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BRUSSEL, 

M et veel poeha heeft premier 
Jean-luc Dehaene in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 

zijn "State of the Union" voorgelezen. Eerst 
en vooral sloeg de eerste minister mea culpa 
omwille van de gerechtelijke malaise. 
Ootmoedig gaf hij toe dat de regering „te 
weinig aandacht had vertoond voor dit 
maatschappelijk probleem". Het is alsof de 
premier daarmee bekende geen zicht te 
hebben op het gerechtelijk probleem. 

Niets is minder waar. De regering wist 
en weet perfekt hoe het gerechtelijk systeem 
door ondoelmatigheid geplaagd werd. Er 
waren voldoende rapporten, publikaties en 
diverse nota's voorhanden. De 
Bendekommissie had reeds lijvige dossiers 
over de gerechtelijke wantoestanden 
geschreven. Het dossier over de 
hormonenmaffia is niet van gisteren. En net 
voor de parlementsverkiezingen had de partij 
van de premier een studiedag aan Justitie 
gewijd. 

In de plaats van de gerechtelijke malaise 
aanstonds het hoofd te bieden, werden 
stappen ondernomen om het Hoog Komitee 
van Toezicht, dat fraudedossiers binnen de 
openbare sektor opspoort, aan banden te 
leggen. Het is de „enige hervorming" waar de 
koalitiepartners het meteen eens over raakten. 
Andere hervormingen bleven uit omwille van 
machtsgeile partijpolitieke tegenstellingen die 
niets vandoen hebben met het algemeen of 
demokratisch belang. Achteraf, terwille van de 
publieke opinie, een vrijblijvende verklaring 

komen voorlezen, stemt tot nadenken. 
Hetzelfde geldt voor de begroting, dat 

als niets meer dan een „scharniermoment" 
mag worden beschouwd. De federale 
begroting is immers een weing begeesterend 
werkstuk. Zij biedt geen perspektieven, is 
geen baken voor de toekomst. Een somber 
vooruitzicht voor de massa werklozen. 

Toch moesten volmachten worden 
aangevraagd „om drastische hervormingen en 
om de modernisering van de Sociale 
Zekerheid waar te maken". Naar de 
buitenwereld werd de indruk gewekt dat de 
sociale partners op de rem zouden staan en 
dat daarom volmachten noodzakelijk waren. 
Achteraf vertelt PS-voorzitter Philippe 
Busquin doodleuk dat de volmachten vooral 
de kommunautaire koorts in het parlement en 
de vele oproepen voor de splitsing van de 
Sociale zekerheid moesten beletten. 

Intussen keurt minister van Financiën 
Philippe Maystadt (PSC) op een 
jaarvergadering van het Internationaal 
Monetair Fonds en de Wereldbank een 
jaarverslag goed waarin wordt gepleit voor 
het stopzetten van de eindeloze 
belastingsverhogingen, voor de noodzaak aan 
een hervorming van de gezondheidszorg, voor 
strukturele hervormingen van de 
arbeidsmarkt. 

„Zolang België daarvoor terugdeinst", 
zo wordt gewaarschuwd, „is er vermoedelijk 
weinig hoop op een verhoging van het 
werkgelegenheidspeil". 

(evdc) 
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Geen Franstalige steun in Rand & Voeren. 

Deliaene in de Europese kompetitie 

Belgacom is niet vrouwvriendelijk 
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Belgisch Marteiaarsplein 

wordt Vlaams symbool 

Relaas van een Par-atleet 

In wat voor een rare wereld leven we toch? 
Tenwijl in alle toonaarden wordt gezongen 

dat van alle lopende affaires de onderste steen 
boven moet worden ge
haald worden her en der 
toch weer mensen ge
vonden om nieuwe „za
ken" te kreëren. Enkele 
recente voorbeelden 
kunnen volstaan om 
deze vastelling te sta
ven Toen VLD-voorzitter 
Herman De Croo in het kader van de be
grotingsbespreking het bestaan van de zgn. 
swap-affaire bekendmaakte, bleek dat de 
volksvertegenwoordiging daarover niet was 
ingelicht. Dit ondanks het feit dat het Rekenhof 
minister Maystadt tot drie keer toe verzocht 
had het parlement op de hoogte te brengen, 
verzuimde de minister dit te doen. Zonder het 
hier te hebben over hoe bedenkelijk het is dat 
de schatkist spekuleert, is het toch wel zeer erg 
dat de meerderheidspartijen deze vorm van 
censuur over zich laten gaan. 
Een van de grote taken van het parlement is 
de kontrole op beleid, waarvan het beheer 
van de overheidsgelden een zeer belangrijk 
onderdeel is. Overheidsgeld is afkomstig van u 
en Ik, het werd de schatkist toevertrouwen 
met de bedoeling het goed te beheren, en 

De 
P-censuur 

niet om er roulette mee te spelen. De ver
antwoording die Maystadt gaf, was totaal 
onbevredigend, toch kreeg het kabinet het 

volle vertrouwen van de 
meerderheid en werd 
overgaan tot de orde 
van de dag. Terloops ge
zegd, de orde van de 
dag had de Blijüe In
trede van België In de 
EMU moeten zijn. Maar 
van enig feestgedruis 

was geen sprake. Nog erger dan deze vast
stelling vinden wij de slaafsheid waarmee de 
meerderheldsfrakties zich bij de onthullingen 
hebben neergelegd. Op een ogenblik dat 
iedereen de mond vol heeft over een nieuwe 
politieke kuituur gaan zij kritiekloos op de 
buik. WIJ mogen dit feit niet als een akkefietje 
beschouwen, maar als een ernstige inbreuk 
op de geloofwaardigheid van de parlemen
taire demokratie. 

Een ander ergerlijk feit is de censuur die leden 
van de parlementaire begeleidingskommissie 
hebben toegepast op het voor- en nawoord 
van het jaarverslag van het Komitee-R Vaste 
Komitees houden toezicht op de politie- en 
Inlichtingendiensten en worden daarbij door 
een parlementaire kommissie begeleid. 
Reeds op 28 mei 1996 drukte VU-kamerlid 

Karel Van Hoorebeke in een brief aan ka
mervoorzitter Langendnes zijn bezorgdheid 
uit over de slechte werking van de komitees 
Tegenstellingen van persoonlijke aard en ein
deloze afzettingsprocedures tegen twee le
den van het komitee zorgden voor span
ningen die vandaag hun weerslag vinden in 
een regelrechte censuur van het jaarrap
port. 
Wie of wat kan daar achter zitten? Luidt toch 
de vraag die de man in de straat zich stelt. Op 
een ,,onverdacht ogenblik", want voorjaar 
'96, voorspelde kamerlid Van Hoorebeke: ,,0p 
het terrein ondervinden de enquêtediensten 
van de komitees de nefaste gevolgen van de 
besluiteloosheid van het parlement Aldus is 
het parlement mee verantwoordelijk voor de 
groeiende spanningen binnen de komitees, 
binnen de enquêtediensten en tussen de 
komitees en enquêtediensten." 
Om wat te bereiken? En ook daar gaf Van 
Hoorebeke toen reeds het antwoord op. „In
dien het de bedoeling is om de kontrole op de 
politie- en inlichtingendiensten aldus onmo
gelijk te maken, bereikt men hier duidelijk zijn 
doel." Dat een en ander met opzet gebeurde 
bleek later uit een vraaggesprek met lui
tenant-generaal Dehdder van de rijkswacht. 
Nadat hij zijn rapport gepend had kreeg 
Freddy Troch, voorzitter van het Komitee, van 

boze kommissieleden te horen: „Men levert 
toch geen kritiek op zijn werkgever!" Onder 
deze druk censureerde Troch zijn verslag. 
Nogmaals gaan we met in op de grond van de 
zaak, ons is het te doen om de korrekte 
behandeling van de dossiers. Als politiedien
sten in de fout zijn, moet dit aangeklaagd 
worden, wanneer parlementaire kommissies 
oneerlijk handelen ook. Hoe wil men van de 
bevolking enige waardering en geloofwaar
digheid vragen wanneer verkozenen zelf aan 
het sjoemelen gaan'̂  

Er zijn nog voorbeelden. De ABOS-stal kan niet 
uitgemest worden omdat de inspekteurs van 
het Hoog Komitee van Toezicht dhngend op 
kursus moeten Ondertussen raakte bekend 
dat op vraag van het toenmalige duo De-
haene-Tobback de slagkracht van het Hoog 
Komitee drastisch werd ingeperkt, indien de 
berichtgeving daarover in De Morgen iu\st is 
dan moet dit naar onze smaak eveneens tot 
een parlementair onderzoek leiden. Anders 
moet de vraag gesteld worden: wie gelooft 
nog wie? Wie bednegt wie? 
Deze voorbeelden mogen volstaan om ons 
zeer ongerust te maken over de toekomst van 
dit land waar blijkbaar elke zin voor moraliteit 
en etiek hopeloos zoek Is. 

Maurlts van Liedekerke 



CVP-voorzitter 
Marc Van Peel wordt de nieuwe CVP-
voorzitter. Nu goed, er volgen nog 
verkiezingen, de arrondissementen 
moeten nog overtuigd worden, de CVP-
leden moeten nog hun uiteindelijke 
goedkeuring verlenen. Maar, dat Van 
Peel de nieuwe voorzitter wordt, dat 
staat vast, want zo heeft de tandem 
Dehaene- Van Rompuy erover beslist. 

Tegen de partij statuten in, die werden 
twee jaar geleden aangepast teneinde de 
interne demokratie op te vijzelen, want 
de CVP-leden moesten nu maar eens 
zelf gaan beslissen welke weg hun partij 
kon uitgaan. Daarvan is voortaan geen 
sprake meer. De CVP vertoont nu Oost-
Europese allures. Eigenaardig, voor een 
demokratische partij. 

iJzertoren 
Op 11 november wordt gestart met renovatiewerken 
aan de IJzertoren in Dii<smuide. Daarvoor l<reeg liet 
IJzerbedevaartl<omitee toelagen van de Vlaamse 
regering. De voorzitter van het Komitee, Lionel 
Vandenberghe, stuurde een uitnodiging naar Vlaams 
parlementsvoorzitter, Norbert De Batselier, teneinde 
zijn naam te laten graveren in één van de trappen. De 
Batselier wil daar niet van weten. Vandenberghe: 
„De uitnodiging was een teken van eerbied voor 
onze autonome politieke instellingen. Maar, als De 
Batselier om interne partijpolitieke redenen niet wil, 
tot daar aan toe." 

• D O O R D E W E E K S 4> 

Voor informatie over de 
Vlaamse gemeenschap lean men 
voortaan terecht op internet, via de 
l<ode „website www.vlaanderen.be". 
Wie klachten of suggesties heeft kan 
die ooic elektronisch kwijt. 

In Vlaanderen daalt de werk
loosheid. Eind september waren er 
27.500 werklozen minder dan eind 
september vorig jaar. Dat is een daling 
met ruim 12 procent. De reële daling -
de 50-piussers niet meegerekend - be
draagt slechts 4 procent. 

Vlaanderen en Zuld-Afrika 
hebben een akkoord over samenwer
king in de gezondheidssektor onder
tekend. Dat gaat vooraf aan het of
ficieel bezoek van minister-president 
Luc Van den Brande en Kultuurminister 
Luc Martens aan Zuld-Afrika, op 25 
oktober en 3 november. 

Het Algmeen Bestuur voor Ont
wikkelingssamenwerking (ABOS) krijgt 
een nieuwe naam: Algmeen Bestuur 
voor Internationale Samenwerking 
(ABIS). Staatssekretaris voor Ontwik
kelingssamenwerking, Reginald Mo
reels (CVP), stelt ook voor een ko
ninklijk kommissaris voor het ABtS aan 
te stellen. 

Vlaams minister voor Kuituuren 
Welzijn, Luc Martens (CVP) roept bin
nenkort een Vlaams kommissarlaat 
voor het kind in het leven. De nieuwe 
struktuur zal bemand worden door een 
interdisciplinair team van deskudigen. 
Het kommissariaat zal optreden als de 
spreekbuis van het kind en instaan voor 
de noden en belangen van alle kin
deren en jongeren. 

Steeds meer Jongeren, zo blijkt 
uit de registratie van drugsgebruikers 
door twaalf Vlaamse parketten, be
ginnen op steeds jongere leeftijd te 
experimenteren met drugs. De soft-
drug Cannabis blijft de meest ge
bruikte drug. Biezonder verontrustend 
is dat van langsom meer jongeren op 
vroege leeftijd naar de heroïnespuit 
grijpen. 

Het Nederlands Toneel Gent 
(NTG) en de Blauwe Maandag Com
pagnie gaan over tot een samensmel
ting. Op die manier kan men beter 
repertoirestukken realiseren. Kultuur
minister Luc Martens drong reeds lan
ger aan op samensmelting tussen to
neelgezelschappen in ruil voor meer 
subsidies. 
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HOOG KOMITEE 
De regcnng-Dehaene staat onder vuur. 
Niet in het minst door de opeenstapeling 
van onvoorstelbare flaters binnen het 
gerechtelijk systeem. Er waren en er zijn 
de zaken- Dutroux en Cools. En er is 
meer. Steeds meer. 

Zo berichtten we verleden week over het 
boek Het vlees is zwak van VU-Euro-
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke 

en zijn medewerker Bart Staes, waarin 
wordt aangetoond hoe het grote geschut 
van de hormonenmaffia buiten schot 
blijft. Het ondoeltreffend, achterhaald en 
ongekoördineerd vervolgings- en straf-
uitvoeringsbeleid is daar een oorzaak van. 
Maar, ook het kortwieken van de Bij

zondere Belastingsinspektie (BBI), sinds 
1986, belet een doeltreffend opsporings
beleid. 

Deze week kwam bovendien in de krant 
De Morgen aan het hcht dat de tandem 
Dehaene-Tobback de politiedienst die 
fraudemechanismen moet opsporen 
waarvan de overheid het slachtoffer is, 
het Hoog Komitee van Toezicht (HKT), 
heeft verlamd. Daardoor is deze dienst 
nog nauwelijks operationeel. 
Nadat het HKT menig dossier van open
bare korruptie, waarbij kristen-demokra-
tische of socialistische partijtenoren be
trokken waren, aan het licht bracht, wer
den drastische maatregelen genomen om 
het HKT zo vlug mogelijk vleugellam te 
maken. Eerst verloor het HKT heel wat 
aan prestige toen de dienst van het ka
binet van de eerste minister naar het 
federale ministerie van Ambtenarenzaken 
werd overgeheveld. Nadien moest de 
HKT aankijken tegen toenemende be
sparingen. Meteen werd ook de kon-
trolebevoegdheid van het HKT ingedamd 
omdat ze niet langer fraudedossiers van 
autonome overheidsbedrijven mag be
handelen. Ten lange leste stuurde Jus
titieminister Stefaan De Clerck op 22 
september 1995 een brief naar alle pro-

kureurs-generaal, waarin werd gevraagd 
dat de speurders van het HKT geen 
„onaangekondigde" invallen meer zou
den verrichten op de ministeries en de 
kabinetten... 

BENDE VAN NIJVEL 

Wat reeds lang vermoed werd, blijkt be
waarheid te worden. Het ziet ernaar uit 
dat de bloedige aanslagen van de Bende 

Van Nijvel in het teken stonden van een 
extreem-rechtse staatsgreep. 
Juist het extreem-rechtse spoor werd per
tinent verwaarloosd. Dat blijkt uit een 
„klachtenrapport" van de professoren 
Cyrille Fynaut en Raf Verstraeten. De 
professoren wezen er ook op dat er in het 
onderzoek naar de Bende Van Nijvel een 
gebrek aan koördinatie was tussen de 
verschillende parketten, dat de rijks
wachtcellen het onderzoek naar zich toe
trokken en dat de nabestaanden van de 
slachtoffers onvoldoende informatie kre
gen. 

De beide professoren krijgen nu van de 
tweede parlementaire bendekommissie 
de opdracht hun onderzoek verder te 
zetten. Aan hen wordt gevraagd de en
quête toe te spitsen op de rol van de 
Belgische Staatsveiligheid en op het be
lang van het krimineel-politieke spoor. 
Ook het aandeel van rijkswachters als 
Madani Bouhouche of Martial Lekeu en 
het verband met het zedendossier „de 
roze balletten" moet onder de loupe 
worden genomen. 

UNIOP 

Op 5 april 1996 werd gewezen defen
sieminister Guy Coëme (PS) veroordeeld 
wegens korruptie. Coëme had overge-
faktureerde studies bij het studiebureau 
Uniop besteld. Samen met drie anderen 
werd hij daarom schuldig bevonden aan 
oplichting van de federale overheid voor 
1.050.000 fr. Intresten inbegrepen is dat 

Een nieuwe 

De Ridder. 

bedrag reeds opgelopen tot meer dan 1,5 
miljoen fr. Elke bestuurder die op der
gelijke wijze tekort schiet in de belan
genbehartiging van zijn vennootschap 
zou terecht aansprakelijk worden gesteld. 
Niet zo bij de Belgische staat. Deze ver
zuimde - net zoals in de Agusta-zaak - om 
zich tijdens de strafprocedure burgerlijke 
partij te stellen. 

BOURGEOIS 

Reeds op 25 april 1996 interpelleerde 
VU-kamerlid Geert Bourgeois premier 
Dehaene over de Uniop-zaak. Bourgeois 
vroeg zich af hoe het zat met de te
rugvordering van de schade die de Bel
gische staat had geleden naar aanleiding 
van de Uniop-zaak. Op 23 mei 1996 
antwoordde Dehaene „dat er een ad-
vokaat zal worden aangesteld opdat de 
betrokkenen in gebreke zullen worden 
gesteld tot betaling van de door de staat 
geleden schade." 

Na herhaald aandringen van Bourgeois 
deelt de minister vervolgens mee dat de 
overheid pas op 1 juli een raadsman heeft 
aangesproken die de procedure van in
gebrekestelling in gang zou kunnnen zet
ten. Het bleef daarbij onduidelijk welke 
raadsman met de zaak belast werd, of de 
procedure al dan niet werd ingeleid, voor 
welke rechtbank, tegen welke personen 
en betrekking hebbend op welke be
dragen. Opnieuw ondervraagd door 
Bourgeois, deelde de eerste minister fleg
matiek mee dat „men op dit ogenblik in 
het stadium van onderhandelingen ver
keert en dat het standpunt van de be
trokkenen nog niet gekend is." 
Bourgeois veroordeelt deze werkwijze als 
„schandelijk". „Premier Dehaene", zo 
stelt Bourgeois, „heeft altijd de mond vol 
van responsabilisering, maar deze rege
ring geeft voortdurend blijk van het om
gekeerde. Op de koop toe gaat ze on
derhandelen over de terugbetaling van 
een vaststaande schuld en dit uit hoofde 
van een misdrijf." 

BELGISCHE ZIEKTEN 

Enkele uren nadat premier Dehaene zijn 
State of the Union (zie blz.4) had uit
gesproken, hield VLD-senator Guy Ver-

hofstadt een opgemerkte toespraak voor 
de Kamer van Koophandel en Nijverheid 
van Antwerpen. 

Verhofstadt leest, reist en schrijft. Met de 
nodige inspiratie op zak werpt hij zich op 
als „schaduwpremier". Daarmee doet 
Verhofstadt de liberale traditie alle eer 
aan, want de VLD vertoeft blijkbaar graag 
in de schaduw. Herinner u het „scha
duwkabinet" dat de partij oprichtte tij
dens de vorige regeerperiode Martens 
VIII. 
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se non è vero... 
Nou, nou, nou, nou, nou. Nu willen sommige ver-
kozenen ook al de burger aan het werk zetten om 
wetsvoorstellen in te dienen. Waar moet het heen met 
dit land? Als het aan de Hasseltse burgemeester en 
Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Stevaert ligt zul
len de burgers binnenkort zelf wetsvoorstellen moeten 
indienen. 'Om de participatie aan het beleid te ver
groten' zo heet het. Eens om de vier jaar ter stembus 
gaan is volgens Stevaert te weinig. Burgers mogen vanaf 
nu de kans krijgen om een 'dekreet ter overweging in te 
dienen'. Minstens 5.000 mensen moeten hun hand

tekening eronder zetten, de voorstellen mogen niet 
indruisen tegen de rechten van de mens en onder
werpen 'die al in behandeling zijn' komen niet in 
aanmerking. 
Met name die laatste voorwaarde zal het aantal 'de
kreten ter overweging' al drastisch inperken. Want of 
het nu gaat om onbemande kamera's dan wel om 
openbare omroepen, in dit land is alles altijd 'in 
behandeling'. En dat is maar goed ook want de meeste 
verkozenen van de meerderheidspartijen weten van 
gekkigheid niet meer wat doen: in de Kamer hebben zij 
zichzelf weggestemd door het verlenen van 'kader
wetten', in de Senaat zoeken zij nog steeds naar hun 'rol' 

en in het Vlaams parlement weten zij zich 'vast
geschroefd'. Elk dossier dat hen niet ontnomen wordt 
blijft dan ook, om bezigheids-redenen 'in behandeling'. 
Als er dan, meestal vanuit oppositiekringen, toch al eens 
een nieuwe wind wil waaien, worden die voorstellen 
zonder meer weggestemd, wat overigens niet wil zeggen 
dat ze 'uit behandeling' zouden zijn. 
Waarmee dan ook slechts één 'dekreet ter overweging' 
in aanmerking zou komen: verplicht de verkozenen de 
'in behandeling zijnde dossiers' eens af te handelen. 
Indien al die goede voorstellen een konkrete uitwerking 
zullen hebben, zal Vlaanderen een paradijs op aarde 
zijn. 

• DOORDEWEEKS • 

Hoe dan ook, Verhofstadt baalt van wat 
hij de traditionele en immobiele Belgische 
ziekten noemt. Daaronder verstaat hij de 
„plantrekkersmentaliteit", kenmerkend 
voor zowel de Belgische politieke klasse 
als voor de Belgische bevolking. De Bel
gen, zo meent Verhofstadt, zijn verslaafd 
aan het kliëntelisme en aan het dienst
betoon, wat tot een krisis van de in
stellingen heeft geleid. 
„België", aldus Verhofstadt, „is dan ook 
doodziek. En het is niet met een aantal 
oppervlakkige aanpassingen, maar enkel 
door middel van een reeks weloverwogen 
ingrepen dat een ommekeer in dat ziek
tebeeld kan worden verwacht." Een op-
lapbeurt hier en daar, wat meer geld voor 
Justitie of een inspiratieloze mbc van 
belastingen en besparingen kunnen noch 
de justitiële malaise, noch de sociaal-
ekonomische krisis tegenhouden, zo re
deneert de VLD-senator. 
„Vandaar" zo besluit Verhofstadt, „moe
ten er fundamentele strukturele ingrepen 
komen die de verzuiling, de politisering, 
het dienstbetoon en het kliëntelisme in
dammen." Een operatie „schone han
den" zou daartoe kunnnen bijdragen. 
Terwijl Verhofstadt vooral de klemtoon 
legt op de verdere staatshervorming. Het 
staat voor de VLD'er buiten kijf dat een 
hernieuwd sociaal-ekonomisch beleid 
slechts kan plaatsvinden indien Vlaan
deren over eigen sociaal-ekonomische 
hefbomen beschikt. Over die hefbomen, 
zo stelt Verhofstadt, moet Vlaanderen 
onmiddelijk beschikken. Zo kan niet tot 
1999 gewacht worden vooraleer Vlaan
deren ruimere bevoegdheden inzake So
ciale Zekerheid en fiskaliteit krijgt toe
gewezen. 

BRUSSELS ONDERWIJS 

Guido Deraeck, voorzitter Non-diskri-

minatie-overeenkomst Gewest Brussel en 
docent interkulturele pedagogiek schreef 
een interessante beschouwing over het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het 
viel daarbij op dat de auteur op nagenoeg 
dezelfde lijn zit als de Brusselse VU-
fraktie. 

Deraeck ving aan met een positieve noot. 
Steeds meer Brusselse migranten kiezen 
voor integratie via het Nederlandstalig 
basisonderwijs. Tegen de eeuwwiseling 
zou het Nederlandstalig basisonderwijs 
ongeveer 20% bedragen. Daartegenover 
behoort nog slechts één derde van de 
Brusselse schoolbevolking tot de homo
geen Nederlandstalige groep. Een ander 
derde hoort thuis bij taalgemengde ge
zinnen. De laatste derde stamt uit an
derstalige gezinnen. 

Deze gegevens noopt Deraeck ertoe te 
besluiten dat de Vlaamse gemeenschap 

het Brussels Nederlandstalig onderwijs 
niet langer op dezelfde wijze mag be
handelen als het onderwijs in Vlaanderen. 
„Het Brussels basisonderwijs", zo meent 
Deraeck, „vergt een andere invulling en 
meer middelen. In Brussel heeft men al te 
veel het gevoel dat zulks niet doordringt 
bij de top." 

VOEREN 

Voeren komt weer een stapje dichter bij 
het Limburgs provinciebestuur. Dat heb
ben de Vlaamse Voerenaars te danken aan 
de Limburgse VU-gedeputeerde Frieda Teaterfusie 

Brepoeh. Zij zorgde er immers voor dat 
de Voerenaars aan een normaal tarief met 
het Limburgs provinciebestuur kunnen 
bellen. 

Voeren behoort telefonisch tot de 041-
zone. Wie aldus met het Limburgs pro
vinciebestuur wou bellen moest zes maal 
zoveel betalen als de andere Limburgers. 
Om deze diskriminatie weg te werken 
stelde Frieda Brepoels voor de Voeren-
aars naar het Limburgs provinciebestuur 
aan het zonaal tarief te laten bellen 
(078/15.28.07). Het verschil met de ge
wone kosten valt ten laste van het pro
vinciebestuur. 

De Franse gemeenschap mag geen direkte financiële 
steun verlenen aan Franstalige verenigingen in 

Vlaamse gemeenten. Met die beslissing veroordeelde het 
Arbitragehof een omstreden 'kultuurbeleid' van de Franse 

gemeenschapsregering. 

Omtrent 10.5 miUoen 
„Het is nodig dat wij over het arrest van 
het Arbitragehof nadenl<en. Wij zullen de 
geest ervan respel<teren. Maar wij moeten 
een ondersteuningspolitiel< i<unnen blij
ven voeren buiten onze grenzen." Lau-
rette Onkelinx' reaictie na de uitspraalc van 
het Arbitragehof laat uitschijnen dat de 
Franse genneenschapsregering (FCR) zich 
niet zonder slag of stoot zal neerleggen bij 
de huidige feiten. 
Die namen eind 1994 een aanvang, toen 
de FCR 10,5 miljoen fr. vrijmaal<te ter 
ondersteuning van enkele Franstalige ver
enigingen in de Vlaamse rand rond Brussel 
en in Voeren. In december van datzelfde 
Jaar besliste de voltallige Vlaamse Raad, 
met uitzondering van Agaiev, om bij het 
Arbitragehof de vernietiging te vragen 
van het Franse begrotingsdekreet. Het 
territorialiteitsbeginsel was geschonden, 
werd geoordeeld. Indien Wallonië zijn kui
tuur in Vlaanderen wilde promoten, dan 
moest dat gebeuren met Vlaanderens 
toestemming. En die was er niet. l^ietvoor 
een Franstalige school in Voeren en zeker 
niet voor het Franstalige huis aan huis
blad Carrefour. Dat trekt, gesteund door 2 
miljoen Waalse centen, sterk van leer te
gen de Vlaamse overheden. 
De Franstaligen reageerden furieus op de 
stellingname van de Vlaamse Raad. On
kelinx, zelf van Vlaamse afkomst, meende 
dat 'Vlaanderen niet toestond dat de 
Franstaligen solidair waren met elkaar'. 
Het verschil in benaderingswijze stond 
haar dat overigens toe: Wallonië ziet de 

taalgrens niet als een staatsgrens, Vlaan
deren doet dat wel. Het wordt daarin nu 
gesteund door het paritair samenge
stelde Arbitragehof. Vorige week don
derdag schrapte het hof het krediet van 
10,5 miljoen fr. dat de FGR had vrij
gemaakt in haar begroting van 1995. Door 
deze uitspraak zal de FCR het geld moeten 
terugvorderen. De Vlaamse regering 
vroeg Inmiddels ook de schorsing van de 
begroting van '96 
Naast de konkrete gevolgen versterkt het 
arrest ook het territorialiteitsbeginsel. 
Wallonië heeft niet het recht een een
zijdige 'beschermingspolitlek' te voeren in 
Vlaanderen, moet voor zijn kulturele ini-
tatleven in Vlaanderen de toestemming 
hebben van de Vlaamse overheden. Eén 
en ander betekent evenwel niet dat Wal
lonië zijn kuituur niet meer zou mogen 
verspreiden in Vlaanderen. Het mag, maar 
de initiatieven mogen het beleid van 'de 
andere gemeenschap' niet dwarsbomen 
Langs Vlaamse kant kwam de eerste re-
aktle van Luc Van den Brande. Een 'te
vreden' Vlaamse minister-president 
noemde het een helder oordeel: het hof 
heeft formeel aangetoond dat de ter
ritoriale afbakening ook geldt voor het 
verlenen van financiële steun. De Frans
taligen van hun kant zien ook al niet enkel 
negatieve gevolgen. Dat het begrotings
dekreet vernietigd is, ligt vooral aan het 
feit dat het slecht was opgesteld en al te 
duidelijk sprak over, vrij vertaald, een 'di
rekte hulp ten behoeve van verenigingen 

die opereerden in een andere regio dan 
deze van de Franse taal'. Wat de FCR in 
voorkomend geval kan doen, altans vol
gens Le Soir, is de 10,5 miljoen uitbe
steden aan een vereniging in Wallonië of 
Brussel. Die kan op haar beurt het geld vrij 
besteden en het dus verdelen onder hen 
die ook nu reeds steun genoten. 
Behorende tot de klassieke folklore van dit 
soort diskussies is een optreden van José 
Happart. 'Zijn' Voeren was bovendien één 
van de bevoorrechte steuntrekkenden. 
Niet minder dan 3,3 miljoen fr. ziet Frans
talig Voeren zich plotsklaps door de neus 
geboord. De PS'er vindt het gebeurde 
opnieuw blijk geven van Vlaamse onver
draagzaamheid en integrisme, had het 
over 'de Vlaamse bezetter' en veron
derstelde dat de beslissing van het hof 
slechts een aktlvering van het geweld tot 
gevolg zou hebben. In üe SoIr pakte hij uit 
met zijn al even klassieke uitsmijter: „We 
gaan ondanks dit alles een middel zoeken 
om proberen te overieven. En Ik kan nog 
altijd mijn funkties van burgemeester 
weer op mij nemen." 
Mag het Franstalige Carrefour niet meer 
verspreid worden met steun van de FGR, 
de voorstellllngsbrochure van de provin
cie Vlaams-Brabant hoeft in de zes fa
ciliteitengemeenten dan weer niet te ver
schijnen in belde landstalen. De Besten
dige Deputatie heeft een onderzoek laten 
uitvoeren door drie grondwetspecialisten. 
Die kwamen tot het besluit dat de bro
chure niet alleen niet in het Frans hoeft 
verspreid te worden, maar dat zelfs niet 
mag. De drie waren bovendien van me
ning dat de Vaste Kommissie voor Taai-
toezicht (VKT) al gedurende 25 jaar on-
korrekte adviezen verleent. De provincie is 
niet verplicht om berichten en mede
delingen, zoals de Info-brochure, in twee 
talen te verspreiden, ook al gaf de VKT in 
1967 een advies waarin die verplichting 
wél werd opgenomen. Het principe 
groeide uit tot 'vaste rechtspraak', maar is 
volkomen ongrondwettelijk aldus de 
drie. 

(gv) 
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stof tot spreken 
Onder de klassiekers die het goed 
blijven doen, bevindt zich onder meer 
de 'Invloed van elektromagnetische 
velden op de volksgezondheid'. Nu 
mag je niets aan het toeval overlaten 
en daarom startte tijdens één van de 
vorige legislaturen een onderzoek naar 
het fenomeen. Martine Dardenne, 
Ecolo-senator, stelde daarom de, niet 

eens zo domme, vraag welk resultaat 4 
jaar studiewerk heeft gehad. Kortom: 
had het enig nut f Weinig, tenzij de 
bevestiging dat elektromagnetische 

velden minder schaden dan pakweg het 
verkeer. Zo blijkt tenminste uit het 
antwoord van minister van 
Wetenschapsbeleid Ylieff De studie 
resulteerde niet in een vraag voor meer 
informatie en de konklusies hebben 
„geen weerslag gehad op de huidige 
wetgeving ter zake". Moge de 
algemene opluchting nu over ons 
neerdalen. 

• WETSTRAAT • 

J |ean-Luc Dehaene zette in zijn „State of tlie 
Union" nogmaals de begroting centraal. 

Hij haalt naar alle waarschijnlijl<tieicl zijn ticl<et voor 
Europa. Voor de VU-l<annerfral<tie was dat echter 

geen reden tot feestvieren. 

Dehaenes 
Europees ticket 

Premier Jean-Luc Dehaene heeft alvast 
één goede Amerikaanse traditie over
genomen. Het gaat daarbij niet over 
tochtjes op rodeo-stieren, maar over het 
houden van een „State of the Union"-
toespraak bij het begin van het par
lementaire jaar. Hij zette vorige dinsdag 
voor de leden van de Kamer van volks
vertegenwoordigers zijn beleidsopties 
voor het komende werkjaar uiteen. Op 
zich een goed idee en een moment van 
reflektie voor de parlementsleden. Al is er 

naast de vorm ook de inhoud en die was 
pover en ontgoochelend. 

JUSTITIE 

De premier startte met de schandalen-
sfeer die ons land reeds vele weken teis
tert. Hij sprak over het „moderniseren en 
het versterken van de fundamenten van 
onze rechtsstaat", iets wat inderdaad 
dringend noodzakelijk is. Maar, de maat
regelen die de regering voorstelt werden 
door de VU, bij monde van kamerlid 

De swaps van Maystadt 
Het debat over de „State of the Union" werd 
overschaduwd door de onthullingen van 
VLD-voorzitter Herman Decroo over speku-
laties van de schatkist Het komt kort ge
schetst hierop neer. 
De federale schatkist heeft in de periode 
1989-1992 een aantal „arbitrage-swaps" 
verricht. Dat zijn leningen in sterke valuta die 
onmiddellijk worden omgezet In een plaat
sing in zwakke valuta. Op die wijze worden 
jaarlijks mooie rentewinsten geboekt, omdat 
een zwakke munt een hogere rentevergoe
ding biedt dan deze die moet betaald wor
den op een lening in sterke munt. 
Maar, er is ook een keerzijde aan de medaille. 
De munten waarin geplaatst werd, waren 
niet voor niets „zwakke" munten. Gedu
rende de looptijd van de swaps bleken deze 
munten spektakulair In waarde gedaald (bv 
Italiaanse Lire of Amerikaanse Dollar). Op de 
vervaldag van de swap, echter, moet de 
Belgische schatkist de lening in de sterke 
munt terugbetalen (bv. Duitse Mark of Zwit
serse Frank). Het gevolg is dan ook duidelijk-
op de vervaldagen dreigen zo goed als zeker 
enorme verliezen boven te komen De hui
dige wisselkoersen in acht genomen, schat 
het Rekenhof deze verliezen op een slordige 
44 miljard fr. Dit is zonder twijfel spekulatie, 
niets meer, niets minder! 
Maar de kous is nog met af. Het Rekenhof 
maakt ook gewag van een „zwarte kas" 
waarmee reeds een deel van de verliezen zou 

Hugo Olaerts interpelleert Maystadt 

zijn gedekt. Natuurlijk zou ieder bedrijf bij 
dergelijke risikovolle transakties een voor
raad aanleggen voor mogelijke verliezen, 
maar dan toch niet via een „zwarte kas"! 
Overigens is de bevoegde minister van Fi
nancien, Philippe MaystadtiPSO hierover tot 
op heden zeer stilletjes gebleven. Dat het 
parlement nog steeds niet op de hoogte was 
van deze feiten, terwijl het Rekenhof dat al 
drie keer aan Maystadt had gevraagd, is voor 
de VU onaanvaardbaar. Hugo Olaerts diende 
dan ook een interpellatleverzoek in om May
stadt over deze zaak aan de tand te voelen. 

(zc) 
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Het kan niet voor VU-l<amerlid Karei 
Van Hoorebeice dat de Viaamse wens 

om de vennootschapsbelasting te 
verlagen op een federale „njet" stuit. 

Geert Bourgeois, als onvoldoende be
stempeld. Het is tot op heden bij loze 
beloften gebleven, want aan de inge
diende wetsontwerpen werd alsnog wei
nig gevolg gegeven. De regering belooft 
nu opnieuw werk te maken van de taak
verdeling tussen de politiediensten on
derling en van de taakverdeling tussen de 
politionele diensten en het gerecht. Bo
vendien wordt er gedacht aan een andere 
strafuitvoering. Dehaene geniet nog eens 
het voordeel van de twijfel, maar moet 
voor de VU dringend tot aktie overgaan. 

WERKGELEGENHEID 

In het verlengde van het toekomstkon-
trakt voor de werkgelegenheid en de 
kaderwet op de werkgelegenheid, stelde 
de premier vervolgens een aantal maat
regelen inzake werkgelegenheid voor. 
Voor de VU kunnen deze maatregelen 
niet beschouwd worden als een ernstige 
poging om de werkloosheid aan te pak
ken. En dat terwijl de regering de ambitie 
koesterde om tegen het begin van de 
volgende eeuw de werkloosheid „dras
tisch te verlagen". Die ambitie kan de 
federale regering geenszins waarmaken 
met de mix van kleine randmaatregelen 
die nu wordt voorgesteld: 6,3 miljard 
lastenverminderingen, 4.500 jobs in de 
zorgsektor en het schuchter bevorderen 
van deeltijdse arbeid. Het zijn voor de VU 
stuk voor stuk positieve maatregelen, 
alleen gaan ze absoluut niet ver genoeg. 
Zo wees Karel Van Hoorebeke op de 
noodzaak aan een verdere regionalisatie 
van fiskale bevoegdheden, van de Sociale 
Zekerheid en van het werkgelegenheids
beleid. Het kan bovendien niet voor Van 
Hoorebeke dat het Vlaamse voorstel om 
de vennootschapsbelasting te verlagen in 
bedrijven die de tewerkstelling willen 
aanzwengelen, op een federaal 
„njet"stuit. 

BEGROTING 1997 

De hoofdbrok van de „State of the 
Union" betrof uiteraard de begroting 
1997. Dit moest, aldus Dehaene, de 
„scharnierbegroting" worden die België 
in de Europese Muntunie (EMU) zal 
loodsen. Een dergelijke betiteling ver
dient deze begroting voor de VU echter 
niet, want ze bevat te weinig strukturele 
maatregelen en te veel éénmalige in
grepen. 

Het is ook een kenmerkende „Dehaene-
begroting" met een perfekt evenwicht 
tussen nieuwe inkomsten (40 miljard) en 
minder uitgaven (40 miljard). Ook de 
klassieke ruil tussen de „dada's" van de 
socialisten (de werkloosheidsverzeke
ring) en deze van de kristen-demokraten 
(de kinderbijslagen) zit in deze begroting 
vervat. De parlementaire inbreng in de 
begrotingsopmaak is nihil, omwille van 
de EMU-kaderwet die Dehaene toelaat 
alle maatregelen via Koninklijke Beslui
ten te regelen. Ook de belofte om de 
totale staatsschuld (9.800 miljard fr.) te 
verminderen met 370 miljard fr. is voor 
VU-kamerlid Hugo Olaerts te miniem om 
ernstig te zijn. Temeer, omdat het hoofd
zakelijk een verkoop van deviezenreser
ves van de Nationale Bank inhoudt. 

SOCIALE ZEKERHEID 

De regering belooft al lange tijd de So
ciale Zekerheid te moderniseren. Wat nu 
voorgesteld wordt, daarentegen, is 
slechts „gepeuter in de marge". VU-
kamerfraktievoorzitter Annemie Van de 

Casteele, verdedigde met vuur de nood
zaak van een grondige herdenking van 
het Sociale Zekerheidsstelsel. Ze wees 
erop dat hiervan geen sprake is met 
slechts een uitgavenbesparing van 23 mil
jard, waarvan liefst 19,6 in de gezond
heidszorgen. 

Deze sektor is reeds herhaaldelijk het 
voorwerp van bezuinigingen geweest en 
krijgt andermaal de hoofdmoot van de 
besparingen in de Sociale Zekerheid te 
verwerken. De hoofdkritiek van Annemie 
Van de Casteele is dat de regering weerom 
niet grondig heeft willen nadenken over 
hoe de Sociale Zekerheid er in de vol
gende eeuw moet uitzien. Enkel het ge
lijktrekken van de berekening van vrou
wen- en mannenpensioenen zal niet vol
staan om de gevolgen van de vergrijzing 
op te vangen. 

Voor de VU-fraktie kreeg de verklaring 
over „de toestand van de unie" een 
onvoldoende. De unie van Dehaene is 
echter dermate onwerkbaar, dat voor de 
VU enkel een verdere regionalisering van 
belangrijke sociaal-ekonomische be
voegdheden soelaas kan brengen. 

Zeger Collier 
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Belgacom-gids: 
gebruiks- en 

vrouwonvriendelijk 
• A K T U E E L • 

In de loop van de vorige weken ontvingen 
alle telefoonabonnees uit de zones 014, 
015 en 016 de nieuwe Belgacomgids. 
Deze wordt door Belgacom Directory 
Services (BDS), uitgever van de Belg-
acom-teiefoonboeken, omschreven als 
„zeer toegankelijk, met veel extra's en 
met vooral bruikbare informatie". De 
Volksunie van het arrondissement Leuven 
stelt daar in de praktijk weinig van vast. 

GEBRUIKSONVRIENDELIJK 

Zo zien we dat de lettergrootte drastisch 
verkleind werd om papier te besparen. 
We leerden altijd dat een goede lees-
afstand (afstand ogen-papier- zo'n 30 
cm.) bedraagt. Welnu, deze telefoongid
sen zijn vanop een normale afstand 
slechts te lezen door mensen met een 
sterke bril. Voor de anderen wordt het 
een ramp voor de - nu nog - goede 
ogen. 

Hebben ze bij de beide 'telefoonboek
uitgevers' nog altijd niet begrepen dat de 
telefoonbezitters aan één witte (en zelfs 
aan één beroepen) telefoongids vol
doende hebben, en dat ze de overdaad 
aan gidsen - één gebruikte en één dadelijk 
bestemd voor het oud papier - niet op 
prijs stellen? Hoezeer de uitgevers ook 
hun best doen om dit te verdoezelen door 
smoesjes als 'kleiner' formaat (en daar
door onleesbaar en voor veel mensen 
onbruikbaar) of 'apart recycleren' (alsof 
dit de papierberg kleiner maakt). 

VROUWONVRIENDELIJK 

Heel wat vrouwen hebben het afgelopen 
jaar de weg gevonden om een eigen 
vermelding in de telefoongids te krijgen. 
Zo worden in de regio Leuven 1.288 
gehuwde vrouwen nu voor het eerst met 
hun eigen naam vermeld. Een vermelding 
die aan elk van deze 1.288 vrouwen de 
nodige moeite moet gekost hebben. 
Met grote verbazing vernemen we im
mers dat op ruim 800 aanvragen niet 
positief kon ingegaan worden omwille 
van het feit dat ofwel de echtgenoot zich 
verzette tegen de opname, ofwel omdat 
de dame geen eigenaar was van het num
mer! Vandaag blijkt inderdaad dat vrou
wen pas met hun eigen naam in Belg-
acombestanden vermeld worden wan
neer de partner daarvoor een formulier 
mede ondertekent en zo zijn uitdruk
kelijke toestemming geeft. We spreken 
wel degelijk van een Belgacomprocedure 
anno 1996: geen opname in de gids als 
vrouw wanneer man (sorry, partner)Hef 
de vraag niet mede ondertekent! 

ANTWOORD? 

En op sommige vragen tot opname geeft 

BDS zelf geen antwoord. De vraag van 

Gerda Raskin om opname in de tele

foongids, gedaan per fax op 26 juni 1996 
blijft al 3 maanden onbeantwoord. We 
hebben intussen weet van nog andere 
gelijkaardige gevallen. 
Verder stellen we vast dat Belgacom in de 
nieuwe telefoongids aankondigt dat je in 
het boekdeel een aanvraagformulier 
vindt om je als vrouw met je meisjesnaam 
te laten vermelden. Een zoektocht naar 
dit formuier leverde niets op. Tenzij... een 
formulier om de bestaande gegevens te 
wijzigen. We menen dat het wel niet de 
bedoeling zal zijn om de mannennamen 
door de vrouwennamen te vervangen (of 
hebben we het mis?). Van een formulier 
om je meisjesnaam bijkomend op te ne
men is geen spoor te bekennen. Een 
bewust ingebouwde drempel om een toe
vloed van vrouwenvermeldingen tegen te 
gaan? 

SEXISTISCH 

Tot slot presteert Belgacom het om een 
kanjer van een sexistische advertentie te 
plaatsen in haar gids. We citeren: „De 
meisjesnamen van alle vrouwen die zo 
vermeld willen worden, staan in de Gids. 
En meteen wordt het heel simpel om jullie 
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terug te vinden. En uit te nodigen op mijn 
huwelijksfeest. Kunnen we 't nog eens 

hebben over de school, over het winkeltje 

op de hoek, en over die zalige tijd toen ik 

nog een dikkertje met puisten was en jullie 

je allemaal afvroegen hoe ik ooit van de 

straat zou geraken". 

Leuk toch, mannen van BDS, zo'n heer
lijke lullige advertentietekst. Het domme 
vrouwtje-met-puisten. Al aan gedacht dat 
ze samen ook wel eens universiteit kon
den gelopen hebben, alleen (jawel) op 
vakantie geweest zijn in 't buitenland, uit 
de bol gegaan, een nacht doorgefuifd of 
nog zoveel meer? Of staat de boven
staande advertentietekst symbool voor 
het vrouwbeeld van Belgacom? 
Namens de Volksunie van het arron
dissement Leuven protesteerde Gerda 
Raskin, plaatsvervangend Vlaams par
lementslid, dan ook schriftelijk bij BDS 
tegen deze diskriminerende handelswijze. 

Ze vraagt met klem dat de maatschappij 
de 'handtekenverplichting' van de part
ner zou schrappen uit de procedure om 
als vrouw onder eigen naam opgenomen 
te worden in de Belgacombestanden, de 
sexistische advertentietekst intrekt en een 
aktief beleid voert dat het aan vrouwen 
gemakkelijk maakt om met de eigen naam 
in de telefoongids vermeld te staan. 
We hopen dat Belgacom beseft dat ze als 
kommunikatiemaatschappij niets te win
nen heeft met deze manier van werken. 
We rekenen er dan ook op dat snel de 
nodige aanpassingen zullen gebeuren in 
de procedure om vrouwen onder eigen 
naam op te nemen in de telefoongidsen en 
dat bij alle volgende uitgaven van andere 
boekdelen het lettertype zal aangepast 
worden. 

Gerda Raskin 

Jos Bex 

In de kranten zijn geleerde bijdragen verschenen 
over „de blunder" die onderzoeksrechter Mare 
Connerotte heeft begaan. De man die het 
rechtsgebied NeufchSteau onderzijn bevoegd
heid heeft kwam op spektakulaire wijze in het 
nieuws toen hij samen met prokureur Bourlet 
het onderzoek naar de ontvoerde en vermoorde 
meisjes in een stroomversnelling bracht. 
Tenwiji Bourlet regelmatig op het TV-scherm 
kwam als de ietwat jongensachtige bolster-met-
zachte-pit bleef de zwaargebrilde Connerotte 
steeds op de achtergrond, toch deelde hij mee 
in het applaus van het volk. Maar deze hoge 
bomen vangen natuurlijk ook veel wind, één 
misstap en ze kunnen zo van hun voetstuk 
tuimelen 

• ACH ZO • 

Het Hof van Kassatie moet daarover uitspraak 
doen. 
Ik neem aan dat Connerotte en Bourlet genieten 
van het sukses dat ze reeds hebben behaald, ze 
zijn ook maar mensen, En wellicht neemt Con
nerotte nu ook een beetje weerwraak omdat 
hem de zaak-Cools uit handen was genomen. 
Het dossier verhuisde naar Luik waar het enkele 
jaren lag te sudderen, maar met de Dutroux-
explosie mee-explodeerde. 
Op 21 september j.l. begaven meneer en me
vrouw Connerotte zich naar Bertnx om een 
spaghettifeest, georganiseerd door de vzw Mare 
et Corinne, bij te wonen. De bevrijde meisjes 

De spaghetti 
van Connerotte 

Toen prokureur Bourlet zich in een vraaggesprek 
ietwat ongelukkig had uitgelaten over de gang 
van zaken binnen het gerecht werd hij door 
pnDkureur-generaal mevrouw Thily naar Luik en 
op het matje geroepen. Uitgerekend de man die 
resultaten had geboekt in een kwalijk dossier (en 
het gerecht daarmee opnieuw een beetje ge
loofwaardigheid teruggaf) werd aan de paal 
gespijkerd. 
Nu staat Connerotte In de wind omdat hij de 
misstap tieging in Bertrix een spaghettifeest te 
hebben bijgewoond. Hij wordt van partijdigheid 
beschuldigd. 
Daarom wil (uitgerekend!) de advokaat van Mare 
Dutroux dat het onderzoek uit handen van het 
duo Connerotte-Bourtet wordt gehaald en aan 
een andere onderzoeksrechter toevertrouwd. 
„Ontlast" heet dat In het justitie-bargoens. 

Laetitia en Sabine waren er ook, de opbrengst 
moet dienen om de burgerlijke partijstelling in 
de zaak-Dutroux te betalen. Het echtpaar moest 
z'n tiord spaghetti niet betalen, meneer kreeg 
bovendien een balpen (waarde 1.080 fr.) kado 
en mevrouw werd met een njlker bloemen 
bedacht. 
's Anderendaags groot kabaal In de gerechtelijke 
wereld. Door zijn aanwezigheid heeft onder
zoeksrechter Connerotte zich „partijdig" ge
toond. Daarmee werd de advokaat van Mare 
Dutroux een gratis argument aan de hand ge
daan, hij kan Connerotte nu onder „gewettigde 
verdenking" brengen, hij moet ontlast worden 
van zijn opdracht, hij moet hangen. Dat zou 
sommigen mooi uitkomen, want betekent zo
veel als ook Bourlet uitschakelen en met hem de 
hele ploeg van NeufchSteau. Het dossier-Du-

troux zou dan naar een ander rechtsgebied 
verhulzen, misschien in Luik terechtkomen zoals 
de zaak-Cools, de aandelenzwendel, Agusta... 
Ja, Connerotte heeft geblunderd. Waarc)m hij 
precies in Bertnx was weten we niet. Was het om 
te bruuskeren? Om zijn kopke uit te werken, 
zoals gefluisterd wordt? Of wilde het echtpaar 
zich gewoon solidair tonen met de families van 
de meisjes, de levende en de dode? 
Connerotte moet weten dat het tonen van een 
beetje emotie aan de gerechtelijke wereld niet 
besteed is, zeker zolang een zaak loopt Dat 
magistraten ver van de mensen moeten leven, 
anoniem en neutraal zijn alsof ze niet eens 
zouden bestaan. Een dame of heer die met 
hermelijn is getooid woont in een afgegrendeld 
huis, achter hoge hagen en poorten zonder 
naam. Magistraten hebben geen gelaat, ze ko
men nooit op café, ze gaan nooit naar het 
voetbal. Hun kinderen zitten op verre scholen en 
als hun dochter of zoon trouwt is dat in het 
geheim. Hoe zouden ze dan naar een ordinair 
spaghettifeest mogen gaan, eens onder de 
mensen komen en laten zien dat ze vlees en 
bloed zijn? Hij of zij die dat doet is partijdig en 
moet „ontlast" worden. 
In de krant las ik dhe argumenten om Con
nerotte te wraken en twee om hem niet te 
wraken, telkens met zwaanA/ichtige redenen 
omkleed. 

Maar wie zegt mij, simpele ziel, wat er met al die 
kollega's van Connerotte moet gebeuren die, 
zoals vandaag blijkt, In het verleden zo over
vloedig partijdig zijn geweest? Beginnende bij 
hun benoeming door een politieke partij, 
gaande over de zaken die zIJ op een verkeerd 
spoor hebben gezet of voortijdig geklasseerd, 
de dossiers die zij opzettelijk fout hebben In
geschat, of met de mantel van hun waardigheid 
hebben toegedekt. 
Daarom geloof ik dat de blunder van Connerotte 
maar een blundertje was Of zal de spaghettl-
schotel van Bertnx hem toch zuur opbreken? 

RJtsmus 
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Tussen de Atlantische Oceaan en het 
Oeralgebergte spreekt l/7cle van de ± 
700 miljoen inwoners een door de be
trokken staten met (volledig) erkende 
taal. Het Sardisch is er zo eentje van. In 
een vorige jaargang berichtte WIJ over de 
petitie tegen het besluit van de Italiaanse 
regering om een wetsvoorstel met be
trekking tot het Sardisch als onderwijstaal 
af te wijzen. In deze en volgende bijdrage 
zal ruimer aandacht worden besteed aan 
de positie van het Sardisch binnen de 
Italiaanse en Europese wetgeving, dit 
n.a.v. de International Conference on 

Language Rights in Hong Kong, van eind 
juni '96. Het Sardisch bleek daarbij één 
van de vele voorbeelden van onderdruk-
hng en diskriminatie van regionale min
derheidstalen te zijn. 
Willy Kuijpers vroeg een van de deel
nemers, ir. Antomo Chessa, een Sard 
woonachtig in Delft, een de stand van 
zaken met betrekking tot het overleven 
van het Sardisch. Samen met zijn Sar-
dische EVA-koUega Michele Columbu 
heeft Willy Kuijpers in het EP het bestaan 
van het Sardisch als een mensenrecht 
omschreven. Vooralsnog ontbreekt een 
vanuit verschillende maatschappelijke in
valshoeken gemotiveerde basis, voor de 
bepaling van „taalrechten" als onderdeel 
van mensenrechten. 

DE SARDEN EN HUN TAAL 

De Sarden behoren tot één van de oudste 
bevolkingsgroepen van Europa, tezamen 
met onder meer de Basken en de Lappen. 
De aanwezigheid van de mens op het op-
één-na grootste eiland van de Middel
landse Zee gaat terug tot zeker 200.000 
jaar, zo blijkt uit de geologische datering 
van stenen werktuigen die bij Perftigas in 
Noord-Sardiniè gevonden zijn. Dat is veel 
eerder dan op andere eilanden, die zo'n 
10.000 jaar geleden door de Indo-Eu
ropese migratiestroom bevolkt raakten 
met de verspreiding van de landbouw 
vanuit het Midden-Oosten. 
Deze migratie heeft de Sardische taal en 

I n oktober 1987 keurde het Europees Parlement 

het Verslag-Willy Kuijpers over „De Talen en 

Kuituren van Regionale en Etnische Minderheden in 

de Europese Gemeenschap" goed. De Ier Mark 

Killilea zette Kuijpers' werk verder. Zijn resolutie 

werd op 9 februari 1994 door het EP gestemd. Vit 

beide teksten groeide het Lingua-programma, ten 

voordele van weinig gesproken talen binnen de EU. 

^ L A N D U I T A 

kuituur met beïnvloed. De Duitse taal
geleerde Max Leopold Wagner beschrijft 
en ondeedt in zijn etymologische ver
handeling La Lmgua Sarda (Francke, 
Bern, 1951) onder meer de restanten van 
het oorspronkelijke Sardisch, een niet-
Indo-Europese taal die tot de Romeinse 
bezetting gesproken werd. Zij is de drager 
van een inheemse kuituur, die haar spo
ren diep in het Sardische eiland heeft 
achtergelaten, getuige de architektomsch 
zeer verftjnde bronnentempels en andere 
bouwwerken. Het is een kuituur die zich 
openstelde voor andere hoogontwik
kelde kuituren, maar haar eigen identiteit 

invloed door het Catalaans en het Kas-
tihaans, gedurende de Aragonese en 
Spaanse overheersing van bijna 400 jaar, 
sedert 1323, en later uiteraard door het 
Italiaans. 

STATUUT VOOR AUTONOMIE 

Het Sardisch wordt door ongeveer 1,3 
miljoen Sarden gesproken op een be
volking van 1,6 miljoen. Taalbeoefening 
vindt in feite alleen plaats binnen de 
huiselijke kring en op informeel niveau; 
het IS met toegestaan in de kerk, op 
bestuurlijk niveau en in de regionale 
scholen. De taal leeft nog altijd dankzij 

Het sardisch /i 
Lijdensweg van een 

eeuwenoude taai 
behield. De Sarden onderhielden kon
takten met onder andere de Myceners en 
met oudere kuituren; kontakten met de 
Soemeners en de Egyptenaren worden 
met uitgesloten. 

De millenia lange periode van zelfbe
schikking van de Sarden kwam ten einde 
met de Romeinse bezetting. Dit had grote 
gevolgen in taalkundig opzicht: het Latijn 
verdrong geleidelijk aan de inheemse taal. 
In de daaropvolgende eeuwen van iso
lement en bezetting ontwikkelde zich een 
taal met een sterk behoudend karakter. 
Volgens taalkundigen is het hedendaagse 

Willy Kuijpers beschreef destijds het 
spreken van het Sardisch als een 

'mensenrecht' 

Sardisch de taal die het dichtst bij het 
Latijn staat, zowel in de woordenschat als 
in de fonetica. Ter illustratie: kelu (= 
hemel) is caelum in het Latijn en cielo in 
het Italiaans (de k-klank is behouden in 
het Sardisch, evenals de eind-u), domo (= 
huis) IS domus in het Latijn en casa in het 
Italiaans. Het Sardisch is ook sterk be-

het generaties lang instand houden van de 
orale tradities. Dit decennium geeft ech
ter te zien dat jongeren steeds meer m het 
Italiaans praten wat onder andere valt toe 
te schrijven aan de gehjkschakelende in
vloed van de media, vooral de televisie, en 
het gebrek aan onderwijs in de moe
dertaal. Als reaktie op deze ontwikkeling 
besloot de Sardische Regionale Raad op 3 
november 1993 een wetsvoorstel in te 
dienen, met als hoofdkenmerk de in
voering van de Sardische taal en let
terkunde, (kunst)geschiedenis, geografte, 
ekologie, en Sardische volksdans en mu
ziek in het basis- en middelbaar on
derwijs. 

Het wetsvoorstel kwam tot stand ruim 45 
jaar na de goedkeuring van het Bijzondere 

Statuut dat de autonomie van Sardinië 
grondwettelijk vasdegt. Het is van belang 
te weten welke mogelijkheden het Statuut 
de Regionale Raad verschaft om in te 
grijpen in de onderwijsprogramma's. Ar
tikel 5a van het Statuut zegt dat de 
Regionale Raad hiertoe wettelijke nor
men mag opstellen als deze met strijdig 
zijn met de grondwet en een „integre
rend" karakter hebben ten opzichte van 
de door de Staat opgestelde onderwijs
programma's. De kwestie inzake de wet
tigheid van het wetsvoorstel draait voor
namelijk om de interpretatie van de 
„norme d'inegrazione". 

AFWIJZING WETSVOORSTEL 

Op 4 juli 1994 veklaarde de Corte Cos-

tituzionale het wetsvoorstel van de Sar
dische Regionale Raad ongrondwettig. 
Het Gerechtshof zegt in haar uitspraak 
dat de Sardische taal, letterkunde en 
kuituur vanwege hun uniciteit uitsluitend 

als op zichzelf staande vakken onder
wezen kunnen worden. Met andere 
woorden, ze zijn met in te passen in de 
door de Staat opgestelde onderwijspro
gramma's, die geografisch gezien geen 
verschillen zouden mogen vertonen. 
In het licht van de grondwet en de 
mogelijkheden van andere autonome re
gio's op het gebied van eigen taalon
derwijs IS deze uitspraak betwistbaar. De 
voorwaarde van homogeniteit in de on
derwijsprogramma's wordt met genoemd 
in de Grondwet. Wat ook tegenstrijdig 
zou zijn met de statutaire onderwijs-
bepalingen in andere autonome regio's. 
Zo hebben het Frans in het Aostadal en 
het Duits in Zuid-Tirol dezelfde status als 
het Italiaans. In politiek opzicht staan 
deze minderheidstalen sterker dan het 
Sardisch, dat uitsluitend op regionaal 
niveau gesproken wordt. 
Voor een vergelijking leent het Sardisch 
zich daarom beter met het Fnulisch, dat 
in de autonome regio Friuh-Venezia Gi-
uha gesproken wordt. Het is een Ro
maanse taal die uit vier hoofdvarianten 
bestaat, die uitsluitend in de regio zelf 
gesproken worden. De onderwijsbepa-
lingen van het Friuhsche en het Sardische 
statuut zijn dezelfde, maar in de praktijk 
heeft de Friuhsche regio meer moge
lijkheden ten aanzien van het eigen taai
en kultuuronderwijs. Bijvoorbeeld, de 
Regionale Wet (van 1993) staat toe dat het 
Fnulisch twee uur per week wordt on
derwezen op de regionale basis- en mid
denscholen. 

De uitspraak van de Corte Costituzionale 
IS daarmee in strijd met Artikel 3 van de 
Italiaanse grondwet, op grond waarvan 
alle burgers gelijke waardigheid hebben 
en voor de wet gelijk zijn, zonder on
derscheid in raad, taal, enz. De Italiaanse 
regering meet met verschillende maten, 
mede gelet op het feit dat het Gerechtshof 
in haar vonnis het Sardisch als taal aan
duidt en met als een streektaal van het 
Itahaans. 

Antonio Chessa 
Volgende week: 

Een taal behoort de hele mensheid 
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Op 12 Oktober 
zijn we allemaal Ketjes 

Ketjes-dag begint om 9u.30 in het Mar
kiesgebouw van de Vlaamse Gemeen
schap waar Brussels VU-raadslid Sven 
Gatz het Vlaams Aktieplan voor Brussel 
voorstelt. Voor Ketjes die liever meteen 
de Brusselse binnenstad induiken is er een 
alternatief voormiddagprogramma. 
De jongste leden van de VU-familie krij
gen het kinderprogramma van Renaldo's 
Jeugdshow voorgeschoteld. Vanaf 
12u.30 kunt u in het Markiesgebouw een 
broodmaaltijd verorberen terwijl u naar 
volksmuziek van Zjamoel luistert. Na het 
middagmaal bezetten de jeugdige VU-
telgen het nationaal partijsekretariaat 
waar opnieuw gezorgd wordt voor ge
paste kinderopvang. 

's Namiddags nemen ervaren gidsen u 
mee op enkele wandelingen door onze 
hoofdstad. U maakt uitvoerig kennis met 

pohtiek, kultureel, historisch en sociaal 
Brussel. De verschillende wandelgroepen 
zien elkaar weer aan de deuren van het 
Vlaams parlement waar u verwelkomd 
wordt door VU-fraktievoorzitter Paul 
Van Grembergen. De 9 VU-parlements-
leden geven vervolgens een rondleiding 
door het prestigieuze Vlaams parlement. 
Een toespraak van voorzitter Bert An-
ciaux rondt dit dagje Brusselen af. 

WAT U MOET WETEN 

j- Markiesgebouw, in de onmid
dellijke nabijheid van het Centraal Sta
tion, welkom vanaf 9u.30. 

1 Volwassenen betalen 300 fr. 
(voor broodmaaltijd en info-pakket); 
kinderen -12 jaar betalen 100 fr. 

g In de voormiddag (Markiesge
bouw) kinderanimahe met Renaldo's 

Jeugdshow. In de namiddag (tot 17u.30) 
kinderopvang op het VU-partijsekreta-
riaat, Barrikadenplein. 

ft In het Markiesgebouw parkeer

gelegenheid voor mindervaliden. Mar
kiesgebouw en Vlaams parlement zijn 
gemakkelijk toegankelijk voor rolstoel
gebruikers. 

c» Inschrijven: VU-sekretariaat, Barrika
denplein 12, 1000 Brussel. Fax: 
02/217.35.10. 300 fr. voor volwas
senen, 100 fr. voor kinderen -12 jaar 
op rekeningnummer 435-0271521-01 
van VU te 1000 Brussel. Ik vermeld 
'Ketjesdag' en het aantal deelnemers. 

<=& Meer informatie bij Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, Omwentelingsstraat 
13. Tel.: 02/219.25.00 - Fax: 
02/217.35.10. 

• Inschrijfbon op blz. 8 

De regionale vu-krant 

•'mmm!m^9>m"f!^3m^i 

Europa: we laten 
ons niet temmen! 

Onder het motto Europa We laten 
ons met temmen' zullen de VU-
parlementsleden de eerstko
mende maanden de markten doen 
om er het Europees gedachten-
goed van de VU te verkondigen. De 
VU wil geen Europese 'ja-knikker' 
zijn. Jaak Vandemeulebroucke, en 
In het verleden Maurits Coppieters 
en Willy Kuijpers, hebben dat reeds 
voldoende bewezen De Europese 
VU-boodschap wordt duidelijk ver
spreid In een aantrekkelijke folder. 
De VU levert strijd voor een beter 
Europa van Volkeren en Regio's 
minder werkloosheid, meer vrede 
en veiligheid, geen kernenergie, 
een open en demokratisch beleid, 
eerbiediging van mensen- en vol
kerenrechten, verdediging van de 
Nederlandse taal, . Kortom, een 
Europa waarin de kwaliteit van het 
leven primeert 
Boegbeelden van de tussentijdse 

VU-kampagne zijn algemeen voor
zitter en senator Bert Anciaux en 
Europarlementslid Jaak Vande
meulebroucke, ondersteund door 
de andere parlementsleden die 
plaatselijk met mandatanssen en 
militanten de markten zullen be
zoeken De kampagne start op 15 
oktober en eindigt op 30 novem
ber We geven u een eerste over
zicht van data en markten. 
Oktober Beveren (15/10), St.-Ni-
klaas (17/10), Aalst (19/10), Roe-
selare (22/10), Lokeren (23/10), 
Cent (25/10), Berlaar (30/10). 
November- Jette (03/11), Asse & 
Duffel (05/11), Vilvoorde (06/11), 
Mortsel (13/11), Mechelen & Lier 
(16/11), Brasschaat (18/11), Has
selt (19/11), Veurne & Wiilebroek 
(20/11), Oostende (21/11), Leuven 
(22/11), St-Truiden & De Panne 
(23/11), Lennik (26/11), Liede
kerke & leper (30/11). 

In beraad Turnhout, Heist-op-
den-Berg, Boom, Kapellen, Scho
ten, Kalmthout, Scherpenheuvel, 
Tienen, Herent 
Hulp vanuit de lokale afdelingen is 
steeds van harte welkom 
Meer Info : Koen T'SUen 
(02/219.49.30.). 

...moet ook ,,B" 
zeggen 

Zoals verwacht kreeg ik enkele reakties van lezers die m(jn 
colum „Wie „A" zegt " van verleden week gelezen hebben 
en die my uitnodigen om namen te noemen Welnu, die 
namen heb ik reeds tang geleden genoemd tijdens in
terpellaties in de Kamer en in de gemeenteraad van Aalst, 
waar ik zetelde tot op het ogenblik dat de meerderheid mij 
eruit gooide Dat is ook een manier om een lastig oppositielid 
de mond te snoeren Onze ergernis gaat over mistoestanden 
die wij aanklagen met naam en toenaam, waarmee verder 
mets meer gebeurt Wie daar méér wil over vernemen, raad 
Ik de lezing aan van de sluipmoord op het Hoog Komitee van 
Toezicht (HKT), dat momenteel in De Morgen verschijnt 
Volgens justitieminister De Clerck moet ledere geplande 
huiszoeking bij een ministene op voorhand worden aan
gekondigd en besproken met de sekretans-generaaH Bo
vendien mag de regenng ook dokumenten achterhouden 
voor het gerecht. Dit betekent de doodsteek van de rechts
zekerheid' De verantwoordelijkheid voor die sluipmoord Is 
politiek en werd genomen door een ministerraad waann een 
aantal ministers zat tegen wie op dat ogenblik een on
derzoek van het HKT liep 

Nog een duidelijker illustratie van ons falend rechtssysteem 
IS het boek Het vlees iszwakvan Jaak Vandemeulebroucke en 
Bart Staes Het leest als een spannende misdaadroman 
waarbij het hier met om verzinsels gaat maar om rauwe 
werkelijkheid Ook hier worden namen genoemd van kop
stukken van de hormonenmaffia waarvan de meeste van 
hoger hand beschermd worden en dus buiten schot blijven 
Keuterboerkes straft men wel 
Op blz 30 van deze bestseller lees ik ,,Toen hij (de later 
vermoorde dlerenarts-inspekteur Karel Van Noppen) ver
moedde dat inspekteur-generaal Albert De Duffeleer de 
controleschema's van het IVK-hormonenteam doorspeelde 
aan sommige Oost- en West-Vlaamse slachthuiseigenaars, 
veehandelaars en vetmesters, diende hij prompt een klacht 
in by het Hoog Komitee van Toezicht" 
En hoe reageerde het HKT? Niks aan de hand Geen stro 
hebben zij deze topambtenaar in de weg gelegd, ook met na 
zeer bezwarende beschuldigingen in de weekbladpers De 
Duffeleer is blijven voortboeren tot op het ogenblik dat hij 
„eervol" met pensioen ging Dat kan allemaal in onze 
zogenaamde rechtsstaat Deze mesaventure betekent dat 
enerzijds enkele parlementsleden (waaronder Vandemeu
lebroucke en uw dienaar) zich uitsloven om een sluitende 
hormonenwet op poten te zetten en zelfs te laten goed
keuren, terwijl anderzüds een topambtenaar dezelfde 
strenge wet ondergraaft via telefoontjes naar zyn maf
fiavrienden die gewaarschuwd worden waar en wanneer de 
kontroles zullen doorgaan Ook hier geldt de oude Vlaamse 
zegswijze „Grote schurken njden te paard, kleine hangen 
tussen hemel en aard" 

Jan Caudroii 
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BRUSSEL, 

OKTOBER 

32 miljoen fr. voor 
ontwikkelingshulp 

Gedeputeerde Herman Van Autgaerden 
stelt aan de Vlaams-Brabantse provin
cieraad voor om het budget voor Ont-
wiklcelingssamenwerking volgend jaar op 
te trekken tot 32 miljoen frank. 
Konkreet betekent dit dat ongeveer 1% 
van de beschikbare middelen aan Ont
wikkelingssamenwerking wordt gespen
deerd. Hiermee wordt de belofte ingelost 
om over een periode van 3 jaar de sub
sidies tot ongeveer 3 frank per inwoner te 
verhogen (in het unitaire Brabant werd 
ongeveer 6 miljoen frank aan Ontwik
kelingssamenwerking uitgegeven). 

KONTROLE 
Tegelijk wordt het beleid grondig aan
gepast en worden subsidies voortaan al
leen op basis van zo objektief mogelijke 
kriteria toegekend. De provincieraad 
keurde pas een reglement goed, dat on
dermeer bepaalt dat in ontwikkelings
landen gesteunde projekten gericht moe
ten zijn op arme bevolkingsgroepen, ter
dege financieel gekontroleerd moeten 
worden en binnen redelijke termijnen aan 
lokale organisaties moeten kunnen wor
den overgelaten. 

Onmiddellijk na de splitsing van de vroe
gere provincie Brabant, waar aan Ont
wikkelingssamenwerking nauwelijks aan
dacht werd geschonken, wilde Van Aut
gaerden komaf maken met deze impro
visatorische aanpak. Al in 1995 keurde de 
bestendige deputatie een voorlopige lijst 
van kriteria goed waaraan projekten in
zake onwikkelingssamenwerking moeten 

voldoen om voor subsidies in aanmerking 
te komen. Aan het einde van datzelfde 
jaar kwam er ook een advieskommissie 
van specialisten inzake derde-wereldpro-
jekten en op het gebied van de vorming en 
sensibilisatie rond de problematiek. 

BEELDVORMING 
Aan dit laatste gegeven zal Vlaams-Bra-
bant in de toekomst meer aandacht be
steden. Dit jaar al was de provincie één 
van de voornaamste sponsors van het 
Vierkant voor Afrika-gebeuren, een sen-
sibiliseringsprojekt dat zijn feestelijke 
slotmanifestatie in de Vlaams-Brabantse 
hoofdplaats Leuven kon vieren. 
Opnieuw rond het tema Afrika komt er in 
april 1997 in Leuven een origineel film
festival, waaraan de provincie aktief wil 
meedoen. GeHjkaardige initiatieven zul
len ook in Halle-Vilvoorde worden ge
steund. De provincie wil zich namelijk 
inspannen om bij te dragen tot een kor-
rekte beeldvorming over het Zuiden en 
zal daarbij ook aandacht hebben voor het 
doorbreken van traditionele rollenpatro
nen. 

Over het algemeen wil Vlaams-Brabant 
vorming en sensibilisatie rond derde
wereld-problemen nog meer stimuleren. 
Vandaar dat 30% van de beschikbare 
middelen naar dergelijke aktiviteiten 
gaat. 

Volgens Van Autgaerden wil Vlaams-Bra
bant inzake Ontwikkelingssamenwerking 
ook in de verdere toekomst een ver
nieuwend beleid voeren. 

ANTWOORDFORMULIER 
Op 12 Oktober ben ook ik een Ketje 
Ik betaal vandaag nog mijn bijdrage voor het middagmaal (500 f r. voor volwassenen, 
100 fr. voor kinderen jonger dan 12 jaar) op rekeningnummer 435-0271521-01 van 
VU te 1000 Brussel. Ik vermeld 'Ketjesdag' en het aantal deelnemers. 

Voornaam: 
Straat: 
Postnr.: 

_Naam: 
Nr. BuS: 

Gemeente: 
Telefoonnummer: 
Noteer de aanwezigheid van volwassenen 

kinderen 

Bon sturen naar het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Faxen kan 
natuurlijk ook: 02/217.35.10. X 
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OOST-VLAANDEREN 
Vr. 11 Okt. DESTELBER-

CEN: Vlaams Vis- en Mosselfeest. 
Vanaf 19U.30 in zaal Berghine, Des-
tetbergen-Dorp. Deelname: 450 fr. 
Vanaf 22u. gezellig samenzijn met 
discobar. Org.: VU-Destelbergen-
Heusden. 

Za. 12 okt. DENDER-
MONDE: Het vu-am Dendermonde 
in groep met de trein naar Brussel. 
Afspraak aan de kassa in het station 
van Dendermonde voor de trein 
van 8U.54. Meer info: Jo Willems, 
Hopveld 11 9255 Buggenhove 
(33.54.86). 

Za. 12 Okt. OUDENAARDE: 
Met bus naar de Ketjesdag in Brus
sel, met bezoek aan het Vlaams 
parlement, vertrek om 9u. op de 
Kleine Markt-Mouterij. Deelname: 
600 fr (broodjesmaaltijd inbegr.). 
Inschrijven bij Jacques Vander 
Haeghen, Doorn 63, 9700 Oude
naarde (055/31.29.94) of bij Marie-
Paule Roos, Dijkstraat 3, 9700 Ou
denaarde (055/31.72.09). Org.: VU 
en FW-Oudenaarde. 

za. 12 okt. NINOVE: Met 
VWC-Ninove naar de Ketjesdag te 
Brussel. Vertrek van de bus om 
12U.30 stipt op de Centrumlaan 
(PTI). Busprijs: 300 fr. Inschrijven 
bij Georges De Coster (33.71.79) of 
René Martens (33.43.47). 

za. 12 okt. ERPE-MERE: 
Met de bus naar de VU-Ketjesdag in 
Brussel. Opstapplaatsen: 8u.30 
kerk Burst; 8u.40 kerk Erpe; 8u.50 
St.Annakerk Aalst; 9u.l0 station 
Denderleeuw. Deelname: 100 fr 
Inschrijven vóór 8/10 bij Christina 
Smekens (053/62.73.89). Org.: VU-
Erpe-Mere. 

WO. 16 Okt. SINT-AMANDS-
BERC: Provinciale FW-najaarsver-
gadering „Vrouw en Kunst". Om 
20u. in Raadszaal Oud Gemeen
tehuis, Antwerpsestwg 249. Kun
stenaar: Rita Keymeuien (kunst-
kritika, samen met een 10-tal leer-
lingen-akademie) en Karien Van-
dekerkhove (beeldend kunste
naar) en voordracht door Rita Key-
meulen (freelance kunsthistorica). 
Info: FVV-Nationaal 09/223.38.83. 

WO. 16 Okt. CENT: VUJO-
RUG presenteert: Het vlees is zwak. 
Debat met Bart Staes (VU, auteur 
v.h. boek), Hubert Brouns (CVP) en 
prof. R De Bakker (RUG) -i- ev. ver
tegenwoordiger IVK. Moderator 
Hans Van Scharen (De Morgen). Om 
19U.45 in Blandijn Auditorium D. 
Inkom gratis. 

WO. 16 Okt. GENT: Seni-
orenakademie organiseert lezing 
over .,Vlaanderen, melkkoe van 
Wallonië" met Jan Caudron. Om 
14U.30 in zaal 6.25 van de RUG, 
Blandijnberg {6de verdieping). 
Toegang 100 fr. Leden Roden-

bachtfonds, WVC en Sneyssens: 
50 fr. info: O. Van Ooteghem 
(09/230.72.87). 

Za. 19 okt. CENT: Modern 
(politiek) poppenspel voor volwas
senen in Centrum Reinaert, Rei-
naertstraat26. Om 20u. Gratis toe
gang + verrassing. info: 
09/226.41.91. Org.: VU-Gent-
Brugsepoort. 

Ma. 21 okt. SINT-AMANDS-
BERC: Dossier Sociale Zekerheid -
deel 2 ,,De ziekteverzekering". Om 
20U.30 in de raadszaal van het oud 
gemeentehuis. Antwerpsesteen
weg te St.Amandsberg. spreker: 
Patrick Vankrunkelsven. Vrije toe
gang. Org.: vu-Sint-Amandsberg. 

01. 22 Okt. CENT: Debat-
avond over ,,Armoede in Vlaan
deren". Met Bert Anciaux en Jan 
Vanhee (voorzitter Beweging Men
sen met Laag Inkomen). Modera
tor: Caria Brion. Om 20u.15 in Au
ditorium A, Blandijnberg. Het pu
bliek debatteert mee. Org.: Goos-
senaertskring Gent, VUJO en VU-
Gent-stad. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 11 okt. ROESELARE: 

Provinciale kwis „Ken uw taal". Om 
20u. in 't Laag Plafond, Noord
straat 211 te Roeselare. (en dus 
niet op 4 okt. zoals eerder ver
meld!!!). Org.: FVK-Rodenbach-
fonds. 

vr. 11 Okt. IZECEM: Vlaams 
Huis, vanaf 20u. achtste kaarting. 
Ook om 13/10 vanaf lOu. Org.: 
Kaartersklub De Vlaamse Vrien
den. 

Dl. 15 Okt. IZECEM: De Drie 
Gezellen, 15u.: dr. Fil. De Braban-
dere over ,,De geschiedenis van 
onze familienamen". Org.: VWG-
izegem. 

Dl. 15 Okt. KORTRIJK: De
bat ,,De Belgische politiek, bedrijf 
in moeilijkheden?". M.m.v. Geert 
Bourgeois. Om 20u.30 in aula Stijn 
Streuvels te Kortrijk. Org.: LVSV. 

DO. 17 Okt. BRUCCE: LOUiS 
Van Roy over ,,Brieven aan een 
Kardinaal". Om 15u. in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org.: 
Informativa. 

vr. 18 Okt. TIELT: Geert 
Bourgeois over ,,Corruptie in het 
gerecht?". Om 20u. in kelderteater 
Malpertuis, Sint-Michielstraat 7. 
Toegang: 80fr (abo. 5 aktiviteiten: 
200 fr, aanvragen bij Hilde Hou
wen, 051/40.42.94). Org. A. Van
der Plaetsekring. 

ZO. 20 Okt. ZWEVECEM: Le-
denfeest van vu-Zwevegem. Om 
I2u. in zaal Boldershof, Harelbeek-
straat 25. Gastspreker is Geert 
Bourgeois. Deelname: 400 fr., -lOj 
gratis, inschrijven tot 16/10 bij Erik 
(75.65.57), Bianca (75.63.68) of 
Bea (75.81.65). In de namiddag 
videomontage van de jongste 
Brussel reis. 

WO. 23 Okt. BRUCCE: Klein-
kunstnamiddag door de familie 
Haeghebaert. Vanaf 14u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. Nadien koffietafel. Org.: 
VWG-Brugge. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 11 Okt. DILBEEK: De-

batavond „Franstaligen in de 
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Rand", om 20u. in OC Westrand-
Dilbeek, lokaal club 1, Kamerijk-
laan. Deelname: 70 fr. Org.-. Ma-
sereelfonds, Rodenbachfonds, CSC 
en Vorming en Gemeenschap. 

Za. 12 Okt. BRUSSEL: 13de 
Najaarsetentje met Vlaamse sto-
verij of Balletjes in Tomatensaus. 
Van 18 tot 22u. in zaal Familia, 
Frans Vekemansstraat 131 te Ne-
der-Over-Heembeek. Ook op 13/10 
van 11 tot 14u. Org.: VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. 

Za. 12 Okt. SCHERPENHEU-
VEL: Met vu-Scherpenheuvel-Zi-
chem naar VU-Ketjesdag te Brus
sel. Samenkomst aan het station 
van Aarschot om 8u.10. Info en 
inschrijving: Robert Janssens 
(013/78.19.21) of Fons Thuys 
(013/77.53.85). 

ZO. 13 Okt. LEUVEN: Geer-
truimaal. Van 11U.30 tot 1(u. in 
Geertruihof, Sint-Geertrui-abdij 6 
te Leuven. Keuze uit mosselen (450 
fr.) en steak (400 fr). Kinderen 
250/200 fr. Org.: VU-Leuven. 

Di. 15 AFFLICEM: Jaak Van-
demeulebroucke over ,,De hormo
nenmaffia". Om 20u. in CC De Ab
dij, Affligem. Inkom gratis. Org;: 
vu-Affligem. 

Za. 19 Okt. KAMPENHOUT: 
vu-Groot-Kampenhout nodigt uit 
op haar 8ste Witlooffestijn. Van 18 
tot 22u. in zaal Pax, Brouwerijs
traat te Kampenhout-Centrum, 
ook op 20 okt. van i iu.30 tot 
15u. 

Za. 19 Okt. RUISBROEK: 
Boerenkermis met stoemp, kip, 
varkensgebraad en andere boe-
renkost. Van 17 tot 22u. in de 
Parochiekring, Kerkstraat 31 te 
Ruisbroek. Ook op 20 okt. van 12 
tot 17u. Org.: VU-Ruisbroek/Sint-
Pieters-Leeuw. 

WO. 25 Okt. VILVOORDE: 
Provinciale FW-najaarsvergade-
ring met als tema ,,Vrouw en 
kunst". Om 20u. in Taverne-Zaal De 
Met, Grote Markt 7. Kunstenaar: 
Josée Rouffaer (kunstschilder) en 
Julia Pas (beeldhouwster), info: 
FW-Nationaal 09/223.38.83. 

Za. 26 okt. BUIZINGEN: 
Pensenkermis (met o.m. pensen, 
koninginnehapje, biefstuk). Vanaf 
I7u. in de Don Boscozaal, Alsem-
bergsestwg (achter de kerk). Ook 
op 27 okt. vanaf 11u.30. Org.: VU-
Buizingen. 

LIMBURG 

DO. 10 Okt. TESSENDERLO: 
M.J. De Meyer over,,Anders kijken 
naar voeding". Om 20u. in buurt
huis De Kriekei te Schoot Org.: 
FVV-Tessenderlo. 

Ma. 21 okt. TESSENDERLO: 
Provinciale FW-najaarsvergade-
ring met als tema ,,Vrouw en 
kunst". Om 20u. in CC Het Loo, 
Vismarkt. Kunstenaar: Hedwig 
Luykx. 

zo. 27 Okt. HASSELT: Al
ternatieve stadswandeling door 
Hasselt onder deskundige leiding 
van architekt Rik De Brauwer Start 
om I4u. op Grote Markt. Org.: 
Vlaamse Kring Hasselt. Info: Frank 
Hsbroux (011/27.35.30). 

ANTWERPEN 
Vr. 11 Okt. ANTWERPEN: 

Herman Verheirstraeten over ,,De 
Volksunie: de eerste Vlaamse Eu
ropese partij". Tijdens het politiek 
overzicht van VU-arr. Antwerpen, 
om 20U.30 in het Alpheusdal te 
Berchem. Org.: VU-arr. Antwerpen 
i.s.m. VCLD. 

Dl. 15 Okt. BERCHEM: Ver
gadering van VUJO-arr. Antwerpen 
ter voorbereiding van het VUJO-
kongres van 30/11. Om 20u. in 
Alpheusdagl, Williotstraat 22. 

WO. 16 Okt. BERCHEM: 
Gans een leven voor het chanson = 
Jacques Brei. Met dia's en muziek. 
Om 20u. in CC te Berchem. le
dereen welkom (ook de mannen!). 
Deelname: 100 fr, leden gratis. 
Org.: FW-Berchem. 

WO. 16 Okt. EDECEM: 
Lunchkoncert in de Opera Antwer
pen. Afspraak om 12u. aan de in
gang. Prijs: 150 fr. Org.: FVV-Ede-
gem. 

WO. 16 Okt. EDECEM: Waai-
ertentoonstelling. Robert Mol
straat 27 te Antwerpen. Inschrij
ven op voorhand. Org : FVV-Ede-
gem. 

vr. 18 Okt. EDECEM: Voor
dracht over Ontwikkelingssamen
werking door dr. Mich van Opstal 
(AZG). Om 20u. in Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat te Edegem. Org.: Kul-
turele Kring. 

Za. 19 okt. ANTWERPEN: 
VUJO-Antwerpen doet mee met 
het wereldfeest van 11.11.11. 
Vanaf 20u. in zaal Harmonie, Me-
chelsesteenweg. VUJO tapt tussen 
Oen iu . 

za. 19 okt. EDECEM: Kaart
avond in Drie Eiken, om 20u.15. 
Inschrijven op voorhand. Org.: 
VNSE. 

Dl. 22 Okt. MORTSEL: Start 
van een kursus EHBO (40 lesuren -
tot eind februari). Telkens om dins
dagavond van 19U.30 tot 22u. in de 
lokalen van 't Parkske, Edegems-
estraat 18 te Mortsel. Een bijdrage 
van 1.000 fr omvat verzekering, 
kursusboek, verbandmateriaal. 
Info: Vlaams Kruis-Mortsel, Peter 
Luyckx (230.00.73). 

Vr. 25 okt. KALMTHOUT: 
vu-feest in de Parochiezaal van 
Heide. Met om 19u.30 aperitief, 
uitgebreid koud buffet, desserten-
buffet en dansavond. Deelname: 
600 fr. Inschrijven vóór 18/10 bij 
bestuursleden. Vanaf 22u.30 is ie
dereen welkom op de dansavond. 
Eregast: Fons Borginon. Org.: VU-
Katmthout. 

Vr. 25 okt. WOMMELCEM: 
Gezellige Kaas- en Wijnavond. Aan
vang I9u. in de Boerenkrijglaan 5 
te Ranst. Projektie van ,,Het land 
achter Gods rug " door J. van Haes-
broek en F Goris. Prijs kaas 350 fr, 
vlees 275 fr (-i- 1/2 fl. wijn). In
schrijven t/m 22/10 bij Ward Her-
bosch (353.68.94). Org. KK Jan Pui-
mège Wommelgem. 

Za. 26 Okt. BERCHEM: 
Panne(n?)koeken en Vlaamse 
Volksspelennamiddag. Vanaf 14u. 
in zaal Oud Kapelieke, Ferd. Coo-
semansstraat 127. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem en VU-Berchem. 
Info: Fons Borginon (281.48.67) en 
Thea van Gelder (321.19.86). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur 
van maancjagji werd volgende pers
mededeling verspreid 

WAARSCHUWING 
De discussie over het al dan met 
geoorioofd zijn van de arbitrages-
waps beheerste verieden week het 
hele begrotingsdebat In die mate 
zelfs dat alle andere fundamentele 
bedenkingen bij de begroting op 
een drafje in het parlement moesten 
behandeld worden 
Toch was de vraag om verduidelijking 
over die swaps volkomen terecht 
Het IS het recht maar ook de plicht 
van de volksvertegenwoordiging de
mocratisch toezicht te houden op 
de beleidsdaden van de regering Dit 
geldt ook voor de beslissingen die 
genomen worden in het kader van 
het schuldbeheer 
De VU vindt het dan ook wraak-
roepend dat de meerderheidsfrac
ties in het Parlement zich met een 
kluitje in het net laten sturen en 

verzaken aan één van hun essentiële 
opdrachten controle houden op 
een verantwoord omspnngen met 
overheidsgeld De verantwoording 
van minister Maystadt was helemaal 
met bevredigend Toch kreeg de re-
genng het vertrouwen en werd er 
overgegaan tot de orde van de dag 
De parlementsleden van de meer
derheidsfracties dragen een zware 
verantwoordelijkheid voor de ver
dere uitholling van de pariementaire 
democratie 
Door hun slaafse houding herleiden 
ZIJ het pariement tot een stemma-
chine, zonder reële macht Iedereen 
heeft de mond vol over de demo
cratie die in gevaar is Als CVP en SP 
doorgaan met het ondermijnen van 
de geloofwaardigheid van het par
lement, zal er over enkele jaren weer 
een Eerste minister staan die oot
moedig moet toegeven dat hij de 
zorg voor de democratie uit het oog 
verloren heeft De vraag is of de 
brokken dan nog te lijmen vallen 
Men IS gewaarschuwd 

Halle-Vilvoorde vult 
Aktieplan Rand aan 

Op zaterdag 21 september )1. hield het 
arrondissmeent Halle-Vilvoorde een kol-
lokwium te Dilbeek, over het zeer be
langrijke tema „Aktieplan van de 
Vlaamse regering voor de Vlaamse 
Rand" 

Uit het debat, dat volgde op de lezing van 
de kabinetsmedewerker van minister-pre
sident Van den Brande, kwamen enkele 
krachtige hjnen tot uiting Een meer 
offensieve aanpak is de vereiste. 
Het Aktieplan van de Vlaamse regering 
gaat met ver genoeg De VU van Halle-
Vilvoorde stelde een lijstje samen met 
prioriteiten die bij volgende institutionele 
onderhandelingen aan bod moeten ko
men 

1 De splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde voor de 
verkiezingen van Kamer, Senaat en Eu
ropa, zodat in Vlaams-Brabant met meer 
kan gekozen worden voor Franstalige 
kandidaten. 

2 De splitsing van het gerechtelijk ar-

Wijzigingen bil 
vu-oostende 
Na het overlijden van haar man
dataris dr. Kris Lambert kwam het 
bestuur van Volksunie-Oostende samen 
en trof volgende beslissingen 
- mevrouw Bernadette Van Coillie-
Thysen diende op 4 oktober 1996 
haar ontslag in als VU-gemeen-
teraadsihd en wordt in die funktie 
opgevolgd door Marcel Talloen. 
- Marcel Talloen wordt door het 
VU-bestuur aangeduid als opvolger 
van wijlen schepen Kris Lambert. 
- Geert Lambert volgt zijn vader op 
als gemeenteraadslid. 

rondissement opdat het met meer kan dat 
inwoners van Vlaams-Brabant berecht 
worden door Vlaams-vijandigen of Ne
derlands-onkundigen. 

3. De afschaffing van de faciliteiten. 

4. De afschaffing van de federale fa
ciliteiten voor de individuele ingezetenen 
m Vlaanderen. 

5 De afschaffing van de bevoegdheid van 
tweetalige federale admmistranes over 
eentalig Nederlandstalige Vlamingen 

6 De afdwingbaarheid van de taalwetten 
door ieder burger, zonder terzake van 
enig belang te moeten laten blijken 

7. De invoering van de ambtshalve nie
tigheid van alle beslissingen, strijdig met 
de taalwetten 

8. Een aangepaste wetgeving inzake het 
stemrecht van de EU-onderdanen 

9 De toebedeling van de bevoegdheid 
aan het Vlaams Parlement om zelf de 
taalwetgeving op haar grondgebied de-
kretaal te regelen 

Reinhilde Raspoet 

Arr. Antwerpen 
over Europa 
Op de Arrondissementsraad van 
Antwerpen op 11 oktober a s zal 
Herman Verheirstraeten, tijdens het 
politiek overzicht in het kader van 
een tussentijdse Euro-kampagne, 
een lezing geven over „De Volks
unie de eerste Vlaamse Europese 
partij". Dit gebeurt in samenwerking 
met het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel Niet alleen kaderleden maar 
ook leden zijn welkom om 20u 30 in 
het Alpheusdal te Berchem. 

BRUSSEL, 

OKTOBER 
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Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 

1000 BRUSSEL 

Tel.: 02/219.25.00 

Fax: 02/217.35.10 

DEZE WEEK IN 

Knack 
WIE WAS CHE? 

Bijna Jertiii jaar na zijn dood is Ernesto ""Chc"" Gue\ai'a onsterfeliikci 
dan ooit. Op zoek naar do ni_\ tiie achter de man. 

DE KRACHT VAN BACTERIËN 
De bacteriën lijken de stiijd tegen de antibiotica te w innen. 

Kan een ciasli \an de Miiksee/ondheid noii \ernieden winden.' 

JEUGD VAN NU 
De weieki \ei'beteren staat niet o\-) hun pi'ogramma. Geëngageeid zijn ze \\i 

Een poriict \an vier ioiiiie mensen, deze week in Weekend Knack. 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 
KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 

EN VACATURE, NU TE KOOP! 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
o p het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp, 
^v 050 35 74 04 ^^ 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VANAL1£ 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f Vèrmees 
J L / Steenhouwersvest.52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VBA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GEhnSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegostatie, 
Normandische pannekoek 

met koCRe, 
tevens fietsen ter beschikking etc... 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

nETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

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 Oudenburg 
TeL 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

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

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 d e streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

. - , Brugge 
10 1(111 Oo^e 

De Haan 

Hoevekip Valentine Ttionart + kreeft. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 

VLAAMS-NATIONAAL 
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Op 17 september j.1. overleed te Ant
werpen Walter Couvreur, deze taalkun
dige en hoogleraar was een van de „zeven 
stichtende mannen" die aan de wieg van 
de Volksunie stonden. Couvreur werd op 
25 juli 1914 te Antwerpen geboren, pro
moveerde te Leuven tot doctor in de 
Oosterse talen (1936) en in de klassieke 
filologie (1938). Na zijn studies legde hij 
zich toe op de hervorming van spelling en 
schrijftaal van het Nederlands, bestu
deerde de tegenstelling tussen het toen
malige Nederlansch en Vlaamsch en de 
spellinghervormingen van 1844 en 1864. 
Later zou hij ook deel nemen aan ver
schillende speüingkommissies. 

INZET VOOR FEDERALISME 

In 1944 werd Couvreur docent aan de 
universiteit van Gent en in 1949 gewoon 
hoogleraar o.a. voor vergelijkende 
spraakkunst van Indo-Germaanse talen 
en Gotisch. Vanaf 1950 vinden we Cou
vreur terug als lid van het Vlaams Komitee 

voor Federalisme waarvan nobelprijswin-
naar Korneel Heymans de eerste voor
zitter was, later volgde Couvreur hem op. 
Ook Frans Van der Eist was lid van het 
komitee. Samen waren zij ook betrokken 
bij de werkgroep die met Waalse fe
deralisten onderhandelde wat tot het op
stellen van een gemeenschappelijk ma
nifest voor federalisme leidde. Van het 
daarvoor opgerichte Vlaams-Waals kol
lege was Van der Eist de sekretaris. De 
kontakten verliepen gans het jaar 1952 
door, op 3 december werd het manifest 
openbaar gemaakt. 

Deze taalgrensoverschrijdende werking is 
uiterst belangrijk gebleken. Zij bewees 
dat er tussen Vlaamse en Waalse na
tionalisten verstandhouding mogelijk is, 
dat het federalisme geen taboe meer was 
en niet alleen een verzuchting van 
Vlaamse zijde was maar ook ik Wallonië 
leefde. Bovendien toonden deze Wal-
linganten (wellicht voor eerst) dat zij hun 
taaigenoten in Vlaanderen en in Brussel 
niet als volksgenoten beschouwden maar 
als Franssprekende en verfranste Vla
mingen. Deze gedachte klonk tóén re
volutionair. 

Wij vermelden de nauwe samenwerking 
tussen Couvreur en Van der Eist in het 
Vlaams Komitee voor Federalisme omdat 
zij samen de mening deelden dat de 
oprichting van een Vlaams-nationale par
tij noodzakelijk was. Een partij die aan 
verkiezingen zou deelnemen met een fe
deralistisch programma. Van der Eist en 
Couvreur zochten kontakt met midden
standsorganisaties en het Boerenfront, 
deze konden zich verzoenen met een 
federalistisch standpunt en de likwidatie 
van de repressie. 

Frans Van der Eist: „Dit waren voor ons 

twee belangrijke principiële voorwaarden 

Walter couvreur 
overleden 
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om tot een gezamenlijk programma te 

komen. Onze onderhandelingen werden 

voortgezet en er waren geen grote moei

lijkheden. Van onze kant moesten we nog 

de Vlaamse Concentratie bij het initiatief 

betrekken." 

De VC, aanvankelijk een anti-repressie
partij, was opgericht met het oog op de 
verkiezingen van 1947, maar haalde geen 
verkozene. 

VU-VOORZITTER 

In het voorjaar van 1954 gingen kon
takten met de VC door. Onder de naam 
Christelijke Vlaamse Volksunie werden 
voor de verkiezingen van 11 april '54 in 
de 17 Vlaamse arrondissementen lijsten 
neergelegd. Het resultaat was niet schit
terend, alleen in Antwerpen was er een 
verkozene (Herman Wagemans). Uit deze 
ontgoocheling werden lessen getrokken, 
met name dat een harde kern van Vlaams
nationalisten had stand gehouden, maar 
dat die kern niet aangroeide omdat het 
Vlaams-nationalisme geen aantrekkings
kracht op de jonge generatie uitoefende. 
Volgende belangrijke stap was de uit
nodiging voor 21 november 1954, dag 
waarop in de bovenzaal van café St.-
Michiel aan de Brusselse Grote Markt het 
plan werd voorgelegd om de Volksunie 
op te richten. Op 15 december werden te 
Antwerpen de statuten, die Van der Eist 
had opgesteld, aan een vergadering voor
gesteld en ondertekend. 
De stichters en de leden van de Raad van 
Beheer van de vzw De Volksunie waren: 
voorzitter Walter Couvreur, ondervoor
zitters Frans Van der Eist en Herman 

Wagemans, sekretaris Rudi Van der Paal, 
leden Wim Jorissen, René Proost en Ludo 
Sels. Walter Couvreur werd dus de eerste 
voorzitter van de Volksunie, op 24 april 
1955 zat hij in die hoedanigheid in de 
Gentse Roeland het eerste partijkongres 
voor. 

Couvreur zou echter niet lang voorzitter 
blijven, eind 1955 ontstond er tussen hem 
en de rest van het partijbestuur een kon-
flikt dat tot zijn voortijdig ontslag 
leidde. 

DOOR EN DOOR EERLUK 

Er was een meningsverschil ontstaan over 
een voorstel aangeboden door een man 
die VU financieel wou helpen zodat de 
partij een eigen dagblad kon uitgeven. De 
partij zou geld verzamelen en renteloze 
obligaties uitschrijven, de man zou het 
geld beheren en de partij interesten uit
keren. 

Een aantrekkelijk maar strafbaar voor
stel, de man zou later trouwens ver
oordeeld worden voor gelijkaardige 
praktijken. Voorzitter Couvreur en Frans 
Van der Eist hadden andere meningen 
over het voorstel wat tot talrijke ver
gaderingen met felle diskussies leidde. De 
meerderheid van het partijbestuur volgde 
Van der Eist en Couvreur trad af als 
voorzitter. 

Frans Van der Eist: „Dit ontslag had geen 

noemenswaaridge weerslag op de partij of 

op de werking omdat prof Couvreur nie

mand aanspoorde om zijn voorbeeld te 

volgen en zich van iedere aanval op de 

Volksunie onthield. Hij is volkomen fair 

geweest." 

Van der Eist, die Couvreur (eerst waar
nemend) als voorzitter opvolgde, is lo
vend over zijn medestander: „Couvreur 

was een door en door eerlijk man, die 

gedreven door zijn overtuiging zich ten 

volle ingezet heeft. Hij had echter geen 

politieke ervaring en ook geen politieke 

ambitie, want hij weigerde bij voorbaat 

ieder politiek mandaat en wenste zelf geen 

kandidaat te zijn. Hij had de durf voor zijn 

overtuiging uit te komen, wat toen vrij 

zeldzaam was. Ik had veel achting voor 

hem en onze betrekkingen waren hartelijk, 

zodat ik ten zeerste betreurd heb dat daar 

een einde aan kwam." 

Alhoewel Walter Couvreur slechts een 
paar maanden VU-voorzitter is geweest is 
het passend dat zijn naam en verdiensten 
een plaats blijven behouden in de ont
staansgeschiedenis van de Volksunie. 
Ook als wetenschapper zal hij niet ver
geten worden. Maar vooral zullen zijn 
moed en inzet tijdens de moeilijke na
oorlogse jaren in de herinnering blijven. 

(mvl) 
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Laakdal kiest zuivere interkommunale 
De gemeenteraad van Laakdal (Provincie 
Antwerpen, 14.500 inwoners) besliste op 
1 oictoberji. meteen meerderheid van 11 
stemmen bij 1 onthouding, om de dis
tributie van elektriciteit en TV-signalen toe 
te vertrouwen aan de zuivere interkom
munale Interelectra, waartoe de meeste 
Limburgse gemeenten behoren. De dis
tributie van gas gaat naar IVEC/VEM even
eens een zuivere interkommunale met 
vooral gemeenten van het Antwerpse. 
Deze kontrakten zijn ten nadele van IVEKA 
(Electrabel), de interkommunale waartoe 
alle andere Kempische gemeenten be
horen. De kontrakten gaan in bij het ver
vallen van het huidige kontrakt met IVEKA, 
1 januari 1999. 

Burgemeester Patrick vankrunkels-
ven: „Het was Electrabel die in het begin 
van het jaar vroeg om de kontrakten te 

verlengen, duidelijk met het oog om zich 
gedurende 18 jaar (nu herleid tot 15 jaar) 
veilig te stellen in een Europa waar de 
grenzen voor de verkoop van elektriciteit 
worden opengegooid." 
De gemeente Laakdal wordt bestuurd 
door een koalltie van NIEUW (VU), SP en 
VLD. De beslissing werd voorafgegaan 
door een studie van een onafhankelijke 
expert om de voorstellen van de ver
schillende interkommunales door te lich
ten. 

Daaruit blijkt dat de gemeente jaarlijks 
meer dan 10 miljoen extra inkomsten 
krijgt uit dividenden door over te stappen 
naar de zuivere interkommunale. Er zijn 
geen aanwijzingen dat er verschillen be
staan qua dienstverlening. Het verschil 
wordt verklaard door het feit dat in een 
zuivere interkommunale geen winsten 

moeten voorzien worden voor een privé-
partner. 
P. Vankrunkelsven: „De gemeenteraad 
nam haar beslissing op basis van prag
matisme: de opbrengst telt. Daarenboven 
hebben we het bijkomende voordeel om 
onafhankelijker te staan van de ener
gieproducent, wat in de toekomst be
langrijk is voor de aankoop van energie. 
Eigenlijk zouden energieproduktie en dis
tributie volledig moeten worden ontkop
peld, ook al volgens Europese richtlij
nen." 
Vankrunkelsven hoopt dat de twee ge
meenten die nog een beslissing moeten 
nemen zich gesterkt zullen voelen, er Is 
immers heel wat doorzettingsvermogen 
nodig om een meerderheid van de ge
meenteraad veilig langs de lobby-klippen 
van Electrabel te loodsen. 
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N a 'De koninklijke serres van Laken' en 'De 

Grote Markt van Brussel' nam Edgard 

Goedleven, hoofd van de Afdeling Monumenten en 

Landschappen, recent 'Het Martelaarsplein te 

Brussel' onder handen. 

Het 
Martelaars

plein: 
thuishaven 

van de 
Vlaamse 

regering. 

12 

Wat de Wetstraat is voor de federale 
regering is het Brusselse Martelaarsplein 
voor de Vlaamse: de thuisbasis. Wie dat 
evenwel had durven voorspellen bij de 
voltooiing van het plein in 1775 werd 
zonder twijfel voor 'dwaas' versleten. 
Precies 5 jaar hadden de werken aan het 
plein geduurd (ter vergelijking; de hui
dige restauratiewerken duren bijna een 
kwarteeuw...). 

FISCO 

Samen met het Koningsplein was het St.-
Michielsplein, want zo werd de plaats 
aanvankelijk gedoopt, één van de be
langrijkste klassisistische verwezenlijkin
gen in het Brussel van de 18 de eeuw. Het 
toenmalige Brusselse stadsbestuur had 
daarvoor de hulp ingeroepen van Claude 

J.-A. Fisco, Leuvenaar, die de gebouwen 
rond het plein ontwierp. De eeuwen 
daarvoor had de open ruimte dienst ge
daan als bleekweide. De eigenaar van het 
terrein, ene Madoets, verhuurde voor een 
schamele 28 gulden de ruimte aan de 
stad. Die plaatste er zgn. 'stadsraemen', 
rekken waarop wevers, ververs en strij
kers hun produkten konden laten dro
gen. 

Eén keer afgewerkt werden de huizen 
rond het plein in hoofdzaak betrokken 
door gezinnen uit de Brusselse burgerij: 
handelaars, vrije beroepen, hoge amb
tenaren, kunstenaars en vooral veel ren
teniers. Op het moment dat het plein zich 
opmaakte voor zijn 20ste verjaardag 
werd het land tijdens de Franse Revolutie 
bij Frankrijk aangehecht. De Franse be
zetter wilde komaf maken met alles wat 
aan het Ancien Régime deed denken, en 
daartoe behoorden ook een 50-tal straat
namen. „De openbare instellingen straten 
en openbare pleinen die tot nu toe namen 
hebben gedragen die kwetsend zijn zowel 
voor het gezond verstand als voor het 
republikeins regime" moesten worden 
veranderd. Het St.-Michielsplein heette 
daarom in de periode 1795-1806 het 
Blekerijplein. 

TOEVALLIG KERKHOF 

Het plein zou nog een tweede keer van 
naam veranderen en dan wel definitief. 
Tijdens de Belgische omwenteling kwa
men er nogal wat opstandelingen om het 
leven en 446 ervan werden begraven op 
wat vanaf 1830 het Martelaarsplein zou 
heten. De keuze voor het St.-Michiels
plein als begraafplaats zou mogelijk eer
der toevallig geweest zijn. Gezien de 
Hollanders de omgeving van Brussel én 

het stadspark in handen hadden, moesten 
de doden in de binnenstad begraven 
worden. Omwille van mogelijk besmet
tingsgevaar was haast bij het zoeken van 
een kerkhof en al vlug viel het oog op het 
klassisistische plein. Bij de wijding van het 
plein, enkele weken later, werden vol
gende woorden gesproken door De Pot-

nument te laten rangschikken. De re
gering, ervoor bevreesd dat meerdere 
partikulieren voor hun eigendommen een 
zelfde weg voorzien hadden, weigerde. 
25 jaar, en bijna even zo vele pogingen tot 
bescherming, later werd het Martelaars
plein, mét monument en mét omringende 
woningen, dan toch beschermd bij Ko
ninklijk Besluit. 

Niet lang daarna, in 1967, beginnen niet 
enkel de gevels, maar ook de Belgische 
symboolwaarde van het plein, langzaam 
af te brokkelen. Renaat Van Elslande, 

Van Belgisch naar 
Vlaams symbool 

ter, lid van het Voorlopig bewind: „Ja, 
waardige krijgers die zo edel hebt ge
vochten voor onze vrijheden, ja, gij zult 
voor altijd in de harten van de Belgen 
voortleven. Ge hebt met uw bloed de 
onafhankelijkheid van België bezegeld. 
Wij zweren op uw gewijde graven te leven 
en te sterven om het werk dat gij zo 
roemrijk zijt begonnen, te voltooien." 
Het Martelaarsplein zou gedurende de
cennia hét symbool blijven van één, on
afhankelijk België. 

Een symbool mét een monument bo
vendien, al kostte het enige moeite om het 
opgericht te krijgen. Op 23 november 
1830 reeds werd beslist tot de bouw van 
een monument 'bestemd om de erken
telijkheid van het vaderland en de namen 
van de dapperen die gestorven zijn voor 
de vrijheid, te bewaren voor het na
geslacht'. De goede voornemens verzand
den evenwel niet lang daarna in oeverloze 
diskussies en enkele kleinere initiatieven 
en een 'voorlopig monument' niet te na 
gesproken, moesten de dappere strijders 
wachten tot 24 september 1938 voor
aleer hen eer gedaan werd. Het beeld, 
voorstellende een vrouw geflankeerd 
door een leeuw en omringd door vier 
engelen, was zelfs toen niet helemaal 
afgewerkt. Dat gebeurde pas twee jaar 
later. In 1898 kreeg ook de Mérode zijn 
standbeeld op het plein. Van bi) de op
stand bleef het plein populair. Ieder jaar 
in september, tot op heden, worden er 
herdenkingsplechtigheden georgani
seerd. 

VERVAL 

Chronisch geldgebrek zorgde er evenwel 
voor dat het plein danig in verval ge
raakte. In 1938 reeds werd, door het 
arme Brussels schepenkollege, een eerste 
aanvraag ingediend om het plein als mo-

toenmalig minister-onderstaatssekretaris 
van Culturele Zaken, gaat dan immers 
over tot de aankoop van het zuidwestelijk 
gebouw. Tot dan toe was dat in handen 
geweest van de BWB, de Belgische Wiel-
rijdersBond, maar die had er zich slechts 
in geringe mate om bekommerd. Het was 
Van Elslandes bedoeling om in de ge
bouwen een onderkomen te vinden voor 
een Vlaams kultureel centrum. Na hem 
volgden o.m. Rika De Backer en Frans Van 

Mechelen. 

Op het Martelaarsplein worden leder 
Jaar de slachtoffers van de Brabantse 

Omwenteling herdacht (foto 1990). 

SAUWENS EERSTE 

Het was de bouw van de vlakbij gelegen 
ASLK-kantoren die de restauratiewerken 
noodgedwongen een duw in de rug gaf. 
Door het wegpompen van het grond
water kwam de hele omgeving 'in be
weging' en gingen ook de gebouwen op 
het Martelaarsplein grote scheuren ver

tonen. De plannen voor een kultureel 
centrum werden opgeborgen, de kaalslag 
achter de gevels kon een aanvang nemen. 
Het aantal streefdatums voor definitieve 
restauratie valt vanaf dan haast niet meer 
te tellen. De werken zijn nog steeds 
gaande. 

Als de Vlamingen beslist hebben dat Brus
sel hun hoofdstad zal worden, krijgt ook 
het Martelaarsplein een nieuwe bestem
ming. Op 30 juli 1982 besluit de Vlaamse 
exekutieve dat de ministriële kabinetten 
er gevestigd zullen worden. Het was de 
VU'er Johan Sauwens, destijds als mi
nister bevoegd voor de huisvesting van de 
diensten van de kabinetten, die op 28 
maart 1990 definitief het initiatief nam 
om het plein te restaureren. En vanaf dan 
komt het dossier ook inderdaad in een 
stroomversnelling. In mei 1993 neemt de 
Bilzenaar Sauwens er als eerste zijn in
trek. Na hem volgen in ijltempo de an
deren. Momenteel zijn er zes van de acht 
Vlaamse kabinetten gevestigd. 

OVER HET BOEK 

Samen met Lannoo is auteur Edgard 
Goedleven erin geslaagd om een prachtig 
boek over het plein uit te geven. Meer dan 
300 illustraties geven een goed beeld van 
de veranderingen die het plein door de 
eeuwen heen ondergaan heeft. Goed
leven gaat daarbij in extenso in op het 
gebeuren van 1830 (meer dan de helft van 
de uitgave), maar heeft toch ook, van
zelfsprekend, voldoende oog voor de 
architektonische aspekten van het plein. 
De meeste illustraties zijn voorzien van 
uitgebreide bijschriften, sommigen ervan 
worden voor de eerste keer vrij gegeven 
voor een breed publiek. De uitgave is ook 
vertaald in het Engels en dat verklaart 
mogelijks de grote aandacht voor de 
'separatisten' van 1830 en voor de, toch 
wel breed uitgesponnen, inleiding 'Van 
taalstrijd naar zelfstandigheid'. Voor ge-
intresseerde buitenlanders is zoiets meer 
dan mooi meegenomen, voor geïnfor
meerde Vlamingen niet noodzakelijk en 
zelfs te beknopt. Maar dat is dan ook één 
van de weinige minder fraaie opmer
kingen die over deze luxueuze uitgave 
gemaakt kunnen worden. 

(gv) 

c» Het Martelaarsplein te Brussel, Ed

gard Goedleven, Uitg. Lannoo - Tielt, 

1996, 256 bh, 2.650 fr. 
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won 
operatie JB van Christopher Creighton draagt de ondertitel 'Het 

laatste geheim van WO II'. De uitgave doet immers het verhaal van 

Hitlers sekretaris Martin Bormann die aan de vooravond van de 

bevrijding door een ultra-geheim Brits kommando zou zijn 

ontvoerd. De auteur ervan zou deel uitgemaakt hebben van dat 

kommando. Twee keer 'zou omdat er rond het werk nogal wat te 

doen geweest is. Creighton dokumenteert 'Operatie James Bond' 

met enkele autentieke dokumenten die zijn verhaal moeten staven. 

De Britten zouden de sekretaris ontvoerd hebben met het oog op 

het verkrijgen van zijn handtekening die nodig was om de geheime 

Zwitserse bankrekeningen van de Duitse nationaal-socialisten leeg 

te halen. Mocht het allemaal verzonnen zijn, dan nog laat 

BOEKEN 

'Operatie ]B' zich lezen als een vlotte oorlogsroman, 

c» Operatie JB, Christopher Creighton, Uitg. Balans/Van Ha-

lewyck - AmsterdamILeuven, 1996, 286 blz., 698 fr. 

DE VREKKEN 
Waren de jongste regeringen iet of wat minder gul geweest, de 

staatsschuld zou beduidend kleiner zijn. Daarmee willen we niet 

gezegd hebben dat de overheid zo vrekkig zou moeten worden als 

Hanneke van Veen en Rob van Eeden. Dit echtpaar staat al 

geruime tijd gekend als notoire vrekken. Beiden gingen zelfs zo ver 

dat ze een heuse vrekkenkrant uitgaven met daarin geldbesparende 

tips. Een aantal van die tips werden uitgegeven in boekvorm. Hoe 

word ik een echte vrek f bevat ludieke tot zeer drastische 

maatregelen om uw en onze konsumptiedrang enigszins in te 

tomen. Stuur uw vrienden reeds gebruikte wenskaarten, halveer 

uw gebruik van tandpasta, neem een stortbad in het donker,... Dat 

moge besparend werken, maar bij het rigoreus toepassen van de 

maatregelen dreigt u wel een wandelende rekenmachine te wor

den. Wil u evenwel een echte vrek worden, dan raden wij u ten 

stelligste aan dit boekje te lezen in de biblioteek of het te laten 

kopiëren door vrienden, 

o» Hoe word ik een echte vrek? H. van Veen & R. van Eeden, 

Uitg. Aramith - Bloemendaal, derde druk, 1995, 80 blz., 299 

fr. 

^ M U Z I E K • 

Happening als volksfeest 
Neem een keur van historische gebouwen 
op wandelafstand van mekaar, nodig ais 
gasten kleur, exotische klanken en klas
sieke tonen, rol de rode loper uit, bestel 
de zon, en je krijgt met zekerheid een 
geslaagd muzikaal gebeuren dat het Fes
tival van Vlaanderen inleidt en zijn tema 
„Hoop en ballingschap" toelicht. 

MENGSEL 

Het straatbeeld op en rond het Gentse 
Sint-Baafsplein lijkt een chaos en een 
kluwen van mensen die nog hun keuze 
moeten maken. Katedraal, pacifikatie-
zaal, bisschopshuis en andere luisterplek
ken lopen vol. Wij kiezen voor een meng
sel van volksmuziek en klassiek. 
/ Made Bandem uit Indonesië bespeelt 
met handen en hamers de gameion, een 
reeks slaginstrumenten. Ritme en klank
kleur zijn ons vreemd maar fascineren. De 
trage, elegante gebaren, de schitterende 
tooi, en de blik in de ogen van de 
danseressen lijken thiils--in-een"-isfeèr1fan-
wijding en ritueel. En de draak die zich
zelf parodieert zorgt voor een ludiek 
intermezzo. 

De Kamkars (negen leden van eenzelfde 
familie) zijn Iraanse Koerden die in Te
heran verblijven. Ze tekenen de strijd van 
de mens met de natuur en de liefde. Ze 
vertellen over religieuze en nationale hel
den. Zo klinkt het op hun eigen varianten 
van luit, vedel, trom en celesta nu eens 
melancholisch, als van een traag voor
bijtrekkende karavaan, dan weer opzwe
pend. 

Philip Pickett is met zijn New London 

Consort voortdurend op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. „Wie vindt heeft 
slecht gezocht", zei onze Paul Van Nevel 
laatst in een interview. Deze uitspraak is 
best toepasselijk op dit Engels ensemble. 
Vedel, gamba, luit, en blokfluit zorgen 
voor variaties in het gedempt licht van 

Vermeer. De sopraan zingt madrigalen 
van de Luikenaar uit de eerste „Ne
derlandse" school, Johannes Ciconia, één 
van de velen die om prestige of centen 
naar Italië uitweken. En Pickett zelf 
breekt de ernst door op een Brits-fleg-
matieke manier het programma toe te 
lichten. 

Tenslotte naar het Hilliard-enstmhk met 
zijn wereldreputatie. Voor enkele jaren 
hoorden wij hen in Brussel met een boog 
die reikte van de middeleeuwen tot onze 
tijdgenoot Arvo Part. Nu zingen ze Tallis 
en Byrd op zo'n unieke manier dat je je in 
de hemel waant of in de abdij van Sé-
nanque tussen de lavendel en de stilte. 
Maar ook daarbuiten duurt het volksfeest 
voort met de lijzige stemmen en de sen
suele bewegingen van een ballet uit Togo 
en de mysterieuze muziek uit Rajasthan, 
verwijzend naar de magie van de slan
genbezweerder. 

DE SPEURNEUS VAN VALERY 
CERCIEV 

Samen met zijn Kirov-teater uit Sint-
Petersburg ontgint de bevlogen dirigent 
Valery Gergiev als een monnik het terrein 
van de Russische opera, voor Westerse 
mensen meestal beperkt tot de sterfscène 
van tsaar Boris bij Moessorgsky of een 
indrukwekkende koorbladzijde bij Tsjai-
kowski. 

Dit jaar komt hij met een voor mij totaal 
onbekende Prokofiev „De verloving in 
het klooster". Ook Prokofiev staat als 
simbool voor het festivaltema „Hoop en 
ballingschap". Hij trok immers in 1918 
als een afvallige van de revolutie de wijde 
wereld in, maar keerde later naar zijn 
land terug. 

„De verloving in het klooster" is een 
romantische komedie met verkleedpar
tijen, misverstanden en amoureuze in
triges die uitlopen op een drievoudig 

Na Zuid-Europa en Groot-Brittannië 
heeft Megascore vorig jaar ook onze 
kontreien overspoeld. Een rijk gestof
feerde handleiding kon dan ook niet 
uitblijven. 

Geert Lambaerts bracht een prettig 
boekje op de markt. Zeer interessant voor 
de echte voetbalkenners en voor hen die 
menen dat ze tot deze groep behoren. 
Na het voorwoord door Mark Uytter-
hoeven wordt het spelletje nog eens van 
naadje tot draadje uit de doeken gedaan. 
Maar dat kon men al honderd keer in de 
krant lezen. 

Megascore 
De hoofdbrok bestaat uit de ontleding 
van Megascore van vorig jaar, een blik op 
het huidige seizoen, nuttige tips en een 
korte beschrijving van elke speler die in 
de eerste klasse van de Belgische kom
petitie op de grasmat komt of hoopt te 
komen. 

Kortom, dit boekje is een aanrader voor 
de liefhebber en voor alle stuurlui die aan 
wal staan. 

c* Megascore. Handleiding seizoen '96-

'97. Geert Lambaerts. Uitg. Stan

daard Uitgeverij, Antwerpen, 1996, 

88 blz., 295 fr. 

huwelijk in een klooster bevolkt met 
monniken die voor het rinkelen van du
katen van grimas en mening veranderen. 
Toen Mira, Prokofievs tweede vrouw, 
haar man het scenario voorlas, zou hij 
hebben uitgeroepen: „Maar dat is cham
pagne. Daarin zit een opera in de stijl van 
Mozart of Rossini". Prokofiev heeft zijn 
huiswerk goed gemaakt. De opera bruist 
van ironie, geestige dialogen, een bur
leske dans a la Stravinsky, en elementen 
uit de Russische volksmuziek. 
Over de vertolking van het Kirov-teater 
alleen maar lof. Voor een concertante 
uitvoering heb je dekor, hchtspel noch 
kostumering. Als je dan je publiek weet te 
bespelen moet je sterke troeven hebben. 
En die zijn er. Stemmen, mimiek en 
orkestklank zijn feilloos. De koren zingen 
rechttoe rechtaan, maar doorvoeld. En de 
gedreven Valery Gergiev neemt ons geest
driftig mee op zijn verkenningstocht door 
de Russische opera. Laat hem maar elk 
jaar een paar verrassingen uit zijn maat
stok toveren. Dit smaakt naar meer. 

(wdb) 

Jazz-festival 
Van maandag 14 oktober tot dinsdag 12 
november 1996 loopt het „Audi Jazz-fes
tival". Nagenoeg 55 artiesten uit verschil
lende landen passeren de revue. Het festival 
biedt een waaier van muziekstijlen, meestal 
verband houdend met jazz, maar ook blues, 
soul, etnische muziek, flamenco en zelfs 
balletopera l<omen aan bod. 
Tijdens de maand ol<tober springen drie kon-
certen in de kijker. Zo treedt de uitstekende 
pianist en komponist Pti/iip Glassop maandag 
10 oktober in de Koningin Elizabethzaal te 
Antwerpen met een balletopera voor het 
voetlicht. Het is kenmerkend voor de veel
zijdige en gedurfde Glass dat hij Jean Coc-
teaus roman ,,Les Enfants Terribles" tot een 
balletopera heeft verwerkt, Samen met cho
reografe Susan Marchall zal Class een spek
takel in 27 taferelen met 8 dansers, 4 zangers 
en drie pianisten opvoeren. Aanvang 20 
u.30. 

Ook in de Elizabethzaal te Antwerpen, op 
dinsdag 29 oktober om 20 u 30., kan u 
genieten van de energieke en geëngageerde 
vokaliste, gitanste en perkussioniste Noa. 
Ondanks toenemend kommerciëel sukses 
blijft Noa met haar begeleidingsgroep Gil Dor 
trouw aan haar etnische wortels. Haar kom
positieszijn een subtiele mix van Hebreeuwse 
poëzie, etno-popritmes en Yemenltische vo-
kalen. 
Wie het liever bij traditionele jazz-geluiden 

De uitzonderlijk begaafde vokaliste Noa, te 
bewonderen in Antwerpen. 

houdt, kan zich wenden tot het koncert van 
de legendarische zanger en vooral saxofonist 
Archie Shepp. Zijn flamboyante stijl en ge
varieerde komposities met blues- en gos-
pelinvloeden spreken sinds jaren tot de ver
beelding. Het Archie Shepp Quartet valt te 
bewonderen op dinsdag 22 oktober in de 
Kruidtuin, hartje Brussel, om 20 u.30. 
Voor inlichtingen over het volledige pro
gramma, de beschreven aankondigingen en 
de tickets kan u terecht op het volgend 
telefoonnummer: 0900-20565. 
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THE CRAFT NIEUW IN DE BIOS LAPROMESSl 

Andrew Fleming draaide The Craft, een zwarte komedie 
met nogal wat speciale effekten. Jammer genoeg is er te 
weinig komedie - alhoewel sommige scènes erg goed zijn 
- in deze film over vier meisjesstudenten die erin slagen 
met hekserij de school te terroriseren. (**) 

W. Sneer 

A LA VIE, A LA MORT 

f£)bert Guediguain is tegelijkertijd de auteur en de cineast van A la 

via, a la mort, zijn zesde film. De erg gelovige Marie-Bol (Ariane 

Ascaride) werkt als meid, en bidt de Heilige Maagd om een kind, 

terwijl haar echtgenoot Patrick (Jacques Gamblin) op zoek is naar 

werk, samen met enkele vrienden. Haar broer José is barkeeper en 

zijn lichtjes verwelkt liefje, Josefa, doet er 's avonds haar kleren uit, 

voor een allegaartje verliezers. De invalide vader van José en Marie-

Bol kan over niets anders praten dan de Spaanse burgeroorlog, en wil 

Franco {die reeds dood is!) vermoorden. De wees Farid, en de 

drugsverslaafde prostituee Venus, zijn de laatste leden van het 

gezelschap. In al die misère zit er echter niet veel triestheid, neen 

eigenlijk is dit een opgewekte film.(**) 

De derde film van de broers Dardenne, La Promesse, is een Waals-

Franse-Luxemburgse co-produktie. De 15-jarige Igo {een schit

terende vertolking van Jeremie Renier) is een kruimeldief, en helpt 

tegelijkertijd zijn vader Roger (knappe prestatie van Olivier Gour

met) die illegale immigranten de grens over helpt en hen onder dak 

brengt, tot zijn eigen profijt. 

Bij de laatste zending komt uit Burkina Faso, Assita en haar kind, die 

haar man Amidou komt vervoegen. Dan is er een raid en in de paniek 

valt Amidou en sterft. Ondanks het minder plezierige onderwerp 

heeft deze film, die wel een dokumentaire lijkt, zijn erg leuke 

momenten. (***) 

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

.[!> 

O Blink Sinds Wait Until Dark i^967 met Audrey,. 
Hepburn) werden al meer films gedraaid rond; 
blinde vrouwen die door een moordenaar worden; 
belaagd. In deze Amerikaanse triller van Michael 
Apted uit 1993 wordt het stadium tussen blind zijn 
en zien optimaal benut en de spanning wordt 
t)ehoorliik opgevoerd. Madeleine Stowe is in haar 
eerste hoofdrol ronduit schitterend. Zat. 12 okt.. 
TV 1 om 23U.20 

O The Towermg inferno Groots opgezette 
rampenfilm van John Guiilermin uit 1974, met een 
indrukwekkende cast. De trukages zijn verbluffend, 
iedereen loopt werkelijk iedereen voor de voeten 
en er vallen slachtoffers op de meest verrassende 
momenten. Zon. t3 oM.. Kanaal 2 om 20u.45 

t # vatikaan: revolutie In de kerk Dokumen
taire van Bea Matterne over de betekenis van het 
Vatikaans Concilie, dat in 1962 door paus Johannes 
XXItl bijeengeroepen werd. Van 1962 tot 1965 
vergaderden 2000 bisschoppen in vier maraton-
sessies te Rome. Het Concilie bracht een her
nieuwde liturgie, een beter begrip van de Kerk voor 
de wereldproblemen, maar als tegenreaktle ging in 
bepaalde kringen het konservatisme weer stijgen. 
Maan. 14 okt., TV 2 om 20u.3S 

Body and soul Eerste aflevering van een 
Britse dramaserie over een non die na 16 jaar 
kloosterleven aan haar religieuze roeping begint te 
twijfelen en tegelijkertijd, mede door de dood van 
haar broer, wordt gekonfronteerd met nieuwe 
verantwoordelijkheden in de buitenwereld. DIns. 
15 Okt.. TV 2 om 20U.05 

Boulevard over 
August Borms, 
woensdag 16 okt., 
TV 1 om 22U.20 

Tekens: Madeira Het eiland Madeira, waar 
elke kuituur probleemloos gedijt, was in de vijf
tiende eeuw een van de voornaamste suikerpro
ducenten. Door de bijzondere banden tussen 
Vlaanderen en Portugal werd Brugge de draaischijf 
van het suikerexport. De Vlaming betaalde met 
kunstwerken, die nu nog steeds de trots van het 
eiland uitmaken. Dond. 17 okt., TV 2 om 23U.10 

O ' The Crying came - Britse film van Neil 
Jordan uit 1992 met Stephen Rea, Miranda Ri
chardson en Forest Whitaker Een zwarte Britse 
soldaat wordt door het IRA ontvoerd en gegijzeld. 
Tijdens zijn gevangenschap groeit een band van 
respekt en vriendschap met zijn bewaker De sol
daat wordt terechtgesteld en de bewaker gaat op 
zoek naar zijn vriendin. Een boeiende, ontnuch
terende en erg originele film. Vrij. 
18 okt., Ned. 1 om 21u.23 

' i f > M 

• Het kon niet uitblijven: de 
Vlaamse overheid wil extreem geweld 
bannen van het TV-scherm. In het Vlaams 
parlement, kommissie Welzijn, werd vo
rige week een dag uitgetrokken om te 
debatteren over o.a. kinderbescherming. 
VLD'er Etienne De Groot uitte felle be
zwaren tegen geweld op TV en vond 
daarbij medestanders in CVP-hoek. De 
vraag voor een (opgelegde?) etische kode 
werd opnieuw gesteld. Gelijkaardige ge
luiden waren er te horen vanuit het 
federaal ministerie van Justitie. Stefaan 
De Clerck wil de verkoop en de verhuur 
van gruwelvideo's verbieden. De minister 
denkt daarbij niet aan fiktie, wel aan de 
zgn. 'reality movies' waarin echte mensen 
echt verwond of gedood worden. Ook 
kinderporno en bestialiteiten moeten uit 
het verkoops- of verhuurcirkuit gehaald 
worden. 

Télé-Bruxelles zal binnenkort 
dan toch te ontvangen zijn in de Vlaamse 
Rand rond Brussel, maar ook ver daar
buiten. Het lokale station, waarvan de 
Brusselse burgemeester De Donnéa voor
zitter is, heeft een zender geïnstalleerd op 
de Brusselse administratieve toren. Télé-
Bruxelles krijgt van de Vlaamse gemeen
schap geen toelating om buiten zijn regio 
op de kabel te komen en heeft dus het 
recht in eigen hand genomen. Bij het ter 
perse gaan was er al protest gerezen 
vanuit CVP-kringen bij monde van 
Vlaams parlementslid Michel Doomst. 

Die noemde het een 'pure provokatie'. 

Op een kleine maand tijd heeft 
Vlaanderen twee nieuwe TV-bladen. Het 
eerste heet TV7, uitgegeven door de In
ternationale UitgeversMaatschappij (van 
o.a. De Nieuwe Panorama), en zou sinds 
gisteren in de kiosken moeten liggen. Het 
andere gaat Telepro heten en zal vanaf 5 
november worden uitgegeven door Roul-

arta. Het hoeft geen verder betoog dat 
beide bladen zich zullen richten tot het 
totnogtoe 'onbediende pubHek'. Of beide 
nieuwelingen helemaal kansloos zijn is 
niet zeker: de markt van Nederlands
talige TV-bladen, wekelijks goed voor 1 
miljoen exemplaren, groeide vorig jaar 
met 5%. 

Mike Verdrengh en Guido De-

praetere zullen niet opnieuw deel uit
maken van de VTM-direktie. Ze blijven 
we! 'extern adviseur', de funktie die de 
hunne werd na het opstappen van Luc De 

Leersnyder. Mike en Guido kunnen zich 
niet verzoenen met de lange termijn
planning voor VTM. De nieuwe gede
legeerd bestuurder, na het verdwijnen van 
interim Vic Haenen, zal Christian Van 

Thillo heten, uitgever van o.a. Het Laat

ste Nieuws. 

Geweld 
• En wat doet Cas Goossens, ge

wezen administrateur-generaal van de 
BRTN, ondertussen? Weinig zo blijkt 
volgens Het Belang van Limburg. Cas zit 
nog altijd bij de BRTN, maar heeft daar, 
gezien Bert De Graeve ondertussen het 
roer heeft overgenomen, nog maar wei
nig om handen. Hij wacht m.a.w. op zijn 
pensioen en klust ondertussen wat bij 
door voor de BRTN 'internationale be
trekkingen' te onderhouden. De Vlaamse 
regering denkt er nu aan om hem te 
belasten met de koördinatie van de Keizer 
Karel-feesten in 2000. 

E VT4 heeft zijn omroepsters be
dankt voor bewezen diensten. Reden: 
omdat de boodschappen vooraf opge
nomen werden, konden de dames niet 
meer inspelen op 'de aktualiteit, zoals het 
weer'. En konden ze ook niet inspelen op 

Pascale Bal is VT4-omroepster af. 

de 37ste wijziging van het programma
schema... 

Tot slot: de vakbonden van de 
BRTN hebben opnieuw een stakings
aanzegging ingediend. Kop van Jut is, 
zoals geweten, het nieuwe maxi-dekreet. 

PaulJamberstrakteeröe ons van
avond op een rondje 'Leven met 
een alkoholist'. Wie ons van het 
opgevoerde staal vooral bijbleef 
was Ronny, die aan het 'afkicken' 
was. De manier waarop hij dat 
deed en de manier waarop Jam
pers het ons voorschotelde, zal 
ons nog lang in het geheugen 
blijven. Gezeten in zijn woonka
mer erkende de man dat hij een 
probleem had. Erkende hij ook 
dat zijn echtgenote, Louise, 'al 
veel meegemaakt had'. Mede 
daarom leefden ze ieder apart. Zij 
sliep in bed, hij op de sofa. Omdat 
hun sex-leven daardoor enigszins 

niet wist 'waarom'. 'Een echte 
alkoholist gaat niet alle dagen 
werken en kruipt in de kroeg' 
vergoelijkte hij zichzelf aldoor. 
De al met al serene manier waarop 
Jambers beide echtelieden aan 
het woord liet, deed ons denken 
aan de schitterende reeks 'Buren' 
van Frans Bromet (VPRO). Zoals 
Bromet de burenruzies uit de 
doeken doet, liet ook Jambers 
beide partijen aan het woord en 
konfronteerde hen met eikaars 
uitlatingen zonder evenwel zelf 
een oordeel te vellen. Dat hadden 
we ook met verwacht. Mogelijk 
wel een meer divers pluimage van 

Mannen weten 
niet waarom 
Jambers, VTM, donderdag 1 oktober 1996 

bemoeilijkt werd, had Ronny zich 
een sexfilm gekocht. 
Later volgden we hem op zijn weg 
naar huis. Sinds hij aan het af
kicken was, gebeurde alles op dat 
trajekt met de precisie van een 
Zwitsers uun/verk. Ronny kocht 4 
blikjes Jupiler, twee voor onder
weg, twee voor 'als hij 's avonds 
begon te bibberen'. Gaandeweg 
kregen we medelijden met hem. 
We durven geloven dat hij, wan
neer lazarus, het leven van zijn 
gezin tot een hel maakte en dat 
Louise het Juist daarom 'zat' was, 
maar wat Jambers ons toonde 
was een man die, in tegenstelling 
tot de bekende reklame, duidelijk 

alkoholici. Af te leiden uit de af
faire Cools vallen immers niet en
kel de lagere sociale klassen ten 
prooi aan de alkohol. En zo wij 
mogen veronderstellen zijn er 
ook vrouwen die 'hem wel lus
ten'. Gezien de opnames al een 
tijd geleden plaats hadden, had 
Paul ons daarenboven mogen 
vertellen of zijn gasten al dan niet 
hervallen waren. Maar aan dit 
soort ongezonde, niettemin pret
tige, nieuwsgierigheid kwam 
Jambers ons in deze uitzending 
niet tegemoet. Vanavond - over 
naaktmodellen - daarentegen... 

Krik 
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In de kou 
Onlangs raakte bekend dat TVD-Radio 
Public, als één van de vier Brusselse 
kabelnnaatschappijen, drie nieuwe pak
ketten betaaltelevisie aanbiedt. Eén 
pakket bestaat uit twee programma's in 
de Arabische taal, een ander pakket 
bestaat uit twee Turkse kanalen en een 
laatste pakket bestaat uit vijf Franstalige 
temazenders. 

Het feit dat sinds 1 oktober ook mensen 
uit Arabisch sprekende landen én uit 
Turkije terecht kunnen op de Brusselse 
kabel is lovenswaardig. Hierdoor hoeven 
allochtone bevolkingsgroepen geen 
zware investeringen meer te doen in 
dure satelietontvangstsvstemen. 
Tevens wil ik echter aanklagen dat de 
Nederlandstalige Brusselaars, die in ge
meenten wonen waar TVD-Radio Public 
het TV-aanbod verzorgt, weeral eens in 

de kou konr>en te staan. Samen met hen 
ben ik nog steeds hopeloos op zoek naar 
de Nederlandstalige zender Nederland 
3. 
Bij de komst van Ka2 en VT4 vond TVD-
Radio Public het blijkbaar niet meer 
nodig om nog langer Nederland 5 door 
te sturen. De „technische onmogelijk
heid" was het motief. Vandaag blijkt het 
technisch wel mogelijk om maar liefst 
negen nieuwe zenders door te sturen 

(weliswaar tegen betaling). Ik begrijp 
hier de logica niet meer? 
Mag ik dan ook van u vernemen wanneer 
Nederland 3 opnieuw haar volwaardige 
plaats krijgt op de kabel. De Nederlands
en anderstalige kijkers uit de gemeen

ten Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, 
Vorst, Ganshoren, Jette, Koekelberg en 
Schaarbeek hebben hier recht op. 

Sven Gatz. VU-raadsiM 
In de Brusselse Hoofdstei||ke Raad 

• WEDERWOORD • 

PS 
Hoe meer ik over de moord op Cools 
lees, hoe meer het inzicht groeit dat 
onheuse praktijken, zelfs maffia-metoden 
schering en inslag waren en misschien 
nog zijn bij de PS. 
Deze partij gaat echter mee de wetten en 
de uitvoering van de wetten bepalen en 
dit kan niet meer. 
Indertijd weigerde een PS-mandataris 
(Happart) de demokratisch gestemde 
wetten uit te voeren en weigerde hij zelfs 
zich te schikken naar een besluit van de 
Raad van State; een regering moest er 
voor vallen. Nu zijn de beschuldigden in 
de zaak-Cools nog altijd mandataris. 
Terwijl wij in Vlaanderen een partij uit
sluiten omdat ze zware woorden gebruikt 
en soms al eens een klap uitdeelt, aan
vaarden wij blijkbaar dat een partij - waar 
men met smeergelden, gestolen aandelen, 
gestolen schilderijen gewoon vindt en 
waar echte gangsters op de kabinetten 
fungeerden - nog deel uitmaakt van een 
regering. Dit kan niet als de bevolking een 
zekere vorm van politieke kuituur eer
biedigt. De uitspraak van Paul Van Grem-
bergen over de PS is terecht en de uit
voering ervan moet ook geëist worden, 
tenzij wij alles aanvaarden. 
Ik ben meer en meer beschaamd om 
Vlaming te zijn wegens onze verregaande 
lankmoedigheid. 

Etienne Keymolen, 
Asse 

Andere aanpak 
nodig 
Het weinig opbeurende boek „Het vlees 
is zwak" van Jaak Vandemeulebroucke 
roept op om een andere aanpak. Dat wil 
zeggen dat de huidige géén goede is, of 
mislukt is. Een aanpak herzien is naar de 
basis teruggaan om de oorzaak op te 
sporen: de beruchte en bejubelde vrije 
markt en onbeperkte konkurrentie. Een 
gaucho in Argentinië verdient 16.000 fr. 
per maand. Rundvlees kost daar 26 fr. per 
kilo. Natuurlijk en goedkoop voedsel is er 
in overvloed. Hormonen zijn onnodig. 
Wat het rundvlees hier kost en wat ie
dereen moet verdienen om rond te ko
men weten wij. Iedereen verdient graag 
steeds meer, zonder ooit te beseffen dat 
de loonkost een boemerangeffekt heeft. 
Geproduceerde artikelen en werk wor
den steeds duurder. Dit probeert men op 
te vangen door de produktiviteit te ver
hogen en kostelijke werknemers te ver
vangen door robots. 

In de rundvleessektor verhoogt en ver
snelt men de produktie door hormo
nentoediening. Zoekt men naar goed
koop voedsel en geeft men aan plan-
teneters andere gemalen planteneters. 
Waardoor ziekten ontstaan. Overproduk-

tie met epidemieën als gevolg en het in het 
gedrang brengen van de volksgezond
heid. De overheid doet er nog een flinke 
schep bij door de loonlast blijvend te 
verhogen, waardoor veel jobs vernietigd 
worden. Werk en gezond kweken is on
betaalbaar geworden. Om de verontruste 
bevolking gerust te stellen gaat de over
heid op hormonenjacht. Heeft verdacht 
veel gelijkenis met de drugs- en alkohol-
jacht. Kost véél en geraakt nooit opgelost. 
Omdat de oorzaak nooit aangepakt 

wordt. Voert men onbeperkt gezond en 
goedkoop vlees in uit goedkope landen 
dan gaat de sektor hier volledig kapot. 
Dat is dus géén oplossing. 
De enige oplossing is de lasten fors ver
lagen waardoor er géén nood meer is om 
verkeerde kweekmetoden te gebruiken. 
Feitelijk is de overheid de aanleiding 
daartoe geweest. Vervolgens kan men 
zeer streng optreden tegen wie het nog 
zou blijven doen uit overmatig winst
bejag. Niet met straffen waar men in 

vergehjking met de winsten de schouders 
voor ophaalt. Wie betrapt wordt moet 
ook onmiddelhjk en zonder verdere dis-
kussie gestraft worden. Dit alles zeer goed 
bekend maken als afschrikking. Dan zou 
na korte tijd de kwaal uitgeroeid zijn. Als 
iemand die oplossing een klucht zou 
vinden, kan die dan wat anders voor
stellen dat beter is? 

W. De^eldere, 
Bru^e 

B' legin oktober mocht het Bouw
en Renovatiefonds van het 
ADVN 218.000 fr. noteren, 
dat is weer „een steentje" 

bij voor de grootste plannen: 
de verbouw van het 

aangei<ochte gewezen-scholenpand aan de Antwerpse 
l^nge Ijeemstraat. 

Deze weel< zijn we te rade gegaan bij André De Beul, het 
gewezen VU-parlennentslid vertelt waarom een aangepaste 

en degelijke behuizing van het Archief en 
Dokumentatiecentrum van het Vlaams-Nationalisme zo 

belangrijk Is. André De Beul put daarbij een recente 
ervaring. 

Een toekomst 
voor ons verleden 

Wie de eindverhandeling uit 1995 van 
Bart De Wever leest over de ,,Herrijzenis 
van de Vlaams-nationale partijpolitiek 
(1949-1965) - Het arrondissement Ant
werpen" en let op de bronverwijzing, 
beseft ais geen ander welk een enorme 
dokumentatiebron het Archief en Do
kumentatiecentrum van het Vlaams-Na
tionalisme (ADVN) is voor de geschied
schrijving van de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. 
Het ADVN bewaart de archieven van de 
Vlaams-nationale strijd Men vindt er wer
kelijk alles terug; met alleen over de 
bijdrage van de leidende figuren, maar 
ook over deze van de gewone militant 
Onze kinderen en kleinkinderen kunnen 
in het ADVN terecht om te weten wat hun 
ouders en grootouders hebben gepres
teerd in de emancipatiestrijd van de 
voorbije halve eeuw. 
Met zijn rijke verzameling - 1 400 strek
kende meter archief, 2.800 titels van 

kranten en tijdschriften, 12.500 bibli-
oteekwerken en 30.000 audiovisuele 
eenheden (affiches, foto's, films, ge
luidsbanden, enz.) - stelt het ADVN de 
toekomst van ons verleden veilig voor de 
volgende generaties Door zijn almaar 
aangroeiende kollekties, was de behui
zing van het ADVN de jongste tijd pro
blematisch geworden. Mede door de wel
willendheid van de stad Antwerpen kon 
een waardevol ruim schoolgebouw in de 
Antwerpse Lange Leemstraat worden 
aangeworven als nieuwe en prestigieuze 
thuishaven. 
Dit schoolgebouw moet thans voor zijn 
nieuwe funktle worden aangepast en in
gericht. Om deze werken mogelijk te 
maken doe ik een beroep op alle Vlaams
nationalisten, maar vooral op mijn ge
neratiegenoten, om naar godsvrucht en 
vermogen, een financieel steentje bij te 
dragen. 

André De Beul 

Zelf 
mee

bouwen 
WU-lezers kunnen het bouw-initiatief, 
waarbij 5 miljoen fr. aan bijkomende fond
sen wordt gezocht, een eindje vooruit 
helpen door een bijdrage te storten op 
rek. 419-8059599-91 van het ADVN, met 
vermelding Bouw- en Renovatiefonds. 
Voor schenkingen vanaf 1.000 fr. wondt 
een fiskaal attest afgeleverd. 
Alle schenkers wonden met naam venmeid 
in een publikatie die verspreid wondt zodra 
het nieuwe gebouw in gebruik is ge
nomen. 

Om deze rijkdom aan dokumenten een 
passenden voor iedereen toegankelijk 

ondericomen te geven wil het ADVN naar 
ruime en veilige gebouwen. Elke financiële 

steun, hoe bescheiden ook, is daartJij van 
harte 

K.^ 
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n Moskou werden destijds geen Olympische 

spelen gehouden voor invaliden. 'Rusland 

heeft geen invaliden' heette het officieel. 'Ik denk dat 

ook Atlanta ons liever niet had zien komen.' Dat 

zegt Ludo Maesen, handboogschutter op de jongste 

Paralympics. Hij kan het dus weten. 

• UITSMIJTER • 

Ludo Maesen (42), Lanakenaar, jarenlang 
VU-lid en voorzitter van de Motorische 
Cel Handboogschieten viel onlangs de 
eer te beurt om in Atlanta deel te nemen 
aan de Paralympics, de Olympische spe
len voor invaliden. Hoe vereerd hi| ook 
was, na afloop kijkt hij er met gemengde 
gevoelens op terug. 

STIJGING NIVO 

De weg naar Atlanta was lang, voor alle 
deelnemers, ook voor Maesen. Toen hij 9 
maanden oud was kreeg hij polio (kin
derverlamming) waardoor hij 'sleept' met 
zijn rechterbeen. Die handikap verhin
derde hem evenwel niet om op latere 
leeftijd te gaan handboogschieten. Bij de 
validen. Het was dr. Dents Jaeken, een 
Lanaakse arts, tevens voorzitter van de 
Belgische Federatie van de Gehandikap-
tensport, die Maesen wist te overhalen 
om te gaan schieten bij de invaliden. „Op 
het eerste gezicht zou je kunnen denken 
dat mijn handikap van ondergeschikt 
belang is bij mijn sport, maar dat is niet 
helemaal het geval. Het houden van een 
stabiel evenwicht is bij het schieten nood
zakelijk en dat is voor mij een zwaardere 
opgave dan voor valide schutters. In deze 
sporttak schieten invaliden gemiddeld 
100 punten minder dan validen. De kloof 
tussen beiden wordt wel almaar kleiner. 
Niet alleen bij het handboogschieten, 
maar ook bij de andere invalide atleten 
stijgt het nivo zienderogen." 
Dat de Paralympics-ploeg van België vrij 
veel eremetaal mee naar huis bracht, mag 
geen echte verrassing heten: de selek-
tienormen waren zwaar. Maesen moest 
zijn selektie afdwingen door 95% van het 
huidige wereldrekord bij de invaliden te 
schieten (voor de kenners iets meer dan 
1100 punten bij de staande schutters met 
een zgn. 'recurve-boog'). Hij schiet zijn 
Paralympics-selektie bij elkaar in het Ne
derlandse Stem, bij de validen dit keer. 
Een medaille leverde hem dat jammer 
genoeg met op: Maesen eindigt 17de. 

GEEN AMATEURISME 

Er is wel degehjk sprake van een kom
petitie tijdens de Paralympics, ook bij hen 
die pakweg 'Bodca', een kruising tussen 
een soort softbal en jeu de boules, spelen. 
„De leek vraagt zich soms af of dit wel 
topsport is. Maar hij moet zich proberen 
te verplaatsen in de mensen die dat doen. 
'Bodca' bv. beoefend door zeer zwaar 
gehandikapten: voor hen is dat erg moei
lijk om de bal, ook met hulpstukken, in de 
juiste richting te krijgen. Onze ploeg telde 
twee deelnemers aan die kompetitie 
waarvan er eentje zijn rolstoel met zijn kin 
moest bewegen. Op de leek komt dat over 
als amateurisme of bezigheidsterapie, 
maar dat is het niet. Bij het zwemmen heb 

ik een atleet gezien zonder armen waar
van ik dacht- 'Als die in het water springt 
dan verdrinkt die gegarandeerd'. Maar 
één keer in het bad zwom hij beter dan jij 
en ik." 

Handboogschieten is dan weer een sport 
die echt geïntegreerd is. Het leent zich 
ook goed tot integratie: ze kan door 
beiden tegelijk beoefend worden, er 
wordt minder onderscheid gemaakt. Aan
vankelijk was dat met het geval. „Vroeger 
werden de kampioenschappen voor va
liden en invaliden apart georganiseerd. 
Voor de invaliden betekende dat meestal 
een erg magere opkomst wat zorgde voor 
een dito sfeer. Dat vond ik zo depri
merend dat WIJ ervoor hebben geijverd 
om de kampioenschappen geïntegreerd 

•' ''f 

eten, bij de Paralympics viel er mets te 
rapen. Wat ik ook storend vond was dat 
de spelen voor de Amerikanen 'erop' 
zaten. Het Centennial Park, plaats van de 
bomaanslag, was al opgeruimd en vracht
wagens reden af en aan met opgebroken 
materiaal. De ontspanning voor ons be
perkte zich tot het bekijken van een 
videofilm." 

Ook de behuizmg voldeed niet aan wat je 
zou kunnen verwachten. Hadden de va
liden daarmee al problemen, toen Mae
sen en zijn kamergenoot in Atlanta aan-

Ernstig nemen 
te laten gebeuren. Nu zie je valide en 
invalide sporters naast elkaar schieten, 
weliswaar met een aparte kampioenstitel. 
In eerste instantie wilden weinig ver
enigen het organiseren, nu vraagt men 
zich af 'Waarom zijn het altijd dezelf
den''." 

VERSLAGGEVING 

Het mag een klein wonder heten dat nog 
relatief veel mensen op de hoogte zijn van 
de afgelopen Paralympics: de verslag
geving was, m tegenstelling tot de spelen 
voor validen, met indrukwekkend. In de 
weinige interviews vooraf werden de 
deelnemende atleten ook met zelden op
gevoerd als kuriosa. Die indruk had ook 
Maesen soms. „Daar moet nog veel aan 
veranderen. Maar misschien is het op
voeren van ons als kuriosa met slechts één 
arm of op een driewieler nog beter dan 
ons dood te zwijgen zoals de BRTN deed 
Officieel heette het omdat het nieuws 
rond de verdwenen kinderen teveel tijd in 
beslag nam Ik begrijp dat men met tot 
middernacht Paralympics-beelden kan 
geven, de interesse daarvoor is nu een
maal kleiner. Ik begrijp evenwel met dat 
de RTBF wel, en de BRTN geen ploeg 
afvaardigde." 

Wat we wel uit de weinige Vlaamse 
verslaggeving konden afleiden was dat de 
invalide adeten met bepaald een pre
sidentieel onthaal te wachten stond. De 
wanorde en dommigheden stapelden zich 
dermate hoog op dat de Zwitserse de
legatie uit protest de sluitingsceremonie 
links het liggen. „Een prachtig voorbeeld 
in dat verband kreeg ik van een af
gevaardigde van het konsulaat van België. 
Toen de 'echte' Olympische spelen bezig 
waren kon hij iedere dag uitgebreid gaan 

kwamen, werd hen een lege kamer toe
gewezen. Even later arriveerde het bouw
pakket voor hun bedden ... Ook de 
veiligheidsmaatregelen, bij de valide at
leten tot in het absurde doorgevoerd, 
werden op een vreemde manier toe
gepast: de ene dag werd Maesen haast 
uitgekleed - zijn ijzeren protese deed de 
magnetische poort tilt slaan - de andere 
dag werden, zoals hij het zegt, 'de grote 
poorten opengegooid'. 

STRUISVOGEL 

Onze gesprekspartner meent ovengens 
dat Atlanta de Paralympics liever kwijt 
dan rijk geweest was. „Indien zij er op een 
propere manier afstand van hadden kun
nen doen, dan was dat gebeurd. Toen 
Rusland gevraagd werd om ze te or
ganiseren, wimpelde de aspirant-gastheer 
de vraag af door te stellen dat Rusland 
geen gehandikapten had. De Amerikanen 
steigerden. Terecht. Maar het nummer 
dat ZIJ in Arianta hebben neergezet was 
toch ook een sterk staaltje struisvogel
politiek." Sydney heeft al beloofd de kop 
uit het zand te houden. 
Werden reis- en verblijfskosten, net zoals 
bij de validen, betaald door het Belgisch 

Olympisch Internationaal Comité 

(BOIC) - Maesen heeft zich middels een 
fotoverkoop wel een noodzakelijke kij
ker, de roos staat op 70 m., kunnen 
aanschaffen - de behandeling van beide 
groepen was toch niet geheel evenwaar
dig. Opnieuw IS dat vreemd. Met veel 
kwade wil zou je sommigen van op
zettelijke disknminatie gaan verdenken. 
Zo met Maesen, al is er een 'maar'... „Wij 
worden allemaal beschouwd als topspor
ters. Maar onze valide kollega's kregen 
hun Olympische uitrusting in een nette 

Samsonite-koiier, wij de onze in plun-
jezak Zo hebben wij ook lang moeten 
aandringen voor het verkrijgen van een 
Be/gflcow-telefoonkaart. Bij de voorstel
ling van beide teams werd een beeld 
opgehangen van 'één grote familie', zo
wel van de Olympics als van de Pa
ralympics. De valide atleten werden daar 
met veel trompetgeschal aangekondigd 
en even er achteraan kwamen die van de 
Paralympics. Ik heb ternauwernood mijn 
naam gehoord. Daarna kwam de de
legatieleider van de Olympische atleten 
aan het woord. De onze evenwel kenden 
ze nog met met naam. Indien men dat 
bewust doet - men kan een antipatie 
hebben - dan kan ik dat nog begrijpen. 
Maar men had er gewoon niet aan ge
dacht! Dan zijn we toch verkeerd bezig. 
Dit voorbeeld vak met nu toevallig in, 
maar het zijn er tientallen." 

TOPSPORT 

Maesen klaagt nogal wat zaken aan, maar 
benadrukt anderzijds ook dat de Para
lympics voor hem een hele ervaring wa
ren. Sydney 2000 wenkt en hij hoopt dat 
er tegen dan opnieuw heel wat voor
oordelen uit de wereld zijn geholpen. 
Tijdens het gesprek ontpopt hij zich als 
een militant voor de invaliden. Die laatste 
term vindt hij overigens het meest ge
schikt. „WIJ zijn mensen als anderen. De 
behandeling van invaliden hangt niet
temin voor een groot deel af van de wijze 
waarop zij zich naar de maatschappij 
opstellen. Wij willen wel ernstig worden 
genomen. En dat gebeurt nog met altijd." 
Hij voelt zich geen invalide, maar be
schouwt zichzelf 'als iemand die een 
beetje gehinderd wordt in het vrij be
wegen'. „Ik heb een voltijdse job, met 
alles erop en eraan. Maar er zijn veel 
mensen die ergens op jeugdige leeftijd m 
een rolstoel belanden en dan met veel 
moeite aan sport gaan doen. Daar moet je 
respekt voor opbrengen, ook al oefenen 
ze maar drie keer per week. Dat lijkt niet 
alleen op topsport, dat is het!" 

Geert Vranken 

Ludo Maesen 
in aktie: „Het 
sportieve nivo 
op de 
Paralympics 
stijgt iedere 
iceer." 
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