
J
W" oban Sauwens, voorzitter van de 

I commissie Staatshervorming in het 

I Vlaams parlement, bekwam na drie 

r hard werk dat VU, CVP en VLD de nota 

betreffende de krachtlijnen voor een volgende 

staatshervorming steunen. Daarvoor kreeg hij 

felicitaties van minister-president Luc Van den 

Brande. 

Overigens stemde geen enkele partij 

tegen. Toch rijzen er meerdere problemen. Er 

is de strijd om de zogenaamde symbolen, die 

feitelijk een tegenstrijdige visie op de 

uittekening van het land verbergt. De VU kiest 

resoluut voor het confederalisme, het Blok 

noemt dit federalisme, de CVP twijfelt tussen 

het ene en het andere, de VLD wil wel, maar 

houdt rekening met de pauwblauwe 

achterban, SP en Agalev huiveren van het 

begrip 'deelstaat'. 

Zonder twijfel volgt de nota van de 

commissie Staatshervorming in grote lijnen de 

door de VU gewenste confederale 

staatsinrichting. Vandaag staat de tweeledige 

gemeenschapsvorming centraal. Dat betekent 

dat de Brusselaars moeten kiezen tussen een 

Vlaams of Franstalig gezondheids- en fiscaal 

stelsel. In heel wat middens wordt dit als 

'discriminerend', als een vorm van 'apartheid' 

of als 'onwerkbaar'afgedaan. De 

gezondheidszorgen zijn hoe dan ook 

persoonsgebonden materies. 

Nederlandstaligen en Franstaligen kunnen in 

Brussel nu reeds kiezen tussen 

Nederlandstalige of Franstalige scholen. De 

Brusselaars kunnen slechts kiezen voor een 

Vlaamse of Franstalige lijst. Wie zelfs éénmaal 

voor een dergelijke lijst heeft gekandideerd, 

kan nadien niet meer veranderen. Indien men 

beweert dat een Vlaams- of Frans 

gezondheidsstelsel in Brussel een 

nationaliteitskeuze inhoudt, dan gaat men 

daar gemakshalve aan voorbij. Bovendien 

wordt in de nota van de commissie 

Staatshervorming de mogelijkheid geboden 

om van gezondheidsstelsel te veranderen. 

Het wordt tijd dat men de 

tweeledigheid van Brussel aanvaardt. Brussel 

is te weinig geliefd bij Vlamingen en Walen. 

De tweeledigheid is daarom een noodzaak en 

bovendien een waarborg voor de versterking 

van de Vlaamse gemeenschap op het Brussels 

terrein. Slaagt men daar niet in, dan zal 

Vlaanderen zich van Brussel afkeren, met alle 

gevolgen vandien. Daarom ook is een 

opgedreven dialoog met de Brusselaars 

noodzakelijk. Hen mag niet de indruk gewekt 

worden dat de stad te koop is. Er moet 

rekening gehouden worden met de Brusselse 

sociologische realiteit, zoals de taalgemengde 

gezinnen. Bovenal mag de kostprijs van een 

Vlaams- of Frans gezondheidsstelsel in Brussel 

niet al te veel verschillen. Dat zou inderdaad 

onverantwoord zijn. 

(evdc) 
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H et rapport waarover de commissie 
Staatshervorming van het Vlaams 

parlement zich verleden week heeft uit
gesproken, moet nog In de voltallige ver
gadering worden behandeld. Daar wor
den de neuzen echt geteld, alhoewel de 
stemming in de commissie reeds veel 
vertelt. Naast de vu, de partij van com
missievoorzitter Johan Sauwens, stelden 
CVP en VLD zich achter de nota. SR Agalev 
en Vlaams Blok onthielden zich. Deze 
meerderheid is natuurlijk nog geen waar
borg voor de uitslag in de plenaire ver-
gadenng, want onmiddellijk na de telling 
gingen de Franstalige poppen aan het 
dansen. En in electorale tijden volstaat 
één Waalse schreeuw om Vlaams voetvolk 
van nchting te doen veranderen. Neem 
nu SP-voorman Robert Voorhamme die 
zijn onthouding wegsteekt achter het 
Waalse ongenoegen over fiscale auto
nomie voor de deelstaten, voorhamme 
vreest dat de Franstaligen deze verzuch
ting ,,als een verborgen agenda" van de 
Vlamingen beschouwen om uiteindelijk. . 
de solidariteit tussen de gemeenschap
pen op te blazen. 

Maar als dhr. Voorhamme de tekst van het 
rapport herleest, zal hij zien wat hij ziet 
,,De solidariteit dient behouden te blijven, 
op basis van objectieve, duidelijke en 
doorzichtige mechanismen en omkeer
baarheid Dergelijk mechanisme mag niet 
tot gevolg hebben dat de ontvangende 

deelstaat per hoofd meer overhoudt dan 
de betalende deelstaat. " (Wij komen op 
de tweede paragraaf later terug.) 
Onlangs heeft de studiedienst van KBC de 
reeds gekende transfercijfers geactuali
seerd. Volgens deze studie ontvangen 
Brussel en Wallonië samen jaarlijks 41,6 
miljard fr. Daar bovenop komt de so
lidariteit vanuit de federale begroting én 

De laatste 
test 

aangevuld met deze van de Sociale Ze
kerheid betekent dit een Vlaamse transfer 
van 186,5 miljard fr 
Het is natuurlijk mooi dat ex-vakbonds
man Voorhamme het voor Waalse ar
beiders en Waalse werklozen opneemt, 
maar de sociaal-democraat moet ook be
seffen dat zijn onthouding de Franstalige 
bourgeoisie munitie in handen speelt om 
tegen de Vlaamse deelstaat te ageren, in 
de rand rond Brussel stokebrand te spelen 
en om het politieke klimaat te verzuren. 
Dat van die solidariteit is met waar, maar 
het gerucht was voor de redelijl<e May-
stadt (PSC) reeds voldoende om het anti-
Vlaams strijdros te bespringen. 
Het tweede luik waarschuwt dat inter

regionale solidariteit niet tot een inl(o-
mensparadox mag leiden. Voorhamme 
weet dat dit reeds zo is in Brussel. Daar ligt 
het inkomen per hoofd hoger dan het 
federaal gemiddelde. Het ligt ook hoger 
dan het Vlaamse gemiddelde, toch - en nu 
komt het! - krijgt,,Brussel" zijn deel van 
de Vlaamse solidahteit. De optelsom van 
een bejaarde bevolking en een hoge werk
loosheid geeft de hoogste sociale uit
kering per hoofd. 
De Franstalige gemeenschap wil uit dit 
machtig reservoir blijven putten, Voor
hamme weet dat. Wil hiJ zijn partij en ook 
zichzelf gaaf houden om in een komende 
federale regehng een rol te spelen dan 
mag hij nu, in volle kiesstrijd, de Frans
talige partners niet voor het hoofd stoten 
Zijn partijvoorzitter Erdman, heeft trou
wens verklaard dat de SP in alle mogelijke 
regenngen wil meebesturen! 
Bovendien is er ook de ervaring op het 
Toel(omstcongres (mei '98) waar de au-
tonomiegezinden het niet hebben ge
haald van de unitaristen binnen de SP Het 
mollenwerk van de Beigische Progressieve 
Sociaiisten hebben wiJ nooit onderschat! 
De verspreiding op grote schaal van hun 
,,60 argumenten tegen de defederalise-
hng van de gezondheidzorgen en kinder
bijslagen" heeft vruchten afgeworpen 
Johan Sauwens, die vurig gehoopt had 
dat alle partijen in het Vlaams parlement 
,,zijn" rapport zouden goedkeuren, was 

ontgoocheld over de onthoudende stem 
van de SP'ers. Er werd gedurende driejaar 
zeer hard gewerkt. Herhaaldelijk moest de 
commissievoorzitter partijspelletjes afwe
ren, stap voor stap verdergaan op de weg 
naar meer autonomie, met grote be
hoedzaamheid het terrein aftastend naar 
wat mogelijk was en wat niet, ook grond
wettelijk. 
Ook de evolutie binnen de CVP baart 
zorgen. De chhsten-democraten spraken 
zich in de commissie weliswaar voor het 
rapport uit, maar de partijtop bleek ach
teraf met scheutig om deze houding te 
bevestigen. 
Maar we zijn het gewoon van de CVR zich 
eerst struis opstellen om weer vlug gas 
terug te nemen. Ook voor haar is de 
kiesstrijd begonnen en waarom zou zij zich 
nodeloos avonturieren in een spel dat 
zoveel Waalse weerzin oproept? ,,De Bel
gische context", waarover Mare Van Peel 
het zo graag heeft, blijft voor CVP dé 
ruimte waann Luc Van den Brande en 
andere onverlaten luidop mogen dromen 
Aan de rest doet de CVP niet mee, zeker 
nu niet 
Dit in acht genomen mag van nu tot 
verkiezingsdag nog weinig staatshervor-
mend werk verwacht worden De laatste 
test wordt ongetwijfeld de behandeling 
van het VU-voorstel om de grondwet te 
herzien. 

Maurlts van Lledekerke 



Groentjes 
Vrijdagvoormiddag jl. was het 
Barrikadenplein, waar ook de WIJ-
redactie gehuisvest is, gevuld met een 
kleine 2.500 in het groen gehulde 
misnoegde A2-verpleegkundigen. Nu heeft 
de witte woede wel vaker een groen of een 
rood kleurtje, maar het bijzondere aan 
deze bijeenkomst was dat ook het gros 
van de aanwezige leerlingen op hun vrij 

dagje Brussel in een groen ACV-LBC-zakje 
gestoken werd. De christelijke vakbond 
kwam in de huiskamer als een vereniging 
die weet te mobiliseren. De opvallende 
aanwezigheid van populaire, ongebonden 
Bert Anciaux moet hen toch een beetje 
pijn gedaan hebben. 'Het is een slechte 
muis die maar één hol heeft' lazen we op 
een van de spandoeken ... 

Vaag 
„'Waarom moeten mensen straks voor de CVP gaan 
kiezen', vraag ik me wel eens af. De CVP is me te 
onduidelijk. Op een aantal vragen willen de mensen echt 
wel een antwoord. In welke staat gaan we leven in de 
eenentwintigste eeuw? Wordt dit een Belgische Staat, een 
Vlaamse, een Europese? De CVP geeft hierop geen ant
woord." 

Manu Ruys in Radikaal, het blad van de CVP-jongeren, 
januari 1999. 

• DOORDEWEEKS ^ 

Ook Nederland heeft zijn 'Bel
gische' proUemen: het vliegtuig dat 
neerstortte in de Bijlmer had grote 
hoeveelheden giftige stoffen en mu
nitie aan boord. De vluchtleiding was 
daarvan op de hoogte, maar de in
formatie werd achtergehouden. 

De correctionele rechtbank 
van Tongeren heeft een onderwijzer 
die valselijk was beschuldigd van pe
dofilie vrygesproken. Enkele leerlin
gen die \\et niet met de man konden 
vinden hadden hem daarom dan maar 
aan de schandpaal laten nagelen. 

Van de 158 moorden en dood
slagen die in 1998 in België zijn ge
pleegd zijn er 125 nog vorig jaar op
gehelderd. Bijna 40% van de daden 
werden gepleegd door familieleden of 
bekenden. 

Vlamingen verdienen dan mo
gelijk 7% meer dan de Nederlanders, 
hun telefoontarieven zijn ook dubbel 
zo duur. 

'Gaan zitten' of 'Gaan tellen' 
bij de komende verkiezingen levert 
voor de opgeroepenen voortaan min
stens 1.000 fr per persoon op. 

Omdat de man openlijk uit
kwam voor zijn homofllltelt heeft kar
dinaal Danneels een priester laten 
overplaatsen. 

Bill Gates, de gigantisch rijke 
stichter van het computerbedrijf Mi
crosoft, heeft een schenking van 
meer dan 115 miljard fr gedaan aan 
twee van zijn stichtingen. 

Ford Genk heeft van de Turkse 
Unie, die zo'n 13.000 leden vertegen
woordigt, de Integratleprijs gekre
gen omdat de onderneming een anti-
discriminatieregel heeft opgenomen In 
het arbeidsreglement. 

Een jongeman die, toen hij nog 
17 was, door het gooien van stenen 
van een brug een treinmachinist de 
dood Injoeg zal verschijnen voor het 
Hof van Assisen. 

In de reeks 'Verkiezingskoop
jes' : de SP wil 4 miljard extra uittrekken 
voor chronisch zieken. 

Tot $iot: Aiaaf! Aiaaf! Aiaafi 
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NO PASARAN 
Tegenover de goedkeuring die VU, CVP 
en VLD aan de resolutie betreffende de ' 
krachtlijnen voor een volgende staats
hervorming in de commissie Staatsher

vorming verleenden, is een afv̂ fijzend 
Franstalig front ontstaan. De Franstalige 
reacties zijn voorspelbaar. De Vlaamse 
eisen zouden op termijn tot onafhan
kelijkheid leiden. Volgens PS-voorzitter 
Philippe Busquin plooit Vlaanderen zich 
op de eigen regio terug. Dat de Brusselaars 
via de defederalisering van de gezond
heidszorgen en de personenbelasting voor 
een Vlaams- of Franstalig gezondheid- en 
fiscaal stelsel moeten kiezen, wordt als 
een vorm van 'apartheid' beschouwd. 
Voor de voorzitters van PRL-FDF, PS en 
PSC is de gestemde tekst in de commissie 
Staatshervorming'onhespKekhaar'. 

De Franstalige partijen laten bovendien 
niet na om er op te wijzen dat de Vlaamse 
partijen ter zake verdeeld zijn. Daar
tegenover beweren ze dat de Franstaligen 
geen eisen op zak hebben, ze zijn hoog
stens gewonnen voor 'lichte aanpassin
gen', al is niet steeds duidelijk wat daar
mee wordt bedoeld. Uitzondering op de 
regel is José Happart (PS). Deze wil wel 
een dialoog met de Vlamingen aangaan. 
Daartegenover stelt Happart 'enkele' ei
sen: een bi-regionaal en tweetalig statuut 
voor Voeren, de uitbreiding van het Brus
sels gebied met zoveel mogelijk Vlaams-
Brabantse gemeenten en het op gelijke 
voet stellen van Brussel met Vlaanderen 
en Wallonië. 

BIJ NADER INZIEN 
Ogenschijnlijk kijken de Franstalige par

tijen meewarig neer op de (voorlopige) 

communautaire eisen van VU, CVP en 
VLD. In de Franstalige media wordt 
beklemtoond dat het Vlaams parlement 
ter zake niet bevoegd is. Het is op federaal 
niveau, zo wordt opgeworpen, dat voor 
een verdere staatshervorming een twee
derde meerderheid en de instemming van 
de Franstaligen noodzakelijk zijn. De 
Waalse krant Le Matin (5 februari) 
schreef dat de leeuw brult, maar dat dit 
geenszins tot paniek hoeft te leiden. 
Bij nader inzien denkt PRL-voorzitter 
Louis Michel daar enigszins anders over. 
Hij eist dat de Franstalige meerderheids
partijen vroegtijdig ontslag uit de federale 
regering nemen, wanneer deze een ver
klaring tot grondwetsherziening zou in
dienen die in de richting van de besluiten 
van de commissie Staatshervorming gaat. 
Op vraag van VU-kamerlid Annemie Van 

de Casteele liet premier Dehaene niet in 
zijn kaarten kijken. Hij merkte op dat nog 
voor verkiezingen een verklaring van 
grondwetsherziening zal voorgelegd wor
den. „Kamer, Senaat en regering dienen het 

daarmee eens te zijn." Dehaene gaf daar
mee te kennen dat voor hem de besluiten 
van de commissie Staatshervorming geen 
prioriteit zijn. Ook voor de Franstaligen 
had de premier een boodschap, zoniet een 
waarschuwing in petto. Hij maakte hen 
duidelijk dat niet onbelangrijke Vlaamse 
eisen ook zonder een grondwetswijziging 
kunnen ingevuld worden. 

CVP BERAADT ZICH 
Met deze verklaring kan de CVP nog alle 
kanten uit. Aan de redactie vertelde mi
nister-president Luc Van den Brande 

(CVP) dat zijn partij zich de komende 
maand over haar communautaire stand-

Sorry Theo, 

maar we 

konden niet 

anders. 

punten zal beraden. Dat voornemen werd 
bevestigd na het CVP-partijbureau van 
maandag jl. Vooralsnog zijn de Vlaamse 
christen-democraten verdeeld. Er zijn de 
confederalisten zoals minister-president 
Luc Van den Brande en Vlaams minister 
Wvina De Meester. Ze worden min of 
meer gesteund door de Vlaamse par
lementsleden/o^aw De Roo en John Tay

lor die de standpunten van de commissie 
Staatshervorming als 'historisch' be
schouwde. 

Premier Dehaene en federaal minister 
Herman Van Rompuy zijn minder eu
forisch en doen de besluiten van de 
commissie Staatshervorming eerder als 
'onhaalbaar' af. Met CVP-voorzitter 
Mare Van Peel moeten ze niet weten van 
het 'confederale' model en houden ze 
zich aan het Belgisch 'kader'. En dan zijn 
er nog de Brusselse excellenties, met 
minister Jas Chabert op kop. Voor Cha-
bert is het confederale model 'onbe
spreekbaar'. Is de houding van Chabert 
ingegeven door de rivaliteit tussen hem 
en Vlaams minister Brigitte Grouwels} 

Beiden willen in Brussel een eersterangrol 
vervullen. Toen de besluiten van de com
missie Staatshervorming aan de pers wer
den voorgesteld, werd Van den Brande 
door Grouwels geflankeerd. 
Uiteraard zoekt de CVP nu reeds naar 
argumenten om later een bocht te kunnen 
nemen. Al blijven de uiteindelijke stand
punten voorlopig onvoorspelbaar. Ook 
de vrees om de federale regering in gevaar 
te brengen, speelt mee. Bij de Vlaamse 
christen-democraten is het een stelregel 
geen regering te laten vallen door com
munautaire heibel. Dat zou de partij 
weinig electorale baten opleveren. 

MAYSTADT BLUNDERT 
Als reactie op de Vlaamse eisen blijven 
alle Franstalige partijen op het Waals-
Brussels front wijzen. Dat is gebaseerd op 
de zogenaamde 'culturele verbonden
heid'. In feite moeten heel wat Walen niet 
van Brussel weten. Overigens is de eco
nomische verbondenheid van Wallonië 
met Brussel niet te vergelijken met de 
sterke economische verwevenheid tussen 
Vlaanderen en Brussel. De Waalse politici 
beseffen dit en lieten daarom speciaal 
door de Conseil Economique et Social 

Regional (CERSRW) een studie maken 
die moest aantonen dat de economische 
samenwerking tussen Brussel en Wallonië 
vlot verloopt. 

De nieuwe PSC-voorzitter Philippe May-

stadt gooit het over een andere boeg. Nog 
voor het CVP-partijbureau van maandag 
jl., eiste hij Franstalige bestuurlijke me
dezeggenschap op in de faciliteitenge
meenten. De PSC-voorzitter wil boven
dien dat het college van gouverneurs, nu 
bevoegd voor Voeren en Komen, ook in 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu heeft de 
Rooie Rutten mannen m witte pakken in mijn straat laten op
draven. Ernaar gevraagd antwoordde hi] dat dit de Witte Woede 
was en dat hij daar verder ook niets aan kon doen. „Maar kameraad 
Rutten" heb ik hem gevraagd, „gij moet toch enig idee hebben 
waarom ze juist hier rondlopen want ik heb het busje waarin ze 
zaten van uw oprit zien rijden ?" De Rooie Rutten deed wat hij het 
beste kan vergeten en maakte rechtsomkeer naar 'De Meter'. 

Wat volgt IS moeilijk te beschrijven één van die witte mannen 
kwam een praatje met mij slaan, daarbij vergetend dat ik in de 
spiegel mijner wagen kon zien dat er ook eentje was die mi] langs 
achter wilde pakken met een soortement kleed met riempjes. 
„Niet met de Witte Burger'" nep ik en ik bukte mij zodat mijn 
gesprekspartner tegen de witte vlakte - ik veronderstel dat het ook 
in uw straat gesneeuwd zal hebben, vriend De Liedekerken - ging. 
Eens terug binnen zag ik beide elementen afdruipen naar de Rooie 
Rutten, onderwijl een telefoongesprek voerend 
Toen ik 's avonds in 'De Meter' toekwam kon de Bruine Maesen 
zijne lach met op „Ha Geeraerts, hebben ze u eindelijk te 
pakken'" Zo vlug gaat dat evenwel met De Liedekerken- onzen 

Adam heeft immers - met 'Videodinges' in het achterhoofd het 
hele gebeuren op zijn camera gezet en die tape heb ik nu in een 
kluis - tussen tulpebollen en parfum - verborgen. Geen Mossad 
die te weten komt waar. 

Mag ik, vriend van de pers, van u op aan dat gij deze bekentenis 
met de meeste discretie te lijf gaat zodat ik, wanneer ik vroeg of 
laat voor de groene tafel moet komen, toch iemand heb die mijn 
belangen kan verdedigen door de waarheid, en niets dan de 
waarheid, bloot te leggen. 
Uw geviseerde. 

De Gele Geeraerts 

4 DOORDEWEEKS ^ 

de Vlaamse rand de taalwetten doet na
leven. Maystadt stuurt met andere woor
den aan op een bestuurlijk tweetalig sta
tuut voor de faciliteitengemeenten. Bi) de 
defederalisering van de gemeente- en 
provinciewet moeten de faciliteitenge
meenten, aldus Maystadt, buiten be
schouwing worden gelaten. De gewezen 
vice-premier staat er bovendien op dat 
België de Europese conventie voor de 
bescherming van de minderheden on
dertekent. Op die manier zouden de 
Franstaligen in Vlaanderen als minder
heid worden erkend. Maystadt aanziet 
deze eis als een voorwaarde om in een 
volgende regering te stappen. Daarmee 
schiet hij, nogal onhandig, de CVP in de 
rug. Premier Dehaene die steeds de hand 
boven het hoofd van Maystadt hield, zal 
deze verklaring met kunnen waarderen. 
Ze brengt zijn regering in gevaar. En het is 
zeer de vraag of de PSC nog in een 
volgende regering zal worden opgeno
men. Nadat een aantal PSC-mandata-
rissen met de beweging van Gérard De 

prez een alliantie met PRL vormde, be
kennen enkelen van de Mouvement Ou-

vner Chretien (MOC), de tegenhanger 
van het ACW, zich nu tot de PS De weg 
voor asymmetrische coalities ligt open. 

VLAAMSE 
VOLKSVERZEKERING 
Vlaams parlementslid Johan Sauwens en 
VU-verruimingskandidaat Danny Pteters 

sturen aan op een voorstel van decreet tot 
invoering van een algemene gezinsbij-
slagregehng. Volgens Sauwens en Pieters 
zijn de gemeenschappen ter zake be
voegd. De gezinsbijslag kan worden aan
zien als een bijstand aan personen, een 
gemeenschapsbevoegdheid. 
Bovendien baseren Sauwens en Pieters 
zich op een recente uitspraak van de Raad 
van State (RvS) in verband met de 
Vlaamse zorgverzekering Voorlopig is de 
Sociale Zekerheid een federale bevoegd
heid. Maar, aldus de RvS, dat neemt met 
weg dat de gemeenschappen een Vlaamse 
zorgverzekering mogen invoeren. Een 
dergelijke verzekering zet het bestaande 
federale systeem van de federale Sociale 
Zekerheid met op de helling. Om de 
eenvoudige reden dat de Vlaamse zorg
verzekering met op dezelfde wijze wordt 
gefinancierd als de federale gezondheids 
zorgen. Zolang de Vlaamse zorgverze
kering niet wordt gefinancierd door bij
dragen op inkomsten uit arbeid, zo meent 
de RvS, IS er mets aan de hand. 
Sauwens en Pieters volgen de logica van 
de RvS bij het invoeren van een algemene 
gezinsbijslagregeling. Het zou hier om 
een Vlaamse volksverzekering gaan, ge
financierd door algemene middelen van 
de Vlaamse gemeenschap en niet door 
bijdragen op inkomsten door arbeid. Een 

dergelijke volksverzekering biedt elk kind 
recht op gezinsbijslag en behandelt ieder 
kind gelijk. Daardoor is er geen sprake 
meer van een verschillende bescherming 
voor kinderen van werknemers, zelfstan
digen of ambtenaren, zoals dat op fe
deraal niveau geldt. Bij geboorte of adop
tie zou elk kind van de Vlaamse ge
meenschap een bijkomende uitkering 
krijgen. Er wordt ook gedacht aan een 
periodieke uitkering tot de leeftijd van 18 
jaar en aan een bijdrage op het ogenblik 
dat het hnd meerderjarig wordt. Om dit 
alles te realiseren, zal Vlaams parlements
lid Johan Sauwens een voorstel van de
creet in het Vlaams parlement indienen. 
De VU'ers schatten dat de Vlaamse ge
meenschap voor de operatie 2,6 miljard 
fr. nodig heeft. 

Niets dan 
goeds van het 
Belfortmodel? 

HER5TRUCTUR 
0NT5LA6-5L 
0UT50U, 
OUTPLAi 
AFVLOEI! 
UIT5TA 

n de commissie Staatsliervorming van het Vlaams parlement 
verklaarde de SP zich niet volledig akkoord met de 

ingenomen besluiten. De partij meende dat nog 
amendementen konden ingediend worden in het voltallige 

Vlaams parlement Het partijbestuur van maandag jl besliste 
daar anders over. De SP kan de pleinvrees niet overstijgen. 

Het vierde contract 
Onlangs bood SFcampagneleider Johan 
l/anĉ e ianoftehet verkiezingspamflet van 
zijn party, Het derde contract, te koop aan 
(Uitgeverij Houtekiet, 48 biz 150 fr) 
Daarin wordt een aantal beloften ge
maakt, zoals kinderopvang voor werkende 
moeders, gratis bus en tram tot twaalf jaar 
en een ernstige kans op werkgelegenheid 
voor jongeren die langer dan zes maan 
den werkloos zijn De gewezen minister 
van Binnenlandse Zaken vertelt echter 
met hoe hij zijn voornemens in de praktijk 
zal omzetten, laat staan financieren Ook 
over de hervorming van de Sociale Ze
kerheid wordt met geen woord gerept 
Dat houdt bovendien direct verband met 
de al dan met defederalisering van de 
gezondheidszorgen En ook daarover wil 
Vande Lanotte geen woord kwijt 
Tijdens de voorstelling van de door VU, 
VLD en CVP goedgekeurde krachtlijnen 
1 V m de staatshervorming liet SP-par-
lementslid Robert Voorhammem de com
missie Staatshervorming ̂ noe dan ook blij 
ken wat onder 'het vierde contract' van 
zijn partij mag worden verstaan Voor-
hamme is een intelligent man, een ge
dreven backbencher, iemand die met by 
voorbaat verdere stappen in de staats
hervorming ongenegen is en die gepro
beerd heeft zyn partij daarvan te over
tuigen „Weinig fracties" zo verklaarde 

Voorhamme in de commissie Staatsher
vorming, zijn ter zake zo ver geëvo
lueerd Voor ons staat het buiten kijf dat er 
tijdens de volgende legislatuur belangrijke 
stappen in de staatshervorming worden 
genomen" Lange tyd wandelde Voor
hamme in de commissie met VU en CVP 
mee Zo onderschreef de party de nota 
over fiscale autonomie, al maakte ze voor
behoud by de volledige defederalisenng 
van de personenbelasting Alleszins was 
de SP het eens met de volledige over
heveling van de gezondheidszorgen naar 
de gemeenschappen, de financienng in
cluis Tot verleden week de kat op de 
koord kwam en de SP zich onthield Toe
gegeven, de socialisten hadden aan de 
Vlaamse regenng gevraagd om techni
sche verduidelykingen aan te brengen 
Deze blyven uit o m omdat de CVP met 
volledig in haar kaarten wil laten kyken 
Ook binnen deze party heerst verdeeld
heid, het IS bovendien voor de Vlaamse 
chnsten-democraten geen sinecure om 
belangengroepen als de mutualiteiten te 
overtuigen van de noodzaak de gezond
heidszorgen te defederaliseren 
Gaandeweg werd echter duidelyk dat de 
door de SP gewenste technische ver-
duidelyking een alibi vormde om het ge
weer van schouder te veranderen Tydens 
het Toekomstcongres van de party werd 

duidelyk aangegeven dat de defedera
lisenng van de gezondheidszorgen geen 
prioriteit is Er werd bovendien voorop
gesteld dat de financienng van de ge
zondheidszorgen federaal moest blijven 
Dat standpunt heeft Voorhamme in de 
commissie Staatshervorming overgeno
men In feite werd de houding van de 
politicus reeds tydens het Toekomstcon
gres opgedrongen Wanneer Voorhamme 
in de commissie beweerde dat er teveel 
interpretatiemogelykheden openblyven, 
dan wil hij eigenlyk zeggen dat het de SP 
aan politieke wil ontbreekt om drastische 
hervormingen doorte voeren Hield Voor
hamme de deur nog op een kier, dan 
heeft zyn party maandag jl deze volledig 
dichtgeslagen Aan de redactie vertelde 
Voorhamme ,,nog te willen praten over 
een financiering van de gezondheidszor
gen door de gemeenschappen, op voor
waarde dat een uitgewerkte oplossing 
voor Brussel wordt gevonden " Dat stand
punt heeft het op het partybureau met 
gehaald Ovengens moet ook opgemerkt 
worden dat SFfractieleider in het Vlaams 
parlement, Gilbert Bossuyt, veel heftiger 
tekeer ging dan Voorhamme Allicht heb
ben beiden ministeriele ambities en volgt 
dus ook Voorhamme de partydictaten 
Wanneer de SP vandaag beweert de nota 
van de commissie Staatshervorming te 
verwerpen omdat er onvoldoende soil 
dariteitswaarborgen In vervat liggen dan 
zegt de SP met evenveel woorden dat ze 
zich per se aan de PS wil 'vastklitten' Er is 
bovendien de ideologische vrees dat een 
Vlaamse S-Z op een andere manier zal 
georganiseerd worden dan op federaal 
vlak Bovenal blyft de SP met een mi-
nonteitsgevoel kampen Nochtans mag 
die party Vlaanderen met links laten liggen 
Dat zou haar op termyn zuur opbreken 
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I n de commissie Staatshervorming van het Vlaams 

parlement keurde een wisselmeerderheid van VU, 

CVP en VLD de 'confederale' resolutie betreffende 

krachtlijnen voor een volgende staatsomvorming 

goed. SP, Agalev en Vlaams Blok onthielden zich. 

WETSTRAAT 

In het Vlaams 

parlement 

koos een 

ruime en 

werkbare 

meerderheid 

voor de 

confederale 

Inrichting van 

het land. 

Paul van 

ibergen 

wil dat de 

volgende 

Vlaamse 

regering de 

bewuste 

resolutie als 

beleids

document 

aanneemt. 
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Woensdag 3 februari 1999, een tevreden 
Johan Sauwens (VU), voorzitter van de 
commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement, stelt de door VU, CVP 
en VLD goedgekeurde resolutie aan de 
talrijk opgekomen journalisten uit het 
Noorden en Zuiden voor. De SP-fractie, 
die de resolutie niet goedkeurde, voelt 
zich door de christen-democratische re
geringspartner in de rug gestoken. Met 
harde verwijten werkt de SP-fractie haar 
frustratie vooral op commissievoorzitter 
Sauwens uit. In alle kranten en nieuws
bulletins wordt hoe dan ook de 'breuk' 
binnen de roomsrode meerderheid be
klemtoond. 

2+2 
In de resolutie betreffende de krachtlijnen 

van Vlaanderen inzake de volgende staats

hervorming wordt uitgegaan van een 2 -I- 2 
model. Zo moet er in de toekomst een 
Vlaamse en Franstalige deelstaat bestaan, 
met daarnaast twee deelgebieden, het 
Brusselse en het Duitstalige. „£e« deel

staat heeft een ruimere autonomie dan een 

deelgebied." 

Vertrekt de resolutie van de tweeledig
heid van het land, dan wordt de con
federale logica extra beklemtoond door 
de nood aan een 'eigen grondwetgevende 
autonomie', door het 'maximaal betrek
ken van de deelstaten in de Europese en 

internationale besluitvorming' en 'door 
een Senaat van de twee deelstaten'. In die 
zin sprak Van den Brande van een Bun-

desrat die de taak van het huidige Over-
legcomité moet overnemen. 
In de resolutie wordt gepleit voor de 
overdracht van tal van bevoegdheden 

vorming en de tweeledige gemeenschaps
vorming blijft. In de commissie staats
hervorming was en is bij de meeste par
tijen een sterke tendens aanwezig om in 
navolging van de tweeledigheid het ge
west Brussel af te bouwen. Daartoe wor
den verscheidene principes gehuldigd. 
Eerst en vooral moeten, zo staat in de 
resolutie, de Brusselse taalgroepen op 
gelijke voet worden behandeld, wat de 
tweeledige gemeenschapsvorming in de 

Wisselmeerderheid 
ondersteunt 

confederalisme 
naar de deelstaten. Daartoe horen het 
wetenschaps- en technologiebeleid, bui
tenlandse handel, het telecommunicatie-
beleid, de land- en tuinbouw, visserij-
bevoegdheden, het spoorwegbeleid en de 
conceptie en uitvoering van het ont
wikkelingsbeleid. ,yoor Vlaamse be

voegdheden moeten Vlaamse sociale ak

koorden (CAO's sic) afgesloten worden." 

MOEILIJK EVENWICHT 

Uit de standpunten m.b.t. fiscale au
tonomie en de defederalisering van de 
gezondheidzorgen en kinderbijslagen, 
blijkt hoe complex en problematisch de 
verhouding tussen de drieledige gewest-

hoofdstad versterkt en de Brusselse ge
westvorming indamt. Daarbij wordt niet 
enkel meer gesproken over een mini-
mumvertegenwoordiging van de Vlamin
gen op alle Brusselse wetgevende ni-
veau's. Eigenlijk gaat de commissie 
Staatshervorming een stap verder door 
een evenwichtige deelname van beide 
taalgroepen in het Brussels beleid op te 
eisen. Bovendien moet het principe van 
de tweetaligheid van de ambtenaar en 
niet van de diensten gelden. 
In tweede instantie zegt de resolutie on
omwonden dat „zowel alle bestaande als 

nieuwe of uitgebreide deelstatelijke be

voegdheden volledig toepasbaar moeten 

In de commissie Staatshervormingweröen 
de krachtiijnen voor een verregaande 
staatshervorming meteen vi/isselmeerder-
heid van VU, VLD en CVP goedgekeurd. 
Enkele maanden voor de verl<iezingen is 
dit een belangrijk signaal Een maand ge
leden stemden CVP en VU de violen gelijk 
Inzake de standpunten over Brussel. De 

Vlaamse partijen per se noodzakelijk? VU-
fractieleider Paul Van Grembergen 
meende bovendien dat ,,ae Vlaamse re
gering de goedgekeurde resolutie als een 
beleidsdocument moet aannemen. Dat 
zou verregaande gevolgen hebben voor 
de nakende onderhandelingen op fede
raalniveau." 

is consensus 
noodzalcelljlc? 

meerderheidspartijen CVP en SP raakten 
het eens over het dossier fiscale auto
nomie. Daar is nu verandering in gekomen. 
In het Vlaams parlement blijven VU en CVP 
op dezelfde lijn. De SP hield de boot af, in 
haar plaats stemde uiteindelijk de VLD met 
de resolutie in. 
Agalev, SP en Vlaams Blok onthielden zich 
en voegden daar meteen aan toe dat deze 
houding nog in de plenaire vergadering en 
via amendementen kan gewijzigd worden. 
Is een algemeen vergelijk tussen alle 

Voor Van Grembergen moet de goed
gekeurde resolutie als basistekst dienen 
voor de komende onderhandelingen van 
gemeenschap tot gemeenschap Het Is 
dan ook noodzakelijk dat de Vlaamse re
gering de ingenomen standpunten blijft 
verdedigen. Dat zal vooral belangrijk wor
den wanneer men er, na verkiezingen, 
eerst op Vlaams niveau in slaagt een meer
derheid te vormen. De samenstelling van 
deze meerderheid hoort o.m. afhankelijk 
te zijn van de standpunten die de ver

schillende partijen over de staatshervor
ming hebben ingenomen. Een dergelijke 
werkbare meerderheid kan de goedge
keurde resolutie als basispakket voor on
derhandelingen met het Zuiden aanbie
den. De inhoud van de resolutie is niet te 
nemen of te laten, maar de filosofie die 
erin vervat ligt, kan niet meer gewijzigd 
worden. In die zin verklaarde commis
sievoorzitter Johan Sauwens tijdens het 
radioprogramma Actueel (3 februari) dat 
voor hem een algemene consensus om
trent de resolutie niet noodzakelijk hoeft. 
VLD-fractleleider André Denys zei in de 
commissie Staatshervorming-. „Wij heb
ben ons niet opgesteld als oppositiepartij, 
wij zullen geen amendementen meer in
dienen." Veel hangt natuurlijk af van de 
houding van de CVP Deze partij verdui
delijkte niet echt of een vergelijk tussen 
alle partijen nog noodzakelijk is. Alleszins 
vlei op dat minister-president Luc van den 
Brande niet bijster Hef was voor de re
geringspartner. Er zal in de komende we
ken in en tussen de partijhoofdkwartieren 
druk overlegd worden. 

(evdc) 

zijn in Brussel." Meteen wordt na dit 
voornemen gesteld „zonder afbreuk te 

doen aan de bevoegdheden van het Brus

sels gewest." De deelstatelijke drang om 
Brussel te beheren wordt in vraag gesteld 
door de Brusselse fracties van de ver
scheidene partijen die de belangen van 
'hun' gewest verdedigen. De standpunten 
in de resolutie verraden de moeilijke en 
nog niet uitgeklaarde evenwichtsoefe
ning tussen de tweeledige gemeenschaps
vorming en de drieledige gewestvorming. 
Toch worden nu reeds drie verschillende 
en naast elkaar gehanteerde oplossingen 
voor het heikele probleem aangereikt. 
Ongetwijfeld op vraag van de Brusselaars 
wordt sterk de nadruk gelegd op sa
menwerkingsakkoorden tussen de deel
staten en het hoofdstedelijk gebied. Dat 
geldt bijv. voor voorziene gedefedera-
liseerde bevoegdheden als buitenlandse 
handel, landbouw en spoorwegbeleid. 
, J« andere domeinen, zoals huisvesting en 

tewerkstelling kunnen zowel de deelstaten 

als het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

optreden." Een tweede oplossing bestaat 
erin Brussel meer geld toe te kennen voor 
haar hoofdstedelijke en internationale 
functie. Daarvoor kunnen de deelstaten 
instaan, „waarbij zij zeggenschap en con

trole moeten hebhen op de aanwending 

van deze middelen." Deze deelstatelijke 
bevoogding van Brussel, zoals sommigen 
het noemen, wordt gecompenseerd door 
op sommige domeinen het hoofdstedelijk 
gebied fiscale autonomie toe te kennen. 
Zo is er de volledige overdracht van alle 
gewestbelastingen, wat dus ook Brussel 
ten goede komt. En blijft de vennoot
schapsbelasting federaal, dan wordt voor
zien in de ristornering van de opbreng
sten van deze belasting aan de deelstaten 
en aan het Brussels Hoofdstedelijk Ge
west. Beiden zouden ook kortingen op 
deze belasting moeten invoeren. 
In de commissie Staatshervorming was 
heel wat te doen rond de volledige over
heveling van de personenbelasting, de 
gezondheidszorgen en de kinderbijsla
gen. Beide dossiers zijn aan elkaar ge
koppeld, zeker ten aanzien van het Brus
sels probleem. Indien de deelstaten zowel 
instaan voor de financiering van de ge
zondheidszorgen als voor de inning van 
de personenbelasting, dan moet de Brus
selaar kiezen tussen een Vlaams of Frans
talig fiscaal- en gezondheidsstelsel. Voor 
de SP is dat een vrijbrief voor het af
bouwen van de solidariteit tussen de 
regio's en het invoeren van een nati
onaliteitskeuze in Brussel. De partij aan
zag dit voornemen als de belangrijkste 
reden om zich te onthouden (zie ook blz. 
1 en 3). 

(evdc) 

11 februari 1999 



Op 8 december 1992 schonk wijlen ko
ning Boudewijn de gronden van Op-
grimbie aan de vereniging zonder winst
oogmerk, het 'Bisdom Hasselt'. Het was 
Boudewijns wens om in de bossen van 
Opgrimbie een klooster neer te poten 
voor de Monialen van Bethlemen en Ma

ria Ten Hemel, een in oorsprong Franse 
kloostergemeenschap. De zusterorde 
staat bekend als charismatisch, de ko
ninklijke entourage brengt veel sympa
thie op voor de charismatische beweging. 
Omdat de zusters van de orde in complete 
stilte en eenzaamheid willen leven, deed 
Boudewijn hen het aanbod om zich op het 
koninklijk domein van Fridbeim in Op
grimbie te vestigen. 

TESTAMENT 

Boudewijn stierf voor hij dat plan kon 
uitvoeren. Geen nood, want in zijn tes
tament schonk hij 15 van de 25 hectare 
van het koninklijk domein aan het Bis
dom Hasselt. Dit werd opgedragen daar 
een slotklooster voor de zusterorde te 
bouwen. Daartoe diende het bisdom bin
nen een termijn van 2 jaar een dossier in 
te dienen en binnen een termijn van 5 jaar 
een bouwvergunning te bekomen. Toen
malig minister van Ruimtelijke Ordening 
Johan Sauwens (VU) besefte dat het rijke 
natuurgebied van Opgrimbie bedreigd 
werd. Hij leidde een procedure in om het 
koninklijk domein van Opgrimbie als 
waardevol landschap te beschermen. Van 
zodra Theo Kelchtermans (CVP) Sauwens 
als minister van Ruimtelijke Ordening 
opvolgde, riep koningin Fabiola alle hens 
aan dek. In 1993 bracht ze Kelchtermans 
persoonlijk op de hoogte van de wens van 
de overleden koning. De minister be
greep het signaal van 'hogerhand', zette 
de ingeleide procedure van Sauwens met
een stop en zorgde ervoor dat de nood
zakelijke bouwvergunning in 'alle dis
cretie' werd geregeld. Midden in het 
koninklijk domein zou liefst 4 hectare 
'ontbost' worden om er o.m. 24 kluizen 
voor slotzusters en een parking te bou
wen. De speciaal daartoe opgerichte vzw 
Bisdom Hasselt klopte bij een aantal 
Vlaamse katholieke families aan voor de 
financiering van het klooster. Bovendien 
werden professoren ingeschakeld om het 
project als juridisch verantwoord te doen 
overkomen. Zo werd de aanvrager van de 
bouwvergunning, de Hasseltse bisschop, 
plots niet meer als een natuurlijk persoon, 
maar wel als een publiekrechterlijk 
rechtspersoon beschouwd. Daardoor kon 
men het zich veroorloven om geen aan
vraag in te dienen bij de gemeentebe
sturen van Maasmechelen en Lanaken. 
De aanvrager diende nog enkel de ad
ministratie van Stedenbouw aan te spre
ken. De procedure verliep daardoor niet 

e Raad van State heeft de bouwvergunning 

voor het slotklooster in Opgrimbie 

vernietigd. Eertijds kende de minister van 

Ruimtelijke Ordening, Theo Kelchtermans (CVP), de 

bewuste vergunning toe. VU en Agalev eisen het 

ontslag van de minister. 

enkel sneller, op 14 december 1994 werd 
de bouwvergunning onder druk van de 
minister zonder veel 'moeite' aan de 
bisschop toegekend. 

DREIGBRIEVEN 

Sommige alerte politici en wakkere bur
gers beseften niettemin dat de bouw
vergunning onwettelijk was toegekend. 

Olaerts aan de alarmbel. Jk bracht steeds 

respect op voor eerbiedwaardige geloofs

overtuigingen en instanties. Toch was het 

dossier ondoorzichtig en maakte men geen 

gebruik van juiste en volledige argumen

ten. Toen ik daarop wees, kreeg ik te 

maken met afkeuring en zelfs dreigbrie

ven. De federale overheid keek de andere 

kant uit. ledere vraag daaromtrent werd 

Ook koningen 
moeten 

wetten naleven 
De bisschop van Hasselt werd van de ene 
op de andere dag een publiekrechterlijk 
persoon, er werd voorbijgegaan aan de 
nodige adviezen, aan de meest essentiële 
voorwaarden voor een bouwvergunning 
en verkaveling werd niet tegemoet ge
komen. Opvallend ook is dat Stedenbouw 

Limburg een negatief advies verleende. 
Twee dagen nadien werd de vergunning 
toch toegekend. In het Vlaams parlement 
ging Sauwens meerdere malen tegen de 
beslissing in. In de Kamer van Volks
vertegenwoordigers trok kamerlid Hugo 

door haar afgewimpeld met de opmerking 

dat het hier om een privé-aangelegenheid 

van de koning ging." 

ONTSLAG 

Op 13 februari 1995 tekenden inwoners 
van Maasmechelen tegen de bouwver
gunning beroep aan bij de Raad van State 
(RvS). Deze heeft onlangs geoordeeld dat 
ook koningen de wetten moeten naleven. 
Het gaat hier dus geenszins om een privé-
aangelegenheid, de toekenning van de 
bouwvergunning, zo meent de RvS on

omwonden, is onwettig gebeurd. Er volgt 
nu een juridisch en administratief kluwen 
waarbij de vraag rijst of de bouwwerken 
worden gesloopt, zoniet stopgezet. De 
VU zal verschillende initiatieven nemen 
om de Vlaamse regering te dwingen zo 
snel mogelijk op te treden. Johan Sau
wens eist dat de huidige bevoegde mi
nister, Steve Stevaert (SP), een vordering 
tot afbraak van het klooster bij de recht
bank inleidt. „De Vlaamse regering moet 

onmiddellijk alles in het werk stellen om 

het natuurgebied in zijn oorspronkelijke 

staat te herstellen. De hamvraag is of de 

Vlaamse regering de politieke moed zal 

opbrengen om het klooster van Opgrimbie 

af te breken, in navolging van de afbraak 

van andere illegale bouwwerken." 

Bovendien wijst de VU ook op de po
litieke verantwoordelijkheid van minister 
Kelchtermans. Deze is niet gering, temeer 
daar de afhandeling van het dossier een 
financiële aderlating kan inhouden voor 
het Vlaams gewest. Kelchtermans, aldus 
VU en Agalev, dient best zijn ontslag in. 

(evdc) 
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van de gangen naar het kabinet... 
Net als de discussie over de werkloos
heidsvallen, Is voor de Volksunie het debat 
over de huisbezoeken bij werklozen een 
schijnvertoning die de structurele pro
blemen van het werkloosheidssysteem 
verhult. 
Wij stellen vast dat het systeem van de 
werkloosheidsvergoedingen zich niet 
heeft aangepast aan de maatschappelijke 
evolutie. De VU beseft dat omwille van de 
uiterst fraudegevoeligheid van de huidige 
wetgeving inzake gezinssamenstelling er 
controles mogelijk moeten zijn, ook huls-
bezoeken Toch moet In eerste Instantie 
gestreefd worden naar correcte gegevens 
In het bevolkingsregister die het via ad
ministratieve weg mogelijk maken om 
controle uit te oefenen. 
Toch wil de VU niet langer dat ze telkens 
verplicht wordt om een standpunt In te 
nemen over deze deelaspecten, in dit 
geval onder druk van een publieke opinie 
in Wallonië, zonder dat er over het geheel, 
namelijk over een duidelijke hervorming 
van het systeem en een aanpassing aan de 
maatschappelijke evolutie wordt gespro
ken De VU wil het systeem van drie 
gezinscategorieën vervangen door een 
sociale bescherming tegen werkloosheid 
in twee lagen-
1. Onvoorwaardelijke Individuele ultkerln-

Annemie Van de Ca^Lcar Het debat over 
de huisbezoeken bij werklozen verhult de 

structurele problemen van het 
werkloosheidssysteem." 

gen voor wie niet werkt leder individu 
heeft eigen rechten. Dit sluit beter aan bij 
de maatschappelijke realiteit Door ook 
aan kinderen een aangepaste uitkenng 
toe te kennen wordt tegemoet gekomen 
aan de reële gezinslast. 

2, Voorwaardelijke aanvullende uitkerin
gen op basis van een verzekeringsprincipe 
en gekoppeld aan werkwilligheid 
Belangrijk Is dat er gediscussieerd kan 
worden vanuit het uitgangspunt dat er 
wel een sociaal en zeker alternatief Is voor 
de huidige problemen van ,,uw Sociale 
Zekerheid" Voorwaarde Is dat Iedereen 
de discussie ten gronde wil voeren Van
daag moet vastgesteld worden dat de 
traditionele partijen die discussie niet kun
nen voeren onder druk van de zuilen De 
vakbonden hebben alle belang bij het 
behoud van het huldig systeem Ze vor
men dus een rem op de noodzakelijke 
aanpassingen van de Sociale Zekerheid. 
Daardoor wordt het debat met in het 
parlement gevoerd Als lid van de op
positie kon men enkel gadeslaan hoe de 
verkozenen van de meerderheid en mi
nister MIet Smet de parlementaire dis
cussie over de huisbezoeken en het Bel-
gisch actieplan voor Werkgelegenheid tot 
een farce hebben herleid Bij gebrek aan 
eensgezindheid binnen de meerderheid 
werden de werkzaamheden van de com
missie zonder meer stilgelegd om eerst in 
de gangen en vervolgens op het kabinet 
verder te worden gevoerd i 

Annemie Van de Casteele, 
vu-Kamerfractievoorzitter 
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UI IINANCILN VAN VLAANDEREN 

I n de commissie voor Onderwijs, Vorming en 

Wetenschapsbeleid van het Vlaams parlement 

interpelleerde Chris Vandenbroeke de minister van 

Onderwijs Eddy Baldewijns over de evolutie van de 

onderwijsbegroting. De VU-interpellant begon zijn 

uiteenzetting met een grafiek in de hand om het 

onderwerp van zijn grote zorg „iets 

aanschouwelijker voor te stellen"... 

4 O N D E R W I J S 4 

Chris 

Vandenbroeke: 

"De toekomst 
hypothekeren 

door te 
besparen op 

onderwijs is 
een 

basiskenmerk 

van deze 
regering." 

i 

Wereldwijd wordt erkend dat het on
derwijs een erg cruciale, toekomstge
richte aangelegenheid is die zowel for
meel als inhoudelijk alle mogelijke aan
dacht verdient en vereist. Als vanzelf gaat 
het hierbij om een problematiek die, 
afgezien van een jaarlijkse actualisatie 
overeenkomstig de beschikbare manoeu
vreerruimte op de begroting, meer ten 
gronde en over middellange termijn met 
visie moet uitgeklaard worden. Waarheen 

willen we met ons onderwijst Een dis
cussie die tot nader order nauwelijks 
werd gevoerd. 

TEGENSTELLINGEN.... 

De voorbije jaren werd op het vlak van 
het onderwijs voor heel wat denkwerk 
gezorgd dat dan evenzeer weerspiegeld 
wordt in een veelheid van decreten. 
Merkwaardig genoeg resulteerde dit alles 
allerminst in een navenante toename van 
de middeleninzet, integendeel zelfs. De 
verhoudingen dienaangaande zijn af
doende gekend. Jaren geleden, en uit

gedrukt als een procent van het Bruto 

Regionaal Product, deed Vlaanderen het 
stukken beter dan het Europees gemid
delde. Thans, met een verhouding die niet 
eens 5% bedraagt, scoort Vlaanderen 
lager dan dit Europees gemiddelde. 
Deze vaststelling op zich is, over de 
cijfertaal heen, bijzonder betekenisvol. 
De verdere voorbereiding en de uitbouw 
van de kennismaatschappij laten het hier-

te lande m.a.w. eerder afweten dan ze 
geoptimaliseerd aangepakt worden en dit 
voor de meest diverse terreinen van het 
onderwijsgebeuren. 

...TUSSEN WOORD EN DAAD 

Het bevreemdende hierbij is dat velen 
deze aangehaalde relatieve achteruitgang 
van de onderwijsfinanciering onderken
nen en op de nood van een passende 

Kruistocht voor een 
onderwijsbegroting 
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iviinister ontleent besparingen 
Minister Baidewijns begon zijn antwoord 
met de verl<iaring dat niemand in de 
Vlaamse regering tegenspreeict wat Chris 
Vandenbroei<e in zijn tusseni<omst voor
opstelde: onderwijs is een erg cruciale 
toekomstgerichte aangelegentieid die ge
baseerd moet zijn op een middellange-
termijnvisie. 
IVlaar ging de minister verder:,, Ik ontken 
met klem dat het regeringsbeleid de toe
komst zou hypothekeren door systema
tisch te besparen op onderwijs, zelfs in die 
mate dat de onderwijsuitgaven zouden 
dalen. Het accent ligt momenteel wel 
meer dan vroeger op het beheersen van 
de onderwijsuitgaven, maar is dat niet de 
correcte houding van een goede huis
vader? 
Laten we de naakte cijfers eens bekijken. 
Tijdens de bespreking van de onderwijs
begroting 1999 heb ik uitvoerig aange
toond dat het onderwijsbudget vrij stabiel 
blijft als percentage van de totale be
groting van de Vlaamse Gemeenschap 
over de jaren heen. Gemiddeld bedraagt 
het 43 percent. 

OESO-CIJFERS 
Ten tweede zijn de onderwijsuitgaven van 
de overheid als percentage van het Bruto 

Geografisch Product (BGP) een Internati
onaal erkende en bruikbare indicator om de 
inspanning van een land of een regio te 
meten en te vergelijken met andere landen. 
Uit de meest recente publicatie van de OESO 
[Education at a Glance 1998 indicators, no
vember 1998) blijkt dat het cijfer voor 
Vlaanderen voor 1995 5 percent bedraagt. 
Voor 1990 was dat 4,8 percent. Het OESO-
landengemiddelde voor 1995 bedraagt 4,9 
percent. We kunnen dus niet anders dan 
dezelfde cijfers gebruiken. De vergelijkbare 
cijfers voor de onsomringende landen spre
ken eveneens voor zich: Nederiand 4,6 per
cent; Frankrijk 5,8 percent; Duitsland 4,5 
percent; het Verenigd Koninkrijk 4,6 per
cent; leriand 4,7 percent. 
Vlaanderen scoort dus niet zo slecht in 
deze tabel. Het is onze bedoeling de on
derwijsuitgaven in Vlaanderen minstens 
op het niveau van de vergelijkbare landen 
van de Europese Unie te houden. 
Ten derde blijkt ook overduidelijk uit de 
evolutie van de Vlaamse onderwijsuitga
ven tussen 1989 en 1998 dat dit budget 
zowel in nominale als in reële termen is 
gestegen. Ik wil niet teruggaan tot 1972, 
want dat zou een vals beeld creëren. In 
1989 bedroegen de onderwijsuitgaven 
172,5 miljard frank. In 1998 liep het bud

get op tot 244,5 miljard frank. Zelfs als we 
deze nominale stijging corrigeren voor de 
jaarlijkse inflatie, bedraagt het onderwijs
budget in 1998 in reële termen 200,1 
miljard frank. Dat is een reële stijging 
tussen 1989 en 1998 met 27,6 miljard 
frank, ondanks de effecten van de ver
mindering van de leerilngenaantallen in 
het basis- en secundair onderwijs Inge
volge de denataliteit." 

PROBLEMEN VRAGEN 

Tot daar minister Baldewijns, waarna Chris 
Vandenbroeke aan de hand van dezelfde 
cijfers tot een andere vaststelling kwam. 
,,We hanteren dezelfde cijferbron, name
lijk het OESO-rapport. Op pagina 62 lees ik 
dat het OESO-gemiddelde in 1994 5,1 
percent van het BGP bedroeg en het 
Belgisch gemiddelde 5,5 percent. Op pa
gina 10 lees ik dat het OESO-gemlddelde in 
1997 is gestegen naar 5,6 percent, het 
Belgische cijfer wordt niet vermeld. Ik heb 
zelf het Vlaamse gemiddelde berekend: 
4,9 percent. 
Deze daling baart me zorgen. Vroeger 
kreeg onderwijs 50 percent van de be
groting, nu is dat nog 43 percent. Als die 
daling zich voortzet, vragen we om pro
blemen." 

beleidsbijsturing wijzen. Onder de vele 
voorbeelden citeren we o.m. een om
standig vraaggesprek tijdens het zomer
reces van 1998 met voormalig onder
wijsminister Luc Van Den Bossche (De 

Standaard) evenals een interview met 
minister Eric Van Rompuy van begin 
1999 {De Standaard) waarin hij het con
creet heeft over meer (financiële) V-vi
tamines die dringend voor onderwijs en 
vorming dienen ingezet te worden. Even
zeer lijkt dit uit tal van lezenswaardige 
„vrije tribunes" die door collega's uit de 
meerderheid aangereikt worden. Tussen 
woord en daad tekenen zich echter ma
nifeste tegenstellingen af. Voor meer cen
ten pleiten maar dit niet (willen) hard 
maken bij begrotingsbesprekingen is op 
zich toch wel een onbegrijpelijke vast
stelling. 

Gegeven het feit dat meerderen op een 
geargumenteerde wijze op een verhoogde 
middeleninzet aansturen terwijl het be
grotingsoverschot effectief van een orde 
van 20 miljard is en dus meer beleids
ruimte mogelijk maakt, is en blijft het een 
open vraag welk beleid in het algemeen 
en welke visie omtrent onderwijs in
zonderheid eigenlijk aan de orde is. 
Dat men de toekomst in menig opzicht 
hypothekeert door te besparen op on
derwijs, is een basiskenmerk van het 
regeringsbeleid. 

CONCRETE VRAGEN 

- Beschikt men over de noodzakelijke 
prognoses over middellange termijn om
trent de evolutie van de leerlingen- en 
studentenpopulaties enerzijds en de vor
mingsbehoeften anderzijds? 

- Werd en wordt dienaangaande wel 
voldoende rekening gehouden met de 
versneld wijzigende maatschappelijke 
mutaties die als vanzelf, meteen en pre
ventief, tot aangewezen standpuntbepa
lingen doen besluiten ? 

- Hoe verantwoordt men de voortdu
rende relatieve daling van de onder
wijsfinanciering en dit sinds meerdere 
jaren? 

- Hoe verantwoordt men het omvattende 
decreetgevende werk op onderwijsvlak 
terwijl de middeleninzet het eerder laat 
afweten? 

- Is het niet aangewezen, conform de 
Europese richtsnoeren inzake tewerkstel
ling en vorming, om alles op alles te 
zetten teneinde de scholing van jongeren 
te optimaliseren en er m.a.w. preventief 
(i.p.v. curatief) voor te zorgen dat het 
aantal laag- en ongeschoolden onbe
staande wordt. 

Chris Vandenbroeke, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

11 februari 1999 



In twee slotbemerkingen dringt de VU 
aan op democratische verfijning van de 
provincie en de 'provinciale inbedding' 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) en het Hoofdstedelijk Gewest. 
Een eerste reeks opmerkingen heeft be
trekking op het algemeen kader waar
binnen de provincies zich situeren. De 
Volksunie wil de provincies verankeren in 

S een sterker Vlaanderen en met een 'kleine 

VU-Vlaams-Brabant wil ambities 
van provincies matigen 

De provincieraad van Vlaams-Brabant 
behandelde een lijvig memorandum, 
waarmee de koepel van Vlaamse pro
vincies wil aankloppen bij het volgend 
Vlaams Parlement. Met een bundel am
bitieuze aanspraken willen de provincies 
zich institutioneel verankeren in het 
Vlaams binnenlands bestuurlijk land
schap. Aanvankelijk was het de bedoeling 
om met de ontwerptekst zonder verdere 
bespreking in te stemmen. De Volksunie, 
die in Vlaams-Brabant aan het beleid 
deelneemt, heeft zich daar echter met 
succes tegen verzet. 

INTEGRAAL FEDERALISME 

Na grondige lezing oordeelde de fractie 
het nodig om een lijvige bundel op
merkingen over te maken, opmerkingen 
die aan het raadsbesluit toegevoegd zul
len worden. Uitgangspunt is de ziens

wijze dat de provincies als streekbestuur 
een bescheiden opdracht kunnen ver
vullen. In beginsel kiest de Volksunie 
voor integraal federalisme met de ge
meente, Vlaanderen en Europa als ba
sisniveaus. De partij erkent echter de 
nood aan een sterke intermediaire struc
tuur binnen Vlaanderen, waarvan de 
werkkring afgestemd moet zijn op de 
sociale, economische en culturele re
aliteit. In afwachting van streek- en 
stadsgewesten, met voldoende democra
tisch draagvlak en werking, hebben de 
provincies een opdracht als 'democra
tisch streekbestuur met open taakstel
ling'. Zo vervult de nieuwe provincie, 
(mee) dankzij de beleidsdeelname van de 
Volksunie een belangrijke rol op het vlak 
van vrijwaring en bevordering van het 
Vlaams karakter en op tal van andere 
terreinen. 

Luchthaveii zaventem moet 
Vlaamse bevoegdheid worden 

De Vlaamse regering wil de volledige 
bevoegdheid over de internationale 
luchthaven van Zaventem. Dat heeft mi
nister Baldewijns, minister van Onderwijs 
en Ambtenarenzaken, bevestigd in ant
woord op een vraag van VU-volksver-
tegenwoordiger Etienne Van Vaeren-
bergh. De Volksunie is tevreden dat haar 
standpunt over Zaventem eindelijk on
derschreven wordt door de meerder
heidspartijen. 

De luchthaven van Zaventem speelt een 
belangrijke rol in de socio-economische 
ontwikkeling van Vlaanderen. De impact 
ervan op het milieu, de omwonenden en 
de ruimtelijke ordening is groot. Door 
Zaventem-Internationaal volledig onder 
de bevoegdheid te plaatsen van de 
Vlaamse overheid kan de ontplooiing van 
de luchthaven volgens Etienne Van Vae-
renbergh eindelijk in een samenhangend 
beleidskader worden geplaatst. Zo moe
ten de activiteiten daadwerkelijk gekop
peld worden aan mens- en milieuvrien

delijke voorwaarden. Er moet ook re
soluut gekozen worden voor de bouw van 
de bijkomende HST-terminal in Zaven
tem, zodat een vlotte aansluiting ver
zekerd is tussen lucht- en treinverkeer. 
Etienne Van \aeicnhergh: „Vlaanderen is 

nu reeds bevoegd voor de regionale lucht

havens van Deurne en Oostende. Vanuit 

beleidsoogpunt acht de Volksunie het dan 

ook aangewezen zo snel mogelijk de vol

ledige zeggenschap te krijgen over de in

ternationale luchthaven van Zaventem. 

De versnipperde bevoegdheden verhinde

ren momenteel de uitbouw van een sa

menhangend Vlaams luchtvaartbeleid. 

Samenwerking tussen alle Vlaamse lucht

havens, met inbegrip van Zaventem, zou 

kunnen leiden tot een efficiëntere taak

verdeling." 

Van Vaerenbergh haalt daarbij het voor
beeld van de Vlaamse zeehavens aan. Er 
kan onder meer gedacht worden aan 
duidelijke afspraken over de verdeling 
van reizigers- en goederenstromen. 

staatshervorming' eindelijk écht werk 
maken van de bestuurlijke herinrichting 
in Vlaanderen, met efficiëntie, subsidi
ariteit en 'radicale democratie' als uit
gangspunten. De volledige provincie- en 
gemeentewetgeving moet onmiddellijk 
worden overgedragen naar de (deel)sta-
ten, zoals overeengekomen in het Sint-
Michielsakkoord. 

MOBILITEIT 

Ander aandachtspunt in de opmerkin
genbundel is dat 'mobihteit en verkeers
veiligheid' te weinig aan bod komen. Dit 
zijn in Vlaams-Brabant cruciale beleids
terreinen met de Brusselse ring, het voor
stedelijk vervoersnet en de luchthaven-
ontsluiting als belangrijkste uitdagingen. 
De provincie blijft vragende partij voor 
een provinciaal mobiliteits-convenant, 
naar gemeentelijk voorbeeld. Binnen het 
luik welzijn wil de Volksunie behalve de 
bestaande provinciale inschakeling in het 
algemeen Vlaams minderhedenbeleid, 
meer ruimte voor eigen integratiebeleid. 
Zo voert de provincie Vlaams-Brabant nu 
al een offensief taal- en onthaalbeleid, 
met bijzondere aandacht voor de spe
cifieke behoeften in de Vlaamse Rand. 
Meer zelfs, het door de provincie, samen 
met de Vlaamse regering, gevoerd beleid 
Vlaams karakter is dé bestaansreden en 
het uithangbord bij uitstek van Vlaams-
Brabant. Het is overigens duidelijk dat de 
verankering van de Vlaamse Rand in 
meer Vlaanderen een blijvende opdracht 
is. Een laatste belangrijk punt is de toe
komst van het provinciaal onderwijs. De 
Volksunie wil deze taak zo spoedig mo
gelijk overdragen aan gemeenteoverhe-
den (basisonderwijs) en Vlaamse Ge
meenschap (secundair onderwijs). Pro
vinciaal onderwijs is enkel zinvol voor 
specifieke opleidingen, bvb. het land- en 
tuinbouwonderwijs. 

Richard Peeters 

VU-fractievoorzitter Vlaams-Brabant 

Juul Denayer 
VU-raadslid Vlaams-Brabant 

ÖCJ^I 

De regionale VU-krant 

Minder antibiotica 
Wie de activiteitenkalender in dit weel<blad bekijl<t zal 
merken dat ik vandaag 11 februari voor de 17de en de 
18de keer een spreekbeurt houd over De Nieuwe Me
dische Cultuur. 
Tijdens mijn ronde van Viaanderen en Brussel heb ik het 
over de spectaculaire vooruitgang op medisch gebied en 
over de ergerlijke misbruiken zowel op financieel als op 
zuiver geneeskundig vlak. 
Mijn jarenlange ervaring m een farmaceutisch bedrijf 
heeft mij van dichtbij het medisch corps en het zie
kenhuiswezen met zijn mooie en minder fraaie kanten 
leren kennen. 
Als voormalig lid van de commissie Volksgezondheid van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers heb Ik herhaaldelijk 
gewaarschuwd tegen het overgebruik van geneesmid
delen in het algemeen en van antibiotica in het bijzonder 
Roepend in de woestijn. 
Vandaag stel Ik vast dat de Koninklijk Academie voor 
Geneeskunde van België pleit om zowel In de menselijke 
gezondheidszorg als in de dierengeneeskunde het ge
bonk van antibiotica drastisch te verminderen. De Aca
demie waarschuwt voor de toenemende verspreiding 
van ziektekiemen die weerstandlg worden zelfs tegen de 
nieuwste medicamenten De helft van de antibiotica 
wordt gebruikt bij mensen, de andere helft in de fruit-, 
vis- en veeteelt. 
In de dierengeneeskunde wordt een vijfde met medische 
bedoelingen Ingezet; al de rest dient om dieren sneller te 
doen groeien. Dat moet volledig verboden worden, vindt 
de Academie terecht. 
Bij mensen worden bacteriedoders vooral onoordeel
kundig gebruikt bij luchtwegeninfecties, verkoudheden, 
bronchitis en gnep. Dit zijn allemaal ziekten die meestal 
door virussen veroorzaakt worden. 
Antibiotica zijn niet werkzaam tegen virussen, maar 
ondertussen maken ze wel bacteriën resistent. Deze 
steeds maar groeiende weerstand van steeds maar 
sterker wordende microben houdt het gevaar in dat de 
farmaceutische industrie op een gegeven moment 
machteloos zal staan, ten einde raad, maar wel met grote 
financiële winsten. De verantwoordelijkheid van het 
medisch corps Is verpletterend. 
De Academie voor Geneeskunde vindt het eindelijk hoog 
tijd dat de artsen zich bijscholen. En Ik vind dat de farma-
industrle moet stoppen met rijke geschenken voor het 
ongeremd voorschnjven met alle kwaadaardige gevol
gen vandlen. 

Jan Caudron 
c» wie een causerie over ae nieuwe medische cul

tuur wil organiseren, kan m(l bellen of faxen op 
nummer 053/80.40.64. 
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De groepsfoto met de Izegemse VU-
bestuursleden en hun eregast Zitten 
van links naar rechts-, arrondissemen
teel (Kortrijk-Roeselare-Tielt) voorzit
ter Erik Vandewalle, volksvertegen
woordiger Geert Bourgeosi, eregast 
Paul Van Crembergen, afdelingsvoor
zitter Willy Doop, bestuurslid Renata 
Biondeel, afdelingssecretaris Christi-
aan De Forche, bestuurslid Cecile 
Vens. 

Op vrijdag 29 januari vond in het stem
mige kader van feestzaal Ter Maerel de 
jaarlijî se nieuwjaarsreceptie van VU-Ize-
gem plaats. Na een inspirerend wel
komstwoord door plaatselijk voorzitter 
Willy Doop kon Kurt Himpe, voorzitter 
van VUJO-Izegem, de spits afbijten. Hij 
had er geen moeite mee om op zijn 
gekende spitsvondige manier stekelige 
opmerkingen te formuleren aan het adres 
van de plaatselijke CVP-SP-meerderheid, 
wat neerkwam op het opendoen van een 
echt „blunderboek|e". Deze coalitie 
krijgt alvast van de VUJO-voorzitter een 
zeer slecht rapport. 

Paul Van Grembergen was als eregast 
uitgenodigd. Op flegmatieke en gedreven 
wijze - hoe kan het ook anders! - wist hij 
de ongeveer 130 aanwezige VU-leden te 
boeien met zijn eigen kijk op de nationale 
politiek. Paul had gemeende woorden 
van lof over voor de inzet en de werk
kracht van federaal volksvertegenwoor
diger Geert Bourgeois en Vlaams volks
vertegenwoordiger Chris Vandenbroeke, 
die in Izegem verontschuldigd was. 
Tenslotte was het de beurt aan Geert 
Bourgeois zelf, die enige toelichting gaf 
bij het plaatselijke politieke gebeuren, en 
daarbij de rol van de VU-mandatarissen 
benadrukte. Zij zijn in Izegem vrijwel de 
enigen die het politieke debat weten te 
kleuren! Geert verwees ook naar het 
belang van de verkiezingen van 13 juni 
1999, en riep alle aanwezigen op tot 
onverdroten inzet, elk met zijn eigen 
talenten en mogelijkheden. 
Hij rondde af met een speciale verwei-

Euro-fraude 
Op 7 januari jl. deed Europees par
lementslid Nelly Maes (VU) aangifte bij 
het Brussels parket van een aantal volgens 
haar onfrisse praktijken bij de uitbe
steding van opdrachten door de EU-
commissie. Het parket is van oordeel dat 
er voldoende elementen zijn om een 

Patrik Vankrunkeisven 
voorzitter VU 

m 

onderzoek te starten zodat huiszoekingen 
kunnen gevorderd worden en personen 
verhoord. Officieel is het onderzoek te
gen onbekenden gericht, maar het is 
duidelijk dat vooral EU-commissielid 
Edith Cresson geviseerd wordt. Eerder 
ontsprong het commissielid de dans in het 
Europees parlement. Nelly Maes hield 
vol dat er voldoende aanwijzingen zijn 
van corruptie, schriftvervalsing en on
regelmatige toekenning van overheids
opdrachten. Het Brussels parket bevestigt 
het vermoeden van de politica en wijst 
een onderzoeksrechter aan. 

Neer 
Vlaanderen, 

meer 
kansen. 

VOOR DE VERNIEUWING 

KOP Of munt 
Numismatica Limburg-üe ver
eniging van Limburgers die tuk 
zijn op alles wat met 'geld', en 
met name 'munten' te maken 
heeft - nodigt u allen uit op haar 
Internationale ruilbeurs van 
zondag 21 februari a.s. in het 
cultureel centrum van Zolder 
Wie dat wenst kan er zijn oud 
'geldmaterlaal' - bankbiljetten, 
munten, medailles, .. - verko
pen of laten schatten. De inkom 
Is gratis Er zijn bovendien 10 
goudstukken te winnen. 

vu-izegem 
nieuwjaarde 
met nieuwkomer 

^ UIT DE REGIO ^ 

koming aan het adres van Marcel De-
clercq, die destijds de politiek instapte als 
OCMW-mandataris voor de plaatselijke 
partij Gemeentebelangen. In 1995 

steunde de VU de kandidatuur van De-
clercq voor dit OCMW-mandaat, waarbij 
werd overeengekomen dat VU'er Jan 
Verbeke na drie jaar het roer zou over-

WEST-VLAANDEREN 
Dl. lefeb. IZEGEM: „Rendez-vous 

met de toekomst", door prof. Chris Van
denbroeke. Om 14U.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat 4. Org.: VSVK. 

Ma. 1 maart ROESELARE: „Mo
zart". Voordracht en film door dhr. Ver-
beiren. Om 14u.30 in het Parochiaal Cen
trum, Kattenstraat 29. Org.: VWC-Roe-
selare. 

Zo. 7 maart BRUCCE: „Hoe voel ik 
mij al Vlaming in België", door prof Erik 
Defoort. Van 10u.30 tot I2u.30 in De Gul
den Spoor 't Zand 22. Toegang 100 fn, 
leden Vlaams Forum 50 fn Org.: Vlaams 
Forum Brugge i.s.m. VCLD. info: Joel Bous-
semaere (050/35.66.87). 

Vr. 12 maart KOEKELARE: VU-
ledenfeest. Eregast is Vincent Vanquicken-
borne (ID21) die samen met Jan Loones en 
Geert Lambert al uw vragen over VU&ID 
beantwoorden.. Om 20u.30 in De Hertog 
van Arenberg, Moerestraat 1. Gratis toe
gang, ledereen welkom. Etentje om 19u.30 
(450 fr). Vooraf inschrijven bij N. Van-
decasteele (051/58.90.05). 

Do. I8feb. BRUCCE: Dr Piet Paar-
dekooper over,,Brussel in de Nederlandse 
taalpolitiek". Om 15u. in De Gulden Spoor 't 
zand 22. Org.: Informativa vzw. 

Ma. 22 f eb. IZEGEM: Gespreks-
avond met staatssecretaris Reginald Mo
reels en vu-kamertid Fons Borginon over 
„wapenhandel en Ontwikkelingssamen
werking". Om 20u. in zaal Hoornaert, 
Kachtemseplein. Toegang 50 fr Org.: Do
sfelkring Izegem. Info: Kurt Hlmpe 
(051/31.54.79). 

Dl. 23 f eb. IZEGEM: 3de Senio-
renfietstocht. Start om I4u. stipt bij het 
beeld Het Paar Korenmarkt. Org.: WVG. 

WO. 24 feb. BRUGGE: Voordracht 
met dia's over Jan van Eyck door Lieven 
Dierick. Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Deuren vanaf I4u. Nadien Is er 
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: WVG-
Brugge-Zuid. 

DO. 25 feb. KORTRIJK: Fr Schló-
mer over ,,Oost-Duitsland na de verkie
zingen". Om 20u. in ,,De Kortrijkse Ver
zekering", Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk. 
Org.: Hendrik Brugmans Kring Kortrijk. 

Do. 25 feb. IZEGEM: „Filosofie en 
literatuur', door prof Patricia De Marte-
laere (KUB), om 20u. in de Bar van de Sted. 
Academie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang 80 f r, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Vr. 26 feb. WEVELGEM: Leden-
feest van vu-Wevelgem-Gullegem-Moor-
sele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazant, 
Grote Markt. Gastspreker: Chris Vanden
broeke over de Vlaamse identiteit, vandaag 
en morgen. Deelname: 250 fr p.p. (re
ceptie met broodjes), inschrijven vóór 22/2 
bij C. Ven/enne, 56/41.17.19. 

Dl. 2 maart IZEGEM: Voordracht 
door Norbert Demeester over beeldvor
ming. Om 20u. in De Drie Gezelten. Org.: 
FW-lzegem. 

Do. 4 maart TIELT: Jan Loones 
over,,Belgfë rijdt zich klem". Over België en 
het vorstenhuis. Om 20u. in de A. De-
seynzaal, CC Gildhof. Org.: A. Vanderplaets-
ekring. 

vr. 5 maart BISSECEM: vari<en 
aan het Splt-festljn van vu en Vlaamse 
Vriendenkring Bissegem. Vanaf 19u.30 in 
ontmoetingscentrum De Neerbeek, Vlas-
waagplein (aan station). Gastsprekers: 
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke. 
Kaarten bij bestuursleden. 

Za. 6 maart ZWEVEGEM: Textiel-
kaarting vanaf I8u. in café 't Boldershof 
Harelbekestraat 25. Ook op 7/3 van 10 tot 
13u. Inleg 35 fn of 3 voor 100 fn Gratis 
brood met beleg en tombola. Org.: vu-
Vlaamse Klub Groot-Zwevegem. 

Dl. 16 maart KORTRIJK: Hugo 
Schiltz over,,Bestaat het Vlaams volk: zin 
en onzin van een recente discussie".Om 
20u. in de Kortrijkse verzekering, Lekker
beetstraat 5-7. Inkom 300 fn, studenten 
100 fn Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kort
rijk i.s.m. Vlaanderen in Europa. 

za. 27 maart IZEGEM : uitstap naar 
Gent met de vus. info bij Rosa Decoene 
(051/30.19.44). Org.: FVV-nationaal. 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 11 feb. MERELBEKE: Jan Cau-

dron over de Nieuwe Medische Cultuur Om 
9u. (voormiddag) in het Cultureel Cen
trum. 

Do. 11 feb. AALST: Jan Caudron 
over de Nieuwe Medische Cultuur Om 
13U.30 in het Sint-Jozefscollege in de Pont-
straat. 

Dl. 16 feb. NINOVE: Samenkomst 
van WVC-Ninove met een voordracht over 
,,De Huisapotheek". Om 14u.30 in het 
Buurthuis van Pollare, Hoogstraat. 

WO. 17 feb. CENT: Seniorenaca
demie ,,Vrijen door de eeuwen heen" door 
Chris Vandenbroeke. Om 14u.30 in de ge
restaureerde crypte van de Uilenspiegel, 
Korte Kruisstraat 3. Toegang: leden 50 fn, 
niet-leden 100 fn Info: Oswald Van Oo-
teghem, 09/230.72.87. 

za. 20 feb. NEVELE: Optreden van 
Gents cabaret Moereloere in de gemeen
telijke zaal van Hansbeke met ,,De Gouden 
Moer". Toegang 300 fn, wk. 250 fn Org. 
Vlaamse Vriendenkring Groot Nevele. Kaar
ten bij Michel Roelens, 09/371.62.68. 

Vr. 26 feb. SINT-CILLIS: Hutse-
potavond van VU-St.Gillis/Dendermonde. 
In De Schuur Torrestraat. Aperitief om 
19U.30. Ook koude schotel beschikbaar op 
bestelling. Deelname 350 fn Sprekers zijn 
Herman Van den Abbeele en J.R Willems. 
Inschrijven bij W. en M. Peels, 
052/21.46.46. 
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nemen. Marcel Declercq hield zich uiterst 
correct aan deze afspraak. Sindsdien 
groeide hij naar de VU toe, en Geert 
Bourgeois mocht hem dan ook op 29 

januari officieel welkom heten als nieuw 

VU-bestuurslid! 
Met een zinderende Vlaamse Leeuw werd 

deze nieuwjaarsreceptie afgesloten. 

Dl. 2 maart CENTBRUCCE: Bert 
Anciaux en Herman Lauwers gaan voor u uit 
de kleren. Alles wat je alttjc) had willen 
weten over politiek... Om 20u. in het dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat. Toegang gratis. Org.: VU&ID-Cent-
brugge. 

2a. 6 maart SINT<iMARTENS-tA» 
TEM: Lentefeest van VU-Sint-Martens-La-
tem/Deur1e/De Pinte/Zevergem. In het pa
rochiecentrum van Sïnt-Martens-Latem. 
tnfo: Johan Vanderheyden 
(09/282.52.89). 

za. 27 maart CENT: FVV-Dagult-
stap met de bus. verschillende opstap
plaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk 
wonen en sociale huisvesting te Gent. Deel
name: 1.000 fr. Volledig programma op 
FW-secretariaat: 09/223.38.83. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 14 feu. ROOSDAAL: 26ste Eet

festijn van vu-Roosdaal. Van ilu.30 tot 
21u. in het Belleheide-Centrum, O. De 
Vidtslaan. Ook op ma. 15 feb., van 18 tot 
2lu. 

vr. 19 feb. BRUSSEL: vossen zin
gen Voöskens. Lustrumuitgave. Om 20u.50 
in taverne The Uberty's, Vrijheidspetin (hal
verwege Congreskolom en Barrikaden-
plein). Org.: VOS-Brussel. 

vr. 26. feb. HERENT: Eurofuif in 
zaal Den Ouden Tijd, Oude Mechelsesteen-
weg (Station) te Herent. Om 19u.30 Info-
debat ,,Naar een Vlaamse Sociale Zeker
heid" met prof. Danny Pieters; om 22u.22 
optreden van ,,IVlaria belde niet". Toegang 
gratis. Org.: VUJO-arr. Leuven i.s.m. VCLD-
Herent. 

WO. 3 maart WEMMEL: De nu of 
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts. 
Om 19U.30 in CC De Zandloper, Kaasmarkt 
75 te Wemmei. Toegang gratis. Org.: FW-
nationaal. info: 09/223.38.83. 

vr. 5 maart LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Van 18 tot 22 u. in 
de feestzaal van het Gemeentelijk Sport-en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Al-
goetstraat. Ook op 6 maart van 18 tot 22u. 
en op 7 en 8 maart van 12 tot 22u. 

LIMBURG 
WO. 17 feb. HASSELT: De nu Of 

nooit leeftijd. Door prof. Mieke Van Hae-
gendoren. Om 19u.30 in CC Hasselt, Kunst
laan 5 te Hasselt. Toegang gratis. Org.: Fvv-
nationaal. Info: 09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
Vr. 12 feb. ANTWERPEN: De Wind 

waait. Tentoonstelling 100 jaar Ernest Van 
der Hallen, van 12 tot 27/2 in het ADVN? 
Lange Leemstraat 26. Open alle dagen van 
10 tot 16U.30. Op vrijdag tot 19u. 

ZO. 14 feb. EDECEM: Wandeling 
van FVV-Edegem. Vertrek om 13u.30 op 
het Kerkplein te Elsdonk. Info: H. De Wit, 
03/449.17.66. 

WO. 17 feb. BERCHEM: Mevr. 
Gerda Leys over Bachbloesems. Om 20u. in 
het CCB, Driekoningenstraat. Org.; FW-
Berchem. Leden gratis, niet-leden 100 fr. 
Inkom. 

za. 20 feb. BERCHEM: Naar toneel 
,,De Rad van Sint-Andries" (20u.), voor
afgegaan door wandeling (I4u.30) door de 
parochie van miserie en aansluitend een 
diner (18u.). Verzamelen om 14u. aan het 
Zuiderterras. Deelname 975 fr. Max. 20 
personen! Bellen naar Monique Van den 
Bosch (230.77.59). 

Za. 20 feb. ANTWERPEN: Krokus-
receptie- en wandetzoektocht. Afspraak 
aan het Volksmuseum, Koraalplaats 2 te 
Deurne (zijstraat Tumhoutsebaan). Tussen 
14 en I5u. start wendelzoektocht door 
Deurne-dorp. I6u.40 krokusreceptie met 
gelegenheidstoespraak door Luk Lem-
mens. Org.: vu-Groot-Antwerpen. 

WO. 24 feb. EDECEM: De nu Of 
nooit leeftijd. Door prof. Christel Geerts. 
Om 19U.30 in Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 
Edegem. Toegang gratis. Org.: FW-natl-
onaal. Info: 09/223.38.83. 

WO. 24 feb. TURNHOUT: Zuster M. 
Joannes Van Dijck over ,,De vernedertand-
sing van het onderwijs in Vlaanderen: het 
H. Graf instituut in Turnhout". Om 20u. in De 
Warende. Org.: Vlaamse Kring Turnhout 
i.s.m. VCLD. 

DO. 25 feb. MERKSPLAS: Hebben 
de Koerden een toekomst na de Colfoor-
log?, door Herman Hermans. Om 20u.30 in 
zaal Ter Marcke, Markt te Merksplas. Toe
gang gratis. Org.: VU en Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds. 

Vr. 27 feb. ANTWERPEN: De wind 
waalt. Tentoonstelling 100 jaar Ernest Van 
der Hallen. Van 12 tot 27/2 in het ADVN? 
Lange Leemstraat 26. Open alle dagen van 
10 tot 16U.30. Op vrijdag tot I9u. 

WO. 3 maart EDECEM: Bob Van
sant over „Depressie is géén ziekte, maar 
een positief kruispunt". Om 20u. in de 
zijzaal Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk. Org.: 
Culturele Kring Edegem en FW. Inflo: 
03/449.12.71 (Laenen-Saenen) of 
03/449.17.66 (De Wit-Jacobs). Inkom: le
den 100fr; niet-leden 150 fr. 

vr. 5 maart MORTSEL: Kaasavond. 
Om 20u. In zaal Atrium, St.Bemadette-
straat. Deelname 350 fr. Iedereen welkom, 
info: Willy Grielen (03/440.23.53). Org.: VU-
Mortsel. 

Vr. 12 maart MOL: FVV-verwen-
weekend in Sunparks Rauwse Meren. Op 
12,13,14 en 15/3. Deelname: 4.995 fr.p.p. 
info: FW-nationaal (09/223.38.83) en FW-
Antwerpen (03/666.11.33). 

Za. 20 maart EDECEM: 17de 
Volkszangavond ,,Kom, zing met mij". Om 
20u. in zaal Elzenhof Kerkplein Edegem-
Elsdonk. Presentatie Wilfried Haesen. Zan
ganimatie Gust Teugels. Muziekgroep Krie
bel. Inkom 200 fr. Org.: CC, Blauwvoet-
gemeenschap, FVV en VNS-Edegem. 

WO. 24 maart TURNHOUT: 
Etlenne Van Vaerenbergh over ,,Een Rand-
geval". Om 20u. in De Warande, Keldercafé. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m.VCLD. 

za. 27 maart BERLAAR: VU sche-
penbal. Vanaf 2lu. in zaal Familia te Ber-
haar-tteikant, Aarschotsebaan. DJ Rudy Van 
Herck speelt dansmuziek, inkom 150 fr., 
wk. 100 fr. info: Walter Luyten 
(03/482.11.93). Iedereen welkom. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 8 februari j l . werd volgende pers
mededeling verspreid. 

ANTIBIOTICA-GEBRUIK INPERKEN OM 
VOLKSGEZONDHEID TE BESCHERMEN 

De VU wil dat er dringend ingegrepen wordt 
om het gebruik van antibiotica bij mens en 
dier terug te dringen. Wetenschappers lui
den de alarmklok omdat onderzoeken uit
wijzen dat de antibiotica-resistentie on
rustwekkende vormen aanneemt en in de 
toekomst de volksgezondheid ernstig kan 
bedreigen. Het Is niet ondenkbaar dat tot 
nu toe relatief eenvoudig te bestrijden 
infectieziekten zoals bv. longontsteking op
nieuw een belangrijke doodsoorzaak wor
den. 
Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaard
baar dat België zich onthield bij de stemming 
in de Europese minsterraad over het verbod 
op het gebruik van vijf antibiotica in de 
veeteelt. De Koninklijke Academie voor Ge
neeskunde, een gezaghebbend instituut op 
dit terrein, formuleert nochtans een dui
delijke waarschuwing. 
Het is nog niet te laat. Maar als we weten dat 
België samen met Spanje aan de kop staat 

van het antibiotioca-gebruik bij mens en dier, 
is dringend ingrijpen gewenst. De VU denkt 
daarbij aan sensibilisering van de artsen met 
betrekking tot hun voorschrijf gedrag. In een 
aantal gevallen bv. bij acute luchtwegenin
fecties is het voorschrijven van antibiotica 
meestal zinloos. 
We moeten ons toch ook vragen stellen bij de 
rol van de farmaceutische industne die het 
ongebreideld voorschrijven van antibiotica 
promoot, met als enige zorg een grotere 
winst. We pleiten daarom voor een ethische 
code voor de farmaceutische sector en vra
gen meer Inspanningen van de overheid om 
objectieve informatie voor artsen en be
volking te verspreiden. De artsen hebben te 
vaak een defensief voorschrijfgedrag waarbij 
men de wens van de patiënt ,,met antibiotica 
genees ik sneller" maar al te vaak inwilligt. 
Een echelonnering en vaste inschrijving van 
de patiënt leidt tot een rationeler gebruik van 
medicatie. 

De VU onderschrijft daarenboven de visie van 
de academie om op termijn de volledige 
afschaffing van de antibiotica als groeipro-
motor in de veeteelt na te streven. In het 
kader van de volksgezondheid mag geen 
enkel onnodig risico genomen worden. 

FW-daguitstap naar cent 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen or
ganiseert een daguitstap naar Gent. Het 
thema van deze busreis is Kansarmoede, 

stedelijk wonen en sociale huisvesting in 

Gent. 

Deze uitstap gaat voor de provincie Ant
werpen door op zaterdag 6 maart. Voor 

de provincies Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant wordt hij 
op zaterdag 27 maart georganiseerd. 
De deelnameprijs bedraagt 1.000 fr. per 
persoon. Ook heren zijn welkom. 
c»Info: FW-nationaal, Bennesteeg 2, 

9000 Gent, tel. 09/223.38.83. 

FVK-Rodenbachfonds Erpe-Mere richt 
een driedaagse busreis in naar Veldenz in 
de Moezelvallei. Van 22 tot 24 mei (het 
weekeinde van Pinksteren) is een spran
kelend programma voorzien. O.m. wijn
proeverijen en een uitstap naar Bern-
kastel. 

Inbegrepen zijn: busreis, alle plaatselijke 
maaltijden, drie verschillende proeve-

Naar de Moezel 

rijen, alle uitstappen zonder ingangsgel-
den, ontspanningsavonden in de Wein-
stube, geleide wandeling. 
Dit uitgebreid programma kost 6.300 fr. 
per persoon. 

c» Inschrijven en info bij Patrick Ver-

bestel en Christina Smekens, Ouden-

aardsesteenweg 856, 9420 Erpe 

Mere. Tellfax 053162.73.89. 

Bert Anciaux 

.^^^ï Jdlllcll mlJgCII 

^ we alles 
In beweging 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEUWING 
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VU&ID op TV 
Maak kennis met het verhaal achter de al
liantie VU&ID. 
VU&ID stelt zichzelf voor in een opmerkelijke 
videofilm van 10 minuten Politiek infotain
ment van de betere soort. 
De film licht het programmaplatform van de 
alliantie toe aan de hand van verfnssend 
geschreven en dito gefilmde sketches. De 
scènes worden afgewisseld met sprekende 
actualiteitsbeelden en korte tussenkomsten 
van Bert Anciaux, Patrik Vankrunkelsven en 
Vincent Van Quickenborne 
De film - die loopt onder de titel De politiek 
moet opnieuw van de mensen worden, is het 
resultaat van een nauwe samenwerking tus
sen de VNOS-redactie, het reclameadvies
bureau Morael, producer Mare Oost (Times-
capes), regisseur Indra Siera {Het Digitaai 
Geweld) en de script-schnjvers Jeanne Pen-
nings en Paul Carpentier van Klein Barnum. 
Wil u de VNOS-film thuis bekijken, dan be
zorgen we u graag een videokopie. U belt 
Greet Sels op het VU-secretariaat (02/ 219 49 
30) of u schrijft meteen 250 fr. over op 
rekeningnummer 435-0269081-83 van 
VNOS vzw, met vermelding "VU&ID" 
c» Op 16 februari en 16 maart '99 op VRT 

- TV1, vlak na het laatavondjournaal, 
van 23U.15 tot 23U.25. 

OPNIE 
VAN DE MENSEN 

VU&ID 
VOO» BC vtmrEuwiNs 

VoIUHifiiC' 

www.volksanie.be 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Zonder enige vorm van protest 
Volksvertegenwoordiger Alfons Bor-
ginon stelde op 16 november '98 een 
schriftelijke vraag aan alle ministers. 
De vraag luidde of de verschillende de
partementen Engelstalige facturen, 
die ze van bedrijven ontvangen, zon
dereen vorm van protest betalen. 
Verder vroeg Borginon de ministers of 
de standaard lastenboeken van hun 
departement bepalingen bevatten 
over het taalgebruik van leveranciers. 
Alle ministers, uitgezonderd twee 
PSC-ministers, antwoordden dat de 
minister van Binnenlandse Zaken na
mens de globale regering een ge
zamenlijk antwoord zou verstrekken. 
Een antwoord dat volledig in over
eenstemming is met de taalwet. Mi
nister Van den Bossche zegt namelijk 
dat, indien zij Engelstalige facturen 

zouden ontvangen, de bedrijven uit
genodigd zouden worden de taal te 
gebruiken van het gebied waar de 
exploitatiezetel van het bedrijf is ge
vestigd, en dat de leveranciers ge
houden zijn de wettelijke en decre-
tale bepalingen te eerbiedigen. 
De PSC-ministers Viseur en Poncelet 
verkiezen echter een eigen ant
woord te formuleren. Het antwoord 
van minister Viseur is nietszeggend. 
Minister Poncelet daarentegen veegt 
zijn voeten aan de algemene politiek 
zoals afgesproken binnen de regering. 
Hij antwoordt in strijd met de taalwet: 
,,Engelstalige facturen worden op de
zelfde manier behandeld als deze die 
in het Frans of het Nederlands zijn op
gesteld. Zij worden dan ook betaald 
zonder enige vorm van protest.'' 

VU&ID 
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
Verlofpenode: de maand december 
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DEZE WEEK IN KNACK http://www.knack.be 

O M S L A G V E R H A A L 

HET SUCCES VAN K'S CHOICE 
Ze zijn op plaatsen geweest waar 
geen andere nationale rockgroep ooit 
geweest is. En ze zijn ondertussen 
ook oud genoeg om dat te beseffen. 
Knack volgde K's Choice voor, tijdens 
en na hun concert in Barcelona en 
sprak met Sarah en Gert Bettens. 
"Plots ging het holderdebolder. 
We kregen bijna geen tijd om adem 

te halen." Wat bepaalt het succes van K's Choice? 
En hoe zien Sarah en Gert Bettens de toekomst? 
K's Choice backstage: een reportage. 

I N T E R V I E W 

''HET IS DE SCHULD VAN 
SCHOUPPE" 
"De enige oplossing is de regionahsering van de 
NMBS. Nu is er in Vlaanderen een groot tekort 
aan personeel en in Wallonië een overschot. 
Etienne Schouppe organiseert zelf de chaos in 
de NMBS om er bovenuit te rijzen als de enige 
die nog redding kan brengen. Zo wil hij de 
totale macht behouden. Als ik nu in vijf depots 
ga vertellen wat de respons van de directie op 
de problemen is, ligt het spoor een uur later 
plat." Vakbondsleider Jonny Van Den Rljse over 
de malaise bij de NMBS: een gesprek. 

E N E R G I E 

ELEKTRICITEIT IN DE LUCHT 
"Het zijn de huishoudens en de kleine en middel
grote ondernemers die de miljardenwinst van 
Electrabel maken. De elektriciteitsprijs voor de 
kleine verbruiker bevat de rentes die Electrabel 
en de gemeenten delen." Milieu-econoom Aviel 
Verbruggen vreest dat de liberalisering van de 
elektriciteitssector de consument niets zal 
opbrengen. "De privé-sector heeft zijn monopolie 
al beveiUgd en de politiek volgt de privé-sector." 
Een analyse tegen de stroom in. 

WEEKEND KNACK: DE NIEUWE MANNENMODE + INTERVIEWS MET JULIA ROBERTS EN CHRISTIAN SLATER + DE TERUGKEER VAN DE ELPEE 
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Henri (Rik) Wouters werd te Mechelen 
geboren op 21 augustus 1882. Hij was de 
oudste zoon van meubeldecorateur Emile 
Wouters. Op vijftienjarige leeftijd over
leed zijn moeder, Mélanie Daems. Rik 
was wat men noemt een „moeilijk kind". 
Studeren zat er niet erg in. Vanaf zijn 
twaalfde ging hij liever werken in het 
atelier van zijn vader. Na amper drie jaar 
hield hij het daar ook voor bekeken, een 
zekere bohémienaard trok hem naar het 
veelbelovende, vrijgevochten artiestenle
ven. 

NAAR AMSTERDAM... 

Als artistieke opleiding volgde Rik Wou
ters lessen aan de Stedelijke Academie van 
Mechelen, waar hij cursus liep bij Theo 
Blickx. Vandaar ging hij naar de Aca
demie voor Schone Kunsten in Brussel, 
waar hij dadelijk in contact kwam met het 
toenmalige progressieve kunstenaarsle
ven van de hoofdstad. 
Tijdens hun talloze bijeenkomsten in het 
tegenover de Academie gelegen arties-
tencafé La Rose du Midi, ontmoette Rik er 
Hélène Duerinckx, een Brussels meisje, 
dat vaak als model voor de studenten 
poseerde. Op dat moment was zij de 
intieme vriendin van kunstenaar Ferdi
nand Schirren. Kort daarop gingen Henri 
en Hélène samenwonen; zij werden tot 
het beroemde paar Rik en Nel. 
Na hun huwelijk in 1905 ging het jonge 
stel in Watermaal wonen, het leefde er in 
grote armoede, zodanig zelfs dat Rik en 
Nel bij vader Wouters in Mechelen dien
den in te trekken. Het paar kon daar 
blijkbaar niet aarden en trok dan maar 
naar Sint-Joost-ten-Node. 
Intussen leed Nel aan tuberculose en 
verhuisde het paar om gezondheidsre
denen naar Bosvoorde bij het Zoniën-
woud. 

Daar werd hun woning een ontmoe
tingsplaats voor de vele vrienden ar
tiesten. In Bosvoorde zal Rik Wouters tot 
volle artistieke ontplooiing komen en 
volgde de geleidelijke officiële erkenning 
van zijn kunstenaarschap. Vooral de 
waardering voor zijn sculptuurwerk ging 
in stijgende lijn; hierin had Rik blijkbaar 
zijn eigen onafhankelijke weg gevonden. 
Inzake schilderstijl was het nog een zoe
ken. Intussen verkende hij ook de gra-
veertechnieken. 

Belangrijk voor de verdere ontplooiing 
van zijn artistieke mogelijkheden werd de 
kennismaking met Georges Giroux. De 
Parijzenaar had in 1911 te Brussel een 
modezaak annex kunstgalerij ingericht, 
zij werden vrienden. Giroux opende voor 
Wouters een rekening voor de constante 
levering van kunstenaarsgerief, ook sloot 
hij een tienjarig contract met de kun
stenaar voor de exclusieve verkoop aan 

M echelen nodigt uit om een tentoonstelling met 

werk van een van zijn beroemdste artistieke 

zonen te bekijken. Rik Wouters. Aanleiding tot deze 

expo is de aankoop door de stad van twee werken 

van Wouters, een vroege sculptuur en een 

houtskooltekening. Gelijktijdig loopt een 

theatermonoloog geschreven door Bert Populier door 

Karel Vingerhoets voor het voetlicht gebracht. 

# T E N T O O N S T E L L I N G ^ 

hem van zijn werken. Verder was Wouters 
verzekerd van een bedrag van 200 frank 
per maand, zo geraakte hij volledig uit de 
financiële problemen. 

...EN TERUG 

De artistieke explosie kon nu beginnen. 
In 1912 realiseerde de kunstenaar zo 
maar even 60 schilderijen. Ook de twee 
volgende jaren behoorden tot Wouters' 
creatiefste periode. 

Bij het uitbreken van WOI werd ook Rik 
Wouters gemobiliseerd. Zijn legereen
heid werd met zware verliezen op de 
vlucht gejaagd. Na een solitaire vlucht via 
Antwerpen werd hij als krijgsgevangene 

Rik en 

Rik met blauwe blouse, 
olie op doek, 1914 

in Nederland geïnterneerd. Aanvankelijk 
kwam hij terecht in een kamp te Amers
foort, later in Zeist. 

Alhoewel ziek, bleef hij in deze kampen 
artistiek bedrijvig. Na veel bemiddelingen 
kon hij samen met Nel in Amsterdam 
gaan wonen. Hij stortte zich weer volop 

Het Zotte Geweld 

op de kunst en maakte er nog 22 schil
derijen, naast beelden, aquarellen en tien
tallen pentekeningen. 
Weldra echter verergerde zijn kaakkan-
ker. Opeenvolgende pijnlijke operaties 
brachten geen soelaas. Geheel verminkt 
aan het gezicht, overleed Rik Wouters in 
Amsterdam op 11 juü 1916. In 1924 
werd zijn stoffelijk overschot begraven op 
het kerkhofje van Bosvoorde, dichtbij zijn 
voormalige woonplaats. 

VERBLUFFENDE FRISHEID 

Rik Wouters kan beschouwd worden als 
een heel bijzondere verwerker en in
terpretator van het toen gangbare fau-

Nel weer 
samen 

visme en expressionisme. Zijn toets bleef 
steeds schetsmatig, gebruik makend van 
de natuurlijke textuur van de drager, met 
vele open ruimten, zodat zijn kleurrijk 
palet zich kon ontplooiien tot tintelende 
en zinderende effecten. 
Zijn werk kenmerkt zich door een na
tuurlijk spontaan vitalisme. Zijn invals
hoek is steeds positief. In de evolutie van 
zijn oeuvre leest men zijn ontegenspre
kelijke bewondering af voor grootmees
ters in de Europese schilderkunst, zoals 
Ensor en Cézanne en Rodin voor zijn 
sculpturaal werk. Wouters had zich ont
wikkeld tot een heel apart, zelfstandig en 
duidelijk herkenbaar kunstenaar. 
Uit zijn beginperiode is weinig werk over
gebleven, omdat de kunstenaar vanuit 
een strenge zelfkritiek alle werken die 
hem niet volledig bevredigden ver
brandde. 

Door toedoen van zijn kunstbroeder, de 
schilder Auguste Oleffe, heeft Wouters 
zich weten los te maken van een lu-
ministische schilderstijl en wist hij over te 
gaan naar een vrijere expressie. Ook door 
de efemere kleuraquarellen van Ferdi
nand Schirren uit 1906 liet hij zich on
getwijfeld bekoren. 

In tegenstelling tot James Ensor - die hij 
in hoge mate bewonderde - loste Rik 
Wouters zijn personages niet op in de 
verfstructuur, maar bleven bij hem de 
personages het middelpunt van zijn com
positie. 

Van Cézanne had hij geleerd hoe een 
onderwerp plastisch herleid kan worden 
tot een wonderlijk samenspel van vlakken 
en volumes. 

Zowel in zijn leven als in zijn kunst was 
Rik Wouters enorm impulsief. Hij speelde 
daarin steeds eerlijk. Hij toonde zich 
steeds, zoals hij ook echt was: intuïtief, 

flitsend en direct. Geen diepe doordacht
heid of doorwrochte voorbereiding, maar 
de schetsmatige toets, de spontane ex
pressie. Daardoor kreeg zijn werk die 
verbluffende frisheid. 
Vanaf 1915, toen zijn gezondheid begon 
af te nemen, trad een zekere versobering 
op in zijn oeuvre. Van de schaarser wor
dende werkmomenten - tussen de zie
kenhuisbezoeken in - schakelde hij over 
naar een kernachtiger stijl, waarin zijn 
koloriet versomberde, en zijn figuren 
massiever en forser werden. 

ROOD TROEF 

Na de in het rood geschilderde (veel 
voorkomende kleur in het werk van Wou
ters) inkomhal van de tentoonstellings
ruimte te Mechelen met enkele persoon
lijke bezittingen van de kunstenaar is een 
eerste grote zaal volledig gewijd aan por
tretten van Nel, zo'n 40 in totaal. In een 
tweede grote zaal bevinden zich de zelf
portretten, 9 bustes, 6 schilderijen en 9 
potloodtekeningen. Daarop volgt een 
kleiner documentaire luik. In een laatste 
ruimte wordt het kleinere werk van Wou
ters getoond, ook werken van tijdge
noten. 

Naast het pictorale werk toont deze expo 
ook een vijftiental karakteristieke beeld
houwwerken van Wouters, waaronder de 
confrontatie tussen zijn meesterwerken 
Het Zotte Geweld en Huiselijke Zorgen. 

Belangrijke musea, culturele instellingen, 
organisaties en bedrijven hebben voor 
deze prachtige tentoonsteüing essentiële 
werken in bruikleen gegeven. 
Ook wat de museale opstelling betreft is 
de expo te Mechelen een pareltje! Zeker 
met verwaarlozen hier langs te lopen. 

Dirk Stappaerts 

c» Rik Wouters. De menselijke figuur. In 

het Cultureel Centrum Antoon Spi-

noy (ingang Meiaan) te Mechelen. 

Tot 11 april 1999. Geopend van di. 

tot zo. van 10 tot 18u. Gesloten op 

maandag. Toegangsprijzen: 200 fr., 

studenten en groepen 100 fr. Ca

talogus: Uitg. Pandora, 80 kleur- en 

60 zw.-wit-illustraties; 1.250 fr. 

De theatermonoloog wordt gebracht 

op do., vr., za. en zo. om 20u.30 

(schoolvoorstellingen op ma. om 10 

en 20u.) Verdere info: 015129.40.00. 

Buste met 

haarwrong, 

brons uit 

1909 
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Na 75 Jaar 
afbraak blUft 

van Beaulieu 
nog enkel het 

karkas over! 

H oe vaak het kasteel van Beaulieu, of wat er van 

overblijft, het voorwerp van acties binnen en 

buiten het parlement is geweest, is echt niet meer te 

tellen. Het kasteel blijft verder hopeloos aftakelen. 

Als nu niet snel ingegrepen wordt gaan ook de 

laatste schatten, stucwerk uit de 17de eeuw, om 

zeep. Johan Sauwens trekt aan de alarmbel. 

^ S A M E N L E V I N G ^ 

Het kasteel Beaulieu, in 1651 te Ma-
chelen opgetrokken door de Mechelse 
beeldhouwer-architect Lucas Faidherbe, 
was ooit de residentie van graaf Lamoral 
Claudius von Thurn und Taxis. Dit is een 
stuk Vlaams patrimonium met een grote 
cultuurhistorische waarde, getuige hier
van het Hercules-stucwerk, erg geliefd 
aan de renaissancistische vorstenhoven 
en één van de meest m het oogspringende 
kenmerken van het kasteel. 

LEEG KARKAS 

De Herculesafbeeldingen werden in 1659 
op de plafonds aangebracht door meester 
calcksnijer Jan Christiaen Hansche. 
Volgens professor Mare Van Vaeck, ver
bonden aan het departement Literatuur

wetenschap van de Leuvense Letteren
faculteit, gaat het hier om één van de 
weinige in Vlaanderen bewaard gebleven 
specimen van gehistorieerd stucwerk met 
profane voorstellingen uit het midden 
van de zeventiende eeuw. Het zijn bo
vendien Hansches oudste Herculesvoor
stellingen vormen een belangrijke ico
nografische en stilistische schakel in zijn 
oeuvre. Het technische kunnen van deze 
kunstenaar - sommige medaillons hebben 
reliëfverschillen van meer dan 30 cen
timeter! - werd in zijn tijd sterk ge
waardeerd. 

Van dit illustere kasteel schiet vandaag 
niet veel meer over dan het karkas. 

75 JAAR AFBRAAK 

De aftakeling begon in 1925 met de 
verkaveling van het park, het dempen van 
de grachten en de afbraak van één van de 
torens en het jachthuis. Het interieur 
werd integraal doorverkocht aan par

ticulieren. Les Amis du Chateau de Beau

lieu konden het voorwerp van hun be
wondering in 1949 van de sloop redden 
en poogden het te restaureren. In 1980 
werd het sedert 1955 als monument 
beschermde kasteel voor drie miljoen 
frank aangekocht door het ministerie van 
Nederlandse Cultuur. Door de staats
hervorming kwam het (na lang dralen) in 
handen van de Vlaamse Gemeenschap. 
Wat we zelf doen, doen we helaas niet 

altijd beter, want aan de verdere te
loorgang werd geen halt toegeroepen. 
Het is echt een schande hoe een mo
nument, eigendom van de overheid, de 
jongste twee decennia zo is kunnen toe
getakeld worden. Zo werd in 1983 op 

klaarlichte dag de monumentale toe
gangspoort vakkundig verwijderd en 
meegenomen. De schoorsteenmantels, de 

legen, wat betekent dat aan de oor
spronkelijke residentiële bestemming niet 
mag geraakt worden. 

Beaulieu: 
75 jaar afbraak 

marmeren vloeren, de lambrizering en de 
deuren waren eenzelfde lot beschoren. 
Met het belangwekkende stukwerk is het 
zeer slecht gesteld: in 1992 werden vier 
van de negen Herculesmedailles uit het 
plafond losgewrikt. Van drie medaillons 
ontbreekt elk spoor. Twee andere exem
plaren zijn zeer zwaar beschadigd. Het 
ene ligt sinds kort door een gedeeltelijke 
instorting van het plafond op de be
nedenverdieping, het andere is door
weekt en vertoont een gat van 30 op 30 
centimeter. Dit betekent dus dat slechts 
drie van de oorspronkelijk negen me
daillons van de totale teloorgang kunnen 
gered worden! 

IN BUFFERZONE 

In de voorbije jaren hebben meerdere 
leden van het Vlaams Parlement, waar
onder Etienne Van Vaerenbergh, hun be
zorgdheid over het kasteel uitgedrukt 
tegenover de bevoegde minister, Wivina 
Demeester. Steeds werd beloofd dat aan 
het kasteel een nieuwe bestemming zou 
gegeven worden waarbij het behoud en 
de restauratie ervan zouden verzekerd 
worden. Minister Demeester sloot daar
toe op 6 juni 1994 een erfpachtover
eenkomst voor 50 jaar met de NV So-
cotrel, later Belgium Industries. De erf
pachthouder verbond er zich toe om 
minstens 53 miljoen fr. - wat veel te 
weinig is, maar het is een begin - te 
investeren in de restauratie van het kas
teel dat tot kantoorruimte zou omge
bouwd worden. Twee maanden later 
kwam er een Vlaams KB dat stipuleerde 
dat het kasteel in een bufferzone is ge-

HOOGDRINGEND 

We zijn nu meer dan vier jaar later «n het 

kasteel verkeert nog steeds in een deer-

De aftakeling begon al in 1925. Er 
moet zeer dringend ingegrepen 

worden, wil men nog iets van het 
kasteel redden. 

Een stuk Vlaams patrimonium met 
grote cultuurhistorische waarde staat 

te verkrotten. 

niswekkende toestand. Vlaams volksver
tegenwoordiger Johan Sauwens is deze 
verregaande onverschilligheid van de 
Vlaamse overheid tegenover haar eigen 
cultuurpatrimonium beu. Samen met zijn 
CVP-collega Hugo Marsoul bezocht hij 
op maandag 1 februari jl. onder ruime 
persbelangstelling de site van het kasteel. 
Geïnteresseerden kunnen op het domein 
via één van de drie grote gaten in het 
hekwerk en hoeven slechts een houten 
plank en steen - de enige voorwerpen die 
nog niet zijn meegenomen - te verwij
deren om het kasteel te betreden. Met 
eigen ogen konden zij de schandelijke 
verwaarlozing van dit waardevol Vlaams 
cultuurpatrimonium vaststellen. Zij eisen 
dat de eigenaar van dit pand, de Vlaamse 
overheid dus, haar verantwoordelijkheid 
opneemt. In zijn interpellatie aan Wivina 
Demeester eist Johan Sauwens dat het 
restauratiedossier onmiddellijk gede
blokkeerd wordt. De Vlaamse overheid 
kan zich niet langer verschuilen achter 
contracten om haar eigen regelgeving niet 
toe te passen terwijl deze voor be
schermde monumenten in het bezit van 
particulieren - overigens terecht- wel 
geldt! 

Wivina Demeester moet onmiddellijk, 
gezien de hoogdringendheid van de si
tuatie, actie ondernemen om de nog drie 
resterende Hansche-medaiUons te vrij
waren, zij moet de erfpachter in gebreke 
stellen en aan dit reeds decennia lang 
aanslepend dossier een definitieve op
lossing geven. Zoniet zal een motie van 
aanbeveling worden ingediend, wat be
tekent dat de Vlaamse Regering die stoelt 
op een meerderheid van één zetel wel 
eens in nauwe schoentjes kunnen te
rechtkomen. Tenminste, als Hugo Mar
soul zich aan zijn woord houdt en de 
motie steunt. 

Joris Vandenbroucke 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Bakker verkoopt zondagskrant", 

las Ahasverus 

De Krokrant 

Ongeval met rijkswachtescorte: 

raakt Albert II van de rechte weg? 

© 
Legbatterijen vallen onder 

Klein Gevaarlijk Afval 

© 
Ook naar Tobbacks einde van een 
politieke generatie geweest? 
Neen, ik ga volgende keer wel! 

© 

Zetduivel: 

Voorstel Kris Van Dijck brengt 
geen doden aan de zijk... 

© 
Het Brugse wegwerpstadion... 

© 
Kris Van Dijck komt het café van 

Steve Stevaert binnen en zegt 
dat hij dringend moet. 

Steve antwoordt: „Ge kunt de pot op!" 

© 
Heb je wel eens rood 

op de groene boulevards? 

© 
Uitgebroken nijlpaard 
met Wortel gevangen 

Heel eventjes 
hadden we een 

Vlaamse paus 

:^ VLAAMS PLAKBOEK » 

Inderdaad, heel eventjes hadden wij een 
Vlaamse paus. Hadrianus VI als Adriaan 
Florenszoon Boeyens in 1459 te Utrecht 
geboren, hij zou de twee laatste jaren van 
zijn leven op de Heilige Stoel zetelen. „De 
indringer uit Vlaanderen" zoals hij ge
noemd werd, overleed in 1523 te Rome. 
Tot voor de komst van paus Johannes-
Paulus II (Karol Wojtyla) was Adriaan de 
laatste niet-Italiaanse paus. 
Op het einde van onze eeuw blijken er 
zelfs twee Vlamingen te zijn die als pa-
pabili bekend staan: aartsbisschop God
fried Danneels en monseigneur Jan 
Schotte. Maar zij zijn lang niet de enigen 
die in het Vaticaan een sleutelpositie 
innemen. Overigens hebben Vlamingen 
al van oudsher een rol gespeeld in het hart 
van de roomse kerk. 

BARBAAR 

Eigenlijk mogen we paus Hadrianus VI 
maar een halve Vlaming noemen. Hij 
studeerde als beursstudent aan de Ka
tholieke Universiteit te Leuven waar hij 
hoogleraar zou worden (1491). Hij was 
leermeester en opvoeder van de in 1500 
te Gent geboren Karel de Vijfde. Adriaan 
Florensz. Boeyens zou later, in 1516, 
bisschop van Tortosa (Spanje) worden. In 
1517 werd hij er kardinaal en inquisiteur. 

Adriaan ontpopte zich tot een streng 
regent en een strijder voor een vernieuwd 
christendom. Hij wilde immers de re
formatie bevechten door binnen de Kerk 
zelf een hervormingsbeweging op te zet
ten. Zijn droom was een Christelijke Unie 

van Europese Vorsten op te richten om zo 
de Turken te bestrijden, eigenlijk wou hij 
een soort Christelijk-Avondlandleger. 
Toen Leo X in 1521 overleed was het 
probleem van het conclaaf niet het vinden 
van een hervormer maar te weten of de 
toekomstige paus een aanhanger van kei
zer Karel dan wel van Frans 1 was. 
Daarom werd een totaal onbekende kar
dinaal, afkomstig uit Vlaanderen, geko
zen. Hij was zelfs niet eens aanwezig op 
het conclaaf. 

In zijn boek De ware geschiedenis van de 

pausen (1993) schrijft Jean Mathieu-Ro-
say: 

„Rome maakte deze „indringer" het leven 

lastig. De ironie van de kardinalen, hun 

voortdurende provocaties, zijn eigen on

begrip, samen met zijn onvermogen de 

Kerk te zuiveren, gingen uiteindelijk zijn 

krachten te boven. Op het ogenblik dat hij 

stierf werd hij omringd door kardinalen 

die hem zogezegd troostten met hem heel 

hautain te vragen hoeveel geld hij bezat en 

waar hij het bewaarde. Op 14 september 

1523 sloot Hadrianus voorgoed de ogen 

voor het ignobel spektakel waarop de 

curie hem had vergast. 

Spanjaarden en Vlamingen schreeuwden 

dat hij vergiftigd was. Ze eisten een au

topsie, maar die viel negatief uit. Toch 

ging de Romeinse jeugd de deur van de 

dokter van de overledene sieren met vol

gend opschrift: „Aan de bevrijder van het 

Vaderland, Senaat en Romeinse volk, die 

hem daarvoor zeer dankbaar zijn." 

In feite herademde iedereen. Het leven 

kon weer zijn gewone gang gaan. De 

kardinalen zwoeren dat ze niet meer zo 

dom zouden zijn om een „barbaar" te 

kiezen. Hun opvolgers zouden vier en een 

halve eeuw woord houden." 

Adriaan had tijdens zijn kort bestuur 
inderdaad zowat iedereen tegen zich in 
het harnas gejaagd, ook al omdat hij 
ongemeen streng en sober was. Som
migen noemden hem later de meest Cal
vinistische van alle pausen. 

„BELGISCH COLLEGE" 

Vanaf del5de eeuw gingen wel meer 
Vlamingen, vooral Lovanienses, de weg 
naar Rome. Jonge priesters vonden er een 
onderkomen in een eigen Vlaams kloos
ter, dat de verre voorloper was van het 
Belgisch College dat midden vorige eeuw 
opgericht werd en op heden nog steeds 
het trefpunt van de Vlaamse priesters is. 
Het „Belgisch College" ontstond in 1844 
door toedoen van kardinaal Engelbert 
Sterckx (° Oppem bij Brussel, 1792 - f 
Mechelen, 1867), sedert 1832 aartsbis
schop van Mechelen en vanaf 1838 ook 
kardinaal, en monseigneur Gioacchino 
Pecci (1810-1903), de latere paus Leo 
XIII. 

Opvallend is dat beide kardinalen zeer 
hervormingsgezind waren. Sterckx had 
zich dan wel verzet tegen de godsdienst-
politiek van koning Willem I (1815-
1830), hij aanvaardde in 1831 moeiteloos 
de in de (vrij liberale) Belgische grondwet 
geformuleerde moderne vrijheden, dit in 
tegenstelling tot de pausen Gregorius 
XVI en Puis IX. Aartsbisschop Sterckx 

Toen üe kardinalen op 9 januari 1522 
uit conclaaf kwamen werden ze op 

gefluit en op stenen onthaald. Ze 
hadden een indringer en een barbaar 

tot paus verkozen. 

was ook de man die in 1834 de Ka
tholieke Universiteit van Leuven het we
dergeboren worden. 

Zijn confrater, monseigneur Gioacchino 
Pecci was een goede vriend van Sterckx. 
Hij was in 1843 pauselijke nuntius ge
worden te Brussel en vond geregeld de 
weg naar Mechelen. Pecci werd in 1853 
tot kardinaal benoemd. Als neo-thomist 
was het zijn wil en wens dat de ka
tholieken zich zouden openstellen voor 
de moderne cultuur en de toemnalige 
„nieuwe wereld". Niettemin veroor

deelde hij het liberalisme en het so
cialisme. In 1878 werd hij tot paus ge
kroond. Eén van de eerste wapenfeiten 
van paus Leo XIII was het openen van het 
Vaticaans Archief (waarover meer in een 
latere bijdrage). Zijn belangrijkste ver
wezenlijking was echter de encycliek Re-

rum Novarum (15 mei 1891), die de 
grondslag zou worden van de katholieke 
sociale politiek van de 20ste eeuw. 
Maar het „Belgisch College" was het 
werk van kardinaal Engelbert Sterckx en 
de latere paus Leo XIII. Het zou de 
verdienste van het college worden dat 
ook minder begoede priesters een kans 
kregen. Zo was een zekere Karol Wojtyla 
uit Polen er in 1946 te gast, hij zou er de 
christelijke arbeidersbeweging ontdek
ken. 

Net zoals paus Hadrianus VI, in de 16 de 
eeuw, vanuit zijn Leuvense bron voor 
vernieuwing in de Kerk probeerde te 
zorgen, deden kardinaal Sterckx en paus 
Leo XIII het hem in de 19de eeuw na. 
Ook in onze eeuw zou Leuven een be
langrijke stempel op het Vaticaan druk
ken, in die zin zelfs dat sommigen nog 
steeds spreken van het eerste Leuvense 

Concilie, eerder dan van het tweede Va
ticaans Concilie (1959-1962).... 

Lieven Demedts 

Volgende week: 

Vlaamse papabili.. 13 

Hoe 
Juliaan-der-viamingen 

een Belg werd 
Toen Pepijn van Herstal het hier voor het 
zeggen had, richtte hij rond 713 te Rome een 
l<eri< met gasthuis op, daarmee huidigde hij 
het gebruil< dat alie door Rome gelcerstende 
voll<eren hem hadden voorgedaan. De stich
ting werd toegewijd aan Sint Julianus de 
Weröerfirzameen omdat er voorai peigrims uit 
Vlaanderen langsl<wamen omgedoopt tot 
Sint-Julianus-der-Vlamingen. 
Over aile regimes heen - hofmeiers, de gra
ven van Vlaanderen, iceizer Karel, keizerin 
Maria-Theresia - ontving de Vlaamse stichting 
belangrijke fondsen. Ook rijke kooplieden, 
kunstenaars, bankiers en geestelijken uit de 
lage landen die in Rome vertoefden, groe
peerden zich rond het hospitum. Dat kreeg in 
1654 een zwarte leeuw op gouden veld, 
gesneden door beeldhouwer Judocus 
Haerts, op de gevel en voor alle duidelijkheid 
het opschrift Ecclesia S. Juliani Hospitalis 
Flandriae. 

Juliaan de Herbergzame is een ietwat 
vreemde heilige, hij zou per vergissing zijn 
ouders vermoord hebben. Als boetedoening 
stak hij al zijn en hun geld in godshuizen voor 
armen, zieken en pelgrims. Meerdere gast
huizen kregen aldus zijn naam en de horeca 
kroonde hem tot haar patroonheilige. 
Vlamingen en Brabanders die „te Rome-
waert" trokken, logeerden in ,,S. Juliaen van 
Vlaenderen", hun namen werden in registers 
opgeschreven en deze zijn vandaag nog 
steeds in te kijken. Een van de gasten was een 
zekere RP Rubens, uit Antwerpen. 
Maar in de 19de eeuw geschiedde een Bel
gisch mirakel, plots werden kerk en gasthuis 
tot Sint-Juliaan-der-Belgen omgedoopt. 
„Een van die geschiedkundige verkrachtin
gen!" omschreef Arthur Verte deze om
mekeer. (Vlaanderen in de wereld, deel 3). 

(mvl) 
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LULU ON THE BRIDGE 

Het was te verwachten dat schrijver Paul Auster zich ooit zelf wel 

eens aan een film zou wagen. Nadat hij het scenario pende voor het 

onbetaalbare 'Smoke' {recent nog op Canvas) en ook meewerkte 

aan het daaruit voortvloeiende 'Blue in the face' (eveneens op 

Canvas) wist iedereen dat hij het in zich had. Daarom sprak hij zijn 

vriend Harvey Keitel aan {die in beide vorige films een kapitale rol 

vervulde) en zette zich aan het schrijven. Het resultaat heet 'Lulu 

on the bridge' en was voor het eerst te zien op het Festival van 

Cannes. De film is maar zozo. Het is in ieder geval géén 'Smoke'. 

Auster zal het bovendien niet gemakkelijk hebben om deze film 

aan de Amerikanen te slijten: die houden niet zo van het graven in 

NIEUW IN DE BIOS 

de psyche van de stadsmens en het exploreren van de vele 

toevallige ontmoetingen die het stadsleven met zich meebrengt. 

Izzy Maurer (Keitel) zit in een zijkamertje van de jazzclub waar hij 

saxofoon speelt en staart naar foto's van Hollywoodiaanse 

schoonheidskoninginnen. Wanneer Izzy terug de scène op moet, 

verschijnt er een gewapende jongeman die Izzy neerschiet. De 

saxofonist kan een tijdje niet meer spelen en wordt depressief Dan 

verschijnt zijn ex (Gina Gershon) en die zal het allemaal wel eens 

gaan regelen. Hij ontmoet haar nieuwste lief(Mandy Patinkin) en 

ook een actrice-regisseur (Vanessa Redgrave) die samen aan 'De 

doos van Pandora' van Pabst werken. 

Op een avond struikelt Izzy over een lichaam in een donkere straat. 

Hij probeert te achterhalen wie de man is. In zijn zakken vindt hij 

een telefoonnummer en een doosje dat een steen bevat die een 

speciaal genezend blauw licht uitstraalt. Het telefoonnummer is 

van Celia (Mira Sorvino). Het tweetal gaat een dolle, dwaze liefde 

tegemoet - het beste deel van de film! - die naar het einde toe weer 

uitdooft. 'Lulu on the bridge' is zeker geen slechte film, maar welk 

een mooie prent had het kunnen zijn, indien Paul Auster erin zou 

zijn geslaagd om zijn oorspronkelijk idee aan Wim Wenders te 

verkopen. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Meg Ryan en Tom 
Hanks in 
'Sleepless in 
Seattle', zat. 13 
feb., TV1 om 
21U.25 

'^=r¥ Disclosure Amerikaanse film van Barry Le-
vinson uit 1994, Tom Sanders, kaderiid in een in-
formaticabedrijf, wordt bij een promotie gepasseerd 
door de ambitieuze ivieredith Johnson, een bescher
melinge van de grote baas. Op een avond probeert 
Meredith Tom aan te randen en de volgende dag 
wordt hij beschuldigd van verkrachting, in een poging 
om zijn carrière, huwelijk en goede naam te redden, 
neemt hij een advocate onder de arm... Zon. 14 feb.. 
Kanaal 2 om 2lu.20 

^J Laura Amerikaanse thriller van Otto Preminger 
uit 1944. Laura Hunt, een knappe jonge zakenvrouw, 
werd in haar flatje vandichtbij neergeschoten zodat 
haar gezicht onherkenbaar is. Inspecteur McPherson, 
die het onderzoek leidt, geraakt meer en meer in de 
ban van deze mysterieuze vrouw, wier portret aan de 
muur hangt. De zaak neemt een onverwachte wen
ding wanneer Laura weer levend opduikt... Een van de 
beste Amerikaanse psychologische thrillers. Maan. 
15 feb.. Arte om 22u.25 

t J Een brug over de Kwaï In de reeks 'Histories', 
een BBC-documentaire over het échte verhaal van de 
brug over de Kwaï, die door Britse krijgsgevangenen 
onder de Japanse bezetting werd gebouwd. Dit is heel 
wat anders dan het boek en de film. Dins. 16 feb.. 
Canvas om 20u.55 

^=!^ II postino Italiaanse film van Michael Radford 
uit 1994. Italië 1952. De befaamde Chileense dichter 
en diplomaat Pablo Neruda is zijn land om politieke 
redenen ontvlucht en vestigt zich op een eilandje 
voor de kust van Napels. Om de grote hoeveelheid 
post die Neruda krijgt te kunnen verwerken neemt de 
lokale postmeester een nieuwe postbode in dienst. 
Gaandeweg ontstaat er een hechte vriendschap tus
sen de twee mannen. Nostalgische en buitengewoon 
charmante kijk op menselijke relaties. Woens. 17 
feb.. canvas om 20u.55 

& = l Panorama: Drie seconden In Cavalese Een 
jaar nadat in het Italiaanse Cavalese vijf Vlaamse 
toeristen om het leven kwamen doordat een Ame
rikaans vliegtuig de kabel van de skilift had door
gesneden, brachten nabestaanden en familieleden 
een bezoek aan de plaats van het ongeval. Dond. 18 
feb.. TV1 om 2lu.50 

t s ^ Wildgroei Nederiandse film van Frouke Fok-
kema uit 1995 overeen onmogelijke liefde vanuit het 
standpunt van de vrouw. Sfeervolle film, die evenwel 
niet aan de hooggespannen verwachtingen voldeed. 
'Kracht', Fokkema's debuutfilm, was immers in 1990 
bekroond met het Gouden Kalf. vriJ. 19 feb., VTM 
om 23U.35 

Ditjes en datjes 
Uit de nieuwe cijfers van het 

Centrum voor Informatie over de Media, 

kortweg CIM, blijkt dat de Vlaamse kran
tenmarkt het vrij goed doet. Alleen Het 

Nieuwsblad (- 3.865 ex.) en Gazet van 

Antwerpen (- 2.843 ex.) verloren aan
zienlijk wat lezers. Een aantal van hen zal 
mogelijk zijn overgestapt op Het Laatste 

Nieuws - nog altijd de meestgelezen krant 
in Vlaanderen - en De Morgen, krant die 
naar eigen zeggen voor het eerst een 
dagelijkse oplage van meer dan 50.000 
haalt. Het gemiddelde voor deze krant 
van het gehele vorige jaar bedroeg vol
gens de CIM-cijfers 44.364. Ook De 

Financieel-Economische Tijd blijft het in 
tijden van beurshobbyisme bijzonder 
goed doen. Deze titel verwisselt dagelijks 
bijna 46.000 keer van eigenaar. De derde 

Vlaamse kwaliteitskrant, De Standaard 

behoudt zijn trouw lezerspubliek. Da
gelijks werden vorig jaar in Vlaanderen 
993.229 kranten verkocht. In Wallonië is 
het - opnieuw - de beurskrant L' Echo die 
het goed doet. Alle andere dagbladen 
verloren er terrein. 

Het Antwerps pershuis maakt -
als het aan de Vlaamse regering ligt - een 
bijzonder goede kans om nog voor 2000 
uit te groeien tot een Vlaams IPC, het 
Internationaal Perscentrum. De Vlaamse 
regering zou het leeuwedeel van de fond
sen voor haar rekening nemen. Het 
nieuwe IPC zou onder meer moeten 
werken aan de promotie van Vlaanderen, 
de stad en de provincie Antwerpen. 

Betty Melkerts, in een vorig 
leven nog werkzaam voor de VRT, zal niet 

Mark Uytterhoevens 'Alles kan beter' 
was het beste TV-programma 

van 1998. 

alleen portretten maken voor de krant De 

Morgen maar ook optreden als anker
vrouw voor TV-Limburg. Met de komst 
van Melkerts wordt het gezicht van TV-
Limburg volledig door vrouwen ge
vormd. 
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Sinds enige weken is 'Jambers' ver
vangen door 'Jambers Magazine', 
een programma van vier portret
ten rond hetzelfde thema. De ge
lederde macho-Jamöers heeft in 
de begintrailer plaats gemaakt 
voor de man achter de schermen. 
Hij leidt zijn report;ages nog in, 
doet ook de voice over maar komt 
niet meer in beeld. Mogelijk houdt 
hij nu zelf de deur open voor zijn 
cameraploeg. 
In deze aflevering ging Jambers op 
bezoek bij moordenaars. Vooral 
Eddyen RolandzuWen ons nog lang 
bijblijven. De eerstgenoemde was 
19 jaar toen hij samen met enkele 
vnenden een vleeshandelaar op 
een beestachtige wijze om het le
ven bracht. Eddy moest 12 jaar 
brommen. Het verhaal dat volgt is 
zo waar dat het onwaarschijnlijk 
wordt. Eens uit de bajes was hij 
getrouwd met Sandra, een jeug
dige vrouw, met wie hij minstens 
één kind had. Het huwelijk ging nu 
slecht en dat kwam mede omdat 
üsse aanhield met Sandra en haar 
waarschijnlijk ook één kind had ge
schonken. Het gebeurde in een 
periode dat Eddy opnieuw in de 
nor zat voor drughandel. Hij zou 
Cisse, iedere keer dat hij hem zag, 
verrot slaan. Niet vermoorden. 
Een zichtbaar nerveuze Eddy deed 
zijn verhaal gezeten in de sofa in 
een woning waar de ellende van 
afdroop. Terwijl hij een joint aan 
het rollen was, stonden kinderen 
van hooguit drie te smeken om 
vaders (?) aandacht. Sandra vroeg 
hem om weg te gaan, waarna de 
man Jambers meetroonde naar 
zijn moeder. Eddy prees haar om
dat zij hem al die twaalf jaar was 
blijven bezoeken samen met een 
vriend of broer. ,,Jamaar, de Pa

trick kon niet" verschoonde ze, 
„want die zat ook In de cel". Eddy 
beaamde: de broers hadden de cel 
nog gedeeld. Ma zei dat het slecht 
moest gaan met zoon: zijn vrouw 
was lul en lag heelder dagen In 
bed. „En mijn derde kind hebben 
ze mij ook afgepakt" zei Eddy. „Ge 
weet niet eens of het van u Is" 
antwoordde moeder. Eddy gaf 
toe. 
Hierna nam Eddy de kijker mee naar 
de aalmoezenier die hij kende van 
in de gevangenis. De man begreep 
dat Eddy het moeilijk had. Een col
lega van hem - de zoon van Eddy's 
slachtoffer - had de dader noch-

slachtoffer - niet ongestraft blij
ven, maar mensen als Eddy zonder 
vaste, begeleidende hand opnieuw 
In de samenleving vrijlaten heeft 
geen enkele zin. Integendeel. 
Roland van zijn kant had na zijn 
veroordeling zelfs fanmail gekre
gen. Hij had, flink dronken, de 
verkrachter van zijn dochtertje 
doodgestoken. Hij kwam voor as-
slsen waar de jury niet anders kon 
dan 'Ja' antwoorden op de voor
bedachtheid. Bij de bepaling van 
de strafmaat kreeg Roland vijfjaar, 
het minimum. Rolands daad ge
beurde in voile Dutroux-massahys-
terie en ofschoon het begrip 

Uit de onderbuik 
Jambers iviagazine, donderdag 4 februari 1999, VTivi 

tans vergeven. Weer even later za
gen we Eddy op café, eerst aan de 
bingo, dan aan de toog. Hij ver
telde TV-kijkend Vlaanderen dat hij 
op zoek was naar een bezigheids
therapie. „Ge gaat eens iets drin
ken, ge gaat wat stelen". Alsof de 
ellende niet groot genoeg was, 
leed Eddy ook aan achtervolgings-
waan: in iedere wagen die iets te 
traag aan hem voorbij reed, her
kende hij wel een BOB'er. Een laat
ste bezoekje gebeurde bij drie 
vrienden uit 'het milieu': die be
grepen Eddy wél. 'Wat hebben die 
12 jaar gevangenis u bijgebracht?' 
vroeg er eentje in een niet geheel 
accentloos Nederlands. Ofschoon 
waarschijnlijk niet zo filosofisch be
doeld was ook dat de vraag die wij 
ons stelden na het zien van Eddy's 
getuigenis. Daders mogen - uit 
eerbied voor samenleving en 

waarop hij kon rekenen massaal 
was, is ook Rolands leven ver
knoeid. „Je moet iemand die ge
dood heeft niet feliciteren. Ook 
niet als hij gelijk had. Mijn dochter 
is nu twee keer gestraft: één keer 
door de dader, één keer door mijn 
idiote daad." Het gezin moet, 
naast de gerechtskosten en de ma
teriële schade, aan de familie van 
het slachtoffer nog een morele 
schadevergoeding betalen van 
400.000 fr. Roland heeft geen 
werk en tot overmaat van ramp 
brandde zijn huls af . . 
Dit beklijvende 'Jambers Magazine' 
bevatte enkele getuigenissen die 
regelrecht uit de onderbuik van de 
maatschappij kwamen. Het is nut
tig dit soort signalen op te vangen: 
hoofd en lichaam kunnen niet ge-
schelden worden. 

Krik 
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Europa lacht 
met BrussëT 
Na een moeizame besluitvorming in de 
schoot van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering o.m. door het verzet van Vic 
Anciaux en Rufin Grijp, werd op 28 februari 
1998 beslist dat het Europees Parlement 
(EP) de D5-parking onder haar gebouwen 
voor 1800 plaatsen (en voor 2300 plaatsen 
bij buitengewone evenementen) onder 
bepaalde voonwaarden mocht uitbaten. 
Drie van de vier opgelegde voorwaarden, 
die normaal gezien in juni '98 vervuld 

hadden moeten zijn, zijn vandaag nog 
steeds niet gerealiseerd. 
1. Er zou een observatorium komen dat de 
luchtvervuiling en de eventuele verkeers
overlast voor de buurt meet. Dit obser
vatorium is niet operationeel. 
2. Het EP moest een mobiliteitsplan op
stellen. Dat is er nog steeds niet. 
3. Bepaalde straten en kruispunten in de 
wijk moesten heraangelegd worden. Dat is 
niet gebeurd. 
4. Een opvoigingscomité moest geïnstal
leerd worden om de verhoging van 1800 

naar 2300 plaatsen bij buitengewone eve
nementen (bij zitting van het EP) mogelijk 
te maken. Aangezien het EP duidelijk be
lang heeft bij het vervullen van deze voor
waarde is dit blijkbaar wel gebeurd. 
Inmiddels blijkt dat in de feiten de ge
middelde bezetting van de D3-parking 
zo'n 1000 plaatsen telt. De parking heeft 
nog nooit meer dan 1.500 wagens moeten 
opvangen. 
Toch is het wraakroepend en schandalig te 
moeten vaststellen dat het EP zijn voeten 
veegt aan de door de Brusselse overheid 

opgelegde exploitatievoorwaarden. 
M.a.w, een Koninklijk Besluit wordt ge
woonweg niet nageleefd, is de wet er dan 
niet voor iedereen? 
En de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
met Gosuin, Hasquin maar ook Rufin Grijp 
gaan hiervoor plat op de buik! 
Als men dan weet dat de NV Espace Le
opold ook en bijkomende aanvraag heeft 
ingediend voor de uitbating van 615 par
keerplaatsen in het D4-D5-gebouw van het 
EP... 

Sven Catz, Raadslid 

^ WEDERWOORD # 

Opgrlmbie 
Alle juridische geschillen terzijde gelaten, 
en na het lezen van de uitspraak door 
minister Kelchtermans in de pers, „De 
wilsbeschikking van koning Boudewijn 
leg je niet zo maar naast je neer", wil ik 
het volgende kwijt. 
Mocht ik zo rijk zijn dat ik in een 
wilsbeschikking een groot stuk natuur
gebied als Opgrimbie wilde schenken om 
dit natuurgebied te schenden, zou dhr. 
Kelchtermans die wilsbeschikking dan 
onuitvoerbaar wegens indruisend tegen 
de Belgische wetten, verklaren? 
Met alle respect voor koning Boudewijn 
als mens, als koning bewees hij eens te 
meer dat alles naar zijn overtuiging moest 
gebeuren en dat hij lak had aan alle 
andere overtuigingen, zelfs al ging het 
maar om een natuurgebied. 
Zoals Johan Sauwens ben ik ook re
publikein geworden en zoals hij ben ik 
ook een overtuigd democraat. Dus is de 
logica: wetten en decreten moeten na
geleefd worden, ook door koningen, 
door kerkelijke instanties, door ieder

een. 
Margriet Vandamme, 

Oostende 

Te veel gif 
OP peren 
Chloormequat (ccc) wordt niet enkel 
gebruikt op peren, maar in de gangbare 
landbouw ook op praktisch alle graan
gewassen. 

Omdat in de landbouw de granen veel te 
zwaar bemest worden met stikstof, met 
als gevolg vergroot gevaar op legeren, 
wordt dit daar ook massaal toegepast. 
Perentelers gebruiken deze groeiregula-
tor, met giftigheid klasse B (schadelijk, 
irriterend, sensibiliserend) niet om hun 
gewas te beschermen, maar enkel voor 
een hogere productie en iets betere ui

terlijke kwaliteit. 

De telers hebben dit kille seizoen te vroeg 
geoogst, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. Over de metabolieten van dit giftig 
product is schijnbaar nog niets geweten... 
Dé oplossing: de tolerantie verhogen van 
3 naar 10 mg/kgr! 

Niemand kan ons met wisse zekerheid 
vertellen of dit, en de honderden ge
lijkaardige producten al dan niet car
cinogeen, mutageen of teratogeen zijn: of 
schadelijk kunnen zijn voor de andere 
stelsels van het menselijk lichaam. 
De telers willen zekerheid dat hun oog
sten zullen lukken. Begrijpelijk. Maar 
voor de verbruiker is er geen zekerheid 
inzake veiligheid van zijn voedsel. 
Het gaat hier dus niet enkel over die 

peren, noch over het DNOC dat minister 
Pinxten nog steeds niet heeft laten „ver
vangen", maar om het ganse giftige pak
ket pesticiden dat thans in land- en tuin
bouw onbeheerst aangewend wordt. 
Nochtans is er voor iedere ziekte, voor 
iedere plaag, een valabel alternatief Vele 
tienduizenden telers, vooral dan weer in 
het buitenland, garanderen de mogelijk
heid om zuiver en gezond voedsel te 
telen. Zonder al die gemene vergiften! 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Cemeenschapsnut 
Waarom loopt er zoveel mis? (WIJ, 4 f eb. 
jl. - Perverse gedachten). Het antwoord 
ligt in de vraag. Er moet verandering 
komen. Liefst kordaat! Niet op de wijze 
zoals nu. Het kan en zal echter niet 
veranderen als onbekwame machtswel
lustige leiders aan de macht blijven. Zal 
ook niet als er versnippering van de 
macht is. De gewiekste psychologische 
propaganda veroorzaakt twijfel en on
zekerheid bij de bevolking omdat nie
mand voldoende betrouwbaar lijkt. Zelf
genoegzame leiders bewerken het volk 
met primitieve slogans en loze beloften, 
die nog geloofd worden ook. Sieren zich 

met pluimen (de economie!) van een 
ander. Een volk heeft trouwens maar de 
leiders dat het zelf kiest. Vandaar dat het 
ook een deel van de schuld draagt. Haar 
bewondering en dweepzucht voor leiders 
die zich onderling als kemphanen ge
dragen en er alleen naar streven om 
onderdanig de meest uiteenlopende wen
sen van hun kiezers te voldoen. Wat een 
contrast met de zakenwereld waar men 
fuseert om sterker te staan. 
De vragen hoe het beter zou gaan kunnen 
beantwoord worden. Er zijn voorbeelden 
genoeg uit het verleden. Gelijk van wie of 
van waar ze komen. Als ze maar goed zijn. 
Zelf van de slechtste dictator zal men zijn 
geld of technisch vernuft met een gerust 
gemoed opstrijken. Geld stinkt niet. Dan 
begint pas het grote en onoplosbare pro
bleem! In een politiek beleid waar eigen 
nut van een kleine groep voor gemeen-
schapsnut staat, lukt dat niet. Niet waar 
mensen politici dwingen om het te geven 
waar ze om vragen. Ingaan op hun pri
mitieve instincten naar onbeperkte vrij
heid, met verlies van alle moraal. Waar de 
bewondering van de bevolking uitgaat 
naar leiders die vlot nietszeggende praat 
of vakjargon verkondigen. Hun onbe
kwaamheid dekken op kosten van dat
zelfde volk. Dat morrend maar gelaten 
ondergaat en zelden beseft hoe het be

drogen is. Hoe deze vicieuze carrousel 
stoppen? Als de ogen van het volk open
gaan en er wijze leiders gekozen worden. 
Met de leuze „Gemeenschapsnut staat 
voor eigen nut". 

Willy Degheidere, 
Brugge 

Fortls 
Sedert 27 januari '99 behoor ik niet meer 
tot de „solid partners of the Fortis 
group". Ik sloot namelijk mijn beide 
rekeningen af bij de ASLK waar ik sedert 
bijna 50 jaar aangesloten was. 
De directie zal van het totaalbedrag van 
117.587 frank zéker niet wakker liggen, 
maar waarschijnlijk doet één dergelijke 
actie méér af dan 100 brieven. 

Jan Wiëers, 
Kinrooi 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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OPGAVE 127 

HORIZONTAAL 
6. Misschien de man die z'n 

vracht per schip aflevert? 
(13) 

7. Zo iemand kun je goed 
verstaan! (11) 

8. Heeft bij vogels met de 
voortplanting te maken 
(2) 

9. Zo'n straal weegt opnieuw 
bijna niets (9) 

10. Een hele zwemvogel (4) 
11. Deze Duitse deelstaat om

vat een van de noorde
lijkste gemeenten van de 
provincie Antwerpen (6) 

14. Gestrekt handvat (5) 
16. Vlaamse benaming voor 

vroegere Belgische vor
sten (3) 

17. Kijker (3) 
18. Ordentjehaar(3) 
19. Voor deze toespraak be

vindt zich in de kerk een 
zitplaats' (5) 

20 Als deze vogel dood is, zo 
wordt beweerd, kun je er 
sommige mensen nog böj 

mee maken! (3) 
21. Zegt dit wel nu deze Her-

senbreker ten einde is! 
(3) 

VERTICAAL 
1. Wat ten ondergang leidt 

(11) 
2. Wat móet (9) 
3. Even ophouden met ruzie 

maken (13) 
4. Neerslag die door een vlin

dertje wordt veroorzaakt 
(8) 

5. Vruchtbare gedachten (6) 
5. Edelmetalen sierplant 

(11) 
12. Af en toe (4) 
13. Deze verouderde lengte

maat was gebaseerd op de 
gemiddelde lengte van de 
menselijke onderarm (2) 

14. Af waswater (3) 
15. Kevertje(5) 

OPLOSSING OPGAVE 126 

Horizontal: 4. rood, 5 ge
maal; 8. bovenburen; 10 t i j ; 
11. afluisteren; 13 te goed 
houden; 14. weer; 15, kwar

tier, 18. afzenden; 19. an
dersom. 
Verticaal: 1 arrogantie; 2. 
Kogellager, 3. baan; 6. eerst; 
7. litanie, 9. buiten kijf, 12. 
rouwtijd, 16 agenda, 17. Een
oog; 20 nj. 
RogcHT Couck uit de Vtjfhoek 
15 te 1770 Liedekerke wint 

deze week. Hij krijgt binnen
kort zijn prijs thuisbezorgd. 
Proficiat I 
De brief kaart met de oplossing 
van opgave 127 verwachten 
wij ten laatste op maandag 22 
februari a.s. op onze redactie, 
Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
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s inds 21 januari jl. zit er 'een muis' in het Vlaams 

parlement. En ofschoon ze niet kan piepen heeft 

WIJ ze gebruikt om eens rond te kijken in het 

Vlaams parlement. Met twee cd-roms en een 

webstek heeft het Vlaams parlement twee 

multi-mediapareltjes in huis. 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Het Vlaams parlement 
In uw computer 

Op 21 januari jl. stelde Norbert De Bat-

selier, voorzitter van het Vlaams par
lement, twee cd-roms en een webstek (zie 
kader) voor die het glazen huis nog 
doorzichtiger moeten maken. Zoals de 
koepel en het vele glas in het oude 
postgebouw aan de Brusselse Hertog
straat al deden vermoeden, wil het 
Vlaams parlement doorzichtig zijn en 
doorzicht bieden. De afstand tussen bur
ger en beleidsmaker moet zo kort mo
gelijk zijn. De Vlaming wordt mede 
daarom bestookt met tal van informa
tiecampagnes en publicaties. Het Vlaams 
parlement wil niet alleen naar de burgers 
stappen, het moedigt de burgers ook aan 
om de omgekeerde weg te gaan. Met 
succes: sinds de opening van het par
lement in 1996 bezochten reeds meer dan 
150.000 medemensen dit architecturaal 
hoogstandje. 

Tot voor kort behoorde een virtueel be
zoek evenwel nog niet tot de moge
lijkheden. Met het ontwikkelen van twee 
cd-roms werd die leegte ingevuld. Beide 
delen worden voorgesteld als een 'di
gitale encyclopedie' en dat is niet ver van 
de waarheid. Deel 1 - Het Vlaams Par
lement in tekst, klank en beeld - is een 
schoolvoorbeeld van goede multimedia. 
De schijf is zeer duidelijk onderverdeeld 
en bevat een schat aan historische in
formatie. 
Vanzelfsprekend is de historiek van het 

gebouw en de vergadering beknopt en in 
een begrijpelijk Nederlands weergege
ven. Wie dat wenst kan met Louis Van-

velthoven of (later) Eddy Baldewijns zelfs 
nog delen van de werf bezoeken. Het 
bewegend archiefmateriaal is van het 
VRT-journaal en werd voor de samen
stelling van deze cd-roms niet bijgewerkt. 
Zo vermeldt het eerste filmpje nog dat de 
totale kosten geraamd werden op 900 
mio. fr., in het tweede is al te horen dat 
dat budget in ruime mate zal worden 
overschreden. Overbodig eraan toe te 
voegen dat het schijfje ook beeldma
teriaal van de ingebruikneming van het 
parlementsgebouw bevat. 
Ook aan wie het Vlaams parlement nog 
niet in levende lijve bezocht heeft, is 
gedacht. De eerste cd bevat de mo
gelijkheid tot een virtuele wandeling. 
Haast iedere zaal - van de tweelingzalen 
is telkens maar één exemplaar opge
nomen - valt met een zwenking rond de 
as te bezichtigen. Zie je op je tocht 
doorheen het gebouw een kunstwerk dan 
is een klik op de muis voldoende om er 
een vergroting van te krijgen. Dezelfde 
kunstwerken zijn overigens ook te be
zichtigen in een apart deel van de cd. 
Vrijwel ieder kunstwerk is er met een 
korte beschrijving in opgenomen. Als 
deze wandeling mensen met minder 
goede bedoelingen maar niet op ideeën 
brengt... 

Wereldwijd digitaal 
Wie het Vlaams parlement hier en nu 
wil bezoeken kan dat middels een surf-
tocht naar het internetadres 
www.vlaamsparlement.be. Deze web
stek is zijn proefstadium voorbij en 
werd tegelijk met de dubbel-cd-rom 
op de Vlaming losgelaten. Een be
zoekje op dit adres is een bezoek aan 
het Vlaams parlement. De eedljkheid 
gebiedt ons daarbij te zeggen dat wie 
eerst de cd-rom heeft ontdekt, dat
zelfde hoge kwaliteitsniveau niet zal 
terugvinden op de website. Die Is ver
zorgd, maar weinig fantasierijk 
Wat tref je er dan aan ? Onder meer het 
volledige archief dat ook al op de 
tweede cd-rom te vinden was. Het 
zoeken kan onder meer gebeuren op 
naam van de volksvertegenwoordiger 
en dat levert voor sommigen weinig 
vleiende resultaten op: enkelen zijn 
weinig meer dan 'stromannen' van 
hun zuilorganisatie. U ontdekt ze zelf 
wel. 
Naast dit 'parlement-palmares' zijn 
ook de persberichten en de agenda te 
raadplegen. Enige vertrouwdheid met 

de informatica is met name voor die 
laatste aan te bevelen. Ook informatie 
over vacatures en aanbestedingen Is 
netjes weergegeven Tot slot wijzen we 
op het overzicht van de publicaties. 
Deze website is zeker ook geschikt als 
adresbak. Zowat iedere volksvertegen
woordiger staat er vermeid met zijn E-
post-adres en dat Is voor de multime
diale burger een voordeel dat kan tellen. 
Huisbezoek en vervelende briefwisse
ling zijn nu overbodig: verzend uw vraag 
of wetsvoorstel gewoon naar de 
Vlaamse volksvertegenwoordiging. Eén 
eiectronisch briefje kan zowat gelijktij
dig naar het hele parlement! Een en 
ander moet natuurlijkook leiden tot een 
vermindering van de papierberg: van de 
heren en dames parlementsleden 
wordt venwacht dat ze voor hun bood
schappen meer en meer gebruik zuilen 
maken van de eiectronische media 
Volledigheidshalve voegen we hier nog 
aan toe dat deze website ook plaats 
maakt voor een korte voorstelling van 
het Vlaams parlement Nog een keer 
het adres- www.vlaamsparlementbe! 

Er zit een muls 
in het Vlaams Parlement. 

é ë ^ 
m^M^^m 

Klik Wik. Cn u kuni i jeuzen in de iiqemltiS van de vergaderingen, eik dcccct van tic it-rsu' 

tüt de laatste lener Destuderen. u maakt kennis nxt öc Vh^msc vt)ifc>vpfit'cja iwoüidigers en 

leert allc5 over hn Mwinr; PriffcirxTU 

Een klik op de muis en het Vlaams Parlement gaat voor u open. 

Een 

dubbel -

CD-ROJVI 

voor 
slechts 

300 f rank. 

Klik klik. En u mjiakr kennis rrK'l of«e cJubbel-CDROiM, een digitale encyclopedie van 

hrt Vl^ktrris Peif temet i!. U vindt een geanimeerd overzicht van cfc gcschiodonis, óe rol en 

de betekenis van het Vlaams Par/cmcnt, U kiiirrt virtufel doot htei Visam% Pa/fements 

geixxwv' nx't Ttjn .••ifrhjr<'ctijralp vondiien. U 

l)i;lcijki de uilgetMeide kunstcollectie en speelt de 

eigenzinnige qiia. Of u doorzoekt iTCt arrhtef vi-in 

het Vlaams ParkTnrnt. 

Ktik klik. 

V L A A M S P A R L E M E N T 

Bezoek onze website op www.v laamspar lement . l ie of bestel de dubbel-
CD-Rom door 300 frank te storten op 000-0107777-10. U kunt eveneens 
het Jaarverslag 1997-7 998 of onze boeiende video over, het Vlaani.ï 
Parlement aanvragen op 02/552.18.91. 

NIET TE OVERSCHATTEN 

De educatieve waarde van met name dit 
eerste schijfje kan moeilijk overschat wor
den. Alleen al voor het beeldmateriaal, bv. 
Etienne Van Vaerenbergh die tijdens de 
eerste zitting van het rechtstreeks ver
kozen Vlaams parlement - nog in de 
federale Kamer van Volksvertegenwoor
digers! - de Franstalige Christian Van 

Eycken tracht buiten te werken. 
Verder bevat dit stukje technologie ook 
tal van cijfergegevens (over de begroting, 
maar bv. ook over het aantal moties dat de 
verschillende fracties hebben ingediend 
tijdens de legislatuur), een verklarende 
woordenlijst en de coördinaten van de 
voltallige Vlaamse volksvertegenwoordi
ging en regering. De informatie wordt 
regelmatig geactualiseerd. Wie haar vol
ledig tot zich heeft genomen zal - tot slot 
- bovendien het maximum scoren op de 
interactieve kwis! 

Zo boeiend als de eerste schijf is, zo 'saai' 
is de tweede - Het Vlaams Parlement 
opent zijn archief. Die bevat zowat de 
hele papierberg die het Vlaams parlement 
in zijn jonge bestaan heeft bijeengeschre
ven. Het volledige boek over het ontstaan 
en de groei van het Vlaams parlement, 
alle parlementaire vragen, alle decreten, 
alle handelingen: alles! Het zoekpro
gramma bevat in zijn index zo'n 10 
miljoen woorden. Voor studiediensten en 
bibliotheken - die allemaal een gratis 
exemplaar hebben ontvangen - een on
gekende schat aan informatie. Natuurlijk 
kan je niet van iedereen verwachten dat 

hij alles weet wat de overheid doet -
daarvoor heeft zij immers een mandaat 
gekregen - maar met dit multimediaal 
kunstwerkje bereikt het Vlaams parle
ment toch de hoogst mogelijke graad van 
openheid. 

(gv) 
lé 

Voor tien lezers een gratis 
digitale encvciopeciié 

De uitstekende dubbel-cd-rom van het Vlaams par-
lennent is te bestellen door overschrijving van slechts 
500 fr. (verzendingskosten Inbegrepen) op het re
keningnummer van het Vlaams parlement: 000-
0107777-10. 
Voor 10 WIJ-lezers hebben wij evenwel een nog beter 
aanbod: zij kunnen zo'n dubbel-cd-rom winnen! Een 
juist antwoord op drie vragen, een beetje gelul< bij de 
schiftende lottrel<l<ing en u krijgt het pakket binnen 
enkele weken In de bus. 
1) Wie Is de huidige VU-fractleleider in het Vlaams 
parlement? 
2) Wie volgde Nelly Maes op In het Vlaams par
lement? 
5) Wie is de voorzitter van de commissie Staats
hervorming? 
Antwoorden moeten binnen zijn voorS maart a.s. 
Een gele briefkaart of een fax met uw antwoorden 
naar WIJ cd-rom, Barrlkadenplein 12,1000 Brus
sel, fax 02/219.97.25. E-post wordt in deze niet 
aanvaard! 

r \. 
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