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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

I n het voltallige Vlaams parlement 

werden verleden woensdag vijf 

resoluties omtrent de volgende 

staatshervorming goedgekeurd. De Franstalige 

pers, in koor met de Franstalige 

partijvoorzitters, beschouvrt: de resoluties als 

een regelrechte oorlogsverklaring. Le Soir 

schrijft letterlijk dat de Vlamingen naar de 

taalgrens oprukken voor le choc nord-sud. 

Impliciet is een verwijzing naar het 

collaboratieverleden nooit ver weg. FDF-

voorzitter Olivier Maingain heeft het over dé 

Vlaamse 'fascisten'. 

Zoals VU-fractieleider in het Vlaams 

parlement Paul Van Grembergen terecht 

opmerkte, overtroefden de Vlaamse 

parlementsleden elkaar geenszins in 

communautaire krachtpatserij of 

scheldtirades. Wel integendeel, er gingen 

nauwelijks vijf minuten voorbij of één of 

ander parlementslid wees op de noodzakelijke 

solidariteit met de zuiderburen. Bovendien 

werd voortdurend het verband gelegd tussen 

een volgende staatshervorming en een beter 

bestuur, dichter bij de mensen. Overigens was 

het bijna gênant om aanhoren hoe vaak de 

parlementsleden van CVP en SP elkaar 

verwittigden voor navelstaarderij of egoïsme. 

Het wordt tijd dat we van een dergelijk 

misplaatst schuldgevoel, niet zelden 

aangewakkerd door de media, verlost worden. 

Waar ligt het door sommigen 

aangehaalde verband tussen communautaire 

eisen en extremisme? Het Vlaams Blok stapte 

op, daardoor werd een ruim vergelijk met de 

SP mogelijk, zodat uiterst rechts niet langer 

een blok aan het been is. Ook uit de 

goedgekeurde teksten kan geen vorm van 

extremisme achterhaald worden. Het is 

volstrekt logisch dat de deelstaten fiscale 

verantwoordelijkheid dragen. Alle 

deelgebieden, ook Brussel en Wallonië, 

kunnen naar eigen inzichten belastingen voor 

hun beleid innen. De inkomensvervangende 

uitkeringen als pensioenen blijven federaal. 

Inzake gezondheidszorg wordt voorzien in 

solidariteit tussen Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel. De SP diende op het laatste nippertje 

een amendement in dat verwijst naar een 

bijzondere financieringswet, zodat de 

transferten in de gezondheidszorg, net zoals 

dit nu voor onderwijs geldt, geleidelijk 

afgebouwd kunnen worden. Op die manier is 

Wallonië in staat bij te benen. Hebben de 

Franstaligen daar enig benul van? 

Het communautaire debat, aldus/ofca« 

Sauwens, voorzitter van de commissie 

Staatshervorming, is hoe dan ook 

aangezwengeld. ,JDe Franstaligen kunnen niet 

meer om de wens van de meerderheid van de 

bevolking heen." Ook Mare Van Peel kwam dit 

als CVP-voorzitter met zoveel woorden in het 

Vlaams parlement verklaren. 

(evdc) 

Het Vlaamse plan. 4-5 

Alles In beweging. 

Een hart onderde hem. 

Vanessa & Vondel 

Omtrent Wllfhed 

6 

8 

14 

16 

In deze uitgave wordt aandacht besteed 
aan de staatshervormende teksten die 

door een meerderheid in het Viaams par
lement werden aangenomen. Dat de 
Franstaligen daar zo leliji< op reageren ver
raadt enig ongemal< aan hun kant. Om 
aiierlei redenen is Waiionië niet kiaar met 
een eensgezinde visie op de toekomst van 
de Franstalige regio. Oorzaken zijn o.m. 
spanningen in de verschillende partijen. 
Fraudezaken sloegen diepe 
bressen in de PS, de PSC 
splitte, de brede alliantie PRL-
FDFMC hoopt met de dikste 
brokstukken te gaan lopen, 
Ecolo belijdt een post-unitair Belgicisme. 
Voorlopig betekent uiterst rechts in Wal
lonië nog niet veel en wat vakbondsleider 
d'Orazio aan stemmenkracht bezit moet 
nog worden bewezen Om het plaatje vol
ledig te maken Is er nog steeds die on
derhuidse drang om bij Frankrijk aan te 
sluiten France, liste electorale pour la reu
nion de la Wallonië et de la France, zoals de 
parti rattachlste zich aanbiedt, wil op 13 
juni uittesten of dit verlangen echt leeft 
Boegbeeld wordt Paul-Henri Gendebien. 
De rebelse edelman, ondertussen ook al 
59, gelooft niet meer in België In De 
Standaard laat hij noteren ,,dat België een 
stervend lichaam is en een nieuwe gronds-
wetsherziening geen zin meer heeft". Vol

gens de rode baron moeten na 13 juni 
afgevaardigden van Vlaanderen en Wal
lonië elkaar ontmoeten en onderhande
lingen over de scheiding beginnen. Wat 
raar voor een nazaat van de Gendebien die 
in 1830 mee aan het Belgische kraambed 
stond! 
Nee, Wallonië heeft geen eenduidig pro
ject voor verdere staatshervorming, dat 
blijkt ook uit het boek dat recent over 

Waalse onrust 
Robert Collignon (PS) verscheen. Daahn 
past de Waalse minister-president én re-
gionallst zijn denkbeelden over de toe
komst van België aan. Herhaaldelijk sprak 
hij zich, als Waalse nr.1, voor vier gewesten 
uit: Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Duits 
België. Vanuit dit standpunt was zijn voor
keur voor Namen als Waalse hoofdstad 
vanzelfsprekend. Vandaag zet Collignon 
het Waalse gewest op een laag pitje en 
trekt de kaart van de Franse gemeen
schap Hij ergert er zich aan dat de Vla
mingen Brussel als de hoofdstad van hun 
gewest én van hun gemeenschap blijven 
beschouwen. Dat mag Collignon toch niet 
verbazen, hoe stekelig de verhouding tus
sen Vlaanderen en Brussel soms ook is 

„Brussel ook onze stad!" is dan misschien 
een afgezaagde slogan, hij blijft alle ac
tualiteit bevatten. 
Er is vanuit Wallonië nooit veel begrip voor 
Brussel geweest en omgekeerd ook niet! 
Walen hebben het niet voor de omhoog 
gevallen, slecht Frans taterende bourgoi-
sie die van het Vlaamse Brussel Petit Paris 
wou maken. Niet voor niks heeft Wallonië 
voor de scheiding van Waals gewest en 
Franse gemeenschap gekozen, het heeft 
zelfs een parlement zonder Franstalige 
Brusselaars. In tegenstelling tot Vlaande
ren dat de Vlaamse inwoners van Brussel 
steeds als volwaardige Vlamingen is blijven 
beschouwen. Door Brussel af te stoten 
heeft Wallonië van de hoofdstad een 
(gedeeltelijk) derde gewest gemaakt, een 
stadsstaat die niet bij machte is om de 
problemen eigen aan een multi-raciale 
grootstad te beheersen. 
Ook al komt de koerswending van Col
lignon raar over, toch zit er een lichtpunt 
in. Het Is goed dat de Franse gemeenschap 
zich ook om Franstalig Brussel bekommert 
In de door het Vlaams parlement goed
gekeurde teksten wordt Immers gevraagd 
dat het bestuur over het Brussels hoofd
stedelijk gewest door de twee gemeen
schappen zou waargenomen worden. 
Slechts zo kan Brussel tot zijn ware pro
porties worden teruggebracht En deze 

zijn: een agglomeratie die efficiënt be
stuurd wordt, die weer leefbaar wordt, die 
de armoede bestrijdt, die wonen veiliger 
en aangenamer maakt. Precies daarom 
moeten de twee gemeenschappen er sa
men én evenwaardig bestuursverant-
woordelijkheid dragen. 
Door van Brussel een bijna-derde-gewest 
te maken hoopte men een Kleln-Belgiëte 
creëren, dat van de unitaire staat ten 
minste het symbolische hart bewaarde 
Maar Brussel werd een concurrent van de 
gewesten, tot op de internationale mark
ten De stad groeide uit tot een twistappel 
met in zich de kiemen van bestendig 
conflict. 
De Franse gemeenschap zal inzien dat een 
gedeeld bestuur over Brussel uiteindelijk 
de enige uitweg is. Daartoe zullen de 
Brusselaars een keuze moeten maken, zij 
zullen tot één van de gemeenschappen 
behoren en daarvan de rechten genieten 
en aan de plichten voldoen Dat lijkt een 
hele stap, maar met nieuw Nu reeds kie
zen zij als het over onderwijs gaat of voor 
kieslijsten. Wat ze zelf aankunnen, zullen 
ze ook zelf moeten doen. 
Eens zullen de huidige gewesten tot twee 
ware deelstaten uitgroeien, tegen dan 
hoeft Brussel niet langer een conflictstad 
te zijn. 

MaurKs van Lledekerke 



Zeg niet te gauw... 
De datum van de volgende Hoeseltse 
gemeenteraad dreigt te moeten worden 
verschoven. Reden: de zeven 
vrouwelijke raadsleden willen dan naar 
de Chippendales. De Hoeseltse 
burgemeester kon er vreemd genoeg nog 
om lachen en voegde eraan toe dat de 
dames in het andere geval meestal 
afwezig blijven wegens zieke kinderen of 

pijnlijke maandstonden. En dat laatste 
schoot de vrouwen - die dus een 
'ludiek' avondje 'halfnaakte mannen-
kijken' hadden gepland - in het 
verkeerde keelgat. Ze vinden het niveau 
van de burgemeester maar allesbehalve 
en betreuren het dat vrouwen in de 
politiek niet ernstig worden genomen. 
Neen, geef hen maar Wil fried Martens! 

In beweging 
„Ik ben geen liberaal, maar wel een volksnationallst De 
ontvoogding van de mens moet de Vlaamse gemeenschap 
vorm en uitstraling geven. Dat gaat niet als men zich met 
meer thuisvoelt Dat kan maar als we de bevolking In 
beweging krijgen." 

Bert Anciaux tijdens de voorstelling van zijn boek 'Alles in 
Beweging'. KVS, vrijdag 5 maart 1999. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

De jongste maanden zijn aan 
hersenvliesontsteking al acht doden 
gevallen. 

De piloot die de ramp met de 
skilift in het Italiaanse Cavalese ver
oorzaakte is door een Amerikaanse mi
litaire rechtbank vrijgesproken. Bij 
het ongeval kwamen 20 mensen om 
het leven onder wie 5 landgenoten. 

Patrick Derochette, beschul
digd van de moord op het meisje 
Loubna Benaïssa, zal niet voor assisen 
verschijnen. De man wordt geïnter
neerd. 

Etienne Schouppe, u weet wel 
dat mobiliteitsgenie van de CVR ver
dient jaarlijks 14,6 mio.fr. De man klust 
ook nog wat bij als o.a. burgemeester 
Als u van dit bericht heel kwaad wordt: 
terecht! De NMBS krijgt ondertussen 
een 4,9 op tien voor stiptheid. Dat blijkt 
uit een interne enquête. 

J.M.Happart kon niet verkrop
pen dat een aantal Vlaamse arche
ologen volstrekt legaal vondsten had 
gedaan op zijn terrein en kieperde 
daarom alles in een plas water In De 
Morgen werd zijn gedrag als 
'liysteriSGlt' omschreven. 

Stanley Kubrick, één van de 
belangrijkste filmregisseurs van deze 
eeuw, is op 70-jarige leeftijd overle
den. 

Stad Mechelen wil een geslo
ten internaat voor delinquente mi
grantenjongeren tussen 12 en 18. 

Rik D'hondt, de vermiste di
recteur van het centrum voor asiel
zoekers in De Haan, heeft zelfmoord 
gepleegd. 

Telefoneren met een CSIM 
warmt de hersenen op: zeker wanneer 
je andere mensen ermee stoort! 

Tot slot: 'Marks&Spencer' 
vond het nodig om ons middels een 
commerciël boodschap in De Morgen 
tweetalig te woord te staan. Over heel 
Vlaanderen. Dom hè? 
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DOKTERSZOON 
Ondanks verkiezingsbeloften in 1995 
heeft de federale regering nagelaten de 
Sociale Zekerheid grondig te hervormen. 
De problemen in de sector zijn nochtans 
niet gering. Door vergrijzing, nieuwe 
ziekteverschijnselen en duurdere tech
nologieën blijven de gezondheidsuitga-
ven stijgen. Ook verzuiling en politisering 
en prestatiegebonden financiering drij
ven de kosten op. Daartegenover worden 
besparingen op de patiënt afgewenteld. 
Overigens dreigt de financiering van het 
hele systeem op de helling te staan. 
VU&ID pleitte verleden week tijdens een 
persconferentie voor een efficiëntere ge
zondheidszorg. De alliantie breekt een 
lans voor de invoering van een volks
verzekering en echelonering (zie blz. 3). 
De alliantie merkt terecht op dat deze 
beleidsvoorstellen niet alle problemen 
zullen oplossen. In de gezondheidszorg 
moeten zowel de overconsumptie als het 
veel te hoge gebruik van bepaalde ge
neesmiddelen zoals antibiotica en kal
meermiddelen mgedamd worden. Beiden 
jagen niet enkel de uitgaven de hoogte in, 
ze vormen ook een bedreiging voor de 
volksgezondheid. 

Tijdens de Gezondheidstop, verleden 
week woensdag in Brussel, sprak premier 
Dehaene andermaal een aantal verkie
zingsbeloften uit. De premier had het 
deze keer niet over de noodzakelijk al
ternatieve financiering, laat staan de com
munautarisering van de gezondheidszor
gen. De dokterszoon haalde daarentegen 
fel uit naar de ziekenfondsen en in het 
bijzonder naar huisartsen en patiënten. 

De artsen, aldus Dehaene, schrijven te 
veel geneesmiddelen voor, patiënten zou
den niet anders verlangen. 

HUISAPOTHEKER 
Dehaene pleitte voor een mentaliteits
wijziging bij artsen en patiënten. Dat is 
niet geheel onterecht, maar zal niet als 
vanzelf gerealiseerd worden. Zeker niet, 
wanneer, zoals de premier voorstelt, de 
groeinorm inzake uitgaven in de gezond
heidszorg raag opgetrokken worden. Aan 
een mentaliteitswijziging dient een dras
tische hervorming van de gezondheids
zorg en - structuren vooraf te gaan. Om 
overconsumptie te vermijden en een kwa
liteitsvolle gezondheidszorg te behouden, 
aldus VU-ID, is „kwaliteitscontrole een 

uitdaging voor de beroepsgroep zelf. Daar

bij kan gebruik gemaakt worden van zorg-

proftelen. Met betrekking tot het me-

dicatiegebruik zijn overleggroepen tussen 

huisartsen en apothekers noodzakelijk." 

VU-fractieleider in de Kamer Annemie 

Van de Casteele wees tevens op de on
doorzichtige financiering van de zieken
huizen. In een nieuw stelsel moet der
gelijke financiering gebaseerd zijn op 
vaste kosten, de behandelde patiënten en 
hun ziekteverschijnsel. 
Van de Casteele pleit bovendien voor een 
ernstig geneesmiddelenbeleid. ,J)e eigen 

bijdragen van de patiënt zijn flink ge

stegen. Overigens kunnen geneesmiddelen 

niet met consumptiegoederen gelijkge

steld worden. Zij kunnen slechts in de 

apotheek worden afgeleverd. En een strik

tere definitie van geneesmiddelen moet 

een betere waarborg voor de volksge-

Europese 

hymne verder 

weg dan ooit? 

zondheid bieden. Anderzijds kan het tijdig 

en juist gebruik van geneesmiddelen vaak 

duurdere ingrepen voorkomen. De apo

theker hoort dan ook als deskundige be

schouwd te worden en moet tot het juiste 

gebruik van geneesmiddelen aanzetten. 

De introductie van een huisapotheker kan 

tot dit alles bijdragen." 

BELOFTEN 
INGETROKKEN 
Naar aanleiding van de zogenaamde 
'agressieve' resoluties die het Vlaams par
lement over de staatshervorming goed
keurde, weigeren de Franstalige partijen 
elke medewerking. Zo verzetten ze zich 
met klem tegen elk voor herziening vat
baar te verklaren communautair artikel 
van de grondwet. 
Reeds in 1995 was de voor herziening 
vatbare lijst van grondwetsartikelen alles 
behalve communautair geïnspireerd. In 
navolging van de beloften die de Frans-
taligen tijdens de Sint-Michielsakkoorden 

van 1993 maakten, werd in 1995 wel in 
de regionalisering van de gemeente- en 
provinciewet en in de toekenning van de 
residuaire bevoegdheden aan de deel
staten voorzien. Daarvan kwam deze tij
dens deze legislatuurperiode niets in huis. 
Beide eisen staan dan ook verwoord in de 
resoluties van het Vlaams parlement. Pre
mier Dehaene gaf te kennen de daartoe 
noodzakelijk grondwetsartikelen voor 
herziening vatbaar te verklaren. De 
Franstaligen trekken nu hun oorspron
kelijk beloften in en eisen van Dehaene 
dat hij zelfs van deze beperkte grond
wetsherziening afziet. 

NAAR FRANKRIJK 
Heel wat Vlaamse eisen hoeven niet met 
een grondwetsherziening gepaard te 
gaan. Wel kunnen de meeste Vlaamse 
verlangens slechts ingevuld worden met 
bijzondere wetten. Daartoe is een meer
derheid in elke taalgroep en dus een 
akkoord met de Franstaligen noodza
kelijk. 

Voor Paul-Henri Gendebien hoeft dit alles 
niet meer. De gewezen voorzitter van het 
Rassemblement Wallon (RW) vindt dat 
Vlaanderen en Franstalig België over de 
scheiding moeten onderhandelen. Gen
debien meent dat een autonomer of au
tonoom Wallonië niet leefbaar is. Ove
rigens, aldus Gendebien, heek José Hap

part (PS) „de Waalse bewegmg tot wees 

gemaakt." 

Wat rest van de Waalse beweging, zo 
voorspelt Gendebien, pleit voor de we
deraanhechting van Wallonië bij Frank
rijk. Zonder het luidop te verkondigen 
zouden heel wat Waalse socialisten en 
zelfs sommige christen-democraten deze 
mening zijn toegedaan. Gendebien, die 
van 1988 tot 1996 als generaal-afge-
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Waarde Heer 
HoofcireaacFeMr. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Hebt gij 
vorige week die advertentie in uw blad wel van tevoren gelezen? 
'Knappe koppen voor Vlaanderen': moest dat niet zijn 'Knappe 
kaalkoppen voor Vlaanderen'. Want ofschoon madam Van 
Haegendoren er voornaam op staat, uw collega Platel en 
professor Pieters lijken mij toch meer haar op hun tanden te 
hebben dan op hun hoofd. Ludwina vond het bijzonder om te 
lachen: „Op hersens groeit geen haar" heb ik haar van antwoord 
gediend. Ik durf er mijn haar - weinig, vriend De Liedekerken, 

weinig - op verwedden dat ook gij blinkt in de zonneschijn! 
Ik heb ook een voorstel om Vannessa Chinitor in het Frans te laten 
zingen: 'Comme Ie vent' klinkt volgens mij al veel beter dan 'Like 
the Wind', iets wat mij teveel doet denken aan het CVP-
verkiezingsprogramma. 'Voel je wel in je vel' lijkt me voor hen 
dan ook een goede slogan. Die bovendien kan aangepast worden 
naargelang de politicus in kwestie. Voor Wivina Demeester wordt 
dat 'Voel je welleke in je velleke', voor Dehaene 'Voel je wellen in 
je vellen'. 

Ge kunt uwen alliantievoorman overigens bedanken voor zijn 
nieuw boekske. Ik heb het gelezen en - helaas - datzelfde heeft 
ook onzen Adam gedaan. Hij heeft verdorie sinds zaterdag
middag niet meer stilgezeten. De pastoor heeft hem zelfs uit de 

mis gestuurd omdat hij de parochianen te pas en te onpas liet 
rechtstaan en weer gaan zitten. Van ellende heb ik hem maan
dagmorgen naar Wetteren gestuurd en daar leek zijn inzet toch 
beloond te worden. Totdat d'n een of anderen onnozele liberaal 
het nodig vond te scanderen 'Niet rijden met de remmen dicht'. 
Het kan verkeren, De Liedekerken. 

Rest mij nog u mijn slogan aan te kondigen alwaarmee ik de 
verkiezingen wens te winnen: 'Wees content, ik ben een echte 
vent!' 

Uw spierbalrollende, 

De Gele Geeraerts 
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vaardigde in Frankrijk verbleef, ziet ook 
daar stemmen opgaan om Wallonië bij 
Frankrijk aan te hechten. Gendebien 
heeft overigens overschot van gelijk wan
neer hij beweert dat Frankrijk almaar 
meer de dominantie van het herenigde 
Duitsland in Europa vreest. Een groter 
Frankrijk zou meer waarborgen bieden 
voor een 'evenwichtige' as Parijs-Berlijn. 

PITTIG DETAIL 
De Vlaamse Volksbeweging (WB) ver
heugt zich over het feit dat naast een 
toenemend aantal Vlamingen steeds meer 
Waalse vrienden menen dat er geen toe
komst meer is voor Vlamingen en Walen 
binnen België. WB-voorzitter Yvan Mer-

tens zegt het initiatief van Gendebien te 
steunen.„We willen onze diensten aan

bieden voor het op gang brengen van 

gesprekken die tot een scheidingsverdrag 

moeten leiden. Wij kiezen voor een flu

welen scheiding naar analogie tussen Tsje

chië en Slowakije. Toch denken we dat een 

Waalse aansluiting bij Frankrijk en een 

Vlaamse bij Nederland slechts zinvol is 

wanneer men zelf als volwaardige staat 

iets te bieden heeft." 

Pittig detail is wel dat Gendebien over 
Franstalig België spreekt. Daarmee doelt 
hij op zowel het Waalse gewest als de 
Franse gemeenschap. Beiden moeten 
eerst met Vlaanderen, nadien met Frank
rijk onderhandelen. Gendebien merkt 
ook fijntjes op dat Frankrijk slechts ge
ïnteresseerd is in Franstalig België wan
neer ook Brussel daartoe hoort. Zoniet is 
er nauwelijks sprake van een versterking 
van Frankrijk tegenover Duitsland. 

AAN BOSSt 
Op 9 april a.s. vergaderen de volks-
nationale en regionalistische Europese 
partijen in Brussel. Naar aanleiding daar
van schreven VU-Europarlementslid 
Nelly Maes en lijsttrekker voor het Eu
ropees Parlement Bert Anciaux een open 
brief naar Umberto Bossi, de leider van de 
separatistische partij Lega Nord. 

Met. Jaak Vandemeulebroeke heeft de VU 
steeds een eersterangsrol gespeeld bij de 
vorming van een gezamenlijke Europese 
fractie van volksnationale en regiona
listische partijen. Vandemeulebroeke 
heeft daarbij steeds nauwlettend voor 
ogen gehouden het democratisch karak
ter van de fractie te behouden. Niet de 
grootte, wel de kwaliteit en het moreel 
gezag van een dergelijke fractie staan 
centraal. Anciaux en Maes betreden de
zelfde paden. Ze schreven een scherpe 
brief naar de leider van de Lega Nord. De 
partij is niet langer welkom. ,^et Vlaams 

Blok en Le Pen zullen u met open armen 

ontvangen. Wij vinden dit bijzonder jam

mer. We zijn naar uw congressen geweest, 

hebben er het woord gevoerd, het heeft de 

VU nooit aan goede wil ontbroken om 

relaties met de Lega aan te knopen." 

Anciaux en Maes willen daar een einde 
aan maken, wegens „de toenemende 

agressiviteit waarmee u de bevolking tegen 

migranten opzet, de ronduit racistische 

pamfletten die de Lega verspreidt en de 

samenwerking met hoogst bedenkelijke 

partners zoals met Forza Nuova, een 

obscuur en zuiver nazistisch clubje. We 

zouden dit ellendig lijstje erg lang kunnen 

maken, maar dit loont de moeite niet. We 

begrijpen deze radicale wending niet, u 

heeft nooit veel tijd genomen om uw 

woorden te wikken en te wegen, maar nu 

gaat de brutaliteit wel erg ver." 

Dichter, 

Boontje, 

Keizer Praal, 
vieren willen 

ze allemaal. 

VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven, fractieleider in de 
Kamer Annemie Van de Casteele en 

alliantievoorzitter Bert Anciaux stelden de krachtlijnen voor 
een efficiëntere gezondheidszorg aan de pers voor. ,,Er zijn 
weinig beleidsterreinen die de bevolking zo na aan het hart 

liggen als de gezondheidszorg." 

Maak bezoek aan 
huisarts gratis 

De federale regering heeft nagelaten de 
Sociale Zekerheid (SZ) grondig te her
vormen. In dit land kampt men ter zake 
met bevoegdheidsversnippering, verzui
ling en politisering, het te grote aanbod 
aan zorgverstrekkers, een uitsluitend 
prestatiegebonden financiering en een 
gebrek aan werkbare structuren. De in
ertie van de federale regering heeft bo
vendien de wens om de gezondheids
zorgen te defederaliseren, versterkt. 
VU&ID wil dat het Vlaams parlement over 
een aangepaste gezondheidszorg beslist 
en niet de sociale partners. 
Alliantievoorzitter Bert Anciaux stelt vast 
dat het gezondheidsbeleid In dit land 
beheerst wordt door de 'geldkraan'. Te
gelijk en omwille van de EU-norm houdt 
de federale regering de vinger op de knip. 
Daardoor slorpen de middelen van de 
patiënten een steeds groter deel, ge
middeld 4,5%, van het gezinsbudget op. 
Overigens remmen de besparingen het 
noodzakelijk gebruik van nieuwe tech
nologieën en geneesmiddelen af. ,,Er 
dreigt een geneeskunde met twee snel
heden te ontstaan. De patiënt en zijn 
ziekte moeten nochtans de uitvalsbasis 
van het beleid zijn. Bovendien heeft de 
samenleving rvcht op een kwaliteitsvolle 
geneeskunde en daartoe is kwaliteitscon
trole noodzakelijk VU&ID zet zich zowel af 

tegen een liberaal systeem met private 
verzekering als tegen een collectief ge
organiseerd systeem. Wij opteren voorde 
derde weg, waarbij de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van de gezondheidszorg te
gen een betaalbare prijs gewaarborgd 
worden." 
De derde weg houdt een grondige aan
passing van het beleid In. Een andere 
financiering van de gezondheidszorgen 
staat daarbij centraal. Een volksverzeke
ring biedt het voordeel dat gezondheids
zorg een recht wordt van iedereen, dat de 
financieringslasten rechtvaardiger wor
den verspreid en dat er voldoende mid
delen aangewend worden om de ver
zekering van gezondheidszorgen in stand 
te houden. Tot vandaag wordt de SZ 
vooral gefinancierd door bijdragen op het 
loon van actieven. Dat is niet enkel on
rechtvaardig, maar ook onhoudbaar om
dat er steeds minder actieven zijn. Met de 
volksverzekenng stelt VU&ID voor om voor 
Iedereen een vast percentage op a//e vor
men van inkomen, ook deze uit roerend of 
onroerend vermogen, te innen. Volstaat 
dit niet om de gezondheidszorgen te 
financieren, dan kan ook gebruik gemaakt 
worden van algemene middelen uit de 
begroting. En waarom zouden deze niet 
verkregen worden door een C02-taks of 
door de belasting op kapitaalintensieve 

bedrijven te verhogen? 
VU&ID pielt ook vastberaden voor eche
lonnering. Zonder de keuzevrijheid van de 
patiënt, noch de therapeutische vrijheid 
van de arts te ondermijnen, treedt de 
patiënt het gezondheidssysteem binnen 
vla de hulsarts. Deze beheert het medisch 
dossier, begeleidt de patiënt doorheen 
het systeem en is daar ook verantwoor
delijk voor. Het systeem van een vaste 
huisarts biedt een dubbel voordeel. Het 
drijft de kwaliteit van de gezondheidszorg 
op en gaat tegelijk in tegen overcon
sumptie of de soms exuberante gezond-
heidsuitgaven. Echelonnering vermijdt 
dat meteen, soms onnodig en zelfs tot 
tweemaal toe voor hetzelfde onderzoek 
naar de specialist wordt gestapt. IVlits de 
overheid samenwerking tussen artsen sti
muleert, gaat het systeem van een vaste 
huisarts ook de soms nefaste en tevens 
tot overconsumptie leidende concurren
tie tussen de hulsartsen tegen. 
,.Omde patiënt aan te moedigen vrijwillig 
een vaste huisarts te kiezen", aldus VU-
voorzltter Patrik Vankrunkelsven, ,,moet 
hij financieel aangemoedigd worden" 
Dat kan, door het bezoek aan de hulsarts 
gratis te maken. Patiënten die via de 
huisarts naar de tweede of derde lijn 
verwezen worden, zouden voor een raad
pleging maar de helft van het remgeld 
moeten betalen. Wie daarentegen recht
streeks naar de specialist stapt, betaalt 
meer dan nu het geval is. Indien zeer 
duidelijke afspraken worden gemaakt tus
sen hulsartsen en specialisten omtrent 
het takenpakket, verwacht Vankrunkels
ven van de echelonering een algemene 
besparing. 

Tot slot wil de alliantie komaf maken met 
de 'prestatiefinanciering'. Er wordt ge
pleit voor een gemengde betaling: een 
vast bedrag per ingeschreven patiënt, een 
vergoeding per prestatie en één volgens 
preventiedoeleinden. 
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I n het Vlaams parlement keurde een ruime 

meerderheid de krachtlijnen voor een volgende 

staatshervorming goed. De SP maakte enkel bezwaar 

bij het hoofdstuk coherente bevoegdheidspakketten, 

waarin de volledige defederalisering van de 

gezondheidszorgen vervat ligt. Agalev profileerde 

zich als onthouder, het Vlaams Blok verliet het 

halfrond. 

Paul van 
Grembergen: 

„We hebben 

van anderen 

geen lessen in 

solidariteit te 

ontvangen." 

T 

Op 3 februari jl. keurden VU, CVP en 
VLD in de commissie Staatshervorming 

de resolutie betreffende de krachtlijnen 
voor een volgende staatshervorming 
goed. De SP onthield zich, want maakte 
voorbehoud bi| de overheveling van de 
fmanciermg van de gezondheidzorgen 
naar de deelstaten. Overigens voelt de SP-
top niets voor een confederaal model, 
waarin de deelstaten de plak zwaaien en 
samen Brussel beheren voor alle bevoegd
heden die het lokale, hoofdstedelijke of 
provinciale niveau overstijgen. Ook na
genoeg alle Brusselse CVP-excellenties 
verzetten zich tegen de afbouw van het 
autonome Brusselse gewest. Kortom, 
vooraleer de besprekingen in de plenaire 
vergadering aan te vatten, dienden de 
plooien tussen en binnen de meerder
heidspartijen gladgestreken. 
Daartoe werd een ideetje, eertijds door de 
CVP voorgesteld, uit de lade gehaald. 
Voortaan zou niet meer over één resolutie. 

maar over vijf aparte hoofdstukken wor
den gestemd. Dat bood de SP de mo
gelijkheid een ruim vergelijk met CVP, VU 
en VLD na te streven, zonder de achterban 
en de partijtop voor het hoofd te stoten. 

PERSOONLIJK GEKWETST 

Norbert de Batselier (SP) die voor één 
keer de voorzittershamer aan Mare Oli

vier (CVP) doorgaf en daarmee zowel de 
draagwijdte als het delicate karakter van 
de resolutie onderstreepte, kreeg de ge
legenheid het vooraf met VU, VLD en 
CVP afgesproken scenario officieel aan 
de Vlaamse parlementsleden bekend te 
maken. De 'uitnodiging' van De Batselier 
ging evenwel gepaard met een 'aanval' op 
VU, CVP en VLD. „Wat hier besproken 

wordt is belangrijk, maar ook gevaarlijk. 

Iedereen moest 
verantwoordelUkheicI 

opnemen 
Want via amendementen stuurde de SP op 
veranderingen of verduidelijkingen van 
de in de commissie Staatshervorming ge
stemde resolutie aan. Uiteraard werd dit 
scenario ingegeven vanuit de overweging 
een breuk binnen de rooms-rode meer
derheid te vermijden. Een 'breder draag
vlak' zou bovendien een krachtiger signaal 
naar de Franstaligen uitzenden. 

Ontvoogding nader bereikt 
Ongetwijfeld speelde vu-fractieleider Paul 
Van Grembergen een belangrijke rol bij het 
tot stand komen van het 'breder' vergelijk 
tussen VU, CVI= VLD en SR De fractieleider 
stoorde zich niettemin mateloos aan de 
'minachtende' verklanngen van sommige 
parlementsleden van SP en Agalev. ,,Leest 
men aandachtig de goedgekeurde teksten, 
dan bevatten deze geenszins uitingen van 
egoïsme, vooroordelen of schimpscheuten 
op de Zuiderburen. De goedgekeurde tek
sten doorstaan zelfs de Internationale toets 
Ze worden In het buitenland gebruikt om 
conflicten tussen volkeren op een vreedzame 
wijze op te lossen. Er is hier voortdurend een 
politieke wil geweest om het andere lands
deel zijn vrijheid te gunnen, zijn verant
woordelijkheid op te nemen, zijn trots te 
doen behouden." 

,,Bovendien", aldus Van Grembergen, 
.,stellen we de Franstaligen een open so
lidariteit voor Het enige dat we daarbij vra
gen is dat de ontvangende staat uiteindelijk 
niet meer ontvangt dan de betalende staat 
Het wegwerken van de inkomensparadox Is 
een conditio sine dua non. In welk land waar 
de socialisten het beleid voeren, bestaat er 
een dergelijke inkomensparadox? Wij heb
ben van anderen geen lessen te ontvangen." 
Van Grembergen prees niettemin de poging 
van Norbert De Batselier (SP) om met de 

andere partijen mee te werken ,,Het zou 
fantastisch zijn mochten alle Vlaamse po
litieke families elkaar rond de staatshervor
ming vinden." Even later stemden de 
Vlaamse socialisten met vier van de vijf re
soluties in 
Uiteraard is er nood aan dialoog met de 
Franstaligen, „Ais de Franstalige gemeen
schap het gesprek blijft weigeren, dan zal dit 
op een breuk uitlopen. Dan zal het Vlaams 
parlement de weigering tot gesprek naast 
zich neerleggen." De nestor van de VU-
parlementsleden haalde ook fel uit naar het 
Vlaams Blok. ,,Ookde VU kan zich niet volledig 
in de goedgekeurde teksten vinden. Voor ons 
Is het evenwel van het allergrootste belang 
dat het Vlaamse volk zijn doel van ont
voogding nader bereikt. Indien we daartoe 
over elke zin afzonderlijk hoorden te stem
men, dan hadden we dat ook gedaan Wij 
willen onze verantwoordelijkheid opnemen 
en streven daarom naar een vergelijk met 
andere partners. Dat Is Iets anders dan laf 
opstappen. Door de aanhoudende Inspan
ningen van de democratische Vlaams-na
tionalisten bouwen we eindelijk een land op 
waar we ons thuis kunnen voelen." Van 
Grembergen ontving een warm applaus van 
VU- CVP- en VLD-pariementsleden. 

<evdc) 

We mogen niet de indruk wekken dat 

Vlaanderen enkel met zichzelf bezig is. We 

moeten de grootheid opbrengen om de 

solidariteit met de Franstaligen in stand te 

houden." 

Vooral de laatste zin schoot in het ver
keerde keelgat van ]ohan Sauwens (VU), 
de voorzitter van de commissie Staats

hervorming die in de voltallige verga
dering eerst de rol van strijdend par
lementslid opnam. „De Batselier doet 

onze werkzaamheden onrecht aan. Ik voel 

me persoonlijk gekwetst wanneer hij in

sinueert dat we niet solidair zijn. "Daarop 
stuurde Sauwens een verwittiging rich
ting SP „Er is hier goed dan ook een 

meerderheid aan het groeien die zich ach

ter de resolutie schaart. De kiezer zal wel 

oordelen of deze een voldoende draagvlak 

inhoudt. Overigens namen ook wij af

stand van het eigen programma. En toch 

dienden wegeen amendementen in. Als de 

SP een breder draagvlak wil, dan kunnen 

we daarmee rekening houden, maar niet 

ten koste van alles." Sauwens liet niet in 
zijn kaarten kijken, hield in het midden of 
er op de amendementen van SP kon 
worden ingegaan. Toch stuurde hij op een 
breder vergelijk aan. „Omdat ik respect 

opbreng voor de persoon De Batselier, 

zullen we de resolutie in vijf hoofdstukken 

onderverdelen en de vergadering schor

sen." Per slot van rekening, zo meenden 
VU, VLD en CVP, werd iedereen daar
door verplicht over alle deelaspecten 
kleur te bekennen. 

,floe zit het nu met die opsplitsing van de 

resolutie in vijf voorstellen ?" Zo vroeg de 
nerveuze fractieleider van het Vlaams 
Blok na de schorsing. In de wandelgangen 
was het resultaat van het 'middag-over
leg' reeds duidelijk geworden. Filip De-
winter voelde het warm worden, wist dat 
een vergelijk met de SP in het vooruitzicht 
lag. „Er is ingegaan op de vraag naar een 

breder draagvlak", antwoordde Sauwens, 
„Er liggen nu vijf voorstellen ter stemming 

klaar, leder kan nu zijn verantwoorde

lijkheid nemen." John Taylor (CVP) 
lichtte de verduidelijkingen aan de tek
sten toe (zie blz. 5). „Wij willen een 

pauze", zo opperde Dewinter, „zodat we 

de nieuwe teksten kunnen inkijken." In de 
wandelgangen drukte Blokker Joris Van 

Hauthem zijn 

ontgoocheling uit. „Het gaat hier niet om 

verduidelijkingen, maar om fundamentele 

wijzigingen. En dat om één partij ter wille 

te zijn." In de voormiddag had Van 
Houthem verklaard geen steun aan welke 
staatshervorming dan ook te willen ge
ven. „We kunnen enkel met onafhan

kelijkheid instemmen. Het soevereine 

Vlaams parlement moet de scheiding aan

vragen." 

KOFFIEKAMER 

In de koffiekamer vroeg plaatsvervan
gend parlementsvoorzitter Olivier aan 
Sauwens meteen na de pauze het woord 
te voeren. „De oorspronkelijke resolutie is 

vervallen, we vragen een spoedbehan-

deling over de vijf nieuwe resoluties aan." 

Ook in de publiekstribune eisten som
migen een spoedbehandeling. „Vlaamse 

staat nu", zo riep een aantal WB-ge-
trouwen, die meteen, onder luid applaus 
van het Blok, werden afgevoerd. Even 
later verliet het Blok het halfrond, deze 
keer hielden alle andere partijen de han
den op elkaar. Daarmee was de 
'procedureslag' geleverd. Het was af
wachten of de Vlaamse socialisten de 
door VU, CVP en VLD aangepaste wij
zigingen aan de oorspronkelijke resolutie 
zouden aanvaarden. Andermaal voelde 
de SP bij monde van Robert Voorhamme 

zich geroepen om de 'anderen' op basis 
van vooronderstellingen de levieten te 
lezen. „Respect verlies je als arrogantie de 

bovenhand haalt. Het Vlaams parlement 

mag zich niet beperken tot spreekbuis van 

volksbewegingen en andere actiecomités" 

Voorhamme maakte duidelijk dat zijn 
partij niet akkoord kan gaan met de 
defederalisering van de financiering van 
de gezondheidszorgen. Toch zei hij dat 
„de kloof met de SP in belangrijke mate 

overbrugbaar is." Na een vervelende, 
technische discussie tussen Voorhamme 
en minister-president Luc Van den Brande 

(CVP) over de defederalisering van de 
personenbelasting, stemde de SP met vier 
van de vijf resoluties in. VU, CVP en VLD 
keurden alle resoluties goed. Agalev ont
hield zich op alle fronten. De Brusselaars 
in het Vlaams parlement, Anne Van As-

brouck (SP), WalterVandenbossche en Jan 

Beghin, beiden CVP, onthielden zich over 
de bepalingen voor Brussel. 
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n het Vlaams parlement verklaarden VU, CVP, 

VLD en SP zich akkoord met de fundamentele 

tweeledigheid van het land op basis van twee 

deelstaten. Deze moeten een eigen grondwetgevende 

autonomie verwerven. En de deelgebieden horen 

maximaal betrokken worden bij de Europese 

besluitvorming. 

Deze belangrijke uitgangspunten en doel
stellingen van Vlaanderen inzake de vol
gende staatshervorming - verwoord in de 
eerste resolutie - werden door een meer
derheid van meer dan 70% goedgekeurd. 
Om de SP over de brug te krijgen, diende 
de tekst hier en daar te worden aangepast. 
Daarbij gaat het vooral om de sym
bolische waarde van het begrip deel

staat. 

SYMBOLISCH 

De Vlaamse socialisten brengen - terecht 
- het tweestatelijk model in verband met 
een confederaal model. Daar moeten de 
SP-top, noch de socialistische achterban 
van weten, want het confederale model 
wordt als een voorloper van onafhan
kelijkheid aanzien. Vooral de VU, maar 
ook VLD en CVP stonden er niettemin op 
het begrip deelstaat te behouden. Daarin 
zijn de betreffende partijen geslaagd. 
Wordt over defederalisering van be
voegdheden gesproken, dan moeten deze 
telkens, zo staat in de teksten, naar de 
deelstaten worden overgeheveld. De SP 
bekwam dat Vlaanderen als deelstaat in 

een federale context wordt aanzien. Ook 
wanneer de grondwetgevende autonomie 
van de deelstaten wordt aangekaart staat 
daarbij vermeld „met eerbiediging van 

een federaal kader." 

BRUSSEL 

Uitzonderlijk wordt gewag gemaakt van 
het begrip deelgebied, in feite om te 
vermijden dat Brussel als deelstaat, noch 
als louter stedelijk gebied zou beschouwd 
worden. Want Brussel zal net als Vlaan
deren en Wallonië „de positieve en ne

gatieve gevolgen van de renteschomme

lingen op de overheidsschuld moeten dra

gen." Bovendien geldt de omkeerbare, 
objectieve, duidelijke en doorzichtige so
lidariteit voor Vlaanderen, Wallonië én 
Brussel. Kortom, ten aanzien van uiterst 
beperkte, vooral opdrachtgevende taken, 
wordt Brussel op gelijke voet geplaatst 
met de deelstaat Vlaanderen. 
Onafgezien van enkele Brusselse dissiden
ten, stemden VU, VLD, CVP en SP met de 
resolutie betreffende Brussel in. Een con
stante daarin is het gezamenlijk beheer 
van de twee deelstaten over Brussel. Dit 
moet zich telkens voordoen wanneer het 
Brussels beleid „het stedelijk niveau over

stijgt." Het tweeledig beheer van Brussel 
uit zich ook door het voornemen de Brus-

Verschoven 
Door onze berichtgeving over de 
stemming in het Vlaams parle
ment is de tweede aflevering over 
de Vlaamse verankering naar een 
latere datum verschoven. 
De rubrieken van biz. 5 staan deze 
weekopbiz. 11. 

selse biculturele instellingen aan de deel
staten over te dragen. Bovendien moet 
Brussel door de herziening van meerdere 
taalwetten een echt tweetalig gebied wor
den, terwijl de Vlamingen er op alle ni-
veau's waarborgen moeten krijgen. Meer 
nog, de beide taalgroepen horen op alle 
Brusselse niveau's evenwichtig aan het 
beleid deel te nemen. 

keurd door VU, CVP, VLD en SP, staat dat 
deze „een primordiaal te verwezenlijken 

doelstelling is." De deelstaten en het 
Brussels hoofdstedelijk gewest krijgen de 
volledige bevoegdheid inzake de huidige 
gewestbelastingen én de belastmg op het 

Vlaanderen wordt 
deelstaat 

Het was aandoenlijk om zien hoe mi
nister-president Luc Van den Brande 

(CVP), als een 'onderwijzer' de Frans
talige journalisten probeerde te over
tuigen dat de deelstaten Brussel niet zul
len beheren. De resolutieteksten tonen 
wel degelijk het tegendeel aan. Dat be
tekent niet dat het Brussels hoofdstedelijk 
gebied, en daar had Van den Brande wel 
een punt, steeds als 'ondergeschikt' wordt 
beschouwd. Veelal wordt immers ver
wezen naar de noodzakelijke samenwer
kingsakkoorden tussen Brussel, Vlaan
deren en Wallonië. Overigens mag Brus
sel, net als de deelstaten Vlaanderen en 
Wallonië, op heel wat bijkomende mid
delen rekenen. 

WELKE BEVOEGDHEDEN? 

In de resolutie betreffende fis

cale en financiële autonomie, goedge-

Eurovignet, de volledige registratie- en 

schenkingsrechten. De volledige perso

nenbelasting komt de deelstaten toe. Op 
vraag van SP kan de federale overheid 
voor het waarborgen van haar fiscaal 
draagvlak de personenbelasting aanspre
ken. De indirecte belastingen, eventueel 
met uitzondering van de BTW op werken 
in onroerende staat, blijven federaal. De 
federale overheid staat ook in voor de 
belastbare basis en het tarief inzake de 
vennootschapsbelasting. Maar, „met mo

gelijkheid tot terugbetaling van de op

brengsten van deze belasting aan de deel

staten en het Brussels hoofdstedelijk ge

west." 

In de resolutie betreffende co
herente bevoegdheidspakketten, de enige 
resolutie waarbij de SP zich onthield, 
staat dat „de normerings-, uitvoerings-, en 

financieringsbevoegdheid betreffende het 

volledige gezondheids- en gezinsbeleid in

tegraal naar de deelstaten moet worden 

overgeheveld." Dit alles met inbegrip van 
de gezondheidszorgverzekering en de ge

zinsbijdragen. De inwoners van het Brus
sels hoofdstedelijk gewest krijgen de mo
gelijkheid om toe te treden tot het ge-
zondheidsstelsel van de Vlaamse of Frans
talige deelstaat, „dat telkens zowel een 

regeling voor inkomsten als uitgaven be

vat. " 

B In dezelfde resolutie wordt ver
meld dat de Vlaamse overheid „in staat 

moet worden gesteld om zelf een actief 

werkgelegenheidsbeleid te voeren." Voor 
Vlaamse bevoegdheden moeten Vlaamse 
sociale akkoorden worden afgesloten. 
Slaagt het federale niveau er niet in om 
een algemeen akkoord tussen de sociale 
partners te bereiken, dan neemt de 
Vlaamse overheid deze taak op. Er wordt 
tevens gepleit voor de volledige defe-
derahsering van het wetenschaps- en tech

nologiebeleid, Buitenlandse Handel, lan-

bouw, tuinbouw en visserij. De deelstaten 
staan tevens in voor de conceptie en 
uitvoering van ontwikkelingssamenwer

king. Ook spoorweginfrastructuur, de re
gionale exploitatie ervan en de volledige 
reglementering inzake binnenvaart komt 
de deelstaten toe. Telecommunicatie dient 
naar de deelstaten en het Brussels hoofd
stedelijk gewest overgeheveld te worden. 

(evdc) 

Kris van Dijck 

haalde fel uit 

naar de 

Franstalige 

arrogantie. 

5 
Tijdens de besprekingen omtrent de na
kende staatshervorming verleden week 
woensdag in het voltallige Vlaams par
lement, namen meerdere VU-mandata-
rlssen het woord. Johan Sauwens, de 
voorzitter van de commissie Staatsher
vorming en VU-fractleleider Paul Van 
Grembergen stuurden aan op een zo 
breed mogelijk vergelijk tussen alle 

gaven Van Grembergen en Sauwens aan, 
wanneer ze menen de eisen van het 
Vlaams parlement klakkeloos naast zich 
neer te kunnen leggen. 
De houding van de enige Franstalige ver-
kozene In het Vlaams parlement Christian 
Van Eyken (UF) sprak alvast boekdelen. Hij 
aanzag de wensen van het Vlaams par
lement als 'onaanvaardbaar' en een 

voortrekkersrol 
Vlaamse partijen. Belden namen een 
voortrekkersrol op tijdens de drukke on
derhandelingen. Voor de VU kon het be
reikte compromis niet ten koste van on
duidelijkheid of vaagheid gaan. 
Sauwens en Van Grembergen onder
streepten het belang van het Vlaams par
lement. Wat daar omtrent staatshervor
ming beslist wordt, kan niet als een lou
tere denkoefening of bezigheidstherapie 
worden afgedaan. Het Vlaams parlement 
Is een door het Vlaamse volk rechtsreeks 
verkozen orgaan. De Franstaligen zouden 
zich wel eens zwaar kunnen vergissen, zo 

'provocatie'. Verrassend genoeg verwees 
Van Eyken naar een 'spaaklopend hu
welijk', „het is alsof men hier de Frans
taligen wil zeggen: we zijn Jullie beu, jullie 
zijn lang genoeg een blok aan ons been 
geweest" De Franstaligen dramatiseren 
de in het Vlaams parlement goedge
keurde resolutie. Ze zien als het ware 
Vlaamse pantsers de poorten van Brussel 
binnenrijden. .Jullie willen Brussel Inlij
ven. Het Vlaams gewest zal geen respect 
opbrengen voor minderheden." In de 
ogen van tal van Franstaligen verwoordt 
het Vlaams parlement totalitaire menin

gen. ,,Dit nemen we niet', zo haalde VU-
parlementslld Chris Van Dijck uit. „Wij 
subsidiëren de Franstalige scholen in de 
Vlaams-Brabantse gemeenten. Omge
keerd doet zich dat niet voor'' Hoezeer de 
halsstarrige en arrogante houding van de 
Franstaligen tot een unanieme Vlaamse 
veroordeling zou kunnen lelden, bewees 
de tussenkomst van Jos Gheysels, frac
tieleidervan Agalev.,, Wanneer gaan jullie 
het eindelijk eens begrijpen", zo sneerde 
hij Van Eyken toe. 
De VU-vertegenwoordiger uit Vlaams-Bra-
bant Etienne Van Vaerenbergh zei dat de 
Franstaligen In de randgemeenten 
„correct zullen behandeld worden. Jullie 
krijgen de nodige waarborgen zolang de 
ééntallgheld van Vlaams-Brabant geëer
biedigd wordt." Van Vaerenbergh nep 
bovendien de Vlaamse Brusselaars op de 
tweeledigheid van het land te aanvaar
den. ,,Datls voorledereen de beste keuze. 
Enkel vla een tweestatelijk model zullen de 
Vlaamse Brusselaars op waarborgen kun
nen rekenen. Wij Vlamingen verklaren ons 
akkoord om verder In de tweeledige 
hoofdstad te investeren." 

(evdc) 
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Samen kriigen 
we alles 

in beweging 

VÜAID 
& oe mmsuwim 

S inds zaterdag ligt 'Alles in beweging' in de rekken 

van de boek- en betere dagbladhandel. Bert 

Anciaux, want die schreef het, doet er het kleine 

verhaal van het grote verhaal waaraan hij nog steeds 

werkt. WIJ las het voor u. 

• A C T U E E L ^ 
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Bert Anciaux 
In 'Alles In 

beweging': 
„wie blijft 

beweren dat 
weeën 

spelletje 
verruiming 

spelen. Is te 
kwader 
trouw." 

é 

Met het laten veischijnen van een boek in 
de aanloop naar de verkiezingen is Bert 

Anciaux, senator en alliantievoorzitter 
van VU&ID, geen alleenstaand geval. 
Maar in tegenstelling tot het werk van 
enkele van zijn collegae is 'Alles in be
weging' geen boek dat de (vlottende) 
kiezer nog snel-snel met grote voorne
mens wil imponeren. Het is geen -tigste 
vrijblijvende'Ik-beloof-u-dat-ik-zal-belo-
ven'-uitgave geworden, maar het vervolg 
op 'Kinderen van de hoop', dat hij twee 
jaar geleden schreef. Anciaux doet zijn 
verhaal over de recente zoektocht naar 
vernieuwmg waarvan ID21 - Integrale 

Democratie voor de 21ste eeuw - het 
meest concrete gevolg is. 

DIRECTE DEMOCRATIE 

De alliantievoorzitter start met een korte 
terugblik op zijn jeugd en legt tegelijk uit 
wat zijn belangrijkste politieke drijfveer 
is. „Ik heb nooit begrepen waarom men
sen hun eigen vrijheid niet wilden ver
dedigen. Waarom vinden mensen de vrij
heid niet om vrij te zijn? Dat dilemma is 
later mijn politieke drijfveer geworden." 
(biz. 13) De stap naar de '68-generatie is 
dan vlug gezet. Zij lag immers aan basis 
van 'een emancipatiebeweging die nog 
steeds voortduurt.' (blz. 14) 
Die ontvoogdende evolutie heeft de bur
gers mondiger en kritischer gemaakt. Ze 
nemen niet meer alles voor waar aan, 
trekken de dingen in twijfel. De politiek 
ondervindt dat dag na dag. Veel mensen 
pikken het niet meer dat hen alles van 
bovenaf wordt opgelegd. Ze willen zelf 
mee beslissen. Het deed Anciaux inzien 
dat er aan andere vormen van democratie 
moest worden gewerkt. Directe demo
cratie, met onder meer referenda, is voor 
hem geen toverwoord, maar vult de hui
dige vertegenwoordigingsdemocratie wel 
bijzonder goed aan. 

Anciaux vertelt daarna over zijn we
dervaren in de beruchte 'zaal F', iets waar 
de pers overdreven verhalen over de 
wereld instuurde. De bijeenkomsten 
waarover sprake waren deze met o.a. 
]ohan Van Hecke en Guy Verhofstadt: „Ik 
heb een tijdlang gedacht dat ze zouden 
breken met hun partij, alhoewel ze mij dat 
nooit met zoveel woorden hebben ge
zegd." (blz. 30) Wat volgt is het verhaal 
van een groot electoraal en maatschap
pelijk plan dat door enkele journalisten 
met een verhaal over een aangekondigde 
revolutie deskundig de nek werd om-
gewrongen. 

GEEN VERRUIMING 

De 'mannen maakten weliswaar plan
nen', maar niemand durfde ook daad
werkelijk iets te ondernemen. En met 
alleen partijoverschrijdende initiatieven 
was van echte vernieuwing ook al geen 
sprake. Ook de vernieuwende schwung 

kan behouden - geen onverdeeld succes is 
geworden. „In juni 1998 was het dui
delijk dat al mijn pogingen om het grote 
verhaal mogelijk te maken geen vruchten 
hadden afgeworpen. Slechts de VU en 
ID21 waren open genoeg om samen te 
werken aan een vernieuwingsproject." 
(blz. 51) De gesprekken mochten onder 
geen beding uitmonden in een 'VLD-bis-
operatie'. Anderzijds zag hij ook geen heil 
in een assimilatie van de goed 4.000 ID-
partners in de VU. „Het overwicht van de 
VU zou te groot zijn. Het zou neerkomen 
op een facelift van een oude vrijster. Het 

Geen facelift voor 
een oude vrijster 

binnen de VU was niet voldoende. Dat 
„zou ons op 13 juni 1999 allicht een paar 
procenten meer opbrengen. En dan? De 
kans is groot dat we met precies dezelfde 
regering zouden zitten, die net dezelfde 
dingen zou doen. Het moet méér zijn, en 
dus moest ik wel verder." (blz. 36) Hoe 
het verder gelopen is weten de meesten 
onder ons: Anciaux werd 'VU-voorzitter 
met missie' en Patrik Vankrunkelsven nam 
plaats in de VU-voorzittersstoel. De au
teur legt zijn lezers daarna nog eens uit 
wat ID21 is om te besluiten: „De huidige 
partijen blijven geen twintig jaar meer 
bestaan. ID21 maakt een kans om het 
project van de toekomst te zijn." (blz. 
42) 

Wie Anciaux' relaas over de 
'partijoverschrijdende gesprekken' leest, 
begrijpt ook waarom hij de afgelopen tijd 
herhaaldelijk zwaar is uitgevallen naar 
Agalev. Agaiev wilde wel, maar stelde 
zoveel exclusieven en voorwaarden dat 
een samenwerking - van welke aard dan 
ook - in de kiem werd gesmoord. Toen hij 
zijn project ging uiteenzetten op het Aga-
lev-partijbestuur werd hij compleet be
lachelijk gemaakt. „Dat is het moment 
waarop ik ben gaan twijfelen aan de 
oprechtheid van Agalev. Zeker, ze wilden 
wel meedoen met de beweging, maar 
alleen als er een exclusieve samenwerking 
met Agalev kwam. Eigenlijk wilden ze 
voor zichzelf wat ze de Volksunie ver
weten." (blz. 45) 

Dat Anciaux' optimisme ook binnen de 
VU op enig scepticisme werd onthaald 
moge duidelijk zijn. „De wrevel binnen 
de VU had precies te maken met die 
onzekerheid: Anciaux, waar ga je naar
toe? En ik kon hen daar geen antwoord 
op geven." (blz. 46) De gewezen VU-
voorzitter is niet te beroerd om toe te 
geven dat 'het grote verhaal' - een soort 
van partijoverschrijdende alliantie waar
bij iedere speler zijn onafhankelijkheid 

zou slechts een nieuw vel zijn voor een 
oud spel." (blz. 52) Achteraf bekeken 
bestempelt Anciaux zijn zoektocht naar 
vernieuwing als 'boeiend' en een 'harde, 
maar goede leerschool'. „ID21 is vandaag 
een bloeiende beweging, (...). De uit
bouw van ID21 zal nog jaren werk ver
gen, maar de basis is gelegd. (...) Wie blijft 
beweren dat we een spelletje verruiming 
spelen, is te kwader trouw." (blz. 52-53) 

KWALITEIT VOOROP 

In het tweede deel van het boek diept de 
Europese lijsttrekker een aantal politieke 
ideeën verder uit en analyseert hij enkele 
maatschappelijke problemen. De kiezers 
willen zich niet meer onvoorwaardelijk 
achter deze of gene ideologie scharen en 
daarom zullen de gekende maatschap
pelijke breuklijnen op termijn wegvallen. 
Nieuwe zullen volgen. „Het type de
mocratie dat we nastreven zal één van de 
breuklijnen worden. (...) We zullen ook 
moeten kiezen tussen materiële kwan
titeit en immateriële kwaliteit." luidt het. 
(blz. 60) Anciaux haalt daarbij het voor
beeld van thuiswerk aan, iets waar bv. 
weinig socialisten voor te vinden zijn. 
„Als de ideologie een greep wil houden 
op de werknemers, doet ze er goed aan 
die werknemers te concentreren op de 
werkvloer waar ze wel controle kan uit
oefenen. Het socialisme verkiest de zorg 
voor de arbeider, net zoals de patriarch 
zijn vrouw en kinderen in huis wil hou
den, met het argument dat hij hen daar 
beter kan beschermen. Nochtans maakt 
thuiswerk deel uit van de nieuwe dis
cussie rond kwaliteitsvolle tewerkstel
ling." (blz. 60-61) Ook de afweging eco-
nomie-ecologie past in dit plaatje. 
Het zevende hoofdstuk zal veel VU'ers en 
ID2rers bekend in de oren klinken. Het 
is een gepopulariseerd en gepersonali-
seerd overzicht van nogal wat gemeen
schappelijke programmapunten: rechten 

moeten automatisch worden toegekend, 
in iedere gemeente een sociaal huis, één 
ingang voor de rechtbanken, spreekplicht 
voor de ambtenaren, een administratie en 
een justitie met een menselijk gezicht... 
Het is de verdienste van de auteur dat hij 
een aantal maatschappelijke mistoestan
den én de oplossing ervoor op een be
vattelijke manier weet weer te geven. 
Daarbij durven we vooral het onder
deeltje 'Thuis, ver van huis' aanbevelen. 
Het is een meer uitgebreide, nuchtere 
benadering van wat gemeenzaam om
schreven wordt als 'de migrantenpro-
blematiek'. Jawel, „Hoe graag we ook 
willen, Vlaanderen kan niet alle pro
blemen van de wereld oplossen. Een 
uitwijzingsbeleid zal dus zeker ook nood
zakelijk blijven."(blz. 90) Maar „als je 
weet dat er in Vlaanderen een wachtlijst 
bestond van 10.000 migranten die Ne
derlands wilden leren, dan ligt het pro
bleem toch ook wat bij ons." (blz. 92) 
Met oplossingen van uitersten haal je het 
in deze inderdaad niet. 
Datzelfde geldt overigens ook voor de 
aanpak van de criminaliteit. Natuurlijk 
moet je de tasjesdief aanpakken, maar wie 
doet datzelfde met de ecologische en 
verkeerscriminaliteit? En wat te denken 
van de 600 miljard fr. die jaarlijks door 
belastingfraude door onze neus wordt 
geboord? „Wat zou je met zo'n bedrag 
allemaal niet kunnen doen?" (blz. 98) is 
de terechte vraag. 

NIET GEDAAN 

'Alles in beweging' eindigt met een blik 
op het inter-nationaal Europa en een 
korte terugblik op de 'operatie vernieu
wing'. Anciaux spreekt er over emoties in 
de politiek, onder meer over het feit dat 
hij nogal eens bespot wordt met zijn 
'trillende lip'. Hij erkent dat hij daarin 
verder gaat dan andere politici, maar 
hoedt zich tegelijk voor een zgn. 
'emocratie'. Ook de BV's, de Bewuste 

Vernieuwers, krijgen een plaats in dit 
hoofdstuk. Neen, het zijn niet alleen 
bekende namen, ze hebben ook iets te 
vertellen. 

„VU&ID is niet het einde van het ver
haal" besluit Bert Anciaux. „VU&ID is 
het onomkeerbaar begin van het open
trekken van de politiek naar héél de 
bevolking." (blz. 123) Hij weigert ook 
toe te geven aan de anti-politiek: „Ik heb 
vertrouwen in het optimisme van de 
mensen. Onze enige gesprekspartner is de 
kiezer, ook na 13 juni. Samen bouwen we 
aan een positief project. Samen krijgen 
we alles in beweging." (blz. 124) 

(gv) 

c» Alles in beweging. Bert Anciaux. Uitg. 
Houtekiet - Antwerpen. 1998. 124 
blz., 298 fr. 
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Raadslid vandaele vindt 
burgemeester cattrysse 

waigeiijic 

VU-provincie- en gemeenteraadslid in De 
Haan Wilfried Vandaele (foto) reageerde 
vorige week bijzonder scherp op de uit
latingen van burgemeester Cattrysse. Dat 
gebeurde op een ogenblik toen er nog 
geen zekerheid bestond over het lot van 
directeur Rik D'Hondt van het asielcen
trum. In De Haan zorgde het persbericht 
voor enige opwinding. Vandaele stelde 
immers dat „mocht de directeur bezwe
ken zijn onder de druk, er een belangrijke 
verantwoordelijkheid bij de burgemeester 
en zijn meerderheidsfractie ligt". 
Vandaele beschikte immers over aanwij
zingen in die richting. Na de ontknoping 
van de zaak vorig weekeinde, stemmen de 
woorden van Vandaele tot nog meer 
nadenken. 

Geen faciiiteiten 
in Hove 

De onthulling in WIJ (17 febr. jl.) over de 
verdekte faciliteiten voor franskiljons en 
anglokraten miste in Hove zijn effect 
niet. 

De tongen van de plaatselijke bevolking 
komen los. Het is duidelijk dat de fa
ciliteiten van de Plaatselijke Openbare 
Bibliotheek op het Internet geen éénmalig 
geval is. Men verwijst in andere dossiers 
naar de gronden aan de Lintsesteenweg -
naast de voetbalvelden van Hove Sport -
die een franskiljonse scoutsgroep uit Ede-
gem vorig jaar kon aankopen tegen wat 
men noemt een „zeer schappelijk prijsje", 
terwijl de eigenlijke kostprijs van deze 
gronden een veelvoud bedraagt. 

Deze franskiljonse scouts bouwden er een 
houten chalet op met de nodige sanitaire 
voorzieningen. Van het CVP-VLD-sche-
pencollege kregen de scouts onmiddellijk 
een bouwtoestemming. De plaatselijke 
Hovese jongeren staan al jaren aan de 
klaagmuur en in de koude om een ont

moetingsruimte in het gemeentecentrum 
te verwerven. 

In deze franskiljonse chalet worden ge
regeld fransdolle fuifjes gegeven en tij
dens de voorbije kerstperiode stond er 
Joyeux Noél op geschilderd. Verleden jaar 
vroeg de plaatselijke VTB-afdeHng om 
een herdenkingsmonument op te richten 
voor de helden van de Boerenkrijg van 
1798. Zoals iedere Vlaamse gemeente 
had Hove ook zijn martelaars. Doch deze 
slachtoffers van het Franse imperialisme 
krijgen geen herdenkingsmonument. 
Kwestie van de huidige plaatselijke af
stammelingen van de "sanskulotten" niet 
teveel ongemak te bezorgen? 

GEMEENTERAAD 

Tijdens de gemeenteraad van maandag 8 
maart jl. heeft VU-gemeenteraadslid 
Nelly Bellens het schepencollege geïn
terpelleerd over de verdekte en onwettige 
faciliteiten in Hove. Volgende week bren
gen we relaas over haar tussenkomst. 

i Ja, ik bestel hierbij 
; ex. van het boek 
• „Alles in beweging" van 
' Bert Anciaux. 
1 Ik betaal vandaag nog 
: 200 fr. per exemplaar (-1-
; 50 fr. verzendingskos-
; ten) op rekeningnum-

; Voornaam: 

Straat: 

Postnr.: Gemeer 

Telpfnonnr • 

^\-9i 
:^^~- %'^/-^.^. ./.... ..^^>^^^^ 

Naam: . 

ite- . 

mer 435-0271521-01 
van VU te 1000 Brussel, 
met vermelding „Alles In 
beweging". 
Na ontvangst van be- : 
taling wordt het boek : 
onmiddellijk opge- : 
stuurd. : 

Nr.: . . . . • 
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Wilfried Vandaele: „Hef menselijk drama 

werd door burgemeester Cattrysse mis

bruikt om er eens te meer politieke munt 

uit te slaan. Terwijl elk normaal mens zich 

zorgen maakte over het lot van directeur 

D'Hondt en zijn familie, riep de bur

gemeester de pers bijeen om nog eens zijn 

kritiek te spuien op het asielcentrum. 

Daar bestaat maar één woord voor: wal

gelijk." 

Tot de mogelijkheden rekent Vandaele 
het feit dat de job op de jonge schouders 
van Rik D'Hondt te zwaar was. 
W. Vandaele: „Verantwoordelijk zijn voor 

een asielcentrum is op zich al een zware 

opdracht. Als de plaatselijke burgemeester 

je daarenboven voortdurend belaagt, in 

plaats van je te steunen, dan is het niet 

onmogelijk dat je onder deze druk be

zwijkt. Mocht dat hier het geval zijn, dan 

rust op het gemeentebestuur van De Haan 

in het algemeen, en op burgemeester Cat

trysse in het bijzonder, een zware ver

antwoordelijkheid. 

Ik zal zeker niet ontkennen dat de komst 

van het asielcentrum voor extra pro

blemen zorgde. Dat er ook bij asielzoekers 

kaf tussen koren zit, weten we allemaal. 

Er zitten criminele elementen tussen en 

ook mensen die in vreselijke oorlogs

omstandigheden hebben geleefd en bij wie 

normvervaging kan optreden. Bovendien 

biedt de aanwezigheid van asielzoekers 

een alibi aan - ook Vlaamse - criminelen 

van buiten de Familia om in De Haan toe 

te slaan. De verdenking valt immers toch 

op de asielzoekers." 

Als centrumdirecteur wou D'Hondt het 
kaf van het koren scheiden en trok wat 
dat betreft een rechte lijn: wie iets mis
peuterde, vloog buiten. 
W. Vandaele: „Dat kon de burgemeester 

er echter niet van weerhouden om al bij 

het allereerste incident enkele weken ge

leden de media op te trommelen en de 

noodtoestand af te kondigen wegens de 

„stijgende criminaliteit". Dat er de voor

bije jaren - lang voor er asielzoekers waren 

- elk jaargemiddeld bijna 800 inbraken en 

diefstallen werden aangegeven in de ge

meente De Haan, daarover werd met geen 

woord gerept." 

Vandaele besluit bitter: „Dat burgemees

ter Cattrysse zover zou gaan om zelfs de 

onrustwekkende verdwijning van de di

recteur te misbruiken, hield ik niet voor 

mogelijk. Zelfs op zo'n dramatisch ogen

blik kroop Cattrysse in de electoraal lo

nende slachtoffersrol. Dat is werkelijk het 

toppunt van cynisme! Laten we eerlijk 

blijven: niet Cattrysse in hier het slacht

offer, zelfs niet de bevolking van De Haan, 

maar de directeur van het centrum. Een 

man die zijn werk zo goed mogelijk pro

beerde te doen, maar door de burge

meester alleen maar werd tegenge

werkt." 

De regionale vu-krant 

Vermogens
belasting 

Indien wij allemaal correct onze belastingen zouden 
betalen zou dat volgens professor Max Frank 5S2 tot 649 
miljard extra opleveren voor de schatkist. 
De grootste slachtoffers van deze gigantische fraude zijn 
de loon- en weddetrekkers omdat ze zelf nauwelijks 
kunnen ontduiken en er wegens hun aantal moeten voor 
zorgen dat de staatskas voldoende gespijsd wordt 
Een enorm groot aantal gesalieerden betaalt dus veel te 
veel omdat anderen veel te weinig betalen. Kan een 
rèchtvaardigheidspartij die onrecht en dit gebrek aan 
soiidariteit schouderophalend laten gebeuren en zich 
zomaar verstoppen achter het alibi van de kapitaals-
vlucht? 
Eike vergoeilijking van fiscaal bedrog als een soort na
tionale sport, een wettige zelfverdediging of het be
driegen van „de rotte Belglek" is gewoon verwerpelijk en 
misplaatst. Op de keper beschouwd zijn weerloze me
deburgers, onze evennaasten, het slachtoffer van een 
inciviek gedrag dat leidt tot oneerlijke concurrentie 
waarvan de rijken nog rijker worden en de armen nog 
armer. 
De Maasthchtnorm werd moeizaam gehaald door het 
leggen van de zwaarste lasten op arbeid en niet op 
kapitaal 
Een vermogensbelasting van één procent op alle ver
mogens boven de vijftien miljoen frank zou jaarlijks 
honderdvijftig miljard opbrengen Het ACV denkt zelfs 
aan het opheffen van het bankgeheim en het aanleggen 
van een vermogenskadaster. 
Globaal bezitten de tien procent rijkste Belgen de helft 
van het totale vermogen en blijven tachtig procent van 
onze medeburgers buiten het bereik van een vermo
gensbelasting 
Tegenstanders van deze herverdelingsmaatregel ver
wijzen naar de zware erfenisrechten en de Europese 
context 
In heel Europa is België het enige land waar geen enkele 
vorm van vermogensbelasting bestaat Het argument 
van de successierechten verbleekt bij het verhaal van de 
grootindustneel die zijn vermogen volledig wettelijk vla 
een vennootschapsconstructie naar zijn kinderen over
bracht zonder het betalen van één frank erfenisrechten. 
Is de vermogensbelasting geen volksraadpleging waard 
en een schnftelijke reactie van u, lezer, naar uw week
blad? 

Jan Caudron 
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Hart onder de riem 

Algemeen secretaris Laurens Appel-
tans is weer op pad. Reeds jaren rijdt hij 
regelmatig Vlaanderen rond om nauw 
contact te houden met de verschil
lende \/oll<sunlebesturen. 
Deze keer worden Volksunie-afdelin
gen bezocht die hun werking optimaal 
hebben uitgebouwd. Laurens vindt het 
belangrijk om ook positieve afdelingen 
een bijkomende stimulans te geven. 
Als eerste afdeling kwam het West-
Vlaamse Tielt aan de beurt. Op don
derdag 18 februari '99 zakte Laurens 
Appeltans samen met de West-
Vlaamse bewegingsverantwoordelijke 
af naar de Oliver op de prachtige Tieltse 
Markt. Het Volksuniebestuur hield er 
haar maandelijkse bestuursvergade
ring. De agenda werd er onder des
kundige leiding van afdelingsvoorzit
ter Pascal Engels afgewerkt. Zowel het 
organisatorische als het politieke luik 
gaf de bestuursleden de mogelijkheid 

om op serene, functionele manier de 
gestelde problemen te behandelen. De 
aanpak van het OCMW-probleem was 
een schoolvoorbeeld van conflictop-
lossend werken. 
Op het einde van de bestuursverga
dering feliciteerde Laurens Appeltans 
het vele, vaak onzichtbare, werk van 
de afdelingsbesturen. Afdeling Tielt is 
inderdaad een voorbeeld van jaren
lange gedreven lokale bestuurswer-
king. Veel leden, veel mandatarissen, 
regelmatige streekpers en geënga
geerde bestuursleden vormen hier 
duidelijk de basis. Het Limburgs ge
schenk dat de algemeen secretaris 
overhandigde aan de bestuursleden 
was in ieder geval een bijkomende 
reden om nog vaker bijeen te komen. 
Dit werkbezoek werd zowel voor de 
afdeling als voor de algemeen secre
taris een hart onder de riem. 

WIm Jaques 

Na Tielt was het de beurt aan het 
Limburgse Hoeselt om de algemeen 
secretaris van de Volksunie, Laurens 
Appeltans, te verwelkomen op de 
maandelijkse bestuursvergadering. Tij
dens de bijeenkomst, voorgezeten 
door Bruno Jans, wordt snel duidelijk 
dat Hoeselt zijn verkiezing tot Lim
burgse "Hart onder de riem"-afdeling 
zeker niet gestolen heeft. 
Met honderdtachtig leden is Hoeselt 
niet alleen de grootste Limburgse 
Volksunie-afdeling, op Vlaams niveau is 
het met zijn indringingsgraad van 
twintig leden per duizend inwoners de 
nummer twee. Jaar na jaar kan Hoeselt 
zijn ledenbestand op peil houden door 
een sterk resultaatgerichte aanpak. De 
persoonlijke aanpak waarbij elk be
stuurslid een deel van de leden her
nieuwt én nieuwe leden aanspreekt, 
zorgt ervoor dat de afdeling voeling 
houdt met wat er in Hoeselt leeft. 
De politieke werking van de afdeling, 
met zijn vijf gemeenteraadsleden en 
een OCMW-raadslid, wordt tijdens elke 
bestuursvergadering besproken en 
uitgediept. De meerderheid m de ge
meenteraad wordt dikwijls het vuur 
aan de schenen gelegd met sterk on
derbouwde dossiers. Hierdoor wordt 

flink wat medla-aandacht gecreëerd. 
Er wordt nu ook al gewerkt aan de 
samenstelling van de lijst voor de ge
meenteraadsverkiezingen van oktober 
2000. Hierbij wordt niet alleen ge
streefd naar pariteit tussen vrouwen 
en mannen maar ook wordt de nadruk 
gelegd op het aanspreken van ver
schillende stemgeledingen. 
Een ander sterk punt van de afdeling is 
de voelbare aanwezigheid in de ge
meente. Feesten en manifestaties zijn 
niet alleen op de eigen mensen gericht 
maar worden opengesteld voor alle 
inwoners van Hoeselt. Op activiteiten 
van de verschillende Hoeseltse ver
enigingen probeert men altijd aanwe
zig te zijn met een grote groep be
stuursleden. Hierdoor kent Hoeselt de 
Volksunie en kent de Volksunie Hoe
selt. 
Op het einde van de vergadering was 
het voor de algemeen secretaris dan 
ook niet moeilijk om te besluiten dat de 
werking van de Hoeseltse VU-afdeling 
een bron van inspiratie kan zijn voor 
andere afdelingen. De afdeling werd 
dan ook terecht getrakteerd op een 
korf met Brabantse streekbieren en 
andere natuurproducten. 

Fons Duchateau 

OOST-VLAAIMDEREN 
Do. 11 maart HAMME: Debat 

m.m.v. Bert Anciaux. Om 20u. in zaal Tos-
cani. Stationsstraat 45 te Hamme. Org.: VU-
Hamme. 

Do. 11 maart DEINZE: Erfrecht, 
testamenten, enz., praktische tips en raad
gevingen, door Mare Van Cauwenberghe 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotonde - Petegem-
kerk). Org.: VWG-Leieland. Info: Willy Lo-
Wie (09/386.67.47). 

DL 16 maart NINOVE: Vergade
ring van VWC-NInove, met als gespreks-
tema „Het verleden leeft in ons". Om 
14U.30 in het buurthuis van Pollare, Hoog
straat 204. Daarna een gezellige babbel en 
kan een kaartje gelegd worden. 

Dl. 16 maart AALST: Jan Caudron 
spreekt over De Nieuwe Medische Cultuur 
Uitgesteld tot 30 maart. 

za. 27 maart GENT.- Fvv-Daguit-
stap met de bus. Verschillende opstap
plaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk 
wonen en sociale huisvesting te Gent. Deel
name: 1.000 fr. Volledig programma op 
FW-secretariaat: 09/223.58.83. 

Vr. 26 maart DEINZE: Slotzitting 
scholierenparlement Deinze, m.m.v. Bert 
Anciaux. Om 19u. in het Vrij Technisch 
Instituut, L. Declercqstraat l te Deinze. 
InfO: Eva Clarysse, 02/223.39.33. 

Dl. 50 maart: Jan caudron spreekt 
over De Nieuwe Medische Cultuur Om 20u. 
In het klooster. Stationstraat l te Gijzegem. 
Org.: Davidsfonds-GIjzegem. 

Za. 24 april AALST: Jaarlijks Volks-
unie-Restaurant van Groot Aalst. Vanaf 
18u. in feestzaal 't Kapelleken, Meuleschet-
testraat 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 Novy. Toegang: 
350 fr, wk 300 fr., Tot 14j. 200 fr, vvk 150 
fr Inschrijven bij Michel Roelens, 
09/371.62.68 Of fax 09/371.46.06. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring Groot-Nevele. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 12 maart KOEKELARE: VU-

ledenfeest. Eregast is Vincent Vanquicken-
borne (1D21) die samen met Jan Loones en 
Geert Lambert al uw vragen over VU&ID 
beantwoorden.. Om 20u.30 in De Hertog 
van Arenberg, Moerestraat 1. Gratis toe
gang. Iedereen welkom. Etentje om 19u.30 
(450 fr). Vooraf inschrijven bij N. Van-
decasteele (051/58.90.05). 

Za. IS maart MIDDELKERKE: Po 
lltlek colloquium. Om I4u.30 in de Bac-
carzaal van het Casino van Middelkerke. 
M.m.v. Jan Loones. info: Camffla Geerts 
(02/219.49.30). 

Dl. 16 maart KORTRIJK: Hugo 
Schilt2 over,,Bestaat het Vlaams volk: zin 
en onzin van een recente discussie".0m 
20u. in de Kortrijkse Verzekering, Lekker-
beetstraat 5-7. inkom 300 fr, studenten 
100fr. Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kort
rijk i.s.m. Vlaanderen in Europa. 

Dl. 16 maart IZECEM: 3de deel 
cursus,,Wagner leven en werk" door Mi
chel Dutrieue . Van 20u. tot 22u.30 in de 
PlantUnzaal van de Stadsbibliotheek. Deel
name 1.200 fr (3 delen) bij Josée Bogaert ( 
051/30.10.39). Org.: VSVK-lzegem. 

WO. 17 maart KORTRIJK: vu Ge 
meenteraadlid Hilda Douchy-Comeyne 
over,,Vrouwen in de politiek: een meer-
waardel". Om 20u. in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf GwIJde van Namenstraat 7. 
Gratis toegang. Org.: FVV-Kortrijk. 

Do. 18 maart BRUGGE: VVVG-
Brugge-Centrum bezoekt Glaverbel Zee-
brugge. Verzamelen om 13u.45 stipt aan 
delngang van de fabriek. Inschrijven vóór 
16/3 bij Jacques Willems (050/34.42.23). 
Deelname beperkt tot 45 pers. I 

DO. 18 maart BRUGGE: Diavoor
stelling ,.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: Verkie
zingsdebat van 8U.30 tot lOu. in het St.-
Lodewijkscollege. M.m.v. Jean-Marie Bo
gaert. Info: Koen T'Sijen, 02/219.49.30. 

Zo. 21 maart DEERLIJK: Mossel
festijn van vu-Deerlijk. Vanaf 1lu.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 be
schermde natuurschoon van Lapscheure. 
Start om 14u. aan zaal Heldewijs, Hoog
straat te Lapscheure. Vanaf 17u. boter
hammen met hesp/kaas/hoofdvlees. Ere
gast: Jean-Marie Bogaert. Inschrijven vóór 
13/3 bij bestuursleden. 

WO. 24 maart BRUGGE: Een in
vitatie tot muziek beluisteren. Door zr 
Gabrielle Claeys. Om 15u. in de Magda-
lenzaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na 
de activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst Org." VVVG-Brugge-Centrum. 

Za. 27 maart IZECEM: Uitstap naar 
Gent met de bus. info bij Rosa Decoene 
(051/30.19.44). Org.: FVV-nationaal. 

Za. 27 maart KORTRIJK: FVV-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. FVV-Nationaal. 

Do. 1 april TIELT: Dr. Hugo Ryc-
keboer over,,Het West-Vlaams dialect in de 
regio Roeselare-Tielt". Om 20u. in keider-
theater Malpertuis, Sint-Michielstraat 9. 
Org.: A. Vanderplaetsekring. 

Ma. 12 april ROESELARE: Joris 
Van Severen en zijn tijd. Voordracht door R. 
Pauwets. Om I4u.30 in het Parochiaal Cen
trum, Kattenstraat 29. Org.: WVG-Roe-
selare i.s.m. VCLD. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 11 maart BRUSSEL: Lunch-

gesprek 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 ver
nieuwing. Arr vu-Congres van Halle-VII-
voorde. Om 20u. in gemeenschapscentrum 
De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6. 

zo. 14 maart DILBEEK: Kip en 
Biefstukkenfestijn. Van 11u.30 tot 16u. In 
zaal 't Verloren Hof ken (Treeske Dilbeek). 
Org.: VU-Dilbeek. 

zo. 14 maart TERVUREN: VU 
Duisburg-Moorsel-Tervuren organiseert 
Steakfestijn. Vanaf 11u.30 in zaal ,,De En
gel", Markt, Tervuren. Iedereen van harte 
uitgenodigd. 

WO. 17 maart KRAAINEM: uilen 
spiegel presenteert: Karel Vingerhoets met 
Vlaamse Verhalen. Een hommage aan Felix 
Timmersmans en Ernest Claes. Om 20u. in 
gemeenschapscentrum De Lijsterbes, Lijs
terbessenbomenlaan 6. 

Za. 20 maart AARSCHOT: Folka-
vond met gastoptreden van Mine. Om 
20U.30 in Parochiezaal Bekaf, Aarschot, in
kom: 150 fr, wk. 100 fr ledereen welkom. 
Info en kaarten: Bart Hermans 
(016/56.40.03). Org.: VUJO-Aarschot. 

za. 20 maart SINT-STEVENS-
WOLUWE: Lieve Maes en Roger Artois no
digen samen met vu-St.stevens-Woluwe 
uit voor hun Kaas- en Wijnavond. Vanaf 
18U.30 In zaal de Snuif molen. Leuvense
steenweg 194, Tafelrede door Mare Platei. 

Ma. 22 maart LEUVEN: Kopstuk-
kendebat (verkiezingen). M.m.v. Patrik 
vankrunkelsven. Om 20u. Org. KVHV-Leu-
ven. info: Camilla Geerts, 02/219.49.30. 

WO. 24 maart LEUVEN: Kopstuk-
kendebat (van I5u.30 tot 117u.) en Ver
kiezingsdebat (20u.) m.m.v. Bert Anciaux. 
Katholieke Hogeschool Leuven, Grote Aula. 
MTC 00.010, Hogeschoolpplein te Leuven. 
InfO: Eva Clarysse, 02/233.39.33. 

Do. 25 maart BmiSSEL: Lunch 
gesprek met Jan Van Doren (VEV) over het 
Vlaams belang boven economisch belang. 
Van 12 tot 14u. in het Vlaams Huis, Druk
persstraat 20. Broodjes en drank ter be
schikking; Org.: VCLD. 

Za. 27 maart BRUSSEL: Congres 
Open Lijst Brussel, m.m.v. Bert Anciaux. Van 
9U.30 tot 18u. in Vlekho, Koningsstraat te 
Schaarbeek. info: Eva Clarysse, 
02/223.39.33. 

Za. 27 maart STEENOKKERZEEL: 
Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wijze 
Vanaf 18u. in Parochiezaal Humelgem, Bil-
laststraat 27. Org.: VU&ID en VUJO-Steen-
okkerzeel. 
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Do. 22 april BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof. F. Van Hemeiryck 
(Davidsfonds) over Cultuur en Vlaamse be
weging, hand in hand? Van 12 tot 14u. In 
het Vlaams Huis, Drukpersstraat 20. Brood
jes en drank ter beschikking. Org.: VCLD. 

LIMBURG 
vr. 12 maart GENK: Verslag van de 

jongste bedevaart naar de Graven van het 
Oosten/1998. Door Fons Janssens. Video
voorstelling op groot scherm. Om 15u. in 
De Slagmolen, Slagmolenweg. Toegang 
gratis. Org.: SMF-Limburg. Info: Vancop-
penolle, 011/68.72.40. 

Za. 13 maart DIEPENBEEK: start
activiteit van vu-Diepenbeek. Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf 19u. in zaal De Steen
berg, Ganzestraat; Deelname: 300 fr, kin
deren I50fr 

Za. 15 maart TONGEREN: Cantus/ 
Vanaf 20u. in jeugdherberg Begeinhof 
Deelname: 250 fr Org.: VUJO-Hoe-
selt/Riemst/Tongeren en Bilzen i.s.m. 
VUJO-Limburg. 

ZO. 14 maart GENK: Debat m.m.v 
Bert Anciaux.ln Limburghal te Genk. Meer 
info bij Eva Clarysse, 02/223.39.33. 

DO. 18 maart SINT-TRUIDEN: 
Rook- en Branddetectoren in de woning, 
door André Hansen. Om 14u. in zaal Ons 
Huls, Grote Markt 6. Toegang gratis. Org;: 
VVVC-Sint-Truiden. info: Vancoppenolle, 
011/68.72.40. 

ZO. 21 maart BEVERST:VU-Be-
verst-Schoonbeek organiseert een lste 
„Daar-is-de-lente-Brunch". Van 10 tot I4u. 
Deelname: 400 fr, -12j. 200 fr Geen plaats 
vermeld. Inschrijven in info bij Edgard Ce-
raerts, 011/41.13.32. 

Dl. 2S 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.: ü-
zerbedevaartcomité Maaselk-Bree-Maas-
land i.s.m. DF Maaseik, WB en WVC. 

Za. 10 april HEUSDEN-ZOLDER: 
Gezamenlijke uitstap per bus van 3 WVC-
afdeiingen. Voormiddag: bezoek Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika met,,Magisch 
Marokko: de Berbers". Namiddag: Brussel 
Binnenste Buiten. Info VWC-West-Lim-
burg: 011/42.59.95. 

za. 10 april SINT-TRUIDEN: Ge 
zamenlijke uitstap per bus van 3 VVVG-
afdelingen. Voormiddag: bezoek Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika met,,Magisch 
Marokko: de Berbers". Namiddag: Brussel 
Binnenste Buiten. Info VWG-Sint-Truiden: 
011/68.72.40. 

Za. 10 april HASSELT: Gezamen
lijke uitstap per bus van 3 WVG-afdelingen. 
voormiddag: bezoek Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika met „Magisch Ma
rokko: de Berbers". Namiddag: Brussel Bin
nenste Buiten. Info VWG-Hasselt: 
011/81.11.59. 

ANTWERPEN 
Vr. 12 maart MOL: Vlaanderen In 

Europa m.m.v. Nelly Maes, Kris Van Dijck en 
Flor Van Noppen. Moderator Rik Geyzen. 
Om 20u. in zaal Onder den Toren. Gratis 
inkom + consumptie. Org.: vu-arr Turn
hout i.s.m. VUJO en VCLD. 

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

Za. 13 maart PUURS: vu-etentje 
in zaal Begijnhof middenzaal. Begijnhof
straat 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, ui
terlijk om 5/3. Org.: VU-Puurs. 

Zo. 14 maart WOMMELCEM: Ant
werpen op halfvasten, met diverse op
tredens. Van Dyck-wandeling metgids en 
russische muzikale eetavond..Om 9u. ver
trek kerkplein Wommelgem. Meer info: 
Ward Herbosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Zo. 14 maart EDECEM: Stroper-
stocht metgids in Zoersel.-t-drank en koek. 
Deelname: 120 fr., vertrek Kerkplein Els-
donk om 13U.30 stipt. Duur ± 2 uur Org.: 
Fvv-Êdegem. 

Ma. 15 maart KALMTHOUT: Prof 
Bo Coolsaet over ,,Het penseel der liefde, 
openheid en eerlijkheid in seksualiteit'. Om 
20U.15 in salon Monido, St.Jozeflaan 1 te 
Heide. Org.: FW-Kalmthout. 

WO. 17 maart BERCHEM: Mare 
Corthals over ,,Machtige vrouwen - Van 
madame de Pompadour tot Grace van 
Monaco". Om 20u. in CC te Berchem. Org.: 
FW-Berchem. 

DO. 18 maart EDECEM: Bezoek 
aan het AZ Stuyvenberg. Na korte inleiding, 
bezoek spoedgevallen, MUG, intensieve, 
brandwondencentrum enz. Samenkomst 
om 13U.15 aan inkomhal AZ. Org.: FW-
Edegem. 

DO. 18 maart VOSSELAAR: Patrik 
Vankrunkelsven over ,,Een dokter in de 
politiek". Om 20u. in Oud-Gemeentehuis 
(De Nok), polyvalente zaal (1ste verdie
ping), Cingel te Vosselaar Toegang gratis. 
Info: Joris Frederickx, 014/61.38.67. Org.: 
Vlaamse Kring Noorderkempen i.s.m. Ro-
denbachfonds. 

Vr. 19 maart AARTSELAAR: Eerste 
duo-quiz van VU-Aartselaar Om 20u. in CC 
't Aambeeld, Delia Faillelaan 34. Ploegen 
van 4 è 5 pers.; deelnameprijs: 500 
fnp.ploeg. Inschrijven bij Lieve Redant 
(03/887.38.13) Of na kantooruren bij Koen 
Redant (03/887.47.25). 

Vr. 19 maart TONGERLO: verslag 
van de jongste bedevaart naar de Graven 
van het Oosten/1998 door Fons Janssens. 
Om 15u. in 't Abdijke, Tongerlodorp. Video
voorstelling op groot scherm. Toegang gra
tis. Org.: SMF-Kempen. Info: Vancoppe
nolle, 011/68.72.40. 

za. 20 maart EDECEM: I7de 
Volkszangavond ,,Kom, zing met mij". Om 
20u. In zaal Elzenhof Kerkplein Edegem-
Elsdonk. Presentatie Wilfried Haesen. Zan
ganimatie Gust Teugels. Muziekgroep Krie
bel. Inkom 200 fr Org.: 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..: Jeugd-
raad Mortsel. 

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

DO. 25 maart WIJNEGEM: Pas 
sieconcert door de Bob Boonsingers, in de 
OLV-kerk van Wijnegem. Toegang250 fr, 
wk 200 fr Kaarten bij Ward Herbosch, 
03/353.68.94. Org.: KK Jan Puimège. 

DO. 25 maart KAPELLEN: Poli
tieke dagen over ,,Onstaan, standpunten 
naar jongeren toe". M.m.v. Patrik Van
krunkelsven. Van 14U.30 tot 15U.30 in Ma
ter Salvatoris instituut. Info: Camilla 
Geerts, 02/219.49.30. 

vr. 26 maart BOECHOUT: VU-eet
festijn voor leden en sympathisanten in het 
Hof Van Rijen (Veldkant). Om 20u., 1.300 
fr.p.p. inschrijvingen bij Koen T'Sijen 
(03/454.48.03). 

Vr. 26 maart RIJMENAM: Diavoor-
stelling over reis naar Tsjechië en Oekraïne 
die doorgaat van 1 f m 14 juli 1999. Kost
prijs 24.800 fr. De diavoorstelling gaat door 
om 19u. in ontmoetingscentrum Sint-
Maartensberg. st.-Maartensberg 1 te Rij-
meman (achter parochiekerk). Meer info bij 
Willy en Mia Bogaerts-Billiet, Donkerstraat 
17 te 2820 Rijmenam (015/51.31.69. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring en DF-Rijmenam. 

Za. 27 maart BERLAAR: vu-sche-
penbal. Vanaf 21u. in zaal Familia te Ber-
haar-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 Van
krunkelsven. In de Handelshogeschool te 
Antwerpen. Info: Camilla Geerts, 
02/219.49.30. 

WO. 21 aprii TURNHOUT: Johan 
Sauwens over „Vlaams zelfbestuur nu of 
nooit". Om 20u. in Kedercafé De Warande; 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

DO. 22 april BOECHOUT: Burger, 
democratie en staatshervorming: naar een 
beter bestuur in Vlaanderen na juni 1999. 
Door prof Matthias Storme. Om 20u. in de 
Benedenzaal Gildenhuis, St.-Bavoplein 8 te 
Boechout. Info: Guy Leemans: 
03/455.43.83. 

Voor 10 lezers een gratis digitale encyclopedie 
in WIJ van 11 februari j l . stelden wij de 
dubbel-cd-rom van het Vlaams parlement 
aan u voor. 10 lezers die een kaartje stuurden 
met de juiste antwoorden op onze niet al te 
moeilijke vragen maakten kans op zo'n cd-
rom-pakket. 
Paul Van Crembergen is inderdaad de VU-
fractieleider in Inet Vlaams parlement. Ja hoor: 
Lieven Dehandschuttervolgüe Nelly iviaes op 
toen zij naar Europa ging. Juist! Johan Sau
wens is de voorzitter van de commissie 

Staatshervorming in het Vlaams parlement. 
Hadden dit juist en krijgen binnenkort de cd's 
in de bus: Richard Peeters (Wezembeek-
Oppem), Arnold Peeters (Berchem), Annie 
Verlegh (Borgerhout), Walter Deconinck 
(Kortrijk), Björn Wullaert (Izegem), Kris Ver
guit (Sint-Niklaas), Linda Vissers (Overpelt), 
Veerie Lenaerts (Berchem), Johan Depestel 
(Roeseiare) en Geert Dessein (Ledegem). 
Proficiat voor de winnaars. Aan de anderen: 
volgende keer meer geluk! 

Vrede door vrijheid in Kosova 
De Vlaams-Nationale Studenten Unie 
(VNSU) trekt zich het lot van de Kos-
ovaren aan en stelde een Forumtekst 
voor mensenrechter) en democratie in 
Kosova op. Om deze eisen te onder
steunen organiseert VNSU op 24 maart 
een fakkeltocht in Gent onder de slo
gans ,,respect voor de mensenrech
ten" en „respect voor de wil van het 
Kosovaarse volk". VU en VUJO onder
steunen de manifestatie. De organi
satoren vinden het belangrijk dat de 
publieke opinie ook de Belgische re
gering op haar verantwoordelijkheid 
wijst. Kosova ligt in onze achtertuin. 
Wij kunnen niet machteloos toezien 
hoe de vrijheidsdrang van een volk 
bloedig wordt onderdrukt. De fakkel
tocht vindt plaats op woensdag, 24 
maart en vertrekt om 20u aan de Blan-
dijn (Universiteit Gent). 
De VNSU wijst in haar platformtekst 

ook op de voorwaarden voor een op
lossing van het conflict: ,,Een verre
gaande vorm van autonomie is een 
voorwaarde om vrede in Kosova te 
brengen. Alleen moeten er in dat sta
tuut voldoende waarborgen worden 
ingebouwd voor de rechten van de 
slinkende Servische minderheid." En 
verder: ,,De internationale gemeen
schap moet zowel nu als na het conflict 
toezien op het naleven van de men
senrechten en het installeren van een 
democratie, iets waar ze nu schro
melijk mee in gebreke blijven." 
VNSU vraagt ,,de democratie en het 
belang van de mensenrechten " te 
steunen door dit platform te onder
tekenen, u kan uw naam doorspelen 
via het elektronisch VNSU-adres: 
VNSU@student.rug.ac.be of te posten 
naar Harelbekestraat 70, K1417 te 
9000 Gent. 9 

verkiezingsdebatten '99 
Het lijstje met verkiezingsdebatten groeit 
aan. Ons weekblad publiceert het graag, ze
ker als er VU-mensen aan meewerken. Van
wege het grote aanbod worden de gegevens 
echter zo bondig mogelijk weergegeven. 
Donderdag i i maart 
Debat m.m.v. Bert Anciaux. 
Om 20u. In zaal Toscani, Stationsstraat 45 te 
Hamme. Org.: VU-Hamme. 
Zaterdag 13 maart 
Politiek colloquium, m.m.v. Jan Loones. 
Om 14U.50 in de Baccarazaal van het Casino 
van Middelkerke. 
Zaterdag 13 maart 
Debat m.m.v. Bert Anciaux. 
Vanaf 17u. in zaal Begijnhof „Middenzaal", 
Begijnhofstraat 15 te Puurs. Org.: VU-Puurs. 
Zondag 14 maart 
Debat m.m.v. Bert Anciaux. 
In Limburghal te Genk. 
Dinsdag 16 maart 

Debatavond Antwerpse Scheepvaartvereni
ging, m.m.v. Herman Lauwers. 
Om I8u. in de Generale Bank, Meir 48 te 
Antwerpen. 
vrijdag 19 maart 
Verkiezingsdebat, m.m.v. Jean-Marie Bo-
gaert. 
Van 8u.3Gu tot lOu. in het St.-Lodewijks-
college te Brugge. 
Vrijdag 19 maart 
Verkiezingsdebat Welke toekomst voor 
Vlaanderen?, m.m.v. Jean-Marie Bogaert. 
Om 20u, in zaal 't Couvent, Kanunnik De-
coeneplein, Male Sint-Kruis, Brugge. Org.: 
VVB-Brugge 
luiaandag 22 maart 
Kopstukkendebat m.m.v. Patrik Vankrunkels
ven. Om 20u. bij KVHV-Leuven. 

Woensdag 24 maart 
Politiek debat over Recht op fuiven en Mo
biliteit, m.m.v. Herman Lauwers. 
Om 2Qu. in de Raadszaal Gemeentehuis, lste 
verdieping, Liersesteenweg 1 te Mortsel 
Org. : Jeugdraad Mortsel. 
Woensdag 24 maart 
Kopstukkendebat (van I5u.30 tot I17u.) en 
Verkiezingsdebat (20u.) m.m.v. Bert Anci
aux. 

Katholieke Hogeschool Leuven, Grote Aula, 
MTC 00.010, Hogeschoolpplein te Leuven 
Donderdag 25 maart 
Politieke dagen, m.m.v. Patrik Vankrunkels
ven 
Van 14U.50 tot 15U.50 in het Mater Salvatoris 
Instituut Kapellen - ontstaan/standpunten 
naar jongeren toe. 
vrUdag 26 maart 
Slotzitting scholierenpariement Deinze, 
m.m.v. Bert Anciaux. 
Om 19u. in het Vrij Technisch Instituut, L. 
Declercqstraat 1 te Deinze. 
zaterdag 27 maart 
Congres Open Lijst Brussel, m.m.v. Bert An
ciaux. 
Van 9u.30tot I8u. in Vlekho, Koningsstraat te 
Schaarbeek. 
Woensdag 31 maart 
Verkiezingsdebat-avond m.m.v. Patrik Van
krunkelsven. In de Handelshogeschool te 
Antwerpen. 

o» Info over debatten met medewerking 
van Patrik Vankrunkelsven b|J Camilla 
Geerts, 02/219.49.30. M.m.v. Bert An
ciaux: Eva Clarysse, 02/223.39.33. An
dere parlementairen: Koen T'SIJen, 
02/219.49.30. 
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O M S L A G V E R H A A L 

GESPREK MET MIET SMET 
De Europese CVP-lijsttrekker heet dus 
Miet Smet, en niet Wilfried Martens. In 
nauw overleg met de partijtop hield de 
minister van Arbeid zich de jongste 
weken buiten het pijnlijke krakeel. Zij 
zweeg en bleef zwijgen, terwijl de grap
pen haar om de oren vlogen. Voor het 
eerst sinds de affaire-Martens spreekt 

Smet. Over haar carrière, haar vroegere, verborgen en 
huidige ambities, over werklozen en winkelen. En 
natuurlijk over een ex-premier. Een gesprek. 

I N T E R V I E W 

DE MAN ACHTER DEMOL 
"We gaan schaamteloos de problemen van de 
Brusselaars uitspelen." Kamerlid Filip De Man 
stuurt de campagne van het Vlaams Blok in de 
hoofdstad. "Over ideologie of grote theorieën 
praten we niet. We hebben het alleen over wat 
de bevolking bezighoudt en dat is in de eerste 
plaats veiligheid", zegt kopman en ex-politie
commissaris Johan Demol. Alle stemmen zijn 
welkom, en dus ook die van de Franstalige 
Brusselaars. Hoe het Vlaams Blok Brussel pro
beert te veroveren: een reportage en een 
gesprek met "kingmaker" Filip De Man. 

G E Z O N D H E I D 

DE PAPZAK-GENERATIE 
"Er is een duidelijke toename van jongeren die 
niet de fysieke conditie hebben om te functione
ren in de maatschappij." Zeven jaar geleden 
luidde een Witboek de noodklok over de fysieke 
conditie van onze jeugd. Nieuwe testresultoten 
wijzen uit dat de toestand nog verslechterd is. De 
Vlaamse jongere is over afzienbare tijd moto
risch analfabeet. En iedereen - de politiek, het 
onderwijs, zelfs de sportclubs - treft schuld. De 
generatie van de papzakken: een analyse. 

WEEKEND KNACK: MODE DIT IS BELGISCH - DE MUZIKALE SMAAK VAN ONZE MODEMENSEN + KOOKLES BIJ COMME CHEZ SOI 
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V erleden week legde J.-M. Bogaert in het Vlaams 

parlement een motie ter stemming neer. Daarin 

drong hij aan op een duidelijker en verfijnder manier 

om werkloosheidscijfers te vergaren. Alle fracties zijn 

in deze vragende partij, bovendin was de motietekst 

voor iedereen aanvaardbaar, toch vond hij geen 

genade bij de meerderheidspartijen. De motie was 

namelijk afkomstig van een oppositielid. 

^ A C T U E E L ^ 

Eind februari telde Vlaanderen 198.112 
niet-werkende werkzoekenden (NWWZ 
's), ofwel 3.8 % minder dan de vorige 
maand, toch moeten deze cijfers met de 
nodige omzichtigheid worden benaderd. 
Zij zijn in elk geval niet het resultaat van 
een doortastend regeringsbeleid, maar 
wel van een economische heropleving 
gecombineerd met een vervalsing van de 
statistieken. 

VERTRAGING 

Men moet de werkloosheidscijfers op 
jaarbasis vergelijken. Het is immers nor
maal dat, gegeven seizoensinvloeden, van 
februari tot in juni, het aantal werklozen 
op maandelijkse basis het snelst afneemt. 
De huidige coalitie zal deze seizoens
invloed willen toeschrijven aan haar be
leid. Maar zij is dan natuurlijk niet bereid 
om de sterke stijging van de werkloosheid 
in juli (vorig jaar -I- 15.2 % op maand
basis) en augustus (vorig jaar -f 8.4 % op 
maandbasis) op zich te nemen. Dan is zij 
op vakantie. 

Indien we de seizoensinvloeden uitscha
kelen en de evolutie van het aantal werk
lozen bekijken op jaarbasis, dan merken 
we volgend beeld op. Ten opzichte van 
februari 1998 daalde het aantal NWWZ's 
in Vlaanderen met 26.219 eenheden (-
11.7 % op jaarbasis). In december daar
entegen, toen de werkloosheid op 
maandbasis nochtans toenam, daalde de 
werkloosheid op jaarbasis echter nog met 
28.744 mensen (-12.3 % op jaarbasis). In 
november vorig jaar daalde het aantal 
NWWZ's op jaarbasis zelfs met 32.162 
mensen (-13.8 %). We merken dus op dat 
de jaarlijkse afname van het aantal werk
lozen in Vlaanderen sinds november vo
rig jaar is vertraagd. 

De evolutie van de economische con
junctuur is niet meer zo rooskleurig. 
Daarvoor is het goed de evolutie van het 
productietempo in de verwerkende in
dustrie van het Vlaams Gewest te be
kijken. Uit de cijfers van de Nationale 
Bank merken we op dat sinds augustus 
1998 het productietempo, gezuiverd van 
seizoensinvloeden, een neerwaartse trend 
vertoont. Dit uit zich ook in neerwaarts 
gerichte tewerkstellingsvooruitzichten in 
de verwerkende industrie voor het 
Vlaams Gewest. 

De volgende maanden zal duidelijk wor
den of we te maken hebben met een 
tijdelijke tewerkstellingsvertraging. De 
vertraging van de economische groei in 
de ons omringende landen, vooral in 
Duitsland, zal deze evolutie echter ne
gatief beïnvloeden. 

Overigens, in de vorige periode van 
hoogconjunctuur, in de tweede helft van 
de jaren tachtig, daalde de Vlaamse werk
loosheid minstens even snel. Dit resul

teerde in een werkloosheid van 176.000 
NWWZ's in februari 1990. Bovendien 
konden oudere werklozen toen nog met 
zo gemakkelijk terecht in het stelsel van 
de oudere niet-werkzoekende werklo
zen. 

EERLIJKE CIJFERS 

Vervolgens mogen we een aantal cate

gorieën mensen die zich niet (meer) in de 

een betrouwbare indicatie. In Vlaanderen 
zijn er aldus 74.218 oudere niet-werk
zoekende werklozen, dat zijn er meer dan 
26.000 extra in vergelijking met 1995 
toen deze regering aan de macht kwam. 
Er zijn 82.363 bruggepensioneerden in 
het Vlaams Gewest, dat zijn er slechts 

Statistieken 
werlcloosheici: 

euforie misplaatst 
werkloosheidsstatistieken bevinden, niet 
vergeten. Recente RVA-cijfers zijn wegens 
organisatorische redenen niet beschik
baar. De cijfers van juli 1998, gepu
bliceerd in het jaarboek van het Mi
nisterie van Tewerkstelling, geven echter 

3.600 minder dan in 1995. In totaal zijn 
er dus nog steeds meer dan 355.000 
werklozen in Vlaanderen. Velen daarvan 
werden vroeger, bi| ontslag, wel opge
nomen in de werkloosheidsstatistieken. 
Nu niet meer. 

In zijn motie vraagt Vlaams parlementslid 
Jean-Marie Bogaert dan ook dat con
sistente werkloosheidsstatistieken zou
den worden opgesteld. Zo kan vermeden 
worden dat de statistieken over de tijd 
heen onmogelijk kunnen vergeleken wor
den. 

Bogaert vraagt de Vlaamse en de federale 
regering om ook de oudere werklozen 
effectiever te betrekken bij het werk
gelegenheidsbeleid. Een activering van 
het stelsel van halftijds of gedeeltelijk 
brugpensioenen, waar amper 377 men
sen gebruik van maken, zou hierbij be
hulpzaam kunnen zijn. Zo kan op een 
soepele manier een verzoening bereikt 
worden tussen economische producti-
viteitseisen en het verlangen naar fysisch 
en psychisch welzijn van de oudere werk
nemers. 

Karl CoUaerts 

Jean-Marie 
Bogaert 

vraagt een 

maandelijks 
wericloos-

heidscijfer. 
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De pers publiceerde het antwoord dat VU-
kamerlid Fons Borginon van minister Elio di 
Rupo kreeg op zijn vraag om Inet symbool 
.K/In Vlaamse e-post (e-mail)-adressen en 
webstekjes op te nemen. Dit om het be
staande .öete vervangen. 

CODE-VLAGGEN 
Persoonlijk vraag ik niet liever om met een 
.vl in het elektronisch verkeer te zitten, 
sinds lang rijd ik als overtuigde Brusselse 
Vlaming met een VL op mijn auto rond. 
Maar... voor die e-postadressen gelden er 
andere regels. 

Noorwegen, AT voor Oostenrijk (AusTria), 
ES voor Spanje, enz. 
ISO stelt GB voor Groot-Brittannië voor 
Maar, hoe weten wij niet, die Britten heb
ben het bij de lANA versierd gekregen om 
de domeinnaam ,ü^in hun e-mail-adres-
sen te schrijven. Overigens zoek je de 
staart .us vruchteloos in Amerikaanse 
adressen, daar zijn 3-letterige aanduidin
gen zoals .com, .edu, .org, enz. te vin
den. 
Maar ISO hanteert nog een tweede ba
sisregel om ,,gebieden ergens op aarde" 
van een symbool te voorzien. Behoudens 

reciactle@vprti.vl? 
De Internet Assigned Numbers Authority 
(lANA) slikt zo maar niet wat een of andere 
regering van een land of een deelgebied 
haar voorstelt. Weinigen weten hoe het 
met die e-post precies in mekaar zit. 
De lANA heeft zich - overigens zeer terecht 
- gebaseerd op een heel neutrale in
ternationale norm. ISO-3166-1 (ISO = In
ternational Standardization Organiatlon), 
die al sinds 1974 alle landen die door de 
Verenigde Naties erkend zijn een stel 
code-vlaggen, zeg maar symbolen, heeft 
toegekend bestaande uit 2 letters (meest 
gebruikte), 3 letters of 3 cijfers. Bij de start 
in 1974 ging men uit van de reeds langer 
bestaande landssymbolen voor verkeers-
voertulgen, waar een goed dozijn landen 
toen „het voorrecht" kregen om met één 
letter te mogen rondtoeren. ISO heeft 
iedereen gelijk voor de wet geschakeld, 
dus BE hier, DE voor Duitsland, NO voor 

naties of landen kent de organisatie ook 
een symbool toe aan gebieden, meestal 
eilanden, die ,,ver weg" van hun wettelijk 
moederland liggen of die een duidelijke 
entiteit zijn. Zo is het door Fons Borginon 
vermelde Groenland duidelijk ver weg van 
het ,,moederiand Denemarken (DK) en 
kreeg het symbool GL' toegewezen. Het 
eilandje La Reunion aan de Afrikaanse 
oostkust is Frans protectoraatgebied, en 
mag zich met RE kenmerken. De Ne-
deriandse Antillen mogen de vlaggetjes AN 
op hun eilanden planten, enz Maar hier en 
daar is lSO-3166 niet altijd even logisch: in 
de gebieden van het Verenigd Koninkrijk 
(UK: maar dat is géén ISO-symbool, on
danks de vooriiefde van de Britten om het 
zo te schrijven) vindt men het eiland Man 
zonder eigen symbool. Gibraltar daaren
tegen, geen eiland, mag wél het Cl- vlag
getje op zijn rots planten. 

Het eigengereide technisch comité TC46 
van ISO beslist daarover 

NOC VRIJ 
Wat nu met .W voor Vlaanderen? Vlaan
deren, noch Wallonië, zijn eilanden ergens 
,,ver weg" of geïsoleerd van een zoge
noemd,.moederland". Dus zal, menen wij, 
ISO nooit het symbool VL toekennen, tenzij 
Vlaanderen en Wallonië zelfstandige sta
ten geworden zijn. Ovengens, sinds enkele 
maanden is de norm lSO-3166-2 versche
nen, die wél de deelgebieden van een 
staat bijkomend codeert Elke natie had 
voor zijn staatsstructuur daartoe voor
stellen bij TC46 ingediend. Zo vindt men bij 
de 16 Bundeslander voor het Land Ham
burg DE-HH, voor Beieren DE-BY Hier te 
lande heeft men bv. de 2 Brabantse pro
vincies met BE-VBR en BE-WBR gecodeerd 
en de 3 gewesten met BE-VLC, BE-WAL en 
BE-BRU. Laatstgenoemde code werd taal
kundig aangepast nadat wij via tussen
komst van Geert Bourgeois diezelfde Elio 
dl Rupo hadden gevraagd de BE-BXL voor 
Brussel te wijzigen (zie WIJ, 14 mei 1998). 
Wij wachten nu nog altijd op de toepassing 
van die goede ISO-norm op de postcodes 
voor Internationaal verkeer en, uiteraard 
ook, op auto's e d Voor BTW-nummers 
worden de ISO-landssymbolen reeds toe
gepast 

En, puur toeval of niet, voor een toe
komstige mogelijke onafhankelijkheid, zijn 
de lettercombinaties VL, WL en BL nog 
volkomen vrij voor ISO-gebruik. 

Herman A.0. Wilms 
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Een 
schijiibaar 
onschuldig 
product als 
een banaan 

kan voor 
sommige 

landen 
verstrekkende 
wanpraktijken 

betekenen. 

De macht van de banaan 

12 

Uit het werk van eminente schrijvers als 
Gabriel Garcia Marquez en Pablo Neruda 
kennen we de alles behalve benijdens
waardige toestand van arbeiders die in de 
plantages van Midden- en Zuid-Amerika 
werken. Enkele multinationals domine
ren bijna de volledige economie, bepalen 
hoe de mensen ter plaatse mogen bestaan, 
maken uit wie het meest geschikt is om te 
regeren. Die regeringen dragen dikwijls 
een dictatoriale stempel. Dictators die 
meewerken mogen op smeergeld reke
nen. Wie niet meewerkt wordt omver
geworpen door spontane gefinancierde 
revoluties. Centraal in dit gebeuren staat: 
de productie en de opbrengst van de 
banaan. Bananenrepubliek werd de naam 
voor een onstabiel land dat afhankelijk is 
van één gewas. 

INMENGING 
Midden de tachtiger jaren hebben veel 
Europeanen onbegrijpend gekeken naar 
beelden over sociale onrust en guerril
laoorlogen in landen als Nicaragua, Hon
duras, Guatemala en El Salvador. Over 
het waarom van deze strijd en onrust 
werd af en toe enige uitleg verschaft in 
een duidingsmagazine. Het machtige be
drijf Chiquita Brands International kwam 
echter zelden in beeld. Nochtans was 
deze grootgrondbezitter vaak de aan
leiding voor revolutie en contrarevolutie. 
Carl Lindner, selfmade multimiljonair, 

voorzitter en Chief Executive Officer van 
Chiquita, was een van de grote sponsors 
van Reagan's eerste en tweede presi
dentsverkiezing. Deze maatschappij 
steunt zowel democraten als republikei
nen in de USA. Het moet dan ook nie
mand verwonderen dat de Verenigde Sta
ten zich stelselmatig in de strijd om de 
macht in sommige landen mengden. 
Chiquita Brands International is het 
grootste bananenbedrijf ter wereld. Het 
stelt meer dan 36.000 mensen te werk en 
verkoopt zijn fruit in meer dan 40 landen. 
Het bedrijf handelt in fruitsappen, be
reide salades, margarine, bakvet, plant
aardige oliën en conserven. Haar Chi
quita, niet zomaar een banaan, is het 
uithangbord bij uitstek. 

HOEZITA? 
Over de rol van Chiquita in Midden en 
Zuid-Amerika heeft Oxfam-wereldwin-
kels een boekje opengedaan met als titel: 
De geheimen van Chiquita onthuld. Een 
schijnbaar onschuldig product als een 
banaan kan voor sommige landen ver
strekkende wanpraktijken betekenen. 
Chiquita controleert in het geheim do

zijnen zogezegd onafhankelijke bananen-
bedrijven. Ze doet dit via ingewikkelde 
constructies die bedoeld zijn om beper
kingen op landbezit en nationale vei
ligheidswetten in Centraal-Amerikaanse 
landen te omzeilen. De structuren hebben 
ook tot doel vakbondsactiviteiten op haar 
plantages te omzeilen. 
Chiquita en haar dochterondernemingen 
werken met pesticiden die de gezondheid 
van arbeiders en buurtbewoners bedrei
gen, ondanks een overeenkomst met een 
milieuorganisatie om zich aan een aantal 
veiligheidsnormen te houden. Om haar 
macht te bevestigen schrikt de maat
schappij niet terug voor wreedheden, 
geweld en moord. 

MITCH 
De aanleiding tot de publicatie van dit 
boek ligt in een reeks artikelen die het 
dagblad The Cincinnati Enquirer, met 
355.000 lezers, in 1998 bracht. Nadat de 
reeks verscheen was werd journalist Mik 
Gallagher op staande voet ontslagen. 
Zonder dat Chiquita een proces begon
nen was tegen de krant bood deze zijn 
verontschuldigingen aan Chiquita aan. 
Bovendien betaalde de krant liefst 370 
miljoen Belgische frank als 
„compensatie". Nochtans had de krant 
75 miljoen frank over voor de samen
stelling van het dossier tegen Chiquita. 
Geld en macht hadden de uitgevers van 
de krant duidelijk bang gemaakt. Chi
quita had namelijk het verwijt gemaakt 
dat de artikels enkel tot stand konden 
gekomen zijn door onwettig verkregen 
informatie. Nergens werd in discussie 
gesteld of de verkregen informatie juist of 
onjuist was. De toestand van de vele 
duizenden die voor Chiquita in Midden-
Amerika werken, was eigenlijk niet aan de 
orde. Wel de glorie en uitstraling van het 
merk en het imperium. 
Na de publicatie van De geheimen van 

Chiquita onthuld raasde de orkaan Mitch 

over Centraal-Amerika. We hebben ra
deloze mensen gezien bij vernielde ba
nanenplantages, verwoeste dorpen en 
veel slachtoffers. Van Chiquita zullen 
deze mensen waarschijnlijk niet veel moe
ten verwachten. 

Als we weten dat landen als Honduras en 
Nicaragua een enorme buitenlandse 
schuldenlast hebben, moeten we toch 
even nadenken alvorens een banaan - niet 

zomaar een banaan - te kopen. 

(hup) 
c» De geheimen van Chiquita onthuld. 

Een uitgave van Oxfam-Wereldwin-

kels vzw, 1998.295 fr. 
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OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
ANTWERPEN 

zoekt 

SECRETARIS 
(man/vrouw) voor indiensttreding in statutair verband 

1. Plaats in de organisatie 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen is als openbaar bestuur de 
grootste zorgverstrekker in Vlaanderen in een groot-stedelijke omgeving. Het omvat. 

• 5 grote ziekenhuis-entiteiten • 20 rust- en verzorgingstehuizen • 22 sociale centra • 36 diensten
centra, waan/an een aantal met service-fiats voorzieningen • 3 centra voor geestelijke gezondheidszorg 
• centraal ondersteunende administratieve en technische diensten. 

Het bestuur verleent een tewerkstelling aan byna 10.000 personeelsleden. 

2. Functiebeschrijving 

De secretaris is het hoofd van het personeel en leidt de administratie. De secretans vervult alle taken 
die door wet, decreet en uitvoeringsbesluit aan de functie werden toegewezen. Hi|/zij voert het dage
lijks beleid over het OCMW en rapporteert aan de voorzitter en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
HIJ/ZIJ IS de stuwende kracht ter verwezenlijking van de door de Raad gestelde doelstellingen en waakt 
erover dat dit gebeurt met respectenng van de voorziene budgetten. 

3. Functievereisten 

De secretaris dient houder te zijn van een licentiaatsdiploma of hiermede gelijkgesteld diploma, zoals 
vermeld in de benoemingsvoorwaarden. 

Kandidaten dienen vier jaar beroepservanng te hebben in een functie op leidinggevend niveau in een 
openbaar bestuur (tenminste niveau A4 of gelijkwaardig). 

Hij/zij bezit een grote algemene kennis van publieke wetgeving en heeft noties van het burgerlijk recht. 
Hieronder wordt minstens verstaan . 

• de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn • de 
nieuwe gemeentewet • wetgeving op de ziekenhuizen • wetgeving op het bestaansminimum • wet
geving op de overheidsopdrachten • het Vlaamse bejaardendecreet • wet van 2 april 1965 betreffende 
het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW • besluit van de Vlaamse regering van 17 
december 1997 betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van het OCMW. 

Hij/zij bezit de volgende vaardigheden; 

• analytisch en conceptueel denken • conflictbeheersing • begrip voor anderen • impact • team
leiderschap • motiverend optreden • empowemient • samenwerken in groep • flexibiliteit • resultaat
gerichtheid • klantgenchtheid • zin voor systematiek en kwaliteit • communicatie-openheid • zin voor 
initiatief. 

4. Benoemingsvoorwaarden 

De kandidaten dienen te voldoen aan onderstaande benoemingsvoonwaarden op de uiterste inschrij
vingsdatum : 

• de Belgische nationaliteit bezitten • van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke 
rechten genieten • de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt • niet in overtreding zijn met de dienstplicht
wetten • houder zijn van één der volgende diploma's of getuigschriften : doctor oflicenciaat in de 
rechten I licenciaat in de bestuurswetenschappen I iicenciaat in de bestuursl(unde I iicenciaat in de 
administratieve wetenschappen I licenciaat in het notariaat I licenciaat in de politieke en/of sociale 
wetenschappen I licenciaat in de sociologie I licenciaat in de economische of toegepaste economi
sche wetenschappen I licenciaat in de handelswetenschappen of handelsingenieur I gediplomeerd 
na een cyclus van vijfjaren van de afdeling administratieve wetenschappen van het Institut d' 
enseignement supérieur Lucien Cooremans' te Brussel of van het Hoger Instituut voor Bestuurs- en 
Handelswetenschappen te Eisene, of van het Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurs
wetenschappen te Antwerpen I licenciaat, wiens wetenschs^pelijk diploma uitgereikt werd door de 
Koloniale Hogeschool van België te Antwerpen of door het Universitair Instituut voor Overzeese 
gebieden te Antwerpen, wanneer deze studies ten minste vier jaar liepen I een diploma dat bij het 
Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten toegang verleent tot een bediening die behoort tot het 
niveau 1, op voorwaarde nochtans dat het diploma of getuigschrift uitgereikt werd na het beëindi
gen van studies die tenminste 60 uren publiek, administratief en/of burgeriijk recht omvatten, «vier 
jaar beroepservaring hebben in een functie op leidinggevend niveau in een openbaar bestuur (ten 
minste niveau A4 of gelijkwaardig). 

De secretaris dient geneeskundig geschikt bevonden worden door de bedrijfsgeneeskundige dienst 
van het OCMW. 

Ingevolge de 'noodzakelijke sociale behoefte', namelijk dat de administratieve beleidsverantwoor
delijke deel uitmaakt van de democratische samenleving waarbinnen het bestuur zich situeert, dient de 
secretans binnen het jaar na de aanstelling het grondgebied van de Stad Antwerpen te bewonen. 

5. Examenverioop 

De selectie gebeurt door een extern selectiebureau onder leiding van een voorbereidende commissie. 

De selectie gebeurt in trappen, die verschillende onderdelen bevatten, als volgt: 

TRAP 1: schriftelijke proeven vooralle kandidaten. 

1. juridische kennis (50/1000), 2. organisatorische vaardigheden (150/1000), 3. beleidsadviserende 
vaardigheden (150/1000), 4. leidinggevende, communicatieve en relationele vaardigheden (psycho
technische proef, 100/1000). 

De kandidaten die op elk onderdeel minstens de helft der punten behalen en in totaliteit minstens 60% 
der punten behalen in trap 1 kunnen overgaan naar trap 2, evenwel beperkt tot maximum de eerste 15 
gerangschikte kandidaten. 

TRAP 2: mondelinge en practische proeven, beperkt tot maximum 15 kandidaten. 
Toetsingen inzake de verschillende functiegerichte vaardigheden (250/1000). Maximum de eerste vijf 
kandidaten, die in totaliteit (trap 1 en 2 samen) minstens 60% der punten behalen, kunnen overgaan 
naar trap 3. 

TRAP 3: mondelinge proeven, beperi^ tot maximum vijf kandidaten. 

Diepte-interview met de kandidaten, waarin de beleidsadviserende vaardigheden, deontologie en 
bedrijfscultuur aan bod komen (300/1000). 

De kandidaat die met aan alle trappen en onderdelen deelneemt is met geslaagd. Er wordt geen 
wervingsreserve aangelegd. 

De benoeming geschiedt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op voordracht van de selectie
commissie, zijnde de voorbereidende commissie en het extern selectiebureau in consensus. 

6. Wijze van kandidaatstelling 

De kandidaten dienen een verplicht inschrijvingsformulier in te vullen, hetgeen kan bekomen 
worden op de 7de Directie/Personeelszaken van het OCMW Antwerpen - Lange Gasthuisstraat 39 -
2000 Antwerpen - tel. (03) 223 57 02 - fax (03) 226 59 98 

Contactpersoon : de heer R. Aerts, griffier van de voorbereidende commissie. 

BIJ de inschnjving dienen volgende documenten gevoegd : 

• kopie van het diploma • bewijs van vier jaar beroepservaring in een functie op leidinggevend niveau in 
een openbaar bestuur • bewijs van goed zedelijk gedrag voor een openbaar bestuur. 

7. Barema 

Het barema, vastgesteld bij Koninklijk Besluit, bedraagt thans : minimum 1.821.849 - maximum 
2.638.222 (basisbarema 01/09/1994). 

Dit betekent een bruto aanvangswedde van 181.441 Bef per maand aan de huidige index (exclusief de 
geldelijke anciënniteit). 

8. Inschrijvingsgeld 

Kandidaten dienen een inschrijvingsgeld van 400 Bef te betalen door overschrijving op rekening 
000-0009335-23 van het OCMW Antwerpen, met vermelding van 'inschrijving secretaris - naam en 
voornaam'. 

9. Uiterste Inschrijvingsdatum 

De uiterste inschrijvingsdatum is bepaald op dinsdag 6 april 1999. 



SATERDAG 

AHASVERUS 

„Tweestrijd Smet-Martens", 

las Ahasverus 

De mooie en de Slegte 

© 
Is 'taart' mannelijk 
of vrouwelijk ? 

© 
CVP-slogan: 
Hoe sterker de locomotief... 

...hoe erger de botsing! 

© 
Neologisme: 

Een studentm pol en sokjes 

© 
Miet Smet: 

Eigen taart is goud waard 

© 
Al ooit een hongerlijdende Afrikaan 
tijdens een burgeroorlog horen 
klagen over de 'gebrekkige evacuatie' ? 

© 
Zetduivel: 

Een slagrooms-rode coalitie 

© 
Engelse fotograaf tot winnaar: 
„Tchmile!" 

© 
Zetduivel: 

Stuycktrekkingen... 

^ CULTUUR <^ 

Üp 10 maart zou hij 98 jaar geworden zijn, nnaar 
verleden maand is liij overleden. Michel 

Seuphor: ,,de laatste getuige van de kunst van 
20ste eeuw." Net voor zijn dood werd een 

theatertel<st van hem heruitgegeven onder een wel 
zeer sprekende titel. 

Het vergankelijke 
is eeuwig 

Men kan rustig stellen dat tot aan de jaren 
twintig van deze eeuw het doorsnee bour-
geoispubliek eerder geïnteresseerd was in 
gemakkelijke, ontspannende, populair-
melodramatische ensceneringen op het 
toneel, dan in diep-ernstige theatrale 
kunstexpressies. Het toneel werd over 
het algemeen beschouwd als een bedrijf 
van tweede orde. 

We weten hoe de 21-jarige Fernant Berc-
kelaers (° Borgerhout), alias Michel Seup
hor, in 1921, samen met Geert Pijnen
burg (Geert Grub) het modernistische 
avant-garde tijdschrift Het Overzicht 

stichtte. Het was het ventilatiekanaal 
voor Seuphors idealistische ingesteldheid 
tot culturele volksverheffing. De alge
mene tendens van het blad was flamin-
gantisch, anti-militaristisch en humani
tair-expressionistisch. 
Seuphor (anagram van Orpheus) had be
langstelling voor theater. Zo zijn stuk De 

Wijze, een „psychiese dialoog" in Het 

Overzicht (1921), geschreven in een ge
zwollen retorische taal. Vanaf Nr.13 
(november 1922) van Het Overzicht 

werd Geert Pijnenburg vervangen door 
de abstraherende schilder en goede be
kende in internationale avant-gardisti-
sche kringen. Jozef Peeters. 
Pas toen Seuphor in maart 1925, hals over 
kop naar Parijs uitweek, was er bij ons op 
theatergebied enige verandering te be
speuren, met het Vlaamse Volkstoneel en 
de Nederlandse regisseur Johan de Mees
ter jr. Ook in de Brusselse KVS werd het 
expressionistische theater geconsacreerd 
met de opvoering van de stukken van 
Herman Teirlinck. 

In een sfeer van onderdrukte nostalgie 
naar Antwerpen, zijn dromen ter or
ganisatie van een wereldcongres van 
avant-garde-kunstenaars, en te midden 
van mislukte besprekingen hiervoor te 
Rome met de kapitaalkrachtige Mari-
netti, in 1925, situeert zich Seuphors 
aanleiding tot zijn theatertekst Het ver

gankelijke is eeuwig. Vol enthousiasme 
meldde Seuphor de geboorte van dit stuk 
aan zijn vriend Paul Joostens te Ant
werpen. Hij betitelde zijn tekst als „een 

verkwikkend spektakel voor mensen met 
een hart en een ziel", geschreven in drie 
dagen. 

CLOWNERIE 

Begin juni 1926 meldde Seuphor dat hij 
een verbeterde en vermeerderde versie 
van L'Ephémère had voltooid. Hiervoor 
zal dan Piet Mondriaan, die ook in Parijs 
verbleef, een maquette voorleggen met 
drie verwisselbare schermen, telkens ééii| 
decor per bedrijf. Door allerlei omstan
digheden werd dit stuk pas 42 jaar na 
voltooiing in Milaan gecreëerd door de 
experimentele theatergroep II Parametro, 

waarvoor schilder Nangeroni nauwkeu

rig de decors van Mondriaan had ge
reconstrueerd. 

Een tweede opvoering had plaats in 1974, 
m het kader van het theaterfestival van 
Macerata. Pas in 1977 werd het in de 
oorspronkelijke Franse versie opgevoerd 
in het Centre Pompidou te Parijs, ge
koppeld aan een retrospectieve van Seup
hors plastisch werk. Regisseur Claude 
Confortes bracht deze voorstelling een 
dertigtal keren in het Theatre du Jardin 

Botamque te Brussel. 
Michel Seuphor verklaarde de titel van 
deze theatertekst als volgt: „In 1926 was 
ik 25 jaar en dorstte ik naar al wat 
oosters is. Uiterlijk had ik niets van een 
goeroe of ayatollah: mijn goeroe en 
ayatollah is de clown. De wijsheid moet 
een clownerie zijn. Als zij dat niet is, 
wordt zij grootspraak. De wijsheid be
staat niet; wel ontstaat er hier en daar 
een flits van. Als je die dan veertien 
dagen later herkent, dan heb je met 
wijsheid te maken." 
Door symbolen en analogieën een fysieke 
gedaante te geven op de planken, wordt 
zijn theaterstuk een primitief feest, dat 
niet langer schatplichtig is aan gevestigde 
en verouderde principes. Dit korte the
aterstuk kan dan ook beschouwd worden 
als futuristisch, synthetisch theater of als 

,,Als Wijsheid geen clownerie is, wordt 
ze grootspraak." 

een dadaïstisch experiment en dus vrij 

uniek voor onze literatuiu:. 
Dirk Stappaerts 

c» Het vergankelijke is eeuwig. Michel 
Seuphor. Uitg. Jef Meert, Mechel-
sesteenweg 123 te 2018 Antwerpen. 
1999, 62 blz., 990 fr. Info: teL 
03/218.42.92. Er verscheen ook een 
luxe-editie in vollinnen foedraal met 
een originele tekening van Seuphor, 
200 X 300 mm, en vijf originele ge
signeerde foto's van Seuphor uit 1928, 
beperkte oplage van 20 genummerde 
exemplaren (25.000 fr.). 13 

OPGAVE 128 

HORIZONTAAL 
4 De meest internationale 

afkorting' (3) 
5. In een water met deze el-

genschap kun je Je gerust 
met je boot wagen (10) 

9. Wat schuimende drank 
laat horen (6) 

10. Volgroeide Brusselaar als 
smakelijk supporter van 
een aloude Nederlandse 
omroep (6) 

12. Zit In een flesje en komt 
misschien uit Keulen (9) 

14. Beweging van je hand die 
wellicht pijn veroorzaakt 
(5) 

18. Goede gedachte (4) 
19. Sleurt die misschien de 

toeschouwers van film of 
theater mee? (15) 

21. Hollands treintje? (2) 
22. Je kunt een mentor als 

versiering zien..,! (8) 
25. Een lentezoen van de om

roep van horizontaal 10 (6) 
24. Muzikaal schuifkistje (2) 
26. Chagrijnig (5) 
28. Zij hebben Iets te vorderen 

(6) 

VERTICAAL 

1 Volstrekt integer (11) 
2 Beter kan 't niet dan in de 

buurt van Eindhoven (4) 
3 'n Goeie kameraad (6) 
6. Boel (5) 
7 Opstappen en ntet terug

komen (8) 
8. Zwaaien naar vertrek

kende reizigers (9) 
11. Brutale dief (6) 
13. Samenhangende woor

den, letters en leestekens 
(5) 

15 Deze boom is 't zinne
beeld van kracht (5) 

16. Tapijt uit Iran (4) 
17. Het televisiescherm vol

gens de cynische Neder
landse literator Komrij (9) 

20. Dubbele gevangenis? (6) 
25. Bloem van een zeer ge

varieerd geslacht (5) 
27. In Zeeuws-Viaanderen 

hoort deze sluis bij Gent 
(3) 

OPLOSSING OPGAVE 127 

Horizontaal: 6 goederen-
loods; 7. luidspreker; 8. el; 9. 
weeriicht; 10. gans; i i . Hes-

25 

26 

28 

• 
• 

• M r i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

\ 
3 

sen; 14. steel; 16. pol; 17. 
oog; 18. kam; 19. preek; 20 
mus; 21. oef. 

Verticaal: i . verderfelijk; 2. 
verplicht, 3. gevechtspauze, 
4. motregen, 3. ideeén; 6. 
goudenregen, 12. soms; 13. 
el; 14. sop; 15. tor. 
Hugo Van Den Abbeele uit Ee-

gene 111 te 9200 Schoon-
aarde heeft alles juist en wint 
deze week. Hij krijgt binnen
kort zijn prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 128 verwachten 
wnj ten laatste op maandag 22 
maart a.s. op ons adres: Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brus
sel. 

11 maart 1999 



EN DE WINNAAR IS... 

Aan de vooravond van het magische jaar 2.000 en een veel

belovende nieuwe eeuw zijn de vijf genomineerden voor de Oscar 

voor de beste film, zijn stuk voor stuk films met een historisch 

karakter: 'Elizabeth' (1 nominaties), 'Shakespeare in love' (13 

nominaties), 'Saving private Ryan' (11 nominaties), 'The thin red 

line' (7 nominaties) en 'Life is Beautiful' (7 nominaties). De laatste 

keer dat er twee oorlogsfilms tegelijk werden genomineerd was in 

1949 (hoewel er wel eens aan de oorlog gelieerde films bij waren in 

1993). In 14 van de IS gevallen kreeg de film die het meeste 

nominaties had ook de Oscar voor de beste film. 

'Life is beautiful' van Roberto Benigni schrijft geschiedenis, als de 

NIEUW IN DE BIOS 

eerste buitenlandse film die 7 nominaties kreeg, daarmee gaat hij 

'Das Boot' en 'Fanny&Alexander' vooraf die er ieder 6 kregen. 

Benigni zelf kreeg er 3 (regielacteurico-auteur), en staat hiermee 

naast groten als Orson Welles, Warren Beatty en Woody Allen. 

Componist en zanger Randy Newman die de muziek schreef voor 

'A bug's life', 'Pleasantville' en de titelsong voor 'Babe: Pig in the 

city' ziet ze alledrie genomineerd. Meryl Streep kreeg haar 11de 

nominatie als beste actrice voor haar rol in 'One true thing'. Dame 

Judi Dench - die je nauwelijks acht minuten op het scherm ziet in 

'Elizabeth' - kreeg een nominatie voor haar rol van Elizabeth. Gate 

Blanchett viel dezelfde eer te beurt voor diezelfde Elizabeth. De 

eerste maal dat dit gebeurde was vorig jaar met Titanic' toen 

Gloria Stuart en Kate Winslet beiden werden genomineerd voor 

hetzelfde personage. 

Natuurlijk zijn er altijd die uit de boot vallen. Dit jaar zijn dat 

Steven Soderbergh (Out of sight), John Boorman (The general), ]im 

Carrey (Trumanshow), Cameron Diaz (Something about Mary) en 

Michael Caine (Little voice). 

Van mij krijgt 'Shakespeare in love' alvast alle Oscars. De film is 

tegelijk een komedie, een actiefilm, én een liefdesverhaal waarin de 

emoties je zomaar meeslepen. Waw! 
Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

f 
Jeroen Krabbé en 

Willeke van 

Ammelrooy In 

'Een vlucht 

regenwulpen', 

zat. 13 maart, 

Ned. 1 om 21U.03 

'^^Jp Spraakmakers Guy Mortier werd eind Jaren 
zestig lioofdredacteur van Humo, Inet blad waar hij al 
jaren mee geidentificerd wordt. Wie is hij eigenlijl<? 
Frieda Van Wijck vraagt het hem. Zon. 14 maart. 
Canvas om 22u.05 

^==9 Hearts of darkness Documentaire van Fax 
Bahr, George Hickenlooper en Eleanor Coppola met 
een verslag van The Making of Apocalypse Now. Deze 
geniale Vietnamfiim van Francis Ford Coppola kwam 
onder bijzonder moeilijke omstandigheden tot stand 
en dat wordt meer dan duidelijk in deze docu
mentaire Maan. 15 maart, Ned. 2 om 20u. 

^=3' On the waterfront Indrukwekkend drama 
rond New Yorkse gangsters die dokwerkers terro
riseren De onvergetelijke vertolking van Marlon 
Brando als de ex-bokser Tern/ Malloy, het stevige 
scenario van Budd Schulberg en de fotografie van 
Boris Kaufman zorgden o m. voor enkele van de 8 
Oscars. Amerikaanse film van Ella Kazan uit 1954 
Dins. 16 maart, BBC 1 om lu. 

^=3 Kwaliteit In de laatste levensfase Docu 
mentaire over het LA Rieshuis in Amsterdam, een 
woonproject voor oudere homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen. Enkele bewoners praten over hun 
leven en over hoe zij hun geaardheid moesten ver
bergen voor familie en collega's of er pas op latere 
leeftijd voor uit konden komen Woens. 17 maart, 
Ned. 3om2lu. 

' L ^ Panorama: internationale Olympische 
corruptie Reportage over de corruptie-affaire bin
nen het Internationaal Olympisch Comité, waarbij 15 
leden verdacht werden van omkoperij t.g v de toe
wijzing van de Winterspelen van 2002 aan Salt Lake 
City Dond. 18 maart, TVI om 22u.05 

t : # Het debuut De l4-jange Carolien begint een 
relatie met de joviale Hugo, een 41-jange getrouwde 
vriend van haar ouders Ze beleven een korte maar 
passionele affaire Wanneer Hugo's vrouw zwanger is, 
komt een einde aan hun relatie en krijgt Carolien 
problemen met de jongens op school. Nederlands 
drama van Nouchka van Brakel uit 1977, naar het boek 
van Hester Albach Dond. 18 maart, Ned. 1 om 
23U.03 

'Sfer̂  The last seduction Een knappe vrouw gaat 
aan de haal met het pak geld dat haar echtgenoot aan 
een drugszaak verdiende Dan papt ze aan met een 
jonge man die zij probeert over te halen om haar man 
te vermoorden Linda Fiorentino is de femme fataleln 
deze Amerikaanse onderhoudende thriller van John 
Dahl uit 1994 vru. 19 maart, TVl om 2iu.30 

M 

Iedereen zal het nu wel weten: Vanessa 

Chinitor, de Dendermondse jongedame 
die dit jaar voor Vlaanderen naar het 
Eurovisiesongfestival gaat, zal in Jeru
zalem haar lied in het Engels ten gehore 
brengen. Niet 'Hoog op de wmd' dus, 
maar 'Like the wind', de versie die ook de 
verschillende Vlaamse Eurosongjury's 
het meest wist te bekoren. Niet lang nadat 
de winnares bekend was kopte een 
Vlaamse krant al dat de VU van mening 
was dat 'Like the wind' best in het 
Nederlands gebracht zou worden. 

VRAAG EN ANTWOORD 

Naar goede gewoonte verschafte Het 

Laatste Nieuws 'flink ingekorte' infor
matie. Society-journalist Marc Coene-

gracht, die - ook al door het vakkundig 
verstrekken van halve informatie - Alana 

Dante in de finale naar huis gestuurd had, 
vroeg Vlaams parlementslid Etienne Van 

Vaerenbergh (VU) om een reactie op de 
Engelstalige versie. Coenegracht zat daar
mee bij de juiste persoon: enkele maanden 
geleden had het parlementslid al een par
lementaire vraag gesteld over' het taal
gebruik van het lied. Dat was, voor alle 
duidelijkheid, op 12 november 1998, nog 
voor er sprake was van welk deuntje dan 
ook. Van Vaerenbergh had toen van mi
nister Eric Van Rompuy te horen gekregen 
dat: „TVl beveek het gebruik van het 
Nederlands sterk aan". Het lied moest 
alleszins in een Nederlandstalige versie op 
de markt worden gebracht en de uit
eindelijke keuze zou bij de VRT-top lig
gen. Het heette voorts dat nogal wat 
'bekende namen' uit de Vlaamse muziek
wereld niet aan de preselecties wensten 
deel te nemen indien het lied verplicht in 
het Nederlands gezongen moest worden. 
„Toch wil de VRT - in tegenstelling tot 
vele andere omroepen - geen volledige 
vrijheid geven aan de deelnemers, van
wege het risico dat anders het Nederlands 
vrijwel niet meer zou worden gebruikt" 
voegde Van Rompuy daar nog aan toe. 
Van Vaerenbergh beantwoordde Coene-
grachts vragen naar best vermogen en las 
daags nadien 'VU wil 'Like the wind' in het 
Nederlands' en 'Politiek bemoeit zich met 
taal Eurosonglied Vanessa'. Nog enkele 
dagen later stonden de media bol van de 
lezersbrieven waarvan de strekking was 
'Zou deze bekrompen flamingant zich niet 
beter met andere dingen bezighouden?'. 

ARGUMENTEN 

Van Vaerenbergh blijft, nu de storm wat 
geluwd is, achter zijn standpunt staan. Al 
is dat iets genuanceerder en meer on
derbouwd dan de verslaggeving erover in 
sommige media deed vermoeden. „In de 
eerste plaats vind ik dat met al die En
gelstalige inzendingen het Europees as
pect van het songfestival verloren gaat. 

De wind van voren 
Binnenkort kan je beter spreken van het 
Festival van het Engelstalige lied: het 
wordt te commercieel. Voorts vind ik het 
vreemd dat de Vlaamse regering, die 
miljoenen steekt in haar 'Vlaanderen 
2002'-project - met de bedoeling Vlaan
deren een plaats in de wereld te geven -
hier niet de kans grijpt om ten aanzien van 
meer dan een half miljard kijkers te 
kennen te geven dat in Vlaanderen Ne
derlands wordt gesproken. Voorts is het 
mijn plicht - althans zo staat het in de wet 
- om te werken aan 'de promotie en de 
bevordering van de luister van de taal'. 
Tot slot vraag ik me af wat Vlaanderen 
ervan gedacht had, moest het lied in het 
Fins gezongen worden ..." 
Van Vaerenbergh zal niettemin duimen 
voor de sympathieke Vanessa Chinitor 
wiens lied hij 'bijzonder smaakvol' vindt. 
Gevraagd of zo'n discussie wel de moeite 
loont en of hij niet een beetje te be
krompen overkwam antwoordt het par
lementslid dat uit de talloze reacties blijkt 
dat het taalgebruik van dit liedje wel 
degelijk een maatschappelijk thema is. 
„Bovendien heb ik mij niet opgewonden. 
En ik vind ook niet dat ik 'bekrompen' 
ben wanneer ik mijn taal verdedig." 
De poHticus uit Lennik heeft, naar goede 
VU-gewoonte, zijn nek uitgestoken. Van 
Rompuy heeft hem daarentegen inge-
trokken.We willen u zijn reactie in het
zelfde artikel in Het Laatste Nieuws niet 
onthouden: „De keuze van de kijker en 
de luisteraar dient gerespecteerd. 'Like 
the Wind', de versie die zondag is ver
kozen, moet naar Israël. Maar het is aan 
de VRT om te kiezen." Van Rompuys 
favoriete wijsje is overduidelijk 'Draaien 
met de wind'... Aan de Reyerslaan koos 
men eieren voor zijn geld: Engels dus. 

ONDERTUSSEN IN WALLONIË 

Vanzelfsprekend was deze taalkwestie 

ook groot nieuws aan de overzijde van de 

. maar zal hoe dan ook duimen voor 
Vanessa Chinitor. 

Etienne Van Vaerenbergh had het 
liever in het Nederlands gehoord... 

taalgrens. Le Soir was enigszins verrast. 
De krant had 'het kwaad' vanuit een 
andere hoek verwacht. „Luc Van den 
Brande, le président du gouvernement 
flamand, n'a pas eu le temps de réagir: un 
depute de la Volkusnie, Etienne Van Vae
renbergh, l'a devancé." Waarbij ook de 
Waalse belangen in het gedrang kwamen 
als er in het Nederlands werd gezongen: 
„Peu importe que cela réduisse les chan
ces d'un bon classement, l'essentiel est de 
représenter - pardon, de participer. De 
toute fagon, une mauvaise performance 
ne ferait que pénaliser les Francophones 
l'année suivante." En bovendien: had 
Vlaanderen onlangs niet de Engelstalige 
rockgroep dEUS uitgeroepen tot cultu
reel ambassadeur? En zingt Lotti in het 
Nederlands? De Limburgse Ax:e//e Red^ 

La Libre Belgique zag weinig meer dan 
een electorale stunt. „Mais en période 
electorale, la norme ne semble plus faire 
partie des moeurs politiques et le fait que 
la chanson gagnante 'Like the Wind' fut 
interprétée en anglais a déclenché, au 
nord du pays, la levée de boucliers com-
munautaires que l'on imagine bien dans le 
contexte actuel." 

Als Van Vaerenbergh al politieke munt 
wilde slaan uit zijn 'nummertje' dan was 
hij zeker niet de enige. Norbert de Bat-

selier zal zich immers zeker hebben kun
nen vinden in Van Vaerenberghs stelling 
dat zo'n liedje wel degelijk leeft in de 
maatschappij: na de overwinning van de 
Dendermondse kondigde hij prompt aan 
dat hij alles in het werk zou stellen om 
haar ereburger van zijn stad te maken. Hij 
was immers 'al jaren fan van de zan
geres'! 

Melden we tot slot dat niet alleen Vlaan
deren zijn Eurosong-affaire heeft. Ook in 
Nederland leidde de taal van het liedje tot 
vragen in de Tweede Kamer. Zover is het 
hier totnogtoe niet gekomen! 

(gv) 
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Ondergraven 
De Brusselse afdelingen van de Vlaamse 
Volksbeweging zijn verbolgen over de 
houding van de Brusselaars van de 
meerderheidsfracties in het Vlaams Par
lement. Zij hebben zich onthouden over 
de resoluties in verband met Brussel die 
door hun collega's werden goedge
keurd. 

Door zich op die manier van hun 
Vlaamse collega's te desolidanseren ge
ven zij een uitermate negatief signaal 
aan Vlaanderen Hoe kunnen zij ver
dedigen dat Vlaanderen voor Brussel 
financieel in de bres springt als zij niet 
willen aanvaarden dat Vlaanderen in het 
hoofdstedelijk beleid Inspraak ver
werft? 
Door zich scherp af te zetten tegen 

Vlaanderen verhogen zij nog het reeds 
bestaande ongenoegen dat in Vlaan
deren ten opzichte van de hoofdstad is 
gegroeid. Beseffen zij dan met dat zij op 
deze manier het politiek draagvlak van 
de Vlaamse solidariteit met Brussel on
dergraven? 
En welk besluit moeten hun Brusselse 
kiezers nu trekken? Onze voornaamste 
politieke vertegenwoordigers slaan pre

cies dezelfde taal aan als Picqué en 
Maingain • tégen de Vlaamse inmenging 
Komt daarbij dat het palmares dat voor
ligt inzake naleving van de taalwetge
ving in Brussel verre van schitterend Is. 
Welk verschil is er dan nog tussen een 
Vlaamse en een Franse lijst? 

Bernard Daelemans, 
voorzitter WB-Brussel 

4' WEDERWOORD # 

Laat ze maar 
komen! 
Wat er overblijft van Vlaamse veran
kering is zeer wazig. (WIJ - 4 maart jl. -
Vlaamse verankering). Veeleer het armste 
deel. Doordat aandelen naamloos zijn, 
weten wij niet in wiens handen zij zich 
bevinden. Onze staatsschuld van 10.536 
miljard, met veel bluf goedgepraat omdat 
het geld van de eigen bevolking komt en 
niet uit het buitenland, kan niet ge
controleerd worden of dit waar is. Een 
buitenlander kan evengoed op een bank 
geld neerleggen, dat dan gebruikt wordt 
om leningen te verstrekken. De overheid 
haalt buitenlandse bedrijven binnen en 
aanziet dat als een verrijking. Juist, als die 
iets aanvullend brengen en niet onze 
eigen ondernemingen uitroeien. 
Momenteel zijn er géén grote Belgische 
bedrijven meer. De grootste winstmakers 
zijn monopoliserende bedrijven. Electra-

bel met 32,9 miljard winst aan top. De 
volgende, Tractebel (28,5 miljard) is niet 
helemaal Belgisch. De derde is Promedia 

(monopolie telefoonboekreclame). Wat 
wij niet moeten hebben zijn buitenlandse 
warenhuisketens, zoals GIB, die straks in 
Promodis-France opgaat. Brengen niets 

bij dat wij zelf niet kunnen. Duizenden 
kleinere winkels worden daarmee hun 
omzet ontnomen. Op termijn gaan daar
mee een massa werkplaatsen verloren die 
niet opwegen tegen het relatief klein 
aantal mensen dat in die warenhuizen 
werkt. Waarom laat de overheid rijke 
buitenlandse ondernemingen toe ? Om te 
verduiken dat zij jarenlang, en nog altijd, 
het klimaat voor kleine ondernemingen 
kapot gemaakt heeft door de veel te hoge 
loonlasten? Laat dan de rijke buiten
landers maar tot ons komen! 

Willy Degheldere, 
Brugge 

De geest der 
winden 
De Volksunie is jarenlang (en volledig ten 
onrechte) versleten voor een groepje ro
mantici dat niet in de politieke realiteit 
leefde en niet in staat om antwoorden te 
vinden op ernstige maatschappelijke pro
blemen. 

De partij heeft duidelijk bewezen dat ze 
meer in haar mars heeft en dit dankzij 
uitstekende congressen én vooral door 
haar inbreng in het Octopus-dossier. 

Nog iets minder dan 100 dagen 
scheiden ons van 13 juni, de da
tum waarin velen de 'Moeder van 
Alle Verkiezingen' zien. Ook WIJ wil 
de laatste verkiezingen voor het 
jaar 2000 niet onopgemerkt voor
bij laten gaan. 
Vanaf volgende week krijgt de le
zer wekelijks informatie over de 
verkiezingen. Dat de VU daarbij 
een vooraanstaande rol zal wor
den toebedeeld, kan weinigen 
verwonderen. 
ledere week zal ons weekblad een 
ander kiesarrondissement in de 
schijnwerpers plaatsen om dan, in 
de laatste dne weken, de lijsten 

voor Europa, Brussel en de Senaat 
onder de loep te nemen. Naast de 
voorstelling van de lijsttrekkers en 
een kort gesprekje met één van de 
lagergeplaatsten op de lijst mag u 
ook een verkiezingsagenda 
(debatten, de 'ronde van Vlaan
deren', ...) en een column van 
Mare Plate! verwachten. De ac
tualiteit zorgt dan voor de rest 
Wie samen met wu wil aftellen 
kan zIJn of haar suggesties en 
reacties kwijt op het gekende 
adres: Barrlkadenplein 12, 
1000 Brussel, tel. 02/219.49.30. 
fax 02/219.97.25 en E-post: 
redactle@vprti.be. 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEUWING 

Toch slagen we erin in een tijd waar 
armoede, xenofobie, onveiligheid en mi
lieuproblemen de publieke opinie te be
roeren, ons druk te maken over een liedje 
waarmee we in Jeruzalem gaan proberen 
ons niet weer belachelijk te maken. 
Dat de Nederlandse taal een voorwaarde 
moest zijn tot deelname, had een po
lemiek waard geweest voordat bijna elke 
huiskamer voor Like the wind had ge
stemd. 

Je kan de Nederlandstalige liedjesschrij
vers én artiesten (en dus onze moedertaal) 
beter dienen door de pers te halen met 
een beter statuut voor de podiumkun
stenaars. 

Dat termen als „Vlaamse volksaard" 
weer door de media geridiculiseerd wor

den, was dan ook te verwachten. Het 
heeft de politieke „sérieux" van de Volks
unie allesbehalve deugd gedaan! 

Marius Meremans, 
Appels 

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

Patnk Vankrunkelsven 
algemeen voorzitter VU 

Annemie Van de Casteele 
VU-fractiemorziner Kamer 

11 maart 1999 

mailto:redactle@vprti.be


H 

Het zal |e maar overkomen: nog maar pas 
politiek letterii|k gedropt door de eigen 
partij of iemand brengt minstens een 
groot deel van je persoonlijke bibliotheek 
bij een meer dan bekende tweedehands-
boekhandel. Meer bepaald in het hartje 
van de Arteveldestad, de stad waar je 
succesrijke politieke carrière begon. 

VANUIT SLEINE... 

Bij de boeken „in afslag" nogal wat wer
ken met opdrachten van de milde-schen-
ker-auteur. Een pientere verslaggever ziet 
dat en brengt het verhaal wat graag in zijn 
krant: „WilfriedMartens bij De Slegte." 

Het bleek „gelukkig" een misverstand te 
zijn. 

De gewezen premier liet inderdaad 
prompt aan de krant weten dat dit niet 
zijn bedoeling was en dat zijn boeken 
meteen weer uit de rekken moesten. Wat 
er dan wel gebeurd was, vertelde de 
vroegere CVP-voorzitter er niet bij. 
Oef, de gewezen premier van België heeft 
het nog altijd niet zo moeilijk dat hij aan 
een uitverkoop moet denken. 
Het pientere jongetje uit het Oost-
Vlaamse Sleidinge, of „Sleine" zoals men 
dat daar zegt, liet de voorbije weken 
overigens al meer dan voldoende van zich 
spreken. Zijn kruistocht voor een eerste 
plaats op de Europese lijst van de CVP is 
niemand ontgaan. 

Of Martens nu al dan niet gelijk had met 
zijn persoonlijke guerrilla tegen ex-kom-
pane Miet Smet en de rest van de CVP-
partijtop doet er niet meer toe. Het was 
zacht uitgedrukt niet meteen een hart-
verheffend spektakel dat niet alleen de 
partij beschadigde maar ook de persoon 
van Wilfried Martens zelf: de „grote 
staatsman" had inderdaad ook kunnen 
getuigen van enige grandezza en zijn 
belagers dus niet de kans geven om hem 
op die manier in het hoekje te drummen. 
Wilfried Martens kent toch de christelijke 
geplogenheden van zijn CVP? 
Dat verhaal is intussen afgerond. En zelfs 
die wel erg typische CVP-story kan geen 
argument zijn om niet minstens te er
kennen dat die Wilfried Martens een toch 
wel merkwaardig politiek iemand is ge
weest. Als de Leuvense studentenleider 
die ooit om wapens smeekte om zijn 
Vlaamse volk te redden, zo zijn er in de 
Belgische biografische handboeken echt 
niet veel te vinden. 

FEDERALISME 

We schrijven ergens de tweede helft van 
de jaren vijftig. 

De superior van ons Gents college laat 
weten dat hij ondergetekende eigenlijk 
aan de deur zou moeten zetten. Aan
leiding voor deze superieure colère was 
een pleidooi voor federalisme tijdens een 

un eerste ontmoeting dateert uit de jaren 

. vijftig. Toen was hij, Wilfried Martens, de 

bevlogen voortrekker van de ABN-beweging. En die 

andere hij. Mare Platel, leerling aan een Gents 

college. Later zouden ze elkaar nog vaak tegen het 

lijf lopen, elk vanuit hun verschillende 

Wetstraatberoep. Tot ze mekaar weer ontmoetten, in 

tweedehandsboekhandel De Slegte... 

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

ABN-tornooi binnen de collegemuren. 
De stoute spreker mocht uiteindelijk blij
ven, maar heeft het zijn federalistische 
geestelijke vader nooit vergeven. Wilfried 
Martens was inderdaad de schuldige. Hij 
was het die toen door Vlaanderen trok als 
een nieuwe Rodenbach met zijn pleidooi 
voor federalisme. Een woord dat toen 
alleen door zogenoemde incivieken werd 
gebruikt. Iets zoals separatisme vandaag. 
Aangezien Wilfried een ronduit schit
terend student was, bovendien aan de 
toen nog unitaire maar toch zo katholieke 
Leuvense Alma Mater, was er geen reden 
waarom wij, Vlaamse coUegestudenten 
niet zouden geloven. Wat federalisme 

Het lag dus voor de hand dat die moderne 
heruitgave van de historische studen
tenleider Albrecht Rodenbach bij de 
Volksunie zou terecht komen. De parti] 
was aan het doorbreken en bij de Gentse 
CVP stond men niet echt te springen om 
een flamingantische belhamel een ver
kiesbare plaats te geven. Martens kwam 
trouwens pas in 1974 in de Kamer, hij was 
toen al twee jaar partijvoorzitter en kon 
vanuit die functie een verkiesbare plaats 
op een Gentse lijst afdwingen. Hij koos 
dus zeer bewust voor de partij van de 
macht, voor de CVP, de partij waarvan 
een partijgenoot onlangs nog stelde dat 
die nooit durft te kiezen voor het Vlaamse 

Wilfried Martens 
in afsiag 

bij De Siegte 
was, wisten we eigenlijk niet, maar het 
klonk gedurfd en dus nieuw. 
„Wij" dat waren de Vlaamse coUege
studenten die toen met ABN-speldjes en 
Vlaamse Pockets van Heidbüchel en Jan 
Grauls leurden, boekjes waarin we leer
den hoe we dat Algemeen Beschaafd 
Nederlands of ABN moest spreken en zo 
mogelijk ook schrijven. Nederlands was 
voor onze generatie Vlamingen (niet uit
gesproken flaminganten) uit de jaren vijf
tig immers een bijna vreemde taal, een 
taal die we moesten instuderen zoals 
Latijn of Engels. Bovendien klonk dat 
ABN zo stijfdeftig Hollands en dat viel 
niet altijd en overal in even goede aarde. 
Het klinkt vandaag prehistorisch, maar 
het is toch maar veertig jaar geleden in 
ditzelfde Vlaanderen. 

NAMENS DE JEUGD 

Wie in die tijd een klein beetje het 
Vlaamse gebeuren volgde, twijfelde niet: 
dat slimme, maar bloedserieuze boeren-
zoontje was een grote politieke toekomst 
weggelegd. Er kon in Vlaanderen niets 
gebeuren of Wilfried stond vooraan: pek-
eieren gooien naar het Frans paviljoen op 
Expo 58, wapens opeisen om de Vlaamse 
rand rond de hoofdstad te beveiligen, 
stapels studiewerk volpennen, jarenlang 
zorgen voor een uniek maandelijks 
Vlaams persoverzicht Feiten en Menin

gen, van de Vlaamse Volksbeweging de 
echte motor maken van de Vlaamse be
weging, marsen op Brussel en andere 
betogingen organiseren, telkens weer 
stond student Wilfried Martens bij de 
organisatoren. Hij was zelfs ooit jeugd-

spreker op de IJzervlakte. 

belang. Op de IJzerbedevaart heeft men 

Wilfried Martens nadien trouwens nooit 

meer ontmoet. 

MACHT = CVP 

Het was de Vlaamse top van de CVP met 
vooral de Mechelse politicus wijlen Ro
bert Vandekerckhove die de doorbraak 
van Martens binnen de CVP forceerden. 
Eens binnen kon niemand zijn persoon
lijke ambitie nog afremmen, zoals men 
ook niet naast zijn persoonlijk politiek 
charisma kon kijken. Hij was pas 38 toen 
hij partijvoorzitter werd van een CVP die 
toen stevig in handen was van een haast 

legendarische na-oorlogse en dus oude 
generatie. Dat was pas vernieuwing, ook 
al omdat die nieuwkomer zich intussen 
had laten kennen door ronduit ophef
makende maatschappelijke standpunten. 
Martens was ooit voorstander van de 
intussen al lang vergeten pluralistische 

school. Hij stond niet afkerig van de 
oproep van wijlen Leo Collard van de 
PSB-BSP voor een zogenoemde 
„progressieve frontvorming" . Toegege
ven, dat waren voorstellen uit de tijd dat 
hij samen met ene Miet Smet en een 
zekere Jean-Luc Dehaene het zoge
noemde wonderhureau van de CVP-jon-
geren vormde. Het waren jeugdzonden, 
zo bleek later toen hij echt aan de Bel
gische macht mocht deelnemen. Samen 
met bijvoorbeeld die Waalse adellijke 
belhamel Charles-Ferdinand Nothomb 
die ongeveer gelijktijdig met Martens 
voorzitter werd van de PSC. Het duo 
slaagde er snel in om de CVP en de PSC te 
„verlossen" van die oudere generatie. De 
laatste nationale CVP-PSC voorzitter pro
fessor Robert Houben bedankte voor de 
eer om „als bloempot" te fungeren onder 
de heerschappij van het jongerenduo 
Martens-Nothomb. 

Mare Platel 
Volgende week: 
De Staatsveiligheid fietste mee... 

Eens binnen 
de CVP kon 
niemand zUn 
persoonlijke 
ambitie nog 
afremmen. 
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Wilfried Martens tijdens een betoging in Wezembeel(-Oppem: 
"Ceefons wapens om ons voll< te redden". 
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