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p federaal niveau sleepte de
discussie omtrent de invoering
van een zorgverzekering jaren
aan. Daarom nam het Vlaams parlement, in
overleg met de regering, het heft in eigen
handen.

van de gezondheidszorgen moeten beslissen.

De invoering van een Vlaamse
zorgverzekering is om meerdere redenen
belangrijk. Het is een Vlaamse en sociale
hefboom en wat we zelf denken te moeten
doen, horen we ook te doen. Zoals OWvoorzitter Matthias Storme aangeeft, is het
niet altijd noodzakelijk de goedkeuring van de
Franstaligen af te wachten. De meeste
organisaties binnen de niet-partijpolitieke
Vlaamse beweging weigeren zich echter uit te
spreken over de wijze waarop met nieuwe
Vlaamse bevoegdheden moet worden
omgegaan. Het denken over het Vlaanderen
van morgen en vooral over het betere
Vlaanderen, raakt uit de 'mode'. Ook in de
politieke wereld.

versterken. Overigens is het niet
ondenkbeeldig dat de Vlaamse

Zo werd in het Vlaams parlement een
debat over de wijze waarop de
zorgverzekering moet gefinancierd worden,
uit de weg gegaan. Het Vlaams parlement laat
de ideologische keuzen ter zake aan de
'volgende' Vlaamse regering over. Dat is in
tegenspraak met de door meerdere partijen
gewenste opwaardering van het parlement.
Vaak wordt ook beweerd dat niet de
belangengroepen, maar de
volksvertegenwoordigers over de organisatie

orgen wordt een nieuw boek van
M
Bert Anciaux voorgesteld, de auteur gaf het de titel Alles In beweging
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Om communautaire en electorale redenen is
daar voorlopig nauwelijks iets van in huis
gekomen. Het is dan ook voorspelbaar dat de
invoering van een Vlaamse zorgverzekering de
verzuiling zal bestendigen, misschien zelfs

zorgverzekering tot 'overconsumptie' zal
leiden. Is het normaal dat ziekenfondsen
zullen bepalen wie zorgbehoevend is en dus
rechter en partij blijven? Komt deze taak niet
een 'onafhankelijke arts toe?
De Vlaamse zorgverzekering wordt nog
in het voltallige Vlaams parlement besproken.
Daar krijgt de VU de kans om eigen
ideologische accenten te leggen en
kenmerkende eisen als de noodzakelijke
ontzuiling op te werpen. Wat we zeggen te
willen doen, moeten we ook doen.
(evdc)

"Veel mensen voelen zich vreemden in hun omgeving. Alles wordt hen
opgelegd. Justitie zegt hoe we ons moeten gedragen, maar de
gedragsregels weerspiegelen al lang niet meer wat er in de samenleving
leeft, de economie bepaalt hoe we moeten consumeren, maar neemt
geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die ongebreidelde
consumptie, de administratie lijkt te zijn vergeten dat zij ten dienste staat
van de bevolking,..."
Uit "Alles in beweging", het nieuwe boek van Bert Anciaux.
Vanaf zaterdag in de boekhandel

passage in het boek. Schrijft Bert Anciaux: „En toen verschenen er donderwolken aan de hemel. We hadden immers
ook een aantal eminente journalisten van
verschillende kranten uitgenodigd om
aan de gesprekken deel te nemen, in
december 1996 kregen we van deze journalisten te horen dat er in maart 1997 een
revolutie zou uitbreken in België De regering zou vallen omdat er elementen uit

deel te nemen. Het dnetal van haar
mandatarissen dat toch meepraatte brak
dit later zuur op.
mee. Daarin licht hij een sluier op van de
Anciaux stelt vast dat tot op vandaag
besprekingen die hij als VU-voorzitter
geen enkel voorstel uit Zaal F formeel
met mensen van andere partijen voerde.
werd aangenomen.,,Eenvoudigweg omSamen waren zij op zoek naar politieke
dat de meerderheid er nooit bij bevernieuwing. De lezer weet dat het antrokken was. En dus werden alle voorders uitpakte, Anciaux en de Volksunie
stellen uit Zaal F geboycot." Of anders
waren de enigen die daadwerkelijk tot
gezegd: alhoewel de tijd rijp Is voor
vernieuvernieuwing, Is dit toch niet dé tijd voor
wing oververnieuwing! (De woorden komen uit de
gingen. Het
mond van een CVP-verkozene, in zijn vrije
is aan de
tijd ook prof.)
kiezer om daar een oordeel over te vellen. het dossier-Dutroux zouden uitlekken."
Politiek vernieuwen is opnieuw beginOf dit een vermetele daad is of een
Dit verhaal deed inderdaad de ronde in
nen. Niet het warm water uitvinden,
eerlijke poging?
de Wetstraat, maar werd eigenlijk door
maar schoon water schenken. En daar
niemand geloofd, vooral niet door de
Feit is dat de heren die met Anciaux mee
zijn wij in dit land nog lang niet aan toe.
journalisten die het bericht hadden geaan tafel zaten een na een afhaakten en
Het is niet de eerste keer dat wij hier
tot de agenda van de dag besloten. In het lanceerd. Het lag in hun bedoeling om de schrijven hoe VU-mensen het moeilijk
politieke wereld nog meer te ontredboek vindt de lezer o.m. wat er behebben met de vernieuwingsalllantie
deren. Of dit met medeweten van besproken werd, hoe de gesprekken verVU& ID. Zij vrezen dat het gedachtegoed
paalde partijbonzen was, weten we niet.
liepen en waarom ze uiteindelijk werden
dat zij sinds vele jaren koesteren gaat
Zeker is dat na het bekendmaken van dit
opgeschort. Ons komt het voor dat de
verwateren. Dit is natuurlijk een heikel
rampenscenario bij vele vernieuwers de
officiële tegenstand in de verschillende
probleem, maar voor wie weet hoe de
goesting over was.
partijen tegen verregaande vernieuwing
Volksunie steeds de speerpunt van de
de gesprekspartners van Bert Anciaux
politieke vernieuwing heeft gevormd
ledereen keerde weer stalwaarts en Jogoed uitkwam. De vele opeenvolgende
toch wel een overbodige vrees in vele
han van Hecke naar Zuid-Afrika. Dat de
berichten die schandalen suggereerden,
CVP van geen vernieuwing wou (en nog dossiers stond de Vlaams-nationale destapelden zich zo mateloos op dat parmocratie moederziel vooraan, later in
steeds niet wil) weten was reeds duidelijk
tijen politieke herschikking op dat ogenvele gevallen schoonyoetend bijgetretoen ze haar mandatarissen uitdrukkelijk
blik een slechte remedie vonden.
verbod gaf aan de gesprekken in Zaal F of den. Wij sommen voor de vuist op. feDat menen we ook te begrijpen uit een
deralisme, werk In eigen streek, miniwaar dan ook buiten de officiële circuits.

Alles In beweging?

mumloon, gemeenschapsonderwijs, culturele autonomie, democratisering, pacifisme, natuurzorg, ontwikkelingssamenwerking, Europa, enz.
Waarom dan na 40 jaar vernieuwingservaring zo bevreesd zijn om opnieuw
motor voor vernieuwing te worden?
Natuurlijk krijgen Bert, Patrik, Nelly, Eric,
Jan, Paul, Annemie, Geert en de anderen
niet,,alles in beweging ", en zeker niet
meteen, daarvoor zijn de geesten nog
onvoldoende rijp. Maar zij proberen het
ten minste, wat van de anderen niet kan
worden gezegd!
Wie ziet wat met de CVP en Wiifried
Martens is gebeurd, beseft dat propere
politieke zeden nog niet voor morgen
zijn. Dat van die ,,nouveau CVP est arrivée" was goed gevonden door Johan
van Hecke, maar blijkt na verleden week
opnieuw een bittere farce.
Want Martens is in zijn ontleding nog zeer
bescheiden gebleven, op de broers Van
Rompuy na heeft hij de CVP-beerput niet
echt willen openen. Zo zal er bij de CVP
natuurlijk nooit wat veranderen, net zoals de SP niets uit Agusta heeft geleerd.
Want vernieuwen is, en dat zal Johan van
Hecke ondertussen ook wel begrepen
hebben, meer dan een slogan. Vernieuwen is,,alles in beweging" brengen, ook
de eigen partij
Maurlts van Liedekerke

wonderen bestaan dus niet!
Het aantal busreizigers in Hasselt daalt.
Deels zou de daling te wijten zijn aan de
werken aan de kleine ring. Lopen is in
Hasselt inderdaad al enige tijd de snelste
manier om er te komen. Een profiel van
de Hasseltse busgebruiker is er nog
steeds niet. Ook de verkeersellende is in
Hasselt bepaald niet verminderd. Er is
sinds enkele jaren natuurlijk wel iets
^

Een onderzoek van TestAankoop leert dat nogal wat slagers vlees
van zeer bedenkelijke kwaliteit durven
verkopen. Hormonen werden niet aangetroffen. Vooral in Wallonië werd gehakt verkocht met een flinke dosis
salmonella. Ook de slagers uit het Antwerpse draaien niet altijd geheel zuiver
vlees door de molen.
Het Vlaams Blok stemde tegen
een resolutie voor een kernwapenvrij
Vlaanderen. Nooit meer oorlog?
Depoortere, Siemens, VWVorst, Sabca, Axa, ... Ja, er vallen nog
ontslagen in Vlaanderen!
Gemiddeld 30,4% van de Vlamingen kijkt wel eens naar de regionale TV.
De excentrieke modeontwerper Walter Van Beirendonck en rockgroep Zita Swoon behoren tot de
nieuwe lichting culturele ambassadeurs. Ook Ons Erfdeel valt in de prijzen.
1 op 11 vrouwen krijgt vroeg of
laat borstkanker. De helft ervan sterft
binnen de 10 jaar na de diagnose. De
cijfers zouden hoger worden omdat
ook de levensverwachting toeneemt.
Omdat ze ook Claes heet zal de
dochter van Willy als opvolger figureren op de Limburgse SP-lijst. Om nog
tijdens de volgende legislatuur het parlement in te treden. Politiek géén familiezaak?

veranderd: de automobilist maakt nu
meer kans om achter een bus in het
drukke verkeer te staan! De minister
van de gratis scheerbeurt loopt
ondertussen met de fiets aan de hand
over de Hasseltse Grote Markt, maar
voor andere verplaatsingen doet hij
beroep op wagen met chauffeur... Gaat
dat eindelijk eens zelf zien!

DOORDEWEEKS

Zoals bekend heeft de federale regering
het Hoog Comité van Toezicht (HCT) zo
goed als opgedoekt. VU-parlementslid
Joban Sauwens diende daarom een voorstel tot decreet in tot oprichting van een
Vlaams Comité van Toezicht (VCT).
Net zoals het vroegere HCT zou het VCT
over een dienst administratie en een
dienst onderzoek beschikken. Daardoor
zou er controle uitgeoefend worden op
de toewijzing en uitvoering van openbare
opdrachten en kan fraude of corruptie in
overheidsdiensten worden tegengaan.
Dat veronderstelt evenwel dat de bevoegde ambtenaren ook de bevoegdheid
van officier in de gerechtelijke politie
toegewezen krijgen.
In een advies naar aanleiding van het
voorstel van decreet, meent de Raad van
State (RvS) dat door de afschaffing van
het HCT, de deelgebieden het recht hebben om zelf een Hoog Comité van Toezicht op te richten. Toch zijn daar voorwaarden aan verbonden. Want opsporen
van fraude en corruptie in overheidsdiensten, aldus de RvS, is een federale
materie. Sauwens zou dus zijn voorstel
van decreet moeten herschrijven. Al ligt
ook een andere oplossing voor de hand:
de defederalisering vanjustitie en van het
opsporing- en vervolgingsbeleid. Alleszins pleit de VU voor overheveling van
Justitie naar de deelstaten. Het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen
(OW) betreurt dat dit niet in de resolutie
van de commissie Staatshervorming werd
opgenomen (zie ook blz. 3).

De
vrachtwagenchauffeur
Willy Sollie, die na een verkeersongeval
enkele jaren gevangen zat in Wit-Rusland, landde vrijdag op Zaventem. Er
zitten nog 703 landgenoten in een
buitenlandse cel.

Bang
afwachten bU

In Sint-Amandsberg heeft de
rijkswacht een 17-jarige Marokkaan
doodgeschoten. De jongeman reed in
een gestolen wagen. De schutter handelde uit wettige zelfverdediging.
Tot slot: ook naar Jambers gekeken? Dan verwondert het u niet
meer dat goed 20.000 landgenoten de
Viagra-pil nemen...

vw-vorst?
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,,Uit de officiële ontmoetingen tussen Dehaene en de
Zuid-Afril<aanse leiders, onthoud ik de uitspraak van vicepresident Thabo Mbeki, die onderstreepte dat Zuid-Afrlka
samenwerkt met Vlaanderen, maar die niet zeker wist of er
ook met Wallonië contacten zijn. En Robert Collignon
kende hij met, tot droefenis van de RTBf-journalist. Het was
een pluimpje op de hoed van de Vlaamse externe politiek,
ik denk niet dat Dehaene daarmee erg opgezet was."
Erik Suy in Knackvan 24 februari 1999.

^

DEFEDERALISERINC
JUSTITIE

Michel Demaret, gewezen kolderburgemeester van Brussel, stapt uit
de PSC. Hij zal opkomen op een
'populistische' lijst.

Vlaanderen boven?

ZWEVENDE ZEEPBEL
Er bestaan in het Franstalig landsgedeelte
nogal wat denkgroepen die zich bezighouden met het dossier staatshervorming. Eén ervan is de groep Avenir rond
UCL-professor en PSC-getrouwe Francis
Delpérée. De Franstalige denkgroepen
buigen zich vooral rond het al dan met
toekennen van fiscale autonomie aan de
deelstaten en het probleem Brussel. Niet
zelden worden ten aanzien van het hoofdstedelijk gebied voorsteilen op tafel gelegd die in feite tot de uitbreiding ervan
moeten leiden. Soms noemt men een kat
een kat en wordt er - als antwoord op de
Vlaamse 'arrogantie' - resoluut aangedrongen op de wijziging van de gewestgrenzen.
Niet zo bij Delpérée. De professor drukt
zich diplomatischer uit en pleit voor een
groot Brussel op basis van - zij het vermeende - pragmatische argumenten. Zo
wijst Delpérée op het sociaal-economisch
hinterland van Brussel dat op één of
andere manier aansluiting moeten vinden
met de hoofdstad. Als dit niet door territoriale uitbreiding van het hoofdstedelijk gebied kan, zo vraagt Delpérée zich
af, waarom kan er dan geen 'groot Brussels parlement' worden opgericht? De
professor heeft ter zake verschillende ontwerpen op papier gezet. Het Brussels
parlement zou uitgebreid kunnen worden
met Vlaamse of Waalse gekozenen uit de
hoofdstad, met mandatarissen uit de zes
randgemeenten, het arondissement Brussel-Halle-Vilvoorde of zelfs met verkozenen uit de 'telefoonzone' 02. De voorkeur van de professor gaat naar het laatste
voorstel, uiteraard omdat dit het grootste
gebied is.

Een zwevende zeepbel, zo noemt VUvoorzitter Patrik Vankrunkelsven het perfide plan van de academicus. ,J^an de
onderhandelingstafel zal het snel doorprikt worden. Aan de grenzen van Brussel
wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet
geraakt." Overigens deinzen sommige
Franstaligen er niet voor terug om het
aantal dubbel mandaten ongebreideld op
te voeren. Alsof de Franstalige bevolking
daarvan wakker ligt.

OPWAARDERING
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een rits ontwerpen en voorstellen goedgekeurd die het sociaal en
financieel statuut van de lokale bestuurders aantrekkelijker moet maken. Daar
was dringend nood aan. Het werk van de
lokale mandatarissen is complexer, technischer en veeleisender geworden. Vandaag zijn sommige burgemeesters managers. Daartegenover stond een weinig
aantrekkelijke bezoldiging en geen enkele
sociale bescherming, terwijl sommige gemeentelijke mandatarissen soms hun vervangingsinkomen verloren. Dit alles ontmoedigt jongeren om de stap naar een
politieke loopbaan te zetten.
Vanaf januari 2001 wordt de wedde van
burgemeester gekoppeld aan deze van de
gemeentesecretaris. Een burgervader van
een gemeente tot 10.000 inwoners, zal
80% van de wedde van de gemeentesecretaris krijgen. Gaat het om een
gemeente van meer dan 80.000 ingezeten, dan zal de burgemeester 120% van
het salaris van de gemeentesecrataris ontvangen. Schepenen strijken vanaf 2001
60 of 75% van de burgemeesterswedde
op, het onderscheid is afhankelijk van het
feit of de betreffende gemeente meer of
minder dan 50.000 inwoners telt. In de
praktijk wordt het loon van de schepen zo
goed als verdubbeld. Zowel burgemeesters als schepenen zullen ook op vakantiegeld en een eindejaarspremie kunnen rekenen.
De gemeenteraden zijn vrij het bedrag
vast te leggen voor de prestaties van de
gemeenteraadsleden, zoals het bijwonen
van de gemeenteraad en commissievergaderingen. De gemeenteraadsleden ontvangen hoe dan ook minimum 1.500 fr.
voor hun prestaties. Een lokale mandataris die van een vervangingsinkomen
leeft, behoudt voortaan zijn wedde. Zowel lokale als provinciale vertegenwoordigers die tevens in de openbare- of privésector werken, krijgen een beter geregeld
politiek verlof. Wie in de privé-sector
werkt en een uitvoerend mandaat opneemt, kan volledige loopbaanonderbreking aanvragen voor de duur van het
mandaat. Tot slot wordt de gemeente
burgerlijk aansprakelijk gesteld voor het
betalen van een geldboete wanneer bur-

waarde Heer
HoofdreaacFeur.
JiU,
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Het
afgelopen weekeinde ben ik met Ludwina en Adam naar Brussel
geweest en raad eens wie ik zag in de metro? Inderdaad: Wilfried
Martens. Hij stapte af bij een sober visrestaurantje, maar voorlopig nog zonder fotograaf. Het leven kan vreemde wendingen
nemen.
Sinds de CVP zo nadrukkelijk voor de vrouwen heeft gekozen is
ook ons Ludwina niet meer te houden. Ze weigert nog iets in het

huishouden te doen. Mijn argument dat ze toch al niet al te ijverig
was - ik strijk, was af, maai het gazon en doe de WC, De
'Liedekerken - kon daaraan niet baten. Stem op een man, nu het
nog kan, vriend schrijvelaar.
' "
Mag ik u ook feliciteren met dat Jommekes-figuur dat erin
geslaagd is om in het grote Boechout de VLD-jongeren over te
halen naar uw Vrije Vlaamse Democraten ? Het is de jonkheid die
gij mee moet krijgen. De Liedekerken en ofschoon zijn kapsel wat
te wensen overlaat - kunt gij hem ook een das aanpraten? moeten we dat met de mantel der electorale liefde bedekken. Het
heeft er alvast toe geleid dat ook onzen Adam onverdroten verder
gaat met het houden van redevoeringen in 'De Meter'.

^

gemeesters of schepenen veroordeeld
worden voor misdrijven in de normale
uitoefening van hun ambt.

VERLOREN KANS
De wetgever liet na om de opwaardering
van het lokaal mandaat te combineren
met een drastische herziening van de
cumulatieregeling. De traditionele partijen geven daardoor de bevolking de
indruk dat het alleen om het geld te doen
is. Zo werd de nieuwe cumulatieregeling
beheerst door financiële en niet door
ethische of praktische criteria. Nog steeds
mag een burgemeester of schepen ook
parlementslid zijn, zolang de betrokkenen niet meer verdienen dan anderhalve
parlementaire wedde.
VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke meent
„dat een mandaat van burgemeester niet
combineerbaar is met een voltijds parlementair mandaat. Ook belangenvermenging is uit den boze. Het kan niet dat
een burgemeester tegelijk voorzitter is van
een vakbond of intercommunale. Ook
sommige functies in de particuliere sector
zijn moeilijk te combineren met een burgemeestermandaat."
VU-fractieleider
Annemie Van de Casteele is van oordeel
dat „het voor een aantal gemeentesecretarissen hard en oneerlijk zal overkomen dat een burgemeester die zijn job
minimalistisch bekijkt dezelfde vergoeding krijgt."

SEREEN
De CVP likt haar wonden. Tijdens een
druk bijgewoonde persconferentie gaf expremier Wilfried Martens op serene wijze
de redenen aan waarom hij in een
'tweederangsrol' werd gedwongen. In de
pers kreeg de duiding van Martens heel
wat weerklank, niet weinig CVP-militanten zijn verbolgen.
Martens achtte het totaal onlogisch en
tegen een lange traditie in dat niet hij als
Europees boegbeeld, maar huidig federaal
minster Miet Smet de 1ste plaats op de
Europese lijst kreeg toegewezen. De EVPvoorzitter weet dit vooral aan politieke
redenen. Zijn uitleg kwam hier op neer
dat hij gedurende zijn loopbaan meerdere
beslissingen heeft genomen die één of
andere fractie of stand tegen de haren
treek. Na aanhoudende inspanningen
door sommigen om hem politiek te liquideren, keerden velen zich tegen één.
Privé-omstandigheden, waar Martens
duidelijk naar verwees, bleken een handig
hulpmiddel om dat doel te bereiken.

WELK LAND?
Nu en dan haalde Martens ironisch uit of
verweerde hij zich tegen aantijgingen. „Ik
heb mijn beslissing om niet meer op de
CVP-lijst te kandideren zelf genomen",
daarmee verwijzend naar de aantijging

dat zijn huidige vrouw zijn keuze heeft
beïnvloed. Op de vraag of hij al iets
gehoord heeft van zijn vroegere kompaan
fohan Van Hecke antwoordde Martens:
,Ja, op de radio." Volgens de EVP-fractieleider is de invloed van de standen in de
CVP geenszins teruggedrongen. Jk behoor niet tot het establishment binnen
mijn partij, ik ben ook nooit voorzitter
van één ofandere bank geweest." Martens
hekelde ook het gebrek aan interne democratie en diplomatisch overleg binnen
de Vlaamse christen-democraten en
achtte sommigen onder hen ronduit
'hypocriet'. Opvallend is dat hij fel te keer
ging tegen de communautaire koers van
de CVP „De vraag is: welk land willen
wij? Tot hoever moet de autonomie van
Vlaanderen reiken f Daar wordt geen antwoord op gegeven. Alleszins ben ik tegen
de opsplitsing van het land."

Tot slot nog dit: de premier-der-premiers heeft zich blijkbaar
bedacht en wil toch nog eens een regering gaan leiden. Dat hij
evenwel niet meer de meest geschikte persoon is, moge blijken uit
zijn reclame. 'Om te trekken, moet ge een locomotief hebben' of
zoiets. Ge zoudt bijna denken dat hij nog nooit de trein genomen
heeft. Of wil hij Schouppe eronder leggen?
Uw uitgerangeerde.
De Gele Geeraerts
ES.: Because of you being against the talking from English in the
Flanderse farmersoutside, I won't let you become a letter in the
Shakespearian. If you are damned be sure!

DOORDEWEEKS

^

De week in
beeld...

deze uit Halie-Vllvoorde, waartoe Dehaene behoort, daartegen gekant. De tegenstanders van het 'tweestatelijk' model
houden zich aan het drieledig scenario,
waarbij Brussel een 'apart gewest' blijft.
Vandaar dat Dehaene over drie deelstaten
sprak.
Brussels CVP-kopstuk Jos Chabert haalde
onlangs ongehoord uit naar de ..Vlaamse
pendelaars die over Brussel willen beslissen." Namens het Vlaams Komitee Brussel
(VKB) diende Bernard Daelemans tijdens
een persconferentie van het OW de
op 5 februari jl. keurden VU, CVP en VLD de plan zijn hun mening te herzien. Premier
'Brusselse separatisten' gevat van antDehaene, die ook van de partij was in het
resolutie betreffende de krachtlijnen voor
woord. ,,Ze denken enkel aan hun eigen
een volgende staatshervorming goed. De duidingprogramma, liet, hoogst verwonbelangen en deze van hun kabinetten.
derlijk, meer in zijn kaarten kijken dan de
SP haakte om meerdere, soms onduiDaardoor verliezen ze de belangen van de
collega's van het Vlaams parlement. Niet
delijke, redenen af. De stemming werd
Brusselse bevolking uit het oog. Voor de
onbelangrijk is dat de premier nogmaals
druk besproken, want vlak voor verkieBrusselaars is het een goede zaak dat
zingen en nakende coalltlebesprekingen Is herhaalde dat een volgende staatshervorming ,, tijdens de volgende legislatuur Vlaanderen en de Franstalige gemeeneen wisselmeerderheid - zeker t.a.v, een
schap Brussel mee besturen. De Brusselse
zal worden besproken." Dehaene zond
thema als de staatshervorming - een beseparatisten zijn niet oprecht zeker wandaarmee twee signalen uit: er komt een
langrijk 'politiek signaal'. Op aandringen
neer ze verwijzen naar de Vlaamse penstaatshervorming, maar deze zal geen
van kopstukken binnen de federale redelaars. De meeste Brusselse kopstukken,
deel uitmaken van regeringsonderhangering, maar ook op initiatief van Vlaams
zoals Chabert rnvdr;, wonen niet eens zelf
dellngen. Volgens Dehaene kan de staatsminister-president Luc Van den Brands
in het hoofdstedelijk gebied. Kortom, penhervorming geen breekpunt worden tij(CVP) werd de afgelopen dagen op redelaars hebben het over pendelaars.''
dens de coalitiebesprekingen.
geringsniveau en tussen de fractieleiders
OVV-voorzltter Matthias Storme zei teHeeft Dehaene zich versproken toen hij
van de meerderheidspartijen druk overvreden te zijn met het tweestatelijk uitgewag maakte van deelstaten? Het is een
legd. De Vlaamse socialisten dienden
gangspunt zoals in de resolutie van de
woord met een sterk symbolische en inreeds een aantal amendementen op het
commissie Staatshervorming verwoord.
houdelijke waarde. En wat moet men
resolutlevoorstel in. Een vergelijk tussen
Hij voegde er evenwel aan toe dat de
denken van het feit dat de premier sprak
zoveel mogelijk partijen, zo wordt aanover drie deelstaten? Allicht onbedoeld resolutie een 'minimum-minimorum'
gevoerd, zou een dam kunnen opwerpen
vormt Opvallend, aldus de OVV-voorzltraakte hij de kern van het probleem.
tegen de unanieme en halsstarrige houter, is dat sommige uitgangspunten geen
Deelstaten nemen grotendeels hun eigen
ding van de Franstallgen.
concrete invulling krijgen. Dat wijdt hij aan
Ook Johan Sauwens (VU), de voorzitter verantwoordelijkheid op, de term verwijst
een gebrek aan durf en aan de angst voor
van de commissie Staatshervorming, Is ook naar het feit dat Vlaanderen en de
Franstalige gemeenschap samen Brussel vrijheid. „ We zijn niettemin tevreden met
niet tegen een verruiming van een conde standpunten van VU en VLD ter zake.
beheren voor alle bevoegdheden die het
sensus gekant. CVP-kopstukken laten de
We wachten op het moment dat CVP en
louter lokale karakter overstijgen. Dat
VU verstaan dat dit meerdere toekomstVLD onderling afspraken maken over de
houdt meteen in dat de gemeenschapkansen biedt. De democratische Vlaamsprioriteiten Inzake staatshervorming en
pen in Brussel een eigen fiscaal- en genationalisten weigeren echter veel water
op basis daarvan een regeerakkoord afin de wijn te doen. Uit een debat in het TV- zondheidsstelsel aanbieden. Niet enkel de
programma De Zevende Dag bleek dat SR maar, behalve Brigitte Crouwels, zijn sluiten."
ook alle Brusselse CVP-mandatarissen en
ook de Vlaamse socialisten nauwelijks van
(evdc)

n de voltallige vergadering van het Vlaams parlement
wordt één dezer dagen de resolutie 'betreffende de
krachtlijnen van Vlaanderen voor de verdere
staatshervorming' besproken. Vooral het probleem Brussel
beroert de gemoederen.
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Angst voor vrijherd
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stof tot spreken
Tony Smets, VLD-kamerlid uit Diest,
nam het in één van zijn parlementaire
vragen op voor de bewoners van Kermt.
„Meermaals per week worden de
bewoners van het centrum van Kermt
(Hasselt) zeer vroeg in de ochtend
gewekt door de rijkswacht die met
loeiende sirenes een geldtransport
^

!

begeleidt." En jawel, ofschoon de
veiligheid ook belangrijk is, ,,rijzen
toch vragen rond het overdreven
vertoon van lawaai op dergelijke
vroeg-ochtendlijke uren". Of dat wel

WETSTRAAT

allemaal nodig is r* Jawel, zo blijkt uit
het ministriële antwoord. Soortgelijke
geldtransporten moeten de hinder
beperken, maar wanneer ze andere
weggebruikers willen waarschuwen of
door een rood licht willen rijden, dan
moet de sirene aan. Tot slot: begeleide
geldtransporten zijn verboden tussen
llu. 's avonds en 6u. 's ochtends.

^

n de commissie Welzijn, Cezondlneicl en Gezin van
liet Vlaams parlement keurden alle Vlaamse
partijen, belialve Agaiev, de invoering van een
zorgverzekering voor het Jaar 2000 goed.

Vlaamse
zorgverzekering
in zicht
Vooralsnog komt de Sociale Zekerheid
niet tussenbeide voor niet-medische kosten. Daartoe horen o.m. verblijfskosten in
rustoorden, gezin- en bejaardenhulp,
poetshulp of maaltijddiensten. Vooral de
groeiende groep bejaarden wordt almaar
afhankelijker van niet-medische hulp of
behoeften. Velen, en in het bijzonder de
permanent zieken, krijgen het moeilijk
om op eigen benen voor de financiering
van dergelijke hulp in te staan. Daarom
wordt in het Vlaams parlement reeds lang
aangedrongen op een zorgverzekering,
ook wel een 'afhankelijkheidsverzekering' genoemd.
In de zomer van 1998 diende de SP een
voorstel van decreet in om een 'Vlaamse'

zorgverzekering in te voeren. In overleg
met de kabinetten van Wivina Demeester
en Luc Martens, beiden CVP, onstond het
CVP-SP-voorstel Becq-Swinnen. Op het
moment dat de discussie daaromtrent in
de commissie Welzijn, Gezin en Gezondheid aanving, diende ook de VLD een
voorstel van decreet in. Nog voor er in
het parlement tussen de onderscheiden
partijen kon worden overlegd, voelde SPcampagneleider }ohan Vande Lanotte
zich geroepen om het VLD-voorstel met
de grond gelijk te maken. Het ging, aldus
Vandelanotte, op niets anders neerkomen
dan de 'veramerikanisering' of privatisering van de gezondheidszorg, waarbij
'arm' voor 'rijk' hoorde te betalen. Wat de

Hoe inconsequent
is de SP?
in de commissie Welzijn, Gezondheid en Gezingebruik kan gemaakt worden van een Nevan het Vlaams parlement werd verleden
derlandstalig en Franstalig gezondheidsstelweek de invoering van een Vlaamse zorgsel. Dat zou tot een vorm van 'apartheid'
verzekering goedgekeurd (zie biz. 4). Het
leiden Ook dat blijkt bij nader Inzien een
toont aan dat alle democratische partijen,
drogreden te zijn, want in de 19 Brusselse
behalve Agaiev, overtuigd zijn van het nut om gemeenten kunnen de Franstaligen zich, zij
op belangrijke terreinen eigen Vlaamse inihet vrijwillig, bij een Nederlandstalige zorgkas
tiatieven te nemen. IVIet de Vlaamse zorgaansluiten, terwijl er voorlopig in geen Fransverzekenng wordt overigens de rode loper
talige zorgkas wordt voorzien. Door de invoor de defederalisering van de gezondstemming met een Vlaamse zorgverzekering,
heidszorgen uitgerold. Dat wordt deze week
heeft de SP bovendien geen andere keus dan
In het voltallige Vlaams parlement besproken
ook haar goedkeunng te verlenen aan de
(ziebiz. 3).
volledige defederalisering van de gezondheidszorgen. Waar moeten de Brusselse VlaHet is bekend dat de Vlaamse socialisten niet
mingen anders met hun 'zorgcheques' teInstemmen met de defederalisering van de
gezondheidszorgen. Ze beroepen zich daarbij recht? Slechts door de toekenning van de
op de noodzakelijke solidariteit met de Frans- gezondheidszorgen aan de gemeenschappen kan Vlaanderen Instaan voor gezondtaligen en dus moet de financiering van de
heidsinstellingen, rust- en bejaardentehuizen
gezondheidszorgen federaal worden gehouin Brussel. Op die manier zou ook het aantal
den. De Vlaamse socialisten zijn inconseVlaams-Brusselse zorgverleners toenemen.
quent. Ze willen niet weten van de comDe SP heeft dan ook geen andere keus dan
munautarisering van de gezondheidszorgen,
een
Vlaams gezondheldsstelsel In Brussel toe
maar stemden wel in met een Vlaamse zorgte laten.
verzekering. De SP weet nochtans dat deze
verzekering niet geldt voor de Zuiderburen.
Deze partij haalt ook aan dat in Brussel geen
(evtic)
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Familieleden die voor hulp aan zorgbehoevenden Instaan, kunnen daarvoor, vla
een Vlaamse zorgverzekering en vanaf het jaar 2000, vergoed worden.

VLD beoogde was iets genuanceerder en
dat begrepen, gelukkig maar, alle
Vlaamse parlementsleden, zodat verleden
week woensdag toch een vergelijk werd
gevonden.
PAARS
De aanval van SP op VLD had bovendien
tot doel te vermijden dat de CVP het
dossier volledig naar zich toetrok. Daar
zijn de Vlaamse socialisten in geslaagd.
Want sommige bepalingen van het decreet doen eerder paars dan rooms aan.
Dat betekent geenszins dat over alle aspecten van het dossier een vergelijk werd
bekomen. Cruciale elementen of ideologisch hete hangijzers werden naar latere
tijden verschoven. Het parlement draagt
daarbij de volgende regering op om heel
wat knopen door te hakken, juist daarom
is hier sprake van een kaderdecreet.
Alle partijen waren het hoe dan ook eens
over het feit dat de zorgverzekering door
een verplichte bijdrage zal worden gefinancierd. Iedereen, woonachtig in het
Nederlands taalgebied, zal vanaf 'een
nader te bepalen' leeftijd zijn steentje
moeten bijdragen. De hoogte van het
bedrag is nog niet bepaald, er zou wel
rekening gehouden worden met inkomen
(een SP-eis), leeftijd (een VLD-eis) en
gezinssamenstelling (een CVP-eis). Overigens zal ook de Vlaamse regering een
spaarpot aanleggen om de zorgverzekering te financieren. De dotaties van de
Vlaamse overheid en de verplichte sociale
bijdragen komen in een door de overheid
opgericht Vlaams Zorgfonds terecht.
MANTELZORCERS
Iedereen binnen het Nederlands taalgebied hoort een sociale bijdrage te betalen en zich bovendien bij een erkende
zorgkas aan te sluiten. Deze die getroffen
zijn door een lari^dürig, ernstig, verminderd zelïveFmoeen'"komen in aan-

merking voor een vergoeding van de
zorgkas. Wat onder langdurig, ernstig en
zelfverminderd zelfvermogen moet worden verstaan, is alsnog niet duidelijk.
Alleszins zullen niet enkel oudere zorgbehoevenden, maar ook chronisch zieken
op een vergoeding kunnen rekenen.
Voor terugbetaling komen zowel kosten
als prestaties in aanmerking. De nietmedische hulp moet in oorsprong door
instellingen, professionele zorgverleners
of mantelzorgers verleend worden. Mantelzorgers zijn (meestal) familieleden die
op een niet-professionele basis hulp of
diensten aanbieden. Het is duidelijk dat
een vergoeding voor prestaties van mantelzorgers een ander licht werpt op het
vrijwilligerswerk. Ten aanzien van de gezondheidszorg wordt dit niet meer louter
als 'onbezoldigd' aanzien.
Rest ons nog de vragen hoe de kosten of
prestaties zullen terugbetaald worden en
wie daarvoor zal instaan. De VLD drong
er op aan om met 'cash-geld' uit te
betalen. CVP en SP kantten zich daartegen en bekwamen dat de terugbetaling
in de vorm van een zorgcheques gebeurt.
Een dergelijke cheque zou alleen kunnen
gebruikt worden om het rusthuis of de
gezin- en bejaardenhulp te betalen.
Daarom denkt men er ook aan mantelzorgers en zelfs professionele organisaties rechtstreeks te vergoeden. Daarvoor zouden de zorgkassen instaan. Deze
kunnen door ziekenfondsen en private
verzekeringsmaatschappijen worden opgericht. Van deze laatste wordt verwacht
dat ze niemand weigeren en geen andere
diensten aan de zorgverzekering koppelen. Wie binnen een bepaalde termijn
niet bij een ziekenfonds, noch een verzekeringsmaatschappij is aangesloten,
wordt ambtshalve bij de zorgkas van het
Vlaams Zorgfonds ondergebracht.

(evdc)

et is opvalle?td dat de Vlaamse verankering niet
meer actueel is. In het begin van de jaren
negentig werd dit thema daarentegen druk
bediscussieerd. De mogelijkheid van een Vlaamse
ankerholding, die strategische participaties diende te
nemen in Vlaamse ondernemingen werd serieus
genomen. De voorstellen werden echter niet
in de praktijk omgezet.

H
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Men kan niet beweren dat de zogenaamde uitverkoop van Belgté gestopt is.
De BBL belandde vorig jaar in de Nederlandse handen van ING. Suez-Lyonnaise des Eaux palmde de Generale Maatschappij volledig in en verwierf op deze
wijze een belang van 51 % in Tractebel,
een belangrijke nutsvoorziener. Dit beeld
werd wel wat genuanceerd door de
Vlaamse verankering binnen de KBCgroep. Ook Gevaert komt weer los van
het Duitse Agfa. De pseudo-Belgische
verankering van de ASLK en de Generale
Bank in de Fortis-groep kon daarentegen
slechts gerealiseerd worden door inname
van een gifpil.

STAND VAN ZAKEN
Deze gebeurtenissen roepen vragen op.
Wat is de huidige mvloed van buitenlandse groepen in onze economie? Wat
zijn daarvan de voor- en de nadelen? Is
Vlaamse verankering nog nodig? Is het
haalbaar om een ankerholding op te richten? Zo neen, kan Vlaamse verankering
dan een andere vorm aannemen? Onder
meer hierover schreef Herman Daems,
professor Economie aan de KUL, het
uiterst leesbaar boek De paradox van het
Belgisch kapitalisme. In volgende bijdragen gaan we wat dieper op deze vragen
in.
Deze week geven we een stand van zaken
weer.
Volgens de Nationale Bank was in 1997
ongeveer 28 % van de op de Brusselse
beurs genoteerde aandelen in buitenlands
bezit. Vooral de Fransen doen zich hier
gelden. Volgens de BBL-studiedienst zou
ongeveer 18 a 28 procent van de beurskapitalisatie in Franse handen zijn. Het
verschil met Nederland is reuzegroot.
Onze Noorderburen bezitten amper 1.5
% van de hier genoteerde aandelen.
Op basis van zulk cijfermateriaal werd in
het verleden vaak gewag gemaakt van de
Franse kolonisatie van de Vlaamse economie. Niet helemaal ten onrechte. Men
mag echter niet uit het oog verliezen dat
deze cijfers enkel refereren naar ondernemingen die in België beursgenoteerd
zijn. Aandelen Philips, Ford, GM, Volvo,
Procter & Gamble, Nike,... worden in
het buitenland verhandeld. Slechts weinigen zullen nochtans durven stellen dat
het belang van deze en vele andere ondernemingen voor onze economie irrelevant is. In het begin van de jaren
negentig werd ongeveer 44 % van de
toegevoegde waarde van de 3.500 grootste ondernemingen in België gegenereerd
door buitenlandse ondernemingen..Dat
zal vandaag wel niet minder zijn. Vooral
de Amerikaanse ondernemers doen zich
hier gelden: zij creëren ongeveer één
vierde van de door buitenlanders voort-

gebrachte toegevoegde waarde. Daarmee
laten ze de Duitsers en de Fransen (elk
ongeveer 16 %) beduidend achter zich.

FRANSE INVLOED
Waarom is de Franse aanwezigheid dan zo
veel controversiëler? De economische geschiedenis geeft een antwoord. Vooral in
de jaren zestig en zeventig werd Vlaanderen overspoeld met buitenlandse directe investeringen. Tal van vooral Amerikaanse ondernemingen richtten hier
productie-vestigingen op, die zonder
twijfel een belangrijke stimulans gaven
(en nog steeds geven) aan onze economie.
Deze ondernemingen werden dan ook
met open armen ontvangen, ofschoon zij
ook vanuit het buitenland geleid worden.
Zij creëerden immers iets zichtbaars
nieuw. Vanaf het midden van de jaren
tachtig echter namen Franse ondernemingen en groepen strategische posities

Generale Maatschappij. Men gewaagde
toen zelfs van 'de redding' van de Belgische holding. Maar ook de verklarende
kracht van structuren moet beklemtoond

Vlaamse verankering en
Belgisch kapitalisme:
een stand van zaken
in in traditionele bedrijfstakken (de
bouw, verzekeringen, nutssectoren). Dit
verklaart mede het groot Frans aandeel
op de Brusselse beurs De toegevoegde
waarde die deze nieuwe particpanten
realiseren is op het eerste gezicht minder
duidelijk. Deze buitenlandse aanwezigheid werd dan ook minder gesmaakt. De
overnamegolf botst bovendien fundamenteel met het typisch Vlaamse bedrijfsmodel. Dit model moet het hebben,
wellicht noodgedwongen, van een geleidelijke, nuchtere opbouw van marktposities.
Waarom nam de Franse invloed vooral
toe vanaf het midden van de jaren tachtig? Verschillende redenen kunnen worden aangehaald. Echter, het plotse besef
dat ook Frankrijk ingebed is in een wereldeconomie heeft zeker een bepalende
rol gespeeld. Om van de voordelen verbonden aan de Europese economische
integratie en de vrijmaking van de kapitaalmarkten te kunnen genieten, dient
men zich soms ook op deze markten te
begeven. Frankrijk diende op dit terrein
veel achterstand in te lopen.
Dat Belgische ondernemingen hiervoor
in eerste instantie in aanmerking kwamen, lijkt logisch. De cultuurverschillen
tussen Frankrijk en Franstalig België zijn
relatief eenvoudig overbrugbaar. Dit uitte
zich bijvoorbeeld in het warm onthaal dat
de groep Suez in 1988 te beurt viel toen
zij referentie-aandeelhouder werd van de

worden. Het zijn immers de structuren
die een bepaalde handelswijze toelaten of
vergemakkelijken. We kunnen dit verduidelijken als volgt.

BEICISCH
REFERENTIEKAPITALISME
Het typisch Belgisch referentiekapitalisme is een vorm van kapitalisme waarbij
slechts één of een beperkt aantal (een
syndicaat) van aandeelhouders het bestuur en de strategie van de onderneming
bepalen. Dit kapitalistisch model is niet
bepaald democratisch te noemen.
Zo gebeurt het regelmatig dat een referentieaandeelhouder die slechts 12.5 %
van het maatschappelijk kapitaal bezit,
net 50 % van de stemmen in een onderneming 'vertegenwoordigt'. Om dit
effect te realiseren worden bijvoorbeeld
cascadestructuren opgericht. Dit gaat
sterk vereenvoudigd als volgt. Een moeder-holdingmaatschappij neemt een belang van 50 % in de dochter-holdingmaatschappij. Deze dochter-holdingmaatschappij bezit op haar beurt een
belang van 50 % in de kleindochterholdingmaatschappi]. En deze kleindochter-holdingmaatschappi| bezit tenslotte
eveneens een 50 % aandeel in de achterkleindochter-onderneming.
Deze moeilijke constructie stelt de referentie-aandeelhouder inderdaad in
staat met 0.5 x 0. 5 x 0.5 = 0.125 ofwel
12.5 % van de aandelen 50 % van de

stemrechten in de achterkleindochter-onderneming in te nemen. Het adagium 1
aandeel 1 stem geldt hier dus niet. Hierbij
komt nog dat de grote Belgische groepen
zoals de Generale Maatschappij en GBL
op het einde van de jaren tachtig beslissingsmacht hadden in uiteeenlopende
sectoren. Door de controle over de Generale Maatschappij te verwerven, verwierven de Fransen dus met een minimum aan middelen eensklaps een belangrijk positie op de Belgische markt.
We beklemtonen echter nogmaals dat het
Belgisch referentiekapitalisme hen hiertoe de kans bood.
Voor de volledigheid moet wel vermeld
worden dat het belang van deze holdingstructuren gedurende de jongste jaren wat is afgenomen. Dit heeft veel te
maken met de recente beursintroducties.
Institutionele
aandeelhouders
(pensioenspaarfondsen, levensverzekeraars,...) pikken het van langsom minder
dat de strategie van een onderneming
wordt uitgestippeld door een select
kransje bestuurders die hun groepsbelangen laten primeren boven het ondernemingsbelang. We merken op dat zij
meer en meer 'met de voeten stemmen'.
Dit wil zeggen dat zij hun aandelen verkopen en aldus de aandelenprijs doen
kelderen indien de belangen van de onderneming met voldoende gewaarborgd
worden. Op deze wijze geven zij een
indirect, maar krachtig signaal aan de
bestuurders dat zij het oneens zijn met de
gevolgde strategie. Dit verklaart mede
waarom bepaalde referentie-aandeelhouders, zoals Albert Frère, hun structuren
thans geleidelijk vereenvoudigen. Op het
einde van de jaren tachtig was hier echter
nog geen sprake van.
Karl Collaerts
(De auteur is VU-medewerker m het
Vlaams parlement)
o» Volgende week: De voor- en nadelen
van buitenlandse inmenging in onze
economie.
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De bewijzen
zijn er:
Cresson liegt

Edith Cresson:
„Tandarts
Berthelot
werkte niet
mee aan het
Aidsonderzoeic."
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Tijdens de vergadering van de commissie
Begrotingscontrole van het Europees Parlement op 23 februari 1999 beweerde
Europees commissaris Edith Cresson dat
de met haar bevriende tandarts René
Berthelot in tegenstelling tot wat parlementsleden beweerden, helemaal niet
was ingezet inzake Aids-onderzoek.
BERTHELOT EN HET AIDSONDERZOEK
Daarnaast bevestigde zij niet op de
hoogte te zijn van de inhoud van het
Uclaf-verslag over fraude en onregelmatigheden die zich voordeden bij de NV
Agenor, het Bureau voor Technische Bij-

stand dat het Europese Leonardo-programma beheert.
Dit zijn twee manifeste leugens, weet VUeurovrouw Nelly Maes.
Tijdens de vergadering van de commissie
Begrotingscontrole verdedigde Cresson
tandarts Berthelot door te stellen dat hij
een hoge wetenschappelijke reputatie
heeft. Op de vraag hoe het komt dat een
tandarts aangesteld wordt als visiting
scientist om ondermeer te rapporteren
over Aids-onderzoek verklaarde Cresson
dat Berthelot niet werd aangeworven om
te rapporteren inzake Aids-onderzoek.
Nelly Maes is in het bezit van een verslag
dd. 18 maart 1997 - op briefpapier
Commission Européenne-DGXII - Visiteur Scientifique waarin de heer Berthelot
wel degelijk over Aids-onderzoek rapporteert. De kwaliteit van het verslag is
overigens bedenkelijk. Het gaat om een
nota van nauwelijks twee bladzijden
waaraan een Engelstalig wetenschappe-

Voor een kernwapenvrij
Vlaanderen
CVR SP en Vlaams Blok kiezen voor het behoud van kernraketten In Vlaanderen. Ze
verwierpen - schouder aan schouder - een
resolutie van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Cecile Cells-Verwimp (Agaiev), Jef
Sleeckx (SP) en Johan Sauwens (VU), In de
tekst wordt aangedrongen op een kernwapenvrlj Vlaanderen. Johan Sauwens verklaarde na de stemming ,,enorm ontgoocheld te zijn over de houding van CVR SP en
het Blok' Onder druk van de rooms-rode
federale regering heeft het Vlaams Parlement een kans laten liggen om stelling te
nemen tegen de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel. ,,CVP SP en Blok
hadden duidelijk geen oren naar de pacifistische argumenten van VU en Agaiev. Zij
kiezen onvoorwaardelijk voor het behoud van
kernbommen In Vlaanderen," aldus nog Sauwens
Nochtans wordt volgens hem één vraag
steeds prangender: is een wereld met meer
kernwapenstaten - het waarschijnlijke gevolg
van de nucleaire status quo tussen India en
Pakistan - stabieler en veiliger dan een wereld
waarin ernstige stappen worden gezet om
kernwapens op termijn uit te schakelen?
Sauwens wijst erop dat de uitschakeling van
kernwapens een verplichting is voor de officiële kernwapenstaten Verenigde Staten,
Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk; en dit ingevolge artikel 6 van het
nucleair non-proliferatieverdrag (1968). Een
stelling die in juli '96 werd bevestigd door het
Internationaal Gerechtshof van Den Haag. De
kernwapenstaten weigeren deze multilaterale onderhandelingen echter op te starten.
CVR SP en Blok hebben dus nagelaten een
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krachtig anti-nucleair signaal te geven vanuit
het Vlaams Parlement. Ze schermen met
valse argumenten over de bevoegdheidsverdeling in de Belgische federatie om hun
eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. De
Volksunie neemt zich in dit dossier voor
bijkomende parlementaire initiatieven te
ontplooien.
DE GORDEL VAN KLEINE BROCEL
Op zaterdag 24 april 199 vindt vanaf I4u. De
Gordel van Kleine Brogel plaats, dit is een
familiale fiets- en wandelhappening rondom
de Limburgse militaire vliegbasis van Kleine
Brogel
De centrale slogan van deze manifestatie
luidt- Voor de afschaffing van alle atoomwapens Tegelijkertijd met deze manifestatie
zal de Navo op een topontmoeting in Washington het nieuw strategisch concept van
het bondgenootschap openbaar maken. Tegen alle logisch denken en tegen het advies
van het Internationaal Gerechtshof In, bevat
dit strategisch concept nog steeds een belangrijke nucleaire pijler
De Gordel van Kleine Brogel wordt georganiseerd met de steun van Abolition 2000
Belgium. Abolition 2000 is een netwerk voor
de verwijdering van atoomwapens, waarbij in
België zo'n zestig organisaties uit de brede
sociale beweging aangesloten zijn. De Gordel
van Kleine Brogel Is ook opgenomen in het
pakket van acties en manifestaties in het
kader van De Dag van de Aarde, die de
milieubeweging datzelfde weekeinde organiseert.
^ info: 02/648.75.83 Of 09/233.84.39.

Hjk artikel van de hand van 8 „echte"
Aids-wetenschappers vastzit.
UCLAF EN ACENOR
Tijdens een onderhoud met vertegenwoordigers van de Uclaf, de Europese
anti-fraude eenheid, vernam VU-Europarlementslid Nelly Maes dat de diensten
van de Uclaf reeds op 16 januari 1999
Edith Cresson en de leden van haar
kabinet op de hoogte brachten van de
moeilijkheden inzake Agenor. Op 26 januari overhandigde Uclaf het kabinet van
Cresson concrete informatie over vier
gevallen van fraude. Ondanks deze waarschuwingen stelde DG22 nog op 29 januari 1999 voor het contract tussen Agenor en de commissie (dat afliep op 31
januari!) te verlengen tot 15 februari,
mits de goedkeuring van een avenant.
Daarna vonden er nog ontmoetingen
plaats tussen Uclaf en Cressons diensten
op 8 en 9 februari. Op 9 februari vond er
bovendien een vergadering plaats tussen
Agenor en vertegenwoordigers van de
Commissie, waaronder directeur-generaal David O'Sullivan van DG22. Uit een
interne nota van Agenor (van 20 februari,
in het bezit van Nelly Maes) blijkt dat de
commissie tijdens deze vergadering meedeelde dat vier gevallen zouden worden
overgedragen aan het parket te Brussel.

De directeur van Agenor werd door
Uclaf-mensen ingelicht over de aard en de
inhoud van de zaken die aan het parket
zouden worden overgedragen. Hieruit
mag besloten worden dat directeur-generaal O'Sullivan op de hoogte was van
het Uclaf-rapport. O'Sullivan is onder
Cresson de eerste in bevel.
Uclaf overhandigde op 10 februari het
Brussels parket de documentatie van de
vier gevallen inzake fraude en lichtte het
kabinet van Cresson hierover in. Op 11
februari deelde David O'Sullivan Agenor
mee dat de commissie het contract N°98002-AST-OOlO-OO (1 oktober 1998 - 31
januari '99) als beëindigd beschouvrt.
ONTSLAG CRESSON
Cresson kan dus niet langer staande houden dat zij niet op de hoogte is van het
Uclaf-dossier dat aan het Brussels gerecht
werd overgedragen.
Nelly Maes: „Het is een goede politieke
gewoonte dat ministers die betrapt worden op leugens bij het voorlichten van
parlementsleden in parlementaire commissies, de laan worden uitgestuurd. Europees commissaris Edith Cresson werd op
zijn minst op twee manifeste leugens
betrapt. Cresson moet haar besluiten trekken en onmiddellijk opstappen."
(bs)

Met Dosfel naar straatsburg
Van 15 tot en met 18 april 1999 vergast
Europees Parlementslid Nelly Maes een
uitgelezen groep mensen op een unieke
reiservaring. Vanuit het democratisch
hart van Europa geniet u vier dagen lang
van het beste wat de Elzas te bieden heeft.
Laat ons gevarieerd programma u alvast
bekoren :
- Uitgebreid bezoek aan het Europees
Parlement o.l.v. Nelly Maes, aansluitend
wonen we een plenaire vergadering bij en
vereren enkele buitenlandse parlementsleden met een bezoek.
- Daguitstap in Straatsburg, inclusief een
boottocht en een bezoek aan de kathedraal. Geïnteresseerden kunnen uitgebreid kennis maken met de plaatselijke
winkel- en horecagelegenheden.
- Een deskundige verkenning van de
historische stadskern van Colmar en de
omliggende pittoreske wijndorpjes waar
de lokale productie op haar kwaliteit kan
getest worden.
- Op de terugreis houden we halt in
Luxemburg voor o.a. het Europees Hof
van Justitie en de Europese school.
Gedurende drie nachten verblijft het gezelschap in een rustiek familiehotelletje,
voorzien van alle comfort. In de ochtend
genieten we er een stevig ontbijt, terwijl
er 's avondsTökafe^piijzen worden voor-

geschoteld. De lunch wordt steeds vrij
genuttigd.
De prijs van dit alles bedraagt 6.900 fr.
per persoon. Dit bedrag dekt alle kosten,
afgezien van de dagelijkse lunch en het
drankverbruik. Busreis, half-pension verblijf, fooien en een reisverzekering zijn
inclusief.
Het spreekt voor zich dat de plaatsen
voor deze reis beperkt zijn. Snel zijn is dus
de boodschap!
c» Voor inschrijvingen en inlichtingen:
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel,
Ben Weyts, Omwentelingsstraat 13,
1000 Brussel. Tel. 02/219.25.00, fax.
02/217.35.10.
E-mail: ben.weyts(aivu.be

vuJO-Roeselare
geen solid partner...
Op zaterdag 20 februari 1999 voerden
Volksuniejongeren van Roeselare (in samenweridng met de plaatselijice VU-afdeling) actie voor het ASLK-lcantoor in de
Noordstraat. Het initiatief sluit aan bij de
door WIJ-lezers gevoerde brievenactie.
Mikpunt was de Engelstalige slogan die
door Fortis wordt gebruikt en die door
iedereen onderhand gekend is: Fortis:
Solid partners, flexible solutions. ASLK is
part of the Fortis group. Deze tekst staat
niet alleen vermeld in het logo op gevels,
briefpapier en documenten, maar ook op
rekeninguittreksels. Voor VUJO getuigt
dit van weinig respect voor de klanten.

èREDE ACTIE
De Volksuniejongeren zeggen diep ontgoocheld te zijn in Fortis en dan vooral in
de ASLK. Deze populaire bank was namelijk tot voor kort nog in overheidshanden.
Fortis stelt de discussie rond haar slogan
uit tot na het éénmaken van de verschillende banken, dit zou in de loop van
1999 gebeuren. De verschillende banken
zullen dan allemaal onder de naam Fortis
Bank door het leven gaan. VUJO roept
Fortis op van dit éénmakingsproces gebruik te maken om bij het nieuwe logo
enkel nog teksten in de taal van de regio te
gebruiken. Voor Vlaanderen betekent dit
het Nederlands.

in een andere vreemde taal of in het
Nederlands zijn gesteld. Twijfelgevallen
werden bij de groep van het Nederlands
gerekend. Bijna 14% van de namen is in
het Engels gesteld, bij de groep van winkeliers zelfs 16%. Daar naast zit je nog
met 7% andere vreemde talen zodat we op
meer dan 20% uitkwamen.
Bij de boodschappen, slogans en reclame,
valt het nogal mee. Bijna 10% van de
handelaars gebruikt een niet-nederlandsstalige slogan waarvan 1,8 % in het
Engels.
Een kleine 8% heeft reclame in het uitstalraam in een andere taal, waarvan zo'n
6% in het Engels. Neem je de categorie
zonder reclame niet in de rekening op, dan
bekom je respectievelijk 11,8% en
8,8%."

GEEN HEKSENJACHT
De cijfers zijn niet wereldschokkend hoewel 20% van de winkelnamen niet
niks is - maar tonen toch aan dat het
probleem bestaat en in een bepaalde
richting evolueert. Uit het onderzoek
blijkt verder dat het vooral nieuwe en
modieuze winkels zijn die het Engels in
hun naam of propaganda gebruiken. Zodat de vraag moet gesteld worden; vandaag 20%, en morgen...?

Zijn jullie dan tegen het Engels?
P. Vandenbroucke: „Natuurlijk niet. Engels is een heel belangrijke voertaal in
internationale communicatie en wetenschappen. Wie in de huidige maatschappij
wil meedraaien, doet er goed aan die taal
voldoende onder de knie te hebben. Een
ruime talenkennis was trouwens altijd een
troef voor de Vlaming en dat moet in de
toekomst nog meer het geval zijn.
Wij vragen alleen dat de Nederlandse taal
een volwaardige rol kan blijven spelen in
Europa, in de wereld van de 21ste eeuw.
De taalstrijd is beslecht, het Nederlands
een verworven cultuurrecht maar we
moeten waakzaam blijven. De Europese
Unie breidt steeds verder uit. Deze op zich
positieve evolutie zorgt er echter voor dat
de zogenaamde kleine talen in de verdrukking komen. Als wij niet oplettend
blijven, wordt het Nederlands straks als
officiële taal in de Europese instellingen
afgeschaft of is er in het nakende Europese
eenheidsleger geen plaats meer voor onze
moedertaal.
„Et pour les flamands...", weet je wel!"

De regionale VU-krant

Tot slot raakt de problematiek ook de
gewone mensen. Wie geen of onvoldoende
Engels kent, moet er veelal niet aan
denken om met computers te werken of
om machines te bedienen. Bijsluiters of
gebruiksaanwijzingen worden veel te vaak
zonder of in gebrekkig Nederlands opgesteld. Deze evolutie dreigt grote groepen
Engels-onkundigen te isoleren en uit te
sluiten."

1
Hier ons geld,
wanneer
onze taal?
(mvl)

SPIELBERG

Eveneens bevreesd is VUJO-Roeselare
voor sluipende vormen van verengelsing.
Op het nieuwe medium internet is Engels
Wat willen jullie bereiken?
de voertaal-, net zoals bij informatica in
P. Vandenbroucke: „ƒ« veel landen gelden
het algemeen. Verkoopsdirecteuren heten
strenge taalwetten. Maar veelal is ook de
VUJO wou deze actie ook een brede
mentaliteit er anders. 7JO wordt in Frank- nu „sales managers" en colleges aan unionderbouw geven en voerde een onversiteiten worden steeds vaker in het
rijk bijvoorbeeld nooit „always" Cocaderzoek naar het taalgebruik bij andere
Engels gedoceerd.
Cola gedronken, maar wel „toujours",
zaken in de Noordstraat. De Roeselaarse
enz. Kranten publiceren bij ons steeds
VUJO-voorzitter legt uit waarom.
P Vandenbroucke: „Engels is ook de taal
vaker werkaanbiedingen in andere talen.
Pieter Vandenbroucke: „Mef onze actie
van de jeugd geworden. Films en popmuToch willen we geen heksenjacht openen
wensen wij niet uitsluitend Fortis te viziek zijn voornamelijk gemaakt in de taal
op het Engels of een andere vreemde taal. van Shakespeare, of moeten we zeggen
seren. VUJO klaagt de algemene tendens
Uiteindelijk is er ook nog zoiets als
van verengelsing aan, daarom namen wij
Spielberg. Talloze Engelse woorden dooreen steekproef in de Noordstraat en gingen „vrijheid van taal", een grondwettelijk
spekken dejongerentaal. In jongerenbladen
recht dat ons eveneens dierbaar is.
er alle horecazaken en winkels bekijken.
pakken reclamejongens met Engelstalige
Wij willen mensen gevoelig maken voor de slogans uit. Bovendien is het erg schrijnend
In totaal werden er 102 geteld, waarvan
10 horecazaken, 10 kleinhandelaars en 82 problematiek en hen ook wat trots bijte moeten vaststellen dat, als jongeren hun
brengen voor hun moedertaal. Ook het
winkeliers. Bij elke winkel bekeken we de
gevoelens willen uiten, dit vaak in^^^
v
naam, de slogan en de reclame. Daarbij Nederlands is te mooi,pfp^ verbasteren of verzen gebeurt. Alsof hun moedertaal niet
werd telkens nagegaan of die in het Engels, te verdwijnen."
meer kan zeggen wat ze voelen.

Dit was een geslaagöe actie die niet aileen de
bankdirectie bereikte maar ook de tiandeiaars van de
hele straat.
De gekende smeekbede van de Uzersoldaten op de
Steen van Merkem parafrazerend vraagt VUJO-Roeselare zich af: Hieronsgeld, wanneer onze taal ?£m\s
tweede vraag- Wat is er voor 'ambetants" aan het
Nederlands dat het voor Fortis zo vort is ?
Dit zijn de grapjes die de actie hebben begeieid, maar
het talendossier dat VUJO over de Roeselaarse Noordstraat opstelde, is wel zeer ernstig te nemen en
bovendien een voorbeeld van een knappe en vriendelijke plaatselijke actie.
c» info: Pieter vandenbroucke. Stationsdreef
21, 8800 Roeselare (051/24 94 43) of VUJOsecretarlaat, Barrllcadenplein 12, lOOO Brussel (02/217 63 28).
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Vr. 12 maart KOEKELARE: vu
ledenfeest. Eregast is Vincent Vanquickenbome (1021) die samen met Jan Loones en
Geert Lambert al uw vragen over VU&lD
beantwoorden.. Om 20u.30 in De Hertog
van Arenberg, Moerestraat i . Gratis toegang, ledereen welkom. Etentje om 19u.30
(450 fr). Vooraf inschrijven bij N. Vandecasteele (051/58.90.05).
za. IS maart MIDDELKERKE: PO

Daaraan werd nauwelijks tegemoet gekomen. Er werd te weinig initiatief genomen met betrekking tot de opvolging
van taaiklachten en de vernederlandsing
van het straatbeeld. De infobalies zijn nog
5 niet gestructureerd aanwezig in de centra
= en de initiatieven voor integratie van

1998 was een
moellUkJaar
voor vzw De
Rand. Herman
Van
Autgaerden
wilde
krachten
opnieuw
bundelen.

Provincie wii
bUsturing
vzw De Rand
Op initiatief van Herman Van Autgaerden
(VU), verantwoordelijk voor Vlaams karakter, evalueerde de provincie VlaamsBrabant voor de tweede maal haar deelname in vzw De Rand. Deze instelling is
de koepel van de gemeenschapscentra (de
vroegere culturele centra) in de faciliteitengemeenten nabij Brussel en in Jezus-Eik (Overijse). Zij moet er het cultureel aanbod versterken en een aantal
bijkomende opdrachten vervullen. De gemeenschapscentra moeten allereerst
(mee) het Vlaams karakter versterken.
Verder moeten ze fungeren als locale
informatiepunten en meewerken aan het
onthaal van Europese en andere culturen.
Met deze bijkomende opdrachten en een
jaarbegroting van in totaal 100 miljoen
frank, moeten de centra zich op korte
termijn uitbouwen tot échte Vlaamse trefcentra voor alle inwoners in de Vlaamse
Rand. De provincie Vlaams-Brabant is
medeoprichter van vzw De Rand, subsidieert voor jaarlijks 10 miljoen frank en
is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.
Vlaams-Brabant beoordeeh het versterkt
cultureel aanbod gunstig: ruim 200.000
bezoekers per jaar, meer actie naar
Vlaamse verenigingen; een grote naambekendheid. Die naambekendheid blijkt
onder meer uit de ruime intekening op de
vacatures voor drie lopende aanwervingen. Maar de provincie stelt vooral vast
dat het verruimd takenpakket vooralsnog
onvoldoende wordt ingevuld. Reeds bij
de vorige evaluatie vroeg de provincie
meer aandacht voor het Vlaams karakter.

Oproep icandidatuui^
steiiing vu-Partijraad
Kandidaten van het arrondissement Leuven voor de
functie van effectief of plaatsvervangend lid van de
VU-partijraad kunnen hun kandidatuur indienen bij
Annie Ruytings, Boutersemstraat 5, 3211 Binkom. Tel.
016/63.59.05 Tel bureel 02/501.75.63, fax bureel
02/511.01 20.
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anderstaligen zijn ondermaats. Volgens
de provincie moeten de verruimde opdrachten op het terrein beter waargemaakt worden. De bestaande werkgroepen volstaan daartoe niet en moeten
krachtiger beheerd worden, met een duidelijke taakstelling. Vlaams-Brabant wil
spoedig betere resultaten.
De vzw De Rand heeft een moeilijk jaar
met vele turbulenties achter de rug. Aanhoudende meningsverschillen tussen de
beheersorganen en de directie over de
invulling van opdrachten en de te leggen
prioriteiten leidden tot het ontslag van de
directeur. Frank Gyselen, en tot de organisatorische herschikking van de directie. Mee ten gevolge van de interne
problemen en ontslagnemingen verliepen
de vergaderingen van de beheersorganen
soms vrij chaotisch. Het provinciebestuur
maant vzw De Rand dan ook aan om de
werking ervan dringend te evalueren en
bij te sturen. Verder is er nood aan meer
politiek overleg met de provincie VlaamsBrabant, die - zoals beloofd bij de vorige
evaluatie - zelf meer inbreng moet hebben
in de vermelde werkgroepen. Zo bestaat
er gevaar voor overlapping en versnippering van de Rand-initiatieven, Vlaamse
Gemeenschap, de provincie en de naburige Brusselse Vlamingen. De vzw 'De
Rand' moet zich beperken tot de uitvoering van het door Vlaanderen en
Vlaams-Brabant bepaald beleid.
Herman Van Autgaerden: „De vzw heeft
een moeilijk jaar achter de rug, maar
voorzitter André De Moor belooft beterschap en daar wil de provincie constructief aan meewerken. Want alleen met
gebundelde krachten kunnen de partners
slagen in de uitbouw van „meer Vlaanderen" in de Vlaamse Rand. De provinciale
begroting voorziet daarom in bijkomende
middelen voor de aanwerving van twee
personeelsleden, die zich respectievelijk
toeleggen op jeugdbeleid en op taal- en
onthaalbeleid. Vlaams-Brabant zal deze
functies in nauw overleg met de vzw De
Rand spoedig invullen."

OOST-VLAANDEREN
Za. 6 maart SINT-MARTENS-LATEM: Lentefeest van VU-Sint-Martens-Latem/Deurte/De Pinte/Zevergem. In het parochiecentrum van Sint-Martens-Latem.
Info:
Johan
Vanderheyden
(09/282.52.89).
Do. 11 maart DEINZE: Erfrecht,
testamenten, enz., praktische tips en raadgevingen, door Mare Van Cauwenberghe.
Om 14U.30 bij Carlo (i?otonde - Petegemkerk). Org.: VWG-Leleland. tnfo: Wllly Lowle (09/386.67.47).
m. 16 maart NINOVE: vergadering van VWG-Ninove, met als gesprekstema „Het verleden leeft in ons". Om
14U.30 in het buurthuis van Pollare, Hoogstraat 204. Daarna een gezellige babbel en
kan een kaartje gelegd worden.
Dl. 16 maart AALST: Jan Caudron
spreekt over De Nieuvi/e Medische Cultuur.
Om 20u. in Parochiezaal, Dekkersweg te
Gijzegem. Org.: Davidsfonds-Cijzegem.
za. 27 maart CENT: FW-Dagultstap met de bus. Verschillende opstapplaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk
wonen en sociale huisvesting te Cent. Deelname: 1.000 fr. Volledig programma op
FW-secretariaat: 09/223.38.83.
Za. 24 apm AALST: Jaarlijks Volksunie-Restaurant van Groot Aalst. Vanaf
I8u. in feestzaal 't Kapelleken, Meuleschettestraat 24. Info: Danny Denayer
(053/77.79.87), Antoine Van der Heyden
(053/70.21.49)
en
Emi
Feusels
(053/70.34.66).
Za. 24 april NEVELE: Schotse
avond. Om 20u. in feestzaal IMovy. Toegang:
350 fr., wk 300 ft, Tot 14j. 200 fr, w k 150
fr
Inschrijven bij Michel Roelens,
09/371.62.68 Of fax 09/371.46.06. Org.:
Vlaamse Vriendenkring Groot-Nevele.

WEST-VLAANDEREN
DO. 4 maart TIELT: Jan Loones
over,,België rijdt zich klem". Over België en
het vorstenhuis. Om 20u. in de A. Deseynzaal, CC Gildhof, Slnt-Michielstraat 9.
Toegang 100 fr, abo's gratis. Org.: A. Vanderplaetsekring.
vr. 5 maart BISSECEM: varken
aan het Spit-festijn van VU en Vlaamse
Vriendenkring Bissegem. Vanaf I9u.30 in
ontmoetingscentrum De Neerbeek, Vlaswaagplein (aan station). Gastsprekers:
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke.
Kaarten bij bestuursleden.
Za. 6 maart ZWEVECEM: Textielkaarting vanaf I8u. in café 't Boldershof,
Harelbekestraat 25. Ook op 7/3 van 10 tot
13u. Inleg 35 fr. of 3 voor 100 fr. Gratis
brood met beleg en tombola. Org.: VUVlaamse Klub Groot-Zwevegem.
Zo. 7 maart BRUGGE: „Hoe voel ik
mij al Vlaming in België", door prof. Erik
Defoort. Van 10u.30 tot 12u.30 in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Toegang 100 fr,
leden Vlaams Forum 50 fr Org.: Vlaams
Forum Brugge i.s.m. VCLD. Info: Joel Boussemaere (050/35.66.87).
Dl. 9 maart IZECEM: 2de deel
cursus,,Wagner leven en werk" door Michel Dutrieue . Van 20u. tot 22u.30 in de
Plantijnzaai van de Stadsbibliotheek. Deelname 1.200 fr (3 delen) bij Josée Bogaert (
051/30.10.39). Org.: VSVK-Izegem.
WO. 10 maart BRUGGE: ,,De gouden eeuw van Bourgondië", door Frans
Vromman.Om 15u. in de Magdalenzaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de activiteit is er koffietafel voor wie dit wenst.
Org.: WVG-Brugge-Centrum.

litiek colloquium. Om 14u.30 in de Baccarzaal van het Casino van Middelkeri<e.
M.m.v. Jan Loones. Info: Camilla Geerts
(02/219.49.30).
Di. 16 maart KORTRIJK: Hugo
Schiltz over,,Bestaat het Vlaams volk: zin
en onzin van een recente discussie".0m
20u. in de Kortrijkse Verzekering, Lekkerbeetstraat 5-7. inkom 300 fr, studenten
100 fr Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kortrijk i.s.m. Vlaanderen in Europa.
Dl. 16 maart iZEGEM: 3de deel
cursus,,Wagner leven en werk" door Michel Dutrieue . Van 20u. tot 22u.30 in de
Plantijnzaai van de Stadsbibliotheek. Deelname 1.200 fr. (3 delen) bij Josée Bogaert (
051/30.10.39). Org.: VSVK-Izegem.
WO. 17 maart KORTRUK: vu-cemeenteraadlid Hilda Douchy-Comeyne
over „Vrouwen m de politiek: een meerwaardel". Om 20u. in Trefcentrum WestFlandria, Graaf Cwijde van Namenstraat 7.
Gratis toegang. Org.: FW-Kortrijk.
Do. 18 maart BRUGGE: VWG
Brugge-Centrum bezoekt Glaverbel Zeebrugge. Verzamelen om 13u.45 stipt aan
deingang van de fabriek, inschrijven vóór
16/3 bij Jacques Willems (050/54.42.23).
Deelname beperkt tot 45 pers.!
DO. 18 maart BRUGGE: DiavoorsteUing ,.Vogels uit Europa", door Marcel
Talloen. Om 15u. in De Gulden Spoor 't Zand
22.
Org.: informativa
vzw. Info:
050/36.25.78.
Vr. 19 maart BRUGGE: Veride
zingsdebat van 8u.30 tot 10u. in het St.Lodewijkscollege. M.m.v. Jean-Marie Bogaert. Info: Koen T'Sijen, 02/219.49.30.
Zo. 21 maart DEERLIJK: Mossel
festijn van VU-Deeriijk. Vanaf 11u.30 in
D'lefte. Toespraak door Geert Bourgeois.
Info: 056/71.76.41 - 71.47.68.
ZO. 21 maart DAMME: VU-Damme
maakt een wandeling door het beschermde natuurschoon van Lapscheure.
Start om I4u. aan zaal Heldewijs, Hoogstraat te Lapscheure. Vanaf I7u. boterhammen met hesp/kaas/hoofdvlees. Eregast: Jean-Marie Bogaert. inschrijven vóór
13/3 bij bestuursleden.
WO. 24 maart BRUGGE: Een invitatie tot muziek beluisteren. Door zr
Gabrielle Claeys. Om I5u. in de Magdalenzaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na
de activiteit is er koffietafel voor wie dit
wenst. Org.: WVG-Brugge-Centrum.
Za. 27 maart IZECEM: Uitstap naar
Gent met de bus. Info bij Rosa Decoene
(051/30.19.44). Org.: FW-nationaal.
za. 27 maart KORTRIJK: FW-Dag
uitstap naar Gent met de bus. Thema:
Stedelijk wonen en sociale huisvesting in
Gent. Deelname: 1.000 fr (vervoer en
maaltijden), info: B. Deconinck-Damiens
(056/21.26.99). Org. FW-Nationaal.
DO. 1 april TIELT: Dr Hugo Ryckeboer over, ,Het west-Vlaams dialect in de
regio Roeselare-Tielt". Om 20u. in keidertheater Malpertuis, Sint-Michielstraat 9.
Org.: A. Vanderplaetsekring.

VLAAMS-BRABANT
vr 5 maart LENNIK: Jaariijks Mosselfestijn van VU-Lennik. Van 18 tot 22 u. in
de feestzaal van het Gemeentelijk Sport- en
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Algoetstraat. Ook op 6 maart van 18 tot 22u.
en op 7 en 8 maart van 12 tot 22u.
za. 6 maart BRUSSEL: Onderwijsdebat ,,Welke financiering voor welk onderwijs?". M.m.v. Chris Vandenbroeke. Van
14u.30tot 17u.30in de ULB (met simultane
vertaling).
Info:
Koen
T'Sijen,
02/219.49.30.

Het Partijbestuur
deelt mee
Di. 9 maart LEUVEN: Debat over
het gezondheidsbeleid, ivi.m.v. Patril< Vanl<runl<elsven. Om 20u. in de Faculteit Medica, Grote Aula MTC. Info: Camilla Geerts,
02/219.49.30.
Do. 11 maart BRUSSEL: Lunchgesprek met Mathias Storme over zijn visie
op de politieke toekomst van Vlaanderen
en de Vlaamse beweging. Van 12 tot 14u. In
het Vlaams Huis, Drukpersstraat 20. Info en
inschrijving: 02/219.25.00. Org.: VCLD.
Vr. 12 maart KRAAINEM: Kiezen
voor de Vlaamse Rand, vechten voor vernieuwing. Arr. vu-Congres van Halle-Vilvoorde. Om 20u. in gemeenschapscentrum
De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6.
Zo. 14 maart TERVUREN: VUDulsburg-Moorsel-Tervuren
organiseert
Steakfestijn. Vanaf llu.30 in zaal ,,De Engel", Markt, Tervuren. Iedereen van harte
uitgenodigd.
WO. 17 maart KRAAINEM: Uilenspiegel presenteert: Karei Vtngerhoets met
Vlaamse Verhalen. Een hommage aan Felix
Timmersmans en Ernest Claes. Om 20u. in
gemeenschapscentrum De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6.
Za. 20 maart AARSCHOT: Folkavond met gastoptreden van Mine. Om
20U.30 In Parochiezaal Bekaf, Aarschot, inkom: 150 fr., wk. 100 fr. Iedereen welkom.
Info
en
kaarten:
Bart
Hermans
(016/56.40.03). Org.: VUJO-Aarschot.
Ma. 22 maart LEUVEN: Kopstukkendeöat (verkiezingen). M.m.v. Patrik
Vankrunkelsven. Om 20u. Org. KVHV-Leuven. Info: Camilla Geerts, 02/219.49.30.

LIMBURG
ZO. 7 maart OVERPELT: Eetdag:
„Verkiezingsmosselen". Van 11 tot 20u. in
't Pelterke, Jeugdian. Vooraf inschrijven op
011/64.36.40. Org.: Werkgroep AKTIEF.
za. 13 maart DIEPENBEEK: startactiviteit van vu-Diepent)eek. Kaas- en
Wijnavond. Vanaf 19u. in zaal De Steenberg, Canzestraat; Deelname: 300 fr, kinderen ISOfr
Za. 13 maart TONGEREN: cantus/
Vanaf 20u. in jeugdherberg Begeinhof.
Deelname: 250 fr Org.: vujO-Hoeselt/Riemst/Tongeren en Bilzen i.s.m.
VUJO-Limburg.
Dl. 23 maart MAASEIK: Eddy Van
Buggenhout over ,,Werkloosheid, sociale
zekerheid en ... stress, in communautair
perspectief". Om 20u. in de bovenzaal van
café Beurs, Markt te Maaseik. Org.: IJzerbedevaartcomité Maaseik-Bree-Maasland I.s.m. DF Maaseik, VVB en VWG.

ANTWERPEN
Vr. 5 maart HOMBEEK: Arrondissementele quiz in CC Leliëndal, ploegen van
5 personen. Aanvang: 20u. info en inschrijvingen
bij
Els
Van
Weert
(03/366.26.88) Of Sandra Van Opstal
(03/480.84.85).
Vr. 5 maart WiJNECEM: Algemeen verkiezingsdebat voor laatstejaarsleerlingen. M.m.v. Herman Lauwers. Van
13U.30 tot 15U.30 in Annuntia Instituut,
Tumhoutsebaan 430 a.
Vr. 5 maart MORTSEL: Kaasavond.
Om
20u.
in
zaal
Atrium,
St.Bemadettestraat. Deelname 350 fr. ledereen welkom. Info: Willy Grielen
(03/440.23.53). Org.: VU-Mortsel.
Za. 6 maart BERCHEM: Vlaamse
Kring Berchem bezoekt het Provinciehuis
samen met Koen Raets. Afspraak om I0u.
aan het Provinciehuis, Koning Elisabethlei
22. Vooraf inschrijven BIJ T. Van Celder is
noodzakelijk (03/321.19.86).
Za. 6 maart EDECEM: Busuitstap
naar Gent over Kansarmoede, stedelijk wonen en sociale huisvesting. Vertrek om 8U.
Kerkplein Elsdonk, Edegem. Deelname
1.000 fr maaltijden inbegrepen, inschrijven vóór25/2 bij H. Dewit449.17.66). Org.:
FW-Edegem.
Ma. 8 maart CEEL: Panelgesprek
over ,,Mobiliteit, Milieu, Bedrijfskiimaat".
M.m.v. Patrik Vankrunkelsven. Om 19u.15
in de Kempense Kamer voor Handel en
Nijverheid.
info:
Camilla
Geerts,
02/219.49.30.

Vr. 12 maart MOL: Vlaanderen in
Europa m.m.v. Nelly Maes, Kris Van Dijck en
Flor Van Noppen. Moderator Rik Ceyzen.
Om Ou. in zaal Onder den Toren. Gratis
inkom -1- consumptie. Org.: VU-arr Turnhout i.s.m. VUJO en vcLD.
Vr. 12 maart MOL: FW-verwenweekend 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 FWAntwerpen (03/666.11.33).
Za. 13 maart PUURS: VU-etentje
in zaal Begijnhof, middenzaal. Begijnhofstraat 13. Vanaf 17u. Uitgebreid menu aan
950 fr p.p. Per koppel: gratis fles wijn.
Gastsprekers: Patrik Vankrunkelsven en
Bert Anciaux. Reserveren door storting op
rek.nr 293-0477229-44 van Inge Faes, uiteriijk om 5/3. Org.: vu-Puurs.
zo. 14 maart WOMMELCEM: Antwerpen op halfvasten, met diverse optredens. Van Dyck-wandeling metgids en
russische muzikale eetavond..Om 9u. vertrek kerkplein Wommelgem. Meer info:
Ward Herbosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan
Puimège.
zo. 14 maart EDECEM: stroperstocht met gids in Zoersel, -i- drank en koek.
Deelname: 120 fn, vertrek Kerkplein Elsdonk om 13U.30 stipt. Duur ± 2 uur. Org.:
FW-Edegem.
Do. 18 maart EDECEM: Bezoek
aan het AZ Stuyvenberg. Na korte inleiding,
bezoek spoedgevallen, MUG. Intensieve,
brandwondencentrum enz. Samenkomst
om 13U.15 aan inkomhal A2. Org.: FWEdegem.
00.18 maart VOSSELAAR: Patrik
vankrunkelsven over ,,Een dokter In de
politiek". Om 20u. in Oud-Gemeentehuis
(De Nok), polyvalente zaal (1ste verdieping), CInget te Vosselaar. Toegang gratis,
tnfo: Joris Frederickx, 014/61.38.67. Org.:
Vlaamse Kring Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds.
za. 20 maart EDECEM: I7de
Volkszangavond ,,Kom, zing met mij". Om
20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein EdegemElsdonk. Presentatie Wilfried Haesen. Zanganimatie Gust Teugels. Muziekgroep Kriebel. Inkom 200 fr Org.: Culturele Kring,
Blauwvoetgemeenschap, FW en Vlaams
Nationale Stichting Edegem.
zo. 21 maart LEEST: 7de Pan-

nenkoekenfeest van VU-Mechelen in zaal
Sint-Cecilia, Dorp, Leest. Doorlopend van
15 tot 19u. info bij Eric D'hiet
(015/27.70.25)
en
Koen
Anciaux
(015/26.07.34).
WO. 24 maart MORTSEL: Politiek
debat over 'recht op fuiven' en 'mobiliteit',
m.m.v. Herman Lauwers. Om 20u. in de
Raadszaal Gemeentehuis, 1ste verdieping,
Liersesteenweg 1 te Mortsel Org. : Jeugdraad Mortsel.
WO. 24 maart TURNHOUT:
Etienne Van Vaerenbergh over,, Een Randgeval". Om 20u. in De Warande, Keldercafé.
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m.VCLD.
00. 25 maart WIJNECEM: Passieconcert door de Bob Boonstngers, in de
OLV-kert< van Wijnegem. Toegang250 fr,
wk 200 fr Kaarten bij Ward Herbosch,
03/353.68.94. Org.: KK Jan Puimège.
Do. 25 maart KAPELLEN: Politieke dagen over ,,Onstaan, standpunten
naar jongeren toe". M.m.v. Patrik Vankrunkelsven. Van 14U.30 tot 15U.30 in Mater Salvatoris instituut, info: Camilla
Geerts, 02/219.49.30.
vr. 26 maart BOECHOUT: VU eetfestijn voor leden en sympathisanten in het
Hof Van Rijen (Veldkant). Om 20u., 1.300
frp.p. Inschrijvingen bij Koen T'Sijen
(03/454.48.03).
Za. 27 maart BERLAAR: VU-schepenbai. Vanaf 21u. in zaal Familia te Berhaar-Heikant, Aarschotsebaan. DJ Rudy Van
Herck speelt dansmuziek. Inkom 150 fr.,
wk. 100 fr Info: Walter Luyten
(03/482.11.93). ledereen welkom.
WO. 31 maart ANTWERPEN: Ver
kiezingsdebat-avond m.m.v. Patrik Vankrunkelsven. In de Handelshogeschool te
Antwerpen,
info:
Camilla
Geerts,
02/219.49.30.
WO. 21 april TURNHOUT: Johan
Sauwens over,,Vlaams zelfbestuur nu of
nooit". Om 20u. in Kedercafé De Warande;
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD.

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maancjag 22 februari jl. werd volgende persmededeling verspreid.
GRENZEN AAN DE VLAAMSE
VERDRAAGZAAMHEID
De Franstalige partijen PS en PSC profileerden
zicli dit weel<einde nog eens op de kap van de
Vlamingen. Het klassieke vijandbeeld doet
liet blijkbaar nog goed in Wallonië en „de
Vlaamse politici" zijn een uitgelezen doelwit.
Een volgende ronde in de staatsliervorming is
voor Busquin (PS) onbespreekbaar. Ook Maystadt (PSC) wees een discussie over een
verdere bevoegdheidsoverdacht af. Dat beiden door hun arrogantie, op zoek naar gemakkelijk verkiezingssucces, zelf de Belgische
constructie op de helling zetten, is blijkbaar
bijzaak.
De zo verketterde resolutie van het Vlaams
Parlement voorziet uitdrukkelijk het behoud
van de solidariteit tussen Vlaanderen en Wallonië. Een solidariteit die reeds decennialang
van Noord naar Zuid gaat. De VU onderschrijft
dit uitgangspunt volmondig. Maar als de
Franstalige politici blijven uithalen naar Vlaan-

deren en het democratisch verkozen Vlaams
Parlement, moeten ze niet verbaasd zijn dat
de vandaag nog vanzelfsprekende solidariteit
onder druk van de Vlaamse bevolking toch In
vraag zal worden gesteld.
Elk goed huwelijk is gebaseerd op wederzijds
respect, solidariteit en gelijkwaardigheid.
Wanneer één van beide partners voortdurend en manifest weigert deze basisprincipes
te eerbiedigen, ioopt het huwelijk onvermijdelijk stuk.
De weigering van de Franstaligen om te
praten over een verdere staatshervorming zal
uitlopen op een pijnlijke scheiding. Een volwassen gesprek daarentegen kan ervoor zorgen dat beide partners, Vlaanderen én Wallonië, een goede uitgangspositie verwerven
om een eigen beleid op te bouwen dat
efficiënter is, dichter bij de burger staat en
kwaliteitsvoller Is.
Daarom doet de VU een dringende oproep
tot de Waalse partijleiders om zich verantwoordelijk te gedragen en de toekomst van
het Waalse volk niet te vergooien In een
electoraal opbod, waarbij de Vlaming eens te
meer de kop van Jut Is. Er zijn grenzen aan de
Vlaamse verdraagzaamheid.

Rouw treft
familie Croonenberghs
De echtgenotes van Jef en Wim Croonenberghs kwamen in Namibië bij een ongeval met een klapband om het leven. Jef
Croonenberghs (voorzitter van het VUarr. Halle-Vilvoorde) en zijn echtgenote
Mia Moers (62) waren in Zuid-Afrika
(Franschhoek) op bezoek bij broer Wim
die er sinds kort een ontwikkelingproject
begeleidt. Zijn echtgenote Frieda Reynders (58) werkte op de achtergrond mee.
Het project is een initiatief van dr. Jef
Valkeniers en bracht eerder Zuid-Afrikaanse jongeren naar het Pajottenland om
er de stiel van pasteibakker te leren. Wim
was tot voor zijn vertrek naar Zuid-Afrika
gemeenteraadslid te Gooik.
Toen eerste minister Dehaene er verleden
maand op bezoek was, stelde Wim
Crooneberghs hem de Vlaamse leraren in
Franschhoek voor.
Het ongeval waarbij de beide dames om
het leven kwamen deed zich voor op weg
naar de Namibische woestijn.

De verslagenheid in Alsemberg en Gooik
is zeer groot, de broers en hun echtgenotes genieten er een brede kennissenkring.
Onze redactie biedt aan Jef en Wim en
hun families deelname in de rouw.

GRETA BARBRY
Ondertussen vernamen wij ook het overlijden van Greta Barbry, dochter van de
onvergetelijke Flor Barbry. Van haar vader had Greta na diens overlijden door
aanrijding in 1986 het Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen overgenomen en zette
dit met succes verder. Terugkerend van
een bezoek aan haar zieke zoon in Leuven
slipte de wagen op de beijzelde Scherpenberg te Loker. Greta was op slag
dood, haar moeder raakte zwaar gewond
en dochter Evelien, die stuurde, licht.
Ook deze familie bieden wij ons medeleven in de rouw.
(mvl)

9

De onveiligheici te IVlecheien
De vu-afdeling van IVlechelen vraagt n.a.v. de
tragische evolutie in de uitgangsbuurt aan het
station dat burgemeester Geert Bervoets wat
meer zou ondernemen dan alleen maar met de
plaatselijke kroegbazen een praatje te slaan, of
om het plaatsen van camera's voor te stellen.
Vooreerst is het de plicht van de burgemeester
met de actoren van Justitie dringend overleg te
plegen.
Ofschoon de harde aanpak die sommigen voorstaan, niet zal volstaan, moet immers voorjustitie
een meer actieve rol dan nu het geval is, worden
weggelegd. Straffeloosheid en rechtsonzekerheid zijn immers al te dikwijls oorzaak van ontspoord gedrag, waarvan vorig weekeinde nog
maar eens een pijnlijk staaltje werd geleverd.
Bovendien baat het niet om aan de basis enkele
maatregelen te nemen, als bvb. het plaatsen van
camera's, als nadien in de verdere juridische
behandeling van de zaak geen behandeling van

de problematiek volgt. Efficiëntie is slechts verzekerd als er een strikt opvolgingsbeleid terzake
wordt gevoerd.
In een toestand als deze die we thans kennen,
moet het mogelijk zijn om dringend een rondetafelgesprek af te dwingen met alle bevoegde
instanties: parket, rechtbank, politiediensten,
straathoekwerkers enz.
Voorts vraagt de Volksunie aan burgemeester
Bervoets om dringend meer uitleg te verschaffen over zijn,,camera-plan ".Wat gaat dit de stad
kosten? Hoe is de verhouding desbetreffend met
de cv. Iverlek? Werd hier reeds contact gelegd
met het parket?
De zware machtsontplooiing in de stationsbuurt
moet een uitzondering blijven... iviechelaars,
jong en oud, moeten opnieuw op een ontspannen manier hun uitstapjes kunnen ondernemen.
Mare Hendrickx
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De Federatie van Vlaamse Vrouwen van de pro
vincie Antwerpen organiseert voor de tweede maal
een verwenweekeinde Dit gaat door van 12 tot 15
maart in Sunparks Rauwe Meren te Mol
Op het programma staan o m aqua park voor
dracht over make up ochtendgymnastiek wan
delen fietsen poëzie apentiefconcert bowling
De deelnameprijs bedraagt 4 995 fr Hienn zijn
begrepen drie nachten verblijf in een achtper
soons bungalow alle maaltijden (drank inbegre
pen) met uitzondenng van zaterdagmiddag de
meeste activiteiten sportverzekering annulatie
verzekenng en verblijfstaks

Meer details over practica en activiteiten zijn te
verkrijgen op het secretariaat van FW Antwer
pen
Ook heren zijn welkomi
De inschrijving gebeurt door overschrijving op
rekeningnummer 645 53S5053 88 De betaling
geldt als inschrijving Reservatie geschiedt volgens
volgorde van betaling want de plaatsen zijn be
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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
Verlofperiode de maand december

perkt I

c» Info: FW-Antwerpen, Lutgart Vangramberen, vosstraat 31/4 te 2140 Borgerhout,

tel. 03/322 05 36.

Lunchgesprek met Mathias Storme
Op donderdag 11 maart start het Vor
mingscentrum
Lodewijk
Dosfel
(VCLD) een reeks van lunchgesprek
ken gehouden door personaliteiten uit
de Vlaamse beweging De gesprekken
vormen een drieluik omtrent de toe
komst van de Vlaamse beweging m
haar politieke, culturele en economi
sche dimensie
Donderdag 11 maart brengt Mathias
Storme, voorzitter van het Overleg
centrum van Vlaamse Verenigingen
(OW), zijn visie op de politieke
toekomst van Vlaanderen en de
Vlaamse beweging Storme geldt als

de toonaangevende figuur in de hedendaagse Vlaamse beweging Het
VCLD biedt geïnteresseerden een
uitgelezen kans om, tijdens een
broodjesmaaltijd in een aangenaam
kader, nader kennis te maken met de
man en zijn ideeën
Praktisch donderdagmiddag 11 maart
uissen 12 tot 14 uur in het Vlaams
Huis, Drukpersstraat 20 in hartje Brussel (in de onmiddellijke omgeving van
het Vlaams Parlement) Inlichtingen en
inschrijvingen telefonisch op het num
mer 02/219 25 00 of per e post op het
adres vcld@vu be

On linC'

Brood- en
banketbakkerij
R DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.7098
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VOETBAL

SERIE:

OVER GOEDE EN SL£CHTE DOKTERS

ONS VOETBAL IN HET ROOD

OPSTAND IN BOEDAPEST

"Steeds meer mensen worden ziek
omdat ze behandeld worden, of omdat
ze behandeld willen worden. In ons
systeem is niemand gebaat met gezonde
mensen. De grootste winnaar is de
industrie. Iedereen moet nu zijn
verantwoordelijkheid nemen. Patiënten
moeten misbruiken vermijden, en
artsen moeten overconsumptie bestrijden." Hoe is het
eigenlijk gesteld met de kwaliteit van onze dokters?
En hoe functioneert de interne controle op die
kwaliteit? "We zien meer en meer dat de patient d(?
arts gijzelt." Kwaliteitszorg in België: een diagnoscrigt^

De ruzie tussen het Gentse stadsbestuur en
voetbalclub AA Gent heeft eens te meer de
schijnwerpers gericht op de sluimerende
kwaal die het Belgische profvoetbal al meer
dan vijftien jaar bedreigt: een onoverzienbare
schuldenberg. Maar voetbalclubs zijn zoals de
Belgische staat: schulden of geen schulden, ze
leven rustig verder. Hoe steken de voetbalclubs
zich in de schulden en waarom gaan ze toch
niet failliet? Een casestudie over AA Gent.

Op een plein hebben jongeren de hele voorraad
zeep uit een warenhuis op straat uitgesmeerd,
zodat de rupsbanden van de sovjettanks geen
grip krijgen op de stenen. Eens de kolossen
stuurloos rondtollen, kruipen waaghalzen op de
schutskoepels en smeren het raampje van
de bestuurder vol met jam. Molotovcocktails
doen de rest Met hun hart vol romantiek komen
de Hongaren in oktober 1956 in opstand tegen
de machtige Sovjet-Unie. Een reconstructie van
de revolte.
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et wielerseizoen kon niet heter beginnen. Vrank
Yandenbroucke won met groot overwicht de
Omloop Het Volk en daags nadien maakte Jo
Planckaert eindelijk grote beloften waar in KuurneBrussel-Kuurne. Daarnaast bleek dat Johan
Museeuw terug is van weggeweest. De beste
ééndagsrenner van de jaren negentig maakte twee
dagen na elkaar mee de koers.

H

Wat hebben de eerste koersen van het jaar
ons geleerd?
Voor alles is gebleken dat „het veloke"
grenzeloos populair blijft in Vlaanderen.
Dat bleek niet enkel uit de kijkcijfers van
de rechtstreekse televisie-uitzendingen,
dat bleek nog meer uit de belangstelling
langs de weg. Het hondenweer ten spijt.
De Omloop Het Wolk werd gereden in
barre omstandigheden. Koude, regen en
wind, maar ze stonden er wel weer op
elke bult, op elke kasseistrook in het
parcours. Dat de winnaars van de openingswedstrijden tot de verbeelding spraken droeg nog bij tot het algemene enthousiasme.

BENZINE
Dat Jo Planckaert daags na Het Volk
zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne
verwonderde geen mens. Hij reed beresterk en tussen Gent en Lokeren was hij
meer dan eens op de voorgrond getreden.
In die mate dat men hem roekeloosheid
verweet. Wat enigszins overdreven was.
Planckaert is evenwel de zoveelste telg
van de beroemde familie die met zijn hart
op de tong en de conditie op het gezicht
rondloopt en rondrijdt. Hij kan niets
verbergen. Hij is de openheid zelve. In de
spurt in Kuurne liet hij Johan Museeuw
geen kans. Hij reageerde ook beheerst
toen men hem meldde dat zijn ploegmaat

Vandenbroucke wordt in de komende
jaren zeer waarschijnlijk het boegbeeld
van onze vaderlandse wielrennerij. Vandaag staat vast dat hij in alle eendagswedstrijden voor de overwinning kan
rijden. Over zijn winstkansen in de grote
ronden bestaan meer twijfels. Gevreesd
wordt voor zijn duurzaamheid, voor zijn
fysieke kwetsbaarheid wanneer dagenlange inspanningen moeten worden geleverd. Dat kan kloppen. In dat perspectief moet men ook zijn beslissing
plaatsen niet deel te nemen aan de Tour
en wel voluit te gaan in de Vuelta die in
september wordt gereden. Vandenbroucke moet nog groeien. Zijn piek zou
nog niet in zicht zijn.

NIET TE STOPPEN
Vast staat dat er momenteel een optimistische wind door het Belgische peloton waait. Ons land telt nog altijd maar
één serieuze wielerploeg. De Lotto's.
Daarnaast is er Vlaanderen 2002 dat
jonge renners mogelijkheden aanreikt en
verder zijn er zes formaties, de ene sterker

Sterke start

HARDE NOOT
Voor Frank Vandenbroucke schijnt de
oogst vroeg rijp. Hij is nog geen vijfentwintig maar al wel uitgesproken kopman van het Franse Cofidis. Hij schijnt de
verantwoordelijkheden die dit meebrengt
probleemloos op te nemen. Wat hij tussen
Gent en Lokeren liet zien was grote
klasse. In de finale stond hij alleen. Zijn
ploegmaats pasten maar Vandenbroucke
was daarop voorbereid. Hij beheerste de
wedstrijd en sloeg op twaalf kilometer
van de finish toe. Wilfried Peeters volgde,
maar meer ook niet. Hij verdedigde in die
ultieme vlucht de belangen van zijn ploegmaats Steels en Museeuw maar meer ook
niet. Hij werd in de beslissende meters
door de sluwe Vandenbroucke helemaal
in het defensief gedrongen. Peeters, die
het van grote versnellingen moet hebben,
liet zich verleiden tot een bijna perfecte
„sur place" en vooraleer hij opnieuw de
grote molen duwde was Vandenbroucke
al over de streep. Een knap staaltje was
dat en voor de Mapeis een harde noot om
te kraken. De potentieel sterkste ploeg uit
het peloton - 19 coureurs die stuk voor
stuk hard op de pedalen kunnen duwen knielde voor de grote belofte die zij node
moest laten vertrekken omdat zij zijn
ambities als kopman (nog) niet kon inwilligen.

ook in maart. Want als Jo met de besten
over de Poggio's van Milaan-San Remo
geraakt, wordt alles mogelijk.

Tchmil in de laatste meters snel naderde.
Achteraf kon hij er zelfs mee lachen. „Met
Andrei praten helpt niet".
Met de bloemen in de hand vertelde Planckaert dat zijn vader hem de avond voordien had opgebeld om te vragen waarom
hij zo uitbundig fietste in Het Volk" „Wat
wilt ge. Ik ben zo. En natuurlijk was de
benzine dan op in de beslissende kilometers". Voor Jo Planckaert moet het dit
jaar gebeuren. Hij is nu achtentwintig en al
enkele jaren een grote belofte. Het wordt
tijd om te oogsten. In april maar mogelijk

(of zwakker) dan de andere, die vooral in
eigen land hun brood zullen moeten
verdienen. Onze toprenners rijden
(noodgedwongen) in buitenlandse loondienst waar de financiële middelen ruimer en de begeleiding professioneler zou
zijn. Van Petegem zit in Nederland, Vandenbroucke in Frankrijk, de keurtroepen
van Patrick Lefevere en Mare Sergeant
zijn het trotse bezit van het Italiaanse
Mapei. De mundialisering van de wielersport is overigens niet te stoppen. Er
werden over gans de wereld 79 prof-

De Koninklijke uit Sint-Truiden bestaat vijfenzeventig jaar en om dat te vieren
speelde Sfaa/entweemaal in één week met
een uitverkocht huis Tegen Racing Genk
en tegen Anderlecht. Tweemaal hadden
de Kanaries kunnen winnen. Mogen winnen zelfs. Tweemaal werd verloren De
eerste keer In blessuretijd. De twee keer
net niet, maar de score liep na de negentigste minuut wel op van 1 -2 naar 1 -4.

ploegen gevormd. Dat is én ongelooflijk
én indrukwekkend. De tijd dat het veloke
enkel te zien was op de West-Europese
wegen is wel definitief voorbij. Voor de
goede orde volgt hier de verdeling per
land: België (8), Colombia (2), Denemarken (5), Duitsland (9), Engeland (2),
Frankrijk (8), Italië (14), Rusland (1),
Nederland (4), Polen (1), Portugal (8),
Slovenië (1), Spanje (6), Tsjechië (1),
Verenigde Staten (7) en Zwitserland (2).
Natuurlijk zijn er veel ploegen die nauwelijks hun landsgrenzen zullen oversteken. Zoveel is zeker. Maar dat de strijd
om de wildcards almaar heviger zal worden staat vast. Kan een organisator die
zichzelf serieus neemt, en dus ook denkt
aan commerciële returns, voorbijgaan aan
zeven Amerikaanse wielerformaties ? We
betwijfelen het. Jean-Marie Leblanc zal
aan ze denken wanneer hij zijn deelnemersveld voor de Tour samenstelt. Er
kunnen dus almaar méér redenen gevonden worden om aan te dringen op een
tweede serieuze Belgische wielerploeg.
Zoniet rijden over een paar jaar nog enkel
landgenoten in buitenlandse loondienst
in echt belangrijke wedstrijden mee.

middenveld en als het moest tot op de
middenlijn. De verdedigers Lemoine en
Bofin. IJzervreters Zij maalden beton als
het moest. Jean Claes, in oorsprong van
Tienen en vla Union (St.-Gillis) op Staaien
terechtgekomen. Rustig en Intelligent. In
het middenveld Nonneke Cells en... Frits
Vandenboer, Frits had een linker om raketten mee te lanceren. Voorin Roger
Maes, een middenvoor van 21 karaat, snel,

Vijfenzeventig
Voor de feestvierders was het spijtig, maar
belangrijker vaststelling was dat de trots
van Haspengouw opnieuw over een ploeg
beschikt die gelijk welke eerste klasser In
de problemen kan brengen, en precies
met dat doel werd In Sint-Truiden altijd
voetbal gespeeld
Staaien werd In de jaren zestig een begrip
In het voetbal In België, De trainer was
Raymond Goethals. Toen nog geen Icoon
maar een bevlogen man, die zijn leer
begon te verkondigen. De ploeg werd
gedragen door sterke individualiteiten.
Keeper Bosmans, heer en meester op,.,
zijn speelhelft, want hij liep zijn tegenstander complexloos tegemoet tot In het
!^^^*^^>iü
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wendbaar, doeltreffend en altijd klaar voor
de ooriog.
En dan was er natuuriijk Lon Polleunis, Het
grootste talent dat Limburg ooit voortbracht. Zeker weten. Hij kon alles. Hij deed
alles. Klasse op overschot. Snel wanneer
het moest, vaardig op de kleine ruimte,
sterk kopspel. Gouden Sclioen, internationaal, landskampioen (met RWDM en in
zijn nadagen, maar toch). Jarenlang
mocht hij niet weg van het bestuur. Lon
was Staaien en STVV was Polleunis. En om
dat alles nog wat meer kleur te geven
waren er ook twee Congolezen: Lolinga en
N'dada. Aanbeden door het publiek.
De Limburgers werden vice-kampioen en
"^f\n
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Frank
Vandenbroucke
met Wilfried
Peeters in zUn
wiei. De
cofldis-renner
wonde
'Omioop Het
voik'.
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wie naar SInt-Truiden moest beefde in die
jaren alleen al bij de gedachte. Toen was
Staaien de hel van het Belgisch voetbal
Het grote Anderlecht van Van Hlmst en
Jurion werd er meer dan eens levend
begraven De opstand tegen de hoofdstad, heette dat toen Ook op bestuuriijk
vlak waren er voorgangers. De kleurrijke
meester Smeets, Advocaat van beroep en
van geen kleintje vervaard. Dagen vooraf
kruidden zijn uitspraken en opmerkingen
de gesprekken. Hij goot olie op de golven,
HIJ stak verbaal vuur aan elke denkbare
lont. En daar bovenop moet men zich dan
ook nog de taalvaardigheldsoefening van
Raymond Goethals voorstellen. Sint-Truiden werd In de jaren zestig bewonderd en
vervloekt. Het veld werd amper gerold.
Een patattenveld. „Eén van onze scherpste wapens", zegde meester Smeets. Het
Sint-Truiden van die jaren was een fenomeen. Een verrijking voor ons voetbal
ook. Het karakter van de ploeg leunde aan
bij dat van de toen erg succesvolle vunge
stede (Luik en Standard), de virtuositeit
van de betere spelers zou voor het ongenaakbare Andertecht een versterking
zijn geweest. Moge het STW altijd goed
gaan. Het is echt een club om van te
houden,
Olympos

i^-
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Een versierd
boeket
•

Annelies,
Jorunn en
Nathalie, de
meisjes van
Laïs zingen
zich een
gouden
toekomst
tegemoet.

We voelden het aankomen: vorig jaar
pakte de Brusselse AB uit met een geslaagde Winterfolk-dag en bleven verbeten folkliefhebbers succesvolle muziekavonden organiseren. Ook het welbekende Dranouter Folk heeft zijn duit in
het zakje gedaan met een schitterende
dubbelceedee waarop het kruim van de
hedendaagse folk- en volksmuziek te horen is, terwijl Rie Van den Berghe en zijn
ploeg met Brosella Folk (& Jazz) elk
tweede weekeinde van juli blijft scoren.
ENGELACHTIG
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Het aantreden van groep Fluxus op de
Brusselse Boterhammen vorig jaar en het
groeiend succes van het trio Ambrozijn,
Fluxus en de familie De Cauter ( Koen
met zijn kinderen) waren de eerste stap.
Maar het meisjestrio Laïs, door niemand
minder dan Amerika's Emilou Harris
geprezen om hun „engelachtige stemmen" werden een revelatie te Dranouter
en Brussel.
In coproductie met Radio 1 en de Wa-

rande besloot men een project op te
zetten onder de noemer Versierd Boeket
(waarom moest die titel in het Frans
vertaald?): vier Vlaamse groepen samen
op één podium in een avondvullend programma. Wij gingen kijken, en op de
planken van het Cultureel Centrum te
Strombeek-Bever werd het een aangename verrassing. Dertien muzikanten
netjes over de achtergrond in drie groepjes verdeeld, en Laïs die tussendoor vooraan vocale hoogstandjes brengt. Ambrozijn klinkt het meest vernieuwend, met
popgetinte en jazzy-invloeden die naar
John Renbourne maar ook opvallend met
Parijse zigeunermuziek is verwant. Een
tweede blikvanger is de violist Wouter
Vandenabeele die niet enkel door zijn
lange gestalte maar vooral door zijn virtuoze muziek menig liefhebber verbaast.
De Fairport-achtige muzikale omlijsting
van hun debuutplaat misten we enigszins
in enkele nummers maar Laïs weet door
stevige en overtuigende driestemmige samenzang het laatste ijs te breken; dit is het

verkiezingsdebatten '99
Het lijstje met verkiezingsdebatten groeit
aan. Ons weekblad publiceert het graag, zeker als er VU-mensen aan meewerken. Vanwege inet grote aanbod worden de gegevens
echter zo bondig mogelijk weergegeven.
Vrijdag 5 maart
Algemeen verkiezingsdebat voor laatstejaarsleerlingen m.m.v. Herman Lauwers
Van 13U.30 tot 15u.30 in het Annuntia Instituut, Turnhoutsebaan 430a te Wijnegem.
Zaterdag 6 maart
Onderwijsdebat over Welke financiering voor
welk onderwijs?, m.m.v. Chris Vandenbroeke.
Van 14U.30 tot 17u.30 in de ULB te Brussel.
Met simultane vertaling.
Maandag 8 maart
Panelgesprek
over
mobllltelt/mllieu/bedrljfskllmaat M.m.v. Patrik
Vankrunkelsven.
Om 19U.15 in de Kempense Kamer voor
Handel en Nijverheid Ceel.
Dinsdag 9 maart
Debat over het gezondheidsbeleid, m.m.v.
Patrik Vankrunkelsven.
Om 20u. in de Faculteit Medica, Grote Aula
MTC te Leuven,
Vrijdag 19 maart
Verkiezingsdebat, m,m,v. Jean-Marie Bogaert.
Van 8u,30u tot I0u. in het St.-Lodewijkscollege te Brugge.

vrijdag 19 maart
Verkiezingsdebat Welke toekomst voor
Vlaanderen?, m.m.v. Jean-Marie Bogaert.
Om 20u. In zaal 't Couvent, Kanunnik Decoenepleln. Male Sint-Kruis, Brugge. Org.:
WB-Brugge
Maandag 22 maart
Kopstukkendebat m.m.v. Patrik Vankrunkelsven.
Om 20u. bij KVHV-Leuven.
Woensdag 24 maart
Politiek debat over Recht op fuiven en Mobiliteit m.m.v. Herman Lauwers,
Om 20u, In de Raadszaal Gemeentehuis, 1ste
verdieping, Liersesteenweg 1 te Mortsel
Org. : Jeugdraad Mortsel
Donderdag 25 maart
Politieke dagen, m.m.v. Patrik Vankrunkelsven
Van 14U.30 tot 15U.30 in het Mater Salvatoris
Instituut Kapellen - ontstaan/standpunten
naar jongeren toe.
Woensdag 31 maart
Verkiezingsdebat-avond m.m.v, Patrik Vankrunkelsven. In de Handelshogeschool te
Antwerpen.

MUZIEK

beste dat in de jongste twintig jaar op de
Vlaamse folkplanken is getoond. Zeer
mooi is het inleidende traditionele De
wijn en ook Barbagal, door het refrein
alleen reeds een evergreen voor de toekomst. De zeer traditioneel klinkende
middeleeuws getinte liederen over de
Gentse naaister Isabelle en Het zoutvat
onderstrepen hun de kwaliteiten van de
groep. De verhalen over de wanhoop en 't
Jeugdig groen plus De wereld vergaan
tonen nog maar eens aan wat je met drie
stemmen kan doen én vertellen. Want dit
is hun tweede troef: net als in die voltreffer Warme Garnars is dit luisterlied op
zijn best. In 't Smidje freakt het trio stevig
uit op de omlijsting van groep Kadril: het
bekende liedje van Miek en Roel Wie wil
horen... wordt hier nogal jongensachtig
aangepakt. Waarna een van Brels minst
bekende maar mooiste liederen Grand
Jacques een meerstemmige intimistische
versie meekrijgt.
Afsluiter Zeven steken en Bruidsnacht zijn
stijlvolle wat trieste ballades. Over de
twijfel van de bruid die in japon over het
strand dwaalt, en dan weer de jongeman
die zijn zwangere vriendin ombrengt.
Kortom een plaat, in productie van Erwin
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Libbrecht voor Wild Boar Music en Folkcorner Den Appel, die in geen enkele
folkplatentoren mag ontbreken!
DANA WINNER
Iemand noemde haar de vrouwelijke
Tura, of nog de waardige opvolger van
Marva. Maar Dana is méér dan dat. Ze
heeft presence en vakmanschap en haar
liedjes zijn stuk voor stuk voltreffers. Ook
op haar nieuwste Ergens in mijn hart
(EMI) staan ook „Ik zing vandaag een
lied" en „Alles wat ik doe", die eerst als
singels uitgebracht alweer de toptien opklommen. Samen met haar levensgezel,
pianist, producer én man van de techniek,
Wilfried Van Baelen, wordt telkens weer
op de smaak van de romantische Jan-metde-pet en de dromende huisvrouw ingespeeld. Dit alles omlijst door een hedendaagse muzikale bewerking die ook
bij Celine Dion of Dolly Parton zouden
passen. Kortom kwaliteit van bij ons. Na
Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Afrika is
Dana terug bij ons, en haar versie van Jean
Vallée's L'amour doet ons vermoeden dat
ze ook naar onze zuiderburen lonkt.
Doen Dana!
Sergius

Patrik Vankrunkelsven
voorzitter VU

Neer
Vlaanderen,
meer
kansen.

c» Info over debatten met medewerking
van Patrik vankrunkelsven: Camilla
Ceerts, 02/219.49.30. Voor andere
parlementairen:
Koen
T'SIJen.
02/219.49.30.
VOOR DE VERNIEUWING
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^" oor kleinzerig getouwtrek omtrent
overheidssubsidiëring van hun
herdenkingen werden Guido Gezelle en Louis Paul
Boon onnodig tegenover elkaar gezet. Schaamteloos
haast werd hun letterkundige belangrijkheid
afgewogen. Onze medewerker, Willie Verhegghe,
toont aan dat dit een lachwekkende en nutteloze
bezigheid is geweest.

D

Gezelle-Boon of de
kamp der titanen
Het wordt me het literaire fin-de-sièclejaartje wel: twee toppers van de Vlaamse
literatuur worden herdacht, de 100 jaar
geleden m Brugge overleden Guido Gezelle en de 20 jaar geleden in Aalst
gestorven Louis Paul Boon. En rond deze
herdenkmgen is zowaar een korte maar
hevige strijd geleverd waarbij zelfs een
vakbond op de barricade is gesprongen.
Laten we het alvast over één ding eens
zijn: zoals Gezelle tijdens de voorbije
eeuw in Vlaanderen met kop en schouders boven zijn collega's uitstak, zo heeft
Boon in de bijna voorbije 20ste eeuw ons
literair wereldje gedomineerd, Boon is
niet voor niets onze enige valabele kandidaat voor de Nobelprijs geweest, alleen
zijn vroegtijdige en totaal onverwachte
dood op 10 mei 1979 heeft deze ultieme
bekroning onmogelijk gemaakt. Maar dat
beide grote heren nu tegen mekaar worden uitgespeeld is lachwekkend te noemen.
Om te beginnen leefden ze in een totaal
andere tijd: de priester-dichter schreef
nog vanuit het rurale Vlaanderen en bleef
gespaard van oorlogen, de arbeider-journahst-romancier Boon is net vóór het
uitbreken van de eerste wereldoorlog
geboren, had rechtstreeks onder de
tweede wereldoorlog te lijden- hij was
krijsgevangene in Duitsland- en hanteerde de pen vanuit een provinciestad
waar de industrialisering en verkommering hun klauwen hadden ingezet.
Een priester-dichter uit de vorige eeuw
vergelijken met een (in oorsprong) werkman-romancier van deze eeuw doet denken aan het appel-en citroenspelletje:
fruit zijn ze allebei, maar smaak en uitzicht
Boon heeft overigens nog flink meegespeeld in de doorgedreven mediatisering van de voorbije decennia: hij
werkte mee aan diverse radio- en televisieprogramma' s , er bestaan duizenden foto's van hem. Er loopt in de
Brusselse Fnac trouwens een fototentoonstelling over hem met foto' s door
zijn zoon Jo geschoten. Met de hooguit
tien foto's die ooit van de karakterkop
Gezelle zijn gemaakt zou je op tentoonstellingsvlak niet ver springen. Uiteindelijk zit de knapste Gezelle-foto nog
verpakt in een van zijn topgedichten: in
Moederken beklaagt de dichter zich over
het ontbreken van een "lichtdrukmaal"
van zijn geliefde moeder maar uitgerekend dat gemis zorgt dan toch maar

voor een subliem-vertederend stukje poëzie.
Wat de huidige receptie van hun literair
werk betreft vallen dan weer andere grote
verschillen te noteren. Alleen een overdreven West-Vlaams chauvinisme kan er
voor zorgen dat men
Gezelle's poëzie en taal nu nog echt
leesbaar kan noemen: tot zowat twintig,
dertig jaar geleden kon men op de lagere
school met wisselend succes nog Gezellepoëzie laten declameren, er valt te vrezen
dat zoiets nu bijna compleet onmogelijk is
geworden in tijden waarin de jeugd handiger is in het hanteren van rap- en andere
culttaaltjes. En laten we eerlijk zijn:
Gezelle leest niet vlot (meer), zijn taal is in
vele gevallen provincialistisch en haast
van een andere planeet te noemen. Voer
voor taaiknobbels aan universiteiten dus,
waar men ook vanuit een zelfde literairhistorisch perspectief Vondel en Hadewych nog leest en bestudeert.
Bij Boon liggen de zaken op dat vlak
totaal anders: zijn taalparticularisme is
van een gans andere orde en in feite - de
Denderstreekklanken en uitdrukkingen
buiten beschouwing gelatenoervlaams te noemen. Zoals Boon in De
Kapellekensbaan schrijft doet niemand
anders, maar dat maakt hem ook zo uniek
en herkenbaar en verstaanbaar want het is
de taal van de man in de straat, in een
gedreven, eigengereide stijl gegoten, als
een kuip mortel over de lezer gegoten zoals
het ooit in een essay over zijn werk zo
plastisch werd uitgedrukt. Wat dan weer
niet betekent dat men hem een gemakkelijk auteur kan noemen, iemand die je
zo maar even tussen de soep en de
patatten ter hand neemt om bijvoorbeeld
een paar bladzijden uit zijn meesterwerk,
het tweeluik De Kapellekensbaan - 7x>mer te Ter Muren, te lezen.
Ik vrees dat er heel wat werk van Boon in
pronkerige Vlaamse en Nederlandse bibliotheken staat zonder dat het ooit
(volledig) gelezen werd.
De Gezelle-Boon-revival van dit jaar
hangt dus veel meer op aan allerlei feestgedruis, tentoonstellingen en spreekbeurten dan aan een verdiende vernieuwde
lectuur van hun werk. Vooral in het geval
van Boon is dat spijtig, vind ik.
Daar waar de poëzie van Gezelle steeds
meer tot een literair-historich curiosum
gaat behoren heeft de artistieke en humane verdediger van de gebroeders
Daens blijvend af te rekenen met de
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"angstige" benadering van zijn wel zeer
eigenzinnig werk dat zowel naar de stijl
als naar de inhoud zo eigengereid en
ongewoon is dat het bij een verdiend
groot leespubliek op tegenkantingen en
rare afweermechanismen zal stuiten.
Daarmee bedoel ik dat Boon wel op heel
wat postume waardering, ja zelfs verering
kan rekenen maar daarom niet in verhouding zal gelezen worden. In feite is hij
uitgegroeid tot een literair monument dat
af en toe nog eens zal worden afgestoft en
bekeken zonder dat wat hem tot een
monument heeft gemaakt, zijn werk dus,
op een passende en verdiende belangstelling kan rekenen.
Wellicht kan de volgend jaar te verschijnen Boon-biografie dan toch nog

De knapste Gezelle-foto zit in het
gedicht Moederken.

I
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voor een extra duwtje zorgen, veel meer
dan de feestelijkheden naar aanleiding
van het twintigjarig overhjden. Kris
Humbeeck en Bart Nuyens van het Antwerps L.P.Boon-documentatiecentrum
doen er in elk geval alles aan om ook van
die langverwachte biografie een monument te maken. Allerlei voorpublicaties
maken niet alleen nieuwsgierig maar zorgen er ook voor dat enig enthousiasme
gewettigd is.
Louis Paul Boon verdient dit, meer dan
welke 20-eeuwse Vlaamse auteur ook.
Voor de rest moeten we hem, samen met
Gezelle in Brugge, in zijn geboortestad
Aalst in vrede laten rusten, Boon die aan
het einde van zijn leven zo levensmoe
was. Zoals blijkt uit de onlangs in het
tijdschrift Maatstaf gepubliceerde dagboekbladzijden.
Willie Verhegghe
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Boon, een
literair
monument
dat af en toe
wordt
afgestoft.
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NIEUW IN DE BIOS

LITTLE VOICE
In 'Little voice' speelt Michael Caine weer eens een vieze ouwe
profiteur, een rol die hem op het lijf geschreven lijkt en waarin hij
meermaals heeft uitgeblonken. Soms lijkt het wel alsof we dertig
jaar teruggaan naar zijn vertolking in 'Alfie'. Brenda Blethyn
('Secrets & Lies') is dan weer schitterend als de aan drank en lager
wal zijnde moeder. Maarjane Horrocks tekent hier wel voor de
beste vertolking van 1998. Alle mogelijke diploma's, oscaartjes,
beertjes en andere troep die bij prijsuitreikingen horen, zouden dit
jaar in haar richting moeten gaan. Grandioos zijn haar echo's 'imitaties' en 'pastiches' zouden in dit geval tekortschieten - van
Shirley Bassey, Mariene Dietrich, Judy Garland en Marilyn

•

MEDIALANDSCHAP

'ïfe=# Een maand later Nouchka van Brakel verfilmde in 1987 het aardige toneelstul< „Een maand
later" van Jan Donkers, over tw/ee vrouwen die door
middel van een advertentie met elkaar in contact
komen en besluiten om voor een maand Inun leven,
inclusief partner, te verruilen. Renée Soutendijk en
Monique van de Ven, de twee populairste vrouwen
van de Nederlandse cinema, speelden voor het eerst
samen in één film. Zat. 6 maart, Ned. 1 om
21U.05

John Goodman in
de klucht 'King
Ralph', zond. 7
maart, VT4 om
20U.15

Dream Lover Amerikaanse psychologische
thriller van Nicholas Kazan uit 1993. Ray Reardan is
yuppie en geniet aanzienlijk succes op het werk In
zijn privé-leven vergaat het hem minder goed. Hij
heeft net een scheiding achter de rug en zijn droommeisje uit een reclameposter is in het werkelijke leven
niet te vinden. Tot hij de uitgesproken knappe Lena
ontmoet Maan. 8 maart. Kanaal 2 om 20U.55
t J Histories Documentaire over Herman Teirlinck
(1879-1967), auteur van o.m Maria Spermalie en
Rolande met de bles, stichter van de toneelschool
'Studio Herman Teirlinck', kunstkenner, pedagoog en
levensgenieter. Teirlinck ontving in 1956 als allereerste de Prijs der Nederlandse Letteren. Dins. 9
maart, Canvas om 20U.55
" t # Truyi. Madly Deeply Anthony Mignhella,
schrijver van succesrijke TV-series als 'Inspector
Morse', maakte in 1991 een schitterend regiedebuut
met deze film over een jonge vrouw (een BAFTAwinnende rol van Juliet Stevenson) die zo erg treurt
om het verlies van haar vriend dat die opnieuw tot
leven komt Woens. 10 maart. Canvas om 20U.55
t J ^ Frantic Amerikaanse thriller van Roman Polanski uit 1988. De vrouw van een Amerikaans cardioloog wordt tijdens een medisch congres in Parijs
ontvoerd. Zoals in de meeste Hitchcock-films neemt
ook hier te integere hoofdfiguur het alleen op tegen
het ongeloof van de omgeving. Knappe film met een
prima Harrison l=ord. Dond. 11 maart. Kanaal 2 om
20U.55
R = # The Perez Family Juan Raul Perez, die op
Cuba 20 jaar achter de tralies zat, is eindelijk vrij en
trekt naar zijn vrouw en dochter, die naar Miami
gevlucht zijn. Op de boot leert hij het hoertje Dottle
kennen en door een vergissing van de Amerikaanse
immigratiedienst worden zij ingeschreven als een
getrouwd stel... Amerikaanse tragikomedie van Mira
Nair uit 1995 vriJ. 12 maart. Canvas om 23u.20
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vrouw. Laura heeft een trauma overgehouden aan de dood van
haar vader, die een platenzaak had. Mari is meer dronken dan
-e Qon >ibi
6D f^^^'i/fuchter en ze wil wel eens mannen mee naar huis nemen. Eén
^ ' daarvan is Ray Say (Caine) een uitgerangeerde talentscout.
isbnii
Len goed verstaander heeft inmiddels begrepen dat muziek een
goed deel van de film uitmaakt. Vooral de scène waarbij Moeder en
Ray het doen op Tom Jones' 'It's not unusual' en Laura iets van
Monroe: zij speelt hen niet, zij is hen. 'Little Voice'grijpt je in zijn
geheel bij de keel. Schrijverjregisseur Mark Herman, die zich Judy Garland ten beste brengt, is cinema van de bovenste plank.
baseerde op het toneelstuk van ]im Cartwright, heeft een schotel Ray ontdekt het talent van TV' en overtuigt haar de scene op te
gaan als hulde aan haar vader. Pas dan ontdekt hij welke diepten hij
bereid met de beste ingrediënten.
Jane Horrocks is Laura Hoff ('L.V.'- Little Voice), de terug- bij het meisje heeft aangeboord. Uitstekend werk! (****)
Willem Sneer
getrokken dochter van Mari (Blethyn) een ouder wordende blanke

•

www.xxx.vl ?
^ Wat twee 'schalkse ruiters' wel
lukte, schijnt onmogelijk voor zichzelf
ernstig nemende journalisten. Vorige
week dinsdag trachtte VTM-journalist
Beter Vandeborne de luchthaven van Zaventem binnen te geraken, gewapend met
een heuse cameraploeg. Hij wilde daarmee bewijzen dat de veiligheid op Zaventem zo lek is als een zeef. Bij het
klauteren over één van de afsluitingen
kwam de nijvere journalist ten val en
kreeg daarbij een stalen pin door zijn
hand. De inbraakpoging werd afgeblazen. Of ook de veiligheidsdiensten van
Zaventem hem in de smiezen hadden, is
niet geweten. Er wordt wel een onderzoek ingesteld.
Op dit moment moet iedere netzwerver een binnenlands internetadres
beëindigen met de letters '.be', voor België. Uit een antwoord op een schriftelijke
vraag van Fons Borginon blijkt nu dat de
federale regering ook de extentie '.vl'
mogelijk acht. Aangezien het merendeel
van de thuispagina's niet specifiek gericht
is op het internationale publiek, ziet het
VU-kamerlid geen enkele reden meer om
Vlaanderen géén eigen geografisch bepaald top /efe/-domein te bezorgen.
Vlaanderen zou daarmee niet helemaal
een buitenbeentje worden: er is nog een
aantal geografische gebieden die - alhoewel ze geen nationale staat zijn - over
een eigen code beschikt. Zo kent Antarctica de letters 'aq' en heeft Groenland,
dat tot Denemarken behoort, de letters
'gl'.
Telecommunicatieminister Elio Di Rupo
antwoordde Borginon dat hij na het bereiken van een consensus en op eenvoudige aanvraag van de internetgemeenschap de federale regering zal aansporen
om de invoering van een Vlaams top
level-domeinen aan te vragen bij het
lANA, de Internet Assigned Numbers Authority. Fons Borginon roept de Vlaamse
internetgemeenschap en de Vlaamse regering dan ook op om de federale regering officieel te verzoeken het top leveldomein '.vl' aan te vragen bij de daarvoor
bevoegde internationale instanties.
Uit een recent onderzoek van de
consumentenorganisatie Test Aankoop
blijkt dat de telefoontarieven van Belgacom tot de hoogste in Europa behoren.
Dat heeft tot gevolg dat ook het fervente
netzwervers op kosten worden gejaagd.
Voor sommigen onder hen reden genoeg
om op te roepen tot een heuse boycotactie. Het '24 uur'-comité roept daarom
op om op zaterdag 6 maart een hele dag
lang niet te surfen en zo weinig mogelijk

te telefoneren middels Belgacom-infrastructuur. Men neme er nota van!
Mogelijk gaat VT4 nu toch
Vlaams. Het commercieel station stelt
daaraan wel de voorwaarde dat VTM zijn
klacht indient tegen het beëindigen van
zijn reclamemonopolie. VT4 zou volgens
o.a. Het Belang van Limburg inmiddels
op zoek zijn naar journalisten. Die zal het
station met Britse licentie nodig hebben
indien het naar Vlaanderen wil komen:
dan is het verplicht dagelijks twee journaals te brengen.
De Nieuwsbrief van het Antwerps Pershuis is recent in een nieuwer
kleedje gestoken en zal binnenkort na
Agalev ook het Vlaams Blok als sponsor
kennen. De partij zal tweewekelijks een
hokje met haar logo in de Nieuwsbrief
krijgen. Het Antwerps Pershuis is de
thuishaven van alle beroepsjournalisten
van Antwerpen en Limburg. In De Morgen verklaarde Justin Gleisner, de voorzitter van de afdeling: „Maar als het Blok
ons wil sponsoren, dan zijn ze daar toch
vrij in. Wij kijken niet naar de oorsprong
van het geld dat aan ons gegeveii wordt.
Zolang het natuurlijk geen misdaadgeld

Even dachten wij dat PauUambers
het met zijn 'Jambers Magazine'
over een andere boeg zou gooien
Het begin van dit seizoen kende
Immers enkele bijzonder fraaie reportages over oa. zieken en
moordenaars. Ook deze over
'Porno in Vlaanderen', een slap
aftreksel van hetgeen al eerder te
zien was in 'Jambers', zal ons bijblijven. Vooral dan het copulerend
koppel Trico en Nicky Zij was een
veredelde prostituee, hij een gewezen bajesklant en beiden hadden elkaar gevonden in de betaalde liefde. Ten tijde van de opnamen - bij uitzending was het
koppel alweer uit elkaar, d.w.z.
'gescheiden' - vert;elden ze vrijuit
over hun economische activiteiten. „Van gewoon werk krijg je pijn
in je rug" luidde het onder meer.
Trico wilde ook wel iets kwijt over
zijn gevoelens wanneer Nicky 'het
raam' deed. Prettig vond hij het
niet altijd, „ik maak me zorgen
met al die rare mensen die er
rondlopen" bekende hij Enkele
minuten later zagen we Trico die
vergeefs probeerde 'een harde' te
krijgen tijdens de opnamen voor
een pornofilm van de onvermijdelijke EddV lipstick, de Vlaamse

Vlaanderen zal op het
Eurovisiesongfestival
vertegenwoordigd worden door
Vanessa Chinlton De 23-jarige
Dendermondse brengt er 'Like the
wind', een brave Eurosongcompositie
van John Terra. De Nederlandstalige
versie zal 'Hoog op de wind' heten.

is, maar dat het Blok misdaadgeld gebruikt, is nog niet bewezen. Vorig jaar
trok ook Agalev trouwens een budget uit
om het krantje te sponsoren. Daar zullen
zich toen ook wel een aantal collega's aan
gestoord hebben." Waarvan akte.

pornokoning die maatschappelijk
zo ingeburgerd lijkt dat een interview met Kerk en Leven niet
veraf meer kan zijn. Nicky kreeg
15.000 fr. voor de bijdrage in vleselijke activiteiten.
Later zagen we ook een Limburgse
Italo-hengst met hetzelfde stollingsprobleem: ofschoon één van
de actrices de Lewinsky-procedure
nauwgezet had gevolgd, kwam er
geen stand, laat staan schot in de

Slappe
kost

Jambers Magazine,
donderdag 25 februari 1999,
VTM

zaak. Een en ander doet vermoeden dat we binnenkort een
'Jambers Magazine' over slappelingen krijgen. De aflevering van
vanavond heeft de burenruzie als
onderwerp. Ook dat hebben we al
eens in een betere 'Jambers' gehad. Alweer niets nieuws onder de
zon dus.
Krik

Operetteleger (1)

Ierse eenheden te onderhouden.
Ten tweede schijnt Fons Borginon ervan
uit te gaan dat de vorming van een
Het standpunt van Fons Borginon (WIJ
18 feb. jl. - Het Belgische operetteleger) Europees leger in Belgische handen ligt.
Niets Is minder waar. Het is een publiek
roept toch wel enige twijfels op.
geheim dat de Europese (en Navo-)
In de discussie omtrent Landsverdedipartners geen ai te groot gewicht toeging werden Immers enige elementaire
kennen aan de Belgische mening ter
gegevens verzwegen, of zijn niet gezake. De geringe defensie-inspanningen
kend.
(een der laagste van gans de alliantie)
Primo bedraagt het Belgisch defensiezullen hier wel niet vreemd aan zijn. Ik
budget grofweg de helft van het Nederspreek mij hier niet uit over de gelandse. Ook de vergelijking met andere
grondheid van deze lage prioriteit die
landen toont geen overdreven militarisaan
de Krijgsmacht gegeven wordt.
tische reflex aan, wel integendeel. In de
Ten
derde kan een Europese defensie
marge: het „Engels" legerbudget dient
slechts kans op slagen hebben als er een
voorlopig ook nog om Schotse, Weishe en
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Operetteleger (2)
Dat een klein landje als België nog een
leger heeft is een status-symbool. (WIJ 18 febr. jl. - Het Belgisch operetteleger).
Want nooit opgewassen tegen een overmachtige vijand. Altijd moesten de grootmachten ons redden. Een zwak leger dat
zich verzet, veroorzaakt niets anders dan
enorme vernielingen op zijn gebied en
talrijke nutteloze doden. Later zullen wij
toch bevrijd worden. Waarom verspillen
we aan zulk leger nog zoveel geld, geld
dat elders broodnodig is?
Voor vredesmissies hebben we toch géén
40.000 man personeel, zowat 100 zware
Leopard-tanks, artillerie, raketten, straaljagers, schepen, gevechtshelikopters, enz.
nodig. Want voor ernstig werk, steun en
materiaal moeten wij beroep doen op de
grote broers. Mijnenvegers, als er géén
mijnen meer zijn? Grotere landen hebben
er genoeg voor het geval het ooit nodig is.
Ons klein budget is een peulschil tegenover wat Duitsland of Frankrijk kunnen opbrengen. Om van Amerika niet te
spreken. Het land dat stilaan over de hele
wereld politie speelt. Waar wij trouwens
blij mee zijn!
Een goed betaald Belgisch vrijwilligersleger, opgenomen in de grotere buurlanden van Europa is de beste oplossing.
Geschoold op het veel betere materiaal
dat grotere landen bezitten. Ideaal om de
materiaal- en talenkennis te bevorderen
en de samenwerking te verbeteren. Als er
maar één leger is zal er zeker nooit geen
oorlog meer ontstaan onder die landen.
Vergeet niet dat te veel nationale militaire
bevelhebbers ook gevaarlijk kunnen zijn.
In de voorbije geschiedenis zijn talrijke
gevallen bekend waarbij oorlogen bleven
duren omdat de militaire bevelhebbers
van geen ophouden wisten. De politieke
opinie opruiden, omdat ze wisten dat bij
het stoppen van de oorlog, zij ook hun
lucratief postje konden verliezen. (...)
Ook bij ons zal het afschaffen van het
leger op heel wat weerstand botsen want
velen zullen moeten afstand doen van het
luilekker leventje van een leger in vredestijd dat niets te doen heeft.
Willy Degheldere,
Brugge

Hoe dubbel?
Er is momenteel in Duitsland veel beroering rond de toekenning van dubbele
nationaliteit. Nergens wordt duidelijk gezegd wat die inhoudt. Het zou interessant
zijn te vernemen hoeveel personen bij ons
een dubbele nationaliteit hebben, hoeveel

er voor in aanmerking komen en wet deze
eigenlijk inhoudt: rechten en plichten
t.a.v. de twee landen, mogelijkheid van
inmenging van andere landen in ons
land... Hoeveel soorten Belgen zijn er
tegenwoordig?
Hilde Paulussen,
Deume.
Naschrift. De redactie legt de vragen aan
een parlementslid voor.

Notoir
Bij het lezen van het artikel over het
notariaat (WIJ, 18 febr. jl.) hoop ik maar
dat het ook geen 200 jaren zal duren voor
het het gros van de notoire Brusselse
dames/heren zal behagen de bestuurstaalwet toe te passen in onze hoofdstad
(Brussel). Deze nemen nog altijd hun pen
niet op voor het schrijven van een tweetalig aanplakbiljet (de fameuze geelzwarte affiches) voor een openbare verkoop in Brussel-hoofdstad.
Al jaar in jaar uit adviseert de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht de tweetaligheid in deze aangelegenheden, maar
dat raakt het notoire corps niet.
Een antwoord van ex-minister Johan
vande Lanotte op een parlementaire
vraag treedt deze tweetaligheid bij, maar
is evenmin aan het corps besteed.
En de huidige Justitieminister houdt zich
op de vlakte en orakelt over een
„controversieel vraagstuk".
En op zijn beurt ontvangt Bert Anciaux
enkel een njetuit de pen van de Kamer
der Notarissen van Brussel op een verzoek om tweetaligheid.
Zijn daaropvolgende brieven en x herinneringsschrijven worden boudweg niet
meer beantwoord.

samenhangend Europees politiek beleid
ontwikkeld wordt. De praktijk toont aan
dat er op dit vlak nog een lange weg te
gaan is.
Immers, hoe zal zo'n leger efficiënt ingezet worden in pakweg Bosnië, wanneer
de Fransen het voor de Serviërs blijven
opnemen, de Duitsers voor de Kroaten,
en de Britten klakkeloos de Amerikaanse
marsrichting blijven volgen?
In plaats van dergelijke onrealistische
standpunten in te nemen, kan een kamerlid misschien beter de interne structuurvan ons Belgisch leger leren kennen,
en, gewapend met die kennis, gedegen
hervormingsvoorstellen indienen.

En wat het Vlaams pacifisme betreft: dit
is niet zo histohsch als men ons wel wil
doen geloven. De bereidheid om naar
het Oostfront te trekken was met zo
marginaal als we nu wel zouden willen
hebben. Al die Viaamsgezinde milities in
het Interbellum liepen toch ook niet
rond met het fameuze gebroken geweer?
Tot slot: een oprecht streven naar vrede
laat geen plaats voor experimenten en
amateurisme. Daarvoor is de inzet te
hoog. Is er iets belangrijker dan vrede?
Erwin ureel,
Roeselare

^

De frustratie blijft natuurlijk, ook zij is
een vrouw voor wie ik nog nooit kon
stemmen om geografische redenen. (...)
Voortgaande op het „vrouwen-thema".
Het behoort tot de gewoonte dat mannen, ook politici, die gevierd worden bij
het neerleggen van hun functie, daarbij
wat lof toezwaaien aan hun vrouwen...
deze hebben inderdaad meestal gedurende jaren hun echtgenoot (en de kinderen hun vader) verloren aan deze functie. Nu we ook hier in de politiek steeds
meer verfoeilijke Angelsaksische geplogenheden zien opduiken, vraag ik mij af
of er wel eens iemand bij stil staat bij wat
deze vrouwen ook daardoor aangedaan

wordt. Laten wij aub terugkeren tot de
essentie: presteerde deze politicus of politica goed in zijn of haar functie ? De rest
is privé. Dat zou politicae vrijwaren van
idiote vragen die aan hun mannelijke
collega's nooit gesteld worden!
Hilda Paulussen,
Deurne
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RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.

Knappe koppen
voor Vlaander

Misschien
wel
een
„communicatievraagstuk"?
Maar het tweetalig lichtpunt voor de
Brusselse Vlamingen komt uit de zes
faciliteitengemeenten.
In Sint-Genesius-Rode bijvoorbeeld.
Daar kan het voor sommige notoire dames/heren al wél tweetalig.
Ja, zelfs met het Frans als eerste taal, zoals
het daar nu past.

# « * i w

Eddie Favoreel,
Brussel

Vrouwen
Inderdaad - tot mijn eigen verbouwereerdheid - vergat ik in mijn vorige brief
mevr. Van de Casteele, een zeer ijverige
dame met grote dossierkennis. Mijn opo ^
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it jaar PMft de VLOC, de Vlaamse Oudercomités voor dove en spraak- en
taalgestoorde kinderen zijn 25ste verjaardag. WIJ
sprak met Jan Stevens, één van de oprichters.

D

^

Jan Stevens is, samen met Simonne Janssens-Vanoppen, 25 jaar lang één van de
drijvende Icrachten geweest aciiter de
VLOC, een Vlaamse vzw die ouders van
dove en spraak- en taalgestoorde kinderen bundelt. De organisatie heeft de
afgelopen kwarteeuw bewezen niet alleen
een zelfhulpgroep te zijn, maar was ook
een standvastige gesprekspartner met o.a.
de overheid, het onderwijs en de medische wereld. Overal verdedigde zij de
belangen van de doven en spraak- en
taaigestoorden.
Onze gesprekspartner kan terugkijken op
een leven vol sociale inzet. Na enkele
jaren als ontwikkelingshelper avant-lalettre in Rwanda, kwam de inzet voor de
Vlaamse beweging. Jan stond mee aan de
wieg van VU-Brustem, een deelgemeente
van Sint-Truiden, en was er ook actief in
o.a. heiDavidsfonds. Zijn al goed gevulde
leven werd nog wat drukker bij de geboorte van zijn vierde kind. Na goed 9
maanden bleek immers dat Helga doof
was. Ze was één van de gemiddeld 65
Vlaamse kinderen die jaarlijks doof worden geboren. Omdat Jan er de tijd voor
nam en om de strijd niet helemaal alleen
te moeten aangaan hield hij samen met
enkele andere ouders van dove en taal -en
spraakgestoorde kinderen de VLOC boven de doopvont. „1968 was voor mij een
scharnierjaar" zegt Jan. „Na de geboorte
van ons vierde kind, heb ik in overleg met
mijn echtgenote beslist om halftijds te
gaan werken. Ik was dus al huisman nog
voor het begrip was ingeburgerd."
VROEG OPSPOREN
De thuiswerkende vader begreep al vlug
dat Helga doof was. Die vroege ontdekking was een geluk bij een ongeluk:

UITSMIJTER

hoe sneller de opsporing, hoe eerder de
spraak- en taaitherapie kan beginnen. Jan
is dan ook zeer te spreken over de zgn.
Algotest die door Kind&Gezin wordt uitgevoerd bij peuters van amper één maand
oud en waarmee doofheid wordt opgespoord. Vlaanderen staat daarmee aan
de Europese top. 25 jaar geleden werden
de kinderen niet systematisch getest en
daardoor liepen de doven al onmiddellijk
een haast onoverbrugbare achterstand
op. „De mogelijkheden tot het aanleren
van spraak zijn het hoogst tot zowat het

telt, is daarvoor te klein" verklaart Jan
nader.
OUDERS EN ONDERWIJS
„De rol van de ouders kan in het aanleren
van de spraak en bij de integratie van hun
kind onder leeftijdsgenoten moeilijk
overschat worden" zegt Jan. „Als wij met
Helga 'goede resultaten' - ze werd advocate - hebben geboekt dan is dat omdat
ik er de tijd voor kon nemen en dat ook
heb gedaan. Vandaar ook dat wij op het
symposium ter gelegenheid van ons ju-

25 Jaar
ouders van doven
vierde levensjaar" zegt Stevens. „Daarna
wordt het bijzonder moeilijk. Wie nooit
iets gehoord heeft, kan immers ook niet
uit zichzelf spreken. Wordt de doofheid
vroeg opgespoord en heeft het kind geen
bijkomende handicap - wat voor zowat
de helft van de doofgeborenen helaas wel
het geval is - dan is de achterstand niet
onoverkomelijk. De meesten leren dan
ook spreken, zij het meestal niet zo goed
als hun leeftijdsgenoten. Ook met het
dragen van een hoorapparaat begint het
kind best zo jong mogelijk."
Toen in 1974 beslist werd om het onderwijs voor Spraak- en Taalgestoorde op
secundair niveau af te schaffen en de
kinderen te laten meedraaien in het gewone onderwijs, werd de VLOC opgericht. Tot op heden werkt de vereniging
met vrijwilligers en ontvangt ze vrijwel
geen subsidies. „Onze groep, die zo'n 700
leden met kinderen in de schoolleeftijd

Ouders
in de hoofdrol
Naar aanleiding van zijn 25-jarig
bestaan organiseert de VLOC vzw
in het A.Z. Mlddelhelm In Antwerpen op zaterdag 20 maart
1999 een symposium onder Inet
motto 'Ouders in de Hoofdroi',
Het korte jubiieumprogramma
duurt goed drie uur. Drie van de
sprei<ers zijn ouders van dove l<inderen, zij brengen een i<orte getuigenis 'uit het leven gegrepen'.
Andere bijdragen handelen over
de rol van de ouders in de opvoeding, over de relatie mensenrechten-ouders-onderwijs en over
het opvoedingsproces als gebeuren van 'los-laten'. De ontvangst Is
voorzien rond 13u.50, de receptie
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neemt een aanvang rond 16u.30.
Tijdens het symposium Is ook een
tentoonstelling te bezichtigen.
Ouders van dove en spraakgestoorde kinderen dragen 200 fr. bij
in de kosten, anderen betalen 300
fr. per persoon. Wie dat wil kan
vooraf inschrijven door het aangepaste bedrag over te maken op
reknr. 455-5099151-06.
c» Meer info, ook voor een routebeschrijving en VLOC-publicaties: Secretariaat van de VLOC
vzw, M. Scheperslaan 171, 3SS0
Heusden-Zolder,
tel. & minitel:
011/S3.68.23,
fax: 011/53.87,60.

bileum (zie kader) de hoofdrol aan de
ouders geven."
In de afgelopen 25 jaar is er veel ten goede
veranderd. Het meest opvallend is de
glazen huis-pohtiek van de doveninstituten. „Vroeger leek het erop alsof je je
kind aan de drempel van zo'n school
afzette om verder geen inspraak meer te
hebben. Je mocht ze bij wijze van spreken
enkel brengen en afhalen. Nu bestaan er
goed uitgebouwde, professionele thuisbegeleidingsdiensten, zijn er vrijwel
overal ouderverenigingen, ... Ouders
kennen hun kind beter dan wie ook en de
instituten zijn dat gaan inzien. Veel gebeurt nu in onderling overleg tussen
ouders en school" zegt Stevens. De
VLOC onderneemt overigens ook acties
naar het gewone onderwijs, waar veel
dove kinderen op termijn in terecht komen. Een doof kind in de klas vergt altijd
meer aandacht. „Soms vraagt dat van de
leerkracht een grotere inspanning - zoals
het samenstellen van een dictee, in andere
gevallen beperkt het zich tot het duidelijk
articuleren met het oog op liplezen"
verduidelijkt Jan.
Naast de 'gewone' activiteiten organiseert de VLOC jaarlijks ook een infoweekend voor ouders van dove kinderen. „Veel ouders ontdekken daar dat
ofschoon geen doof kind gelijk is, er veel
gelijkaardige problemen zijn. Ze leren er
dat ze niet alleen staan en zoeken samen
met anderen naar oplossingen."
EUROPA VOLGT
De VLOC werkt sinds 1990 ook in Europees verband samen met een 28-tal
soortgelijke organisaties. FEPEDA is het
letterwoord voor de Europese Federatie
van ouders van kinderen met een auditieve
handicap. Onder Jans voorzitterschap
(1995-1998) stelde de FEPEDA de
'Declaratie van Napels' samen, om er de
Europese beleidsmakers op attent te maken dat ze met dove kinderen en hun

ouders rekening dienen te houden. Dit
Europees handvest legt vooral de nadruk
op het verschaffen van volledige en correcte informatie. Onder meer over de
cochleaire implant ook wel 'bionisch oor'
genoemd (zie ookHwmo, 7 juli 1998). Dit
hoogtechnologisch apparaatje is een uitstekend hulpmiddel voor veel doven. „In
een verklaring van vorig jaar eist de
FEPEDA bv. dat de medici hun dove
patiënten voldoende inlichten over de
verschillende soorten van CI's en niet
alleen over het apparaat van de fabrikant
waarmee zij een - veelal exclusieve overeenkomst hebben" zegt Jan. De FEPEDA legt zich overigens niet alleen toe
op de medische kant van de zaak. Ze
strijdt bv. ook voor meer ondertiteling
van TV-programma's, iets waar niet alleen doven, maar ook de honderdduizenden slechthorenden iets aan hebben.
Afwachten of Europa oren heeft naar de
eisen van FEPEDA.
(gv)

Jan stevens:
„De rol van de
ouders van
dove kinderen
kan In het
aanleren van
de spraak
moeilijk
overschat
worden."

lé

8 tips
in Nederland wordt het aantal slechthorenden tegen
2000 geschat op ongeveer 2 miljoen mensen. Velen
daan/an zullen sociaal geïsoleerd raken omdat ze de
anderen niet meer begrijpen. Om dat te voorkomen
verspreidt de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden, kortweg NWS, een 8-tal tips voor de
omgang met slechthorenden. We willen ze u niet
onthouden.
1) Schreeuwen helpt niet. Spreek langzaam en duidelijk. Let vooral op de uitspraak van de medeklinkers.
2) Spreek vanop een korte afstand met de slechthorende. Hoe korter de afstand, hoe minder geluiden
de ontvangst verstoren.
3) Zorg ervoor dat de slechthorende kan zien wat u
zegt. Iemand die slecht hoort ondersteunt het gehoor met de ogen; het zgn. liplezen.
4) Schakel achtergrondlawaai uit. Een slechthorende
is niet in staat om uit een veelheid van geluiden er één
geluid uitte halen,
5) Heb geduld. Gebruik eens andere woorden om
hetzelfde te zeggen.
6) Neem in gezelschap de slechthorende op in het
gesprek. Noem telkens het 'onderwerp', dan voelt de
slechthorende zich betrokken.
7) Lach de slechthorende niet uit bij een verkeerde
reactie. Vertel wat er aan de hand is.
8) Bij het doorgeven van namen en adressen is het om misverstanden te voorkomen - beter ze op te
schrijven.
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