Is. 
Zo ook moet de poging van Coppleters-
De Batseller gezien worden. Meteen zeg

gen dat hun 
uitgangs
punten 
waardeloos 
zijn. Is niet 
ernstig, elk 
initiatief 
moet op z'n 
waarde be
oordeeld 
worden Dat 

zal ook de Volksunie met i-let Sienjaal 
doen, na ruim beraad Daarom ook 
brengt ons weekblad deze week geen 
kommentaar ten gronde, slechts een 
voorstelling van de Inhoud (biz 6). 
Onze lezers kennen Maurits Coppieters, 
hij is Iemand waar men in Vlaanderen 
naar opkijkt, via de padvinderij en de 
Vlaamse Volksbeweging bracht hij bij 
duizenden het heilig vuur voor de ont
voogding van Vlaanderen Hij Is een 
begenadigd spreker die zijn Ideeën met 
emotie weet over te brengen en tot het 
hart spreekt Hij was een vooraanstaand 
parlementslid zowel in Brussel als In 
straatsburg. Als federalist in hart en 

nieren zag hij deze bestuursvorm niet 
alleen voor dit land maar-ook voor Eu
ropa. Van De Batseller Is geweten dat hij 
jaren geleden op een 1 mel-vlering ver
klaarde dat „het met de SP niet goed 
gaat en tegen het einde van deze eeuw 
niet meer zou bestaan" Beter dan wie 
ook weet de Batseller dat zijn partij aan 
tal van kwalen lijdt als gevolg van een te 
lang teren op de bestuursmacht, zowel 
landelijk als plaatselijk. Zijn pogingen om 
het politieke draagvlak van zijn partij te 
verruimen en te versterken sieren hem, 
maar net zoals hij weten wij dat zoiets 
niet kan zonder dat andere partijen mee 
in het avontuur stappen. En de weg naar 
dit avontuur staat ultstlppeld In Wef 
Sienjaal. 
Met deze titel, Kollewijnse schrijfwijze 
Inbegrepen, geleend bij Paul van Os-
taljen, refereren de auteurs naar de 
Idealistische stroming die na WOl tal van 
jonge flaminganten beroerde Een ro-
mantisch-anarchlstlsch streven ge
groeid uit een waanzinnig Grote Oorlog, 
een verlangen dat naar een vredevolle, 
lieve, kunstzinnige en solidaire maat
schappij verwoordde Wie droomt niet 
van zo'n wereld? 
De politieke praktijk leert echter dat 
tussen droom en daad wetten en prak
tische bezwaren In de weg staan Want 
een goed programma hebben is één 
zaak, het uitvoeren is een andere kwes
tie 
Elk van ons kan zich terugvinden in delen 
van politieke partijprogramma's, maar 

het programma van de partij waarin 
men gelooft heeft dat „Ietsje meer" om 
er zich voor In te zetten en er voor te 
stemmen. En dat Ietsje meer vinden wij 
niet In Het Sienjaal terug 
Als wij dan toch een voorbeeld willen 
aanhalen kiezen we het Vlaams kontrakt 
De VU wil meer zelfstandigheid voor 
Vlaanderen (zie haar konfederaal plan) 
en ziet het nut van een ,,bezlnnlngs-
ronde" m.b.t. verdere staatshervorming 
niet In. Ook over de solidariteit tussen de 
gemeenschappen hebben wij zo onze 
bedenkingen Vlaanderen Is solidair en 
hoe ver deze solidariteit kan reiken wil 
het nu zélf bepalen. Het niet aanvaarden 
van de federalisenng van de SZ staat dan 
ook haaks op wat de VU wil. Aansluitend 
willen wIj het ook even over Europa 
hebben. Op bIz 154 van het boek staat 
dat niet de nationale staten of de regio's 
met elkaar overleg moeten plegen De 
VU én Coppieters hebben steeds het 
omgekeerde gezegd, want anders 
dreigt Europa een centralistische staat 
te worden zoals socialisten en knsten-
demokraten het wel zouden willen De 
bouwstenen van Europa zijn niet de 
ideologieën, maar de volkeren' 
Dit zijn maar enkele punten uit Het 
Sienjaal. 
Het is nu aan de bevoegde instanties van 
de VU (partijraad, partijbestuur, fraktles) 
om het dokument te ontleden en er een 
passend antwoord op te geven 

Maurits Van Liedekerke 



Kiesstelsel 
Naar aanleiding van het Coppieters-projekt, 

konden erg uiteenlopende perskommentaren 

worden genoteerd. Zo merkte Guy Tegenbos in 

De Standaard op dat „Vlamingen sowieso niet 

dromen, ook niet in de politiek." „Grote 

denkers met visie", aldus Tegenbos, „komen 

hier bijna niet voor." 

Wie wel een doordachte visie in petto had, was 

politoloog en joernalist Mark Deweerdt van de 

Financieel Ekonomische Tijd. Hij stipte terecht 

aan dat het Coppieters-projekt slechts kans op 

slagen heeft als ook het kiesstelsel wordt 

gewijzigd. Een frontvorming kan slechts gedijen 

binnen een meerderheidsstelsel. Daartegenover 

is het nogal duidelijk dat binnen een systeem 

van evenredige vertegenwoordiging, alsnog in 

België gehanteerd, de kleinere partijen hun 

bestaansrecht opeisen. En maar goed ook, want 

een meerderheidssysteem is in wezen anti-

demokratisch. 

Happart 
José Happart m\ Waals gewestminister worden. Daartoe 
moet hij binnen liet Waals gewest wonen en aldus uit 
Voeren verdwijnen. Vlaams schepen van Voeren, Huub 
Broers is alvast tevreden met de beslissing van Happart. 
Zeker nu de relatie tussen de Nederlandstaligen en Frans-
taligen in Voeren is verbeterd. Bovendien Is het stem-
menverschil tussen Retour è Liège en de Vlaamse lijst 
Voerbe/angentotlSO stemmen gezakt. Aangezien tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ook de 600 
Nederlanders mogen meestemmen, zou het Franstalig 
overwicht er wel eens tot het verleden kunnen behoren. 

• DOORDEWEEKS -» 

Nadat parlementslid Wiily 
Kuijpers (VU) een vooraanstaande rol 
speelde in een aantal opsporings- en 
frauduleuze dossiers als de vrouwen
handel, de douanefraude en de wa
penhandel, slaagde hij er nu ook in om 
het onderzoek naar de moord op IVK-
veearts Karei Van Noppen nieuw le
ven in te blazen. Dankzij Kuijpers kwam 
het onderzoek eindelijk in een stroom
versnelling terecht. Op basis van ge
sprekken met mensen uit het kriminele 
milieu, lichtte Kuijpers het gerecht in 
over de band tussen de vlees- en 
drugsmaffia. 

Hugo Thlbaut is de nieuwe 
voorzitter van de Vlaamse oudstrij-
dersvereniging VOS. Hij volgt Herman 
Vandezande op. Thibaut is 69 jaar, Ant
werpenaar en ortopedagoog. Ooit was 
hij aktief in de Volksunie. 

Tijdens een betoging van dui
zenden Baskische separatisten op za
terdag 1 juni te Brussel, was er een 
incident toen leden van het Vlaams 
Blolc zich wilden aansluiten. De Bas
kische volksvertegenwoordiger Kar-
melo Landa noemde de aanwezigheid 
van het Vlaams Blok een provokatie. 
Volgens de Bask onderhoudt het Blok 
nauwe banden met Franse en Spaanse 
staatsnatlonallsten, de tegenpolen 
van de volksnationalistische emanci
patiebewegingen. Zo horen we het 
eens van een ander. 

Het iJzerbedevaartkomltee 
blijft aandringen op een definitief ak
koord met het Forum. Intussen nodigt 
ze de uitgetreden leden uit om terug 
aan te sluiten bij het komitee. Alvast is 
Door Vandueren uit Genk, die vorig jaar 
ontslag nam, opnieuw opgenomen als 
lid van de Algemene Vergadering. Er 
blijven er nu nog tien over... 

ir De Brakke Grond, het Vlaams 
Kultureel Centrum (VCC) in Amster
dam, bestaat vijftien jaar. Onder leiding 
van Cuido Vereecke werken er 10 vaste 
medewerkers. Het centrum zoekt 
vooral aansluiting bij de nieuwste ont
wikkelingen binnen het Vlaams teater. 
Het organseert ook Vlaams-Neder
landse dialogen en boeiende tentoon
stellingen. Het VCC is uitgegroeid tot 
een dynamisch, kleurrijk en gastvrij 
kultuurhuis. 

De driejaarlijks prijs van de 
Vlaamse gemeenschap voor de bekro
ning van een schrijversloopbaan werd 
deze keer toegekend aan Gust Glls.. in 
1961 volgde hij Boon op als redakteur 
van het Nederlandse tijdschrift Po
dium. 

l 

ANCIAUX JUNIOR 
Tot voor kort stak Manu Ruys, de emi

nence grise van de De Standaard, zijn 
aversie ten aanzien van Bert Anciaux niet 
onder stoelen of banken. Zo'n drie jaar 
geleden had hij het nog over het „pu-
beriaal-joviaal gestamel van Bert Anci
aux". Een jaar later ervaarde Ruys de VU-
voorzitter als „chaotisch en wispelturig". 
Nog in datzelfde jaar kon Ruys weinig 
begrip opbrengen voor het „vaalgroen" en 
„verlinkste" profiel van de „piepjonge" 
voorzitter. De kommunautaire radikali-
sering die Bert Anciaux en de VU toen 
reeds voorstonden, omschreef Ruys als een 
„een zoveelste achterhaalde radikalisering 
van het programma". 
In De Standaard van 31 mei j.l. lijkt de 
erudiete kommentator intussen bekoord 
te zijn door de „recente inbreng van de 
VU". De kommunautaire radikalisering 
draagt zelfs zijn sympatic weg. Nu de VU 
resoluut opteert voor het konfederale mo
del, is „de naïviteit van Bert Anciaux 
verdwenen" en „ wordt de politieke ont
leding strakker". Dat Manu Ruys even
eens het konfederale model onderschrijft, 
kan de VU slechts verheugen. 

ANCIAUX SENIOR 
Vorige week berichtten we over de Brus
selse beleidsbrief van Vlaams minister van 
Brusselse Aangelegenheden en Gelijke 
Kansenbeleid Anne Van Asbroeck. We no
teerden dat de minister de kommunautaire 
knelpunten met fluwelen handschoenen 
benadert. Vooral ondersteunende initia
tieven op het terrein blijven uit. 
Brussels staatssekretaris Vtc Anciaux (VU) 
neemt nu zelf het initiatief. In eerste 
instantie wil hij de vlucht van de Vla
mingen uit Brussel naar de rand tegengaan. 
Onder impuls van de staatssekretaris heeft 
de Vlaamse Gemeenschapskomissie van 
het Brussels Hoofdstedelijk gewest (VGC) 
dan ook beslist om een verhuis- en aan

moedigingspremie toe te kennen aan de 
VGC-ambtenaren die zich in het Hoofd
stedelijk Gebied willen vestigen. Die amb
tenaren zullen genieten van een eenmalige 
verhuispremie van 100.000 fr. en een 
aanmoedigingspremie van 4000 fr. per 
maand. Om het aantrekken van nieuwe 
inwoners niet te beperken tot VGC-amb
tenaren wil Anciaux in de toekomst ook 
diverse mogelijkheden onderzoeken om 
een wooninfodienst uit te bouwen. 

DE PROVINCIEWET... 
Ondanks de voorziene regionalisering van 
de provincie- en gemeentewet, heeft de 
kommissie van Binnenlandse en Admi
nistratieve Aangelegenheden van de Se
naat in een mum van tijd de huidige 
provinciewet bijgeschaafd. Tientallen ar
tikels werden opgeheven, even zoveel ar
tikels werden gewijzigd. De belangrijkste 
gewijzigde artikels beogen een demokra-
tisering van de provinciale instellingen, al 
moet die demokratisering vooral begrepen 
worden als een voorbarig PSC-maneuver 
tegen de gecentraliseerde „PS-staat". 
Zo krijgen de provincieraadsleden een 
wettelijk inzagerecht in alle dokumenten 
aangaande het provinciaal bestuur en kun
nen zij de gedeputeerden en de goeverneur 
ondervragen over het provinciaal bestuur. 
Ook het statuut van de goeverneur werd 
grondig herwerkt. Zo blijft de goeverneur 
wel de voorzitter van de deputatie, maar 
verliest hij zijn stemrecht in politieke aan
gelegenheden. 

Tot slot slaagde de Kommissie erin, om in 
het zog van het gemeentelijk referendum, 
ook te voorzien in een provinciaal re
ferendum. Op eigen initiatief of op vraag 
van 10 procent van de provinciale kiezers 
kan de provincieraad de bevolking raad
plegen over alle zaken van provinciaal 
belang. 

Maar, net zoals bij het gemeentelijk re
ferendum, is deelname aan het provinciaal 
referendum niet verplicht. 

Happart wil 

opnieuw in 

Voeren 

roeren. 

... VAN NOTHOMB 

Niet zonder megalomane trekjes ervoer de' 
voorzitter van de kommissie, Ch.F.No-

thomb (PSC), zijn kommissie als de „beste 
kommissie van de Senaat". Een voor één, 
immers, liet de kommissievoorzitter alle 
artikelen van de provinciewet de revue 
passeren. Opvallend is dat nik weinig 
artikelen met een wisselmeerderheid wer
den aangenomen. Vooral de PS moest het 
daarbij ontgelden. Zo kon de PSC met 
steun van de PRL bekomen dat via een 
kostruktieve motie van wantrouwen de 
gehele Bestendige Deputatie kan worden 
afgezet. Meteen moet de provincieraad 
dan zes nieuwe gedeputeerden aanwij
zen. 

Alsnog wacht de kommissie op het advies 
van de Raad van State. Of de nieuwe 
provinciewet uiteindelijk door de kom
missie, laat staan door de plenaire ver
gadering zal worden goedgekeurd, vak af 
te wachten. De PS kan Nothomb's voort
varendheid immers moeilijk slikken. En 
net als alle Vlaamse partijen ziet deze partij 
meer heil in een onverwijlde regiona
lisering van een ongewijzigde provincie
wet. 

DE PRL 
In Wallonië neemt de druk van de PRL op 
de PS toe. De voorziene gewijzigde pro
vinciewet is daar een eerste „signaaPVan. 
Dat de PRL voortaan kan steunen op PSC-
voorzitter Nothomb verhoogt nog de druk 
op de PS-ketel. 

In De Standaard van 1-2 juni voegt Waals 
oppositieleider Serge Kubla daar nog en
kele graden bij. Kubla is van oordeeel dat 
de Europese miljarden voor Henegouwen 
op desastreuze wijze worden aangewend. 
Met de Europese miljarden zou de werk
loosheid er normaliter moeten dalen. Toch 
neemt de werkloosheid er toe. Bovendien 
wordt niet eens geïnvesteerd in de zwaar 
getroffen subregio's Centre en Borinage. 
Kubla : „ De in Henegouwen opper
machtige PS wijst het Europese manna toe 
aan de vier socialistische interkommunales 
van Henegouwen. Meestal doen zij bij 
gebrek aan onderneming niets. De PS 
verdeelt de pakketten, maar van een groot 
projekt is geen sprake. Zelfs de Europese 
Kommissie begint dit in te zien." 

EN DE VLD 
Op een kongres over mobiliteit haalde 
VLD-voorzitter Herman De Croo zwaar 
uit naar de Vlaamse kristen-demokraten. 
De CVP, aldus De Croo, „doet Vlaanderen 
zwaar betalen voor haar gebrek aan moed 
en verbeelding". Samen met de PS zou de 
CVP een „fiskaal bloedbad" aanrichten, 
terwijl de modernisering van de Sociale 
Zekerheid uitblijft, de verlaging van de 



Se non è vero... 
W ij kunnen ons niet van de mening ontdoen dat het 
de socialisten van vroeger niet meer zijn. Neem nu 
zo'n Robert Voorhamme, in een ver verleden nog 
leider van het A B W Deze toch bij uitstek werk-
mensch kleedt zich bij voorkeur in pakken van 
Armani. Gekocht in de solden welisw^aar. Dries Van 
Noten vindt hij 'mooi', maar niet bij zijn figuur 
passen. Hij weet bij benadering niet hoeveel hij 
verdient en zijn grootste desillusie bij het bin

nentreden van het Vlaams parlement was dat hij zijn 
dienstwagen moest afstaan. De nieuwe socialist 
koopt in zo'n geval een Saab. Mooie wagens, ge
maakt door niet-afgestompte arbeiders die zelf in een 
kleinere wagen rondrijden. 
Nee, geef ons dan maar Steve Stevaert, burgemeester 
van Hasselt, maar toch vooral gewone jongen ge
bleven. In een monsterinterview met Intermediair 
laat hij zich kennen van zijn beste kant, die van 
zelfstandige. „Ik slaag er niet in om met iets geen geld 
te verdienen." laat hij koppen. Stevaert ontpopt zich 

in het interview tot de wilde weldoener. Deze 42-
jarige volksjongen heeft in zijn karrière een kleine 15 
kafés uitgebaat, allemaal met 'waanzinnig sukses'. 
Even heeft hij ook les gegeven aan een hotelschool, 
maar toen hij „dreigde benoemd te raken" heeft hij 
ermee gekapt. Een 'extreem zelfstandige' noemt hij 
zichzelf. Past Stevaert dan nog wel in het huidige 
socialisme met al die 'blauwe' kantjes? Jawel want 
„Links is het geld (gaan) halen waar het zit". Heeft de 
Hasseltse burgemeester misschien één en ander op
gestoken van zijn illustere voorganger Willy Claes? 

t> D O O R D E W E E K S *> 

sociale lasten niet wordt gerealiseerd en er 
geen oplossingen worden aangereikt voor 
de werkloosheid. Of de VLD met deze 
gevleugelde, maar vage verwijten de CVP 
kan doen buigen, is zeer de vraag. Allicht is 
het wachten op ... een nieuwe VLD-
voorzitter. 

TELENET 
De Vlaamse regering gaf het startschot 
voor Telenet. Eertijds koos men voor de 
benaming Telenet Vlaanderen, maar dat is 
nu veranderd. Het aandeelhouderskon-
trakt rond Telenet is ondertekend. Telenet 
zal de Vlaamse overheid nagenoeg geen 
frank kosten. 

Telenet verwijst in de eerste plaats naar een 
projekt dat alle kabeltelevisienetwerken in 
Vlaanderen wil verbinden tot een inter-

aktief breedbandnetwerk. Een dergelijk 
netwerk verbindt de 17 verschillende en 
bestaande kabelnetten door een glasve-
zeking van 650 kilometer. Het interak-
tieve netwerk, de naam zegt het zelf, zorgt 
ervoor dat informatie via verschillende op 
elkaar aangepaste informatiewegen kan 
worden doorgestuurd. Zo kunnen de 
brede kabels van het netwerk niet alleen 
massale gegevens tegelijk doorsturen, ze 
kunnen ook zowel stemmen als beelden 
transporteren. Op die manier kan het 
netwerk naast de gekende TV-distributie 
ook zorgen voor Internet-toegang en voor 
telekomdiensten als telekonferentie. Bo
vendien kan het netwerk een volledig 
gamma van multimediadiensten aanbie
den. Onder multimediadiensten kan bijv 
telewinkelen en telegeneeskunde worden 
verstaan. 

VERANKERING 
Verwijst Telenet in de eerste plaats naar 
een interaktief beeldbandnetwerk, dan 
houdt Telenet ook de eksploitant in van die 
diensten die op dat netwerk zullen worden 
aangeboden. Meteen rijst dan de vraag wie 
de partners worden van de eksploitant. 
Die vraag is niet onbelangrijk, omdat 
Telenet, het paradepaardje van minister-
president Van Den Brande, werd ingepast 
in de verankeringsstrategie van de 
Vlaamse regering. 

Zo'n 28 partners zullen deel gaan uit
maken van de eksploitatie, al kan je die 
partners in vier grote groepen indelen. Een 
eerste groep vormt de GIMy de gang
maker van Telenet. De GIMV staat in voor 
20 procent van de aandelen. US WEST dat 
kennis en ervaring in de technologie en 
marketing van telecommunikatie biedt, 
staat in voor 25 procent van de aandelen. 
De privé-aandeelhouders brengen 20 pro
cent samen. De privé-aandeelhouders ma
ken deel uit van het konsortium van 

Vlaamse banken en aandeelhouders. Van
daar dat ook bedrijven als KB en ABB 
participeren in Telenet. 7 procent van de 
aandelen van de privé-aandeelhouders 
komt wel in handen van Nederlands ka
pitaal. Opvallend is dat de uitgeversmaat
schappijen de boot afhielden. 
En dan zijn er nog de interkommunales. Bij 
die interkommunales neep het schoentje, 
want via de kabelmaatschappijen parti
cipeert ook het Frans-Belgische Electrabel 
in de gemengde interkommunales. Welnu, 
de zuivere interkommunales zullen 12 
procent voor hun rekening nemen, zodat 
er nog 23 procent overschiet voor de 
gemengde interkommunales. Toch par
ticipeert Electrabel slechts onrechtstreeks 
in Telenet, aangezien de lokale besturen de 
kontrole behouden over de gemengde 

Willy Kuypers 
roert In potje 
vleesmafla. 

interkommunales. Dat heeft voor gevolg 
dat Electrabel niet rechtstreeks zal par
ticiperen in de Raden van Bestuur of 
andere beheersorganen. De verankerings

strategie kan dan ook als geslaagd be
schouwd worden. Slechts 33 procent van 
de aandelen komt immers rechtstreeks in 
buitenlandse handen. 

B 
ij de eerste verkiezingen waarin de Israëli's reciitstreeks 

iiun premier konden kiezen liaalde Benjamin 
Netanyaliu liet met een zeer klein verschil van zijn 

tegenkandidaat Sliimon Peres. 

Jom Ha-Hogeer 
Israël heeft een historische 'Jom Ha-bo-
geer', dag van de kiezer, achter de rug. 
Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid 
van de staat, in 1948, kozen de Israëli's 
rechtstreeks hun premier. Het was Ben
jamin 'Bibi' Netanyatiu (46) die, met een 
verschil van 30.000 stemmen in zijn voor
deel, de buit binnenhaalde. 
Netanyahu's winst kwam als een kleine 
verrassing. De pellingen voor de verkie
zingen hadden huidig premier Shimon 
Peres een nieuwe mandaat toebedeeld, 
een voorspelling die nog eens werd her
haald door de exit-polls van de Israëlische 
televisie. Enkele uren na het sluiten van de 
stemlokalen, bij het tellen van de echte 
stemmen, keerden Peres' kansen. Vlak na 
de moord op Yltshak Rabin was Peres de 
gedoodverfde man om zichzelf op te 
volgen. De vroegere premier heeft echter 
veel stemmen verloren door toedoen van 
de zelfmoordaktles van Hamas en door 
zijn vergeldlngsaktie 'Druiven der Gram
schap', tegen Hezbollah-mllities in het 
zuiden van Libanon. Beiden ontnamen 
hem niet alleen een flink deel van de steun 
van de Arabische bevolking, maar ook de 
onbesllsten hebben zich In laatste in
stantie uitgesproken voor Likoed. 
In feite is de eerste rechtstreekse ver
kiezing van een premier een maat voor 
niets geweest. Bedoeling was om de pre
mier een meer onafhankelijke positie te 
geven ten opzichte van de kleinere par

tijen in de koalltie. indien de nieuwe pre
mier met een overweldigende meerder
heid verkozen was, had de nieuwigheid 
ongetwijfeld zijn vruchten afgeworpen. 
Met slechts 1% voorsprong op zijn te
genkandidaat zal Netanyahu met minder 
gewicht kunnen regeren. 
Won Netanyahu, als frontman van de 
rechtse i*oeö-partij, de strijd voor het 
premierschap, Likoed zelf inkasseerde 
zware klappen. De partij verloor 9 zetels, 
maar blijft de op één na grootste van het 
land. De Arbeiderspartij, van Peres, verloor 
eveneens 9 zitjes in de Knesset, maar 
blijft, met 55 van de 120 zetels, wel de 
grootste partij. 
De echte winnaars van de verkiezingen 
zijn de religieuze partijen en israêiba-aiiya, 
de partij van de Russische immigranten. 
Komend vanuit het niets haalden Sha
ransky en de zijnen 6 zetels Daardoor 
zullen ze zo goed als zeker deel uitmaken 
van de te vormen regering. De verkie
zingen brachten voor het eerst ook een 
moslim-fundamentalist in de Knesset. 
Vrouwen zetelen er niet, ook al stonden ze 
op de lijsten. 
De nieuwe premier wacht de moeilijke 
taak om binnen de 45 dagen een nieuwe 
regering op poten te zetten. Omdat zijn 
eigen partij amper een kwart van de zetels 
in het parlement bezet houdt, zal Ne
tanyahu meerdere andere partijen tot 
koalitlevorming moeten overtuigen. En 

dat zou zware gevolgen kunnen hebben 
voor het lopende vredesproces Onder de 
mogelijke partners van Likoed bevinden 
zich immers ook partijen die zich, op z'n 
zachtst gezegd, minder kunnen terug
vinden in de Oslo-akkoorden. 
Het was Shimon Peres die zijn voorganger 
Rabin wist warm te maken voor onder
handelingen met de Palestljnen. In 1993 
sloten Rabin en PLO-leider Yasser Arafat 
een vredesakkoord dat voorzag In een 
verregaande autonomie voor de Palestlj
nen. Een gedeelte daan/an is inmiddels 
uitgevoerd, de rest, zoals de ontruiming 
van Hebron, is werk voor de volgende 
regering. 
De nieuwe premier heeft in zijn eerste 
grote toespraak al te kennen gegeven de 
vredesonderhandelingen voort te willen 
zetten, zowel met de buurlanden Libanon 
en Egypte, als met de Palestljnen. Binnen 
de eigen partij stootten die voornemens 
al op de kritiek van de rechtervleugel. Ariel 
Sharon, waarschijnlijk de volgende mi
nister van Huisvesting, liet weten zich te 
verzetten tegen een autonome Pale
stijnse staat én tegen de terugtrekking 
van de troepen uit Hebron. De partij van 
Russische immigranten én de religieuze 
partijen delen die standpunten in meer of 
mindere mate. Ook over de toekomst van 
Jeruzalem, stad die door zowel de joodse 
als de Palestijnse gemeenschap wordt op
geëist. Is het laatste woord nog niet ge
vallen. Tenslotte rijst ook de vraag of de 
onderhandelingen met Syrië, over het 
door Israel bezette deel van de Golan-
hoogte, voortgezet zullen worden. Voor 
de verkiezingen had Likoed te kennen 
gegeven het gebied onder geen voor
waarde af te willen _staan, maar er, in
tegendeel, meer joodse nederzettingen 
bouwen. Het beloven 45 moeilijke dagen 
te worden. 

(gv) 



stof tot spreken 
Als het goed is, zeggen we het ook. Op het 

afgelopen 'Europees forum over sociaal 

beleid' in Brussel werd Nederlands 

gesproken én vertaald. Dat lijkt de 

normaalste zaak van de wereld te zijn, 

maar dat was het niet. Meer nog: in eerste 

instantie was van het Nederlands geen 

sprake. Fons Borginon stelde er enkele 

weken voor aanvang een vraag over aan 

minister van Buitenlandse Zaken 

Derycke. Nu, meer dan een maand na het 

Europees forum volgt het antwoord. 

Blijkt dat Derycke zelf al een 

klachtenbrief had geschreven aan de 

organisatoren waarin hij het aanklaagde 

dat op een bijeenkomst in Brussel wél 

Frans en Duits zou worden gesproken, 

maar geen Nederlands. Met het gekende 

gevolg. Als Derycke hetzelfde doet bij 

konferenties in andere hoofdsteden, zit hij 

op de goede weg. 

• WETSTRAAT ^ 

M lidden juni worden de kaderwetten ter 
goedkeuring aan liet parlement 

voorgelegd. Daarna kunnen de kamerleden eigenlijk 
thuis blijven. Pas in augustus '97 kunnen ze zich 

uitspreken over de konkrete 
uitvoeringsmaatregelen. 

VU hekelt 
kaderwetten 

Het zint de VU-kamerfraktie allerminst 
dat zij, in tegenstelling tot de pers en de 
sociale partners, niet over de ontwerp
teksten van de kaderwetten kon beschik
ken. De VU-kamerleden noemen het een 
schande dat de parlementsleden zich 
slechts konden behelpen met vage of
ficiële mededehngen en met wat er in de 
pers verscheen. Intussen blijven de sociale 
partners inzake werkgelegenheid en kon-
kurrentievermogen een stevige vinger in 
de pap houden. Daarenboven vraagt de 
regering een blanko cheque om de be
lastingen te verhogen, een pregoratief dat 
van oudsher aan het parlement wordt 
voorbehouden. Dat op die manier de 
parlementaire demokratie op losse 

schroeven wordt gezet, hoeft geen verder 

betoog. 

EUROPA ALS ALIBI 

„De regering Dehaene wordt" zo zegt de 
VU-kamerfraktie, „gekenmerkt door een 
onbehouwen eigenwaan en een semi-
autoritair regime. En dat voor een re
gering die zelfs niet door een meer
derheid van de kiezers, maar slechts door 
een kleine drie miljoen van de ruim zeven 
miljoen kiezers werd aangesteld. En nu 
verschuik zij zich achter het Europa-
fetisjisme om haar verantwoordelijkhe
den op te nemen." De VU'ers vragen zich 
voorts af of Dehaene II in plaats van 
'verstoppertje' te spelen, de bevolking 

niet beter kan uitleggen waarom het 
zover is moeten komen. Waarom ont
loopt de CVP reeds veertig jaar lang haar 
plichten? De aanhoudende schuldenberg, 
het begrotingstekort, de steeds hogere 
belastingen : het behoort allemaal tot de 
verantwoordelijkheid van Dehaenes CVP. 
En nu er bijkomende offers aan de be
volking worden gevraagd, wordt Europa 
bovengehaald als alibi en als boeman. 
Dehaene blijkt helemaal niet de ervaren 
gids te zijn. De VU-kamerleden ontwaren 
bovendien een paradoks tussen een De
haene die in ware presidentiële stijl het 

Karet van Hoorebeeke greep het vra
genuurtje aan om de problemen rond de 
stijgende agressiviteit in het veri<eer aan 
te kaarten. Een verzekeringsmaatschappij 
voert rond dit tema een pubiiciteitekam-
panje i.s m. de BRTN. De overheid blijft 
echter in gebreke. Het Is merkwaardig dat 
over deze problematiek in Belgiè, in te
genstelling tot bv, Nederland, geen we-
tenschappelijl< onderszoek bestaat Het 
VU-kamerlid kreeg als antwoord dat er 
sinds maart j I een werkgroep van start is 
gegaan die momenteel ijverig op zoek is 
naar een 'definitie' 
Het VU-kamerlid blijft ook met aandacht 
de problemen van de „Vaste Komitees 
van Toezicht op de politie- en inlichtin
gendiensten" volgen De „Komitees P en 
I", zoals ze doorgaans betiteld worden, 
kenden heel wat problemen In het ko-
mitee P - dat de politiediensten moet 
kontroleren - loopt een afzettingspro
cedure tegen twee leden. De werking van 
het komitee I (inlichtingendiensten) 
wordt vleugellam gemaakt door de per

soon van de voorzitter Zij wordt door de 
PS de hand boven het hoofd gehouden. 
Van het beloofde wetsvoorstel om de 
werking van deze komitees aan te passen 
IS nog geen spoor te bekennen. Het lijkt 
wel de bedoeling om de kontrole op 
politie- en inlichtingendiensten onmoge
lijk te maken. 
Ondertussen verklaart luitenant-generaal 
De Ridder van de Rijkswacht dat voor zijn 
part de kontrolekomitees beter kunnen 
opgedoekt worden Het is een oud zeer 
dat de Rijkswacht liever met te veel ge-
kontroleerd wordt. 
In een open brief verzocht Van Hoorebeke 
de Kamen/oorzitter, Langendries, om 
dringend passende initiatieven te nemen 
om snel duidelijkheid in deze zaak te 
scheppen, 

BESPARINGEN 
Fraktievoorzitster Annemie Van de Cas-
teele interpelleerde de minister van So
ciale Zaken, De Gatan. De aangekondigde 
besparingen in de gezondheidszorg heb

ben de voorbije weken voor flink wat 
beroering gezorgd Als gevolg van de 
budgetkontrole kreeg het RIZIV de op
dracht om 3 miljard 'te vinden' De hulp
verlening aan drugverslaafden en de te
gemoetkomingen aan chronisch zieken 
werden daarbij gemakkelijkheidshalve ge
viseerd. 
Van de Casteele uitte haar kritiek op de 
wijze van besluitvorming De politieke 
overheid wordt telkens opnieuw voor 
schut gezet Het gezondheidsbeleid ont
snapt aan de parlementaire bevoegdheid. 
Niet-verkozen belangengroepen maken 
het schoon weer. Alles wordt beslist door 
de artsensyndikaten en de ziekenfondsen. 
Namens de VU vroeg zij de regenng wan
neer er nu eindelijk werk wordt gemaakt 
van de eerste-lijnsgezondheldszorg Het 
non-beleid van de regering verscherpt de 
duale samenleving en treft de armsten; 
de rijken kunnen zich immers gemakkelijk 
bijkomende verzekeringen veroorloven. 

(kvc) 
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hele beleid via volmachten naar zich 
toetrekt en deze die zich tegelijkertijd laat 
zien als een premier zonder visie, zonder 
durf. Zowel konkrete als strukturele 
maatregelen blijven immers uit. Zo be
wandelt de premier bij het nemen van 
werkgelegenheidsmaatregelen steevast 
platgetreden paden. En onder druk van 
de PS laat een algemene loonkosten
verlaging op zich wachten. Voorts kan de 
invoering van een 39-uren week ook al 
bezwaarlijk als een echte arbeidsherver
deling worden aanzien. 

SOCIALE ZEKERHEIQ 

In tegenstelling tot de vage voorstellen 
die de regering heeft geformuleerd, is ze 
wel overduidelijk ten aanzien van wat er 
niet zal gebeuren. Ook hier moet de 
strakke hand van de PS in rekening wor
den gebracht. Zo blijft de broodnodige 
modernisering van de Sociale Zekerheid 
uit, ondanks het stevig studiewerk door 
Sociura, het Centrum voor Sociaal Beleid, 
het Vlaams Wetenschappelijk Ekono-
misch Kongres, de Vlaamse Onderzoeks
groep Sociale Zekerheid 2002 en zelfs de 
CVP-werkgroep Goutry. Datzelfde 
Goutry, maar ook Peirens en zelfs De
haene waren voorstander van een twee-
pijlersysteem. Vandaag echter wordt dat 
naar de prullemand verwezen, wordt er 
aan de geldende uitgavenmechanismen 
niet geraakt en staat een ernstige evaluatie 
van de diverse SZ-uitgaven niet eens op 
de agenda. 

Ondanks herhaalde pleidooien uit allerlei 
segmenten van Vlaanderen, blijft ook de 
federalisering van de gezondheidszorg en 
de kinderbijslag dode letter. Kortom, 
voor de VU-kamerfraktie is het meer dan 
duidelijk dat Vlaanderen eens te meer de 
nodige instrumenten ontbeert om zelf 
met een aangepast sociaal beleid uit te 
pakken. 



Bevolking, maatschappelijk middenveld, 
gemeenten, provincies en Vlaams par
lement krijgen de kans het ontwerp-
Minaplan in te kijken en voorstellen te 
formuleren. De inhoud en de snelle in
spraakprocedure doen af en toe vragen 
rijzen over de volwassenheid van het 
Vlaamse milieubeleid. 
Een groep specialisten uit de Vlaamse 
administratie heeft zich de afgelopen 
maanden ontfermd over de opmaak van 
het tweede Minaplan. Hun werk wordt 
nu onderworpen aan een grootschalig 
openbaar onderzoek dat begin oktober 
wordt afgerond. De vijf provinciebestu
ren, het Vlaams parlement, de SERV en 
de Minaraad moeten hun opmerkingen 
voor 1 augustus overmaken aan de plan-
groep. De gemeenten krijgen respijt tot 
eind september om hun advies te geven. 
Voor individuen, bedrijven en organi
saties is het tijdsschema veel strikter. Zij 
kunnen hun kanttekeningen reeds eind 
juni indienen bij de gemeente. 
Aan de hand van de verzamelde op
merkingen kan de plangroep het ont-
werp-Minaplan bijsturen. Zij heeft daar
voor twee maanden de tijd. Het Minaplan 
wordt vervolgens voorgelegd aan de 
Vlaamse regering. Die beslist of het mi
lieubeleidsplan al dan niet in werking 
treedt vanaf 1 januari 1997. Bestaande 
dekreten en nieuwe reglementen zorgen 
voor de omzetting van het Minaplan in 
konkrete beleidsdaden. „De Vlaamse 
overheid kan weliswaar normen en straf
fen opleggen, kontroles uitvoeren en sen-
sibiliseringskampagnes opstarten. Maar 
als puntje bij paaltje komt, hangt het 
sukses van het milieubeleid af van het 
gedrag van de bevolking", zo vermeldt de 
Mina-brochure volledigheidshalve. 

OUDE EIS 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de 
koepelorganisatie van de Vlaamse mi
lieubeweging, is bezig met een gede
tailleerde, inhoudelijke doorlichting van 
het ontwerp-Minaplan. Daarom acht 
BBL-beleidsmedewerker Rik De Baere 
het voorbarig om met een definitief 
standpunt voor de dag te komen. Toch wil 
hij in grote lijnen de opmerkingen weer
geven die binnen de milieubeweging zijn 
gerezen over het Minaplan. De grote en 
onbetwistbare verdienste van het ont
werpplan is volgens De Baere het een
voudige feit dat het er is. 
„Ondanks het krappe tijdsschema en lo
gistieke problemen is men erin geslaagd 
om binnen de dekretaal voorzien termijn 
een ontwerp-milieubeleidsplan te onder
werpen aan een openbaar onderzoek. 
Hiermee gaat een oude eis van de mi
lieubeweging in vervulling." 
Reeds jaren pleiten de milieuverenigin
gen voor een meer planmatige onder-

B egin oktober zet de Administratie voor Milieu-, 

Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL) een 

„groen" punt achter de inspraakronde over het 

milieubeleid in Vlaanderen. Deze inspraakronde 

kadert in de opmaak van het tweede 

milieubeleidsplan. Het Minaplan 1 trekt de 

krijtlijnen voor het beleid en formuleert maatregelen 

voor de komende vijf jaar (1997-2001). 
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Vlaams milieubeleid 
bouw van het milieubeleid; naar Ne
derlands voorbeeld. 

„Het is een grote verdienste van het 
Minaplan dat men een aantal vrij nieuwe 
termen en benaderingen bij een breder 
publiek tracht te introduceren", aldus de 
BBL-medewerker, „maar de vrij toegan
kelijke en edukatieve formulering van de 
inleidende stukken steekt schril af tegen 
het vaak ondoorgrondelijke taalgebruik 
waarmee verder in de tekst akties, aan
bevelingen en agendapunten worden uit
gewerkt." 

Al te vaak blijft het gissen naar de juiste 
betekenis en draagwijdte van bepaalde 
passages. Dit belemmert volgens Rik De 
Baere de volwaardige deelname van niet-
ingewijden en zelfs specialisten aan de 
inspraakronde over het Minaplan. 
Bij de opmaak van het ontwerpplan ver
wachtten de milieuverenigingen dat kon
krete antwoorden zouden worden ge
geven op een aantal knelpunten waar
rond ze in het verleden aktie hadden 
gevoerd. De verantwoordehjke ministers 

verwezen te pas en te onpas haar het 
Minaplan wanneer vanuit het „groene 
veld" beleidsgerichte eisen werden ge
formuleerd. Bovendien deed het juri
dische kader een aantal legitieme mi-
nimumverwachtingen ontstaan over de 
inhoud en de uitvoering van het Mi
naplan. 

Rik De Baere: „Jammer genoeg stellen we 
vast dat het voorhggend ontwerp-Mi
naplan op tal van punten niet voldoet aan 
de dekretale vereisten en inhoudelijke 
verwachtingen." 

Hij wijst ook op de strukturele tekort
komingen van het eerste Minaplan die 
hopelijk kunnen weggewerkt worden via 
akties uit Minaplan 2. 

KONKRETISERINC 

„De Vlaamse overheid heeft nog steeds 
geen duidelijke visie uitgewerkt op de 
konkrete gevolgen van het algemeen uit
gangspunt: Duurzame Ontwikkeling en 
de Agenda 21", zo meent De Baere. Het 
Minaplan beperkt zich tot een onvol

ledige opsomming van internationale 
doelstellingen en kwaliteitsnormen die te 
vaag en te zwak worden ingevuld. Het 
ontbreken van een wetenschappelijke on
derbouw is één van de hinderpalen om 
nieuwe milieukwaliteitsnormen te bepa
len. De BBL-medewerker vreest dat deze 
dekretale verplichtingen worden door
geschoven naar het volgende Minaplan. 
„Het plan blijft zelfs helemaal in gebreke 
bij de vertaling van de globale miheu-
doelstellingen naar de verschillende doel
groepen", aldus nog De Baere, „nochtans 
kan de responsabilisering van de doel
groepen enkel lukken indien wordt vast
gelegd wat hun aandeel is in een bepaald 
milieuprobleem en in hoeverre dat aan
deel gereduceerd moet worden." 
Volgens hem is het daardoor moeilijk te 
kontroleren of een doelgroep voldoende 
inspanningen heeft geleverd om een be
paald milieuprobleem op te lossen. Bo
vendien vergroot het gebrek aan konkrete 
akties dit probleem. 

Filip Vandenbroeke 

Rik De Baere: 
"Volwaardige 
deelname aan de 
inspraakronde 
over het Minaplan 
wordt onmogelijk 
gemaakt. ° 

De energiebedellng in België staat in de 
aktuaiiteit. De monopoiiehouder inzatce 
produktie en distributie van eielctriciteit, 
Eiectrabel, Ineeft daar zeif voor gezorgd. 
Zij Ineeft de gemeenten een aanbod ge
daan om tot maximaal 2025 bij tiaar eielc
triciteit af te nemen, en dat het liefst via 
een gemengde interkommunale, waarin 
Eiectrabel zelf een grote vinger in de pap 
heeft. In ruil voor deze toegift, krijgen de 
gemeenten in totaal 5% van de aandelen 
van Eiectrabel, die hoe dan ook een in
teressante belegging zijn. 
Eiectrabel heeft een monopolie en wil dat 
zou houden, zelfs ten koste van 5% van 
haar aandelen. Eiectrabel heeft daar trou
wens alle belang bij, want zeer binnenkort 
gaat de Europese energiemarkt onver
biddelijk open. Dan wordt het voor ge
meenten en interkommunales mogelijk 
om bij welke producent dan ook elek
triciteit te kopen. Daarvoor is Eiectrabel als 
de dood en vandaar hun gulle aanbod aan 
de gemeenten. Met alle gei/o/gen vandien 
want de gemeenten binden zich aan Eiec
trabel tot een stuk in de 21ste eeuw. 
De Europese Kommissie, in de persoon van 
Karel Van Miert, is met deze Electrabel-
praktijken nooit akkoord geweest. Deze 
praktijken zijn in strijd met de essentie van 
de Europese Unie: de vrije konkurrentie. 
Dat weet ook Eiectrabel, en toch is zij 
blijven doorgaan. Recentelijk nog heeft 
Van Miert aan Eiectrabel laten weten dat 
hij meer uitleg wil en een opening naar 
vrije konkurrentie met andere producen
ten. Hij ven/vacht binnen de maand dul-

||tBSm-^ w i l wHuf f T K ? • 

delijkheid van Eiectrabel. En dat op een 
moment dat de meeste gemeenten reeds 
zijn ingegaan op het voorstel van de mo
nopolist. Van Miert is dus al achterhaald 
door de snelheid van Eiectrabel. Dat stelt 
enorme problemen van rechtszekerheid 
voor de gemeenten die reeds hun akkoord 
hebben gegeven. 
Een ander nadelig aspekt aan het Elec-
trabel-monopolie is haar onverholen 
keuze voor kernenergie, in België is 55% 
van de elektriciteit nukleair en het Uit
rustingsplan 1995-2005 heeft absoluut 
niet de intentie om dit aandeel te ver
minderen. 
Verder heeft het monopolie van Eiec
trabel tot gevolg dat de partikulieren om
zeggens de hoogste prijs in Europa be
talen voor hun elektriciteit. Voor de in
dustriële klanten daarentegen hanteert 
Eiectrabel zeer lage prijzen; die markt is 
immers al voor een groot deel gelibe
raliseerd. De gevolgen van het Electrabel-
monopolie zijn opnieuw duidelijk; U en ik 
betalen te veel voor onze elektnciteit! 
De Gewesten zijn bevoegd voor het ra
tioneel energiegebruik (REC), tenwijl de 
federale overheid bevoegd is voor de 
opvolging van het uitrustingsplan, het 
vastleggen van de energieprijzen en alles 
wat met kernenergie te maken heeft. 
Energie is immers een „gedeelde be
voegdheid". Het wordt de Gewesten ech

ter door Eiectrabel bijzonder moeilijk ge
maakt om een efficiënte REG-politiek te 
voeren, Eiectrabel is een privé-partner die 
slechts één doel heeft: zoveel mogelijk 
energieverbruik en dus zoveel mogelijk 
winst (vorig jaar 25 miljard). Met alle ge
volgen vandien; de uitholling van een 
gewestbevoegdheid. 
Wij hebben hier 3 konkrete gevolgen aan
geduid van het monopolie van Eiectrabel, 
Deze lijst is echter nog bij verre niet 
volledig. Het moet duidelijk zijn dat het 
monopolie moet opengebroken worden. 
Dat dit niet zomaar kan is al even duidelijk. 
De universele dienstvedening, die nu door 
Eiectrabel verzorgd wordt, moet ook in 
een vrije markt gewaarborgd kunnen wor
den. Toch lijkt het vanzelfsprekend dat het 
monopolie meer nadelen dan voordelen 
heeft. 
Een echt debat over de toekomst van de 
energieverstrekking op federaal niveau 
komt er niet, omdat de ploeg Dehaene 
simpelweg geen debatten wenst in het 
Parlement. Het enige wat de demokra-
tisch verkozenen nog overblijft is ten ge-
pasten tijde de regering aan de tand 
voelen, bijvoorbeeld via interpellaties in 
de Kamer. De VU heeft dat in deze le
gislatuur al drie maal gedaan, bij monde 
van kamerlid Karel van Hoorebeke. . De 
voltallige Kamerfraktie van de VU diende 
ook onlangs een resolutie in naar aan
leiding van 10 jaar Tsjernobyi waarin ge
pleit wordt voor een energiebeleid zonder 
kernsplijting. 

zeger collier 



V orige week verscheen 'Het Sienjaal' van Maurits 

Coppieters en Norbert De Batselier. Met de 

uitgave van hun radikaal-demokratisch projekt 

hebben beide heren de eerste fase van een 

progressieve frontvorming afgerond. 

ie ma a 

Maurits 
Coppieters 

Bijna anderhalf jaar na Maurits Cop

pieters' (VU) onthulling dat hij samen met 
de socialisten Norbert De Batselier en 
Freddy Willockx aan een projekt voor een 
Vlaams progressief front werkte, ligt 'Het 
Sienjaal' in de boekhandel. In een groot 
interview met De Morgen (26 november 
1994) ontvouwde de oud-VU-Senator 
voor het eerst zijn plannen: de samen
stelling van een eenheidslijst van niet-
rechtse, niet-liberale en solidaire signa
tuur. Het projekt richtte zich tot de SP, de 
VU, Agalev en het ACW. 
De eerste reakties op het plan waren 
verdeeld. De SP stond niet echt afkerig, 
maar Agalev en ACW wezen, om diverse 
redenen, het voorstel af. De VU deed, als 
Vlaamse, sociale en ongebonden partij, 
hetzelfde en vroeg Coppieters om het 
projekt voort te zetten in eigen naam. 

GEEN SAMENSMELTING, 
MAAR... 

De VU-eminentie deed dat, zij het met de 
nodige vertraging. Naast de vertraging 

loopt door het hele plan nog een andere 
rode draad: de, al dan niet expliciete, 
afwijzing door de beoogde partners Aga
lev, ACW en VU. Agalev hult zich in 
stilzwijgen en het ACW ziet geen heil in 
het 'vage, anti-ekonomische en onrea
listische verruimingsdokument'. De VU 
van haar kant heeft, in tegenstelling tot de 
SP, nooit aktief aan 'Het Sienjaal' mee
gewerkt. 

Bij de voorstelling van het boek herhaalde 
Coppieters met klem dat zijn geesteskind 
geen 'samensmelting rond partijen' be
oogt, maar dat het wel verder wil reiken 
dan 'alleen maar een okkasionele sa
menwerking van politieke partijen' (sic). 
De Batselier opende met een formele 

tijvorming gesteld worden. Had Cop
pieters in zijn toespraak al benadrukt dat 
een nieuwe partij niet gewenst is, De 
Batselier deed daar nog een schep bo
venop. Hij IS er 'niet in geïnteresseerd om 
anderen „op te vrijen noch dood te 
knuffelen". Toch blijft de grens tussen 
samensmelting en -werking vaag. De Bat
selier zei immers ook: „Ieder zijn ei
genheid (...) maar misschien ooit in het 
halfrond en in de diverse partijpro
gramma's een gezamenlijk 'ja'." 

NIET OVERDREVEN KONKREET 

Over sommige aspekten van de oproep in 
'Het Sienjaal' (naar een gedicht van Paul 

van Ostaijen) zal gemakkelijk een ge-

Voor dovemansoren 
uitnodiging aan de groenen. Wijzend op 
hun drie 'fundamentele uitgangspunten', 
daagde hij hen uit om in 'Het Sienjaal' 
passages te vinden die daarmee niet over
eenstemmen. De voorzitter van het 
Vlaams parlement trachtte tegelijk de VU 
warm te maken voor zijn idealen. Hij had 
zijn huiswerk grondig gemaakt: hij ver
wees naar VU-kongresteksten uit 1993 
(Leuven) en 1995 (Brussel) om zijn on
wankelbaar geloof in het slaan van brug
gen te staven. Ook bij ACW en ABW zag 
de SP'er geen onoverkoombare hinder
nissen. 

Als er dan toch alleen maar raakpunten 
zijn, moet de vraag naar front- of par-
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De kommentaren in de pers over het boek -
dat gemakkelijker te krijgen was i/oordan wel 
ti}üer\s de voorstelling ervan - lopen sterk 
uiteen. 
„Degenen die het op gang brachten, dach
ten dat hun project nuttig moest zijn en 
meteen een nieuwe partij moest voortbren
gen. Dat is onzin. (..) Het is nieuw dat die 
zogenaamde progressieven zich buigen over 
de vraag welk Vlaanderen ze willen. Goed 
zo " 
Guy Tegenbos, De Standaard. 

,Met zou een grote fout zijn om wegens 
verstard partij- of zuildenken dit politiek-
etisch debat te aborteren nog voor het 
begonnen is " 
Yves Desmet, De Morgeit. 

„Helaas staat onze maatschappij vandaag 
voor problemen die dringende oplossingen 
vragen en geen boodschap hebben aan na-
leve cultuurfilosofen die Utopia hebben her
uitgevonden. " 
LUC Van Der Kelen, Het Laatste Nieuws. 

,,ln zijn historische context geplaatst kan het 
project (...) niet anders dan gezien worden 
als een nieuwe verruimingspoging rond de 
SR (...). De vaders van het project onkennen 
in alle toonaarden dat ze voor de SP mar
cheren. Dit neemt niet weg dat ze dat, zelfs 
ongewild, toch doen." 
Stefaan Huysentruyt, FET. 

Waarom die afwijzende reakties op 'Het Sien
jaal'? vermoedelijk vooral omdat Cop
pieters is blijven vasthouden aan het idee van 
een nieuwe politieke partij. (..) zou dan haast 
onvermijdelijk een concentratie zijn rond de 
SR lees rond Louis Tobback. En het laat zich 
aanzien dat niet alle progressieve krachten in 
Vlaanderen zich daarin kunnen herkennen." 
Luc Demuiller, Het Volk. 

bleef het Belgische politieke toneel wat 
het altijd was traditioneel, geen experimen
ten, geen avonturen. (Het) Sienjaal betekent 
teveel woorden om daaraan Iets te ver
anderen. " 
Mare Piatel, BvLImburg. 

é 

zamenlijk 'ja' bereikt kunnen worden. De 
algemene uitgangspunten zijn dermate 
breed en politiek korrekt dat iedere bur
ger zich erachter kan scharen: duurzame 
ontwikkeling, vermijden van een duale 
samenleving, gemeenschapszin, beteuge
len van de uitwassen van de vrije markt. 

Meer konkreet, maar niet overdreven, 
wordt het boek daar waar de 'zes kon-
trakten' ter sprake komen. 

1. Het ekologisch kontrakt pleit ervoor 
het Vlaamse handelen af te stemmen op 
de mondiale milieukrisis. Zowel kon-
sumenten als producenten moeten hun 
gedrag veranderen. 

2. Het sociaal kontrakt verzet zich tegen 
de uitsluiting van mensen binnen de sa
menleving. 'Het Sienjaal' spreekt over 
een 10-tal minderheidsgroepen die spe
ciale aandacht verdienen. Daarbij onder 
meer de migranten en de samenwoners. 

3. Het ekonomisch kontrakt doet uit
drukkelijk afstand van het neo-liberaal 
gedachtengoed. In lange volzinnen met 
veel dure woorden vraagt 'Het Sienjaal' 
de samenleving niet te herleiden tot een 
markt. Konkurrentie moet aan banden 
gelegd worden, het is een middel, geen 
doel. 

4. Het kultureel kontrakt vraagt o.m. een 
kreatief onderwijs, het bevorderen van 
deelname aan het kulturele leven, een 
herdefiniëring van de opdracht van de 
openbare omroep en de ontzuiling van 
het kultureel werk. 

SOCIALE ZEKERHEID 

5. Het Vlaams kontrakt vat aan met een 
duidelijke stelling: „Het stomste wat pro
gressieve intellektuelen kunnen doen is 
het nationalisme taboe verklaren." Ge
wezen wordt op de Vlaamse strijd als 
sociale en kulturele strijd. Taalflamin-
gantisme en eng nationalisme zijn uit den 

boze, maar federalisme is wel een middel. 
Het „moet maximale zelfbeschikking ge
ven aan de deelstaten, met de nodige 
wederkerige en nauwkeurig vastgelegde 
solidariteit tussen deze deelstaten." (blz. 
145) 

Voor het behoud van die solidariteit is een 
doorgedreven SZ noodzakelijk, die „niet 
kan en mag ophouden aan een taal of een 
geografische grens." Geen splitsing dus, 
maar de „SZ bevat ook een visie op de 
kwaliteit van het leven. De uitgaven van 
de takken gezondheidszorg en de kin
derbijslag zijn de uitdrukking van deze 
visie. Bij de toepassing ervan stoten we op 
een aantal problemen (...) die regionaal 
verschillend liggen. Als deze commu
nautaire verschillen niet worden recht
getrokken, dan is een eenheidsstelsel on
houdbaar en komt de discussie over de 
federalisering van dit beleid op de 
agenda. Men mag zich daarover in Wal
lonië geen enkele illusie maken." (blz. 
147) 'Het Sienjaal' geeft niettemin zon
der omwegen te kennen dat ziekte-, in-
validiteits- en werkloosheidsuitkeringen 
en pensioenen 'voor heel België identiek 
moeten zijn' en dus onder federaal gezag 
horen. 

Het Vlaams kontrakt pleit tegelijk voor 
een 'bezinningsperiode' m.b.t. verdere 
staatshervormingen. 'Het Sienjaal' blijft, 
in dat Vlaamse kader, overigens opval
lend vaag met de 'grens'-omschrijvin-
gen. 

6. Het mondiaal kontrakt spreekt over de 
wereld als dorp. Ook in andere passages 
in het boek wordt de nadruk gelegd om 
'over de grenzen heen te kijken' en om de 
Vlaamse problematiek te kaderen in de 
internationale. In het mondiaal kontrakt 
komen dezelfde aspekten dan ook terug 
zij het in een bredere kontekst. 
Het door De Batselier gevraagde 'ja' om 
zelfs maar over zijn projekt te spreken, is 
er vooralsnog niet gekomen. Agalev-
voorman Geysels toont de totale des
interesse. VU-voorzitter Anciaux vraagt 
zich hardop af of een SP met haar huidige 
vluchtelingenbeleid wel enige geloof
waardige progressiviteit geniet en is van 
mening dat het projekt te pessimistische 
uitgangspunten heeft. Van vakbondszijde 
zeg ACW-voorzitter Rombouts dat het 
gedachtengoed van zijn beweging nu al 
verder staat dan dit neergeschreven in 
'Het Sienjaal'. Alleen van ABW-zijde 
bestond de vraag naar een gezamenlijke 
diskussie. Een pover resultaat voor twee 
jaar hardop nadenken. 

Geert Vranken 

c» Het Sienjaal. Radicaal-demokratisch 

projekt, Maurits Coppieters & Norbert 

De Batselier, Uitg. Icarus - Antwerpen, 

1996, 214 blz., 495 fr. 



Baskische 
onafhankelUkheidsbetoging 

in Brussel 
Zaterdag manifesteerden zo'n vierdui
zend Baskische nationalisten in Brussel 
voor onafhankelijkheid en tegen de 
Spaanse gerechtelijke repressie. Vrijdag
avond waren de Baskische militanten met 
een tachtigtal bussen vertrokken richting 
Brussel. Aan de Spaans-Franse grens wer
den de bussen urenlang tegengehouden 
voor kontrole. 

Rond de middag hadden de meesten dan 
toch hun bestemming bereikt. Op één 
incident na verliep de betoging vlek
keloos. Net vóór het begin van de ei
genlijke manifestatie werd een aantal 
TAK-militanten aangehouden en tot mid
dernacht in de cel gestopt. De vraag is 
natuurlijk waarom burgemeester De 
Donnéa bevel gaf deze Vlaamse sym-
patisanten te arresteren en de overige 
betogers ongemoeid liet. Blijkbaar staken 
de aanwezige leeuwenvlaggen de Brus
selse burgervader de ogen uit. De be
toging was trouwens officieel verboden 
en dit op aandringen van de Spaanse 
regering in Madrid. Sinds de zaak Mo-
reno-Garcia geldt immers: „Als het in 
Madrid regent, druppelt het m Brus
sel..." 

Na een Vlaams welkomstwoord brachten 
de Baskische woorvoerders de GAL-af-
faire in herinnering. Wie regelmatig de 
teletekst van Television Espangnol raad
pleegt kan de revelaties over de be
trokkenheid van de Spaanse socialisten m 
deze affaire van doodseskaders en kor-
ruptie op de voet volgen. Hoofdtema van 
de betoging was echter de huidige situatie 
van de 547 Baskische gevangenen. Sa
mengeteld zitten zij reeds drieduizend 
vijfhonderd tachtig (3.580!) jaar achter 
de tralies. Ook de folteringen in de 
Spaanse gevangenissen, waarvan Am
nesty International melding maakt, wer
den geëvokeerd. Anderzijds protesteer
den de 4000 aanwezigen tegen de ver
banning van Basken naar het buitenland. 
Eén van hen, Enrique Pagoaga Gallas-

tegui, keerde na een jarenlang gedwon
gen verblijf in Venezuela terug naar Eu
ropa. Na een tussenstop in Frankfurt 
werd hij in Zaventem gearresteerd. De 
man vraagt nu politiek asiel aan in België. 
Kondigt zich een tweede zaak Moreno-
Garcia aan? 

Hoe dan ook de manifestatie was een 
sukses. Na de betoging verspreidden de 
Basken zich in de binnenstad wat de 
Japanse toeristen van dienst stof gaf tot 
fotograferen. Er werd vrolijk verbroe
derd met Vlaamse sympatisanten. Het 
Vlaams-Basbsch solidariteitskomitee 
Anai Artea, mede-organisator van de be-

BU 
overlijden 
Het overlijden van een gezins- of 
familielid is iets wat ieder van ons 
meemaakt. Een overlijden stelt ons 
voor de zware opgave: afscheid ne
men, rouwen... En juist in deze moei
lijke momenten dient men onmid
dellijk een aantal zakelijke regelin
gen te treffen. 
Het Pajottenlands Jongerencentrum 
brengt hierover een brochure uit. Zij 
probeert een antwoord te geven op 
de vragen en problemen die zich op 
zulke momenten stellen. De bro
chure zal zeker niet altijd een pas
klare oplossing kunnen bieden op 
alle vragen maar er is getracht zoveel 
mogelijk praktische informatie rond 
een overlijden op te nemen. 

c» De brochure (50 fr. + verzen
dingskosten) is te verkrijgen bij 
het Pajottenlands Jongerencen
trum, Kroonstraat 1 te 1750 Len-
nik (02/532.14.41). 

toging, vernam dat de 80 bussen op hun 
terugweg opnieuw urenlang werden op
gehouden aan de Spaans-Franse grens. 
Tot slot melden we nog dat niet alle 
Vlaamse "medestanders" welkom waren. 
De organisatoren lieten aan een groepje 
Vlaams Blokkers weten dat ze daar niet 
op hun plaats waren. Volgens Baskisch 
parlementsUd Karmelo Landa staat de 
Blok-politiek haaks op de Baskische on
afhankelijkheidsstrijd, gezien de banden 
van het Blok met Franse en Spaanse 
staatsnationalisten. Waarvan akte! 

Piet De Zaeger 

Belastingskalender 
Jef Van Bree en Linda Vissers zullen op 
onderstaande data en lokaties belastings
formulieren invullen en tevens de aan
gifte berekenen. 

Schooltje Zavelstraat, Overpelt-Fabriek. 

Maan. 10 juni, van 19 tot 22u. 
Zat. 15 juni, van 14 tot 17u. 
Maan. 17 juni, van 19 tot 22u. 
Maan. 24 juni, van 19 tot 22u. 

Parochiezaal Den Drossaerd, Overpelt-

Lindel 
Woens. 19 juni, van 19 tot 22u. 

De Burg, Hamont 
Zat. 22 juni, van 14 tot 17u. 

Pelterke, Overpelt-Centrum 

Woens. 12 juni, van 19 tot 22u. 

Zat. 15 juni, van 9 tot 12u. 

Zat. 22 juni, van 9 tot 12u. 

Woens. 26 juni, van 19 tot 22u. 

Parochiezaal, St. Odilialaan, Achel 

Zat. 8 juni, van 9 tot 12u. 

c» Info: ]ef Van Bree, Zavelstraat 53, 

Overpelt (011/64.36.40) en Linda Vis

sers, Hobosstraat 38, Overpelt 

(011164.43.14). 

De regionale vu-krant 

Mechels 
PWA politiek 

misbruil<t 
Vrijdag gaven de schepenen Backx en De 
Wachter van Mechelen het startschot voor 
de werking van het Plaatselijl< Werl<geie-
genheids Agentschap (PWA), zonder dit te 
overleggen ofte bespreking in de betrokken 
PWA-raad van beheer of -adviesraad. 

Nochtans is het de taak én bevoegdheid van 
deze raden om één en ander te regeien. 
Blijkbaar was de drang om zelf in het 
(pers)zonnetje te staan groter dan het res-
pekt voor de komende werking en besluit
vorming binnen het PWA. De betrokken SP-
en CVP-schepenen tonen hiermee opnieuw 
aan geen respekt op te brengen voor po
litieke regels en beleefdheden. 

Bovendien geeft het stadsbestuur op deze 
wijze een verkeerd signaal aan de buiten
wereld. Het PWA is immers meer dan een 
instrument van het stadsbestuur, het is een 
organisatie waar zowel meerderheid als op
positie, zowel politieke partijen als sociale 
organisaties samen moeten werken In het 
belang van de iviechelse w.erklozen. 

Oppositieleden van VU (Mark Hendrickx), VLD 
en CDV, leden van de adviesraad protesteren 
met klem tegen het politiek misbruiken van 
de PWA in l\/lecheien. 
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20 ha 

heldegebled 

werden door 
Limburgs 

gedeputeerde 

Frieda 
Brepoeis 

symbolisch 
overgedragen 

aan Natuur 
reservaten 

v.z.w. 

Natuur en 
tewerkstelling 

in Limburg 
Limburgermoppen gaan met zelden over 
'het oerwoud'. En mderdaad- de pro-
vmcie IS nog steeds een groene vlek op de 
landkaart: twee derden van de Limburgse 
gemeenten zi)n gelegen binnen een re
gionaal landschap of ekologisch impuls
gebied. Duizenden toeristen weten dat 
ieder jaar weer op zijn juiste waarde te 
schatten. 

Datzelfde doet ook het Limburgs pro-
vmciebestuur, waar Fneda Brepoeis op dit 

moment instaat voor Milieu en Natuur, 
en de Limburgse gemeentebesturen. Hun 
inspanningen op het vlak van natuur
beleid behoren, dixit de VU-gedepu-
teerde, tot de beste van Vlaanderen. 
Meer specifiek in het kader van de 
Zwarte Beekvallei is de provincie Lim
burg erin geslaagd om de doelstellingen 
van het Vlaams ministerie van Leefmilieu 
in te vullen. Toen De Batselier eind 1992 
op de proppen kwam met de zgn. 'eko-

In eerste instantie werd een heidegebied 
(100 ha) in de Zwarte Beekvallei vrijwel 
letterlijk van het verdwijning gered. Ber
ken en dennen dreigden het gebied te 
verbossen. Herstel ervan was slechts mo
gelijk door manuele arbeid. Het projekt 
kende daardoor een ander, vanuit sociaal 
oogpunt belangrijk, gevolg: het koppelen 
van het behoud en de ontwikkeling van 
een landschap aan tewerkstelling. 4 men
sen hebben sinds begin februari aan het 
onderhoud van het heidegebied een vol
tijdse dagtaak. In een latere fase werd 
gestart met het aanplanten van kleine 
landschapselementen, zoals hagen en 
houtkanten. 

Frieda Brepoeis: „Door het aanbrengen 
van dergelijke ekologische infrastruktuur 
worden de belangrijke natuurgebieden in 
de Zwarte Beekvallei met elkaar ver
bonden en vinden heel wat vogelsoorten 
er een ware speeltuin." In het totaal werd 
meer dan 1 km. houtkanten aangelegd, 
voornamelijk met streekeigen soorten zo
als de meidoorn, de zomereik en de 
hondsroos. 

Maar er is meer: de provincie heeft in de 
brede middenloop de voorbije jaren 20 
ha. beekgraslanden aangekocht. Dat ge

beurde in het kader van het natuur-
ontwikkelingsprojekt m de zogeheten 
'Bocht van Laren'. De provincie op haar 
beurt gaf dit stuk grond in beheer van 
Natuurreservaten v.z.w. Brepoeis, en met 
haar de hele provincieraad, is ervan over
tuigd dat overheid en partikuhere na-
tuurverenigmgen voor natuurbehoud 
bondgenoten moeten en kunnen zijn. 

AANKOOPBELEID 

In dat opzicht hoopt de gedeputeerde dat 
het Vlaams gewest in de benedenstroom 
van de Zwarte beek nog tot verdere 
aankopen overgaat. De VU-gedeputeerde 
beklaagt zich over een gebrek aan aan
dacht voor Limburg bij de aankopen van 
het Vlaams gewest. „Dat slechts een frak-
tie van het overheidsgeld wordt aan
gewend voor de verwerving van de Lim
burgse natuurgebieden is onaanvaard
baar." 

Dat gebieden als dat van de Zwarte Beek 
het beschermen wel degelijk waard zijn 
moge blijken uit buitenlandse belang
stelling. 

F. Brepoeis: „Als diverse Nederlandse 
universiteiten de Vlaamse grenzen over
steken om m deze omgeving onderzoek te 
verrichten naar de intaktheid van een 
beekdalsysteem, en daarbij de vallei van 
de Zwarte Beek als referentiemodel stel
len voor onderzoek naar de Nederlandse 
beekdalen, lijkt verdere kommentaar 
overbodig." 

(gv) 

VU-Antwerpen en de dorpsburgemeester 
Als één van de revolutionaire aanzetten 
tot zijn stedelijk beleid, kondigt LeoPeet-
ers, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en 
Huisvesting, de versoepeling aan van de 
voorwaarden voor het bekomen van een 
goedkope lening by het Vlaams Wo
ningfonds De burgers van 10 Vlaamse 
steden (Antwerpen, Cent, Brugge, Has
selt, Oostende, Kortrijk, Leuven, Meche-
len, Aalst en Sint-Niklaas) hoeven bin
nenkort nog maar over 2 i p v 3 kin
deren te beschikken om, bij de aankoop 
van een huis, te kunnen genieten van de 
gunstige rentetaneven die het Vlaams 
fonds biedt De inkomensgrens, die met 
veel meer bedraagt dan wat een be
ginnend bestuurssekretaris verdient bij 
een openbaar bestuur, wordt met ge
wijzigd Tweeverdieners met een ge
middeld inkomen vallen dus uit de 
boot 

De VU van het arrondissement Antwer
pen en van de stad Antwerpen nemen 

dit stedelijk beleid op de korrel Bo
vendien meldt de minister met met ge-
nnge trots dat de voorgestelde ver
soepeling na één jaar zal geëvalueerd 
worden, en hoogstwaarschijnlijk naar 
heel Vlaanderen wordt uitgebreid Ce 
zinnen die aan de nog steeds stnkte 
voorwaarden voldoen hoeven zich dus 
met naar de stad te haasten, volgend 
jaar kunnen zij een gelijksoortige lening 
bekomen voor de aankoop van een 
huisje met een tuintje in om het even 
welk dorp 
Als de Vlaamse regenng met snel in
grijpende maatregelen voorstelt om de 
stadsvlucht tegen te gaan en het fi
nancieel draagvlak van de steden te 
verhogen, hoeft zij binnen enkele jaren 
geen stedelijk beleid meer te voeren, 
maar enkel nog een kansarmen-beleid in 
wat ooit steden waren 
De thans voorgestelde maatregel is de 
zoveelste druppel op de hete plaat Om 
het draagvlak van de steden te ver-

De vu van het arrondissement Antwerpen 
meent dat het plan van Leo Peeters, dat 

de mensen terug naar de stad wil, een 
maat voor niets IS. 

groten is er meer nodig dan een drup-
pel-beleid Het fors optrekken van de 
maximum-inkomensgrens om te kun
nen genieten van een goedkope lening 
of een renovatiepremie zou een aanzet 
kunnen zyn Enkel door dit soort maat
regelen biedt men wezenlijke stimuli aan 
jonge gezinnen, al dan met met kin
deren, om in onze steden te inves
teren 
Maar voor het treffen van dergelijke 
maatregelen is moed nodig en daaraan 
ontbreekt het de Vlaamse regenng dui
delijk De regering moet de moed heb
ben om aan de dorpsburgemeesters in 
het Vlaamse parlement zonder omwe
gen te zeggen dat Vlaanderen zijn ste
den als centra van kulturele en eko-
nomische aktiviteit moet koesteren 
Daar is een positief disknminerend ste
delijk beleid voor nodig dat met duldt 
dat elke vooropgestelde maatregel, hoe 
klem ook, binnen hetjaar van toepassing 
wordt gesteld in heel Vlaanderen 



Lijken te water 
in Erpe-iVlere 

• UIT DE REGIO • 

Onder deze titel vracht Het Nieuwsblad 

verslag over de bewogen gemeenteraads

zitting van 28 mei j.1., waarbij oppo

sitieleider Jan Caudron (VU) de CVP-

VLD-meerderheid op zenuwen werkte 

met een nochtans serene interpellatie 

over de wantoestanden op sommige be

graafplaatsen in Erpe-Mere. 

Wanneer de familie op afstand wordt 

gehouden bij de eigenlijke teraardebe-

stelhng op het kerkhof, dan zijn daar wel 

grondige redenen voor. Op sommige 

drassige begraafplaatsen worden doden 

te water gelaten in de plaats van be

graven. 

Vroeger werd de steen in het doden-

huisje, waar de lijkschouwingen door

gaan, als tafel gebruikt woor de maal

tijden van de grafmakers. Niet overal zijn 

toiletten, stortbad en elektriciteit aan

wezig zoals de voorschriften voorzien. 

Caudron beschuldigde een woedende 

burgemeester de strenge regels bij ont

gravingen met voeten te treden door de 

grafdelvers te verplichten een dag verlof 

te nemen en een „zwarte ontgravmg" 

stommehngs te verrichten. De burge

meester bleef ook hier hardnekkig ont

kennen. Na verdacht of gewelddadig 

overlijden komt de vrije konkurrentie 

onder de begrafenisondernemers en de 

vrije keuze van de familie in het gedrang. 

De interpellant pleitte voor een eerlijke 

beurtrol onder de houders van een geldig 

vestigingsattest. 

Schepen Lepage (CVP), een kruidje-roer-

mij-met, was danig aangeslagen door de 

striemende maar objektieve vaststellin

gen van de VU-fraktieleider dat hij wild 

begon te schelden. Ter verontschuldiging 

verwees hij naar de zware erfenis uit het 

verleden. Vóór de samenvoeging van de 

gemeenten (1977) waren er acht be

graafplaatsen in verkommerde staat en 

zonder sanitaire voorzieningen. De sche-

pen-koster vergat er wel bij te vertellen 

dat deze erbarmelijke toestand het re

sultaat was van een overwegend CVP-

beleid waar de vroegere deelgemeenten 

onder gebukt gingen. 

Tijdens een tweede VU-interpellatie 

pleitte VU-raadshd Christina Smekens 

voor meer beveiligde oversteekplaatsen 

voor voetgangers. Bij de bespreking van 

de begrotingswijziging stelde VU-raadslid 

Jan De Vuyst een aantal pertinente vragen 

en deed hij positieve voorstellen. Bij het 

agendapunt over de plannen van de reeds 

goedgekeurde KMO-zone vroeg VU-

raadslid Erwin De Jonge zich af waarom 

er eerst sprake was van zeven hektaren 

terwijl op de nieuwe plannen bijna der

tien hektaren voorzien worden om te 

onteigenen. 

Opnieuw bewees de vierkoppige VU-

fraktie haar sterke wil om op een op-

bouwendee maar kritische manier op

positie te voeren. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 7 Juni CENT: Bezoek aan de 

Universiteitsbiblioteek met FW-Cent Verza
melen in de hal van de biblioteek (Rosier 9 te 
Gent) om 12u45 Deelname 100 fr In 
schrijven bij Lieve (23149 07) of Lucie 
(228 21 38) 

Dl. 18 Juni NINOVE: Met WVC Ni 
nove naar Annevoie en Maredsous Vertrek 
om 8u (Centrumlaan) terug rond 18u Voor 
meer info en inschrijving (1 100 fr leden 
met-leden 1300f r ) , te l Georges De Coster, 
054/33 71 79 

Vr. 21 Juni NiNOVE: VVVG-Ninove 
neemt deel aan Cuituurburo in de Plomblom 
te Ninove Info bij C De Coster (sekretans) 
054/33 71 79 

Vr. 21 Juni DENDERBELLE: Guldens 
porenkaarting Belotten, 4 000 fr vooruit -t-
inleg + trofee In zaal Gildenhuis, Kapelle-
straat 56 Inschrijvingen vanaf 19u Aanvang 
om 20u Deelname 50 fr Org VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbelle 

Za. 22 Juni GAVERE: 14de Zomer 
barbecue van VU-Groot-Gavere Vanaf 19u 30 
in zaal Nova, Steenweg 82 te Asper Inschnj 
ven tot 19/6 bij bestuur vu-Gavere of Denise 
Coethyn (09/384 21 61 Kaarten aan 500 f r , 
kinderen 250 Fr 

Za. 22 juni SiNT-CiLLiS-WAAS: Ro 
main De Crave vult belastingsaangiften in, 
berekent en geeft raad Van I5u30 tot 
16ü30 Info R De Grave, Eeckbergstraat 20, 
St Gillis-Waas, tel 770 70 62 

Zo. SO Juni CENT: FVV organiseert 
een „Zingende Boot", van Gent naar Sint-
Martens-Latem Verzamelen om 13u30 aan 
Gordunakaai (Europahotel) Op de boot zang 
o l v Gust Teugels Terug rond I8u Deel
name 360 f r , -1- 12u 200 f r , -12j gratis 
Inschnjven vóór 15/6 Info en org FVV 
09/223 38 83 

ZO. 7 Juii OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemw/eg 250 te 
Melden Deelname 350fr p p , - 1 2 j 200fr 
Org Vlaamse Vnendenknng Oudenaarde 
I s m vu-Oudenaarde 

vr. 12 Juni WiEZE: Guldensporen-
kaarting Belotten 4 000 fr vooruit -i- inleg -i-
trofee In zaal Gildenhuis, Aalsterse straat 133 
Inschrijvingen vanaf 19u Aanvang om 20u 
Deelname 50 fr Org VU Lebbeke Wieze 
Denderbelle 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 7 Juni IZECEM: Vlaams Huis vanaf 

20u Vierde kaarting Ook op 9/6 vanaf lOu 
Org Kaartersklub De Vlaamse Vnenden 

vr. 7 Juni ZWEVECEIM: Invullen be 
lastingsaangifte Cuido Dornez geeft tekst en 
uitleg, berekent uw aanslag snel en dekreet 
Vanaf 17u 30 in boldershof Harelbeekstraat 
25 Org Vlaamse Klub Groot Zw/evegem 

Za. 8 Juni lEPER: 25 jaar VVI met reis 
naar champagnestreek Vertrek om 6u stipt 
aan hotel Ariane via Popennge(6u 15) Terug 
rond 22u Deelname 1 480 fr Voor info en 
dagprogramma vvi Jano Braem 
(057/20 24 68) Of Knstien Devlieger 
(057/20 25 37) 

Di. 11 Juni iZECEM: Bezoek aan 
slakkenkwekerij te Ardooie Org FVV-ize 
gem 

WO. 12 Juni IZECEIW: Het maken van 
een parelboompje Om I9u30 in de Om 
megangstraat 5 Inkom 70 fr -i- onkosten 
matenaal Org Vlanajo 

WO. 12 Juni DEERLIJK: Herdenking 
René De Clercq met gelegenheidstoespraak 
door Willy 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. 13 Juni BRUCCE: Frans Jos Ver 
doodt over het ADVN Om 20u in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Baigge Org Infor-
mativa 

za. 15 Juni WESTENDE: iste Bar 
becue VU Westende-Lombardsijde Vanaf 
19u in Café Casino Westende (zonneterras) 
Essex-Scottishlaan 7 te Westende Gastspre
ker Bert Anciaux Deelname 395 fr Inschrij
ven en info Chns Nivllle (058/23 71 32) Of 
Lode Maesen (058/23 34 30) 

Di. 18 Juni iZECEIM: Daguitstap naar 
Gaasbeek Org WVG-lzegem 

Za. 29JunlZWEVECEM: Naar Bnjssel 
en het land van Breugel Vertrek om 8u 30 aan 
Zwembad, Bekaertstraat Met bezoek aan het 
Vossenpiein (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 ) Enk Maes 
(056/75 65 57, na 19u ), Beatnx Bossuyt 
(75 81 65) Of Blanca Rigole (75 63 68) Org 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem 

ZO. 30 Juni IZECEM: Vlaams Huis 
13u 30 verzamelen voor wandeling te Steen-
kerke Org Wandelklub Vlaams Huis 

ZO. 7 Juli DEERLIJK: 11 Juli braad 
feest in Gaverkasteel Deerlijk Aperitief vanaf 
11u30 Maaltijd om 13u Deelname 400 fr 
4 12j 200 fr Kaarten by bestuursleden of op 
het sekretanaat (056/77 72 47) Org VU-
Deerlijk 

Ma. 8 Juii LEDECEM: Teatervakantie 
in het Cultureel Centrum Sint-Elooiswinkel 
straat te Ledegem Van 8 tot 12/7 Deelname 
1 900 fr voor jongens en meisjes van 10 tot 
I6j dagelijksvan9tot 16u Opvang van 8 tot 
9 en van 16 tot 17u Info en inschrijving 
Jeugddienst Vlanajo Izegem (051/31 30 81) 
en Jeugddienst Ledegem (056/50 90 13) 

Zo. 11 aug. iZECEM: Vlaams Huis 
13u 30 verzamelen voor wandeling in Kor
temark (Werken) Org Wandelklub Vlaams 
HUIS 

LIMBURG 
za. 8 Juni CENK: Achtste Tuinfeest 

van het Sint-Maartensfonds, gewest Kem-
pen-Limburg In de tuin van de Slagmolen, 

Slagmolenweg vanaf 14u 30 Voonnschnj 
ving (450 f r ) via sekretanaat (011/68 76 47) 
Steun- en toegangskaart (100 f r ) aan de 
ingang (voor ntet-eters) Info Johan Van-
coppenolle (011/68 72 40) 

za. 8 Juni BREE: VU-Lentebal in pa
rochiecentrum Tongerlo-Bree Vanaf 20u 

ZO. 30 Juni HASSELT: VU Hasselt or 
ganiseert luxe-barbecue vanaf 17u in Ster
hof/Stevoort Deelname i+ groente- en fruit-
buffet) 400 f r , -12j 250 fr Info en in
schrijvingen 011/23 70 36 

ANTWERPEN 

zo. 16 Juni HEIST O/D BERC: 
Vlaamse Knng Rodenbach gaat uit eten Ver 
zamelen om 12u 30 bij voorzitter Van Dyck 
Neerweg 21 

ZO. 22 MARIEKERKE: Vlaamse Knng 
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 fns-
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 + 1 
glas wijn gratis) 

ZO. 30 Juni KALMTHOUT Naar de 
Zingende boot te Gent Info FW 
03/666 57 77 

Zo. 39 Juni BERCHEM: Naar Zing 
dende Boot te Gent Info FW 321 73 60 (na 
I8u ) 

Do. 11 Juli HEIST O/D BERC: Met alle 
Heistse flaminganten naar de Guldensporen-
vienng op de Grote Markt te Brussel Mits 
inschrijven vóór 2/7 gratis busvervoer heen 
en terug info en inschrijving 015/24 80 86 

Vr. 12 Juni BERLAAR: Guldenspo 
renviering om 20u in de gemeentelijke jon
gensschool Met huldiging van komponist-
dirigent Lode Dieltiens en feestredenaar Wal
ter Luyten 

9 
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i s t Vfaans-Nationaai Studiecentrum pakt uit met een gioednieuw kwartaaltijdsciirift: Standpunten. 
In elk nummer wordt een actueel dossier deskundig ontleed vanuit een Vlaams-nationale, pluralistische 
en democratische 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 435-025%0M8 van het VNS vzw. 
Een proefnummer kan u aanvragen op het Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
(tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10). 

• AANBEVOLEN HUIZEN 4 

Knack 
DE MOORD OP DE VEEARTS 

Waarom werd Karei Van Noppen vermoord en hoe raakte het gerecht 
op het spoor van de daders? Hel dossier van het onderzoek. 

DE BATSELIER SIGNALEERT 
Over de milieulobbyisten, de progressieve frontvorming op het politieke 

front, de EML'-rush: het gedacht van Norbert De Batselier. 

NIEUWE LOOK WEEKEND KNACK 
Vanaf deze week heeft Weekend Knack een nieuwe look. modieus en eigentijds. 

Met een "special" zomer. Gloria Eslefan en veilialen van lust en genotI 

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

REIGERSNEST 
het vakantiehuis waar 

Vlaamse gezinnen 
thuis zijn. 

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

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

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en ti)d 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) 

• Brugge 
Oostende 

Specialiteiten: lOkm Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees StoofjDotje 
Hoevekip Valentine TTionart + kreeft. 

De Haan 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f VBrmees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Bergiie 
avBA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Sclioonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

fqne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
teyens fietsen ter beschikking etc. 

6.500 fir. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

FIETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

' DEVRIESE -
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-ooslkamp^ 
>, 050 35 74 04 > ' 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

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 IS.OOu. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenbnrg 
TeL 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

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

GELDPIAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

y^ 
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D"""'"" e nationale ploeg van België speelde 2-2 gelijk 

in Italië. Zo'n resultaat werd door niemand 

verhoopt. De Rode Duivels verschenen aan de aftrap 

met een noodformatie. Veel jongeren wachtte de 

vuurdoop. Het kon niet goed aflopen. In voetbal 

blijft echter alles mogelijk zoals nog maar eens 

is gebleken. 

o SPORT • 

Grijpen de Rode Duivels onder Van Moer 
terug naar hun oude, beproefde en in 
deze tijden gewoon aftandse spelkoncept: 
verdedigen, afwachten, icounteren. De 
omstandigheden zaten extra mee en het 
Ideme wonder was geschied. Klein won
der want de Itahanen stonden met een 
experimenteel elftal in het veld en hun 
gedrevenheid was ook niet om over naar 

toen hij de bestuurders van Feyenoord 

richting Brugge stuurde. 

EENOOG 

Club Brugge waant zich momenteel be
resterk. De gewonnen bekerfinale -
waarin nog maar eens bleek dat top-
ploegen in dubieueze omstandigheden 
altijd het voordeel van de twijfel genieten 

mentaal te herscholen. Hij moet dus 
voortbreien op de geijkte patronen die 
door de internationale voetbaltop al jaren 

werd niet onverkort aanvaard. De ver

tragende overgangsmaatregelen zullen de 

sportieve ontwikkeling van ons voetbal 

Hoe rijk is Wiif ried Van Moer? 
huis te schrijven. Alles kon, niets moest en 
dat was er aan te zien. 
We kunnen evenwel begrijpen dat Wil-
fried Van Moer, een nuchtere kenner die 
zich op geen onvoorzichtigheden zal la
ten betrappen, opgelucht adem haalde. 
Meeval mocht wel eens na al die maanden 
vol miserie. Al biedt het natuurlijk geen 
waarborgen voor de toekomst die eind 
augustus begint met de kwalifikatiewed-
strijd voor de wereldbeker tegen de on
voorspelbare Turken. Thuis moet er ge
wonnen worden en zonder aanvallen zal 
dat moeilijk gaan. Er zal dus een ander 
verhaal moeten geschreven worden. 

WAARDERING 

Eigenlijk verdienen de bondscoaches 
onze grootste waardering. Van hen wordt 
verwacht dat ze resultaten halen met 
ontoereikende middelen. Onze klubs 
hebben het kontakt met de internationale 
top verloren. Sportief en struktureel zijn 
ze niet meer mee. Eigengereidheid, klein
schaligheid en kortzichtigheid leidden er 
toe dat ze blind bleven voor duidelijk 
waarneembare ontwikkelingen. Vooral 
de topklubs zijn hiervoor verantwoor
delijk. Zij moeten immers de weg wijzen. 
Anderlecht was ooit een „sportief mo
del". Nog voor Ajax de internationale 
scène betrad. Geleidelijk aan echter wer
den de sportieve infrastrukturen opge
offerd aan meer prestigieuze doelstel
lingen. Anderlecht bouwde een schit
terend teater en vergat de akteurs. Zo
gezegd omdat die onbetaalbaar waren 
geworden... Het dieptepunt werd voor 
een tiental dagen bereikt. Geoffrey Claes 
van Cercle Brugge legde zijn met An
derlecht afgesloten voorkontrakt naast 
zich neer en onderschreef een nieuw, deze 
keer definitieve verbintenis met Feyen
oord. Voor het eerst sinds lange jaren ging 
Anderlecht op de binnenlandse spelers-
markt op zijn gezicht. Michel Verschu-
eren fulmineerde. Zijn ergernis illu
streerde de onmacht van wat eens de trots 
was van ons voetbal. Niemand hoeft 
daarvoor begrip of medelijden op te 
brengen. Anderlecht kreeg een koekje 
van eigen deeg gebakken. Arie Haan zal 
zich daar terdege van bewust geweest zijn 

- acht zijn blauwzwarten sterk genoeg om 
nog enkele jaren de plak te zwaaien over 
ons voetbal. Mogelijk maar niet zeker. 
Want zo onwaarschijnlijk sterk is Club 
ook weer niet. Het was dit kaar Koning 
Éénoog in het Land der Blinden. Niets 
minder, maar zeker niets meer. Club 
werkt volgens een beproefde metode. 
Het zweert bij werkvoetballers met een 
goede mentaliteit. De ploeg is belang
rijker dan het individu. Het koestert een 
specifieke klubgeest. Dat is bewonde
renswaardig en in de Belgische kontekst 
lonend maar internationaal stelt het al
lemaal weinig voor. Het Club Brugge van 
vandaag kan niet hopen op de Europese 
top. Okkasioneel kan het in de inter
nationale kompetitie eens ver geraken en 
verder reiken de ambities eigenlijk niet. 
Standard vecht nog altijd tegen zijn ver
leden. De klub is verdeeld in belan
gengroepen. Medio '95 scheen het goed 
op weg naar herstel. De afgelopen cam
pagne was desastreus. Standard mag vol
gend seizoen niet eens Europees voet
ballen. Vandaag wordt heil verwacht van 
de opslorping van Seraing. Een operatie 
die aan de goegemeente als „samen
voeging" werd verkocht en die de klub 
naast spelers ook nog geldschieter Blaton 
opleverde. Niemand zal vandaag durven 
beweren dat Standard internationaal nog 
wat voorstelt. Een wederopstanding is 
mogelijk maar niet verzekerd. 
Daarmee zijn we zo ongeveer rond wat 
onze voetbaltop betreft want Cercle 
Brugge, Germinal Ekeren en RWDMo-
lenbeek zullen wel niet een grote Eu
ropese toekomst voorspellen. De blinde 
vlek in ons voetballandschap blijft na
tuurlijk Antwerpen. De metropool bezit 
ongetwijfeld het potentieel voor een top-
klub maar voorlopig weigert men de 
krachten te bundelen. 

ONOVERBRUGBAAR? 

Geef toe, een grote rijkdom om uit te 
putten bezit Wilfried Van Moer niet. Van 
hem kan niet worden verwacht dat hij de 
spelers andere gewoonten bijbrengt. Voor 
een interland kan hij hooguit enkele 
dagen over hen beschikken. Veel te wei
nig natuurlijk om spelers taktisch en 

geleden werden afgelegd. Ajax en Ju-
ventus demonstreerden tijdens hun Eu-
ropacupfinale hoe voetbal dezer dagen 
wordt gespeeld. Er werd in Rome snel, 
hard, atletisch, technisch bedreven en 
aanvallend gevoetbald. Er viel wat te 
beleven. De besten wonnen. De afstand 
met ons voetbal scheen onoverbrugbaar. 
Maar zo hopeloos is het misschien ook 
weer niet. We hebben al meer meege
maakt. In vier, vijf jaar kan veel ver
anderen. Op voorwaarde dat men het 
roer omgooit en verder kijkt dan het 
onmiddellijke belang. Precies in dat bedje 
is ons voetbal ziek. Het arrest-Bosman 

afremmen. Nog altijd proberen klubs het 
verleden te verlengen. Het zal ze niet 
lukken. Hun overlevingsstrategieën zijn 
weinig realistisch en zij zullen ons voetbal 
geen baat bijbrengen. De uittocht van 
talent is begonnen. Het wordt moeilijk 
om de stroom in te dijken. Zeker weten. 
Blijft de vraag wat er op onze velden in de 
komende maanden nog zal te beleven 
vallen. Ons voetbal heeft nood aan een 
nieuwe mentaliteit. Een ommekeer in de 
geesten zal automatisch leiden naar een 
betere toekomst. Wie geeft het voor
beeld? 

Gym Pie 

Wilfried Van 

Moer als 

bondscoach: 

een goed 

resultaat 

tegen itallê 

maakt de 

lente niet. 
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Engeland op zijn smalst 
„We are special" hoorden we een Jood op de 
televisie zeggen naar aanleiding van de jong
ste verkiezingen In Israël. We laten die op
vatting voor wat ze waard Is maar dat de 
Engelsen ook geen gewone lieden zijn staat 
wel vast. Over de plas ontstond deining naar 
aanleiding van Beethovens „Ode an die 
Freude". Die melodie werd door de orga
nisatoren van het Europees voetbalkampi
oenschap gekozen als hymne voor het tor
nooi dat zaterdag begint Niets aan de hand 
zou men denken maar enkele Britse kon-
servatleven begrepen dat anders en Inter-
pelleerden met de vraag wie in hemelsnaam 
op de idee was gekomen een „Duitse" me
lodie te kiezen voor een kampioenschap dat 
In het enige en echte Engeland wordt ge
speeld. Dat diezelfde melodie ook een ge
lijkaardige kwalifikatie te beurt viel vanwege 
de Europese Unie en dat het wel degelijk 
„het Europees" kampioenschap betrof werd 
als niet ter zake doende afgewezen. Is het 
niet adembenemend? 
We vragen ons trouwens af hoe de Engelsen 
zullen reageren tijdens het toernoolverloop. 
De belangstelling heet overweldigend te zijn. 
Dat Is met venwonderlijk omdat het Britse 
voetbal dezer dagen een merkwaardig revival 
meemaakt. Zowel In Schotland als In En
geland wordt geld over de balk gegooid 
wanneer de spelersmakelaars zich melden. 
The sky is the limit. In de toekomst dreigen 

zelfs Italiaanse klubs te moeten passen wan
neer ze met een Engelse topklub In kon-
kurrentle liggen... 

Wie had het tien jaar geleden durven voor
spellen. Niemand. Desondanks staat het 
verre van vast dat de Engelse nationale ploeg 
een hoofdrol zal kunnen opeisen tijdens het 
EK. Het buitenlands talent regeert momen
teel de Premier League. Waar zou Man
chester United staan zonder Cantona? Waar 
komt Newcastle uit zonder GInola, Albert, 
Asprilla? Om over de Schotten, leren en 
Welshmen nog maar te zwijgen. Op de 
groene rechthoek kan het dus best eens 
tegenvallen al zullen ,,al de omgevingsfak-
toren" natuurlijk In het voordeel van de 
thuisploeg spelen. Het is in soortgelijke om
standigheden nog nooit anders geweest. 
Desondanks wordt de thuisploeg door de 
,,Inlandse" kenners niet echt onder de fa
vorieten gerekend. Men verwacht meer van 
Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje Het zal 
ons ook verbazen wanneer de nieuwe Eu
ropese kampioen niet onder dit viertal wordt 
gevonden. Maar voor vier jaar waren we ook 
honderd percent zeker toen we onze tiercé 
naar voor schoven en toen werden de De
nen, die zich niet eens langs normale weg 
voor de eindronde haddengekwallficeerd, 
kampioen. 

(gp) 



N a Deinze trekt de tentoonstelling over de 

kunstenaarskolonies St.-Martens-Latem en 

Worpswede naar Worpswede zelf. Eerder besteedden 

wij aandacht aan de kunstenaarskolonie van even 

ten noorden van Bremen, een laatste bijdrage 

handelt over St.-Martens-Latem. 

Valerius De 
Saedeleer: 

„Ganzen op 

de Lele". s.d. 
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De kunstenaarskolonie Worpswede heeft 
haar ontstaan te danken aan één artiest, 
Fritz Mackensen. Met St.-Martens-Latem 
hgt het iets ingewikkelder. In de tweede 
helft van de 19de eeuw hadden de Lei-
eboorden tussen Deinze 
en Gent al sporadisch 
kunstenaars aangetrok
ken, zoals de gebroeders 
Xavier en César De Cock. Halfweg de 
tachtigerjaren kwam Emile Claus (1849-
1924) zich in Astene vestigen, waar hij een 
huis verbouwde en het de naam Z/in-

neschijn gaf. Het werd een plek die veel 
artiesten aantrok, maar die op het ontstaan 
van de Latemse kunstenaarskolonie ei
genlijk geen direkte invloed had. 

ALBIJN VAN DEN ABEELE 

Het ontstaan van de Latemse kunste
naarskolonie is ook het werk van Albijn 
(Binus) Van den Abeele (1835-1918). Hij 
heeft talrijke kunstenaars kunnen over
tuigen naar St.-Martens-Latem te komen 
en is voor hen altijd een ideaal gastheer 
geweest. Binus was een populaire figuur, 
eerst als gemeenteraadsHd, spoedig als 
burgemeester en dan als gemeentesekre-
taris van het landelijke Latem. Eerst heeft 
hij geprobeerd zich als literator te af
firmeren, hij publiceerde een lokale ge
schiedenis {Geschiedenis van St.-Martens-

Laethem, 1863) en reahstische schetsten 
over het dorpsleven. In het laatste kwart 
van de eeuw brak hij zijn pen en ging 
schilderen. Dat laatste deed hij zo voor-
treffehjk dat hij jonge kunstenaars, meestal 
uit Gent, op zoek naar rust, de natuur en 
een goedkoop logies, kon aantrekken en 
stimuleren. Hij kon hen er ook toe be
wegen een hechte vriendenkring te vor
men. Alle getuigenissen over hem zijn 
unaniem. Karel van de Woestijne noemde 
hem „de goede geest zonder slinkse slim

heid". In zijn werk hield Binus zich aan de 
natuur als enige inspiratiebron. Een ver
nieuwer of artistiek wegbereider was hij 
niet, een artistiek credo opdringen heeft 
hij al evenmin vdllen doen. Het merk-

1947), en Karels broer, Gustave Van de 
Woestijne (1881-1947). Met de komst, in 
1904, van Albert Servaes (1883-1966), is 
de belangrijkste namenreeks van de eerste 
Latemse generatie afgesloten. 
Het ontbreken van een gemeenschappelijk 
artistiek programma en van een leden
vereniging ter promotie van het eigen 
werk (zoals er in Worpswede), hebben 
allicht bijgedragen tot het behoud van een 
vriendensfeer bij die eerste generatie. Na
tuurlijk waren er ook de figuren die de rol 
van bindteken vervulden: de beminnelijke 
Albijn Van den Abeele en de dichter Karel 
Van de Woestijne die geregeld voorlas uit 
eigen werk of uit de grote klassieke au
teurs. Er kwam dan toch een heuse ver
eniging tot stand, maar dan bedoeld als 
lokale kulturele vereniging. „Open we
gen" heette die, en de leden vergaderden 
in een klein zaaltje, achteraan in het café 
„De vélóclub". Dat was de invloed van 
pastoor Van Wambeke, een voor die tijd 
biezonder ruimdenkend en verdraagzaam 
man die voortdurend kontakt had met de 
Latemse kunstenaars en sommigen onder 
hen beïnvloedde. Valerius De Saedeleer 
die het geloof al lang de rug had toe-

Een stuk Vlaamse identiteit 
waardige is bovendien dat zijn werk stand 

weet te houden. 

VAN ANARCHISME EN EEN 
PASTOOR 

Latem is evenmin denkbaar zonder be
paalde aspekten van het intellektueel kli
maat in Gent. De stad lag trouwens op 
ongeveer twee uur stappen van Latem. 
Jonge intellektuelen dweepten er eerst met 
het socialisme en dan met het anarchisme. 
Karel van de Woestijne die er zich door 
getekend wist formuleerde het later zo in 
De lemen Torens: „In Vlaanderen was 
Gent brandpunt van wat uitstraalde als een 
zwart en schroeiend licht dat bedoelde te 
louteren en dat intussen vernielde". Even 
snel of tegelijk kwam de ontgoocheling 
over alles wat maar niet veranderde. Terug 
naar de natuur, naar de eenvoud van een 
klein dorp werd een alternatief voor menig 
jong artiest uit Gent. Dat loopt gelijk met 
de wereld van het romantisch natuur
gevoel dat zo sterk aanwezig was in Duits
land, o. a. in Worpswede. 
Valerius De Saedeleer (1867-1941) was de 
eerste die zich, in 1898, in Latem vestigde, 
onmiddellijk gevolgd door Maurits Nie-
kerk (1871-1940). Een jaar later kwam 
beeldhouwer George Minne (1866-1941) 
die al een Europese faam genoot dank zij 
zijn Brusselse tentoonsteüingen, een Duits 
maecenas en Duitse critici. Na hem volg
den de dichter Karel Van de Woestijne 
(1872-1929), Jules De Praetere (1879-

gekeerd bekeerde zich opnieuw. Gustave 
Van de Woestijne, al sterk religieus ge
ïnspireerd, verliet Latem om in het kloos
ter te treden, zij het dan voor erg korte 
tijd. 

In 1902 had in Brugge een grote ten-
toonsteUing plaats „Vlaamsche Primitie
ven en Oude kunst" die de Latemse kun
stenaars heel wat gespreksstof bezorgde. 
Met de komst van Servaes en zijn re
ligieuze tematiek bleef de vooroorlogse 
kunstenaarskolonie in Latem een stempel 
dragen die in Worpswede afwezig was. 

GEORGE MINNE 

Hij was de enige die al in Brussel ge
ëxposeerd had. In zijn werk van voor en 
tijdens zijn Latemse tijd, zit de Franse en 
Belgische Art Nouveau, de Duitse Ju
gendstil, en, iets minder Rodin, verwerkt. 
Als uitbeelder van de smart, in knielende 
of gebogen figuren, met een heel eigen 
houding van armen en ellebogen, heeft 
Minne een groot sukses gehad. Niet alleen 
in Brussel, maar ook in Oostenrijk en 
Duitsland. Een ander Vlaams Art Nou-
veau-kunstenaar, Henry Van de Velde, was 
bevriend geraakt met de Duitse industrieel 
Karl Ernst Osthaus voor wie hij in Hagen 
diens Folkwangmuseum (thans Karl Ernst 
Osthausmuseum) mocht ontwerpen. Deze 
zorgde ervoor dat Osthaus bij Minne een 
marmeren versie van zijn „Fontein der 
knielenden" bestelde voor het Hagense 
museum. Of er via Minne of Van de Velde 

verbindingen tot stand zijn gekomen tus
sen Latem en Worpswede, is nog niet 
duidelijk. Maar de mogelijkheid mag men 
niet uitsluiten. 

Op de tentoonstelling Latem-Worpswede 
zijn zes waardevolle sculpturen van Minne 
te zien uit zijn beste periode. 

VALERIUS DE SAEDELEER 

Rilke schreef zijn beroemd geworden en 
nog altijd heel leesbare monografie Worps

wede, later verloochende en weigerde hij 
zelfs herdrukken ervan. 
Karel Van de Woestijne daarentegen is zijn 
Latemse vrienden altijd trouw gebleven 
ook al vertoefde hij maar enkele jaren in 
Latem. Maar ook toen hij in Brussel 
woonde, is hij aandacht blijven vragen 
voor de Latemse kunstenaars. Een mo
nografie over Latem is nooit uit zijn pen 
gekomen, wel heeft hij kunstkritieken ge
bundeld waarin Latem altijd een groot 
aandeel had. 

Zijn broer Gustave is een van de op
merkelijkste artiesten uit het Latem van 
voor 1914. Niet omdat hij revolutionaire 
pikturale innovaties nastreefde! Breugel 
en het model van de Vlaamse Primitieven, 

landelijke figuren en de 
religieuze tematiek pri
meerden. Van hem be
staat een portret van de 

al genoemde pastoor Van Wambeke. In 
zijn bewondering voor Van Eyck gaat hij 
zo ver Van Wambeke af te beelden als 
kannunik Van der Paele. Van Van Eyck 
heeft hij dezelfde fijne tekentrant over
genomen die hij soms kombineerde met 
Jugendstilbewegingen, zoals in het doek 
„Het Voorjaar" (1910). Dezelfde kom-
binatie is terug te vinden in „De twee 
Lentes", een doek uit hetzelfde jaar. Zijn 
grote tekening „De Zaaier" (1913) is door 
een boerenkermis van Breugel geïnspi
reerd, met dezelfde benen en dezelfde 
kledij, met een Vlaamse hoeve tegen de 
achtergrond van ItaHaanse bergen. 
Valerius De Saedeleer is lang blijven wer
ken in impressionistische stijl onder in
vloed van zijn leermeester Courtens. In 
Latem heeft hij, alweer geïnspireerd door 
de Vlaamse Primitieven en Breugel, een 
omweg gemaakt, weg van het impres
sionisme en de Art Nouveau-lijnen, naar 
een nieuw soort realisme. Zijn best ge
kende tema is dat van een wirwar van fijn 
getekende takken en twijgen van bomen in 
een weids uitdeinend Vlaams landschap 
neergeplant. Later, hij was toen in Tiegem 
gaan wonen, groeiden deze landschappen 
uit tot een soort cliché van een geï
dealiseerd Vlaams landschap. 
De Saedeleer heeft in Vlaanderen en in 
Duitsland een met Minne vergelijkbaar 
sukses gehad. Zij waren niet de enigen wie 
erkenning in het buitenland te beurt viel. 
Julius De Praetere die minder naam 



maakte als schilder dan wel als uitgever, 
grafikus, boekontwerper en -illustrator, 
had al naam gemaakt in Duitsland voor hij 
naar Latem kwam. Vanaf 1901 kwam voor 
hem de ene opdracht na de andere in 
Duitsland, later in Zwitserland. Om
streeks 1900 verzorgde hij prachtige uit
gaven van Vlaamse literatoren. Zo maakte 
hij van Streuvels Lenteleven een parel van 
een boek, dat doet vergeten hoe moeilijk 
wij het thans wel kunnen hebben met de 
taal die Streuvels gebruikte. 

Albert Servaes 

VLAAMSE IDENTITEIT 

De eerste „school van Latem" (de voor
oorlogse kunstenaarskolonie dus), maar 
vooral de latere, die van de expressi
onisten, heeft de Vlaamse schilderkunst 
weer een gezicht gegeven in de eerste helft 
van deze eeuw. Voor de eerste groep is de 
uitstraling naar het buitenland, met uit
zondering van de beeldhouwer George 
Minne, niet via Brussel gebeurd. Het feit 
dat sommige Latemse kunstenaars zich 
bewust lieten inspireren door de Vlaamse 
Primitieven en door Breugel, kan hun 
sukses en erkenbaarheid mee gestimuleerd 
hebben. Dat betekent geenszins dat ze niet 
openstonden voor invloeden van buitenaf. 
Dat laatste is nog duideHjker voor de 
expressionisten. Ondanks de hoge kwa
liteit van de daar tot stand gekomen kunst 
heeft Worpswede niet die stempel kunnen 
drukken op de kunst in Duitsland. Dat had 
te maken met een harde polarisatie tussen 
politiek en maatschappelijk links en rechts, 
en artistiek gezien tussen een al te snel 
voorthollende vernieuwing en de traditie. 
Latem daarentegen heeft een gezicht kun
nen geven - zij het niet het enige - aan de 
Vlaamse schilderkunst. Hoe myte en re
aliteit hierbij verweven raakten speelt bij 
deze konklusie geen rol. Omdat het leven 
van mytes nu eenmaal ook een realiteit op 
zich is. 

Erik Vandewalle 

V orige week stelde BDJ-Jeugd en Vrede zijn 

nieuwe reizende tentoonstelling voor. 

'Van Algebra tot Pyama' kwam tot stand dankzij de 

steun van o.m. Brussels Staatssekretaris VicAnciaux. 

• KULT UUR ^ 

Arabieren in de 
Vlaamse Icultuur 
'Van Algebra tot Pyama', een realisatie 
van Güntber Dauwen en Luc Van Els-

acker, is een tentoonstelling over Ara
bieren m de Vlaamse kuituur. Welke 
invloed heeft de Arabische kuituur uit
geoefend op de Westerse kuituur en hoe 
kijken wij nu naar deze Arabieren en hun 
kuituur? 

Arabieren blijven wilde fantasieën op
roepen. Het Oosterse heeft iets mystieks. 
Vaak wordt die Oosterse wereld in kon
trast geplaatst met de Westeuropese sa
menleving. Nochtans stellen we vast dat 
onze Vlaamse kuituur door de eeuwen 
heen een invloed vanuit de Arabische 
kuituur heeft ondergaan. Zo is naast de 
Franse Lelie en de Duitse Adelaar ook de 
Vlaamse Leeuw een symbool dat van de 
Arabieren komt. De leeuw stond in de 
1 le-13e eeuw op het wapenschild van de 
Assasijnen en ook sultan Baybars, die de 
kruisvaarders uit Nazareth verdreef, 
voerde de leeuw in zijn vlag. 
Niet alleen in stoere wapenschilden, maar 
ook in de mode, de kunst, de muziek en 
de wetenschappen merken we invloeden. 

We schrijven '23', eerst '2' en dan '3 ' , 
maar zeggen drie-en-twintig. De verkla
ring schuilt in het Arabisch schrift dat 
men van rechts naar links leest. We slapen 
in pyama's, spelen mee met Baraka, be
wonderen de minaret van het station van 
Gent, betalen met een cheque en luisteren 
naar de Spaanse flamencomuzkk, ge
groeid uit de Moorse kuituur. We be
kijken de Art Nouveaugevcls van de Co-
gels-Osylei te Berchem, aanschouwen de 
Arabische tapijten in de schilderijen van 
de Vlaamse primitieven, breken ons 
hoofd over algebra en snuiven parfum. 

Naast een uitgebreid overzicht van het 
erfgoed van de Arabieren biedt de ten
toonstelling ook enige duiding over ge
schiedenis en godsdienst. De stereoty
pering en de beeldvorming over de Ara
bieren in de straat, in strips, in de film en 
reklame, op boekenkaften en in de schil
derkunst en fotografie, rondt het geheel 
af 

De tentoonstelling 'Van Algebra tot Py
ama' richt zich tot jongeren vanaf 12 jaar, 
maar ook het volwassen pubhek kan er 

Van algebr.a 
tot pyjama 

Arabieren in de Vlaamse Cultuur 

r e i z e n d e t e n t o o n s t e l l i n g 

wat van opsteken. Dertig kleurrijke pa
nelen bieden het soms verrassend over
zicht en nodigen uit om met meer be
langstelling en minder vooroordelen naar 
de Arabische wereld te kijken. 

Koen T'Sijen 

cs> Van Algebra tot Pyama: Arabieren in de 

Vlaamse cultuur is te bezichtigen in 

Brussel (10 tot 23 juni en 30 juni tot 6 

juli) en Temse (25 tot 28 juni). Later 

volgen nog Diest, Boom, Borgerhout, 

Dilsen, Lokeren en Blankenberge. U 

kan echter ook initiatief nemen en zelf 

de tentoonstelling naar uw gemeente 

halen. Een katalogus is beschikbaar. 

Voor meer inlichtingen: BDJ -Jeugd en 

Vrede, 02/640.19.98. 

In Bloed, zweet en kogels gaat weten-
schapsjoernalist Hans fl9Sf dieper in op de 
technlelcen die gebruikt worden voor liet 
oplossen van misdaden. Hij doet dat aan 
de hand van een aciittal korte 'who
dunnits' waarbij hy ware gebeurtenissen 
in verhalende kontei<st plaatst. De ver
haaltjes die Post bouwt rond de opspo
ringstechnieken zijn licht leesvoer en ge
ven - samen met een besluitend hoofd
stuk - op die manier een gepopulariseerd 
Inzicht misdaadbestrijding. Aanbevolen 
voor amateur-krimineien opdat zij niet al 
van bij de eerste Iceer bij de kraag gevat 
zouden worden... 

BARBIE 

Grote kinderen zullen misschien veel ple
zier beleven aan Voor altijd je Barbie een 
biografiktie van de meest verkochte pop 
ter wereld Idee en vorm waren ontleend 
aan een Duits pornopopje, maar dat 

mocht niet beletten dat Barbie tot één 
van de tijdloze suksesnummers in de 
speelgoedsektor is verworden. Deze 'of
ficieuze biografie van een echte pop' gaat 
niet alleen dieper in op de geschiedenis 
van ranke Barbie, maar ook op die van haar 
mannelijke tegenhanger en op haar adep
ten, van jong tot oud. Het boek Is voor 
verzamelaars ongetwijfeld een onmisbaar 
•stuk in de kollektie. 

OVER DE BALK 

De Morgen-joernaWst Douglas De Coninck 
heeft naast een loslippige bron bij de 
NMBS ook een neus voor verspilde mil
jarden. Enkele jaren geleden schreef hij al 
een leuk (droog & cynisch) boekje over 
verspild geld bij openbare werken, sinds 
kort heeft hij zich ook toegelegd op geld 
dat is weggegooid voor minder zichtbare 
projekten. Minder zichtbaar omdat ze (a) 
voor het buitenland bestemd waren en (b) 

gebeurd 
soms helemaal niet doorgegaan zijn In 
Witte Olifanten zet hij haarfijn uiteen hoe 
het geld dat bestemd was voor ontwlk-
kelingsprojekten (doelbewust) gebruikt 
werd voor ondingen als een zeer goed 
onderhouden Zaïrese waterkrachtcen
trale wiens enige verdienste erin bestaat 
te bestaan. DDC maakt gewag van 40 
verspilde miljarden. 

(gv) 

a» Bloed, zweet en kogels, de wetenschap als 
rechercheur, Hans Post, Uitg. Aramith -
Haarlem, 1996, 160 blz., 599 fr. 

c» Voor altijd je Barbie, de officieuze biografie 
van een echte pop, M.G.Lord, Uitg. Van 
Halewyck - Leuven, 1995, 235 blz., 898 
fr. 

o» Witte olifanten. De miljardenschandalen 
van de Belgische ontwikkelingssamenwer
king, Douglas De Coninck, Uitg. Van Ha-
lewijck - Leuven, 1996, 198 blz., 598 fr. 

13 



mn IHHHIPII iHMiMMI 

ER WAS EENS... 

Vorige week ging een minister van België naar Algerije. Hij bakte er 

zoete broodjes, noemde de Algerijnen menden, en wees er op dat 

Algerije voor ons federaal land belangrijk is inzake bevoorrading van 

brandstof. Wat onze minister niet te zien kreeg, of liep bij al die tijd 

met de ogen toe, is bet geweld in de straten. 

Dertig jaar na de film La Battaglia di Algen van Gillo Pontecorvo, 

waarin de Algerijnse vrijheidsstrijd wordt geschilderd vanaf bet 

begin tot aan de eindstrijd in het centrum van Algiers, zijn de straten 

van datzelfde Algiers nog steeds even gevaarlijk. Af en toe hoor je er 

wel eens iets van, wanneer er enkele Franse paters zijn gedood, maar 

NIEUW IN DE BIOS 

over het dagelijkse leven van de Algerijn hoor je niks. 

We willen even een sluier lichten aan de hand van een gesprek dat we 

hadden met de Algerijnse filmregisseur Belkacem Hadjadj. „Enkel je 

kamera opnemen en de straat opgaan, is al een stelling nemen ", zegt 

hij. „Met de groei van de islamitische extremistische beweging, is het 

filmen erg problematisch geworden." 

Hadjadj maakteMachaho {Er was eens...}. Hiervoor filmde hij in de 

Kabylbergen. Op een dag was de ploeg bijna een vogel voor de kat, 

toen ze aan een wegversperring door terroristen werd tegen

gehouden. Een dag voor de première van de film in Algiers, ontplofte 

een bom in de bioskoop. TV-films worden volledig in de studio 

opgenomen, waar de makers relatief veilig zijn. In deze om

standigheden is het bijna wonderbaarlijk te noemen dat er nog films 

uit Algerije komen. En toch. Twee films staan er in de startblokken, 

allebei hebben ze het land van de Berbers als achtergrond en gaan ze 

terug naar de pre-Arabische kulturele „roots". Het filmbezoek is in 

Algerije ook aanzienlijk gedaald, tegelijk met de stijging van het 

fundamentalisme. Grote films worden zelfs niet meer uitgebracht, 

en in de bioskopen draaien enkel nog films die zelfs te slecht zijn voor 

het videocircuit. Prachtig land toch, meneer de minister? 

Willem Sneer 

-> M E D I A L A N D S C H A P > 

1^=# Euro 96 Vanmiddag gaat het Europees 
Voetbalkampioenschap in Engeland van start. 
zat. 8 Juni, TV 2 om 15U.55 

i t = # Hoop doet leven in de reel<s NV De 
Wereld woröt een Zwitserse reportage getoond 
over een groep ouders van mentaal-gehan-
dil<aptie kinderen die in de Provence een ver
laten bauxietmijn heropenden en die inrichtten 
als beschutte werkplaats. Het bedrijfje is ren
dabel en de gehandikapten zijn gelukkig. Zon. 9 
Juni. TV 1 om 22u. 

'^=# Strafkamp USA De Nederlandse joer-
nalist Jan van den Bosch liet zich een week lang 
opsluiten in een strafkamp in Georgia. Jonge 
khminelen worden daar onderworpen aan een 
keiharde training, er heerst een ijzeren discipline 
en er wordt ontzettend hard gewerkt. Geen 
echte gevangenis dus, maar een strafkamp. 
Maan. 10 Juni. Ned. 2 om 22u.25 

<î =# The true story of the Roman Arena in 
het Romeinse Colosseum ging het er destijds 
ontzettend brutaal aan toe: slaven werden er 
verscheurd door wilde dieren en gladiatoren 
vochten er op leven en dood. Wreedheid was 
een kunstvorm en geweld zorgde voor ont
spanning. Een rekonstruktie van deze wrede 
tijden in Timewatch. DIns. 11 Juni. BBC 2 om 
22U.45 

'^=# 850 Million Pounds Bahngs, de oudste 
Engelse bank, ging failliet door de schuld van 
één enkele man, Nick Leeson. Deze onthutsende 
dokumentaire is het verhaal van een belegger 
die erin slaagde gedurende enkele jaren een 
enorme illustie te kreëren en in stand te houden. 
Woens. 12 Juni. BBC 1 om 23U.20 

IkrJ' Het menselijk laboratorium Overal ter 
wereld wordt gezocht naar nieuwe voorbe
hoedsmiddelen om de groei van de wereld
bevolking af te remmen. De ekspehmenten 
hebben niet altijd het beoogde rezultaat, zoals 
mag blijken uit deze Britse reportage. In enkele 
ontwikkelingslanden liep het totaal verkeerd. 
Dond. 13 Juni. TV 1 om 22u.20 

Brook Shields In 

Pretty Baby. 

vrijdag 14 Juni op 

VTM om 23U.30 

Een rustige 
mediaweek 

• Het gebrek aan geld, voor o.a. het 
onderwijs, maakt inventief. Laurette On-

kelinx, minister-president van de Frans
talige gemeenschap, opperde een idee dat 
misschien ook in Vlaanderen het over
wegen waard is: een belasting op TV-
reklame. Onkelinx legde haar idee neer 
voor advies van de Europese kommissie. 
Bedoeling is om elke zender die in de 
Franstalige gemeenschap uitzendt en een 
marktaandeel haalt van minstens 10% te 
belasten per minuut uitgezonden re-
klame. De drempel van 10% voorkomt 
dat ook Nederlandstalige stations in 
Brussel aan de belasting onderhevig zou
den zijn. 

• De Walen (ook de Vlamingen ove
rigens) zal een dergelijke belasting waar
schijnlijk volkomen koud laten. Tenmin
ste als ze een soortgelijk kijkgedrag heb
ben als de Nederlanders. Daar heeft een 

zoveelste onderzoek uitgewezen dat TV-
reklame bij de meest irritante dingen des 
levens behoort. Bijna 75% van onze noor
derburen verandert van TV-station als 
zijn beeldbuis gevuld wordt met kom-
merciële informatie. 

• Het kommerciële station VTM van zijn 
kant komt op de proppen met een pri
meur in het Vlaamse medialand: een 
Club-kaart die recht geeft op kortingen in 
bv. pretparken, platenzaken, popkoncer-
ten,... In het geheel zou de kaart, waar
voor de bezitter 495 fr. per jaar betaalt, 
kortingen opleveren in een 5.000-tal win
kels, zowel in Vlaanderen als daarbui
ten. 

• Het hoofdartikel van Het Nieuwsblad 
van afgelopen zaterdag bekloeg Luc 

Neuckermans zich over de toenemende 
verkoopsdruk bmnen de pers. „Het 
wordt een gevaarlijke evolutie wanneer 

VTM-kijkers kunnen binnenkort 
shoppen met de 'Club-kaart'. 

de redakties te sterk onder druk komen 
door de vrees voor de konkurrentie én 
door de strijd rond de oplagecijfers. Als 
we met zijn allen zo blijven voortrazen 
gaan er ongelukken gebeuren die de ge
loofwaardigheid van de pers definitief 
dreigen te ondermijnen." Het siert een 
uitgever dat hij deze terechte kritiek zon
der meer laat verschijnen. Hoelang nog? 
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Jan Van Rompaey neemt voor ge
ruime tijd afscheid van de kamera's. 
Gedurende de afgelopen 10 jaar viel 
hij vrijwel wekelijks de kamer binnen 
en altijd was hij welkom. Hij moet 
ook de zowat enige TV-figuur zijn 
die bij ons thuis niet in vraag gesteld 
werd. Jan leende zich dan ook bij
zonder moeilijk tot polemieken: hij 
verscheen niet meer dan nodig in 
de blaadjes en had altijd een net, 
maar fantasieloos, pak aan. Zijn so
ber en beschaafd presentatiewerk 
gaf zelden aanleiding tot verveling. 
Het moet gezegd: enige vorm van 
opwinding over zijn persoon was 
ons ook meestal vreemd. 
Enigszins opgewonden werden wij 
vaak wel bij het aanhoren van de 
diskussies die hij gaande hield. Bij de 
laatste aflevering van 'Schermen' 
was dat minder het geval. Of toch: 
de vaststelling dat er geen Vlaamse 
mannen meer zijn Noem ze doetjes 
of watjes, maar voor het staal aan
wezig in de studio kon het woord 
'man' niet gebruikt worden Men 
schaffe het desnoods af Nu pleiten 
wij niet voor een terugkeer naar de 
tijd dat de vrouw aan de haren naar 
de grot gesleept werd, maar de 
manier waarop de huidige man zich 
zowat overal naartoe laat slepen, 
tart alle verbeelding. Op een klein 
uur tijd wisten 50 vrouwen Vlaan
deren te ontmannen. 
Sta ons toe u het nieuwe profiel van 
de Vlaamse man te schetsen aan de 
hand van beweringen van de aan
wezige vrouwen én mannen De 
Vlaamse man is een dronkelap die. 

als hij overspannen is, zijn emoties 
niet kan uiten, maar wel de straat 
opvlucht. Daar aangekomen be
dient hij zich van platte, vrouw
onvriendelijke humor. Hij, en nie
mand anders, is er de schuld van dat 
vrouwen bang zijn om publiekelijk 
voor schut gezet te worden, in het 
huishouden doet hij nog altijd geen 
steek, en als hij het wil doen is het of 
niet goed, of denkt hij aan niets 
anders. Hij houdt trouwens ook, bij 
gebrek aan fijnzinnige Intuïtie, nooit 
rekening met de gevolgen van zijn 
daden en is daarom, als inkonse-
kwente agressieveling, erg vatbaar 
voor krimineel gedrag. Voor dat 
laatste heeft hij, gezien hij geen 

Meelijwekkend was ook de manier 
waarop Jan iHautekiet op z'n bek 
ging. Gevraagd naar het gevoel van 
humor voor vrouwen begon hij 
eerst met een verontschuldiging. 
„Er zijn natuurlijk talloze schake
ringen van mannen en vrouwen, 
dus niet veralgemenen. Maar, "ver
volgde dappere Jan, „ vrouwen heb
ben geen gevoel voor absurditeit 
Dat Is een vaststelling. "Met Myriam 
Thys en Magriet Hermans In het 
achterhoofd mocht hij deze toch 
wel algemeenheid iets meer ge-
aksentueerd hebben. 
Ook Paula d'Hondt kennen wij niet 
als een dame die alle feestjes op
vrolijkt. ZIJ kwebbelde iets in de aard 

Vlaanderen ontmant 
Schermen, donderdag 30 mei 1996, TV1 

huishoudelijk werk verricht, trou
wens ook alle tijd. 
Aandoenlijk waren de mannen die 
dit allemaal over zich heen lieten 
gaan Eén van hen was JefCeraerts 
die voor de mannelijke kriminaliteit 
een wel zeer biezondere verklaring 
had: mannen waren teveel verwend 
door hun moeder. Geen enkele van 
zijn grijze cellen die er ook maar 
even aan dacht de moeder te ver
oordelen. Nee: op één of andere 
duistere manier schijnt de man er 
de schuld van te zijn dat zijn moeder 
hem verwent. Verrassend inzicht! 

van 'Mannen laten zich graag die
nen en bedienen ' en 'Eeuwen Is de 
vrouw door de man in haar rol 
gedrukt' Als die sloef bij haar thuis 
evenwel de strijk doet, mag hij geen 
blouses onder het ijzer leggen. Dan 
doet dame d'Hondt ze namelijk niet 
aan: vrouwen zijn superieur in het 
strijken van blouses. 
Jan ging er niet verder op in, het was 
dan ook zijn laatste 'Schermen'. Wij 
namen met spijt in het hart afscheid 
van een bulsvrlend. Het ga je goed. 
Jan. 

Krik 



Saterdaq 

AHASVERUS 

„Antwerpen loopt storm 
voor musical", 
las Ahasverus 

Als Vogels voor de Cats 

Over het Midden-Oosten is 
het laatste woord nog niet gevallen 
De laatste bom ook niet 
© 

BTW op sierteelt niet omlaag 
Geen Tant in eigen land 
© 

Lisa is geen del, wel bo 
© 

De Batselier-Coppieters: 
Ot en Sienjaal... 

© 

Happart: minister worden 
of gaan vissen. Op Snoek? 
© 
Koper voor GvA? 
Het Belang van Antwerpen 
© 

Geert Bourgeois naar Raad van State 
Hij krijgt onze volmacht! 
© 

Euro 96: Schotland zal aan 
Oranje flinke Kluivert hebben! 

Begin augustus 1918, de oorlog was nog 
volop bezig, richtte de toen 21-jarige 
Lode Craeybeckx een oproep tot de jeugd 
van Antwerpen. Vraag was het bijwonen 
van een jeugdvergadering. De respons 
overtrof alle verwachtingen, ruim 700 
antwoorden iovamen binnen. De bijeen
komst die op 24 augustus doorging had 
een overweldigend sukses. 
Uit de vergadering kwam een zgn. Con

stituante voor Jeugdbeweging voort, een 
kanjer van een stadhuiswoord, wellicht te 
wijten aan de jeugdige overmoed van de 
kongresgangers. 

bOK HET MEISJE 

Na nog eens vele vergaderingen stelde de 
Constituante een Manifest op waaruit wij 
het volgende citeren. 
„De weg naar kultuurautonomie in 

Vlaanderen begint bij de jeugd. Een 

Vlaams-nationale kuituur dringt naar de 

oppervlakte, zoekt gemeenschap en vindt 

deze belichaamd in de Jeugdgemeente. 

Ons doel is: organisatie van de jonge 

intellektuelen in een absoluut zelfstandig 

lichaam. Onze droom: dat onze jeugd tot 

Europa spreekt met eigen, waardig ak-

sent. 

Ook het meisje strijdt thans samen met de 
jongeling voor 's lands kulturele bevrij
ding. Uit de puinen van de oorlog groeit 
een nieuwe jeugd, geleid door de be
kwaamsten. Los van elke politieke drij
verij, onverfranscht, onverduischt." 
Op 19 oktober 1918 ging in het Ko
ninklijk Ateneum van Antwerpen een 
kongres door dat tot taak had het man
daat van de Constituante te bekrachtigen. 
De hoofdleiding werd toevertrouwd aan 
Lode Craeybeckx die de doeleinden van 
Jeugdgemeente uiteenzette. De andere 
sprekers waren stuk voor stuk merk
waardige en eveneens jeugdige figuren. 
Zo was er Anna Mortelmans (25 j.) die de 
taak van het meisje in de Jeugdgemeente 
omschreef. Er was Paul van Ostaijen (22 
j.) die een betoog hield over de nieuwe 
zending van de jeugd, Firmin Mortier 
(19j.) onderhield het gezelschap over de 
noodzaak van een jongerentijdschrift. 
De groepering beoogde kultuurautono
mie voor Vlaanderen, een gedachte die 
paste in de eis voor bestuurlijke scheiding 
die aan de IJzer wortel had geschoten. 
Jeugdgemeente droomde ook van een 
Jongerenparlement, wie denkt dat zo'n 
revolutionair idee uit de jaren 60 stamt 
heeft het dus mis voor. 

DE GOEDENDAG 

Herman Van den Reeck, die zich ook had 
gemeld, herbegon met eigen middelen 
het tijdschrift De Goedendag, een reeds 
bestaand scholierenblad uit 1891. Kon-
takt werd gezocht met de groep rond 

• V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Jeugdgemeente: 
boeiend experiment 

Staatsgevaarlik, het tijdschrift van de 
Vlaamse Clarté-groep. Dit weinig ho
mogeen gezelschap beoogde een een-
heidsfront tussen „fronters, kommunis-
ten, anarchisten en minderheids-socia-
listen". Aan StaatsgevaarHk werkte een 
verzameling van knappe en durvende 
jongelieden mee waarvan sommigen later 
hoge literaire toppen zouden scheren. 
O.m. Gaston Burssens, René De Clercq, 
Geert Pijnenburg (Grub), Victor J. Brun-
clair en Firmin Mortier. 
Naast Clarté bestond nog de groep Lu-
mière, dit in 1919 opgerichte genoot
schap had een internationalistisch-paci-
fistisch karakter en stond open voor alle 
kunstvormen, van Felix Timmermans tot 
Romain Rolland. Lumière was niet na
tionalistisch maar steunde de Vlaamse 
eisen „uit een gevoel van rechtvaardig
heid". Jeugdgemeente had via Herman 
Van den Reeck kontakten met de groep 
o.m. voor de oprichting van een In

ternationale van de Jeugd. 

Al dit jong entoesiasme werd echter ge
fnuikt door de aktivistenjacht die op de 
wapenstilstand van 11 november volgde, 
want allen waren min of meer aanhangers 
van de aktivistische gedachte. Jeugdge
meente leek wel onthoofd te worden. 
In oktober 1918 had Paul van Ostaijen 
zijn belangrijke dichtbundel Het Sienjaal 

gepubliceerd, eind oktober vluchtte hij 
naar Berlijn na een tweede veroordeling 
wegens aktivisme. In januari 1919 werd 
Lode Craeybeckx met vier anderen, 
waaronder Wies Moens en Bert D'Haese, 
van de vervlaamste Gentse universiteit 
weggestuurd en tot vijf jaar cel ver
oordeeld. 

Op 11 juli 1920 werd Herman Van den 
Reeck neergeschoten, wat later vertrok 
Fernant Berckelaers naar Parijs en werd er 
Michel Seuphor, Craeybeckx begon een 
politieke loopbaan in de socialistische 
partij. Firmin Mortier werd joemalist bij 
Volksgazet en later direkteur bij de Ant
werpse KNS. Anna Mortehnans werd als 

onderwijzeres ontslagen door het stads
bestuur wegens „wangedrag tijdens de 
bezetting". 

De vele pogingen om jonge Vlaaamse 
intellektuelen in een Jeugdgemeente te 
bundelen bleven tot midden de jaren 30 
nazinderen, maar meer dan onderwerp 
van polemiek werden ze nooit. Wellicht 
waren de hoofdrolspelers te eigengereid 
opdat hun streven tot een hechte or
ganisatie kon uitgroeien. 
Tal van hun ideeën werden door de 
traditionele jeugdbewegingen overgeno
men, (mvl) 

Paul van 

Ostaijen hield 

een betoog 

over de 

nieuwe 

zending van 

deJeugd. 

OPGAVE 65 

HORIZONTAAL 
6. Door deze wijze van ver

menigvuldigen blijft de 
mensheid voortbestaan 
(12) 

7. Spreeicwoordelijke zwaar-
gewiclitkampioenen (2, 7, 
7) 

10. Vind je niet voor de wo
ning (10) 

12. Zulke familieleden staan 
ernaast (5) 

14. Hoorbare gedaclitenwis-
sellng (7) 

15. Beter (8) 
16. Oordeel! (3) 
17. Met deze domoor kan een 

kunstsctiilder het best vin
den (4) 

18. Voorbij (4) 
19. Wie dit krijgt, kan nog wel 

even wachten met beta
len (6) 

20. Deze vrouw moet wel te
rugbezorgd worden (4) 

VERTIKAAL 
1. De man van de grondin-

spektie(l6) 
2 Keer (5) 

3. Hier gaat het om onmid
dellijk ontslag, ook al be
vind je je stevig op de 
grond (2, 7, 4) 

4. Gevoel (4) 
5. In dit geval heb je gepro

fiteerd van een gunsttarief 
(11) 

8. Nat bolletje, maar ook wel 
eens een heel glas! (7) 

9. Afgelopen (5) 
11. Past op 't hoofd van een 

dwerg (6) 
13. Mislukken (9) 

OPLOSSING OPGAVE 64 

Horizontaal: 2 pols; 6 
nachtmerrie; 8. oppositielei
der; 9. vernederen; 11. meer; 
12. slaappoeders; 13. rij; 14. 
assistent, 16. shop; 17. her
openen; 18. gereed. 
vertikaal: 1. pleiter; 2. puree; 
3. knipperlichten; 4. schoon
maakploeg; 5. smetteloos; 7. 
proefrit/oefen rit; 10. nietes; 
11. moskee; 14. alweer; 15. 
snoeper. 
Voor vertikaal 7 hebben we 2 
oplossingen: de juiste oplos

sing moest eigenlijk proefrit 
zijn. Aangezien dit niet klopt 
met de kruising van oppos-
tieleider, keuren we oefenrit 
ook goed. 
Uit de Juiste oplossingen 
werd deze van Jan De zae-
ger getroldten. Jan woont 
aan de Ranstse steenweg 

70a In 2520 Embiem en 
mag binnenkort zijn prUs 
thuis verwachten. 
De gele briefkaarten met 
de oplossing van opgave 65 
verwachten wy ten laatste 
op maandag 17 juni a.s. op 
ons adres: Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. 
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oe toegankelijk is het Vlaams Parlement, het 

glazen huis dat openheid en doorzichtigheid 

moet uitstralen f Op deze vraag ging de VU-

werkgroep van mensen een handikap 

proefondervindelijk een antwoord zoeken. Een 

verslag. 

De bezoekersingang van het Vlaams Par 
lement heeft een mooi portaal met 7 
brede trappen Van een hindernis ge
sproken' Maar mensen met een rolstoel 
kunnen binnen via de hoofdingang, staat 
er gemeld Een eer die niet zomaar ie 
dereen te beurt valt want via deze hoofd 
ingang worden enkel parlementsleden 
toegelaten Een pijltje „minder-vahden" 
wijst de weg naar de lift. 
„Spijtig dat er 
geen aandacht is 
besteed aan de 
woordkeuze op de wegwijzertjes", zucht 
Jan „Anders-validen" zou toch vrien
delijker gestaan hebben, met'" Een op
dracht van de werkgroep om het Vlaams 
Parlement hierop attent te maken' 

NIEUWE TECHNOLOGIEËN 

Op het eerste zicht is er bij het verbouwen 
van het nieuwe Vlaamse Huis wel wat 
aandacht uitgegaan naar voorzieningen 
voor mensen met een handicap Hier en 
daar werden de gekende symbolen van 
een rolstoelgebruiker aangebracht, o m 
om de aangepaste toiletten te vinden 
Ook zijn er voldoende wegwijzers aan
wezig om met verloren te lopen in dit 
gangen-labyrint 

De werkgroep wilde van haar bezoek ook 
een leerrijke uitstap maken, na verwel
koming door Vlaams parlementslid 
Etienne Van Vaerenbergh kreeg zij een 
uiteenzetting te horen over Telenet 
Vlaanderen Jean-Marie Bogaert ontving 
het gezelschap in de Masereelzaal, ge
woonlijk voorbehouden aan de pers 

Na de uiteenzetting was er gelegenheid 
tot vraagstelling Leden van de werk
groep kregen de kans hun specifieke 
problemen op het vlak van telekom-
munikatie uiteen te zetten Een aantal 
zaken die reeds vroeger in de werkgroep 
werd besproken rond de inrichting van 
doventelefome, het niet-compatibel zijn 
van verschillende doventelefoons binnen 
de EU, de hoge kosten voor interzonale 
gesprekken met een minitel en andere 
problemen kwamen uitgebreid aan bod 

Ook werd aangehaald dat de nieuwe 
technologieën dikwijls met openstaan 
voor mensen met een handicap Denken 
we maar aan de rolstoelgebruiker die wil 
tanken met een bancontactkaart, maar 
die het schermpje met de aanwijzingen 
met kan lezen 

Met dergelijke praktische zaken wordt 

heel weinig rekening gehouden, gewoon 

omdat valide mensen bij deze proble

matiek met stilstaan 

Na afloop van het gesprek waren beide 

partijen tevreden Jean Mane Bogaert 
van zijn kant sprak zijn waardering uit 
voor de bemerkingen die ook voor hem 
een nieuw licht wierpen op de tele 
kommumkatieproblematiek De werk
groep was tevreden dat haar standpunt in 
het Vlaams Parlement was gehoord Zo 
zou in de praktijk meer moeten gewerkt 
worden Dit is wat bedoeld wordt met het 
raadplegen van groepen aan de basis. 

hoogstandjes bedacht, met best een min
der-valide IS de buurt gehad' Dan hadden 
ZIJ samen de hindernissen kunnen be
praten en voorkomen 

Een tocht met hindernissen 

Van Vaerenbergh het gezelschap enige 
uideg over de zaal, de Vlaamse Leeuw aan 
zijn voeten in het tapijt verwerkt Hier 
waren we nu eindelijk in het hart ons 

eigen Vlaamse 
Huis, een verwe 

Mensen met een handicap vormen een 
met onbelangrijke groep in de maat
schappij waar terdege rekening moet mee 
worden gehouden Dit is ook een vorm 
van een nieuwe open debatkultuur, een 
andere mamer van open beleid 

DE ULTIEME TEST 

De start van het bezoek onder leiding van 
Etienne Van Vaerenbergh leidde ons naar 
de derde verdieping van het nieuwe par
lementsgebouw Hier bevindt zich de Jan 
Van Eyckzaal, de technisch meest uit
geruste kommissiezaal van het Vlaams 
Parlement Eén element overschaduwde 
echter de pracht van deze zaal om er 
binnen te geraken moet men eerst een 
hindernis van vijf smalle trappen over
winnen Had de architekt, toen hij deze 

Na een korte kennismaking met de me
dewerkers van de VU-fraktie liep de 
rondleiding via de andere kommissie-
zalen, stuk voor stuk prachtige staaltjes 
architektuur Zowel de zitplaatsen voor 
de kommissieleden als de publiekstri
bunes waren vrij vlot bereikbaar voor de 
leden van de werkgroep „Gelukkig is er 
niemand van de groep met een elektrische 
rolstoel," 

merkte mevrouw Deleu op, „anders kon 
hij met door de deur. " 
Vervolgens via knappe glazen liften alf-
dalen tot op het niveau van de Zuilenzaal 
en de Koepelzaal Heel eventjes waanden 
we ons Vlaams parlementshd wanneer we 
ons neervleiden onder de prachtige gla
zen koepel, enig m zijn soort Vanop het 
verstelbare spreekgestoelte gaf Etienne 

zenlijking waar me
nig Vlaming voor gestreden heeft' En in 
dit 

huis kunnen ook personen met een han
dicap zich thuisvoelen Er werd, op enige 
schoonheidsfoutjes na, rekening gehou
den met hen 

De rondleiding liep ten einde in de Schelp 
onder de Koepelzaal 

Als het beleid even veelbelovend zal zijn 
als het gebouw laat uitschijnen, zullen de 
Vlamingen ook daar trots op kunnen 
zijn' 

Op een volgende vergadering van de VU-
werkgroep zal een brief met bemerkingen 
over de (on-)toegankeli]kheid van het 
Vlaams Parlement worden opgesteld en 
aan de beleidsverantwoordelijken wor
den bezorgd 

(h.1) 

Het Vlaams 
Parlement in 
een rolstoel 
bezoeken, 
moet kunnen! 
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Mooie trappen dat wel Maar hoe kom je er als minder- valide over heen ? In de smalle gangen is er voor wie in een rolstoel zit enige 
stuurmanskunst nodig Trap op trap af Of moet er gewacht tot er een parlementslid verkozen wordt dat een rolstoel nodig heeff 
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