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I P 

INHOUD 
o Mocht Hugo De 

R i d d e r ooit nog eens een 
b o e k over poli t iek p legen d a n 
zou hij de ove r loop van H e r 
man Candr i e s zo k u n n e n be
schrijven.. . 

" ^ D e k o n g r e s r e d e v a n 
voorz i t te r Ber t A n c i a u x in
tegraa l weergegeven . 

Een d o k u m e n t om 
bij te h o u d e n : he t maa t -
sohappeii jk p r o g r a m m a zo
als door het V U - k o n g r e s te 
I jcuven goedgekeu rd . 

21 Vlaanderen huldigt 
twee van zijn voorname let
terkundigen; de dichter Anton 
van Wilderode en de roman
cier Hube r t Lampo. 

In ft strijd om de 16 
verhaa l t H u g o D e R i d d e r de 
val van M a r t e n s en zijn laat
ste reger ing, d e verk iez ing 
v a n 24 noven iber '91 en d e 
k o m s t van D e h a e n e op „ d e 
16". 

CVP GETUIGT 
VAN INTELLEKTUELE 
ARMOEDE 
Opdat elke onduideLijkheid over het maxitöchappeLijk pro-

jekt van de VoLkdunie zou uitgedlüteti zijn publiceren wij 
deze week de integrale tekjt zoab hij op het kongre.) te 
Leuven (op 11 en 12 tieptember) werd goedgekeurd. 
De aandachtige lezer zal inderdaad merken dat deze 
tekdten van een gezonde maatschappelijke bezorgdheid 
getuigen. 

D i t kongres , da t in de rij be 
langri jke V U - k o n g r e s s e n reeds 
een plaats heeft ve rworven , doe t 
i n d e r d a a d een gooi naa r de toe
komst . N a a r de 21ste e e u w die 
snel op ons afkomt en n ieuwe 
eisen stelt aan mens en maa t 
schappi j . 

D e well icht p r a n g e n d s t e u i tda
g ing w o r d t de w e r k i n g van de 
demokra t i e , nu reeds zo s terk 
bed re igd d o o r onverschi l l igheid 
t egenover het poli t ieke gebeu
ren. E^n negat ivisme da t v a a k 
door politici en par t i jen in de 
h a n d w o r d t gewerk t . H e t cy
nisme w a a r m e e de n ieuwe 
CVP-voorz i t t e r de over loop van 

H e r m a n Candr i e s beoordee l t is 
daa r een getuigenis van . 

H e t par t i jbes tuur van de V U 
n a m met gro te v e r w o n d e r i n g 
kenn i s van he t s tunt - en boch
t e n w e r k da t CVP-voorz i t t e r 
J o h a n Van H e c k e en diens 
kersverse fraktieleider Pau l 
Tant moe ten ui thalen om over
lopers te k u n n e n b innenha len 
spijts CVP-kongresbes lu i t en en 
CVP-wetsvoors te l l en . H e t ge
tuigt daarbi j van intel lektuele 
a r m o e d e om een part i j die, zon
de r haa r p r o g r a m m a te ver loo
chenen , een pog ing o n d e r n e e m t 
om haa r profiel duideli jker te 
m a k e n m a a r meteen in een reeds 

De 1.000 kongragangent keurden (haoöt) eenparig het maat,ichap-
pelijk projekt van hun partij goed. 

lang ach te rhaa ld l inks- rechts -
schema te d u w e n . Wil de C V P 
misschien h ie rmee de eigen p r o -
fielloosheid wegmoffelen en het 
maatschappel i jk deba t in Vlaan
de ren ui t de -weg gaan ? 

H e t V U - b e s t u u r stelt vas t da t 
vele van de b e k o m m e r n i s s e n 
die op he t V U - k o n g r e s w e r d e n 
wee rgegeven en in k o n k r e t e 

p r o g r a m m a p u n t e n omgeze t ze
ke r de g o e d k e u r i n g k u n n e n 
w^egdragen van de b r e d e 
N C M V - én A C W - k r i n g e n . E n 
van b r e d e lagen van sociaal-be-
•wogen m e n s e n die he t ha r t op 
de juiste p laa t s d r a g e n . 
CVP-voorz i t t e r Van H e c k e zou 
zich d a a r be t e r eens over be ra 
den . 

EERST DIT 
en vraagt zich soms 

I af waarom politici zo 
[ weinig inspanningen 

leveren om de geloof
waardigheid van hun bedrijf te 
herstellen. De kronkels waarin 
de nieuwe CVP-voorzitter J o 
han Van Hecke zich heeft ge
draaid om de overloop van 
Herman Candries te recht
vaardigen waren staaltjes van 
brutaal C3misme. 

Het wansmakelijk vertoon zit 
ons niet hoog omdat het om 
een ex-VU'er gaat maar om 
de mokerslag die Van Hecke 
de politiek heeft toegebracht. 
Hoeveel mensen in Vlaande
ren hebben na het beluiste
ren van zijn manke uitleg niet 
opnieuw gezegd dat het ,,al
lemaal dezelfde totentrekkers" 
zijn? Hoeveel mensen hebben 
die dag ,,de politiek" niet defi
nitief de rug toegekeerd ? 
Velen hebben bij het aantre
den van Van Hecke gehoopt 
dat een ongeschonden figuur 
een fris geluid in de pcJitiek 
zou betekenen. Zij komen be
drogen uit. 

In de veronderstelling dat het 
maatschappelijk 
VU-programma een breuk met 
het verleden zou betekenen 
en dat overlopen dus gerecht
vaardigd is blijft nog steeds 
het gegeven dat een verkozen 
mandaat niet de verkozene be
hoort maar de lijst waarop het 
verworven werd. 
Dat weet ook de CVP, twee 
van haar mandatarissen {Tay
lor en Pmxten) hebben trou
wens in dat verband een 
,,wetsvoorstel om de politieke 
overloperij van parlementsle
den te bestrijden" ingediend. 
Het voorstel dat slechts één 
artikel bevat luidt klaar en dui
delijk : „ieder lid van de wetge
vende kamers dat tijdens een 
zittingsperiode hd is van meer 
dan één politieke fraktie houdt 
onmiddellijk op zitting te heb
ben en kan slechts opnieuw 
zijn mandaat bekleden na op
nieuw te zijn verkozen." 

De heren Taylor en Plnxten 
wisten goed wat zij deden, 
In hoge bewoordingen hebben 
zij het over de geloofwaardig
heid van de verkozene die van 
doorslaggevend belang is voor 
het geloof In de demokratie. 
Een overloper beschaamt het 

vertrouwen van de burger die 
hem heeft verkozen, hij holt 
zijn politieke geloofwaardig
heid, die van het parlemen
tair mandaat en van de parle
mentaire demokratie uit. Het 
voorstel dateert van maart '93, 
een half jaar later reeds wordt 
het met klank en verve verloo
chend ! 

In een open brief aan de 
CVP-voorzitter heeft Paul Van 
Grembergen niet geaarzeld 
deze ronduit te zeggen dat het 
gekonkel hem de Indruk geeft 
dat de oude CVP-gewoonten 
van Suhbetzinnyheid, hypokruiie 
en onbetrouwhaarheS zijn geble
ven. Van Hecke noch Candries 
komen alles behalve groot uit 
de transaktle. Van Hecke niet 
omdat hij deze overloper had 
moeten aanmanen ofwel zijn 
mandaat aan de VU terug te 
geven, ofwel als onafliankelljk 
zetelend mandataris de vol
gende verkiezingen af te \vach-
ten. Candries niet omdat hij 
zijn mandaat aan de VU terug 
had moeten geven om zich bij 
volgende verkiezingen op een 
CVP-lljst te melden. Alle an
dere bedenkingen zijn larie en 
apekool. 

Wij zouden oneerlijk zijn 
moesten wij beweren dat over

loperij van VU-mensen ons 
geen pijn doet, maar wat ons 
het meest bezeert is het feit dat 
,,grote heren" die zo vaak op 
militanten (én hun vrije tijd, én 
hun geld, én hun idealisme, én 
hun vertrouwen) beroep heb
ben gedaan om te komen waar 
ze geraakt zijn deze van van
daag op morgen laten vallen 
zonder enige schaamte! 

Dat ze daar bovenop geen 
béétje hun best doen om de 
zo reeds gehavende reputatie 
van het politieke bedrijf te fat
soeneren is misdadig. En deze 
houding zal ze, vroeg of laat, 
zuur opbreken. 

Wat moet onze konklusle zijn 
uit de overloop-Candries ? 
Mogen wij het In populaire 
termen zeggen ? Er groeit een 
gat In de markt voor een po
litieke partij en voor poliricl 
die angstvallig met het toe
gekende vertrouwen omsprin
gen, die het belang van mensen 
boven eigenbelang stellen en 
niet door de knieën gaan voor 
een burgemeesterssjerp of een 
ander kado. 

En dat gat In de markt wordt 
met de dag groter ! 

Alaurits Van Liedekerke 
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Het boek De Hormonen
maffia door J aak Vande-
meulebroucke (VXJ-Euro-
parlementsiid) loopt als een 
trein. De eerste oplage, 
3.000 eksemplaren, is zoAvat 
helemaal uitverkocht. Om 
aan de vraag te kunnen vol
doen diende de uitgever 
(Hadevvijch, Antwerpen) 
zelfs eksemplaren uit Neder
landse boekhandels terug te 
halen. Een tweede druk is 
in de maak, net zoals een 
Franse vertaling. 

Het boek kan ook op het 
VU-sekretariaat (aan leden
prijs, 495 fr.) gekocht wor-

'i den. 

• O p een perskonferentie te 
Brussel hebben 16 dieren-
artsen-vleeskeurders, leden 
van de hormonencel, hun 
beklag gemaakt over het al
maar driester optreden van 
de hormonenmaffia. De aan
slag op keurder Var» Den 
Braembussche uit Eeklo 
deed de emmer overlopen. 
De veeartsen weigerden 
voor de kamera's te verschij
nen, de schrik zit er duide
lijk in. 

• Jaak Vandemeule-
broucke vraagt eerste minis
ter Dehaene dit probleem 
niet als een detail te be
schouwen en maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat 

^ ernstige en goede ambtena-
I ren de moed zouden verlie-
I zen en hun «werkzaamheden 

stopzetten. 

. f l In Gent kwamen afge
vaardigden van de vijf in 
„de hormonenoorlog" be
trokken ministeries samen 

\ om nieuwe strategieën uit 
te vinden om de hormonen
maffia uit te schakelen. 
Vooral het ministerie van 
Landbouw zal andere w^egen 
moeten bew^andelen, haar 
kontole in duizenden veebe-

, drijven wordt door slechts 
drie veerartsen uitgevoerd. 
Het ziet er naar uit dat de 
volgehouden aktie van Van-

' demeulebroucke eindelijk 
vruchten begint af te wer
pen. 

• De broer van Vlaams 
Blok-kamerlid Spinnewyn, 
die via een foto in de pers 
ontmaskerd werd als de man 
die in Ronse de neus van een 
ZDF-kameraman aan gru
zelementen sloeg, is nog , 
steeds ondergedoken. 

• De El Al-boeing die in 
oktober van vorig jaar neer
stortte op de Amsterdamse 
Bijlmermeer bevatte had ge
vaarlijke chemikaliën aan 
boord. Er werden reeds dui
zenden tonnen vervuilde 
grond afgegraven. 

• Het is geweten dat 
CVP ers biezonder lief voor 
mekaar kunnen zijn. Eer
der reeds kon gelezen wor
den dat Wüfried Martens 
van Tindemans vindt „geen 
slechter mens" te hebben 
ontmoet. Deze "week ver
klaart diezelfde Martens in 
Dag Allemaal dat er bij de 
CVP een partijvoorzitter 
(Herman Van Rompuy) 
weggaat „die in zijn op
dracht is mislukt. Volkomen 
is mislukt." 

GANSHOF... 
Het overlijden van Walter 
Ganshof van der Meersch -werd 
in de media breed uitgesmeerd, 
de kommentaren belichtten 
vooral zijn biezondere opdrach
ten om Belgische regerin
gen-in-nesten bij te springen. 
Brandweerman, man achter de 
troon, vke-koning; hij kreeg het 
allemaal toegedicht. 

Jurist, hoogleraar, advo-
kaat-generaal bij het hof van 
Kassatie nog voor hij 40 werd, 
het wekt bewondering. Wellicht 
roept dit ook vragen op over 
de manier waarop hij die positie 
verwierf en hoe hij er is mee 
omgesprongen. 

Feit is dat Walter Ganshof van 
der Meersch in 1940 belast 
werd met het preventief interne
ren van mogelijke leden van de 
zo geduchte vijfde kolonne. Dit 
lot onderging o.m. Joris van Se-
veren tot het bittere einde. Hij 
werd namelijk ,,preventief "op
gepakt en meegevoerd door te
rugtrekkende troepen. 

In de chaos van Abbeville ^vist 
niemand raad met deze gevan
genen en Franse soldaten, zon
der enige opdracht vanwege de 
Belgische Staatsveiligheid, 
doodden Van Severen en an
dere opgeslotenen in de stads
kiosk. 

In Londen -wist Van der 
Meersch zich bij de regering te 
voegen. Of deze eminente jurist 
op de hoogte w^as van ' de re-
geringsbesluiten van 1942 over 
het beruchte artikel uit het straf
wetboek, dat „het verraad" rui
mer omschrijft, is onduideHjk. 
Of en hoe Ganshof heeft mee 
gew^erkt £ian de regeringsbeslui-
ten van 'AA is evenmin geweten. 

Maar gezien zijn betrokkenheid 
bij het regeringsw^erk en vooral 
omdat hij het was die de repres
sierechtbanken heeft geleid, kan 
men zich moeilijk inbeelden dat 
hij er niet bij betrokken is ge-
Aveest. Want ook al beweert men 
dat hij het verloop ervan gemil
derd heeft door geen verzetslui 
in de rechtbanken te laten zete
len, ook al heeft hij via allerlei 
initiatieven gepoogd enige lijn 
in de procesgang en de strafbe
palingen te krijgen, hij was de 
uitvoerder van een beleid dat 
toen noch nu, 50 jaar later, te 
billijken valt. 

Hij zelf heeft nooit blijk ge
geven van enige vergissing of 
schuld. 

...DE 
VERBORGEN 
MACHT 
Ganshof verkoos een terugge
trokken leven boven een eerste-
rangsrol op de politieke scène. 
Daardoor bleef hij „ongeschon
den" en kon men hem vaak als 
brandweerman oproepen, wan
neer de regering ten einde raad 
was. Dat -was zo in Kongo 
(1960) toen de Dipenda in chaos 
ontaardde en later (1976) om in 
Schaarbeek een einde te maken 
aan de lokettenkwestie. 

Vanuit het bestel gezien zal 
Ganshof zijn rol van behoe
der van het koninkrijk wel uit
muntend gespeeld hebben maar 
deze briljante jurist had niet 
de minste voeling met wat er 
in Vlaanderen leefde. Nog net 
voor zijn dood publiceerde hij 
met een koUega in het Rechtskun

dig Weekblad een scherpe tirade 
tegen de jongste staatshervor
ming die hij beschouw^de als het 
vernietigen van België. Hope
lijk zal na zijn dood blijken dat 
hij minder zwijgzaam was, dan 
men aanneemt. Maar als onge
kroonde (vice-)koning, hoefde 
hij van zijn audiënties wellicht 
geen notaboekjes bij te houden. 
Kortom, wat meer informatie 
over de achtergronden van deze 
man, zou het beeld wellicht kun
nen verduidelijken. 

Feit is dat verborgen macht 
meer vermag dan legitieme 
macht \vat wij als demokraten 
ten zeerste verwerpen. 

"-7^W^ 

MEST 
Wie had ooit gedacht dat de 
Vlaamse regering zou kunnen 
uitschuiven over de overtollige 
mest in Vlaanderen ? 

Minister De Batseher (SP) wil 
het spel hoog spelen. De Mi
lieuminister kondigde verleden 
week aan dat hij opstapt in
dien de Vlaamse regering deze 
maand zijn mestaktieplan niet 
goedkeurt. 

Volgens de minister komt de 
volksgezondheid in het gedrang 
wanneer er geen paal en perk 
gesteld wordt &a.n de mestover
schotten. 

Van de VU krijgt de Vlaamse 
vice-premier alle steun, het is 
echter de CVP, of kever de Boe
renbond-lobby binnen die par
tij, die het mestaktieplan de oor
log verklaard heeft. Het plan 
wordt besproken Ln een "inter-
kabinettenwerkgroep". 

De vertegen-woordiger van het 
kabinet Van den Brande (CVP) 
in die werkgroep wordt halfrijds 
betaald door de Boerenbond, en 
hij tekende op de valreep be-
zwciar aan tegen de goedkeu
ring van het plan. 

De Boerenbond bekijkt de zaak 
immers vanuit haar eigenbelang 
in plaats vanuit het Vlaams be-

Wij willen niet beweren dat het dank zij deze VU-aktie D e Vlaamse 
kus t : niet te koop (zondag 21 maart 1993) id geweekt dat miniöter 
De BatMÜer op 15 dcptember het Duinendekreet heeft laten publice
ren. Het besluit iö het resultaat van veelfaktoren, o.m. van naarötig 
werk in de Vlaanue Raad onder impuL van Michiel Capoen (VU) 
en Johan Vande Lanotte (SP) en waarbij Jan Loaned (VU) zijn 
jarenlange inzet, ook aid gemeenteraaddlid van een kudtgemeente, in 
wettekdten verwoord ziet. Titelen (zoalö D e M o r g e n het voorbije 
weekeinde deed) „De Batdelier bedchermt 1.000 hektare duinen" 
lijkt ond een beetje te partijdig! Leed ook Du inendek ree t met 
voorbehoud en bijsturing. 

lang. In De Standaard (het is 
w^erkehjk boeiend om lezen hoe 
deze krant nu eens De Batse-
lier en dan weer de Boerenbond 
steunt naargelang de joemalist 
die het stuk schreef) Ijizen v/e 
dat bij een ongewijzigde door
voering van het mestaktieplan 
tussen '94 en 2011 tienduizend 
kleine en middelgrote fcunUiale 
landbouAvbedrijven méér zullen 
verdwijnen dan de normale af
vloeiing in die sektor. 

Dat zou een bijkomend verhes 
betekenen van 15.000 arbeids
plaatsen in de landbouw, en nog 
eens zoveel in de toeleverings-
en verw^erkende sektor. 

Deze cijfers zijn 
komstig van de 

evenwel af-
Boerenbond 

zelf, en zijn daarom niet onver
dacht. 

Ondertussen kreeg de minis
ter voor zijn woning een la
ding mest uitgekieperd, afzen
der het Algemeen Boerens3m-
dikaat. Meneer noch mevrouw 
De Batselier konden met het 
kado lachen. De minister ver
klaarde niet meer te willen pra
ten met vertegenwoordigers van 
het ABS. 

DUINEN
DEKREET... 
De strijd voor de Vlaamse kust-
duinen (met VU-senator J a n 
Loones) in de spits begint 
vruchten af te werpen. De 
Vlaamse regering heeft bij be
sluit van 15 september uitvoe
ring gegeven aan het Duinen
dekreet dat reeds op 14 juli j.1. 
in de Vlaamse raad was goed
gekeurd. Op grond van dat de
kreet werd een inventaris op
gesteld van de percelen die on
voldoende beschermd waren en 
die onbebouwd moeten blijven. 
Sommige van die percelen zijn 
waardevol duingebied, andere 
zijn waardevol landbouwge
bied. Het bouwverbod is inge
gaan op 17 september j.1. 

In een reaktie deelt J a n Loones 
mee uitermate verheugd te zijn 
met de uitvoering van het Dui
nendekreet maar met dubbel 
voorbehoud: 

— de inventaris van de be
schermde gebieden dient nog 
binnen de zes maand door de 
Vlaamse raad te worden be
krachtigd, en 

— er is geen bouwverbod voor 
zover er intussen op het betref
fende perceel een geldige bouw
vergunning zou zijn verleend. 

...MET 
VOORBEHOUD.. 
Vooral in deze tweede vasstel-
ling ligt de vrees van Loones. 
Uit de nota bij het besluit van 
de Vlaamse regering blijkt dat 
het niet mogehjk was de inven-
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tans „te aktualiseren tot op de 
dag van de goedkeuring ervan 
door de Vlaamse regering." 

Er staat inderdaad z^vart op wit 
te lezen dat sedert de eerste in
ventarisatie (december '92) en 
nu tal van waardevolle gebieden 
omwille van bebouvring moes
ten afgevoerd worden en dat 
met de eventueel afgeleverde 
vergunningen voor bebouwing 
waarvan de w^erken nog niet ge
start zijn verder nog geen reke
ning is gehouden. 

En verder: De bouwstop gaat in 
op het ogenblik van publikatie 
van het besluit (17 sept. j.1.), uit
gezonderd wanneer er een gel
dige bouwvergunning bestaat 
voor het perceel, ongeacht ĥ et 
perceel in de beschermde zone 
werd opgenomen. 

En de nota rondt af: Een kor-
rekte inventaris, met een vol
ledig geaktualiseerde toestand 
kan op dit ogenbik onmogelijk 
gemaakt worden. Dagelijks ver
andert de situatie. 

En dat laatste, ietwat onschul
dige zinnetje, verklaart de sprint 
om nog voor de publikatie van 
het dekreet zoveel mogehjk 
bou'wvergunningen vast te krij
gen. 

...EN 
BIJSTURING 
J a n Loones: „Bij nazicht van de 
inventarió, zoaL) afgedrukt in het 
Staatsblad, komt het voor dat hoe 
dan ook bijsturing noodzakelijk zal 
zijn. BepaaaBe zeer waardevolle ge
bieden zijn niet opgenomen ab te 
beschermen duingebied en kunnen 
dud rustig verder bebouwd worden." 

Als voorbeeld haalt Loones de 

Kapelduinen te Oostduin-
kerke-bad en het bosperceel ten 
oosten van de Witte Burgdui
nen te Oostduinkerke aan. Voor 
andere gebieden, wél opgeno
men in de inventaris, lijkt de 
bescherming dan weer minder 
aangewezen omdat ze zeker zal 
leiden tot betwistingen en pro
cedures voor de Raad van State. 

En Loones besluit zijn voorbe
houd : „Het zal interessant zijn om 
na te gaan op welke percelen van de 
beschermde gebieden er, in de laatste 
maanden, bouwvergunningen wer
den verleend." 

En wie en welke krachten er 
werden ingezet om deze ter elf
der ure los te peuteren... 

Er toch nog even op -wijzen 
dat ook het gebied van de I J -
zermonding, het niet meer ge
bruikte militaire kamp van 
Lombardsijde, op de inventaris 
staat. Onze lezers zullen zich 
herinneren dat minister Johan 
Sauw^ens (VU) eerder dit jaar 
het gebied beschermde tot grote 
woede van Legerminister Leo 
Delcroix (CVP) die het domein 
te gelde wilde maken. 

Door de snelle tussenkomst van 
Sauwens kon het waardevolle 
domein uit de handen van spe-
kulanten gehouden ^vorden. 

NATIE-(ON)-
BEWUSTZIJN 
VLD'ers (ex-VU'ers) passen 
zich biezonder wonderwel aan. 
Nadat Luk Van Biesen, ooit 
VUJO-boegbeeld voor een 
Vlaamse Republiek, zijn burge
meester vroeg een standbeeld 
voor koning Boudewijn in zijn 
gemeente op te richten is het 
nu aan Bart Somers (ad-
junkt-hoofdredakteur van De 
Burgerkrant) om in hetzelfde 

koor mee te kwijlen. 

Zo schrijft hij in het kommen-
taar van de jongste uitgave: 
„Het masscJe huldebetoon bij 
het overhjden van Boudewijn 
ontroerde. De natie verloor een 
wijze en geliefde vorst. 

Reeds bij de eedaflegging ont
popte Albert II zich als een 
waardige opvolger. Met hem in 
het land in veUige handen." 

Moet men zolang in een volks-
nationale partij gediend hebben 
om niet (meer) te weten dat 
een natie („alle mensen die oor
sprong, taal, gewoonten enz, ge
meen hebben) een volk is? En 
dat er in de Belgische federatie 
drie naties, dus volkeren wo
nen? 

Dat dergelijke achterhaalde 
prietpraat nog steeds het lees
voer is dat de VLD haar aan
hang opdient bewijst nog maar 
eens de doorzichtigheid van de 
PW-face- hft. 

GELDSTROOM 
Cijfers liegen niet, ook deze van 
de Sociale Zekerheid niet. In 
de beleidsnota van het ministe
rie van Middenstand voor het 
begrotingsjaar '94 lazen wij vol
gende officiële gegevens over de 
scheeftrekkingen in de Sociale 
Zekerheid. Onze aandacht viel 
meer bepaald op de aktiviteiten 
van de Commissies voor Vrij
stelling van Sociale Bijdragen 
(CVB-N en CDC-F) voor zelf
standigen in het jaar 1992. 

A 

De Vlaamse CVB kreeg in dat 
jaar 5.789 aanvragen, daarvan 
werden 5.132 beslissingen ge
nomen of een vrijgesteld bedrag 
van 183.283.648 fr. 

De Franstalige C D C kreeg 
12.366 aanvragen, sprak 7.526 
besUssingen uit, het vrijgestelde 

ONS ANTWOORD 
Het kongres in Leuven is goed 
gew^eest! 

Nu moeten we echter de be
slissingen uitdragen. Op onze 
lauweren rusten zou misdadig 
zijn. 

Zij die hoopten dat „Leuven" 
de begrafenis van de partij 
ging worden, hebben onge
lijk gekregen. De VU heeft 
deze eerste veldslag gewon
nen. Nu komt het erop £ian 
konsekwent verder te gaan. 

We hebben bewezen een 
hoogstaand en echt inhoude-
hjk debat te kunnen voeren. 
We hebben bewezen dat w^are 
basisinspraak en grondige dis-
kussie tot de kuituur van onze 
p£irtij behoren. We hebben be
wezen dat nieuwe ideeën echt 
kansen kunnen krijgen. 

Vrienden, het Vlaams-natio-
nalisme is versterkt uit dit 
kongres gekomen. Dit demo-
kratisch Vlaams-nationalisme 
heeft meer dan ooit een op
dracht te vervullen. De 
Vlaamse strijd is nu even
eens een strijd om een beter 
Vlaanderen tot stand te bren
gen. Stap voor stap, voorstel 
na voorstel, zullen en moeten 
onze kongresbesluiten uitge
dragen worden en de basis 
vormen van debatten op alle 
niveau's. 

bedrag was 
383.585.701 ir. 

goed 

% 

O p die wijze zullen ŵ e een in-
houdehjk antwoord geven aan 
diegenen die onze partij op 
een goedkope -wijze wdllen be
kladden met valse etiketten. 

Ach, Iciat ze maar doen, het 
gettiigt van hun zwakheid. 

Ons antwoord op hun 
links-rechts opsplitsing is de 
hemieuw^de eenheid van de 
VU en de duidehjkheid van 
haar programma! Het 
Vlaams-nationalisme Ijiat zich 
niet in een hoekje drunmien! 

1 

Toch een paar vragen aan minis
ter Bourgeois (CVP). Hoe ver
klaart de minister dat er in het 
Franstalige landsgedeelte zo-

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

veel meer aanvragen voor vrij
stelling worden ingediend ? 

En zal hij uit de gegevens de 
passende politieke konklusie, de 
federcJisering van de Sociale 
Zekerheid, trekken ? 

UIT EEN TOEKOMSTIG BOEK VAN HUGO DE RIDDER: 

DAG JOHAN, HIER HERMAN • • • 

ïn een van mijn vorige boeken 
werd het toenmalige Gentse 
kamerlid .Johan Van Hecke een 
jong politiek talent genoemd. 
Maar vele intimi fluisterden 
me in het oor dat hij bij zijn 
eerste eksamen als CVP-voor-
zitter meteen grandioos 
buisde. We schrijven maan
dagavond 13 september 1993. 
Johan Van Hecke, de man die 
de vernieu'wing van de CVP 
heet te belichamen, werkt 
over. In zijn nieuwe kantoor 
breekt hij zich het hoofd over 
volgende aartsmoeilijke 
vraag: hoe slaag ik erin de 
kiezers ervan te overtuigen 
dat de CVP nog steeds aan
trekkelijk is ? 

De jonge voorzitter geraakt 
er maar niet uit. Om zichzelf 
te troosten leest hij nog maar 
eens die mooie zin op blad
zijde 15 uit mijn boek "De 
strijd om de 16", dat overigens 
ongelezen voor hem ligt: Zo'n 
talent mogen we toch niet verlie
zen?, vraagt Delcroix op die 
bladzijde. Van Hecke leunt 
achterover in zijn nieuwe bu-
rostoel, klemt zijn handen 
achter zijn nek, en laat zijn 
verbeelding op hol slaan. 

Plots rinkelt de telefoon. Daij 
Johan, hier Herman. Herman 
Candries uit Mee helen, klinkt 
het. De fraktleleider van de 
Volksunie in de kamer vraagt 
of hij a.u.b. naar de CVP mag 
overlopen. Van opwinding 
slaat het hart van Van Hecke 
een slag over. De jonge voior-
zitter wrijft zich in de handen. 
De hoorn valt kletterend op 
de grond. 

Shit!, vloekt hij. Verbinding 
verbroken. E^n sekretaresse 
komt met een tweede toestel 
aandraven. Maar op het 
privé-nummer van Candries, 
Gentsesteenweg 179 in Me-
chelen, neemt niemand op. 
Van Hecke krabt zich in het 
haar. Verdomme, verdomme toch !, 
hoort de sekretaresse hem 
vloeken. De voorzitter roept 
woordvoerder Willy Buys ter 
hulp. Maar daar begint het 
tweede toestel opnieuw^ te rin
kelen. Oef, het is opnieuw 
Candries. De kandidaat-over
loper blijkt zich reeds op be
vriend terrein te bevinden, in 
het kantoor van Luc Van den 
Brande. 

De overstap van Candries 
wordt snel geregeld, 's Mans 

desiderata zijn reeds langer 
bekend. Van Hecke laat de 
toegesnelde Buys enkele joer-
nalisten verwittigen. De voor
zitter leunt opnieuw achter
over in zijn nieuwe burostoel. 
Zie je wel, denkt hij. AU zelfs 
de fraktieleider van de VU in de 
kamer naar de CVP wil over
lopen, wat zou er dan schorten 
aan de aantrekkingskracht van 
de Vlaamse krutendemokraten ? 

Het leven ziet er voor Van 
Hecke plots veel rooskleuri
ger uit. Zijn oog valt opnieuw 
op het boek van De Ridder, 
stevig opengeslagen op blad,-
zijde 15. Eeiitt kijken of ik m>g 
ergens anders vermeld word, zegt 
Van Hecke een tikje overmoe
dig. Het register achteraan is 
veelbelovend. De naam J o 
han Van Hecke komt op nog 
liefst vier andere bladzijden 
voor. 

De voorzitter begint verwoed 
te bladeren. O p bladzijde 135 
zit Van Hecke bij het groepje 
CVP-ers dat bezwaren for
muleerde tegen de transfer 
van Dehaene naar het voor
zitterschap van de Vlaamse 
regering. O p bladzijde 199 
zit Van Hecke samen met de 

CVP-top aan de ontbijttafel 
van Jean-Luc Dehaene, waar 
hij verneemt dat er een rooms
rode "regering van dringende 
zaken" op poten gezet zal 
•worden onder leiding van 
Melchior Watéelet. De aanstel
ling van de CVP-voorzitter 
tot fraktieleider wordt ver
meld op bladzijde 209, Van 
Hecke wordt er met Johan 
De Roo omschreven als jonge 
kemphanen. En tenslotte, op 
bladzijde 210, geeft Herman 
Van Rompujr daags na het 
\voeiige CVP-kongres de 
toenmahge partijsekretaris 
Delcroix de volle laag: Waar 
zaten uw twee Johans gisteren-
avonè (de nieuwe fraktieleldcrs 
Johan Van Hecke en Johan De 
Roo) ? Ze lieten me allemaal in 
de steek op het kongres. 

Van Hecke besluit juist Hugo 
de Ridder eens op te bellen, 
kwestie van hem aan het ver
stand te brengen dat hij in zijn 
volgende boek wel wat posi
tiever mag schrijven over de 
redder van de CVP, ais Wüly 
Buys binnenstormt. Van 
Hecke kan nog net beletten 
dat de hoorn hem ten twee
den male ontglipt, maar het 

maneuver doet wel "De strijd 
om de 16" op de grond belan
den. 

Johan, roept Buys, de joemaUs-
ten vragen of we met het binnen
halen van Candries niet zondigen 
tegen onze eigen principes. Naar 
't schijnt hebben Taylor en Pmx-
ten in 't voorjaar een wetsvoorstel 
ingediend tegen de overloperij. 

Van Hecke ziet de donder
wolken naderen. Verdomme, 
heb ik dan iwoit gelukt, zucht 
hij. Hij reikt naar het tapijt, 
naar het boek van De Rid
der. Het is opengevallen op 
bladzijde 56. Het oog van de 
CVP-voorzitter valt op vol
gende zin: 

Dehaene (een handgebaar 
makend als van een suppor
ter die niet akkoord gaat met 
een beslissing van de scheids
rechter): "Principes..." 

Van Hecke komt recht, en 
neemt een beslissing die hem 
zijn verdere loopbaan zal blij
ven achtervolgen: Sta daar met 
te schilderen. Buys, zoek dan een 
uitweg! pdj 

(naar Hugo de Ridder) 
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SLOnOESPRAAK 
VÖ-VOORZIHER BERT ANCIAUX 
Beste \'^U-leden, militanten, sjrmpatisanten, 

Vrienden Vlaams-Nationalisten, 

Voor U staat een diep gelukkig man! 

Niet omdat het kongres voorbij is, wél omdat het kongres er kon zijn. Wél omdat 
er binnen de Volksunie honderden, ja zelfs duizenden mensen zijn die hun verant
woordelijkheid tegenover Vlaanderen daadwerkelijk opnemen. Die geen blad voor 
de mond nemen. Die vanuit een pittige cocktail van koppigheid inzet en loyauteit, 
ingaan tegen het doemdenken, ingaan tegen het negativisme. 

Ik ben heel gelukkig omdat onze partij aan heel de publieke opinie, aan heel 
Vlaanderen duidelijk heeft gemaakt dat wij nog een opdracht hebben, dat we 
niet opgeven, dat we nu, méér dan ooit, willen bouwen aan een meer zelfstandig 
Vlaanderen, en dit huis ook echt kleur en inhoud willen geven. 

Duizendm£ial dank voor Uw inzet! Duizendmaal dank voor Uw energie ! 

Toen Chris, Annemie, Patrik en ikzelf jullie vroegen uit te pakken, wisten we 
dat het niet gemakkelijk zou worden. Toen we juUie mening vroegen over het 
maatschappehjk programma van onze partij, over fundamentele problemen zoals 
werkloosheid, demokratie, leefmilieu, woonrecht of AIDS, wisten we dat we onze 
nek uitstaken. Toen we de veilige beschotten en filters van arrondissementen of 
afdelingen wegnamen om rechtstreeks aan al onze leden te vragen hoe zij het 
Vleiamse huis wilden inrichten....toen besefte ik zeer goed dat we voor een zware 
klus stonden. 

Ja , beste vrienden, ik stak mijn nek uit. De uitdaging die ik bij het aanvaarden 
van mijn voorzitterschap had aangegaan nam ik aan. Het was een risiko, maar een 
levensnoodzakelijk risiko. Want er moest een einde komen aan de onduidelijkheid. 
Er moest een einde komen aan de grijsheid. De chaos heeft in de VU lang genoeg 
geduurd. De mooie kongresteksten die wij in het verleden publiceerden waren 
keer op keer in de schuif beland of door somrnigen naar hartelust op eigen vrije 
wijze geïnterpreteerd. 

Daarom moeten -wij dringend het debat voeren over het maatschappelijk pro
gramma van de VU. Daarom moeten wij duidelijk gaan bepalen wat we met 
het nieuwe Vlaanderen van plan zijn. Nieuwe uitdcigingen vragen om nieuw^e 
antwoorden. 

Antwoorden vanuit een eigen invalshoek, vanuit de eigen bezorgdheid voor ieder
een die in Vlaanderen woont, vanuit onze eigen kijk op de relatie tussen mens en 
gemeenschap. Antwoorden vanuit ons Vlaams-nationalisme 

Ik heb mijn nek uitgestoken, niet om de martelaar uit te hangen, niet om de 
winnaar te worden, niet om een diktaat op te leggen. Ik heb dit gedaan omdat ik 
een rotsvast geloof heb in de intellektuele en morele kracht van onze leden, van 
onze kaders, vsai onze militanten. Er moest en zou eindelijk een grondige diskussie 
komen waarin de partij zelf, en dus niet één of ander partij-ideoloog, duidelijke 
keuzes zou maken. 

Wie wil blijven, moet uitpakken. Wie nog een politieke rol wil spelen in Vlaande
ren, moet zijn kaarten op tafel leggen. De bevolking heeft lak aan onduidelijkheid. 

De mensen hebben lak aan verdoezelend tjialgebruik. De mensen hebben lak aan 
schijnheiligheid en platte sloganistiek. Dat was de boodschap van 24 november 
1991, en dit wordt niet beantwoord met enkel een face-lift of een nieuwe voorzitter. 

De VU moest en zal een moderne partij worden, een partij van de nieuwe ideeën, 
een partij van vernieuwende en vooruitstrevende gedachten. Een partij die met 
andere middelen en andere inzichten de problemen van morgen kan aanpakken. 

Daartoe hebben we vandaag een reusachtige aanzet genomen. Dat is jullie werk 
en inzet. 

Vrienden, 

Het demokratisch Vlaams-nationalisme, -wordt op dit ogenbUk door sommigen het 
recht ontnomen om te overleven, om verder te leven. 

Dit is niet nieuw. En de tegenstrevers gebruiken de bestaansvraag juist om geen 
inhoudelijke vraag te moeten stellen. 

Laat het ons duidelijk stellen: Een gedachtengoed zoals het Vlaams-Nationalisme 
kan met door één individu, kan niet door één groepje, zomaar plots van de aard
bodem worden verdreven. Het is gestoeld op een rijk verleden, op een inzet van 
duizenden. Het is de erfenis van Fronters en Daensisten. Het is het testament van 
diegenen die vochten voor sociale vooruitgang en kulturele erkenning. Het is de 
boodschap van zovelen die het terecht een Vlaamse én een sociale strijd noemden. 
Van de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking door de frankofone bourgeoisie 
in Aalst, tot aan het verweer yan Vlaamse mijnwerkers voor het afdwingen en 
het behoud van werk in eigen streek. Het was de strijd van de Volksunie voor 
een levensminimum, hand in hand met de strijd tegen de grendelgrondw^et. Het 
was de strijd voor een Nederlandstalige universiteit in Gent tot aan de strijd voor 
Leuven-Vlciams. Het w^as de strijd tegen overheersing van buitenlandse belangen 
en de strijd voor een veilig Vlaanderen zonder raketten. Het was de strijd voor 
een schooltje in Komen én de strijd tegen de wapenhandel. 

Het was de strijd voor ekologie in '68, samen met de strijd voor mondigheid en 
demokratie. 

Sociaal én federaal. Daar putten we nog steeds uit. Die strijd, die inzet, die opof
fering van velen voor ons, dat ideaal, sociaal en federaal, daar is ons Vlciams-natio-
nalisme het enig echte kind van. Het is de verdienste van de vele nationalisten dat 
jonge Vlamingen niet langer kompleksen hebben, dat een minderwaardigheids-
kompleks vervangen werd door een vanzelfsprekendheid die vroeger ondenkbaar 
was. 

Wat het Vlaams-nationalisme gedaan heeft voor Vlaanderen én voor al haar inw^o-
ners. Dat alleen reeds is de grondslag van onze bestaansreden. Dat alleen reeds 
geeft ons het recht te blijven. Dat alleen reeds geeft ons de plicht om verder te 
gaan. 

Maar er is meer. Veel meer. 

Ook vandaag zijn het de Vlaams-nationalisten die de stille revolutie verderzetten. 
Ook vandaag bewijst de Volksunie dat ze de bakens verzet. Dat zij de cuidere 
politieke formaties dwingt uit te voeren wat de Volksunie wenst. De stap voor stap 
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DE KULTUS VAN STEEDS MEER 

Voor grote uitstalramen voelen 
wij ons steeds weer het kerel
tje-van-toen dat met grote kij
kers naar al dat fraais stond te 
geelogen. Veel meer verlangen 
Uciar, dan kopen. Dat hoorde 
ook zo, wie van bescheiden 
komaf is diende bescheiden te 
leven. Thuis, op school, bij de 
scouts; het werd je bestendig 
ingeprent dat zuinig zijn een 
schone deugd is. Met eten mor
sen was totaal uit den boze, 
wie dat wél deed zou ooit nog 
honger lijden. In je klasagenda 
stonden fraóiie leuzen te lezen, 
zo van: Sparen en duren zijn goede 
gebaren en punt van de pad-
vinderswet luidde: E^n dcout L) 
<fober en tipaarzaam. 

Bovendien -werd graag verwe
zen naar de echte rijkaards die 
deuren en vensters van hun 
statige woningen gesloten hiel
den zodat niks verloren ging, 
ook hun -warme asem niet. 

Maar omdat dromen nog 
steeds niet verboden is droom
den -wij ons een wereld met 
alles binnen handbereik, het 
mooiste en het duurste 't eerst. 

Het is meestal bij dromen ge
bleven maar soms werden die 
ook werkelijkheid: een eigen 
(bijna afbetaald) 

huis-met-tuin, een wagentje, 
boeken, eens per jaar op reis, 
genoeg (soms te veel) eten en 
drinken, (niet té) deftig ge
kleed, een kleurenteevee en op 
elk nachtkastje een wekkerra
dio. Alijn liefje, -wat -wil je nog 
meer! 

En ondanks deze enorme rijk
dom kijkt het kereltje-van-toen 
zich nog steeds de barst als hij 
voor de ramen van de grote 
magazijnen staat. En zou zo 
graag nog meer van dit en van 
dat hebben, bezitten. Om -wat 
mee te doen ? Nog meer kle
ren in de kast? Nog meer 
-wekkerradio's ? Nog verder 
op reis ? lïen tweede wagen
tje en een tweede kleuren
teevee ? Nog meer boeken ? 
Nog meer, altijd nog meer ? 

En dan lees je in de krant 
dat bijna 300.000 mensen hun 
aankopen op krediet niet meer 
kunnen afbetalen. Dat is bijna 
zoveel als al de inwoners van 
Gent en Brugge samen. Van 
de 407 miljard fr. openstaande 
leningen bij banken zijn deze 
landgenoten goed voor een 
schuldenlast van 25 miljard fr. 
En de cijfers worden nog dui
zelingwekkender als men het 
aantal bank- en kredietkaarten 
in omloop bekijkt: 7,2 miljoen 

stuks ! Het totaal verschuldigd 
bedrag door -wanbetalingen 
met deze kaarten liep eind 1992 
tot ruim 1 miljard fr. op. 

Gaat het om mensen die roe
keloos met geld omspringen? 
Vooral, maar ook die in moei
lijkheden zijn geraakt door 
ziekte, plotse werkloosheid, 
onkans... Alaar ook om men
sen die - zoals Pieter Breugel 
ze heeft geschetst —,,hoger dan 
hun gat schijten". 

Laat ons mild zijn in de beoor
deling. Maar één zaak is zeker: 

ACH ZO! 
mensen laten zich al te gemak-
kehjk verleiden tot steeds méér 
hebben, méér bezitten. Niet 
zo zeer om het komfort maar 
wegens de drang naar steeds 
meer, groter, mooier, luxueu
zer. De kultus van het steeds 
meer. Dit is geen droom meer, 
maar een d-wang. 

En de slimme jongens van de 
kommercie weten maar al te 
best hoe zwak wij zijn, zij ma
ken ons zot en dol middels 
oogverblindende magazines en 
reklamespots. Niet één keer. 

maar elke dag herhalen zij dat 
waspoeder X vritter wast dan 
waspoeder Z, dat je pas echt 
vrouw bent met maandver
band Zus en dat dankzij bron
water Y de overtoUige kilo's 
van je -wegsmelten. En ga zo 
niciar door met wagens, kledij, 
elektronika. Reklame is geen 
informatie meer maar verlei
ding. En wij, wij laten ons ver
leiden. 

In zijn jongste boek De stijd 
om de 16 ziet Hugo De Ridder 
de wereld van verschil die ge

groeid is tussen het gemid
deld inkomen (+- 43.000fr.) 
van een koppel en het aan
bod: -wooninterieurs, kledij, 
sieraden en horloges, wa
gens, parfums, maaltijden, 

reisbestemmingen en keuken
uitrustingen. Het veronder
stelt, schrijft De Ridder, een 
netto maandinkomen van ten 
minste... ISO.OOOfr. 

Deze zomer het gigantische 
Shopping Center in Wijnegem 
bezocht. Dé tempel van de kul
tus van steeds meer: 52.000m2 
winkeloppervlakte, 189 win
kels -waaronder zo'n 80 met 
sjieke kledij, 10 met juwelen en 
mode accedéoireö, enz. 13 rol- en 
andere trappen, twee panora
mische liften leiden naar al dat 

fraais. En volk, mensen! Wan
neer elke w^agen op de 2064 
parkeerplaatsen 2 mensen aan
brengt zijn er reeds meer dan 
4000 bezoekers en dan hebben 
•wij het nog niet gehad over 
de pendeldienst die het win
kelcentrum met verderopgele-
gen parkeerplciatsen verbindt 
en over buslijn 41, tijdens de 
piekuren I bus om de 5 minu
ten! 

Met duizenden dompelen wij 
ons onder in de gigantische 
buik, in de ene hand een plat
tegrond, in de andere een kre
dietkaart en laden onze karren, 
kar-ren! Dat elke strijk met 
de magische betaalkaart onze 
rekening roder kleurt is ons 
op dat ogenblik een zorg, die 
komt later. 

De vrije markt is mooi en -wij 
zouden haar moeilijk kunnen 
missen maar w^anneer zoveel 
mensen aan haar ten onder 
gaan wordt het dan geen tijd 
dat aan haar verslaafde mensen 
een handje -worden geholpen? 
lïen kredietkaart met knipper
licht? ISen kredietkaart die 
weigert te betalen ? 

Of de mededeling: te veel en te 
duur kopen schaadt de gezondheid... 

R.Asinus 
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politiek naar Vlaamse zelfstandigheid heeft vruchten afgeworpen. Het federalisme 
van Van der Eist, is in grote mate verwezenlijkt. Vlaanderen heeft eindelijk zijn 
eigen parlement. Zijn eigen rechtstreeks verkozen orgaan dat soeverein is en aan 
niemand rekenschap moet afleggen. Daar kan en moet een echt Vlaams beleid 
uitgedokterd worden. Daar moet de toekomst vorm gegeven worden. Diiar moet 
met moderne en vernieuwde ideeën uitgepakt worden om de nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. 

In dat Vlaams parlement, dat er is dankzij de inzet van de Vlaams-nationalisten, 
daar is nood aa.n een ongebonden partij, een partij die geen blad voor de mond 
neemt, een partij met een Vlaamse betrouwbaarheid, een partij die de Vla^imse 
verworvenheden verstevigt en uitwerkt. 

Een Vlaams parlement, zonder de VU is ondenkbaar. Een Vlaams parlement, 
zonder een stevige inbreng van het Vlaams-nationalisme, dreigt te verworden tot 
een leeg huis, zonder kracht, zonder doel, zonder geest, zonder identiteit. 

Wil dit zeggen, vrienden, dat wij vandaag en morgen dan géén aandacht meer 
moeten hebben voor de Vlaamse eisen ? Is de Vlaamse strijd dan gestreden ? 
Kunnen we nu op onze lauweren rusten ? 

Voor alle duidelijkheid, herhaal ik hier wat eigenlijk iedereen reeds meer dan goed 
moet weten. Neen, neen, duizend maal neen. Geen haar op mijn hoofd dat daarsian 
denkt. Geen mens in de Volksunie die daaraan denkt. Geen Vlaams-nationalist die 
daaraan denkt. Neen, duizendmaal neen. 

Ons doel, ons staatsvormend doel, is en blijft een zelfstandig Vlaanderen in een 
Europa van volkeren en regio's. Dat hebben we in Wachtebeke bekend gemaakt. 
Van dat doel wijken we niet af, gisteren niet, vandciag niet, morgen niet. Het 
Sint-Michielsakkoord is daarbij een belangrijke stap. De VU zet Vlaanderen op 
het spoor van het zelfbeschikkingsrecht. Vlaamse autonomie is niet langer een fik-
tie. Het is een realiteit, en dit kan zelfs niet door heel veel trikoloor-vlaggenvertoon 
teniet gedaan worden. Dit is een reusachtige verdienste van onze partij. Dit is een 
reusachtige verdienste van duizenden andere koppige en doortastende Vlaams-na
tionalisten die niet het gemak van het ahoe-geroep hebben opgezocht, maar dag 
voor dag hiervoor heel veel energie en 
zelfbehoud hebben opgeofferd. 

Het Sint-Michielsakkoord geeft ons de 
middelen om verder aan onze autonomie 
te werken. Maar het is nog lang niet het 
eindpunt. Aan deze Belgische staat zal 
nog grondig gesleuteld worden. 

Vrienden, zoiets legt men niet stil. Ons 
kind is geboren. En of men het nu graag 
heeft of niet, we zullen het laten groeien, 
^ve zullen het beschermen, koesteren, op
voeden. Dit proces is niet stil te leggen. 
Een kommunautaire rustpauze is een be
lachelijk idee. De noodzakelijke nieuwe 
dialoog zal en moet er komen. De split
sing van het kiesarrondissement Brus
sel-Halle-Vilvoorde, staat in het Vlaams 
regeerakkoord. Wij houden ons aan af
spraken. 

Op korte termijn moet het debat over 
de federalisering van de sociale zeker
heid aangepakt en beshst w^orden. Ik 
zeg krachtig en duidelijk tegen Jean-Luc 
Dehaene: een sociaal pakt zonder de fe
deralisering van de sociale zekerheid is 
misschien wel een pakt, maar het is verre 
van sociaal. Aan de werkgroep die dit 
sociaal pakt voorbereidt, aan de onder
handelaars van vakbonden en patronaat 
en aan CVP en SP zeg ik: ja, de Vlamin
gen virillen solidair zijn, ja de Vlamingen 
willen inspanningen leveren om arbeid te 
verdelen, ja de Vlamingen willen de oefe
ning maken om onze sociale zekerheid te 
herdenken en efficiënter te maken, maar 
de Vlamingen willen daarbij vooral een 
eigen sociaal beleid kunnen voeren. 
Vlaanderen wil naar eigen inzicht en eigen behoeften zijn gezondheidsbeleid, zijn 
zorg voor kinderen, zijn bejaardenbeleid uittekenen: zonder langs de Belgische 
sociale zekerheidskassa te moeten passeren. Dit is geen koUektief groepsegoïsme 
of het bovenhalen van de apotekersweegschaal. Dit is de nuchtere en terechte 
vraag om onszelf te kunnen zijn en onze eigen middelen daarvoor te kunnen 
gebruiken.. 

Vrienden, 

Naast onze politieke strijd voor meer zelfstandigheid moet de VU de waakhond 
blijven over Vlaamse rechten. Onze partij moet misbruiken en pesterijen luidkeels 
aanklagen. We eisen volmondig het respekt op voor onze eigen Vlciamse identiteit 
en onze eigen Nederlandse taal. Burgemeesters, of andere hoogwaardigheidsbe
kleders, kunnen niet langer smalend neerkijken op onze mensen. 

In de Voerstreek zullen we niet langer dulden dat politieke spelletjes uitmonden 
in het pesten en vernederen van jonge mensen die met een leeuwtje op hun rugzak 
rondtrekken. In Brussel, moet de burgervader beseffen dat hij niet in Sicilië woont 
en zich dus moet houden aan de taalwetten en aan alle andere wetten. 

De VU zal hierop toezien. En waar nodig, zwaar in het verweer gaan. 

Maar er is meer ! 

Laat het voor iedereen duidelijk zijn. De Vlaamse strijd is nog lang niet voorbij. 
Wel integendeel! Meer dan ooit moet de VU het Vlaams belang verdedigen. Meer 
dan ooit moet de VU opkomen voor het welbegrepen belang van alle inwoners in 
Vlaanderen. Meer dan ooit moeten we kansen geven cian alle Vlamingen om onze 
eigen identiteit te doen opleven. Opkomen voor onze taal, voor onze kuituur, voor 
ons leefmilieu, voor veiligheid en zekerheid, voor solidariteit en verantwoordelijk
heid. Dat is meer dan ooit onze Vlaamse strijd verder zetten. Dat is meer dan ooit 
waakzaam zijn en strijden tegen misbruiken en pesterijen, tegen imperialisme en 
onverdraagzaamheid. 

Vrienden, onze strijd is nog lang niet gestreden. Onze strijd krijgt er alleen een 
enorm boeiende uitdaging bij. Bewijzen dat Vlaanderen ook een beter Vlcianderen 

kan zijn, een Vlaanderen met meer levenskwaliteit, een Vlaanderen dat niets meer 
te maken heeft met het slecht funktionerend Belgique a papa. 

E^n strijd die gericht is op een beter beleid voor onze gemeenschap. E^n strijd 
voor meer eerlijkheid. 

Ook daarom moet het Vlaams-nationalisme verder gezet worden. Ook daarom is 
er nood aan een vernieuwde Volksunie. 

Alaar er is meer, veel meer. 

De uitdagingen waar we voor staan zijn hallucinant. De toekomst, de 2Iste eeuw, 
zal problemen meebrengen waar oude antwoorden of remedies zullen falen. Het 
goed funktioneren van de demokratie, wordt één der grootste uitdagingen. Hoe 
zullen -we erin slagen een enorm negativisme tegenover het politiek gebeuren om te 
buigen in een mondig en doorzichtig betrokken-zijn ? Hoe zullen we de opvoeding 
kunnen sturen in meer hoopvolle boodschappen ? Hoe zullen we de betrokkenheid 
van het mondige individu in een sociale gemeenschap doen opnemen ? Hoe kunnen 
we opnieuw hoopvolle perspektieven aanbieden aan de jeugd? Hoe kunnen we 
een duale maatschappij, een strijd tussen zij die het maken en zij die het niet 
maken, voorkomen? Hoe kunnen we beletten dat de volgende klassenstrijd een 
strijd tussen de generaties zal zijn ? Hoe kunnen we de explosie aan kennis en 
mogelijkheden positief gebruiken zonder stijgende onzekerheid en faalangst tot 
stand te brengen ? Hoe kunnen we een nieuwe wereldorde bekomen, zodat er een 
eerlijke spreiding van kennis en welstand tot stand kan komen, zonder enorme 
migratie stromingen. 

Dat zijn vragen waarop wij een antwoord zoeken. Dat zijn de uitdagingen van 
morgen. Enkel een ongebonden partij, moderne en toekomstgerichte partij kan 
een antwoord geven. Het zijn uitdagingen voor Vlaams-nationalisten die echt 
verantwoordelijkheid voor hun volk willen opnemen. Het zijn uitdagingen voor 
hen die van een bevolking een volk willen maken. 

Vrienden, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het onvermijdelijk op
komend nationalisme in heel de wereld. Deze drang naar zelfbeschikking moe

ten we in demokratische banen leiden. 
Nationalisme, zonder respekt en. open
heid voor andere volkeren en kuituren, 
zonder verdraagzaamheid en pacifisme, 
leidt tot geweld, oorlog en etnische su
perioriteit. Daarvoor alleen reeds blijft 
er nood aan een demokratisch Volksna-
tionale stroming die hierin pionierswerk 
kan verrichten. Daai-voor alleen reeds 
blijft er nood aan een partij zoals de VU, 
met haar sleutelfunktie en voortrekkers 
in Europa. 

Beste kongresgangers, 

De VU richt zich naar die mensen die 
echt verantwoordelijkheid willen opne
men in hun gemeenschap. We richten 
ons naar die mensen die het individua
lisme wehswaar ontvoogdend en bevrij
dend vinden, maar het niet los zien van 
een stevige band met de gemeenschap. 
Wij kiezen voor de verdediging van het 
welbegrepen belang van alle inwoners in 
Vlaanderen, als individu en als gemeen
schap. We -willen van onze bevolking 
echt een volk maken. Met een eigen iden
titeit, met waarden, met een grote solida
riteit tussen alle mensen. Maar daarnaast 
w^Ulen we eveneens ons Vlaanderen laten 
ontplooien in grotere gehelen. We ^villen 
geen afgesloten en beschermd reservaat 
oprichten, zonder kontakt met andere 
gemeenschappen. Uit de eerlijke kontak-

f ten , gestoeld op wederzijds respekt, kan 
gen zal een boeiende en kreatieve verrij-
J king optreden voor elk van onze mensen. 

^ Een beter Vlaanderen tot stand brengen, 
£met mondige, kreatieve, zelfbewuste en 

sociale mensen die echt een gemeenschap 
vormen en dit doen door meer rechtvaardigheid en een betere demokratie, dat is 
ons politiek projekt, dat is ons modern nationalisme. 

Wat wdj de voorbije weken en maanden deden, beste vrienden, is uniek. Geen 
enkele partij in Vlaanderen doet ons dit na. 

Dit was een diep en boeiend gesprek over de belangrijkste terreinen van ons 
maatschappelijk leven. 

Het was een gesprek over hoe we kunnen zorgen voor "werk en -welvaart op een 
ogenblik dat meer dan 220.000 Vlamingen volledig werkloos zijn, dat bedrijven 
hun deuren sluiten en verhuizen naar lage-loonlanden waar sociale dumping en 
kinderarbeid de regel zijn. 

Wanneer het planbureau meer dan 600.000 werklozen voorspelt, wanneer op-
nieu^v duizenden jongeren richting doplokaal worden doorverwezen dan moeten 
wij — als Vlaams-nationalisten, als diegenen begaan met het welzijn van allen in 
onze gemeenschap — dan moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen. 

Indien wij dan vinden, dat ,,arbeid" belangrijk is, dat werken niet alleen voor 
iemands inkomen, maar ook voor zijn zelfrespekt, aanzien en zelfontplooiing on
misbaar is. Dan is het onze opdracht te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan 
het werk kunnen. Dan moeten wij een duidelijke en klare richting aangeven. 

Natuurlijk moeten daarvoor de loonkosten naar omlaag! Natuurlijk moeten we 
zorgen dat bedrijven en vooral KMO's kunnen groeien en bloeien. Maar we -weten 
ook dat dit alles morgen niet voldoende nieu-we te-werkstelling zal opleveren. We 
moeten daarom ook de solidariteit tussen -werkenden en met-werkenden organi
seren. Het -werk beter verdelen. Ook dat is duidelijk. Andere oplossingen zijn er 
niet. 

Goe ie vrienden 

Cg° 
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In onze rijke welvaartsmaatschappij zijn 6 % armen. We hebben geen fantastisch 
uitgebreid sociaal systeem uitgebouwd om nog 6 % armen en 20 % bestaans-
onzekeren te kunnen of mogen veroorloven. Het systeem faalt. Maar evengoed 
hebben we geen socicial zekerheidssysteem op poten gezet om sociaal profitariaat, 
oneigenlijk gebruik of fraude mogelijk te maken, laat staan om er ziekenfonds- of 
vakbondskassen mee te spijzen. Ook hier faalt het systeem. 

Laat ons het dan veranderen. Laat ons radikaal zijn en een ander en beter systeem 
voorstellen dat misschien wat selektiever is maar vooral rechtvaardiger. De grote 
opties hebben we vanmorgen genomen: een bredere financieringsbasis, een basis
inkomen voor iedereen die niet kan werken, een minimum voor diegenen die daar 
nog tussen vallen, voldoende hoog kindergeld dat de werkehjke kosten dekt, een 
gelijk basispensioen, en de integrale belasting van alle uitkeringen. Dit is nieuw. 
Dit is origineel en doeltreffend. Laat ons het zo vlug mogelijk in -wetteksten gieten 
en in het parlement indienen. Laat ons hierin voorop lopen, voor machtsgroepen, 
sociale partners, vakbonden en ziekenfondsen de zaak naar hun hand zetten 
zodanig dat vooral zij er beter van worden. 

Het was een gesprek over hoe we onze demokratie moeten organiseren. 

Op een moment dat sommigen ons proberen wijs te maken dat de burger alles wei 
met referenda kan oplossen. Op een ogenblik dat anderen de werking van pers 
en media verhinderen door ze van de straat het ziekenhuis in te kloppen, op zo'n 
ogenblik mogen en kunnen wij het debat over de werking van onze demokratie 
niet uit de weg gaan. 

Gemeente, Vlaanderen en Europa zijn voor ons de essentiële bestuurskringen. De 
gemeenten moeten we versterken, meer 
bevoegdheden en middelen geven, maar 
tegelijk demokratischer maken. Het moet 
gedaan zijn met de almacht van gesloten 
schepenkoUeges. 

Waar kunnen jonge kinderen beter in 
kontakt komen met de verschillende ge
ledingen van onze Vlaamse samenleving, 
waar kunnen zij zich beter echt mbedden 
in hun nabije gemeenschap dan in een 
pluralistisch geïnspireerd, niet -gepoli
tiseerd, gemeentelijk basisonderwijs ? Is 
dit een droombeeld ? J a dit is een droom
beeld ! Maar één om keihard voor te 
werken. Niet door een schooloorlog te 
ontketenen. Wel door de mogelijkheden 
te bieden om op gemeentelijk vlak de 
samenwerking tussen de netten zo te 
bewerkstelligen dat ons droombeeld het 
uiteindehjke resultaat zal en moet zijn. 

Het ^vas een gesprek over de kw^ali-
teit van ons leven; op een ogenblik dat 
door velen levenskwaliteit jJs onbelang
rijk wordt afgedaan. Wat vandaag telt 
zijn de cijfers, de hoeveelheid, de pres
tatie, de produktie. Kwantiteit wordt tot 
hoogste waarde verheven. 

Daar gaan we tegenin. Daar legt de VU 
zich niet bij neer. Wij verheffen kwaliteit 
tot ons ideaal. De VU komt op straat voor 
kwaliteit, van het leven en van de samen
leving. Onderwijs en opvoeding nemen 
hier een enorm belangrijke plaats in. We 
willen terug waarden aanreiken, terug 
hoop en ontroering benadrukken, terug 
kreativiteit en verbeelding poneren, te
rug sociale inzet en verdraagzaamheid 
versterken, meer zelfbewustzijn en ver
antwoordelijkheid tot stand brengen. We 
vragen aandacht voor onze kuituur, voor 
kunst, voor onze taal. De oude w^aar-
den van pacifisme en verdraagzaamheid 
worden aktueel verwerkt. Het kultiveren 
van dialoog en persoonlijke rust en ze
kerheid. Het spreiden van kennis en 
opvoeden in mondigheid. Het opkomen 
voor een leefbare omgeving tegen lawaai 
en snelheid. Het sterk aanpakken van 
misdaad en onveiligheid. 

AI deze punten zijn er op gericht om te
rug kansen te geven aan elke mens. Het 
lijkt soms betuttelend, maar het is ingegeyen vanuit de enorme problemen van 
vervreemding en onzekerheid, vanuit de vaststelling dat vele mensen geen hoop 
meer hebben. 

Terug een droom bieden is vele mensen geloof geven in hun eigen kunnen en zijn. 

Als er één partij is die daarin kan slagen, dan is het de VU, onze partij die iedereen 
eerlijke kansen wil geven en niemand in de steek wil laten ! 

Het vî as een gesprek over verantwoordelijkheid en het aanpakken van profitari-
ciat. We vragen aan de mensen een eerlijke bijdrage voor echte solidariteit. Maar 
tegelijk beuken we in tegen misbruiken en verspilling. 

Als vrije mensen, zonder muilkorf, klagen we onrechtvaardigheid aan. Hormo
nenhandel en grondspekulatie zijn in handen van nieuwe maffia's. Dit zijn sociale 
misdrijven. Net zozeer als de korruptie van bewindvoerders, het smossen met 
overheidsgelden, het handel drijven in mensen of in verslavende middelen. 

Opkomen voor echte rechtvaardigheid, is méér dan alleen materiële overleving 
waarborgen, het is een kwaliteitsvol leven waarborgen. 

Het was een goed, vaak moeilijk, maar degelijk debat dat in de partij werd gevoerd. 
Maar laat ons nu ophouden met winnaars en verliezers te zoeken. Laat ons nu 
aub in godsnaam eens ophouden te schermen met etiketten als hnks, rechts, groen, 
rood, zwart, purper of wat weet ik meer. Dit is een Vlaams-nationaal programma. 
Punt. Wie dit links vril noemen! Akkoord: als links wil zeggen zorgen voor 
werk, begaan zijn met zwakkeren en pleiten voor een woonrecht. Als dat ,,links" 
genoemd ^vordt.• dan ben ik daar fier op. 

Maar als opkomen tegen sociaal profitariaat, tegen misbruik van werkloosheids
vergoedingen, tegen de almacht van de vakbonden, ...als dat rechts is...OK, dan 
zij we maar rechts en dan ben ik daar fier op. 

Als pleiten voor een gezonde ekonomie die de basis vormt voor een echt sociaal 
beleid wil zeggen dat we in het centrum staan....OK ....dan staan we maar in het 
centrum. Wat kan het me verduiveld schelen. 

Ik weet één ding. Links, rechts, centrum, het zijn begrippen die muilezels met 
ooglappen aan gebruiken. Ze getuigen niet van een toekomstperspektief. Wij gaan 
rechtdoor. We willen verbeteren wat er is, we leggen ons niet neer bij het be
staande. We willen zoeken naar vemieuvring, vooruitstrevend en dus progressief. 

Indien de pers, de publieke opinie, de tegenstrevers, of wie dan ook...ons wil 
opdelen in vakjes en kompartimentjes. Doe rustig voort 1 Ik trek het me niet meer 
aan. De mensen waar \vij ons toe richten weten wel wat we bedoelen. 

Beste vrienden, 

Vlaams-nationalisten, 

Ik ben enthousiast. Ik wil er tegenaan beuken. Samen met jullie allemaal. Vandaag 
hebben we aangetoond dat we een duidelijk programma hebben. Het staat op 
papier. Het is gestemd. Laat ons dit nu uitvoeren. Vanaf morgen. 

Tegen diegenen binnen de VU die overmand zijn door twijfels over de zin en 
slciagkansen van een demokratische volksnationale partij in Vlaanderen, tegenover 
diegenen die door de opeenvolgende berichten, tegenslagen of uitspraken het niet 
meer zien zitten, tegenover diegenen die de doemdenkers achterna willen, tegen

over diegenen die vinden dat ŵ e de partij 
maar moeten opdoeken en iedereen als 
een vlucht duiven loslaten zeg ik: 

Laat ons dit aktuele, frisse en toekomst
gerichte programma aan Vlaanderen 
aanbieden, laat ons er de boer mee op
trekken, erover gaan praten met kritische 
jongeren en aktieve senioren. Laat ons 
de dialoog niet schuwen. Laat ons vooral 
luisteren. Laten we ons niet opsluiten 
binnen de muren van Barrikadenplein, 
parlement of afdelingsvergadering. 

En laat Vlaanderen dan oordelen. Laat 
Vlaanderen dan zeggen of er nood is 
£ian een partij van onafhankelijke en on
gebonden Vlaamsgezinde koppigaards. 
Laat Vlaanderen zelf oordelen of er nood 
is aan de moed van de Vandemeule-
brouckes die de hormonenmaffia cian de 
kaak stellen, de vasthoudendenheid van 
de SchUtzen die van de realisatie van het 
Vlaams zelfbestuur hun levensopdracht 
hebben gemaakt, de oprechtheid van de 
Loonesen die de bescherming van onze 
Vlaamse kustduinen tot hun erezaak ma
ken, de Sauwensen die zorg dragen voor 
het Vlaamse patrimonium. Laat Vlaan
deren oordelen of deze partij die dit 
gedurfd en toekomstgericht programma 
wil uitvoeren er nodig is. 

En tot onze mandatarissen zeg ik: in 
onze partij moet de diskussie belangrijk 
blijven, moet de toetsing van nieuwe 
ideeën mogelijk blijven, moet kreativiteit 
en bruisend enthousiasme terug werke
lijkheid worden. 

Maar moet eveneens aan één zeel ge
trokken worden, moet samen aan ons 
projekt gewerkt worden en moet de wil 
van dit kongres uitgedragen virorden. Op 
u allen rust een zware taak. Ik reken 
erop. Heel de partij rekent erop dat deze 
teksten niet in de schuif belanden maar 
de basis vormen van debatten in Kamer, 
Senaat, Vlaamse Raad, gemeenteraad en 

I Euro-parlement. 

J Indien -we dit vemieuvirde programma 
^ nu echt samen uitdragen, indien we met 
•g zijn ïdlen terug doordrongen worden van 
— onze verantwoordelijkheid. Dan zeg ik 

U in alle duidelijkheid: Laat er geen twij
fel over bestaan, schreeuw het van de daken, zeg het aan vrienden en kennissen, 
het Vlaams-nationalisme is niet dood. Het demokratisch Vlaams-nationalisme zal 
altijd blijven bestaan. Dat rijk gedachtengoed kan niet verkocht \vorden, dat kan 
en zal niet verkw^anseld worden. Ik besef mijn verantwoordelijkheid ten volle. Voor 
jullie allen zeg ik: mijn eed van trouw aan dit demokratisch Vlaams Nationalisme 
is voor mij heilig. Ik laat geen duiven los in alle richtingen. In groep, samen met 
U allen, zorgen we voor een nieuwe start, een nieuwe d3mamische opgang, samen 
zullen we het nationalisme uitdragen. En dat zal niemand ons beletten! 

En tot slot doe ik hier een gemeende oproep tot eenheid. Mijn grootvader zei 
altijd: als ge niet afziet, dan bereik je niets. Wel vrienden, ŵ e hebben afgezien, ik 
heb afgezien, velen onder u hebben afgezien. 

Alaar we hebben iets bereikt. En daar w ĉis het om te doen. Niemand is daarbij 
verliezer. Enkel de partij is daarbij de winnaar. Ik wU graag u-Wj^voorzitter-zijn, 
een voorzitter voor jullie allen. 

Ik reik de hand naar jullie cJlen. Scunen zijn we onstuitbaar. 

Vrienden, ik ben blij terug non-konformist te kunnen zijn 1 

Welkom thuis 1 

Bert Anciaux, 
algemeen VU-voorzItter 
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DE NIEUWE OPDRACHT VOOR DE VOLKSUNIE 

MOET ER NOG POLITIEK ZIJN ? 

VeeL menden, ntuéchien weL de meerderheid, hebben geen hoge 
dunk van politiek. Voor hen L) de politieke klad,)e teveel bezig 
thet zichzelf, met bijkomstigheden, met belangen van enkelen en 
met korte-termljnprojekten. Op hedendaagée uitdagingen zoaU 
de werkgelegenheid, veiligheid, milieu, immigratie, raclóme, de 
schuldenberg, de Europese eenmaking en de noord-zuidklüof 
bieden de politici geen antwoord, zo vinden ze. Politici lijken 
niet langer een projekt te hebben dat grote groepen menden kan 
bezielen. 

Hier en daar schijnt Iets te bewegen. Privatiseren kan zinvol 
zijn, maar als de boodschap enkel wordt : alles privatiseren 
en laat de burgers hun zaken onder elkaar beredderen, dan 
heb je de politiek niet langer nodig. Deze stelling gaat erin als 
zoetekoek, maar houdt eigenlijk de ontkenning van de parle
mentaire demokratle en van de burgerzin In. Tevens spreekt ze 
de mensen goedkoop naar de mond. Iedereen moet weten dat 
alles politiek Is, tot de kleinste beslissing. A-polltlek zijn Is 
dan ook een verantwoordelljkheidsvlucht. 

Terwijl de aandacht voor de politiek zo doodbloedt, omdat de 
politieke aktle overwegend In handen Li van mensen en Instel
lingen die de samenleving gewild of ongewild bevoogden, kiezen 
wij voor politiek als faktor van ontvoogding van mensen en 
groepen, hier en elders op weg naar een volwaardige deelname 
aan het menselijk scheppingswerk. In die keuze voor ont
voogde mensen, gemeenschappen en volkeren heeft de Vlaamse 
beweging haar oorsprong en haar toekomst. 

Voor ons Is politiek bedrijven de sociale opdracht bij uitstek. 
Het Is opkomen voor een goede samenleving waar ledereen 
makslmale ontplooiingskansen krijgt en zich Inzet voor heel de 
gemeenschap. Dit vereist een maatschappelijke betrokkenheid 
waarin met visie en realiteitszin gewerkt wordt aan de toekomst 
van Vlaanderen, Europa en de wereld. 

Partijpolitiek hoeft niet vies te zijn. Wel moeten de betre
den paden van de dagjes politiek en het eigen groot gelijk 
overstegen worden. Toekomstgericht werken en denken i> de 
opdracht. Echte vernieuwing heeft maar plaats uidlen de voor
stellen gedurfd, maar konkreet, realistisch en nieuw zijn en ze 
gekonkretueerd worden op alle politieke niveaus. 

Als programmapartlj ui er voor ons meer dan ooit een Inte
ressante rol weggelegd. De Volksunie moet vooroplopen In het 
ideeëndebat, het helpen sturen en In het beleid laten vastleggen. 
Op basu van nieuwe ideeën en kreatleve voorstellen die Inspelen 
op de verzuchtingen van de mensen, zal de Volksunie werken 
aan een vernieuwd profiel dat aantrekkelijk Li voor de kiezers 
en voor hen die zich willen engageren In de politiek. Niet met 
als doel de grootste partij van Vlaanderen te worden, maar 
van Vlaanderen een grote partij In Europa te tnaken, met ab 
voortdurende leidraad het open, verdraagzaam en demokratlsch 
VLaams-nationalisÊne. 

C ^ 
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UITGANGSPUNTEN 

1. LEVE HET INDIVIDU, MAAR NIET TEN 
KOSTE VAN EEN MENSELIJKE 
SAMENLEVING 

De mens van heden denkt vrij. Hij v̂ ol zelf zijn maatschappijmodel kiezen. 

Hij beschouwt zichzelf als persoonlijk vrijgevochten en heeft daardoor de 
grote sociale en professionele organisaties minder nodig. Hij is gaande
weg vervreemd van deze belangengroepen die vandaag meer optreden als 
concerns werkzaam op alle terreinen van de maatschappij en minder als 
spreekbuis voor zijn rechtstreekse belangen. Daarom blijft hij hoogstens 
nog klant voor individueel dienstbetoon. Beroepsorganisaties, vakbonden 
en ziekenfondsen zijn er nog wel om dat onmiddellijk belang te verdedigen, 
niet om zijn ideeën en waarden te bepalen". 

Deze evolutie maakt hem voorstander van eigen tijdsbeheer, van een 
zelfontworpen moraal en gedragsregels. Zijn waardenschaal is meer per-
soonUjk dan maatschappelijk afgelijnd. Spontaan gaat hij ervan uit dat hij 
zelf wel zijn boontjes kan doppen. In hoeverre hij echt vrijgevochten is, 
is een grote vraag. De zekerheid en veiligheid ontbreken immers steeds 
meer om harmonie met de samenleving en met zichzelf te vinden. Vaji de 
overheid verwacht hij in hoofdzaak bescherming, zekerheid en degelijke 
dienstverlening, in ruil voor de belastingen die hij betaalt. Hij beschouwt dit 
als een vorm van kontrakt. De overheid wordt niet langer als de behoeder 
Vein een gemeenschap van mensen aangezien. 

Dat de mensen zelfstandiger denken en handelen kunnen we positief en 
ontvoogdend noemen, maar we moeten ons afzetten tegen een algemeen 
groeiend baatzuchtig individualisme dat vooral neerkomt op het uitslui
tend nastreven van het eigen materieel belang. 

Politiek moet enerzijds rekening houden met de ekonomische en financiële 
mogehjkheden en aandacht hebben voor goed management, konkurren-
tiekracht, begrotingsevenwicht, besparingen, doeltreffende bestedingen, 
rationeel schuldenbeheer. Anderzijds houdt politiek ook het maken van 
maatschappelijke keuzes in. E^n verantwoordehjk beleid vereist evenwicht 
tussen ekonomische logika en vooruitstrevend maatschappelijk en sociaal 
inzicht." 

Voor de VU staat de Irwaliteit van het leven voorop. De overheid moet 
belangentegenstellingen overbruggen, de vrije markt korrigeren om sociale 
uitstoting en miüeuschade te verhinderen. Daarom moet zij via belastingen 
en overdrachten herverdelend optreden. De overheid moet het kader en 
de doelsteUingen van de verzorgingsmaatschappij vastleggen. De overheid 
moet alle inw^oners een waardig bestaan w^aarborgen en daarvoor de nodige 
goederen, diensten en middelen toebedelen in de vorm van kollektieve voor
zieningen en infrastruktuur, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorgen, 
inkomen, sociale zekerheid, een gezond leefmilieu, kulturele en maatschap
pelijke ontplooiing. De individuen, dienen op grond van hun bekwaamheden 
en/of mogehjkheden eveneens een inbreng te leveren bij de reaHsatie en het 
funktioneren van deze voorzieningen. 

De uitdaging voor de VU bestaat erin het groeiend individualisme te kop
pelen aan een samenhorigheidsgevoel dat van elk volk een volk maakt. 
Het komt er op aan de belangen van het individu te verzoenen met de 
aandacht voor de volksgemeenschap. Individuele keuzevrijheid ? J a indien 
ze in harmonie blijft met de noden van de gehele samenleving. Dit is ons 
ethisch en humanitair Vlaams-nationalistisch uitgangspunt. 

2. EEN WELZIJNSPARTIJ 
VAN VRIJE DEMOKRATEN 

Welzijn heeft een bredere/diepere betekenis dan welvciart. Het één kan niet 
zonder het ander. Over de jaren heen is Vlaanderen tot een ekonomische 
topnatie uitgegroeid. Zo willen we het houden. De Volksunie streeft néiar 
sociale rechtvaardigheid en openheid, in een sfeer van verdraagzaamheid 
en ge-weldloosheid en daardoor naar vrijheid van denken, gekoppeld aan 
een geloof in de gelijk-waardigheid van ieder mens. Dit alles vanuit een 
fundamentele eerbied voor de menselijke en natuurlijke leefruimte en het 
leven zelf 

Welzijn veronderstelt echter ook een k-waliteitsvoUe samenleving: imma
teriële en persoonlijke levensk'waliteit in de vorm van goede menselijke 
verhoudingen. 

Dit w^aardengeheel raakt zow^el het individu als de intermenselijke relaties 
en leefkringen : van de kleinste kring (het gezin in de ruimste betekenis 
van het woord) tot de grootste (de wereldgemeenschap). 

Een toekomstgerichte péirtij zal zich zowel lokaal en regionaal als op 
Europa en de wereld moeten oriënteren. Door de migratiegolven, de inter
nationale handel en de schuldenlast van de Derde Wereld zal een pleidooi 
voor meer welzijn noodzakelijk een pleidooi voor nieuwe w^ereldverhou-
dingen en welvaartsdeling moeten zijn. 

Vanuit deze invalshoek willen we duideUjk maken w^elke wereld wij willen. 

Zaterdag werd, na. een welkomstwoord van de Leuvense arrondióéementévoorzittcr Pol 
Vanden Bempt, in drie dektied vergaderd. 

3. EEN VOLKSNATIONALE EN 
INTEGRAAL - FEDERALISTISCHE PARTIJ: 
EEN NOODZAAK 

De VU zet zich reeds veertig jaar in om cian onze volksgemeenschap haar 
eigen strukturen te geven en om voor de Vlamingen zelfbestuur te verwer
ven. Het is duidelijk dat het St.-Michielsakkoord niet de laatste hervorming 
kan zijn, aangezien slechts een deel van de door ons geëiste autonomie 
verworven is. Overeenkomstig het staatsvormend programma van de VU, 
goedgekeurd door de partijraad dd. 12 juni 1993, en waarop de VU haar 
bakens heeft verzet, kiest de VU radikaal voor een zelfstandig Vlaanderen 

-dat nauw samenwerkt met Nederland binnen een federaal Europa van 
volkeren en regio's. Dit is één van de belangrijkste taken waar de VU voor 
staat. Naast de opdracht te komen tot een zelfstandig Vlaanderen, dient 
zich voor de VU een belangrijke opdracht aan : de nieuwe strukturen 
gestalte en inhoud geven. 

Voor welke principes staat de partij ? 

Vooreerst is er het integraal- federalistisch principe : mensen leven in 
kringen. Zij behoren tot een gezin, werken of lopen school, zijn lid van 
verenigingen, wonen in een gemeente, zijn lid van een volksgemeenschap, 
zijn Europeaan en wereldburger. Er moet een wisselwerking zijn tussen 
individueel en koUektief bewustzijn. Dit geeft elke samenhorigheidskring 
zijn eigen waarde. 

Als volksnationale partij moet de VU opkomen voor een versterking 
van de samenhorigheidskringen omdat ze vooral een bescherming aan de 
zwaksten geven. Haar taak zal er dan ook in bestaan de nodige strukturen 
tot stand te brengen die konkrete vorm geven aan deze solidariteit en de 
strukturen af te breken die mensen bevoogden en onderdrukken. 

Samenhorigheid betekent echter niet dat iedereen voor alles en nog wat 
en zonder tegenprestatie een beroep doet op de gemeenschap, op de kring. 
Samenhorigheid betekent op elkaar een beroep kunnen doen, maar ook 
maksimaal eigen verantwoordelijkheid dragen. Het betekent naar eigen 
vermogen bijdreigen tot de kring. 

Mensen moeten hun leven zelf in handen kunnen nemen, zelf keuzes 
kunnen maken. Het versterken van samenhorigheidskringen moet dciarom 

epaard gaan met het versterken van de inspraak van de leden van de 
ring. Ontvoogding en ontplooiing krijgen in de eerste plaats vorm door 

iedereen een stem in het kapittel te geven. 

De VU is een volksnationale en integraal- federalistische welzijnspartij 
van vrije demokraten die het leven in samenhorigheidskringen politiek wil 
vertalen. Zij heeft niet voor elk maatschappelijk probleem een pasklare 
oplossing. Toch wil ze de cianzet tot die oplossingen geven. 

Het uitgangspunt van de VU is het behartigen van het welbegrepen belang 
van de Vlamingen, van alle inwoners van Vlaanderen, als enkelingen én als 
gemeenschap. Dit is het wezenlijke doel van de VU, méér dan één of andere 
staatkundige konstruktie, die daartoe evenw^el een noodzakelijk middel is. 
Dit belang gaat noodzakelijk gepaard met solidariteit met anderen en met 
minder begunstigde volkeren én met openheid tegenover andere volkeren 
en kuituren op basis van wederzijds respekt. 

De VU kiest daarvoor drie aksenten : een rechtvaardige samenleving, 
ebaseerd op het opnemen van eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, 
etere demokratie, door integraal-federcJisme en meer levenskw^aliteit. 

^ 
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EEN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING 

De welvaartstaat kraakt in zijn voegen: stijgende werkloosheid, een stagne
rende ekonomische groei, een immens begrotingstekort, een z-ware openbare 
schuld. Ondanks één van de best uitgebouw^de sociale zekerheidssystemen 
in Europa en ondanks de honderden miljarden die wij aan sociale be
scherming besteden, kunnen ŵ e niet verhinderen dat 5 procent van onze 
bevolking in armoede leeft en 20 procent moeite heeft om de eindjes aan 
elkaar te knopen. 

Wie opkomt voor 'een rechtvaardiger samenleving' moet daaronder ver
staan 'een rechtvaardiger -wereld'. Wat wij opeisen voor het w^elvarende 
noorden mag de ontwikkelingskansen van het zuiden niet beknotten. E^n 
wereldperspektief als knipperlicht voor ons beleid. 

1. EEN DUURZAME ONTWIKKELING 
De tegenstellingen, op wereldschaal, kunnen niet scherper uitgetekend 
zijn dan ze zich thans manifesteren. Tegenover de westerse tweespalt, 
gekenmerkt door lage geboortencijfers en ekonomische welvaart, staan de 
overbevolking en de sociale miserie van hele -werelddelen. Zo kan het niet 
langer. De problemen van ontgroenipg en vergrijzing in het westen gaan 
ons als volksnationalisten ter harte. Hetzelfde geldt voor de overbevolking 
in de Derde Wereld. Opteren voor een demografische nulgroei op -wereld
schaal is aange-wezen om het even-wicht met ekonomische ontwikkeling te 
be-werkstelligen 

In de huidige post-industriële -westerse samenle-ving is de gekorrigeerde 
-vrije-marktekonomie noodzakelijk om het financieel draagvlak te garan
deren voor onze -welvaart. De ekonomie dient goederen en diensten te 
produceren om in de behoeften van de mensen te voorzien en is geba
seerd op het melken van -winst. Indi-viduele inspanningen w^orden daardoor 
beloond. De overheid moet de grenzen -waarbinnen de -vrije markt kan 
opereren vastleggen. Ekologische, sociale en kulturele overwegingen zijn 
daarbij doorslaggevend. 

Het is evenzeer de taak van de overheid om -via een rechtvciardige fiskaliteit 
(en andere overdrachten) de -welvaart onder de bevolking te herverdelen. 
Ekonomische groei moet dienen om de stijgende kost van de verzorgings
staat op te vangen en uitgaven in de niet-produktieve sektor te financieren. 

De nagestreefde ekonomische groei zal echter selektief en eerder k-wali-
tatief dan kw^antitief moeten zijn. Het gevaar is immers niet denkbeeldig 
dat men de ekonomische groei -wil in stand houden -via sociale dumping. 
Deze sociale kost voor de mensen zou ongetwijfeld de vernietiging van de 
Europese samen-werking inluiden. 

Met deze sociale, ekologische en kulturele grenzen wensen -we een 
duurzame ontwikkeling te be-werkstelligen. De verbetering van het pro-
duktieapparaat en het opvoeren van de produktiviteit moeten kaderen in 
deze algemene doelstelling : de beschikbare middelen zo verstandig mo
gelijk aan-wenden om de behoefte van de mensen nu en in de toekomst 
te bevredigen. Deze koers-wijziging t.o.v. het huidige technologische maat
schappijmodel moet de uitputting van de grondstoffen, de koncentratie van 
ekonomische macht en rijkdom in het noorden en verarming in het zuiden, 
de produktie van tal van -wegwerpprodukten die de afvalberg verhogen, 
uitsluiting, verkeers- en mobiliteitsproblemen voorkomen. 

Een bedachtzarm Hugo Schtitz, hier naoét ondervoorzitter Annemie Van de CcuiteeU, 
beaamde dat een nieuw werkgeUgenheiddbeleid noodzakelijk ut, maar volgen,! de 
denator bestaan er geen eenvoudige oploddingen. 

Penning meed ter Willy De Saeger en ondervoorzitter Patrick VankrunkeLven leidden 
de drukdt bezochte dektie over de rechtvaardige danunleving. 

De VXJ is sterk ge-wonnen voor het dynamisch karakter dat ondermeer 
inzake arbeid en te-werkstelling door de KMO's -wordt aangebracht. Het 
Vlaams beleid ten opzichte van deze KMO's moet bedrijfs-vriendeUj-
ker zijn. Los dciarvan is een gekoördineerd Vlaams ekonomisch beleid 
noodzakehjk, zeker in strategische sektoren waar de beshssingsmacht in 
Vlaanderen moet kunnen blijven. Wanneer het privé-initiatief faalt of 
tekortschiet in sektoren die niettemin maatschappelijk belangrijk zijn, is 
overheidsoptreden ciange-wezen. 

De moeilijk kontroleerbare be-weeglijkheid van kapitaal dreigt de -tnondi-
ale verhoudingen grondig te veranderen. De "Aziatische Tijgers" hebben 
de snelst groeiende ekonomieën ter -wereld, maar kennen nog veel sociale 
ellende. Ook de lage-loonlanden uit het voormalige So-vjetblok dreigen 
met massale eksport naar de EG de hier geldende sociale verhoudingen 
op de helling te zetten. De Europese markt mag zich niet afsluiten voor 
produkten uit die landen, maar -vrije -wereldhandel dient aan een aantal 
voorwaarden te voldoen : respekt voor elementaire sociale rechten, mUieu-
normen en een verbod op kinderarbeid. Invoer van goederen uit landen 
die hier geen rekening mee houden worden aan een 'ontwikkelingstaks' 
onderworpen -waarvan de opbrengst -wordt besteed aan het -wegwerken 
van de sociale achterstand Ln die landen. 

De VU is diiarom voorstander van een globale aanpak. De politieke ver
antwoordelijken van Noord en Zuid moeten samen afspreken binnen -welk 
kader de vrije markt zijn gang kan gaan. Dit akkoord moet vertrekken 
van de volgende doelstellingen : verhogen van de -welvaart in de -wereld, 
verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, duurzame ontwikkeHng en 
-vrij-waring van het leefmilieu en de grondstoffen. Het moet de huidige 
verantwoordelijkheden van eenieder veistleggen en mag de problemen niet 
afwentelen op de volgende generaties. 

Elen wereld-wijde £ianpak en ordening van een leefbare, milieu-vriende
lijke landbou-w-en voedingsekonomie, gericht op de basisbehoeften van 
de -wereldbevolking, is eveneens van levensbelang. Hierbij moet -wor
den gestreefd naar voldoende diversifikatie en spreiding van teelten en 
veehouderijen. 

2. WERK VOOR IEDEREEN: BETAALDE 
ARBEID HERVERDELEN 

De inkomensverwerving in onze samenle-ving is opgebou-wd rond het 
presteren van arbeid tegen betaling. Zo'n systeem is maar rechtvjiardig 
als er genoeg arbeidsplaatsen zijn. De laatste 25 jaar stellen ŵ e echter vast 
dat, althans in de westerse -wereld, steeds meer mensen zich aanbieden 
op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal arbeidsplaatsen nau-welijks stijgt. 
Dciardoor ontstaat een strukturele werkloosheid. Het gaat hierbij om een 
20% van de beroepsbevolking. 

Vroeger -was -werkloosheid een konjunktureel verschijnsel, een uitloper 
van ekonomische recessie. In tijden van hoge ekonomische groei ver
dween de -werkloosheid vanzelf. Nu stellen -we echter vast dat zelfs een 
volgehouden ekonomische groei nau-welijks enige toename van arbeids
plaatsen oplevert. De industriële te-werkstelling krimpt verder in. De 
dienstensektor, hoe belangrijk ook, kan de dalende te-werkstelling niet 
kompenseren . Algemene en volledige betaalde te-werkstelling is een uto
pie geworden. We moeten echter streven naar zo volledig mogelijke 
te-werkstelling. q^= 
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Er IS nog werk genoeg in de samenleving. Vele noden, vooral in de v̂ êl-
zijnssektor, de vrijetijdssektor en de kulturele sektor blijven ongelenigd. 
De veroudering van de bevolking en de aantasting van het leefmilieu bv. 
zorgen voor nieuwe uitdïigingen die tot nu toe onbeantwoord blijven. 

Voor de Volksunie heeft iedereen in principe recht op arbeid. Zinvolle 
arbeid voor een zo ruim mogelijk deel van de bevolking is een prioritair 
doel. Aangezien betaalde arbeid meestal het noodzakelijke inkomen ver
schaft aan diegene die deze arbeid verricht, moet dit soort arbeid zo goed 
mogelijk verdeeld worden. Betaalde arbeid moet op een eerlijke manier de 
mspanningen van de werknemer belonen (loon naar werk en gelijk loon 
voor gelijk werk). Dat betekent ook dat er een spanning moet bestaan 
tussen het bestaansminimum, het basisinkomen, werkloosheidsvergoeding, 
en het minimum-loon die voorkomt dat mensen zich in dit opvangsysteem 
nestelen en elke verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de gemeen
schap ontlopen. Niet-betaalde arbeid (bv. gezinstaken zorg, voor ouderen, 
vrijv^olligerswerk) heeft een intrinsieke waarde en wordt bijna uitsluitend 
door vrouwen gedragen, maar wordt vaak ondergewaardeerd. Bovendien 
heeft iedereen ook recht op vrije tijd. 

Een rechtvaardige samenleving zorgt voor een eerlijke verdeling van deze 
vier komponenten (betaalde arbeid, niet-betaalde arbeid, vrije tijd, inko
men). Anders werken om beter te leven dus. 

De grootschalige produktie zal in de toekomst door de automatisering 
minder en minder arbeidskrachten nodig hebben. De groeisektoren voor 
werk zijn veeleer de lokale kleinschalige bedrijvigheid. Opleiding, woon-
politiek, handel, toerisme, ontwikkehng, sociaal-kultureel werk., zijn lokale 
aangelegenheden waar nog veel in kan en moet gebeuren. Dat is ook het 
ideale niveau voor zelfontplooiing, buurtrenovatie, lokale produktie, kin-
deropvahg en bejaardenverzorging. Dit houdt niet alleen een humanisering 
van de samenleving in; ze maakt ze terzelfdertijd minder afhankelijk van 
grootschalige strukturen en organisaties. 

Een grotere aandacht voor lokale initiatieven, naast een statuut voor thuis
arbeid en thuisverzorging, zoals de zorg voor bejaarden, jonge kinderen en 
gehandikapten, zijn bijgevolg noodzakelijk. Dit moet fiskaal ondersteund 
worden. Ook in de welzijnssektor en de non-profitsektor is nog ruimte 
voor het scheppen van zinvolle jobs. Deiar precies is nood aan meer en beter 
betaalde werkkrachten. Ook al omdat de niet-ekonomische sektor veel 
sneller groeit dan de zakelijke en smalle ekonomische sektor, is het een ab
solute pUcht voor de overheid om passende en weloverwogen investeringen 
te stimuleren. 

Maar om te komen tot meer arbeid moet de kost van de arbeid verminderd 
worden, zoniet wordt het onevenwicht tussen kapitaals- en arbeidsin
tensieve bedrijven onoverbrugbaar. De sociale zekerheidsbijdragen en de 
belasting op arbeid moeten drastisch verlagen. De financiering van ons 
sociaal zekerheidsstelsel dient ook gezocht bij andere bronnen dan arbeid. 
Zo zullen we de financiering van de sociale zekerheid mogehjk houden, 
en ook de huidige scheeftrekking door de te hoge belasting op arbeid 
rechttrekken. 

Naast de sterke vermindering van de arbeidskost is ook een herverdeling 
van de beschikbare arbeid noodzakelijk. 

Hierbij moet in de eerste plaats worden ingespeeld op de wens die bij veel 
vverkenden bestaat om hun arbeidsprestaties te verminderen of om zich 
tijdelijk uit het arbeidsproces terug te trekken. Vrijwillige deeltijdse ar
beid moet langsüskale weg worden aangemoedigd. Loopbaanonderbreking 
moet uitgroeien tot een recht, met behoud van sociale zekerheidsrechten en 
gewaarborgde reïntegratie in het arbeidsproces. Voor oudere werknemers 
moet de mogelijkheid van een deeltijds brugpensioen worden ingevoerd. 

Bij bedrijfsonderhandelingen moeten die bedrijven waar niet een loons
verhoging , maar een arbeidsduurverkorting en een tewerkstellingsplan 
tegenover produktiviteitsverbeteringen staan, door de overheid worden 
beloond. 

Daarnaast denkt de VU ook aan een werktijdverkorting, sektor per sek
tor op zijn haalbaarheid getoetst en individueel in te vullen. Hierbij mag 
geen enkele denkpiste taboe zijn. Alle mogehjkheden, die een rechtvaar
dige arbeidsverdeling kunnen bewerkstellingen, zonder onze ekonomische 
konkurrentiepositie op de wereldmarkt ernstig in het gedrang te brengen, 
moeten onderzocht worden op hun waarde. 

Om de arbeidstijdverkorting mogelijk te maken en zodoende de betaalde 
arbeid te herverdelen door bijkomende aanwervingen kan dit gepsiard 

aan met loonverlies, maar niet voor de laagste loonkategorieën. Het 
ruto-loonverlies voor de werknemer wordt echter grotendeels gekompen-

seerd door de vermindering van de bijdrage van de werknemer aan de 
sociale zekerheid. 

De kortingen op de patronale bijdrage en de verlaagde werknemersbij
drage worden gekompenseerd door een verlaging van het budget voor de 
werkloosheidsverzekering en een extra belasting op de toegevoegde waarde 
die gekreëerd wordt in weinig arbeidsintensieve bedrijven, waar de robots 
zullen meebetalen. 

Andere maatregelen die leiden tot arbeidsherverdeling die gespreid is in 
de tijd moeten verbeterd worden : duo-banen, loopbaanonderbreking, vor
mingskrediet, vormen van deeltijdse arbeid, inloop- en uitgroeibanen. Deze 
kunnen niet verplicht worden. Sektor per sektor moet nagegaan worden 
welke mogelijkheden er bestaan. 

Tevens moet de mogelijkheid onderzocht worden tot invoering van een 
gemeenschapsdienst voor jongeren, die een meerwaarde biedt voor de 
gemeenschap én voor de jongeren zelf. 

In overheidsinstellingen moet jobkreatie beoordeeld worden in funktie van 
de maatschappelijke zin. In de administratie of elders werd dit in het ver
leden te weinig gedaan, met een lege staatskeis als resultaat. De middelen 

Kongrcövoorzitter Koen RaeU, op de foto van gedachten w'u)<)elend met minuter 
Johan Sauwend,hield de hand ötrak aan de kongrejteugeL In zijn toe<fpraak beklem
toonde Sauwené dat de VU geen taboeé uit de weg mag gaan, zeker niet rond de 
boedeUcheiding en... de monarchie. 

ontbreken nu om goed presterende ambtenaren degelijk te bezoldigen. Het 
is dan ook noodzakelijk om de arbeid zelf, die in toenemende mate een 
schaars produkt aan het worden is, te herverdelen. 

Voor jobkreatie is het beter uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek 
een noodzaak. 

We moeten bij deze diskussie streven nciar een brede maatschappelijke 
konsensus, waarbij ook de gezinsbeweging, senioren, de milieubeweging 
en andere belangrijke geledingen van de maatschappij betrokken worden 
en wat moet uitmonden in een zinvol politiek debat in het parlement. 

Met dit voorstel tot grondige herverdehng van de arbeid stappen we af 
van de idee dat volwaardige arbeid steevast een voltijdse baan veronder
stelt. Flexibele arbeidssystemen moeten bijdragen tot een nieuw evenwicht 
tussen arbeid, vorming, gezin, sociale en kulturele aktiviteiten ten voordele 
van de gemeenschap en vrije tijd. 

Het gehele sociale en ekonomische systeem moet derwijze worden opge
bouwd dat het voor elkeen lonend blijft te werken, te ondernemen of te 
sparen. 

3. EEN LEEFBAAR INKOMEN VOOR 
IEDEREEN 

Sinds de tweede wereldoorlog werd een indrukwekkend stelsel van soci
ale zekerheid uitgebouwd. Dit bouwwerk kon echter slechts opgetrokken 
worden doordat het geschraagd werd door een even indrukwekkende 
ekonomische groei. 

Op dit moment worden we echter gekonfronteerd met de grenzen van dit 
welzijnsmodel. De sociale zekerheid is in haar huidige vorm niet langer 
financierbaar. Het ekonomisch drsiagvltik zal op termijn versmallen door 
een daling van de beroepsbevolking. De uitgaven nemen exponentieel toe 
door de stijgende noden die verband houden met de vergrijzing van de 
bevolking en de techniciteit in de geneeskunde. De ekonomische groei is 
niet in staat deze explosie van uitgaven bij te benen. 

Daarenboven wordt Vlaanderen geplaagd door een Belgische schuldenberg 
van circa 10.000 miljard bfr. of 1 miljoen per hoofd. Het leefbaar inkomen 
van de huidige en volgende generaties wordt hierdoor zwaar bedreigd. 
De aangroei van de schuldenberg is daarom verder onaanvaardbaar, ^ n 
leefbaar inkomen voor iedereen wordt onmogelijk gemaakt indien geen 
passende maatregelen worden genomen. De strijd tegen de beklemmende 
openbare schuld is prioritair. 

Daarbij komt nog dat, ondanks de indrukwekkende budgetten die we aan 
de sociale zekerheid besteden, een groep mensen uit de boot valt. 

Dit is mee te vrijten aan het feit dat de norm een tweeverdienersgezin is 
geworden, waardoor de bestaansonzekerheid is verschoven naar éénver
dieners en vooral éénoudergezinnen." 

De VU wil de sociale zekerheid daarom grondig herdenken en hervor
men. 

Vooreerst moet de financieringsbasis verruimd worden. Bijdragen op het 
loon alleen volstaan niet langer. Ze maken de arbeidskost veel te duur zodat 
het stelsel de uitsluiting uit de arbeidsmarkt organiseert in plaats van ze te 
voorkomen. Ook andere, fiskale inkomsten moeten aangewend worden ten 
behoeve van de sociale zekerheid. We denken hier aan een sociale taks op 
de toegevoegde waarde zodat de arbeidskost goedkoper wordt en de kapi
taalintensieve bedrijven met proportioneel weinig arbeiders meebetalen. 
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Verder moet het stelsel veel selektiever worden. Nu heeft het teveel het 
karakter van een verzekering : je betaalt premies en je krijgt later een 
uitkering (bv. een -werkloosheidsvergoeding, een pensioen) overeenkomstig 
je bijdragen. Niemand stelt de vraag of je deze uitkering wel nodig hebt 
en of je niet over andere inkomsten beschikt die je in staat stellen in je 
levensonderhoud te voorzien. De VU stelt daarom voor alle uitkeringen op 
gelijke voet met inkomen uit arbeid te belasten. Ze worden dus opgeteld 
bij de rest van het belastbaar inkomen. 

De sociale zekerheid moet zich in de eerste plaats richten op de voorkoming 
en verhelping van armoede en bestaansonzekerheid. Andere doelstellin
gen, waaronder het waarborgen van de verworven levensstandaard, zijn 
belangrijk, maar secundair. 

Ook de inkomensverwerving uit vermogen moet mee bijdragen tot de 
financiering van de sociale zekerheid. Een toename van de belasting op 
dit inkomen uit vermogen moet doorgevoerd worden. Natuurlijk moet dit 
internationaal ingebed worden. 

De huidige taxatie naar tekenen en indiciën dient uitgebreid te -worden 
naar een stelsel van belasting op uiterlijke tekens van grote welstand 
en weelde dat fiskaal transparant is ten aanzien van allerlei misleidende 
eigendomskonstrukties. 

Het basisinkomen is een recht voor iedereen vanaf 18 jaar. Het moet 
voldoende hoog zijn om bestaansonzekerheid te voorkomen. 

Deze vertikale inkomensverdeling tussen de hogere en de lagere inkomens 
kan het best gegarandeerd -worden via de fiskaliteit. 

Het basisinkomen -wordt uitgekeerd aan -wie -wil -werken maar dat om 
verschillende redenen niet kan ( werkloosheid, ziekte of invaliditeit, ouder
dom). 

Het wordt gefinancierd door een procentuele bijdrage op het inkomen van 
iedereen en een sociale BTW. Deze bijdragen -worden gestort in een fonds 
dat onder rechtstreekse kontrole staat van het parlement (en onttrokken 
aan het paritair beheer van de sociale zekerheid.) 

Voor wie zich niet kan inschakelen in de gemeenschap blijft het recht op 
een bestaansminimiun (aange-voild met andere gemeenschappelijke voor
zieningen, die in de levensnoodzakehjke behoeften voorzien), ge-w£iarborgd. 
Dit recht is afhankelijk van de vermogens- en de gezinstoestand (geen 
domiciliëringsvereiste). 

Daarnaast wordt via het sociale zekerheidsstelsel inkomensverlies als ge
volg van ziekte, invaliditeit, werkloosheid en ouderdom opgevangen. Dat 
betekent dat iedere verzekerde bovenop het basisinkomen een inkomens
vervangende uitkering kan krijgen. 

Deze horizontale verdeling -wordt gefinancierd door een werkgeversbij
drage op de toegevoegde waarde (profitsektor) of op het loon ( overheid en 
non-profit-sektor). Het systeem -wordt paritair beheerd. De voorwaarden 
worden vastgelegd in een kaderwet. 

Om rekening te houden met de veranderende levenspatronen dient het 
recht indi-vidueel te zijn, maar moeten basisinkomen en bestaansminimum 
gezinsgemoduleerd -worden. 

De kinderbijslagen en de gezondheidszorgen worden niet langer gefinan
cierd uit de bijdragen op het loon. Ze worden uit de sociale zekerheid 
gelicht en betaald uit de algemene middelen van de overheid. 

De kinderbijslag moet worden hervormd tot een gelijk recht voor elk kind. 
Het bedrag van de maandelijks betaalde bijslagen moet worden verhoogd 
tot de -werkelijke minimale opvoedingskost. Voor een gezin met drie of 
meer jonge kinderen moet een verhoogde gezinsbijslag het aan één van de 
ouders toelaten zich tijdelijk, geheel of gedeeltelijk , terug te trekken uit 
het arbeidsproces voor het vervullen van de gezinstaken. 

De verhoging van de kinderbijslag tot de werkelijke opvoedingskost leidt 
ertoe dat de gezinspolitieke maatregelen in de fiskaliteit kunnen worden 
afgebou-wd. 

Voor studerende kinderen boven de 18 jaar betekent dit dat de verhoogde 
kinderbijslag moet beschou-wd -worden als een vorm van studÜeloon. 

Ook de gezondheidszorg moet een gelijk recht worden, los van het 
socio-professioneel statuut. Het systeem voor de gezondheidzorg wordt 
beheerd door de overheid, dit in overleg met de zorgenverstrekkers en de 
verbruikers. 

De gezondheidszorg moet worden hervormd in de zin van een echelonering, 
-waarbij de herwaardering van de zelfzorg, thuiszorg en eerstelijnszorg een 
tegenge-wicht bieden voor de overmatige technologisering van de genees
kunde. De rol van de Orde van Geneesheren, van de artesensyndicaten en 
van de mutualiteiten in de gezondheidszorg moet drastisch teruggedrongen 
-worden. 

Door de hervormingen in de kinderbijslagen wensen -we de demografische 
uitdagingen ter harte te nemen. De effekten van ontgroening en vergrijzing 
vereisen een beleid met visie. Wie investeert in de toekomst en bereid is 
een grotere gezinslast op zich te nemen, wordt daartoe aangemoedigd. 

De pensioenen moeten veel eenvormiger gemaakt worden. De VU -wil hier 
één basispensioen dat voor iedereen even hoog is, ongeacht de beroepsver
diensten en de aard van de loopbaan (-werknemer, ambtenaar, zelfstandige). 
Dit basispensioen is het basisinkomen. Dit basispensioen kan verhoogd 
worden met een aanvullende uitkering via de sociale zekerheid, in funk-
tie van de duur van de loopbaan. Het is een fundamentele keuze voor 
solidariteit met en tussen gepensioneerden. 

In ieder geval dient een overgangsregeling te worden uitge-werkt waardoor 
nu reeds meer solidariteit -wordt gevergd vanwege de meer begoede oude
ren ten voordele van de armere bejaarden waardoor het verschil tussen de 
hoogste en de laagste pensioenen niet méér dan één tot drie kan bedragen. 

Naast de regeling -via de sociale zekerheid kan het pensioen -worden aan
gevuld met groeps- of privéverzekeringen. Deze formules moeten fiskiial 
aantrekkelijk zijn. 

Deze hervormingen zijn er op gericht de middelen van de sociale ze
kerheid te verruimen, ze selektiever te maken en ze te koncetreren op 
diegenen die bestaansonzeker zijn. Daarbij moet rekening gehouden wor
den met de veranderende maatschappelijke levenspatronen (gezinsvormen, 
éénoudergezinnen, alleenstiianden). 

Eveneens -wensen we hiermee mogelijke uitwassen en misplaatste vormen 
van sociaal profitariaat weg te -werken. Van een korrekte inning van de 
fiskaliteit, sinds jaar en dag in ieder regeerakkoord vermeld, moet nu maar 
eens werk gemaakt -worden. Een doorzichtiger fiskaal stelsel, een effici
ëntere uitbou-w van de fiskale administratie en een uniforme kontrole zijn 
daartoe noodzakelijk. 

4. SOLIDARITEIT IS NOODZAKELIJK 
UNIVERSEEL 

Vlaanderen leeft niet als een eiland in de w^ereld. Arbeid en inkomen 
-worden niet uitsluitend beptiald door eigen Vlaamse ingrepen. 

Alaar er is meer : een rechtvaardige samenle-ving overstijgt het ekonomisch 
gegeven van de vrije markt. Het erkennen van mensen- en volkerenrech
ten, een doorgedreven ontwapening en een eerlijke en efficiënte ontwik
kelingssamen-werking zijn voor de VU noodzakelijke voorwaarden voor 
een stabiele en rechtvaardige -wereldorde. 

In die zin moet Vlaanderen zijn opvangfunkrie voor echte politieke vluch
telingen aanhouden. Vlaanderen moet echter weten dat het niet alle pro
blemen van de hele wereld op zich kan laden. Snellere procedures moeten 
duidelijk maken wie het statuut van politiek vluchteling kan verkrijgen. 
Andere opvangmogelijkheden bestaan er spijtig genoeg niet meer. 

De niet erkende vluchtelingen en illegalen dienen op humanitaire -wijze, en 
in samen-werking met hun land van herkomst, teruggeleid te -worden. 

Degenen die zich zeer goed hebben geïntegreerd, minstens twee jaar in 
ons land hebben verbleven en er minstens zes maand hebben ge-werkt, 
die steeds elke medewerking bij het onderzoek van hun dossier hebben 

Senator Jef Valkeniem u'OJ één van de aktufjte deelnemem aan het kongrej. Alhoewel 
hij fcL weerwerk leverde bleven de dutkiuöicó open en konjtruktuf 
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verleend en niet in aanraking zijn gekomen met het gerecht voor krimi-
nele feiten, moeten de kans krijgen om bij een eventuele afwijzing hun 
toestand te legaliseren waarbij hen dan een verbUjfs- en arbeidsvergunning 
wordt afgeleverd met de mogelijkheid om zich op latere datum te laten 
natur£iliseren. 

Tussen bewapening en onderontwikkeling bestaat een onmiskenbare 
band. De handel in de ontwikkelingslanden is in handen van een buiten
landse of autochtone elite. Dit levert de nodige deviezen op om wapens 
te kopen, waardoor op haar beurt de machtspositie van de elite versterkt 
wordt : wapens als middel om de bevolking te onderdrukken. De VU 
zal altijd en overal dit machtsspel aanklagen en bestrijden. Wapenhandel 
en wapenproduktie moet dan ook Europees en op wereldvlak aangepakt 
worden. 

Ontwikkelingshulp mag niet tot gevolg hebben dat regimes die de mensen
rechten met de voeten treden bestendigd w^orden. 

De ongelijke Noord-Zuid en West-Oost verhouding is een volgend poli
tiek probleem. Politieke stappen moeten ondernomen worden om struktu-
rele veranderingen te bewerkstelligen. Ekonomische samenwerking moet 
gericht zijn op eerlijke samenwerking, waarbij de twee partijen voordeel 
hebben. 

De koloniale en post-koloniale verrijking schept voor ons verantwoorde
lijkheden. 

Eerlijke handelsprijzen en het terugschroeven van de schuldenlast zijn 
hiervoor onontbeerlijk. Het Westen kan zich de luxe van de armoede in de 
rest van de wereld niet langer veroorloven. Dit betekent niet noodzakelijk 
een inkrimping van onze welstand. Wel moet de kwalitatieve en ekologische 
normering boven de onvoorwaardelijke kwantitatieve doorgroei verkozen 
worden. 

Een rechtvaardige wereldorde is ook noodzakelijk en belangrijk voor het 
Westen zelf. Het is de enige mogelijkheid om massale migratiestromen af 
te houden. Een restriktieve migratiepolitiek blijft hoe dan ook van kracht, 
dit tot na de eeuwwisseling. Daarvan afstappen zou, gegeven de heersende 
onevenwichten op de arbeidsmarkt, zonder meer tot een versterking van 
racistische uitwassen aanleiding geven. 

Daarom moet de ontwikkelingssteun gericht zijn op de bevolking zelf en 
niet op regimes van Derde-Wereldlanden. Bovendien zal goed besteed geld 
een tegenbeweging op gang trekken die gericht is tegen de ondemokratische 
machthebbers. Vandaar dat voor de Volksunie het uittekenen en opstarten 
van deze projekten in samenspraak moet gebeuren met de partners uit de 
Derde Wereld. Gedaan met het alleenrecht voor het Westen. 

Er moet dringend een beleid komen dat gericht is op duurzame ontwik
keling zoals voorzien in "Agienda 21" en waarbij in het bijzonder rekening 
gehouden wordt met de kulturele verscheidenheid van de volkeren van het 
Zuiden en het respekt voor hun leefmilieu. 

Net als de biodiversiteit moet ook het behoud van de kulturele diversi
teit in de wereld een prioritair aandachtspunt worden. Daarbij speelt de 
bescherming van de kulturele en intellektuele eigendomsrechten een kru-
ciale rol. Er moeten dciarom binnen de GATT maatregelen komen voor de 
toekenning van intellektuele en kulturele eigendomsrechten aan inheemse 
volkeren. 

Alle aktiviteiten die vanuit onze gemeenschap gericht worden op ontwik
kelingslanden moeten getoetst worden op hun ontwikkelingswaarde en op 
hun ontwikkelingsschade. Ontwikkelingsgelden, en gelden voor buiten
landse handel mogen niet langer gebruikt worden als een loutere subsidie 
voor Belgische bedrijven om in ontwikkelingslanden nutteloze en voor 
ontwikkeling negatieve projekten op te starten. 

Een goede wereldorde kan slechts bestaan, indien elk volk zijn recht op 
zelfbeschikking uitoefent met respekt voor alle andere volkeren. De VN 
dient een meer aktieve en stimulerende rol te vervullen bij het tot stand 
komen van demokratische regimes met respekt voor de mensenrechten. 
Bovendien moet dit orgaan demokratisch -worden gestruktureerd en moet 
de macht van enkele machtsblokken struktureel aan banden worden ge
legd. Er moet eveneens een einde komen aan de wildgroei van elkaar vaak 
overlappende organisaties en aan bureaukratische geldverspilling. 

De Veiligheidsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers die beurtelings 
worden verkozen door alle kontinenten, moet dé organisator zijn van een 
internationale vredesmacht, die toeziet op mensen- en volkerenrechten. 
Het vetorecht en het vast hdmaatschap van grote machtsblokken moeten 
afgeschaft worden. 

Daarnaast wenst de VU vooral waarde te hechten aan eerlijke solidariteit 
in federaal verband. 

In afwachting van een w^aarachtig Europa van volkeren en regio's, be
pleit de VU het behoud van dezelfde basisuitkeringen voor Vlaanderen 
en Wallonië. Om Vlaanderen toe te laten een eigen sociaal beleid uit te 
bouw^en, met een beter bestuur, is de federalisering van de sociale zekerheid 
nodig. Dat de huidige Belgische sociale zekerheid voor een deel misbruikt 
wordt, en bovendien geïnstitutionaliseerd profïtariaat mogehjk mciakt, is 
een bijkomende reden tot federalisering. 

De VU pleit voor een herziening van de solidariteitsmechanismen in de 
richting van doorzichtige, kontroleerbare en op objektieve faktoren ge
steunde solidariteit tussen de deelstaten. 

Doorzichtiger en objektievere solidariteit bereikt men door de interper
soonlijke solidariteit (bv. belastingen) te verlagen en de intergew^estelijke 
solidariteit (bv. een soUdariteitstussenkomst van de rijkste deelstaat naar 
de armste deelstaat) te verhogen. Dit veronderstelt een eigen fiskaliteit. 

EEN BETERE DEMOKRATIE 
MET INTEGRAAL 
FEDERALISME 

Om iedereen aan zijn trekken te laten komen kiest de VU voor het federaal 
samenlevingsmodel. Dit model vertrekt van het leven in kringen en wil 
in elke kring de beslissingen door alle betrokkenen laten nemen. Het laat 
mensen en groepen van mensen zelf doen wat ze zelf kunnen doen en laat 
ze op een vrije en demokratische manier samenwerken om die problemen 
op te lossen die het best in grotere gehelen aangepakt worden. Respekt 
voor eikaars eigenheid en samenwerking zijn hier sleutelbegrippen. 
Om de samenleving politiek te ordenen, ziet de VU drie hoofdkringen, 
naast andere tussenliggende en specifieke verbanden : de gem.eente, de 
volksgemeenschap en de Eiu-opese federatie. Ze zijn demokratisch en 
doorzichtig gestruktureerd en de beslissingen worden er gehomen door 
rechtstreeks verkozen raden of parlementen. 

1. DE NIEUWE GEMEENTE 
De gemeente is de politieke kring die het dichtst bij de mensen stciat. Hier 
worden belangrijke beslissingen genomen die ons allen in onze direkte leef
omgeving raken. Het kontakt tussen de inwoners en de bestuurders loopt 
er vaak nog vlot. De gemeente is het proefterreiïi voor de poHtieke demo-
kratie. De VU is van oordeel dat de gemeentefusies moeten geëvalueerd 
worden. 

De VU wil deze leefkring, de gemeente, nog versterken en dit ten nadele 
van de vele minder bekende maar toch machtige tussenliggende bestuurs
niveaus die Vlaanderen rijk is. De provincies, de interkommunales, de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen e.d. hebben flink wat bevoegd
heden en centen. Ze ontsnappen aan ernstige demokratische kontrole. 
De Volksunie wil daarom een nieu-w demokratisch verkozen, intermediair 
bestuursniveau dat deze organen vervangt. 

Om de politieke strukturen overzichtelijk én demokratisch te houden, wil 
de VU alle beslissingen op lokcial en regionaal vlak toevertrouwen aan 
twee instanties : de gemeente (gemeenteraad) voor het lokale, de federa
tie van gemeenten (streekraad) voor die zaken die meerdere gemeenten 
aanbelangen en dus een regionale aanpak vergen. 

Op beide niveaus worden alle besHssingen genomen door rechtstreeks 
verkozen raden (gemeente - en streekraden) die om de zes jaar gelijktijdig 
vernieu-wd worden. 

De beslissingen van deze raden worden opgevolgd en uitgevoerd door 
kolleges, wjiaraan de politieke frakties die in de raden vertegenwoordigd 
zijn, deelnemen in verhouding tot hun geteJsterkte. Er is onverenigbaarheid 
tussen Hdmaatschap van het CoUege van Burgemeester en Schepenen en 
dat van raiadslid. Die raden worden voorgezeten door een raadslid. Zo 
kan een nieuwe bestuurskultuur ontstaan die het klassieke gekrakeel van 
meerderheid en oppositie overstijgt. 

De raden krijgen veel meer macht dan de huidige gemeenteraden, die vaak 
gewoon bekrachtigen wat het schepenkollege reeds beslist heeft. De leden 
van de kolleges moeten zich voortaan individueel verantwoorden voor hun 
beleid en kunnen geen extra-delegaties van de gemeenteraad krijgen. 
Daarnaast maken deze raden -werk van een aktieve inspraak voor de inwo
ners. Open hoorzittingen met deskundigen en inw^oners over het gevoerde 
beleid, een degelijk informatieblad, het vragenuurtje voor de gemeenteraad: 
het moet allemaal een vanzelfsprekendheid zijn. 

Alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen moeten er zich in een 
depolitiseringspakt toe verbinden zich te onthouden van enige partijpoli
tieke overweging bij het aanstellen van personeelsleden. 

Aanwerving, benoeming en bevordering moeten volgens wettelijk vastge
legde objektieve kriteria gebeuren. 

Klantvriendelijkheid is het leidmotief in deze administraties. In elke ge
meente moeten de inwoners terechtkunnen bij het rechtstreeks verkozen 
OCMW voor alle vragen over alle sociale en fiskale administratieve onder
richtingen, ook diegene die voortvloeien uit federale of Vlaamse wetgeving 
(bv. de sociale zekerheid) en voor het aanvragen van uitkeringen en premies 
allerhande. Elk O C M W richt daartoe een info-balie in waar gespecialiseerd 
en deskundig personeel de inwoners van dienst is. De beslissingen van deze 
OCMW-raden worden opgevolgd en uitgevoerd door afspiegelingskolleges 
zoals bij de gemeenteraad. 

Verder moeten de OCMW's ingeschakeld w^orden in de organisatie van de 
sociale zekerheid. Voortaan kan men zich enkel tot het O C M W wenden 
voor de terugbetalingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering, 
voor de uitbetaling van het stempelgeld en het pensioen en voor de hele 
papierwinkel die daarbij komt kijken. Elk O C M W legt hiervoor per inwo
ner een sociaal dossier aan en en haalt de nodige gegevens hiervoor bij de 
kruispuntbank. In tijden van geautomatiseerde gegevensbestanden kan dit 
geen probleem zijn. Het O C M W zorgt ervoor dat gerechtvaardigde uitke
ringen w^orden toegekend. Een deontologische kode moet de persoonlijke 
levenssfeer van de mensen beschermen en misbruik van gegevens voorko
men. De sociale dienst van de gemeente dient in het O C M W ingeschakeld 
te worden om overlappingen te vermijden. 
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De dektie rond betere denwkratie werd de^ikundig geleid door Frieda BrepoeL. Verdlag-
gever Herman Lauwere bleef met vuur de ooröpronkelljhe kongredtekjten verdedigen. 

Zo zal eindelijk een halt worden toegeroepen aan het sociaal dienstbe
toon, dat al te zeer verworden is tot politiek kliëntelisme. De verzuilde 
vcikbonden en ziekenfondsen houden op verkapte partijpolitieke aanhang
sels te zijn, maar zullen ten volle de rol kunnen spelen die voor hen is 
weggelegd, namelijk een kritisch opbouwende funktie ten aanzien van de 
arbeidscheppende wereld en de verstrekkers van gezondheidszorgen. 

De OCMW's moeten ook optreden als koördinator van alle lokale wel
zijnsvoorzieningen. Zij maken een planning op, vertrekkend van de be
hoeften van de bevolking en stemmen het aanbod van private en openbare 
diensten hierop af. Waar nodig nemen ze zelf het initiatief Ze moeten 
eveneens aktief sociale problemen opsporen en begeleiden. 

Om te komen tot een gewaarborgd recht op wonen, wenst de VU uit
drukkelijk een halt toe te roepen aan de groot-spekulatie. Na het invoeren 
van een progressieve taks op leegstaande gebouwen, mag de overheid, bij 
a-sociaal en spekulatief misbruik van het eigendomsrecht door het vrijwilhg 
laten leegstaan en verkrotten van gebouwen, het goed onteigenen zonder 
winst voor de eigenaar. De rechtbank kan voor het bepalen van de vergoe
ding geen rekening houden met de spekulatieve winst die gemaakt werd. 
Ze kan bovendien een bijkomende schadevergoeding opleggen, die door de 
gemeente eiangewend wordt om het goed een bestemming van huisvesting 
te geven. 

Om het Vlaams en groen karakter in Vlaams-Brabant en andere delen van 
Vlaanderen te handhaven én om jonge of minder begoede Vlamingen de 
kans te geven betaalbare huisvesting te vinden in hun gemeente, eist de VU 
het goedkeuren van het woondekreet Van Vaerenbergh-Suykerbuyck. 

De Volksunie kiest resoluut voor pluralistisch onderwijs. De aanzet hier
toe moet starten via samenwerking tussen de huidige onderwij snetten door 
netoverschrijdende strukturen vanaf het basisonderwijs te bevorderen. Dit 
moet zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de kinderen staan. Daartoe 
is gemeentelijk onderwijs, eventueel gedecentraliseerd in wijkscholen de 
beste garantie. 

Bovendien moet de kwaliteit van het basisonderwijs verhoogd worden. 
Hiervoor moeten de schoolraden echt autonoom kunnen optreden in het 
personeelsbeleid en moeten de scholen een eigen pedagogisch profiel 
kunnen ontwikkelen. Daartoe moeten leerkrachten en direktie als eerste 
verantwoordelijken voor het schoolgebeuren en als deskundigen garanties 
krijgen voor hun pedagogische onafliankelijkheid. 

Gemeentelijke kultuurpolitiek mag niet verworden tot het mager subsi
diëren van het verenigingsleven. De voorkeur moet gegeven worden aan 
logistieke ondersteuning i.p.v. geldelijke om subsidiëring van weinig Eiktieve 
of papieren organisaties te vermijden. 

De niet-professionele kunstbeoefening en het kunstonderwijs moeten aan-

f emoedigd worden en de bevolking moet aangezet worden om meer in 
ontakt te komen met artistieke kreaties. 

De huidige jobdiensten van de gemeenten moeten opgewaardeerd worden. 
Veel kleine opdrachten worden nu door de arbeidsmarkt niet ingevuld. 
Kleine werken blijven liggen of worden door het zwarte circuit opgevangen. 
Tot slot moeten de gemeenten een positief beleid naar jeugdverenigingen en 
-groeperingen en sportverenigingen toe voeren. Het is immers belangrijk 
dat de derde kring in het opvoedingsproces (naast thuis- en schoolsituaties) 
alle kansen en mogelijkheden krijgt om de vrije tijd van jongeren zinvol in 
te vullen. 

2. EEN DEMOKRATISCH VLAANDEREN 

Er is nood aan een radikale partij, aan een Vlaamse partij die de zaken zegt 
zoals ze zijn, tegen de maatschappelijke verantwoordehjken en de politieke 
besluitvormers. Een demokratie die niet proper is, kan geen demokratie 
zijn. Korrupte gezagsdragers hebben geen gezag, en die moeten dus weg. 
Fiskale en parafiskale lasten zijn gemeenschapsgelden die korrekt gebruikt 
moeten worden. Hoe willen we de mensen nog doen geloven in politiek, 
wanneer hun inspanningen vaak -worden verbrast ? 

De VU betreurt echter het voortdurend afbreken van het demokratisch 
parlementair systeem dat we kennen. Het is slechts via een vernieuwend 
politiek engagement dat de demokratie in eer zal worden hersteld. De 
pohtieke partijen én de politieke mandatarissen spelen daarin een sleutelrol. 
Het blindelings aanvallen van de overheid, het inperken van politieke man
daten en vergoedingen en het in diskrediet brengen van de demokratische 
rol van de partijen neemt vernietigende vormen aan die de VU gevaarhjk 
vindt voor het goed funktioneren van het demokratisch Vlaanderen. 

In een bewust opbouw^ende sfeer wenst de VU de ontstane struktuurwij-
zigingen aan te wenden als middel om het welbegrepen belang voor de 
Vlamingen na te streven. 

We hebben nu een Vlaams parlement. Laat het ons dan ook anders doen, 
onze strukturen en de kontrole erop doorzichtig maken. Het opzetten van 
een nieuwe pohtieke kuituur komt niet van de ene dag op de andere. Er 
zal méér nodig zijn om de geloofwaardigheid te herstellen. We weten per-
fekt dat het anders moet. Daarom kiest de VU voor een radikale aanpak. 
Dit vereist een beter en efficiënter beheer van alle inspanningen. Het is 
tevens een bewuste keuze voor herverdeUng, wars van afhankelijkheid en 
profitariciat. 

De VU stelt vast dat de ondervertegenwoordiging van de vrouw^en in het 
besluitvormingsproces verhindert dat ten volle rekening wordt gehouden 
met de belangen en de behoeften van heel de bevolking. Wij pleiten daarom 
voor een gelijke deelneune van vrouwen en mannen aan het openbare en 
politieke besluitvormingsproces. 

De VU pleit daarom voor: 

- een strenge beperking van kumulatie van mandaten in de publieke en 
privésektor en voor het openbaar maken van deze mandaten. 

- het bekendmaken aan het Rekenhof van de inkomens- en vermogenstoe
stand van de leden van uitvoerende organen (regering, kollege, bestendige 
deputatie). 

- de uitbreiding van het politiek verlof van hoog tot laag en voor elke sektor 
met een goede regehng van de bezoldiging, om de onafhankelijkheid van de 
verkozen mandatarissen te vergroten. Ter herwaardering van deze verko
zen mandatarissen wenst de VU een uitgebreid individueel kontrolerecht 
toe te kennen aan de leden van de wetgevende raden. 

- het invoeren van een juridische aansprakelijkheid voor beleidsdaden van 
uitvoerende mandatarissen, zoals dit eveneens in het bedrijfsleven en in 
de privaat-rechtelijke handelingen bestaat. Het zal een beter en efficiënter 
beheer van de overheidsmiddelen mogehjk maken. Daartegenover stelt 
de VU echter dat deze zware verantwoordehjkheden dan ook voldoende 
dienen vergoed te worden. 

De vervanging van de stemplicht door het stemrecht, omdat de kiezers 
die niet wensen te stemmen, ofwel zonder kennis van zaken stemmen, 
ofwel opzettelijk en uit reaktie tegen de stemplicht de normale werking 
van de demokratie verstoren door te stemmen voor de meest ekstreme of 
ekstravagante groepen, zonder dat zij daar zelf achter staan. De resultaten 
van dergelijke verkiezingen zijn dikwijls geen weergave van de mening 
van de bevolking doch uitsluitend een uiting van onbehagen over de stem-
pHcht zelf. Verkiezingen in andere landen, waar geen stemphcht is, tonen 
aan dat van het stemrecht voldoende gebruik gemaakt wordt wanneer er 
belangrijke problemen zijn. 

De VU wenst eveneens het kiesstelsel te baseren op het stelsel van de rech
tevenredige vertegenwoordiging ( stelsel Nlemeyer 1% = 1% ) en bijgevolg 
de ondemokratische systemen D'Hondt en Imperiali af te schaffen. Boven
dien moet een versnippering van arrondissementen tegengegaan worden 
zodat er geen ondemokratische "kiesdrempel" wordt ingesteld. 
De kiesomschrijving voor de Vlaamse Raad dient sterk vergroot te worden: 
1 grote kiesomschrijving Vliianderen. Bovendien dient men over te gaan 
tot de rechtstreekse verkiezing van een Vlaamse (minister-)president. 
Om ons geloof in de noodzaak en nuttigheid van het bestaan van verschd-
lende pohtieke partijen te verstevigen, wensen we tegehjk dat deze pohtieke 
partijen rechtspersoonlijkheid hebben en een open boekhouding voeren. 

De VU wenst eveneens de demokratie binnen Vlaanderen te verstevigen 
door een echt spreekrecht te geven aan de ambtenaren én een inzagerecht 
toe te kennen aan de bevolking voor al die stukken die op haar betrek
king hebben. Tevens pleit de Volksunie voor een veralgemening van de 
ombudsdienst - met ruime bevoegdheden - op alle niveaus. 
E^n aantal maatregelen zoals het invoeren van onverenigbaarheden om 
machtsmisbruik en belangenvermenging tussen de pohtiek en de belan
gengroepen te voorkomen, het regelen van de verantwoordelijkheid van 
ministers en het versterken van de macht van het parlement, kunnen bij
dragen tot meer gezag en geloofwaardigheid van de politici. Fundamenteler 
is de manier waarop politici aan politiek doen. Geloofwaardige standpun-
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ten, eerlijkheid, afschaffen van favoritisme, zijn daarbij fundamenteel. Bij 
uitstappen uit een politieke partij, waarvoor men verkozen is, verliest de 
betrokkene automatisch het mandaat. 

Het depolitiseren van gerecht en openbaar ambt met objektieve cianwer-
vings- en bevorderingsvoorwaarden is een noodzaak. Deze voorwaarden 
dienen vastgelegd te worden bij wet of decreet. Kwaliteit in plaats van 
favoritisme is voor ons de norm. 

Tevens wijst de VU erop dat een politieke demokratie maar goed kan 
funktioneren indien de verkozen mandatarissen het algemeen belang, het 
belang van de gemeenschap, voor ogen houden. Daarom moeten ze in vol
ledige onafhankelijkheid hun oordeel kunnen vormen en hun beshssingen 
durven nemen, los van de invloed van drukkings- en belangengroepen. 
De huidige banden tussen vakbonden, •werkgeversorganisaties en zieken
fondsen enerzijds, tussen politici en kabinetten anderzijds is onduldbtiar. 
Bovendien moeten deze drukkingsgroepen een open boekhouding hebben 
en de rechtspersoonlijkheid aannemen. . 

De VU wil de administratie heropwaarderen. De ministeriële kabinet
ten dienen drastisch beperkt te worden. Elke minister heeft maximaal 
15 persoonlijke medewerkers. Beleidsuitvoering hoort volledig toe £ian de 
prerogatieven van de administratie. 

Tot slot wijst de VU erop dat het machtscentrum bij uitstek het rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement moet zijn. Het legislatuurparlement, dat de 
politieke macht van de wetgevende op de uitvoerende macht moet doen 
primeren, is de beste wjiarborg voor een kw£jiteitsvolle besluitvorming. 
Hiervoor moet het parlement -wel snel en efficiënt werken. De verschillende 
frakties moeten hun kritische rol blijven spelen, in de oppositie en in de 
meerderheid. 

In bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden (wijze van vraagstelling, 
informatieverstrekking, ...) kunnen referenda georganiseerd v^^orden. 

De Volksunie is in beginsel gewonnen voor de republikeinse bestuursvorm. 

Om de toekomstige generaties niet te zeer te belasten en de aanpak van de 
toekomstige uitdagingen niet onmogelijk te maken, moet de overheid een 
strikt begrotingsbeleid voeren, ook in de sociale zekerheid. Het begrotings
tekort moet worden teruggedrongen." 

3. DE EUROPESE FEDERATIE 

Boven de gemeentelijke kring zijn er voor de Volksunie twee belangrijke 
politieke kringen: de volksgemeenschap en de Europese federatie. 

De Europese Federatie die wij willen is niet het huidige Europa van de 
staten dat uitsluitend gericht is op het aanzw^engelen van de ekonomie en 
het verbeteren van de konkurrentiepositie van het bedrijfsleven. Het moet 
het federaal Europa van de volkeren en regio's zijn, dat in wezen een 
politiek Europa is, dat zich bezighoudt met het welzijn van zijn ln^voners 
en het streven naar wereldvrede. Mensen samenbrengen om hun geschillen 
uit te praten in plaats van uit te vechten. 

Daarom verwerpen we de Europese superstaat, bestuurd door burokra-
ten en staatsmlnisters die enkel aan zichzelf verantwoording verschuldigd 
zijn. Hier bestaat géén demokratische kontrole. We willen een Europese 
Federatie, w êiar de macht in handen ligt van een rechtstreeks verkozen 
Europees parlement en een Senaat van volkeren en regio's. Ken echte Euro
pese regering moet door hen -worden verkozen en aan hen verantwoording 
afleggen. 

Zulk Europa heeft oog voor de eigenheid van elk volk of "elke regio: 
het bundelt de krachten op die terreinen waar samenwerking aangewe
zen is : een gemeenschappelijk buitenlands ekonomisch en defensiebeleid, 
een gezamenlijke aanpak van de lucht- en waterverontreiniging en de af-
valtrafleken, een Europees platform van sociale bescherming voor alle 
inwoners. 

Dit Europa zal niet enkel oog hebben voor begrotingsnormen en het terug
dringen van staatsschulden; het zal ook een te-werkstellingsnorm hanteren 
en richtlijnen voor de regio's ontwerpen om de vv^erkloosheid terug te 
dringen. 

Een Europees sociaal en regionaal charter is derhalve, nodig om een 
daadwerkelijke kontrole op de ekonomie mogelijk te maken. Hiertoe moet 
het kapitaalverkeer onder kontrole gekregen w^orden. Kapitaalvlucht naar 
fiskale paradijzen is een echte daad van incivisme. Winsten zouden op zijn 
minst voor een deel geherinvesteerd moeten worden in de streek waaruit 
ze zijn geput. 

Dit Europa zal het Europa van de kulturele verscheidenheid zijn. Kuituur 
is niet een louter ekonomisch produkt. Kuituur is geen waspoeder. Hier 
geldt niet de wet van de grootste aantallen tegen de laagste prijzen. De 
VU pleit dan ook voor een kultureel gekorrigeerde marktekonomie, met 
Europese beschermingsmaatregelen voor kultuurprodukten uit kleine kul-
tuurreglo's. Binnen Europa moeten alle kultuuruitingen aan bod k;omen, 
ook die van kleinere taal-en kultuurgemeenschappen. Het bevorderen van 
die kulturele rijkdom is dan ook een Europese opdracht. Het spreekt van
zelf dat binnen de Europese Instellingen alle talen op voet van gelijkheid 
moeten staan. 

it 

Het territorialiteitsbeginsel op taalkundig gebied moet worden vastgelegd. 
Dit houdt in dat inwijkelingen de taal moeten leren van het gebied waar zij 
zich vestigen 
De wereld kent ongeveer drieduizend levende talen, niet een gemiddeld 
taalgebied van anderhalf miljoen mensen. 

Het Mat over de kwaliteit van het leven woj zeer hoogstaand. De talrijke jongeren 
deden zich opmerken door hun honétruktieve bijdrage. 

De Nederlandse taalgroep behoort tot de middelgrote in Europa. Be
langrijk genoeg dus voor producenten om teksten op verpakkingen en 
in handleidingen in het Nederlands op te stellen. Samen met Nederland, 
maar desnoods alleen, moet Vlaanderen de vol^waardige erkenning en het 
gebruik van het Nederlands door de Europese autoriteiten, door de media 
en door de bedrijfswereld bekomen. Dit is een zeer belangrijk facet in 
de algemene samenwerking van Vlaanderen met Nederland, die op alle 
gebieden ontplooit moet worden. 

De sluipende verengelsing in het onderwijs, de w^etenschap en het bedrijfs
leven is geen onschuldig fenomeen. De Vlaamse gemeenschap zelf heeft 
de gesel van de taalgebonden kansarmoede aan den lijve ondervonden, en 
mag dus zelf geen nieuwe taai-drempels laten aanleggen. 

Meertaligheid blijft hoe dan ook een aan te bevelen extra troefkaart, maar 
kan onder geen beding een voorwaarde vs^orden tot de meest volwaardige 
maatschappelijke participatie. 

Kulturele akkoorden moeten worden gesloten met alle taaiverwante kuitu
ren en volkeren in Europa en de w^ereld" 

Naar de Derde Wereld toe moet Europa zich opstellen als partner i.p.v. 
als neo-koloniale macht. Het gemeenschappelijk buitenlands beleid moet 
gericht zijn op vrede, ontwikkeling en de bevordering van de mensen- en 
volkerenrechten. De versterking van Europa moet gericht zijn op een door
kruising van de strategie van de verdediging van geopolitieke belangen, 
met een politiek van positieve en vertrou^wenwekkende maatregelen. 

1 % van het BNP moet aan zinvolle ontwikkelingshulp -worden besteed. 

Europa is de moeite -waard: de totstandkoming van een Europa der vol
keren is en blijft het streefdoel. Maar de E.G. is Europa niet. De E.G. is 
arrogant. Dat kan zelfs fysiek -waargenomen -worden door de bou-wwoede 
van de E.G. in Brussel en door haar grondig misprijzen voor de tweeta
ligheid van de hoofdstad. De E.G. moet de eigenheid van onze hoofdstad 
erkennen. 

Tot slot willen -we de absolute staatssoevereiniteit inperken met de vervan
ging van de nationale legers door een Europese en mondiale vredesmacht. 
Ook binnen een Europese of mondiale vredesmacht dient de taal van elk 
deelnemend volk gerespekteerd te -worden. De opdracht van deze vredes
macht moet in het kader van de Europese veiligheid én in het kader van de 
VN en de Veiligheidsraad \vorden bepaald. Het mandaat van die vredes
macht mag niet langer bepaald worden door ekonomische belangen. Het 
einddoel blijft voor ons een wereld waar noch wapens, noch vredesmach
ten nodig zijn; een wereld waar konfllkten aan de onderhandelingstafel 
geregeld -w^orden." 
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De VU wil de Vlaamse partij zijn met oog voor kwaliteit: kwaliteit van 
het leven én van het samenleven. Wij willen op straat komen voor kwa
liteit. Nu Vlaanderen is ontvoogd, moeten alle Vlamingen zich kunnen 
ontplooien, in arbeid en vrije tijd, in werk en ontspanning, en vooral: in 
hun kultureel beleven. Onderwijs en'kuituur worden de grote opdrachten 
voor morgen. 

De kwaliteit van een samenleving valt ook rechtstreeks af te meten aan 
haar zorg voor wie uit de boot dreigt te vallen : de gehandikapten, bejaar
den, kansarmen, migranten, zorgbehoevenden... De samenleving moet erop 
toezien dat niemand materieel gemarginaliseerd wordt; ze moet iedereen 
de kans geven ten volle aan het maatschappelijk leven deel te nemen en 
voor zijn inbreng gewaardeerd te worden. 

Een gemeenschap is immers maar een echte samen-leving indien er een 
zekere samenhang, een zekere zingeving aanwezig is. Zoniet vervalt ze 
onherroepelijk in egoïsme waarbij het individuele 'welbehagen' tot norm 
verheven wordt. Bij afwezigheid van een globaal zingevingssysteem grijpen 
de onzekerheid en eenzaamheid bij velen om zich heen. Hier ligt een onver
vangbare taak weggelegd voor het gezin, het onderwijs, het welzijnswerk 
en de kulturele sektor voor zowel jongeren als volw^assenen. 

Maar het echt beleven van de eigen identiteit bhjft een absolute nood
zaak. Om als groep in harmonie te kunnen leven met anderen dient ieders 
eigenheid gerespekteerd te -worden. 

Ook ten aanzien van de organisatie van de samenleving, de politiek, geldt 
een ethisch imperatief. E^n politieke kuituur moet uiting geven aan de vaste 
wil om het algemeen belang te bevorderen en moet partikuliere belangen 
overstijgen. 

En w^at zouden w ê zijn met een samenleving waar iedereen op een vuilnis
belt leeft ? Respekt voor het leefmilieu en de natuur, voor de kwaUteit van 
de leefomgeving, getuigt van het besef dat de mens slechts een onderdeel 
is van een groter ekologisch geheel. Tot slot zijn we ervan overtuigd dat 
veiligheid in al haar onderdelen noodzakelijk is om alle mensen toe te laten 
zich te ontplooien. 

1. HET VLAAMS ZELFBEWUSTZIJN: AAN 
EEN GRONDIGE KUUR TOE 

Het Vlaanderen van vandaag is het resultaat van een lange emancipatie
beweging. In Vlaanderen bestaat een eigen Vlaamse identiteit, een eigen 
kuituur, een eigen geheel van waarden, uitingsvormen die deel uitmaken 
van de grotere Nederlandstahge gemeenschap en die ons onderscheiden 
van andere volkeren in Europa en in de wereld. Het predikaat "Vlaming" is 
voor ons een toevoeging aan onze naam. De groeiende internationalisering, 
de Europese eenwording, de mondiahsering van het media-gebeuren... zijn 
boeiende uitdagingen voor de eigen kultuurbeleving en -ontwikkeling. 

Het lijkt ons in het kader van de erkenning van de Vlaamse identiteit ook 
logisch dat 11 juli erkend wordt als een officiële vrije dag voor iedereen. 

Dit is geen pleidooi voor een terugplooien op onszelf. Identiteit en kuituur 
zijn trouwens iets d3mamisch, iets dat zich voortdurend ontwikkelt. Dus 
geen konservatief wegkruipen achter een eigen kultuur-muur. Integendeel. 
Vanuit een eigen bewustzijn moeten we andere kuituren in en buiten Vlaan
deren durven tegemoet treden. Er kritisch mee in wisselwerking treden, er 
de rijkdom van erkennen en er ons eigen kultuurpatroon mee bevruchten. 

Het gezond beleven van de Vlaamse identiteit, het gevoelen 'Vlaming' 
te zijn, moet de kracht bieden niet vervreemd te geraken in een Europa 
van verscheidenheid, in een -wereld die ons dorp is. Het respekt voor 
verscheidenheid, zonder zelfingenomenheid of enggeestig eigenbelang, is 
een verrijking voor elke gemeenschap. 

De VU zal het initiatief nemen voor de oprichting van een nationahstisch 
vredesinstituut. Dit instituut moet de evoluties in de wereld volgen en 
vanuit het zelfbeschikkingsrecht der volkeren mogelijke konflikthaarden 
opsporen en oplossingen aanreiken." 

In dit kader krijgt onze Nederlandse taal een heel vooraanstaande beteke
nis. Het is nog altijd het kommunikatiemiddel bij uitstek. Het is in de eigen 
taal dat een mens denkt, kreatief is, het best zijn gevoelens kan uiten. 

Maar taal is meer dan een kommunikatiemiddel. Taal helpt ons als persoon 
en als gemeenschap ons te situeren in de wereld. In de taal ligt onze 
organisatie van de wereld in onze kuituur verankerd. Het is ons erfgoed. 

Daarom dient Vlcianderen van een moderne taalpolitiek een nieuw^e speer
punt te maken. Een Vlaamse staat zonder een fundamentele taalpolitiek 
kan geen demokratische staat worden genoemd. 

Aan elke burger dient daarom de maksimale beheersing van de taal te 
worden geschonken. 

Daartoe dient Vlaanderen een vernieuwende aktieve teialpolitiek te voeren. 

Daarom verwerpen we de roep om een Europese 'eenheidstaal'. Daarom 
verzetten we ons tegen diegenen die menen dat Nederlands als onderwijs-en 
wetenschapstaai maar moet vervangen worden door Engels. Daarom ver
zetten we ons tegen de roep voor het veralgemenen van het Engels in het 
bedrijfsleven. Dit is ten andere a-sociaal. Zo zouden nog meiar eens mensen 
uit de boot vallen. 

Het belet allerminst dat de Vlaamse Gemeenschap, en met name via het 
onderwijs, de meertaligheid als een troef beschouwt. Vlaming zijn om 
Europeeër te -worden vereist zo-wel veeltaligheid als respekt voor de taal 

Maar kuituur is natuurlijk veel meer dan taal. Kuituur is vormgeving van 
de wereld in schoonheid. Kuituur is zowat het enige bol-werk waarbinnen 
nog de -vitaliteit kan worden opgebracht om op te tornen tegen de pletwals 
van de kommercie. Beeldende kunst, literatuur, muziek... zijn uitingen van 
onze kulturele rijkdom. Kuituur moet meer open worden voor iedereen en 
niet voorbehouden blijven voor mensen met de nodige vorming of opleiding. 
We moeten de kwalitatief hoogstaande kunstschepping en kunstuitvoering 
aanmoedigen. Kunstenaars kansen geven. Er moet dringend -werk gemaakt 
-worden van een aangepast sociaal en fiskaal statuut voor kunstenaars. 
Mensen die iets te zeggen hebben, die een geestelijke verrijking bijbrengen 
evengoed koesteren als diegenen die voor materiële -welstand zorgen. De 
politieke macht moet zich in het algemeen, maar in het bijzonder in het 
kultuurbeleid, laten inspireren door gezaghebbende intellektuelen en kuste-
naars. Zij moeten voluit hun rol kunnen spelen als kritische begeleiders, die 
ongebonden kunnen spreken. Gez£ig moet macht kontroleren. En alleszins 
moet het kultuurbeleid -worden gedepolitiseerd: partijpolitieke belangen en 
pohtiek kliëntehsme mogen het beleid niet aantasten". 

We mogen niet bang zijn van het vernieu-wende. Geen schrik hebben voor 
het eksperiment. Vlaanderen heeft een eeuwenoude traditie van kulturele 
en artistieke internatioucJe aan-wezigheid. 

Architectuurbele-ving en monumentenzorg moeten intergraal deel uitmaken 
van het Vlaams zelfbewxistzijn. 

Ook vandaag levert Vlaanderen inzake kunst en kuituur een bijdrage die 
veel groter is dan -wat men er verhoudingsge-wijs, inachtgenomen grootte 
en bevolking, van zou kunnen verwachten. Wij moeten onze historische 
reputatie doortrekken naar de toekomst, onder Vlaams kwaliteitslabel." 

De Vlaamse openbare omroep BRTN, waarvan de naam moet gewijzigd 
-worden in VRT, is een belangrijk kultuurinstrument. Hij moet de kulturele 
identiteit bij de bevolking bevestigen en optillen; tevens moet de vrijheid 
om van meningen kennis te nemen ge-waarborgd -worden. De Vlaamse 
omroep moet ingaan tegen kulturele vervlakking en betuttelende nivelle
ring. Daarvoor moeten de noodzakeUjke middelen ter beschikking gesteld 
-worden. 

Maar er is meer. Nu Vlaanderen eindelijk Vlaanderen wordt, moeten 
-we ons bestaan ook internationaal uitdragen door een eigen buitenlands 
beleid.zodat -we rechtstreeks kontakt kunnen leggen met regeringen van 
andere volkeren en regio's. Op die manier kunnen we een eigen kwediteits-
kenmerk geven aan onze produkten. Tevens moet een autonoom Vlaams 
sportbeleid resulteren in eigen Vlaamse sportgroepen, zodat ook hier een 
internationcJe Vlaamse uitstraUng tot stand kan komen. 

2. EEN VERDRAAGZAME, PLURALISTISCHE 
SAMENLEVING 

De maatschappelijke onverschilligheid, de krimpende soUdariteit en ver
antwoordelijkheidszin, de onverdiraagzaamheid en de gulzigheid geven ons 
de noodzaak aan van een projekt voor een waarden-voUe samenle-ving. 

De sterke indi-vidualisering van de samenleving maakt het niet eenvoudig. 
Iedereen leeft wat op zichzelf. Op zich is dat ook geen probleem; dat wordt 
het wel wanneer de mens niet meer konstruktief kan omgaan met onze
kerheid, tegenslag, ontgoocheling of verontwaardiging. Daarom moet de 
overheid de basisvoorwaarden scheppen om mensen, jongeren en ouderen, 
nieu-we immateriële waarden te doen ontdekken als -wapen tegen existentiële 
onzekerheid, eenzaamheid, angst, defaitisme en onverschiUigheid. 

Die -waarden zijn precies verantwoordelijkheidszin, edelmoedigheid, erken
ning van de eigenheid van ieder mens, openheid voor nieuwe ideeën, vrijheid 
van denken, voorrang van -waarachtigheid op goedkoop en vluchtig sukses, 
demokratische ingesteldheid, ontplooiing van talent, medemenselijkheid en 
sohdariteit. De Volksunie benadrukt hier zeer fel haar uitgangspunt dat de 
samenleving méér is dan de optelling van individuen. 

De VU. -vraagt op een niet-paternalistische -wijze, de herwaardering van 
het denken, van het engagement en het beleven, de herwaardering van 
gevoelens, van het zijn, van levens-vreugde en humor, de herwaardering 
van de stilte, diepgang, medeleven en de liefde voor mens en natuur, de 
herweiardering van het volksleven, cultuur, -wetenschap en kunst, in deze 
vervlakkende tijd van onzekerheid, onrust en stress. 

Om te kunnen samen-leven is er nood aan echte dialoog. De dialoog dient 
te steunen op de opvatting van het aktieve burgerschap. Dit is een taak, 
een opdracht voor ieder lid van de gemeenschap in kringen, nl. mee zorg 
dragen voor alles wat te maken heeft met het publiek of gemeenschaps
belang. De opvoeding tot deze morele en politieke verantwoordelijkheid 
is een prioriteit. Zowel de ontwikkeling van het "bereid zijn tot" als de 
vaardigheid tot aktieve participatie zijn de dragende elementen. 

Mensen praten vandaag veel naast elkaar. Dit moeten we dringend her
stellen. De eerste stap hiertoe, als onderdeel van de opvoeding, moet gezet 
worden in het gezin. In de school, op het werk, in een organisatie... moet 
de mogelijkheid geschapen worden om - zonder betuttehng van bovenaf -
met elkaar problemen te bespreken en gemeenschappelijk oplossingen te 
vinden. Ook dit is asielrecht : de kans krijgen, zonder enige druk, tijd te 
maken voor persoonlijke problemen. C^^ 
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E^n echt verdraagzaam Vlaanderen vereist eveneens het streven naar 
echte verzoening. Het verleden mag een echt samen-leven niet langer belas
ten. De VU eist amnestie. De VU dringt ook aan op een beter uitgebou'wde 
slachtofferhulp voor mensen met oorlogs- of repressietrauma's. 

In Vlaanderen zijn duizenden mensen aktief in het sociaal-kultureel werk. 
Door de zuilen vinden ze elkeiar niet. Veel energie gciat verloren omdat 
er geen echte vrijheid is. Vandaar dat ook veel mensen ontgoocheld zijn 
en afhaken. Kuituur mag geen klantenwerving zijn voor korporatistische 
pohtieke partijen. De subsidiëringspoUtiek dient dan ook grondig hervormd 
te worden. Onderwijs kan geen werving zijn van een zuil. Kultuurbeleving 
moet gericht zijn op het sociaal bijeenbrengen van mensen en op kreatieve 
zelf-ontplooüng. Onderwijs moet gericht zijn op het vormen van kreatieve 
en kritische mensen. Herwaardering en het meer toegankelijk maken van 
avond- en w^eekendonderwijs (ook in de artistieke sektor) is hierbij zin
vol. Evenzeer dient, vanuit een fysische bezorgdheid, aan de sportieve en 
lichamelijke opvoeding ruime aandacht besteed te worden, ook buiten het 
onderwijs. Uiteindelijk is voor de Volksunie de pluralistische school, waarin 
de verscheidenheid echt tot zijn recht komt, het einddoel. 

De spreiding van kennis wordt meer en meer een noodzaak voor de 
instandhouding van de demokratie. Zoals mensen ook moeten opgevoed 
worden in mondigheid en kritische zin: mensen moeten alert zijn en vra
gen stellen. Mensen zijn immers vooral ongelijk door hun ongelijkheid in 
kennis, en dus in keuzedeskundigheid. Zoals ook de onvrijheid bestaat in 
de beperktheid van kennis en keuze-mogeUjkheden. 

In de technologische kennismaatschappij van morgen is het gevciar niet 
denkbeeldig dat de "macht" gekoncentreerd wordt in handen van rela
tief •weinigen die voldoende kennis bezitten. Het recht op een modern, 
emanciperend onderwijs van hoge kwaliteit is dan ook een fundamenteel 
mensenrecht. 

De VU wil opkomen voor de onvoorwaardelijke verdediging van de kwa
liteit van het onderwijs. Daarin zien wij overigens de grote opdracht voor 
de Vlaamse beweging van morgen: nadat het Nederlands als onderwijstaal 
een verworven recht geworden is, nadat de Vlamingen zelf alleen bevoegd 
zijn voor dat onderwijs, is de volgende stap de zorg voor kw^aUteitsonder-
wijs. Dat kwaliteitsonderwijs moet ook aandacht besteden aan de kunst in 
al haar vormen, bron van onze beschaving, en aan een kritische evaluatie 
van de overrompelende media en informatiekanalen wat bij de jongeren 
kan leiden tot een kritisch reveil. 

Het beroep van leraar moet bijgevolg opge-waardeerd w^orden. De leer
krachten moeten na een selektievere opleiding een hoger loon krijgen zodat 
de kwaliteit van het personeel in het onderwijs en van het onderwijs zelf 
van optimale aard zou kunnen zijn. 

Het echt doen beleven van vredesopvoeding, geweldloosheid en verdreiag-
zaamheid moeten doelstellingen van het opvoedingsproces zijn. Ouders, 
school media en jongerenverenigingen dragen daarbij een onnoemelijke 
verantwoordelijkheid. 

Het geschiedenisonderricht moet geherw£iardeerd w^orden en aandacht 
hebben voor aktuele ontwikkelingen als federalisme, Europa... 

Onderwijs en kultuurbeleid moeten de emoties van ontmoediging, verwon
dering, hoop en ontroering helpen kultiveren tot w^aarden die voor mensen 
individueel zingevend zijn én een gemeenschapszin dragen met geloof in 
koUektieve verantwoordelijkheid en demokratie. 

Eenieder heeft het recht om zich te herbronnen via een uitstapjaar met een 
gewaarborgd basisinkomen. 

Aangaande het migrantenvraagstuk pleit de VU voor meer realisme, voor 
het afsluiten van een maatschappelijk kontrakt met rechten en plichten. 
Wie in Vlaanderen wil w^onen, moet onze taal leren. Wij moeten daartoe 
ekstra kansen geven. Het onderwijs moet gericht zijn op inpassing in onze 
samenleving. Bovendien moeten ze de kans krijgen zich in het vereni
gingsleven en het sociaal-kultureel werk in te -werken. Daartoe moeten 
de migrantenjongeren aangemoedigd worden zodat ze positief aan hun 
toekomst werken. Hun integratie in alle onderwijsnetten moet bevorderd 
worden. 

Hun sociaal en kultureel leven moet kansen krijgen, maar terzelfdertijd 
moeten het kontakt en de uitwisseling met onze organisaties geaktiveerd 
worden. 

Kortom, de VU stelt dat de integratie zo aktief mogelijk en in alle geledingen 
bevorderd moet worden. 

Alaar niet ten koste van eigen waarden en met respekt voor eigen kuituur. 

Ook de EG-ambtenaren moeten onze taal leren, belastingen betalen en 
een tijd in ons land leven alvorens ze lid kunnen -worden van politieke 
beslissingsorganen of ze zelf kunnen beslissen -wie er lid van mag worden ( 
aktief en passief stemrecht). 

Een echte pluralistische samenle-ving vereist veel openheid en durf. De 
onzekerheid die bestJiat, door het verd-wijnen van oude -waarden en de 
veelheid van informatie, moet omgebogen worden in een verrijking van 
ideeën. Het steeds opnieu-w aktief -waarderen van verscheidenheid moet 
een blijvende zorg zijn in de opbou-w van onze gemeenschap. 

Vrouwen, jongeren , bejaarden en mensen met een handikap moeten meer 
inspraak krijgen in de politieke besluitvorming. De aan-wezigheid in die 
politieke besluitvorming moet alleen op basis van kwaliteit en kapaciteit ge
beuren. Geslacht of leeftijd mogen geen kriteria zijn in de eventuele keuze. 
Roldoorbrekende initiatieven en positief-diskriminerende maatregelen naar 
minderheidsgroepen toe zijn noodzakelijk. 

De VU pleit daarbij voor een statuut op het geregistreerd samenwonen. 

Sinwrine Jaiuderu-Vanoppem, du de sektie over meer leverukwaliteit Uidde, wad 
gewapend met een hamer, om indien nodig krachtdadig in te grijpen. 

% 

Tot slot wenst de VU het maatschappelijk debat op gang te brengen rond 
tal van ethische problemen zoals eutanasie en genetische manipulatie. Ze 
zal hierin streven naar oplossingen die een brede konsensus binnen de partij 
kunnen wegdragen. Passief blijven is echter voeding geven aan misbruik 
en onzekerheid. Ingrijpende -wijzigingen inzake het menselijk leven kunnen 
slechts beslist -worden in het parlement in volle -vrijheid en respekt voor de 
morele en ethische meningen van de parlementsleden. Elke partijtucht is 
hier uit den boze. Als pluralistische partij erkent de VU dat het geweten 
van het indi-viduele parlementslid de norm moet zijn. De VU. -wenst een 
regelmatige evaluatie van de wetge-ving inzake ethische aangelegenheden. 
Overregulering moet -worden voorkomen, zodanig dat op basis van me-
disch-ethische kriteria een verantwoorde oplossing kan bereikt -worden 
voor indi-viduele probleemgevallen. 

3. RESPEKT VOOR HET LEEFMILIEU 
Het herstel van een gezonde leefomgeving is één van de grote uitdagingen 
voor de onmiddellijke toekomst. Willen we onze kinderen een leefbare 
wereld meegeven, dan is het de hoogste tijd -werk te maken van het 
fundamentele recht op een zuivere leefomgeving. 

De rol die de lokale leefmilieubewegingen hierin kunnen spelen, is van 
-vitaal belang. 

De vervuiling van onze leefomgeving moet aan de bron aangepakt -wor
den. Inspelen op -vrije-marktprincipes d.m.v. milieuheffingen en energietaks 
ondersteunen wij. Produkten moeten hiertoe beoordeeld -worden op de 
uitputting van grondstoffen, vervuiling bij het produktieproces of door hun 
gebruik en de impakt op de afvalberg. We -wensen echter niet alleen dat de 
vervuiler betaalt, maar vooral dat de vervuiling stopt. 

Een energietaks als verkapte vorm van een indirekte belasting is echter 
verwerpelijk indien ze niet voldoet aan 2 voorwaarden : 

- ze moet erop gericht zijn het energieverbruik te doen verminderen; 

- ze moet alle gebruikers belasten volgens de hoeveelheid die ze verbruiken, 
dus zowel gezinnen als bedrijven; 

De opbrengst van een milieuheffing en een energietaks mogen uitsluitend 
ten goede komen aan de strijd voor een betere leefomge-ving. 

Een milieuheffing en een energietaks zijn fiskaal niet aftrekbaar. Investe
ringen die het aanwenden van alternatieve energie beogen worden voor 
alle rechtspersonen gesubsidieerd. 

De Volksunie streeft naar een Vlaanderen zonder energie uit kernsplijting. 
Wij moeten vooreerst streven naar een drastische vermindering van het 
energieverbruik, en het herzien van de politiek van nutsvoorzieningen (gas, 
water, elektriciteit, huis-vullophciling, post...) Door het aanrekenen van de 
reële kostprijs kunnen bewoners gestimuleerd worden te gaan wonen in 
dichter bevolkte kernen, -waar de voorzieningen aanwezig zijn, en goedko
per door het groter aantal gebruikers. Het onderzoek over het gebruik van 
nieu-we energiebronnen moet opgevoerd -worden en het aan-wenden van 
energiebesparende systemen moet aangemoedigd -worden. Alleszins moet 
het moratorium op de bou-w van kerncentrales en aanverwante Industrie 
behouden büjven. 

Vanzelfsprekend moeten onderzoeksprojekten op -wereldvlak en door inter
nationale samenwerking leiden tot het meer produceren van hernieuwbare 
energie. 

1 ^ DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1993 



De verplaatsingsbehoefte (zowel voor goederen als personen) is de laatste 
jaren sterk toegenomen. De Vlamingen gebruiken bij voorkeur hun auto 
zowel voor w^oon-w^erk-verplaatsingen als voor het rekreatieve verkeer. 

Dit leidt tot verminderde leefbaarheid en veiligheid en tot ruimteverspil
ling. Voor de Volksunie moet de ongebreidelde automobiliteit een stevige 
halt toegeroepen worden. De müieukost van het autogebruik dient voUedig 
doorgerekend aan de automobilist. E^n verhoging van de brandstofprijzen 
kan gekoppeld worden aan een verlaging van de autobelasting. Op die 
manier wordt de automobilist ertoe aangezet om zo min mogelijk kilometers 
af te leggen terwijl het wagénbezit zelf niet fiskaal wordt bestraft. 

Milieuvriendelijke brandstof zoals LPG dient niet extra te worden belast, 
maar integendeel aangemoedigd. 

De auto moet uit de stad w^orden gebannen, o.m. via een strenge parkeer-
politiek en aangepast openbaar vervoer. Het wonen in kernen moet worden 
gestimuleerd, door een lagere fiskaliteit op het vlak van de registratierech
ten, kadcistraal inkomen, aftrekbaarheid van de personenbelasting,...voor 
mensen die in dichter bevolkte kernen wonen (met een overgangsregeling 
voor mensen die hun woning reeds gekozen hebben voor het nieuwe fiskaal 
systeem). Het bepalen van een centrum voor elke gemeente kan de basis 
worden voor het berekenen van de heffing. 

De groeiende verplaatsingsbehoefte van de Vlaming dient voortaan inte
graal door het openbaar vervoer opgevangen te w^orden. Nieu-we uitbrei
dingen aan ons wegennet die een aanslag betekenen op de open ruimte zijn 
uit den boze. 

Het openbaar en kollektief vervoer moeten aangemoedigd, aantrekkelijker 
en goedkoper worden. 

Nadruk ligt daarbij op een snel en komfortabel spoorwegnet dat de ste
den verbindt, aangevuld met een fijnmazig lijnbussennet voor stedelijk en 
interregionaal vervoer. 

In het drukke stadsverkeer moet het openbaar vervoer absolute voorrang 
krijgen zodat het een geldig mobiliteitsalternatief wordt. 

Goedkoper openbaar vervoer kan enkel indien iedereen hiervoor een bij
drage levert bv. in de vorm van een mobiliteitsopcentiem. Deze inkomsten 
w^orden doorgestort aan de vervoersmaatschappij die dan ook in de nieuwe 
behoeften moet voorzien. Iedereen moet gratis kunnen reizen. Het gebruik 
van de fiets, zowel voor het dcigelijks vervoer als voor sportieve ontspan
ning, moet worden bevorderd, o.m. door verbetering en uitbreiding van het 
fietspadennet. 

In het dichtbevolkte Vlcianderen moet dringend werk gemaakt w^orden 
van een doeltreffend grondgebruik met een inperking van de woonzones 
en met alle aandacht voor de schaarse open ruimten. Het struktuurplan 
Vlcianderen dient zonder verder uitstel volledig te worden afgewerkt. Het 
zal de duidelijke en ondubbelzinnige begrenzing aangeven van woongebie
den (rode hoofdstruktuur), de groengebieden (groene hoofdstruktuur) en de 
lanbouwgebieden (gele hoofdstruktuur) evenals van de aparte zones voor 
de nijverheid, groothandel en diensten. 

Alhoewel nog ^teédö herételiende van een dubbele hartaanval wod senator Willy 
KuLjperd toch op het kongred. Van de meer dan 1000 kongreégangerd kreeg hij een 
dtaande ovatie. 

In de groengebieden (natuurgebieden en natuurparken) geldt een volledig 
bou^werbod, tenzij voor inrichtingen die rechtstreeks dienen voor het be
heer van deze gebieden. Voor bestaande privé-bebouwing zijn enkel nog 
instandhoudingswerken toegelaten. Gespreid over een periode van 100 jaar 
wordt de groene hoofdstruktuur geleidelijk door de overheden opgekocht 
en alle privé-bebouwing eruit verwijderd. 

In landbou^vgebieden hebben enkel voltijdse land- of tuinbouwers het 
recht om te bouwen. Niet agrarische bestemmingsvvrijzen van bestaande 
gebou'wen worden niet toegelaten. Gebruikte landbou-wmethodes mogen 
de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater noch die van de lucht 
aantasten en moeten de struktuur van de bodem in takt laten. 

Woongebieden worden zodanig ingericht dat het rustig woongenot er opti
maal is. In deze gebieden zijn kleinhandel, müieuvriendelijke kleinbedrijven 
en diensten toegelaten. 

De inbreidingspolitiek op vlak van huisvesting moet hierbij verder ge
stimuleerd worden. Gew^estplanwijzigingen van %voon- naar groene zones 
moeten kunnen, mits billijke planschadevergoeding. In dezelfde zin moeten 
de agro-industriële bedrijven worden doorverwezen naar industriezones, of 
moeten industriegebieden tot gebieden voor agro-industrie •worden omge
vormd; uitbreiding van industriegebieden moet worden geëvalueerd naar 
de behoeften van de regio, en niet van de gemeente die een industriegebied 
wenst. De diverse waardeverminderingen als gevolg van plan wijzigingen 
kunnen -worden gefinancierd door een kompensatiefonds, met spijzing door 
een nieuwsoortig "sociaal zekerheidssysteem voor grondeigenaars" (bron
nen : taks op tweede verbhjven, opcentiemen op de onroerende voorheffing, 
successierechten, meerwaardebelasting door planmeerwaarde, boete op 
bouwmis drijven) 

Daarnaast vragen we meer aandacht voor vrijwaring van ons kultureel 
erfgoed en voor dorps- en stadsherwaardering, w^aarbij ook ruim aandacht 
moet gaan naar inplanting van beeldende kunstwerken, door opdrachten 
aan kunstenaars, zowel jonge als gevestigde. Door gezondmaking van ver
vallen wijken en ze te voorzien van het nodige groen w^orden dorp en stad 
opnieuw leefbaar. 

Opdringerige en schreeuw^lelijke reklamepanelen bezorgen onze w^oonker-
nen een verloederde aanblik. De herwaardering van onze leefomgeving 
vereist dat halt wordt geroepen aan de visuele vervuihng van het straat
beeld. De Volksunie bepleit derhalve een aanzienhjke beperking van de 
reklame-en advertentieruimte langsheen de openbare -wegen. 

Gespecialiseerde magistraten moeten de grote en kleine müieukriminaliteit 
aan banden leggen. Inbreuken op de ruimtehjke ordening en op de eksploi-
tatienormen moeten veel strenger bestraft worden dan nu het geval is. Een 
veralgemening van de strafrechteHjke aansprakeUjkheid van organen en 
rechtspersonen, opdat ook bedrijven strafrechterHjk veroordeeld kunnen 
worden inzake miheudelikten is noodzakelijk. De schuldigen mogen zich 
niet langer kunnen verschuilen achter n.v.'s en andere ongrijpbare rechts
personen, maar moeten voor mUieudehkten aansprakelijk gesteld kunnen 
worden. 

Vlaanderen en Europa dragen een verantwoordelijkheid voor het behoud 
van de belangrijkste ekosystemen van de -wereld: de oceanen en de tro
pische en boreale wouden. Daarom moet er een verbod komen op het 
invoeren van grondstoffen en produkten die ten koste van de vernietiging 
van deze ekosystemen geproduceerd worden. Vele Europese multinationale 
ondernemingen richten met hun akti-viteiten enorme vernielingen aan in het 
Zuiden, zowel t.a.v. het natuurlijk milieu als van de mensehjke samenlevin
gen. Daarom is het noodzakehjk dat er dringend een Europese -wetge-ving 
komt die deze bedrijven dwingt zich overal te houden aan de zelfde normen 
en richtlijnen ten aanzien van mens en milieu als diegene die gelden in hun 
moederland. 

4. VEILIG LEVEN 
We hebben allemaal recht op een veilig leven in de breedste zin van het 
-woord. Allemaal samen dragen we hiervoor ook een grote verantwoorde
lijkheid. De maatschappij dient hierbij regelend op te treden, ook al gaat 
dit soms tegen onze persoonlijke -vrijheid in. 

50.000 doden en 1,7 miljoen gewonden is de jaarlijkse tol van het verkeer 
in de E.G. Overdreven snelheid en alkoholgebruik zijn de grote oorzaken. 
Daar moet dan ook drastisch ingegrepen -worden. 

Snelheidsovertreders en chauffeurs onder invloed moeten langdurig rij
verbod opgelegd krijgen. Dit geldt eveneens voor XTC- en andere drug
gebruikers. Bij herintrede in het verkeer dient een volledig rijexamen te 
-worden afgelegd. Hen kan alleen een nieu-w rijbe-wijs -worden verstrekt 
als er voldoende waarborgen zijn van behandeHng wanneer het gaat om 
chronische ethyliekers. Het is trouwens in deze tijd onzinnig reklame te 
gaan maken voor steeds maar snellere wagens. Autoreklame mag enkel met 
het oog op veiligheid en komfort. 

De zwakke -weggebruikers (kinderen, voetgangers, fietsers, ouderen, men
sen met een handikap) en het openbaar vervoer moeten absolute voorrang 
krijgen op de andere weggebruikers, zeker binnen de bebouwde kom. 

De Volksunie vraagt een veralgemening van het systeem van objektieve 
aansprakelijkheid in geval van een ongeval waarin een z-wakke weggebrui
ker betrokken is. Deze aansprakelijkheid bewerkt een omkering van de 
be-wijslast: de onschuld van de zwakke weggebruiker is het uitgangspunt, 
de andere partij dient het tegendeel te be-wijzen." r-zsr= 
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Er dient een preventief beleid te ^vorden gevoerd om verspreiding van 
het HIV te voorkomen. Verder moet er een aangepaste verzorging en 
begeleiding van mensen met HIV worden uitgebou'wd en er moet in de 
voorlichtingskampanjes ook zorg voor -worden gedragen dat mensen met 
HIV niet worden gestigmatiseerd.' 

Het banditisme neemt toe, ook de kleine kriminaliteit. De ordediensten 
moeten krachtdadig optreden, ze moeten goed uitgerust en opgeleid ^vor-
den. Er moet dringend werk gemaakt worden van een doeltreffende koör-
dinatie tussen de verschillenae diensten. De psychologische toestand van 
de kandidaat ordehandhaver moet beter onder de loepe genomen worden 
tijdens de rekrutering maar ook tijdens de loopbaan net zoals de fysieke 
toestand van de ordehandhaver op peU moet gehouden -worden. Gerech
telijke diensten moeten in staat gesteld worden hun werk snel en efficiënt 
te doen. Ken klimaat van rust en ontspanning in de woonomgeving moet 
nagestreefd worden met positieve maatregelen die de sociale veiligheid 
bevorderen. De gemeente heeft hier een belangrijke preventieve taak: de 
wijkagenten moeten opnieuw^ op het terrein functioneren, daarom moeten 
hun administratieve taken tot een minimum beperkt worden. 

Het vergunningsbeleid voor vuurwapens dient te worden verstrengd. 

De georganiseerde misdaad moet met de strengste middelen worden 
bestreden. Witteboordenkriminaliteit zoals fraude doet het geloof in de 
rechtsstaat wankelen en vraagt een prioritaire aanpak. 

De strijd tegen de hormonenmaffia moet verder gezet met meer en beter 
middelen. 

Het herstel van het gerechtelijk apparaat moet dringend verwezenlijkt 
worden door het ter beschikking stellen van voldoende personeel, meer 
financiële middelen en een moderne uitrusting, een drastische vermindering 
van de termijnen van behandeling, het Invoeren van gratis rechtshulp en 

bijzondere aandacht voor burgerlijke partijen van slachtoffers van onvermo
gende daders, o.m. door een efficiënter beheer van en gemakkelijker toegang 
tot de bestaande fondsen om financieel tegemoetkoming te verkrijgen , 
het organiseren van alternatieve straffen, het verminderen van willekeur 
en onzekerheid door een eenvormige toepassing van de w êt Lejeune op 
basis van objektieve kriteria en het informeren van de slachtoffers over de 
vorderingen in het onderzoek. 

Dit laatste moet kaderen in een volwaardige slachtofferhulp. 

De doodstraf moet uit het strafwetboek geschrapt worden. Om rechts
onzekerheid en -willekeur bij de strafuitvoering te voorkomen dienen er 
strafuitvoeringskamers bij rechtbanken en hoven te worden opgericht om 
aan het systeem van alternatieve straffen, vervroegde vrijlating en het 
genaderecht konkreet gestalte te geven. 

E^n verdraagzame samenle-ving veronderstelt dat de strafmaatregelen die
nen te worden afgestemd op de reïntegratie van de betrokkenen in de 
maatschappij. De sanctionering mag niet ^vorden ingegeven door de -wraak-
gedachte. 

Voor de persoonsgebonden materies is de Vlaamse Gemeenschap verant
woordelijk. Hier kunnen nog heel -wat initiatieven -worden genomen om de 
reïntegratie te bevorderen. Het gevangenis-wezen mag niet uitgroeien tot een 
school van de misdaad, te meer omdat een belangrijk aantal gedetineerden 
niet in het gewone gevangenisleven thuishoren. 

Anderzijds dient de hulp aan en de begeleiding van de slachtoffers van 
kriminele daden en toestanden te -worden uitgebou-wd als een noodzakelijke 
taak van de gemeenschap. 

Het algemeen ledenkongres van de Volksunie, verenigd op zondag 
12 september 1993 te Leuven, bevestigt en ondersteunt het nieu-w 
maatschappelijk projekt van de Volksunie. 

Via een rechtvaardige samenleving en door een betere demokratie met 
het integraal-federalisme, -wenst de VU een beter Vlaanderen en een 
betere levenskwaliteit tot stand te brengen. 
Het kongres bevestigt de Vlaams-Nationale opdracht van de partij 
om het welbegrepen belang van Vlaanderen en van al zijn inwoners, 
te behartigen. De VU zal daarom, naast haar sterke staatsvormende 
opdracht die nog elke dag zeer veel aandacht en energie zal vreigen, 
een nieuwe politiek voor een nieu-w Vlaanderen tot stand brengen. 
Het kongres geeft uitdrukkelijk opdracht aan de partij-leiding en aan 
alle VU-mandatarissen, om de goedgekeurde teksten in voorstellen uit 
te -werken en deze neer te leggen in de Vlaamse Raad, Kamer, Senaat, 
Europees parlement, provincie- en gemeenteraden. 

De groots opgezette diskussie die de behandeling van dit nieuwe 
projekt heeft tot stand gebracht bij duizenden VU--leden moet nu 
opengetrokken worden naar heel de Vlaamse bevolking. De VU wil 
op deze wijze de motor zijn van de vernieu-wde ideeën die nodig zijn 
om Vlaanderen de 21ste eeu-w te laten binnenstappen. 

Daarnaast zal de VU haar Europese en internationale rol ter harte 
nemen om Vlaanderen in grotere gehelen te laten ontplooien en het 
zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren en regio's te verdedigen in 
openheid en respekt voor alle andere gemeenschappen. 
Deze demokratische Vlaams-Nationale opdracht moet nu, meer dan 
ooit, beginnen. 

Een verzoenend gebaar.Na ZLJn toespraak werd voorzitter Bert Ancuiux minutenlang 
toegejuicht. De bloemen die hij kreeg dchonk hij op zijn beurt aan zijn belangrijkste 
opponent, Jef Valkeniers. 

Over alkohol en tabfik -wordt niet zo druk gedaan, maar zij zijn de 
voornaamste oorzaak van verslaving en bedreiging van de gezondheid. 

Het gebruik ervan moet dan ook ontraden -worden. 

Ook de overmatige konsumptie van geneesmiddelen moet -worden ontmoe
digd. 

Druggebruik moet bestreden -worden. Druggebruik is de oorzaak van een 
groot deel van de straatkriminaliteit, en bepaalde vormen zijn ook verant-
-woordelijk voor overdracht van HIV Drugtrafikanten en drugleveranciers 
dienen streng bestraft te -worden. Voor drugverslïiafden is een goede voor
lichting nodig om de reïntegratie in de maatschappij te bew^erkstelligen. 
Deze begeleiding mag niet in de gevangenissen gegeven -worden, zo nodig 
wel in gespecialiseerde instellingen. 

Het w^aarderen en stimuleren in het onderwijs van kreativiteit en fan
tasie moet een kunstmatige en gevaarlijke "vlucht uit de -werkelijkheid" 
overbodig maken. 

AIDS is een gesel voor onze samenle-ving, maar moraliserende taal zal de 
ziekte niet indijken. Hiervoor is voorlichting nodig, overal, en zeker op de 
scholen. 

BESLUIT 
Met dit projekt -wenst de Volksunie inhoud te geven aan de zelfstandigheid 
die onze gemeenschap bezit. Wij -willen ermee bij de mensen gaan, bij 
kritische jongeren, bij verontruste senioren. Vooral bij de zo grote massa 
die haar terechte twijfels heeft over politiek en politiek gezEig. 

Onze inspiratie hebben -we niet gehaald uit het vermoeide einde van de 
twintigste eeuw, uit een op-welling van onte-vredenheid. Het is de nieuwe 
eeu-w die zich aanmeldt, met een nieuwe toekomst, maar met een erfenis 
van scheefgetrokken verhoudingen. Daarom is het nodig dat zo^vel de mens 
als zijn omgeving samen tot ontwikkeling komen, en niet los van elkaar. 

Hiervoor gelden de oude politieke en maatschappelijke scholen niet meer: 
zij bekijken de samenleving vanuit hun dogma's, hun belangen, hun opge
poetste theorieën. Er is nood aan -vrije demokraten, ongebonden mensen 
die de toekomst proberen te maken aan de hand van de lessen van het 
heden. Te veel staat valt, te -weinig staat laat velen vallen, een tegenstelling 
die steriel is. 

D^larom nu ons nieuw^ politiek projekt. 

Het is de vergeten vernieu-wing die bij zo velen al aan de gang is. Politiek 
moet hierbij niet alleen ciansluiting -vinden, maar het maatschappelijk debat 
juist voor zijn. 

Vanuit onze moeilijke positie van vandaag en zonder pretentie, -willen w îj, 
die de gangmakers zijn van Vlaanderen, ook de -woordvoerders zijn van 
iedereen die aan de toekomst -wil werken: vrij en ongebonden. 

EINDRESOLUTIE 

OPDRACHT 
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Uiï DE REGIO 
3 OKTOBER - NATUURBEHOUDDAG TE ZWALM: " 

TEGEN WATERMOLENS VECHTEN? 
De gemeente Zwalm, genoemd 
naar het riviertje dat zich door 
het heuvelende landschap 
kronkelt, ligt in 
Zuid-Oost-Vlaanderen, net 
buiten de Vlaamse Ardennen. 
'Op haar weg naar de Schelde 
trekt de Zwalm door een rustig 
en wijds agrarisch landschap', 
lezen we in een toeristische bro
chure en deze zin vat het ka
rakter van de streek kernachtig 
samen. Het rustige en wijdse 
landschap nodigt als geen an
der uit tot een wandeling en het 
genieten van de vrije natuur. 

REGIONAAL 
LANDSCHAP 
Zwalm is echter niet enkel een 
paradijs voor wandelaars, het 
ma^kt eveneens deel uit van 
een prachtig natuurgebied. E^n 
groot deel van Zwalm wordt 
in het kader van de Groene 
Hoofdstruktuur erkend als na
tuurkern- en natuurontwikke
lingsgebied. Deze natuurgebie
den zullen op termijn door de 
overheid worden aangekocht 
omwille van hun grote natuur-
w^aarde. Samen met zeven ge
meenten van de Vlaamse Ar
dennen kreeg Zwalm ook het 
statuut van Regionaal Land
schap. De erkenning als Regio
naal Landschap betekent geen 
verstrenging van de maatrege
len die i.v.m. de Groene Hoofd
struktuur worden genomen. Er 
worden geen ekstra beperkin
gen opgelegd. Wel heeft het Re
gionaal Landschap een aanvul
lende rol. Die bestaat er vooral 
in een overlegmodel op poten 
te zetten, waar de diverse part
ners mekaar kunnen vinden om 
een duurzame streekontwUcke-
ling voor de regio op te bou
wen. 

De vzw Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen is al meer 
dan een jaar in w^erking en nam 
reeds belangrijke opties naar de 
toekomst toe: de streek moet 
aantrekkelijk blijven om in te 
w^onen, te werken en te ont
spannen. Dciartoe moeten een 
aantal bedreigingen gestopt 
worden: de lintbebouvwng, 
landbouw die natuur en mi
lieu bedreigt, opvulling van het 

platteland door bebouwing van 
het centrum 'weg, enz... Inte
ressante denkpistes die nood 
hebben aan praktische onder
steuning. 

AJ deze initiatieven en de grote 
natuurwaarde van de streek in
dachtig, wekt het geen verwon
dering dat kamerlid J a n Cau-
dron vreemd opkeek toen hij in 
Knack een artikel las over de 
Zwalmse burgemeester en de 
zijnen. Het artikel is één op
somming van inbreuken op de 
wetgeving op de ruimtelijke or
dening, politiek gefoefel en ge
brek aan respekt voor natuur 
en milieu. Zo wordt het Vijver-
bos, op het gewestplan inge
kleurd als natuurgebied, voor
namelijk gebruikt als stort
plaats. Afbraakafval, o.a. af
komstig van gemeentewerken, 
wordt daar zonder vergunning 
gestort. De burgemeeser sluit 
de ogen omdat de betrokkenen 
tot zijn clan behoren. 

PARAPLU 
J a n Caudron diende onmiddel
lijk een interpellatieverzoek in 
tot de bevoegde minister, Theo 
Kelchtermans. Hij stelde een 
•waslijst vragen op waarop hij 
tot op heden geen antwoord ge
kregen heeft. De minister be
loofde ^vel de zaak grondig te 
onderzoeken en op te treden in
dien de feiten juist blijken. Zo
ver zal het waarschijnlijk niet 
komen. De paraplu boven het 
hoofd van Basiel Eeckhoudt 
kan orkanen doorstaan. De 
streek rond Zwalm is sinds jaar 
en dag een blauw bastion. In 
de naburige gemeente Brakel 
woont trouwens ene Herman 
Decroo, beschermengel en 
mentor van de Zwalmse burge
meester. Als deze erin geslaiagd 
is om Eeckhoudt van loopjon
gen bij de N M B S te promo
veren tot bestuursdirekteur bij 
A R O H M , dan zal hij zeker in 
staat zijn de aangebrande feiten 
in de doofpot te steken. 

VLD-LUCHTBEL 
Hoe-wel Decroo welis^waar te
gen de politieke vernieuwing 
in zijn P W gekant was, toont 
de polemiek rond de Zwalmse 

VLD-burgemeester eens te 
meer aan dat de VLD-opera-
tie één grote luchtbel is. Over 
het wanbeleid van Eeckhoudt 
wordt in alle talen gezwegen. 
Het moet dan ook geen ver
wondering wekken dat juist 
deze sjoemelaars het einde van 
de Volksunie wensen. Weer een 
pottekijker minder moeten zij 
denken. Als ongebonden recht
vaardigheidspartij staat onze 
partij immers borg voor de kon-
trole op de machtspartijen. 

Als de kiezer vindt dat de ge
meenschap nood heeft aan een 
ongebonden volkspartij, dan 
zijn ivoren torens het minst ge
schikte forum om dit tegen te 
spreken. 

PRAKTIKA 
FamUiei en Aktiedag, zondag 
3 oktober 1993, Zwalm. 
Verzamel- en vertrekpunt: Zaal 
Bettina, Zottegemssteenweg 
21, te Roborst. 
Voor wie met de w^agen komt: 
Op de grote invalswegen wor
den w^egwijzers naar de plaats 
van vertrek aangebracht. 
Voor gebruikers van het open
baar vervoer: een pendelbus 
vanuit het station Zottegem 
brengt je ter plaatse ^uren wor
den later meegedeeld). 
Programma: - onthaal vanaf 
11 u. 30 en mogelijkheid tot het 
nemen van een middagmaal 
(koude schotel) 
- vertrek wandeling om 13u. 
- einde vi'andeling 16u. 30 
- mogelijkheid van een avond
maal (koude schotel) 
- toespraak van de voorzitter. 
De koude schotel kost 275 fr. 
per persoon. Indien u ter 
plaatse wil middag- of avond
malen, gelieve dan net geld voor 
28 september op rekening te 
storten van VU-leden, Lee-
beekstraat 3, 9750 Zingem rek. 
nr. 443-5654791-88. 

pvdb 

Bijkomende inlichtingen: 
VU-sekretariaat 
Philip Van Den Bossche 
02/219.49.30. 

„ZWALMWANDELING MOET SUKSES WORDEN!" 

De gezin saktiedag te Zwalm 
van 3 oktober a.s. is een ini
tiatief van Erwin Brentjens, 
VU-schepen te Kontich, die 
eerder ook de man achter de 
schermen was voor de aktie
dag te Knokke-Heist van 31 
maart jl. Erwin is onderwijzer 
van beroep en een raspohticus. 
We vroegen hem naar het doel 
van de gezinsaktiedagen in het 
algemeen en de wandeling te 
Zwalm in het bijzonder. 

E. Brentjens: „Het doel van der-
gekjke gezuuaktic} Li het aktuali-
öeren van het Vü-programnia, het 
omzetten van de teorie in praktijk. 
Wij kiezen voor een aktie nut bet 
hele gezin om. te benadrukken dat 
de VU een jonge partij u en wil 
blijven. De Volkóunic nwet ruime 
aandacht besteden aan het gezin 
van vandaag en morgen. 

• Leg eens uit aan de men
sen die er nog niet bij waren 
uit wat zo'n gezinsaJktiedag 
bestaat? 

E. Brentjens: „Het koncept be-
jtaat uit een wandeling al of niet 
niet <ipandoeken, rond een bepaald 
poUtiek'tema. Samen met de aktie
dag ü'ordt een perjkonferentie geor-
ganueerd waar onze <)tandpunten 
en eLien worden geformuLerd. Bij 
voorkeur wordt gezorgd voor wat 
animatie en een natje en droogje. 
De dag eindigt met een toedpraak 
van de algemene voorzitter." 

• Waarom werd deze keer 
Zwalm uitgekozen ? 

E. brentjens:„Deaktiedag wordt 
gekoppeld aan de week van het 
boé en wordt aangegrepen om een 
aantal tema 'a voor het voetlicht te 
brengen. De Zwalm^treek 'u zeer 
mooi, maar onderhevig aan nogal 
wat politiek onverantwoordelijk ge
drag. Wij willen dat aan de kaak 
tilelUn. De aklie in Knokke heeft 
trouwend haar nut al getoond. Het 
dtimuteerde onze minióter Johan 
Samveru) om het militair domein 
te Lombarddi/de te kladderen. Dat 
dtimuleren van onze nieruen op alle 

nivo'd id trouwend een ander be
langrijk doel van de aktieé. Zowel 
de provincie- aL gemeenteraadd-
fraktied moeten er de vruchten van 
kunnen plukken. Bovendien biedt 
de aktie een model voor onze plaat-
delijke afdelingen. Ook zij tnoeten 
meer op dtraat komen. Het id beter 
zed dagen buiten te komen en één 
dag te vergaderen dan omgekeerd. " 

• Wat zijn de plannen naar 
de toekomst toe? 

E. Brentjens: „Perdoonlijk vind 
ik dat er elk jaar drie of vier van 
dergelijke aktiej moeten gevoerd 
worden. Het id een ideale manier 
om ond programma naar buiten 
te brengen. Zo vind ik het oppor
tuun om de Europese kampanje te 
dtarten in Vlaanw-Brabant, om de 
'Europe^ie' probletnen aan te kla

gen en onze oplodding te formu
leren. Laten we echter niet te ver 
vooruitlopen, de eerdte opdnwht be-
dtaat er mi 'm de Zwalmwandeling 
tot een dukdcd te maken, alle leden 
kunnen daarbij helpen." 

SEPTEMBER 

Vr. 24 DEESrZE: 11e famUiefeest 
in de Volkskring. Inschrijven bij de 
bestuursleden. Org.: VU-Deinze. 

Za. 25 ERPE-MERE: Eetfestijn in 
St.Janshof, Keerstraat 218 te Ot-
tergem. Van llu.30 tot 21u. Keuze 
uit verschillende menu's. Org.: 
VU-Erpie-Mere. 

Za. 25 DESTELBERGEN: Dag-
uitstap naar de Deltawerken en 
Zeeland. Vertrek om 7u.30 gemeen
tehuis Destelbergen. Deelname: 
950 fr.p.p. Inschrijven tot 18/9 bij 
R. Roels (355.86.49) of bij R. dom
pen (355.67.91). Org.: VU-Des-
telbergen-Heusden i.s.m. Goosse-
naertskring. 

OKTOBER 

Vr. 1 GENTBRUGGE: Hoorzit
ting over Defusie, i.s.m. de W M , 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

Do. 23 EDEGEM: Dagtrip naar 
Oudenbosch. Info en inschrijvin
gen bij José Poffelaars (449.79.01) 
en HÜde De Wit (449.1766). 

Za. 25 LAAKDAL: Jaarlijks 
VU-bal in zaal St.-Lambertus in 
Eindhout. Aanvang; 20u. 

Za. 25 MERKSEM: Kaartavond 
in Vlanac, Bredabeian 360. Aan
vang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. In
schrijven ter plaatse. Iedereen wel
kom. 

Zo. 26 TURNHOUT: Arrondisse-
mentele boottocht gaat niét door! 

OKTOBER 

Za. 2 BERCHEM: Bezoek ach
ter de schermen van de zoo. Deel
name: 370 fr. (zoo-ticket). Samen
komst: 9u.45. Inschrijven noodza
kelijk voor 12/9: ApoUostr. 73, tel. 
321.19.86. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

Zo. 3 KONTICH: VU-afdehng 
Konticht legt bus in voor Wande
ling te Zwalm. Vertrek om lOu. 
's morgens aan herberg D'Ekster. 
Deelname: 200 fr., -12j. gratis. Ie
dereen welkom. 

Vr. 8 BERCHEM: De honden in 
het Zegekoor. Monoloog door Aria 
Theys. Als eerherstel aan Irma Lap-
lasse. Om 20u. in KC-Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Kaarten 
aan 300 fr. bij Karel de Bie 
(03/233.11.82). Org.: Mamixring 
Antwerpen-Centrum. 

Zo. 10 BOECHOUT/VREMDE: 
25 jaar VU-Boechout/Vremde. Vie
ring vanaf I5u. in Hof Van Reyen. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
welkom. 

Zo. 10 EDEGEM: Geleld bezoek 

VCLD, Goossenaertskring Gent-
brugge-Ledeberg en VU-Gent-
brugge-Ledeberg. Om 20u. Info: 
09/231.19.41. 
Di. 5 SINT-NIKLAAS: Deze 
avond kan je leven redden! Ge-
spreksavond rond „ Weekenddoden 
in het verkeer". M.m.v. Dr. Beau-
court (spoedopname UZ-Apen), P. 
Trienpont (Rijkswachtskomman-
dant). Dirk De Cock (dancinguit-
bater) en vertegenwoordiger RYD. 
Moderator: Mare Huys. Om 2Ou. 
in Sted. Openb. Bib. Org.: 
DF-Jongeren. Info: K. Verguit 
(778.01.88). 

Za. 16 SINT-GILLIS-WAAS: 
VU-bal, in aanwezigheid van Chris 
Vandenbroeke; In zaal Katolieke 
Kring, Kerkstraat 58. Inkom 100 
fr. Info: Romain De Graeve, 
03/770.70.62. Org.: VU-St.-Gil-
lis-Waas. 

aan Brouwerij Gouden Carolus. 
Vooraf inschrijven bij WUfried 
Schiltz (457.15.67). Org.: Kuk. 
Kring. 

Vr. 15 TONGERLO: Leo De Dec
ker toont zijn video-opname van 
hun reis naar de Kaukasus, strijd
toneel van de Divisie Wiking. Ont
vangst bij Russische veteranen. Om 
20u. in Kapellekeshoef. Org. 
SMF-Kempen. 

Za. 16 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: kaartavond. Insthrij-
ven op voorhand. Org.: VNSE. 

Wo. 20 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Simonne de Beauvoir 
over mevr. Callebout. Org:: 
FW-Edegem. 

Vr. 22 KALTMHOUT: Jaarlijks 
gezellig samenzijn met etentje in 
de pcirochiezaal St.Jozef te 
Heide-Kalmthout. Deelname aan 
verrassingsmenu: 750 fr. storten op 
rek. 404-5069521-62 of betalen aan 
bestuurslid. Org.: VU-Kalmthout. 

BRABANT 

SEPTEMBER 

Za. 25 KORTENBERG: Witloof-
festijn van VU-Kortenberg. Van 18 
tot 22u. in de Parochiezaal, Kloos
terstraat 29 (vlakbij de kerk). Ook 
op 26/9 van llu.30 tot 15u. 

OKTOBER 

Za. 2 WEMMEL: VU-Haantjes-
feest in zaal Nachtegaal, Merchem-
sestwg 7(>, vanaf I8u. Ook op zo. 
3/10 van 12 tot 15u. 

BEZORG ONS VLUG DEZE 
AKTIEBON. 

• > ^ -

o Ik kom naar Zwalm. Afspraak 3 oktober 1993. 

O Ik kom met het openbaar vervoer en zal gebruik maken van de pendelbus 

O Ik kom rechtstreeks naar het vertrekpunt van de wandeling. 

O Ik kom niet alleen. U mag samen met mijn mschri]ving ook . . anderen noteren. 

O Ik bestel . . . koude schotels en stort het geld vandaag nog op rek nr. 
443-5654791-88. 

Naam 

Voornaam: 

Straat. 

postnr 

te l . / 

gemeente • 

Stuur bovenstaand inschrijvingsstrookje naar VU-sekretariaat 
Barrikadenplein 12 
1000 Bnissei 
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WM-KADERDAG IN HERK-DE-STAD 

GEMEENTEN OP 
MENSENMAAT 
W M . (de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen — over
koepeling van al de Volksunie 
gemeente- en OCMW-raadsle-
den) organiseert op 25 septem
ber a.s. haar tweede kaderdag 
van dit jaar. Deze kaderdag in 
het Limburgse Herk-de-Stad is 
een tweede dag in een reeks van 
vi)f dagen waarmee onze par
tij de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 1994 wil voor
bereiden. Eerder w^as er reeds 
de kaderdag over een sociaal 
gemeentebeleid in Brugge. In 
het najaar en de winter volgen 
nog drie andere dïigen in de drie 
andere provincies van Vlaande
ren. 

In Herk-de-Stad willen ŵ e stil 
staan bij het tema genuentelijke 
demokratU. 

In de voormiddag laten we pro
fessionele deskundigen aan het 
woord. In de namiddag willen 
we in werkgroepen dieper in
gaan op drie tema's die de spre
kers van de voormiddag heb
ben ingeleid; een betere poli
tieke kuituur, de rechten van 
de gemeenteraadsleden en de 
goed georganiseerde gemeente. 
Wij rekenen op de ervaring van 
de aanwezige VU-burgemees-
ters, schepenen, raadsleden en 
OCMW-mandatarissen. Hun 
vaak jarenlange ervaring en be
kwaamheid zullen ongetwijfeld 
stof geven voor inspiratievoUe 
diskussies en nieuwe inzichten. 

(s.v.) 
c» Voor meer informatie of in
schrijvingen kan u terecht 6i/ Si
gurd Vangermeersch op het Bar-
rikadenplein. (021219.49.30.) 

• M -

DEELNAMEBON 
«J 3-, ik wens deel te nemen aan de WM-s tud iedag over 
demokratische en goed bestuurde gemeenten 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

Funktie : 

O Ik neem deel aan het middagmaal en schrijf vandeiag 
nog 420 fr. over op rekeningnummer 435-0272481-88 
van de WM-Brusse l met vermelding „25 september". 

O Ik neem deel aan de werkgroepvergaderingen. 

O lokale politieke kuituur 

O de rechten van de gemeenteraadsleden 

O de gemeentelijke bestuursorganisatie 

Gelieve terug te sturen naar het VCLD, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. En dit voor 20 september. Faxen kan op 
het nr. 02/217.35.10. 

FERRE DE BEUKELAER 
OVERLEDEN 
Ferre (53j.) was een voorbeeld 
van trouw aan het Vlaams-nati-
onalisme, maar vooral de vriend 
tussen en voor de mensen. 8 jaar 
was hij sekretaris van VU-Kon-
tich, vele jaren afgevaardigde 
van de Vlaamse Ziekenkas en 
lid van de VU-Partijraad. Als 
bestuurslid was -hij vooral be
gaan met de afdeling en vooral 

haar leden die hij echt kende en 
waarvoor hi; alles opzij kon zet
ten. Ferre wij zullen je missen, 
maar nooit vergeten! 
De afgestorvene werd •woens
dag 22 september te Kontich 
begraven. In een volgende uit
gave komen wij terug op deze 
Vlaams-nationalist van het eer
ste uur. 

V9 „DE HONDEN' 
IN LIMBURGSE PREMIERE 

Bijna vijftig jaar na haar dood 
(30 mei '45) krijgt Irma Lap-
lasse eerherstel, zij het in een 
toneelstuk. De wat vreemde ti
tel van de produktie -werd ont
leend aan een gedicht dat FUip 
de Pillecyn schreef in het kamp 
van Lokeren. 

Bert Wildeman liep al geruime 
tijd rond met het idee om een te-
aterstuk te maken rond het dos-
sier-Irma Laplasse en het dag
boek dat haar familie koesterde, 
al was het maar onr de huidige 
generatie te bewijzen ,,hoe deze 
onschuldige vrouw blinde haat 
en leugens op een hoogst on
rechtvaardige manier met haar 
dood heeft moeten betalen". 

Mark De Bie schreef de mono
loog. In een suggestief dekor en 
een sobere klank- en lichtregie 
bewijst de aktrice Aria Theys 
gedurende anderhalf uur, een 
grote teaterdame te zijn. 

ADVERTEREN 

WU/DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

De première voor Limburg van 
het stuk ,,De Honden in het Ze
gekoor" over de terechtstelling 
van Irma Laplasse gaat door 
in het Kultureel Centrum van 
Neeroeteren op zaterdag 6 no
vember 1993, aanvang 20u.I5. 

De organisatie is in handen van 
de IJzerbedevaartwerk-
groep-gewest Maaseik, het Da-
vidsfonds en de Vereniging voor 
Vlaamse Gepensioneerden, ge
west Maaseik. 

Kaarten in voorverkoop aan 240 
fr. te verkrijgen in het Kultu
reel Centrum te Neeroeteren, 
Scholtisplein, tel. 089/86.31.88 
of in Café Cambrinus te Bree, 
tel. 089/47.28.97. 

NOVEMBER 

Za. 6 NEEROETEREN: Lim
burgse première van De Hon
den in het Zegekoor. Om 20u. 15 
in Kultureel centrum. Kaarten 
aan 240 fr. in KC (089/86.31.88) 
of Café Cambrinus te Bree 
(089/47.28.97). Org.: I jzerbe
devaartwerkgroep, D F en W G 
Gewest Alaaseik., 

WEST-

VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

Zo. 26 ZWEVEGEM: Jaarlijkse 
gezinsfietstocht, ong. 30 km over 
vlakke wegen. Inschrijven vanaf 
14u. in de „Rembrandt", Otegems-
traat 271 (aan kanaalbrug), waar 
vertrek om 14u.30. Deelname: 60 
fr., verzekering, verrassingsstop en 
hapje achteraf inbegrepen. Org.: 
VÜ-Groot-Zwevegem. 

Do. 30 IZEGEM: Jaak Vande-
meulebroucke over De hormonen
maffia. Om 2Ou. in de bar van de 
Sted. Muzlekakademie, Kruisstraat 
15. Org.: VSVK. 

OKTOBER 

Zo. 1 IZEGEM: Opening ten
toonstelling ,, Vlaanderen-Vrou
wen-Vrede" in de Sted. Biblioteek. 
Org.: VSVK i.s.m. FW. 

Za. 2 ZEDELGEM: Voordracht 
door Roger Hessel over Vlaamse 
Volksmuziek en het bespelen van 
oude instrumenten. In zaal 3 van 
het Sport- en Kultuurcentrum de 
Groene Meersen, om 19u.30. 

Wo. 13 IZEGEM: V-Klub voor 
kinderen: Sprookjeskasteel. Om 
13u.30 in parochiezaal H. Hart, 
Ommegangstraat 5. Inkom 50 fr. 
Meebrengen: lijm, dikke stiften, 
schllderdoos, dikke penselen. Org.: 
Vlanajo West-Flandria. 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
WIJNEGEM 

Gemeentelijk Onderwijs 
werft aan: 

Directeur voor 
de Lagere School (m/vr) 

met minimum 6 jaren anciën
niteit in het onderwijs 
voidoen aan de voorwaarden 
van tiet decreet van 27/3/91 -
rechtspositie. 
Kandidaturen te zenden naar 
het College van Burgemeester 
en Schepenen te 2110 Wijne-
gem voor 9 oktober 1993. 

Bijl<omende inlichtingen te ver
krijgen op het gemeentesecre
tariaat 
tel: 03/353.60.43. 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

mè 

Zi tp l .MlSPI l fCCSl 

7,1.Il voor 100 por-
sonpri Groepen 
CFi bussen op af
spraak legen spe
ciale prijZcn • loc-

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang paridng 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

" dranken 

• snacks 

* restaurant 

* zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

-0^^ 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland. 
Streekbieren, boterhammen, 
spaghetti en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeioos. 
Dinsdag gesloten. 

'tboereny 
CAFE-RESTAURAMT-FRrrUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-IVIartens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

liet ^alinö^uijö 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde. 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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KULT-UURTJE 
WOORDEN 
VOOR 
VAN WILDERODE 
Anton van Wilderode werd op 
28 juni 1993 75 jaar. 

Kan men een dichter, deze 
Prins van de Nederlandse po
ëzie, beter of anders huldigen 
dan met het -woord? vroeg 
FVK-Rodenbachfonds zich at. 
Daarom werd aan dichters uit 
Vlaa«ideren en Nederland ge
vraagd een boeket van woor
den, gedichten, te vullen. Ze 
werden geplukt en gebundeld 
als „Woorden voor Anton", een 
uniek geschenk. 

De bundel wordt de jarige dich
ter op 30 oktober e.k. om 14u., 
tijdens een feestzitting, in de 
Ridderzaal van het Slot van 
Male (Sint-Trudo-abdij) over
handigd. 

Meer. dan honderd dichters uit 
Vlaanderen en Nederland wer
ken mee. 
Wie nu al bestelt is zeker van 
een eerste druk. 

c^ Botellen kan op rekening 
446-0089561-73 van FVK-Ro-
denbachfonds, Bennesteeg 4, 
9000 Gent, 09/223.77.42, fax 
09/223.71.87. De bundel kost 
400 ir. (+ 50 fr. verzendings
kosten), met vermelding 
„Woorden voor Anton". 

Twee dchrljveró worden gehuldigd. Anion van Witderode werd 75 en krijgt daarom een bun
del geschonken waarin tal van Vtaanue en Nederlandje dichtere een bijdrage leveren. 
Hubert Lampo(rechtd) dchrijft nu al vijftig jaar. Bij wijze van eerbetoon organiseert het AMCV in 
Antwerpen een tentoonstelling over de schrijver en zijn werk. 

SCHIJNLEVEN EN SCHIJNUEFDE 
Twee romans van verschillend 
kaliber vertellen het verhaal van 
een man en een vrouw. De ge
vierde Vlaamse auteur Jos Van-
deioo haalt in De vogelvrouw twee 
hoofdfiguren voor de kamera 
die na minder prettige ervarin
gen Ln het verleden een nieuw 
leven trachten op te bouwen. 

Ranuej is een leraar die het 
onderwijzen stilaan beu wordt. 
Vandeloo slaagt erin de ont
moediging die in het onderwijs 
om zich heen grijpt, treffend te 
beschrijven. Het huwehjk van 
Ramses loopt op de klippen zon
der dat hij er eerst erg in heeft. 
Zijn vrouw wordt meer en meer 
dezelfde als zijn schoonmoeder, 
voor -wie schijnen belangrijker 
is dan zijn. 

E^n nieuwe job als müieu-in-
spekteur bij de Europese Ge

meenschap opent nieuwe hori
zonten voor Ramses, en helpt 
hem over zijn huw^elijkskater. 
Hij krijgt terug zin in het le
ven en de lieme, en ontmoet 
Titia, bankbediende en vogel
vrouw uit de titel: ze houdt in 
haar herenhuis in Brugge tien
tallen vogels. Deze roman is een 
van de minder geslaagden uit 
het oeuvre van Vandeloo. 

In Schijnleven van Danièle Sal-
Unave volgen we de opgang en 
neergang van de buitenechte
lijke verhouding tussen Pierre 
en Laure. Een getrouwde man 
met twee kinderen ontmoet een 
vrouw en begint een relatie met 
haar, een schijnleven. In schit
terende detaUopnames legt de 
gevierde Franse auteur Salle-
nave de alles verslindende pas
sie bloot die het begin van de re
latie kenmerkt. Gaandeweg be

gint echter de glans van het 
buitenechtelijk avontuur te ta
nen. Toenemende verdachtma
kingen, frustraties en ergernis
sen duiken op. Op een hciast on
merkbare wijze Iciat Sallenave 
Annie, de getrouwde vrouw, het 
verhaal naar een herwaardering 
van het huwelijk sturen. Elen 
klcisse sterker dan het jongste 
Vandeloo-produkt. 

(Pdj) 

c* De vogelvrouw. Jot) Vande
loo. Uitg. MatUeau, Antwerpen, 
1993, 339 blx, 550 f r. 

c» Schijnleven. Danièle Salle
nave. Uitg. De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 1992, 229 blx, 799 
fr. 

EEN SLAGSCHIP 
DOOR
GESNEDEN 
Kent U het verschil tussen 
stuurboord en bakboord ? Weet 
U hoe U scheurbuik kunt ver
mijden ? Van weiar de zeemans
traditie om zich te laten ta-
toeëren komt? Waar op een 
slagschip de fokkemjist staat en 
Wciarvoor de kaapstaander 
dient? Deze en andere vragen 

LAMPO TEN
TOONGESTELD 
Tijdens de tweede wereldoorlog 
debuteerden Luis-Paul Boon, 
Piet van Aken, Johan Daisne 
en Hubert Lampo: een gene
ratie romanschrijvers, "die de 
Vlaamse literatuur nieuwe im
pulsen gaf. 

Het begin van het omvangrijke 
oeuvre van Hubert Lampo was 
Don Juan en de laatste nimf in 
1943. Als -weinig andere auteurs 
heeft Lampo bijgedragen tot de 
verruiming van net leespubhek, 
zowel door zijn suksesvoUe ro
mans en verhalen als door zijn 
aktiviteiten als spreker, essayist 
en kririkus. Zijn -werk werd ook 
vijfmaal verfilmd. 

Hubert Lampo werd herhaalde
lijk gelau-werd met belangrijke 
literaire prijzen, o.m. in 1963 
met de Driejaarlijkse Staatsprijs 
voor verhalend proza, voor De 
komst van Joachim Stiller, dat al-

„ gemeen als een hoogtepunt be-
£ schou-wd -wordt. In 1989 ver-
J leende de Universiteit van Gre-
J noble hem een ere-doktoraat. 

Hubert Lampo wordt vooral ge
associeerd met het magisch-re-
alisme, -waarbij mytische arche
typen met de reahteit verweven 
worden, zoals in Kasper in de 
onderwereld, De heks en de archeo
loog en Wijlen Sarah Silhermann. 
In verscheidene essay-bundels, 
waaronder De zwanen van Stone-
henge en De Ring van Möhius, gaat 
hij hier trouwens dieper op in. 
Daarnaast schreef hij een aiantal 
psichologische romans {Helene 
Defraye), Vciak tegen een histo
rische achtergrond {De duivel en 
de maagd) of gesitueerd in oor
logstijd {De ruiter op de wolken en 
De eerste sneeuw van het jaar). 

Tot 24 oktober loopt in het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven 
(AMVC) in Antwerpen een ten
toonstelling Hubert Lampo 50 

worden beantwoord in Slag- j " ^ ^ schrijver. De ekspositie 
schip, een prachtig boek van geeft een overzicht van Lampo's 

KULTUURPAKT AFSCHAFFEN? 
Zaterdagvoormiddag 25 sep
tember organiseert de Vlaamse 
Culturele Koepel VCK een stu
dievoormiddag onderhet tema 
Moet het kultuurpakt afgeschaft 
worden ?. 

Deze vraag is immers brandend 
aktueel geworden n.a.v. het op
merkelijk arrest van het Arbi
tragehofvan 15 juli. j.l., dat zegt 
dat „de noodzaak van een even
wichtige verdeling van de ambten, 
bevoegdheden en dienstaanwijzingen 
tussen de verschillende representa
tieve strekkingen" (artikel 20 van 
de kultuurpaktwet) een inbreuk 
vormt op het gelijkheidsbegin-
sle, zoals in artikel 6 van de 
grondwetis bepaald. „Een derge
lijk stelsel leidt er onvermijdelijk toe 
dat ambtenaren, ondanks hun ver
diensten, wegens hun ideologische en 
filosofische overtuiging kunnen wor
den achtergesteld", aldus het Ar
bitragehof, het hoogste rechts-

koUege van dit land. Deze uit
spraak stelt het kultuurpakt zelf 
ter diskussie. 

In de kulturele sektor -wordt 
steevast verwezen naar het kul
tuurpakt als bron van alle ver
zuilde en gepolitiseerde ellende.' 
In hoeverre is deze opvatting 
juist? En als ze juist is, hoe 
kunnen we die verzuiling en po
litisering dan tegengaan ? Moet 
de kultruurpaktwet ge-wijzigd 
-worden. Of kan ze beter ge
woon afgeschaft worden, zo
als CVP-volksvertegenwoordi-
ger Mark Van Peel voorstelt? 
Of moet er iets anders in de 
plaats komen? Een „Charter" 
of „Handvest van het Plura
lisme" b.v., dat dan ook voor an
dere maatschappelijke sektoren 
geldt. Indien ja, welke regels 
moeten dan in dat charter of 
handvest opgenomen worden? 
Deze en andere vragen komen 

tijdens deze studievoormiddag 
aan bod. 

Prof. Adriaan Verhulst, die één 
van de geesteUjke vaders van 
het kultuurpakt mag genoemd 
-worden, Herman Lau-wers, 
voorzitter van de -werkgroep 
ontzuiling van de Vlaamse Raad 
en volksvertegen-woordigers 
Mare Van Peel, Annemie 
Neyts-Uytebroeck en Lode 
Hancké hebben hun medewer
king toegezegd, terwijl Karei 
De Meulemeester, ere-sekreta-
ris-generaal van de VTB als mo
derator ZcJ fungeren. 

c» Inschrijven voor de studie
voormiddag kun door averscbri/-
ving van 200 f r. (150 voor leden 
van VCK-organisaties) op re
keningnummer 409-8556481-58 
van VCK-Antwerpen, met de ver
melding „kultuurpakt". Voor 
meer inlichtingen teL: 
03/216.37.24 of 03/238.73.09. 

Stephen Biesty en Richard Platt. 

E^n lugubere w^etenswaardig-
heid die -we ter Ulustratie uit 
Slagschip halen: het gezegde 
"Zand erover!" komt van de 
ge^voonte om voor de zeeslag 
vochtig zand te strooien over 
het dek, om het bloed op te zui
gen. Anders hep de bemanning 
gevaar uit te glijden bij de be
diening van het kanon. 

In bladzijdengrote kleurteke-
ningen worden in Slagschip 
d-warsdoorsneden getoond van 
het leven en lijden aan boord 
van het ISde-eeuws slagschip 
HMS Victory, een bootje met 131 
mariniers aan boord, 569 matro
zen, een vijftiental hand-werks-
lieden, 92 onderofficieren, en 
een 25-tal officieren. ILén jonge 
verstekeling verbergt zich bo
vendien aan boord. De lezer 
kan er zich mee amuseren op 
de gedetailleerde tekeningen de 
lotgevallen van dit scheirminkel 
te volgen. 

De auteurs zijn met deze for
mule niet aan hun proefstuk toe. 
Eerder publiceerden ze "Ehvars 
doorgesneden", een verzame
ling getekende doorsneden van 
o.m. een kasteel, een onder
zeeër, een autofabriek,... Een 
boek waar avontuurlijke jon
gens voor zullen vechten! 

schrijvers-loopbaan aan de 
hand van meer dan 500 items: 
manuskripten, boekedities, au
tobiografisch materiaal, foto's, 
affiches en portretten. Verder 
gaat de aandacht uit naar ver
filmingen en vertalingen, Alain 
Fournier en John Flanders, Ko
ning Arthur en Stonhenge, en 
het belang van de stad Antwer
pen voor het werk van Hubert 
Lampo. Antw^erpen is het ma
gistrale dekor van bijna al zijn 
romans sinds De terugkeer naar 
Atlantis, en in een belangrijk 
deel van zijn -werk als het -ware 
het archetype van „de stad". 

Naar aanleiding van deze ten
toonstelling verschijnt in co-edi
tie met uitgeverij Meulen-
hoffAlanteau Het Antwerpen 
van Hubert Lampo, dat onder 
meer een overzicht biedt van 
de Antwerpse gebou-wen en sfe
ren die in Lampo's -werk opdui
ken. Dit boek, geschreven door 
Johan Vanhecke, -wetenschap
pelijk mede-werker van het 
AMVC, bevat verder een foto
katern en vier hteraire \vande-
tochten langs ceifés, straten en 
pleinen die een belangrijke rol 
spelen bij Lampo. 

c» De tentoonstelling Hubert 
Lampo 50 jaar schrijver loopt tot 
24 oktober in het AMVC, Minder-
broedersstraat 22 in Antwerpen. 

CS» Slagschip. Stephen Biesty en Alle dagen (behalve maandag) 
Richard Platt. Standaard Uitg, openvanlO tot 17 uur. Voor meer 
Antwerpen, 1993, 32 blx, 595fr. informatU UL: 03/232.55.80. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
Z A T E R D A G 25 S E P T E M B E R 

MOORDZOMER 
Franse film van J e a n Becker (1982) naar een roman 
van Sebas t ian J a p r i s o t . Alles draa i t rond een k n a p en 
p r o v o k e r e n d meisje da t in een dorpje in de Provence de 
bewoners het hoofd op hol b reng t . He t ve rhaa l is vrij 
ingewikkeld , maar Isabelle Adjani ve rd iende een César 
met haa r erg k n a p p e ver to lk ing . (TV 1, om 23u. ) 

Z O N D A G 26 S E P T E M B E R 

HELP, DE DOKTER VERZUIPT! 
Nikola i van der Heyde verf i lmde in 1974 een roman 
v a n Toon Kor tooms, over het leven in een p la t t e lands-
dorp je . Er z i t ten wel kostel i jke g r appen in het ouboll ige 
verhaa l , maar hoe M a r t i n e Bijl daar in be landde zal wel 
altijd een open v r aag blijven. (Ned . 1, om ISu. '^S) 

NULPUNT 
Karl Symons b reng t in het r epor t agemagaz ine een be
zoek aan het Waalse dorpje Mel lery . Hij p r a a t met 
mensen die er leven op een hoop chemisch afval en 
die, wa t de toekomst betref t , voor een groot v raag teken 
s taan . (VTM, om 22u .20 ) 

M A A N D A G 27 S E P T E M B E R 

NEW YORK 1997 
M a n h a t t a n is in 1997 volledig omgebouwd tot een ge
vangenis van w a a r u i t on t snappen onmogeli jk is. Wan
neer de Amer ikaanse p res iden t er w o r d t gegijzeld, moet 
oor logsve te raan en vecht jas Kur t Russel l hem p robe 
ren te bevr i jden . Een s p a n n e n d e Amer ikaanse aktiefilm 
van J o h n C a r p e n t e r uit 1981 . (TV 2, om 22u. ) 

D I N S D A G 28 S E P T E M B E R 

PATTY HEARST 
Pat r ic ia Hea r s t , de 19-jarige doch te r van pe r smagnaa t 
R. Hea r s t , w e r d op 6 februar i 1974 uit haar appa r t e 
ment in Berke ley on tvoerd . He t verhaa l van haar gijze
ling w o r d t ui t de doeken gedaan in deze Amer ikaanse 
film van Paul Scha rede r uit 1988. N a t a s h a Richardson , 
de doch te r van Vanessa Redgrave , is u i t s t ekend in de 
t i te l rol . ( T V 2 , o m 2 2 u . ) 

W O E N S D A G 29 S E P T E M B E R 

FAREWELL TO THE KING 
J o h n Mil ius schreef en reg isseerde in 1989 een film
versie van de roman van P ie r re Schöndörffer , over een 
Amer ikaanse dese r t eu r die t i jdens de Tweede Were ld
oorlog op Borneo be landde en daar door een inboor-
h n g e n s t a m tot kon ing werd gek roond . Een vrij p re ten
t ieuze avonturenf i lm met Nick Nol te en Nigel H a v e r s . 
(VTM om 20u .30 ) 

(> 

Nick Nolte ab een blank stamhoofd in de avonturen
film F a r e w e l l t o t h e K i n g . Woenddag 29 september om 
20u.30 op VTM. 

V R I J D A G 1 O K T O B E R 

BELLE 
N e d e r l a n d s f i lmdrama (1992) van I rma Achten , met 
Wivineke van Gron ingen , Roza H e r z b e r g en D o van 
Stek. Belle, de d o c h t e r van een teks t ie lmagnaat , keer t 
zich af van alles wat met geld en macht te maken heeft 
en wil d ich te res w o r d e n . M a a r zij wil ook zelfstan
dig gaan leven en zonder inkomsten w o r d t dat haas t 
onmogeli jk. ( N e d . 3 , om 2 3 u . l l ) 

ANTWERPEN - 17 OKTOBER 1993 - ELZENVELD 

KULTUUR ZONDER MUUR 
MAG KULTUUR GELD KOSTEN? 
DEBAT OVER OVERHEID EN KUNSTENBELEID. 

Programma 

van lOu.30 tot 12u. 

Inleiding door Herman Lau-
wers, kamerUd. 

Debat met o.m. Johan Thiele-
mans en Gerard Bodifée, mode
rator: Ivo Goris 

Uitleiding door Frieda Bre-
poels, gedeputeerde voor Kui
tuur van de provincie Limburg. 

In politieke kringen worden 
kunst en kuituur zelden ern
stig genomen. Wel zijn ze vaak 
present bij openingsrecepties en 
prijsuitreikingen, maar wanneer 
in stilte begrotingen w^orden op
gesteld, komt de post Kuituur er 
meestal bekctaid vanaf. 

Anderzijds heeft de overheid 
ook bij de kulturele -wereld een 
flink deel van haar geloofwaar
digheid verloren. Hoewel haar 
intern geruzie vaak niet moet 
onderdoen voor de twisten on
der politici, is haar afwijzing van 
het kulturele beleid vaak op
vallend eensgezind. Men heeft 
het over schamele subsidies, po
litisering, ontbreken van vol
doende bescherming en een spe
ciaal statuut voor de kunste
naar, VTM-isering. 

Hoe zit het nu precies met die 
Ingewikkelde driehoekórelatie 
overheid — kunstenaar — pu
bliek ? En welke is meer b e - ' 
paald de rol van de overheid? 
Welke zijn haar mogelijkheden 
of onmogelijkheden, w^enselijk-
heden of on^wenselijkheden om 
in de kunstensektor in te grij
pen? Nciar de kunstenaar en 
naar het publiek toe ? Is sponso
ring een bewijs van onmacht of 
een welkome aanvulling ? Leidt 
dit tot een verdieping dan w êl 
een verschraling van onze kui
tuur? 

Het komt aan bod in de debat
voormiddag "Mag kuituur geld 

kosten?", het voormiddagge
deelte van de Kultuurdag Kui
tuur Zonder Muur. En net zoals in 
de kultuurhappening "Antwer
pen 93" stellen we hier de vra
gen. Zondag 17 oktober wordt 
gezocht naar antwoorden. 

In de namiddag loopt een uit
gebreid kultureel programma 
waarover later meer informatie 
wordt bezorgd. Wie de kultuur
dag van 1991 heeft bijgewoond 
weet dat het aanbod de moeite 
loont. 

U kunt nu reeds inschrijven 
voor de voormiddsigzitting met 
bijgciande bon. _, 

-K 
JA, 
KULTUUR IS AAN MIJ BESTEED 
o Ik doe mee aan het debat Mag kuituur geld kodten? 

Naam: 

Adres: 

Bon graag naar VU-sekretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
Fax mag ook: 02/217.35.10 

AiBEVOLi-lIZEN 

Kostuums naar maat 

f Writiees 
..A. / Steenhouwersvest, 52 

""- • ANTWERPEN 

N.V. BERT Cars en Ttucks 
Assesteenweg 101 -103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en naclit - tei. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgenn 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken — 

schilderen — behangen -

vloerbekledingen — parket — 

louverdrape — luxaflex - ... 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel 053/70.0664 

^ OEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 /• 

H^ 
N.V. ZAKENKANTXX)R 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PVBA 

J . BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Adverteren in 
WIJ 

en DE 
TOEKOMST 

rendeert 
02/219.49.30 
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WEDERWOORD 
ROND 
HETKONGRES(l) 
De organisatie en de inhoud 
van het kongres waren schitte
rend. Het debat was intellektu-
eel hoogstaand en de resoluties 
waren toekomstgericht maar er 
waren ook schoonheidsfoutjes. 

Zo is de arbeidsduurverkorting 
er door de wijze van stemmen 
doorgeraakt terwijl de meerder
heid van de kongressisten daar 
in feite niet voor was of er 
geen mening over had. In de 
sektievergadering -was de werk
tijdverkorting wel als denkpiste 
aanvaard maar niet als oplos
sing op de •werkloosheid terug 
te dringen. 

Ook andere interessante nieuwe 
ideeën en voorstellen maakten 
geen kans door de manier van 
stemmen: eerst over de tekst 
van de kongreskommissie en 
dan over de tegenvoorstelling 
terwijl het juist omgekeerd 
moest zijn om de demokratie 
ten volle te laten werken. Vol
gens mij een gemiste kans om 
meer uit het kongres te halen. 

Dit is misschien nog op te van
gen door hoorzittingen te or-
faniseren over vb. de nieuw^e 

nanciering van de Sociale Ze
kerheid, over de verfijnder wet
geving inzake ruimtelijke or
dening, over een partij strategie 
op nationaal, gewestelijk en ge
meentelijk vlak. Vooral over dit 
laatste is het meer dan tijd om 
de koppen bij elkaar te steken 
en tot meer eensluidend optre
den te komen. 

Etienne Kejonolen, Asse 

HERMAN 
CANDRIES(l) 
Met het weggaan van Candries 
is de VU een stuk armer ge-wor
den. We hopen niet dat Vlaan
deren een stuk armer geworden 
is, want buiten H. Suykerbuyk 
is de CVP arm aan konsekwente 
Vlamingen! 

De overloop van Candries komt 
niet onverwacht, het scenario 
dateert van lang voor het 
VU-kongres (van 11-12 sept.). 
De motivatie voor het overlo
pen. 

„De herverkaveling van het po
litieke landschap..." is hier naast 
de kwestie, ledere Mechelaar 
^veet dat Candries gelokt werd 
door de CVP — in casu Vanden-
brande. Volgend jaar zijn er ge-
meentersiadsverkiezingen met 
de burgemeesterssjerp van de 
stad Mechelen als inzet! Zo zie 
;e maiar 

En zeggen dat de CVP altijd 
heeft uitgehaald naar de VLD 
als partij van overlopers. Zo zie 
je maar... de geschiedenis van 
de pot en de ketel! 

In het politieke landschap van 
Vlaanderen is een Vlaams-na-
tionale partij die de 3 pijlers 
draagt: Zelfbestuur — Nooit 
meer oorlog — Verdraagzaam
heid, ge-woonweg onmisbaar! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

HERMAN 
CANDRIES (2) 
De overstap van Herman Can
dries heeft mij zeker niet ver
baasd, maar wel gedeeltelijk ge
schokt. Voor -wie persoonlijke 
ambities koestert en zich als 
de redder des Vaderlands be-

schouv^rt (toekomstige burge
meester van Mechelen ?) is een 
partij als de VU zeker niet de 
geschikte springplank. 

Maar één zaak vergeet deze 
misschien achtensw^aardige man 
zeker. Zou hij zonder de per
soonlijke inzet van de echte ge
trouwen (reklame, brieven, aan-
plakborden, propaganda bij 
vriendenen kennissen) ooit wel 
zijn parlementair mandaat heb
ben kunnen bekleden, of heeft 
hij dat misschien te danken aan 
zijn huidige broeders ? 

Ik kan best begrip opbrengen 
dat een mandataris zich terug
trekt omdat hij zichzelf niet 
meer kan terugvinden in be
paalde partijstandpunten maar 
de eerlijkheid gebiedt dat hij 
dan zijn mandaat ter beschik
king stelt van de partij die hij 
om bepaalde redenen verlaat. 
Het gelijke standpunt daarom
trent dat door zijn nieuwe kol
lega's Taylor en Pinxten werd 
verdedigd heeft ook de duimen 
moeten leggen voor de visie van 
de nieuwe CVP-voorzitter. 

Verder ben ik benieuwd of hij 
als versgebakken CVP-volks-
vertegenwoordiger zijn stok
paardjes (gesjoemel militaire 
aankopen, militaire domeinen) 
niet op stal zal zetten. 

Wie leeft zal zien. 

V B . J . , Bomem 

GANSHOF 
VAN DER MEERSCH 
Deze rabiate Vlaminghater ging 
ter ziele. Zijn afschuw voor al 
wat naar Vlaamsgezindheid 
rook was niet verwonderlijk, als 
men w^eet dat hij stamde uit 
een liberale (Vlaamse) frans-
sprekende familie. 

Zijn naam zal voor immer ver
bonden blijven aan het onge
nadig optreden jJs krijgsaudi
teur-generaal tijdens de repres
siejaren. Duizenden mishande
lingen, vernederingen en be
straffingen die Vlaamsgezinden 
hebben ondergaan zijn in grote 
mate aan hem toe te schrijven, 
en dit alles in naam der -wet. 

Sommige kopstukken van de 
huidige VLD zwaaien hem nu 
de loftrompet toe en prijzen 
hem ,,als een vastbesloten veel
eer dan een autoritair man". 

Memento Homo, nieuw^bakken 
VLD'ers, en buig deemoedig 
het hoofd. 

V.B. J . , Bomem 

MOKERSLAG 
In zijn „E^rst dit", kommen-
tciarstukje (9 sept. j.l.) haalt 
Maurits Van Liedekerke uit 
naar de kultuurfondsen die niet 
„op de barrikaden springen" 
voor een strijd tegen de ,,we
lig tierende oppervlakkige ma
gazines, de TV-spelletjes en de 
ontelbare soap-reeksen". Hij 
dwingt mij hierop te reageren. 

1. Ongetwijfeld stciat de voor
noemde strijd niet in het cen
trum van de publieke, lees me
dia, belangstelling. Het kan 
nochtans niet onbekend zijn dat 
de kultuurfondsen, net als vele 
andere kulturele en sociaal-kul-
turele organisaties, instellingen 
en diensten reeds jaren bekom
merd zijn om de gevolgen van 
de op volle toeren drjiaiende 
kulturele en ethische vervlak-

kingsmachine voor onze samen
leving. 

2. Het fenomeen TV en beeld 
,,kuituur" is uitgerekend dé hin
dernis die het socióial-kultureel 
werk zo moeilijk neemt in hciar 
streven naar voldoende deelne-

2. Mocht één van de kultuur
fondsen al zwaar in de strijd 
gaan met de media-verdwazing 
dan zou dit er ongetwijfeld toe 
leiden dat dit fonds nog moeilij
ker aan bod komt in die zelfde 
media. Het zal de höofdredak-
teur van W I J niet ontgaan zijn 
dat de kultuurfondsen mede we
gens hun voornaam 
„Vlaams-nationaal" nu reeds zo 
moeilijk in de media komen. 

4. Is het tenslotte niet in eerste 
instantie de taak van een kul-
tuurfonds om mensen via een 
ruime waaier aktiviteiten kui
tuur te laten ervaren en bele
ven ? J aa r in, jjiar uit proberen 
^vij met onze bescheiden mid
delen kulturele manifestaties en 
produkten uit te ^verken. Onaf
gebroken steunen en stimuleren 
wij afdelingen en belangstellen
den die in hun lokale gemeen
schap kultureel aktief zijn. 

Bereiken we met een dergelijke 
„logistieke" steun niet veel meer 
dan dat wij ooit zouden berei
ken door een ongelijke strijd op 
de barrikaden te beginnen ? 

Zal het besef, de bewustwor
ding dat er iets grondig fout is 
met het media-aanbod niet veel 
sterker worden als iemand die 
zelf kultureel werk doet, merkt 
hoe weinig mensen nog uit hun 
huis komen ? 

Zal die zelfde kulturele basis
werker niet veel meer ontdek
ken hoe verrijkend een goede 
toneelvoorstelling, een zanga
vond, een „andere" film, een 
kleinkunst- of poëzieaktiviteit 
kan werken ? 

Begrippen als kultuurspreiding 
en volksontwikkeling klinken 
enigszins verouderd. Wanneer 
een kultuurfonds er in deze tijd 
toch niet voor terugschrikt om 
aan „kultureel opbouwwerk" te 
doen, komt de opmerking van 
Maurits Van Liedekerke bij dit 
fonds aan als een mokerslag. 

J o h a n Sanders, 
Exlukatief medevs^erker 

Rodenbachfonds 
Oost-Vlaanderen 

ROND 
HET KONGRES (2) 
De machtige zuil der ons on
gunstige media schiet alle ka
nonnen af in de richting van 
het jongste VU-kongres. Het 
daarop besproken ,,projekt" 
wüde men doen overkomen als 
afwijkend van het kommunau-
taire bezorgdheid van de demo-
kratische volks-nationalisten. 

Voor wie aandacht heeft besteed 
aan bv. de plechtige uitspraak 
van Schiltz over het Sint-Mi
chielsakkoord, blijft de kommu-
nautaire opdracht van de VU 
voor de volgende jaren ons doel. 
Niet alleen moéten veel 
anti-Vlaamse gevolgen va;i de 
unitaire staat sedert 1830 en 
tot 1970 w^orden weggewerkt. 
Door een unitaire geheime sa
menzwering (de grendelgrond
wet van 1970-71) werd het, zelfs 
voor de Vlaamse meerderheid, 
onmogelijk gemaakt om dit 

rechtsherstel voor ons volk, 
zonder Franstalige instemming, 
mogelijk te maken. 

Als gevolg daarvan kwamen er 
,,schoonheidsvlekken" op het 
territorialiteitsbeginsel. Dit 
Iciatste nergens in Wallonië, 
maar wel in Vlaanderen en zelfs 
in zekere mate in het hoofdste
delijk gewest. 

Want, -wat gebeurt er nu in 
onze hoofdstad ? Niet alleen zijn 
PRL en het F D E niet alleen in 
Wallonië, maar ook in Brussel, 
een komplot begonnen om de 
Franstaligen te doen samenwer
ken in anti-Vlaamse richting. 

Zodaning dat de „franskiljons" 
uit Vlaams-Brabant, in de 
niet-sphtsing van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vil-
voorde, op onrechtmatige -wijze, 
politieke macht te waarborgen. 
Op die manier -wordt het land 
(territorium) Vlaanderen, of
schoon grond-wettelijk afgeba
kend, vanuit de macht der ver-
franste unitaristen, onderwor

pen aan groot kvdtureel gevaar. 

Wij, Vlamingen, uit onze hoofd
stad -wHllen dat de VU niet alleen 
haar politiek doel trouw blijft en 
dit op een zo duidelijke -wijze dat 
Herman Candries en de blauwe 
•weglopers spijt hebben van hun 
vlucht voor Vlaamse phchten. 

F. Habitans, Schaarbeek 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheumtand in. De andere 
publiceert zij, naargelang 
er plaats is. D e redaktie 
behoudt zich het recht 
voor brieven in te kor ten 
en persklaar te maken. 
Brieven -worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij «ie 
schrijver verzoekt initia
len te gebruiken. 

V in c i e Limburg 

De Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg brengt ter Ion-
nis dat de Provincie Limburg zal overgaan tot het inrichten van een 
aanwervingsexamen voor de functie van 

BESTUURSSECRETARIS CULTUUR 

ten behoeve van de Directie Cultuur, Recreatie, Natuur, Toerisme 
en Educatie, afdeling Kunst en Cultuur. 

TAAKOMSCHRIJVING 
Hij/zij vervult een staffunctie binnen de afdeling en dit in teamver
band met de bestuurssecretaris Kunsten en de afdelingsverant-
woordelijke. 
Binnen deze functie is hij/zij verantwoordelijk voor de voortje-
reidiing en de implementatie van het provinciaal beleid inzake 
culturele aangelegenheden. Het werkterrein omvat de culturele 
centra, het sociaal-cultureel werk, het openbare bibliotheekwerk 
en het jeugdwerk. 
Daarnaast begeleidt hij/zij het financieel en administratief beheer 
van de provinciale culturele instellingen en ontwikkelt hij/zij samen 
met de verantwoordelijken van deze instellingen nieuwe strate
gieën en programma's. 

PROREL 
- Belg zijn 
- van onberispelijk gedrag zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de militiewetten voldoen 
- de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben op datum van het 
afsluiten van de inschrijvingen 
- in het bezit zijn van één van de volgende diploma's: 
* Uc. Sociale en/of Politieke Wetenschappen 
* Lie. Communicatiewetenschappen 
* Lic. Agogische of Sociaal-pedagogische Wetenschappen 
* Lic. Bestuurswetenschappen 
- de bestuurssecretaris dient een persoonlijk inzicht verworven te 
hebben in zijn/haar toekomstig weri<terrein 
- hij/zij bezit voldoende persoonlijkheid en dynamiek, is commu
nicatief vlot en kan in teamverband weri<en. 

EXAMENPROGRAMMA 
Het examenprogramma bestaat uit 3 delen: 
- een onderzoek van het curriculum vitae 
- een schriftelijke proef over de methodieken en management-
stechnieken in de culturele sector 
- een mondelinge proef gericht op maturiteit en persoonlijkheid. 
Om te slagen moeten de kandidaten op elke examenonderdeel 
tenminste de helft van de punten behalen en over de drie proeven 
samen tenminste 60% totaliseren. 

BEZOLDIGING 
Volgens weddeschalen en aan index september 1993; 
- minimumwedde: 926.187 fr. bruto/jaar 
- maximumwedde: 1.477.437 fr. bruto/jaar 

KANDIDATUREN 
De kandidaturen, vergezeld van een voor eensluidend vert̂ laard 
afschrift van het universitaire diploma moeten voor 16 oktober 
1993 bij aangetekende brief gestuurd worden aan de heer Pro
vinciegriffier, Universiteitsiaan 1 te 3500 Hasselt 
Het curriculum vitae moet melding maken van de volgende njbrie-
ken: opleiding, bijscholing, ervaring, publicaties en socio-cultureel 
profiel. 
Op basis van het curriculum vitae zal de eerste selectie gebeuren. 
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POLITIEK KWIJLEN MET DE RIDDER 
Met De tttrijd om de 16 schreef de gewezen Stan
daard-joernaiijt Hugo de Ridder weer een ttpannend 
"politiek feitenboek". De titel verwijdt naar de Wet
straat 16, waar de ambtswoning van de federale premier 

#t^' gevestigd Li. We raden iedereen ten stelligste aan dit boek 
te lezen, maar het kritiich te lezen. Want De Ridder 
weet niet alles en schrijft zeker niet alles. Maar de ster-

joernaiut schittert in zijn jongste boek alweer en vooral 
bij de beschrijving van een biotoop dat hij goed kent 
en waar hij zich thuisvoelt: de interne CVP-keuken. De 
onderlinge vetes, het gekonkelfoes, de berekeningen en am
bities, besmuikte schamperheid, in de eerste plaats over 
de partijgenoten. Wie De Ridder leest, vraagt zich af of 
in de keuken van de CVP al eens gesproken wordt over 
programma's of principes, maar dan niet om er de vloer 
mee te vegen. 

n een eerste en een laatste 
hoofdstuk schudt de auteur 
wat beschouwingen uit de 
mouw over het pohtieke mé

tier. De Ridder geeft zijn vi-
zie over de poKtiek, en hcht 
zijn werkwijze toe. Het eigen
lijke verhaal begint sterk op 
de CVP-nieuw^jaarsreceptie van 
'91 in de Concert Noble. Pre
mier Marteiu heeft er zojuist la
ten doorschemeren dat hij wel 
eens niet langer in Gent zou 
kunnen, opkomen. Het "feiten
relaas " eindigt opnieuw bij Mar
tens, voor wie formateur De-
haene begin maart '92 niets uit 
de brand heeft kunnen slepen. 
Martens geeft volgend ant
woord op de vraag van "een 
intimus" waarom hij de indruk 
wekt niet gekregen te hebben 
wat hij wenste: Ik doe dat met 
opzet, ik wil mijn moordenaard geen 
goed geweten geven. 

Daartussen doet de auteur het 
relaas van de wapenkrisis die 
uiteindelijk tot de val van het 
kabinet Martens VIII 
(CVP-PSC-SP-PS-VU) leidde. 
Er gaat heel wat aandacht naar 
29 september 1991, de dag van 
de "institutionele atoombom'" en 
het invloedrijke televisiejoer-
naal van die avond, waarin 
grondwetspecialist SenelLe de re
gering de levieten las. Daarna 
komen al snel de verkiezingen 
van 24 november eraan, en kij
ken we achter de schermen van 
de formatiepogingen van Ver-
hoptadt, Wathelet en Dehaene. 

Terwijl de kampagneleiders van 
Martens in Brussel de premier 
een Armani-bril, modieuze bla
zers en een overhemd met fijne 
rode streepjes voorschrijven, 
vindt de goeverneur van de Na
tionale Bank, Foiu) VerpLaetde, dat 
de tijd gekomen is om de rege
ring te laten vallen. Het kabinet 
hangt nog slechts met haken en 
ogen aan elkaar. Overigew), zegt 
Verplaetse, die derde faze ui een 
gedchenk aan de Volksunie. 

De kroon op het afgesproken 
staatsvormend werk zou onder 
Martens effektief in de lade blij
ven liggen. Maar de regering 
viel later dan Verplaetse lief 
was, en over een onverwacht 
dossier: de wapenkrisis. Hier 
hadden SP-voorzitter Vanden-
broucke en VU-voorzitter Gabn-
eL zich op de voorgrond ge
wurmd. De SP-voorzitter ge
niet doorheen gans De Ridders 
boek bij de protagonisten bitter 
weinig krediet. In de kabinets
raad spreken Claeii en Tobback 
schertsend over "onze kleine". 

De Ridder beschrijft in dialoog
vorm hoe Vandenbroucke toen 

de wapenkrisis ten top gedre
ven was, haast op z"n knieën 
ging zitten voor Gabriels: 

Gabriels: (•••) Frank, we hebben 
damen wekenlang gevochten,. Nu 
nog een bocht nemen zou voor jou en 
voor mij katadtrofaal zijn. 

Vandenbroucke: Jaak, we kun
nen toch uitleggen dat hethelemaal 
geen bocht u 7 Dat de CVP de grote 
dchuldige u» door geen dtandpunt in 
te nemen tegen de Waalde eiden? 
We kunnen een gemeenöchappekjke 
verklaring afleggen, elkaar dteunen. 

Gabriels: Frank, dat doet hier nietd 
terzake. Ik kan begrijpen datje on
der druk van jouw partij een bocht 
hebt moeten nemen, maar dat id 
jouw zaak, mijn partijbestuur ij 
niet van plan te volgen. 

GABRIELS-DEHAENE 

Biezonder schokkend is in deze 
krisis de ultieme konfrontatie 
tussen Gabriels en Dehaene. De 
Vlaamse vice-premiers zitten in 
vergadering met de Vlaamse 
partijvoorzitters. De socialisten 
en kristendemokraten doen ver
woede pogingen om de 
VU-voorzitter te doen buigen. 

Dehaene: Jij begrijpt er nikd van, 
Jaak. We zitten met konkrete pro-

Hugo De Ridder weet niet alles en schrijft zeker niet alles. 

b lemen: fabrieken dreigen failliet te 
gaan, onze troepen zijn in Zaire, de 
regering dtaat op dpringen. We kun
nen niet eindelaod nieuwe voord tellen 
toevoegen. 

Gabriels: Dat ui toch een loopje 
nemen met de principes ? 

Dehaene (een handgebaar ma
kend als van een supporter die 
niet akkoord gaat met een be
slissing van de scheidsrechter): 
Principed... 

Hierop vertrekt Gabriels njiar 
het VU-partijbestuur. Hij no
teerde op een papiertje voor-
en tegenstanders. De Ridder: 
Hij (Gabriels, red.) geeft er zich 
rekenschap van dat bij de aan
wezige VU-bedtuurdleden tenminste 
negen rechtdtreekd belang hebben bij 
het voortbestaan van de regering en 

dat die een te groot gewicht in de 
dchaal gaan leggen; De Ridder 
somt vervolgens de namen van 
de vier ministers en vijf kabi
netsleden op die in het partijbe
stuur van destijds zetelden. De 
auteur had zich deze opsom
ming rustig kunnen besparen, 
want •wanneer Gabriels als Iciat-
ste zijn standpunt had toege
licht, schaart gans het partijbe
stuur zich achter de voorzitter. 
De Ridder, vooral kind aan huis 
in CVP-middens, had blijkbaar 
zon beginselvastheid van "be
langhebbenden" met verwacht. 
In het slothoofdstuk geeft hij 
wel nog een sneer richting Ga
briels: De pacifistische VU-voor-
man 'is in een partij ingetreden die 
zich in haar voorafgaande gedaante 
ronduit voordtander verklaarde van 

EEN HOGE 
VERONTWAARDIGINGSDREMPEL 

De achterkanten van de poli
tiek worden in het boek van 
De Ridder een beetje over
dreven sensationeel uitge-
Mcht. Bij al die schokkende 
verklaringen, staaltjes van 
hoogmoed of naijver, gefluis
terde kanapé-politiek en be
slissende telefoontjes blijft De 
Ridder onbewogen. Hij kent 
de kritiek op zijn gebrek aan 
verontwaardiging hierover. 
En maakt er zich vanaf met de 
opwerping dat het in het be
drijfsleven vaak truukjes toege
juicht worden om personen of pro-
jekten aan de dijk te zetten die in 
de politiek op algemeen af grijnzen 
worden onthaald. Maar is het 
omdat je buur er een bedenke
lijke moraal op nahoudt, dat 
je zelf het recht op wangedrag 
verwerft? Idealisme en het 
naleven van principes vormen 
juist een beweegreden om aan 
politiek te doen, geen alibi. 

De Ridders verontwaardi-
gingsdrempei ligt hoger: hij 

kan zich druk maken omdat 
men te gemakkelijk dtruktiiren 
en wetten opzet waarvan men op 
voorband kan weten dat ze niet 
zullen werken; ook omdat teveel 
politici zoveel offeren aan de tijds
geest en de opiniepeilingen. De 
Ridder heeft het land aan po
litici die de waarheid looche
nen. En de auteur is niet te be
roerd om zijn lezers zelf zijn 
•waarheid voor de volgende ja
ren voor te houden, welke po
litiek er ook gevoerd wordt, 
of welke partijen de koali-
tie uitmaken. Samengevat: de 
staatsschuld met een jaarlijkse 
rente van 800 miljard, de stij
gende werkloosheid, de stij
ging van de uitgaven in de 
sociale zekerheid, de toene
mende immigratie, het toene
mend drugsgebruik met daiar-
aan verbonden de kriminali-
telt en het gevoel van onveilig
heid, groeiende files, verkrot
ting, verontreiniging van het 
milieu, simplificerende beeld-
kultuur en verkleutering, een 

onverminderde belasting
druk, konflikten tussen Wa
len en Vlamingen, een ver
dere evolutie naar de duale 
samenleving. 

Welke be^woner van de Wet
straat 16 zal deze uitdagingen 
straks het hoofd trachten te 
bieden ? Uit het boek van De 
Ridder kan men besluiten dat 
•wie lak heeft aan principes 
het in deze staat tot eerste mi
nister kan schoppen. Het is 
een weinig opbeurende vast
stelling voor een samenleving 
waar nu al de klowns en steen-
puidten van de demokratie (De 
Ridder bedoelt de verkoze-
nen van Rossem en Vlaams 
Blok) de overige bewonerd van het 
parlementair halfrond (...) als 
vleesgeworden verwijten voor het 
vastlopen van een te snel rijk ge
worden samenleving (...) tarten. 

(Pdj) 
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de genoemde wapenlevenngen, en in 
haar nieuwe gedaante het pacifume 
zeker niet op dezelfde intense wijze 
zal beleven. 

Beginselvastheid is overigens 
een principe dat in het boek 
ver te zoeken is. De politici 
komen in het jongste De Rid-
der-boek •weer niet als integere 
heerschappen op het toneel. De 
politici slaan elkaar om de oren 
met weinig lovende uitspraken. 
Vooral de CVP-trojka Van 
Rompuy-Martens- Dehaene 
•was allerminst een intieme vrien
denkring. Dehaene was zo ter-
neergedrukt door de verkie
zingsuitslag, dat hij bij 
ACW-voorzitter Romboutd om 
een plaatsje ging bedelen in "de 
beweging"". Rombouts blijkt bij 
de CVP-top een graag gete
lefoneerd figuur te zijn. Paula 
D'Hondt belde naar de zuilbaas 
om te zeggen dat ze zich als 
67-jarige nooit zal onderwerpen 
aan het gezag van een 32-jarige 
voogdijminister (Laurette Onke-
linx). Het politiek komitee van 
het AOW stelde zijn veto tegen 
de benoeming van Stefaan De 
Clerck tot minister. De CVP-top 
durfde BBL-topman Theo Peet-
erd niet vragen om Begrotings
minister te worden om-wille van 
"de te lage mmisterwedde ". 

WIST JE DAT? 
Het boek puilt uit van dergelijke 
•wist-je-datjes. Sommige zijn bo
vendien oneerlijk: De Ridder 
laat een getuige een andere pro
tagonist bez^wadderen maar 
gaat niet na of de be-wering waar 
is. Zo mag Verhofstadt gratuit 
be^weren dat SchUtz er binnen 
de VU alles aan gedaan heeft 
om de ""as VU-PW"" te door
breken, omdat hij daarvoor van 
CVP en SP het voorzitterschap 
van de dialoog toegezegd kreeg. 

Veel vragen uit de behandelde 
periode blijven ondanks dit ver
dienstelijk boek nog steeds on
beantwoord. Welke be^weegre-
denen zaten er achter het dank
jewel van Agalev aan Verhof
stadt? Waarom bleef de Vre-
desbe^weging zo afzijdig tijdens 
de •wapenkrisis ? Was de schrik 
om de VU een kado te geven de 
enige reden voor de •weigering 
van de CVP om de derde faze 
door te zetten? Waarom liet 
Boude^wijn zowel Wathelet als 
Verhofstadt toe een regering te 
pogen vormen, die de staatsher
vorming blau^w-blau^w zou moe
ten laten ? Waarom vond De 
Feyter na een telefoontje van 
Swaelen Offeciers als Begro
tingsminister een goede keuze ? 

De Ridder liet dus nog heel 
wat •werk over voor de '"echte"" 
historici. De schrijver van De 
strijd om de 16 is bovenal een 
joernalist gebiologeerd door de 
achterkant van de politiek. Hij 
zoekt daarbij eerder het smeuïg 
verhaal dan het uit de •weg te 
gaan. Samen met uitgeverij Lan-
noo ^verd bovendien een uitge
kiende perskampeigne op poten 
gezet, met een voorpublikatie 
in Knack over Zevenborre, dat 
uiteindelijk toch niet de weer
klank kreeg van Poupehan, en 
de persvoorstelling in het idylli
sche Vlaamsbrabantse plaatsje. 
Lannoo kan zich aan een 
nieuwe rekordoplage verwach
ten, (pdj) 

c» De strijd om de 16. Hugo 
de Ridder. Uitg. Lannoo, Tielt, 
1993, 246 blz, 595 iv. 
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