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Het Plan Dehaene moet verbeterd worden

Naargelang van de graad van kritische ingesteldheid kan men -het huidige
staatshervormingsplan vergelijken hetzij met het einddoel van de verschillende
strekkingen in de Vlaamse beweging, hetzij met het 10 punten programma van
de Vlaamse regering, hetzij met de HUIDIGETOESTAND. In de meeste geledingen van de niet partijpolitieke Vlaamse beweging bestaat er namelijk een consensus: alle stappen voorwaarts - ook de kleine - zijn welkom, doch er mogen
geen stappen achterwaarts worden gezet.
In vergelijking met de huidige toestand worden in het plan Dehaene belangrijke
stappen voorwaarts gezet. De voornaamste zijn: de rechtstreekse verkiezing van
de Vlaamse en Waalse raden samen met de afschaffing van het dubbel mandaat
(in de raden en Belgisch parlement), de splitsing van de provincie Brabant, het
buitenlands verdragsrecht voor de gemeenschappen en een bijkomende
Vlaamse zetel in de Europese verkiezingen.
Met deze aantrekkelijke voorstellen (waarvan de eerste drie ook de Waalse autonomie bevorderen) vóór ogen, tracht politiek Wallonië ons tot een aantal stappen
achterwaarts te verleiden: Brussel nog meer derde gewest, afknaging van het
territorialiteitsbeginsel en toename van de Vlaams-Waalse geldstroom.

Tot uw dienst:

de leden van het hoofdbestuur.

Alg. Voorzitter:
Prof. Dr. E. Panette, Schoonzichtlaan 40, 3020 Winksele
Alg. Ondervoorzitterers :
Lic. M. Grela, Carnegielaan 47, 3500 Hasselt
Lic. G. Steel, Fort Lapin 41, 8000 Brugge
Alg. Sekretaris:
Lic. R. Hendriekx, De Neufstraat 13, 2100 Deurne
Alg. Penningmeester:
Lic. F. Smets, Oostvaartdijk 17,2830 Willebroek
Adjunktsecretarissen :
Dr. Sc. R. Vandenberghe, Keuzekouter 54, 9031 Drongen
Apr. R. Lamens, Kerkstraat 46b, 2870 Ruisbroek (Antw.)
Lie. F. Mollet, Baron Ruzettelaan 260 8310 Assebroek

1. Brusselonderscheidt zich steeds meer van Vlaanderen en Wallonië: de
Brusselse Vlamingen nemen geen deel aan de verkiezingen van de Vlaamse
Raad, de Brusselse Vlamingen vallen onder een ander belastingsstelsel dan
de Vlamingen in Vlaanderen en de nieuwe over te hevelen bevoegdheden
(o.a. buitenlands verdragsrecht, buitenlandse handel en landbouw) gelden
ook voor het Brussels gewest.
Deze evolutie naar drieledigheid is in tegenstrijd met de traditionele strategie
van de Vlaamse beweging. Het risico is inderdaad reëel dat, als gevolg van uit
mekaar groeiende belanqen, de wederzijdse soldidariteit tussen de Brusselse Vlamingen en de Vlamingen in Vlaanderen verzwakt en verloren gaat.
Bovendien dreigt zo de huidige relatieve macht van de Brusselse Vlamingen
in de Brusselse Raad zonder grondige ondersteuning vanuit Vlaanderen op
termijn te worden uitgehold. Dan zou zowel de politieke macht van de Brusselse Vlamingen als die van Vlaanderen in België verzwakken.
2. Politiek Wallonië knaagt in het plan Dehaene aan het Vlaams territorialiteitsbeginsel: de Franstaligen in de zes Vlaamse randgemeenten met faciliteiten
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krijgen een ombudsman in de persoon van de adjunktgouverneur van
Vlaams-Brabant en bijna wekelijks wordt er tijdens verdere onderhandelingen nog gepeuterd aan het taalstatuut van de faciliteitengemeenten, met
inbegrip van Voeren, Bever en Ronse. Doch bovendien wordt de kiesomschrijving van de senaat uitgebreid tot die van de Europese verkiezingen. Dit
betekent ondermeer dat Franstaligen in het niet-gesplitste kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde en in Voeren kunnen stemmen voor Waalse
kandidaat-senatoren en dat heel Wallonië kan stemmen voor frankofone
voorvechters in Halle - Vilvoorde en Voeren. Tenslotte kunnen Franstalige
senatoren uit Vlaanderen (verkozen via Brussel - Halle - Vilvoorde) opgenomen worden in de Waalse en Franse Raad, weliswaar met slechts avidserende stem, doch men raadt wat dit in feite betekenen zal. Dit alles wordt een
psychologisch zeer efficiënte strijdmachine voor de verdere verfransing
vooral van Vlaams-Brabant: er zullen nog meerdere "Messieurs Wallonië"
volgen, behalve in Voeren nu ook in de Vlaamse randgemeenten. Is dit besef
reeds echt doorgedrongen in Vlaanderen?
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3. Door het plan Dehaene neemt de Vlaams-Waalse geldstroom onrechtstreeks
toe, omdat elke geldoverheveling van federale staat naar deelstaten, zonder
evenredige overheveling van bevoegdheden, de staatsschuld vergroot.
Mogen we herinneren aan de reeds bestaande Vlaams-Waalse geldstroom
van minstens 257 miljard frank per jaar met als voornaamste komponenten
de intrestlasten op de staatsschuld en de sociale zekerheid? Mogen wij eveneens herinneren aan het regeerakkoord van 1989 over de federalisering
van het onderwijs waarbij een fincanciële verdeelsleutel werd overeengekomen die weliswaar voor Vlaanderen een vooruitgang betekende van 1 % t.o.v.
de vroegere situatie, doch die met zijn 57.5 N / 42.5 F bepaling, die in 1999
moet bereikt worden, voor Wallonië uiterst gunstig is in vergelijking met de
bevolkingsverhouding ?
Desondanks wordt op vraag van Wallonië bijkomend geld uit de staatskas
(de rest van het kijk- en luistergeld) naar de deelstaten overgeheveld. Daar
bovenop komen door Ecolo bedongen staatslasten : een voorwaartse geldverschuiving gepaard met een bijkomend probleem voor de begroting '93 en
een waarborg van de jaarlijkse groei van 2 %, eventueel bij te passen door de
federale overheid. Natuurlijk gaat dit kijk- en luistergeld volgens de
beproefde wafelijzerpolitiek voor een behoorlijk deelook naar Vlaanderen,
doch er wordt een bijkomend gat geslagen in de staatskas en de intrestlasten
op deze bijkomende schuld worden integraal door Vlaanderen en voor een
klein deel door Brussel, doch niet door Wallonië, betaald. (P.De Grauwe: Leuvense Econ. Standpunten, 1991/60). Dit is konsumptiefederalisme, noch min

noch meer. Waarom wordt door de politieke verantwoordelijken niet het logische federale responsabiliseringsprinciep verdedigd, dat de deelstaat, die
voor een bepaalde bevoegdheid meer dan het federaal voorziene bedrag
wenst te besteden, daarvoor bijkomende belastingen kan innen?
Wij laten ons niet meer sussen alleen met beloften en op te richten studiegroepen over de Vlaams-Waalse geld-transfers. Wij zijn het "vider l'état" moe.
Daarom deze oproep tot de Vlaamse parlementsleden: laat niet toe dat
Vlaanderen naast stappen voorwaarts ook stappen achterwaarts zet. Dit is
geen verrottingsstrategie doch elementair zelfrespekt van een volk dat stilaan
politiek volwassen wordt. Verbetert <ditplan grondig in het parlement.

Namens
het Hoofdbestuur van VV.A. de Raad van Bestuur van V.GV
Prof. Eric Ponette, Voorzitter
Dokter Raymond Lenaerts Voorzitter
28 november '92
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Het hoofdbestuur en aktuele vraagstukken

Leden aan het woord

Aan de Prof. Dr. E. PONETIE
Algemeen Voorzitter van het
Verbond der Vlaamse Academici
Schoonzichtstraat 40
3020 WINKSELE

Het hoofdbestuur wil in dit Vivatnummer een belangrijke zaak aankaarten bij de
leden.
Wij schenken ruime aandacht aan de aktie van VVT (Verbond van Vlaamse
Tandartsen). Het hoofdbestuur ontving te Brussel de algemene sekretaris van
VVT, tandarts G. Vanbelle. Zijn pleidooi was overtuigend en VVA betuigt zijn
steun. Hierbij drukken we een schrijver: af, dat deze zaak goed belicht.

Merendree, 31 oktober 1992

Mijnheer de Voorzitter,
In verband met het artikel "Koning Boudewijn op 20 juli 1992, onder verantwoordelijkheid van de auteur", verschenen in "Vivat Academia" nr. 81, oktobernovember 1992, heb ik enkele vragen en bedenkingen.
1. Ik vind dat de redactie van "Vivat Academia" tegelijk warm en koud blaast en
een heel dubbelzinnige houding aanneemt. Aan de ene kant probeert de
redactie zichzelf in te dekken en alle verantwoordelijkheid op de auteur af te
wimpelen en neemt ze volledig afstand van de inhoud van die tekst. Anderzijds kreeg de auteur drie bladzijden ter beschikking om zijn strikt persoonlijke opvatting aan alle lezers van "Vivat Academia" mee te delen.
Mag ik hieruit besluiten dat in de toekomst elk WA-lid, weliswaar onder eigen
verantwoordelijkheid, zijn persoonlijke opvattingen over politieke of religieuze leiders in "Vivat Academia" kwijt kan?
2. In eenblac dat zich richt tot Vlaamse academici verwacht ik artikels die op zijn
minst een academisch niveau halen. Het is volgens mij de taak van de redactie en van de verantwoordelijk uitgever om te waken over de kwaliteit van de
opgenomen teksten, zelfs al blijft de auteur verantwoordelijk voor zijn uitlatingen. Dat dr. med. Rafael Vanhove zijn afkeer uitdrukt voor koning Boudewijn
kan ik begrijpen, maar er bestaan in Vlaanderen toch wel blaadjes die zich
richten tot zijn geestesgenoten en waarvan de lezers gretig zijn oprispingen
zullen slikken.
In de hoop, mijnheer de Voorzitter, dat mijn reactie, onder mijn verantwoordelijkheid, in het volgend nummer van "Vivat Academia" zal worden gepubliceerd
groet ik U,
met hoogachting,
4

Jan Luyssaert, lid van WA, afdeling Gent
Veldestraat 26 9850 Merendree

Aan Prof. Dr. Erik Ponette
Voorzitter Vereniging van
Vlaamse Academici

Geachte professor,

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen, als wetenschappelijke en beroepsvereniging van 70 % van de vlaamse tandartsen vraagt de hulp van het Overlegcentrum van de vlaamse verenigingen om een KB ondertekend door PS Minister
Moureaux over de regeling betalende derde voor de Raad van State aan te vechten uiterste datum 10 november '92.
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In bijlage stuur ik u de belangrijkste stukken van de besluitvorming in de regering. Zoals u ziet heeft het VVT gepoogd de regering te wijzen op verscheidene
wetsovertredingen en onbehoorlijk bestuur. Dit KB is in tegenspraak met de regeringsverklaring over het wegwerken van de onverantwoorde sociale transferten naar Wallonië. Integendeel dit KB dringt een waalse visie over gezondheidszorg op aan Vlaanderen.
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Het hoofdbestuur en aktuele vraagstukken

De situatie was als volgt voor het publiceren van het KB.
In Wallonië wordt de regeling betalende derde zowel in de privépraktijk als in de
mutualiteitsklinieken toegepast. Totale volume meer dan 50 0/0.
De RBD is drempelverlagend maar ook zeer fraude gevoelig. Haast 65 % van de
RIZIV gestraften (geneeskundige controle en profielcommissies) zijn franstalige
RBoers.
Waalse arrondissementen hebben regelmatig te weinig geconventioneerden
om de 60 % norm voortariefzekerheid te behalen. Deeltijds geconventioneerden
zijn er nauwelijks.
In Vlaanderen wordt de RBD door akkoorden vooral met de provinciale intermutualistische colleges zeer beperkt zowel in volume (nomenclatuurnummers) als
wat betreft de gerechtigden (WIGW's, gehandicapten, enz.).
In Vlaanderen is minstens 85 % van de zorgenverstrekkers geconventioneerd
waarvan +/- 20 % deeltijds. Er is beduidend minder fraude en oneigenlijk gebruik van RBo in Vlaanderen.
De grote meerderheid van de Vlaamse medische beroepsverenigingen, politieke partijen en mutualiteitsverantwoordelijken opteren voor een beperkte regeling betalende derde gericht naar "de echte sociale patiënt" dit om het budget te
beschermen tegen oneigenlijk gebruik.
Statistisch verbruikt een RBD zorgenverstrekker ni. 2 à 3 keer meer RIZIVgelden
dan een niet RBD zorgenverstrekker dit is een gevolg van een jaarlijkse volumegroei van 30 0/0.
Door de profielcommissies is het duidelijk dat vooral de niet geconventioneerde
commerciële RBD systeemmelkers en de lopende band poliklinieken met de
meeste RIZIV gelden gaan lopen. Alhoewel niet exclusief zijn de meeste grootverbruikers van sociale zekerheidsgelden henegouwse en luikse franstaligen.
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Dit KB is duidelijk van PS signatuur. Onder de mom van het verbeteren van de
tariefzekerheid wordt de RBD voorbehouden voor fulltime geconventioneerden.
Minister Moureaux wenst door een aantal geconventioneerden te binden in de
RBD (onder sterke mutualiteitsinvloed) een stuk verstaatsing van de geneeskunde te realiseren. Op zich is dit aanvaardbaar voor Wallonië maar niet voor
Vlaanderen, dat in meerderheid voor de vrije geneeskunde kiest.

Het hoofdbestuur en aktuele vraagstukken

Dit KB vernietigt een aantal typische vlaamse situaties nl.
1. De deeltijdse conventie, die een systematiek is om naast een 75 % sociale
praktijk ook 25 % begoede patiënten te verzorgen. Dit systeem houdt hoog
gekwalificeerde zorgenverstrekkers ter beschikking voor de sociale patiënt
en is zeer gebruikelijk in onze universitaire ziekenhuizen.
2. De selectieve toepassing van de RBD bv. voor gehandicapte patiënten,
bestaansminima trekkers enz. zonder voor de rest van de patiënten de RBD
toe te passen is niet meer toegelaten. Dit systeem was gebruikelijk in OostVlaanderen, Antwerpen en Brabant.
3. Het overleg model tussen zorgenverstrekkers en mutualiteiten wordt door dit
KB onmogelijk gemaakt. De enkele vlaamse provinciale intermutualistische
akkoorden worden door dit nationaal KB ongedaan gemaakt.
4. Het potverteermodel (RBD voor iedereen en alles) van Wallonië wordt opge-I
drongen aan Vlaanderen, dat in grote mate (70 % kiezers volgens de partijprogramma's) kiest voor selectieve toepassing van RBD voor de echte
sociale patiënten.
Door de gesloten gezondheidszorg budgetten wordt de budgetoverschrijding
onmiddellijk gecompenseerd door terugbetalingsdalingen. Het is een koud
kunstje om in de regeling betalende derde de tariefdalingen te compenseren
door hogere aantallen te attesteren. De klinische biologie is op deze manier stuk
gemaakt door voornamelijk henegouwse en franstalige brabantse labs.
Dit KB is een grabbelton met grandiose mogelijkheden om hetzelfde te herhalen
met de geneeskundige en tandheelkundige verstrekkingen.
Geachte professor,
Dit KB moet vernietigd worden door de Raad van State. In afwachting van de uitspraak moet de druk op de politieke wereld zo opgevoerd worden dat dit KB
dode letter blijft.
De Vlaamse opinie moet ervan overtuigd worden dat het structureren van de
gezondheidszorg met deze veralgemeende RBD juist asociaal is.
Met vriendelijke groeten,
G. Vanbelle
Secretaris VVT
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Kortrijk:
- dinsdag 12 januari: Prof. C. Waelkens: Ontstaan en evolutie van het heelal.
- dinsdag 8 februari: Paul Goossens: Journalistieke vrijheid en persobjektiviteit.
Brugge:
- vrijdag 8 januari: Driekoningenfeest. Boldershof, Oostkamp.

Komende aktiviteiten
Antwerpen:
- 10 januari 1993: Nieuwjaarsconcert en Receptie van het AKO om 11 u in De
Singel, Desguinlei 225. Vooraf inschrijven noodzakelijk
- dinsdag 12 janurai : opening van het kalenderjaar. Spreker: Louis Vanvelthoven, voorzitter v.d. Vlaamse Raad.
- zaterdag 23 (14 u) en zondag 24 januari (10.30) : bezoek aan het atelier van
Veerle Rooms, grafisch kunstenaar.

Klein Brabant - Rupelstreek - Vaartland
dinsdag 19 januari 1993: Prof. M. De Trez: Het Joegoslavische drama;
Restaurant Breendonk (gelegen aan' het Fort van Breendonk) te Willebroek
(20.30 uur).

Limburg:
- 10 januari: Nieuwjaarsontmoeting.
Aperitiefconcert : C.C.
Brunch: Hassotel, Hasselt.
Oostende:
- 24 januari: 11 u. Nieuwjaarsreceptie
Kunstgalerij Thermae Palace, Oostende.
- dinsdag 16 februari: 20,30 Prof. R. De Bruyn: Creatief Denken. Thermae
Palace.
Gent:
- 22 januari: Nieuwjaarsreceptie
- donderdag 18 februari: Prof. Dr. J. Taeldeman: de regenboog van Vlaamse
dialekten.
Taxandria:
- donderdag 7 januari: Prof. Paul de Grauwe: De stap in de politiek.
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Campinia:
- donderdag 21 januari: Mevr. Magda Buelens: Milieuaspekten van drankkartons.
donderdag 18 februari: Prof. Dr. ir. Bart de Moor: Wereldbeeld en integratie
van wetenschappen,

J
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Op vrijdagavond, 25 september 1992, organiseerde VVA -Klein Brabant, Rupelstreek, Vaartland een zeer interessante rondleiding in de stad Mechelen onder
de naam "Carolus-wandeling". Op deze aktiviteit welke door een 40-tal leden
werd bijgewoond, werd onder leiding van gids E. Baudewijns, een overzicht
gegeven van het Mechelen ten tijde van Margareta van Oostenrijk, die in de 16de
eeuw Mechelen uitbouwde tot het handels- en politiek centrum van de Nederlanden. De rondleiding langs de diverse historische gebouwen, welke getuigenis afleggen van deze roemruchte periode, werd afgesloten met een gezellig
samenzijn, waarbij typische Mechelse bieren werden gedegusteerd. Aangezien
deze rondleiding voor vele streekgenoten een openbaring was, is dit zeker een
aanrader voor alle VVA-afdelingen.
HW.

GEVALLEN. Schrijnende beelden en ontstellende cijfers lokten diepgaande
bedenkingen uit. Aantal gewonden in de 12 EEG-lidstaten in de periode 19571989: 2 miljoen; aantal gewonden in dezelfde periode: 40 miljoen! Dit betekent
50.000 en 1 miljoen gewonden per jaar; de financiële gevolgen belopen 3.000
miljard frank per jaar! Op de 1.993 doden in België (1989) vielen 1.157 slachtoffers in Vlaanderen met name 270 in Oost-Vlaanderen, 260 in Antwerpen, 245 in
West-Vlaanderen, 202 in Limburg, 180 in Vlaams-Brabant. 30 % der doden zijn
jongeren tussen 18 en 24 jaar.
Belangrijkste oorzaken der ongevallen zijn: alcohol, medikatie, snelheid, rijervaring, natuurlijke vermoeidheid, niet-dragen van gordel, weersomstandigheden,
rijgedrag, drugs (XTC), weginfrastruktuur.
Op te merken valt dat de vrouw bij identieke leeftijd een veiliger rijgedrag vertoont!
Streefdoel van Or. Beaucourt: het aantal dodelijke ongevallen met 20 % verminderen tegen het jaar 2.000. Hij doet een beroep op ons allen!
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R.L.

Op de openingsvergadering van de afdeling
Klein-Brabant-Rupelstreek-Vaartland (20 / 10/ 92) deedMevrouw Mieke Offeciers, Minister van Begroting, enkele opgemerkte uitspraken. Uit haar uiteenzetting "De andere kant van de politiek" onthielden we het volgende: "kritiek op de
politiek is kritiek op de demokratie, waar eeuwen voor gevochten werd" - "de
onmogelijkheid om een beleid te voeren vergroot" - "de kloof tussen burger en
politiek is analoog aan de kloof tussen theorie en praktijk" - "de werking van de
politieke instellingen moet veranderen. een hervorming van de instituties dringt
zich op" - "de sociale zekerheid is ontaard; in plaats van een hulpmiddel te zijn
bij heirkracht is het voor velen een basisvoorziening geworden met daarbovenop extra-inkomens" - "konklusie na acht maanden regeringswerk : politiek
bedrijven is moeizaam zoeken naar een haalbare concesus". De Minister kwam
zeer eerlijk over een maakte op alle aanwezigen een zeer positieve indruk!
R.L.
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Op 17/11/92 verwelkomden Dr. LUC BEAUCOURT (chirurg) en Dr. DIRK
LAMENS (anaesthesist in opleiding) de leden van afdeling Klein-Brabant-Rupelstreek-Vaartland in de SPOEDOPNAMEDIENSTvan het UZA te Edegem (Antw.)
Iedereen kwam onder de indruk van CLiNIMOBIL AMBUZE, DELTAWAGENSen
het BETOOG van Dr. Beaucourt over het drama van de VERKEERSON-
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Hartelijke oproep aan WA-leden

ging, centraal stellen. Meer dan ooit moet de Vlaamse Beweging eensgezind en
vrij van alle partijpolitieke invloeden de autonomiegedachte uitdragen.

en WA-beturen.

1. Vivat rubriek "Uit de afdelingen".
De redaktie wil het mededelingenblad aantrekkelijker maken voor de lezers. In
onze verschillende afdelingen komen boeiende sprekers aan het woord; het is
echter onmogelijk om bij elkaar alle causeriëen bij te wonen. Daarom deze
oproep: zeer graag zouden we de BOODSCHAP van deze denkers onder de
vorm van een kort verslag (10 regels) opnemen. Zou op elke bijeenkomst geen
verslaggever kunnen gevonden worden? Dit moet niet steeds een bestuurslid
zijn I Graag deze KORTE VERSLAGEN (geen organisatorische bijzonderheden
wel de kern van de causerie I) op FAXNUMMER03.886.68.90 (2Iijnen) van Raoul
Lamens, adjunktsecretaris ofwel verzenden op volgend adres: R. LAMENS,
Kerkstraat 46b, 2870 RUISBROEK (Antw.).

De kaartenverkoop voor het 56ste Vlaams Nationaal Zangfeest op 2 mei 1993
wordt opgestart op 1 februari 1993. Vanaf die datum kunnen kaarten gereserveerd worden op volgend telefoonnummer: 03/237.93.92 of 237.96.43.

5. A.K v..S. roept op:
QUOUSQUE TANDEM ABUTERIS PATIENTIA NOSTRA ?
Hoelang nog zal je misbruik maken van ons geduld?

2. Vivat rubriek "Pereonelie"
Mogen we aan de afdelingssekretarissen en alle VVA-Ieden vragen aankondigingen van geboorte, huwelijk, overlijden, merkwaardige promoties of benoemingen over te maken aan Raoul Lamens per fax of per brief (voor gegevens zie
hoger) ?

Deze wrange aanklacht gericht tot een bestuurslid van de stad Rome, nemen wij
tot de onze, maar dan aan het adres van de politici, of beter de politiekasters, die
bewezen hebben dat ze onbekwaam en/of onbetrouwbaar zijn bij het behartigen
van onze Vlaamse belangen. Zij hebben zich tevreden gesteld met een minimum-programma waarbij dan nog punten als de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde "vergeten" werden of het teritorialiteitsbeginsel
op zijn Belgisch werd "opgelost".

3. Nieuw Concept voor bijeenkomsten van Centrale Raad.
Om de kontakten tussen dit beleidsorgaan en de afdelingsbesturen te versoepelen worden deze zesmaandelijkse vergaderingen voortaan belegd in het werkgebied van een plaatselijke afdeling. Op deze centrale raad worden de leden
van het afdelingsbestuur mede uitgenodigd. Aan de bijeenkomst wordt een kultuurhistorische noot toegevoegd onder de vorm van een geleid bezoek aan stad
of streek. De Centrale Raad van zaterdag 13 februari 1993 zal doorgaan te
Herentals; de gastafdeling is CAMPINIA ACADEMIA

Indien dit akkoord goedgekeurd wordt, geven ze alle wapens uit de handen om
later nog verbeteringen te kunnen afdwingen, eenvoudig omdat zij zich moeten
onderwerpen aan door henzelf goedgekeurde blokkeringswetten.
Sinds wanneer gaat men naar een onderhandeling met een programma waarvan men openlijk verkondigt dat het een minimum-programma is? De Vlaamse
partij-vertegenwoordigers hebben niets geleerd uit de afstraffing van 24 november 1991.

4. Wees erbij !
'Tot Vlaanderen'Vlaanderen'heet'wordt het nieuwe motto voor het 56ste Vlaams
Nationaal Zangfeest dat op zondag 2 mei 1993 om 14.30 uur zal plaatsvinden in
het Sportpaleis te Antwerpen. Het nieuwe motto werd ontleend aan een Rodenbachlied van Emiel Hullebroeck op tekst van Clem De Ridder.
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De boodschap die het AN.Z. met dit Zangfeest wil meegeven, zal zeker vandaag,
veel Vlamingen aanspreken: 'Zelfbestuur realiseren om een open, verdraagzame, democratische gemeenschap op te bouwen die zich gerespekteerd weet
vanuit eigen geestelijke en kulturele identiteit'.

Het Algemeen Nederlands Zangverbond wil met dit ondubbelzinnig motto de
politieke diskussies overstijgen en zelfbestuur, als eis van de Vlaamse Bewe-

Daarom moeten onze schriften wel stelling nemen. Ook U I
Bijdrage voor 1993. Deze blijft 350 fr. voor gewone leden en min. 1.000 fr. voor
ereleden. Voor nieuwe leden die U kan aanwerven, bieden wij de gunstprijs van
1.000 fr. voor de volledige kollektie van 1981 tot en met 1993.
Bankrekening 437-6164801-04

van Stuurgroep oud-AK.v.S., 1200 Brussel.

Verantw. uitgever: PAUL MEULEMANS, Kruisdagenlaan 75, 1200 BRUSSEL.
(ST.LAMSBRECHTS-WOLUWE).
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Aankondigingen

6. Cultuurevenement te Oostende
Onder impuls van het 11 juli-comité Oostende wordt op vrijdag 23 april 1993 om
20.30 u een concert georganiseerd in het kursaal te Oostende.
Een groot koor zal er samen met de muziekkapel van de Zeemacht te Oostende
uitvoeren:
- Vlaamse muziek
- Rubenscantate
VVA Oostende nodigt de medeleden van de andere afdelingen uit om aanwezig
te zijn op deze bijzondere manifestatie.
Voor meer inlichtingen:
Dr. L. D'Hoore
E. Beernaertstraat 54
8400 OOSTENDE
tel. : 059/707669

Personalia

Geboorten: onze hartelijke gelukwensen
- Joris, derde kindje van Dr. en Mevr. Philippe Van Hootegem-Van Hoey, op 22
november 1992 (afd. Brugge)
- Birgit, dochtertje van Anne-Marie & Dominique Bouts, kleindochtertje van
Marie-France & Robert Billen, achterkleindochtertje van Chasseur Maria (Bonneke), op 9 september 1992 (afd. Li~burg)
Eva, kleindochtertje van Marina & Henri Vrijens, nichtje van Francine Vrijens,
op 9 september 1992 (afd. Limburg)
...
Didier, zoontje van Lydia & Werner Vanderleen, kleinzoontje van Gilberte &
Willy Vanderleen, op 29 september 1992 (afd. Limburg)
Charlotte, kleindochtertje van Els & Albert Hillen, 19 oktober 1992 (afd. limburg)
Martijn, kleinzoontje van Monique & Piet Martens, op 21 oktober 1992 (afd.Limburg)
Sam, kleinzoontje van Mad & Paul Michels.
(afd. Limburg)
Wauter, kleinzoontje van Carla & Emiel De Groot, op 19 oktober 1992 (afd. limburg)
Michelle, kleindochtertje van Alice en Lucien Oosterbosch, op 27 november
1992 (afd. Limburg)

I

Huwelijk: behouden vaart!
- Marianne en Peter,zoon van Greta en Kamiel Vanwonterghem, op 23 december 1992.
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Sterfgeval/en: onze oprechte deelneming
- Mevrouw Constance Lenaers, echtgenote van Frans Loyen, op 31.10.1992. Zij
was 59 jaar oud.
(afd. Brugge)
- De Heer Frans Declercq, echtgenootvan Ernestine Verstraete, geboren te Wingene op 31.11.1926, overleden te Brugge op 21.11.1992. (afd. Brugge)
- De Heer José Helewaut, echtgenoot van Simone Vanden Bussche, geboren te
Brugge op 1.9.1929, overleden te Assebroek op 28.10.1992 (afd. Brugge)
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Houd die datum vrij
Personalia

- Mevrouw Sidonie Nelis, moeder van Dhr. en Mevr. Vandeputte Lenoir, op
5.11.1992 (afd. Oostende)
- Mevrouw Marie Vloeberghs, echtgenote van August Feyaerts, geboren te Leuven op 14.6.1906, overleden te Assebroek op 11.6.1992. Zij was de moeder
van Dr. en Mevr. Hongenaert-Feyaerts. (afd. Brugge).
- Philippe De Hondt, zoon van Eric & Greta De Hondt, op 1 oktober 1992
(afd. Limburg).
- Irma Vandervennet, moeder van Kaatje & Robert Jonckheere op 11 oktober
1992 (afd. Limburg)
- Dhr. William Van den Bossche uit Boom (Antwerpen) op 28.10.1992 (afd. Klein
Brabant, Rupelstreek, Vaartland).

Onze Algemene Ledenvergadering voor 1993 vindt plaats in Antwerpen op
zaterdag 13 maart. Thema: Het Wetenschapsbeleid in Vlaanderen. Vertegenwoordigers van verschillende Vlaamse Universiteiten werken hieraan mee. Dit
thema gaat ons, academici, sterk aan.
14 h tot 15.45 h Geleide bezoeken
- Kathedraalo.l.v. de heer Derckx, architect
- St.Pauluskerk o.l. de heer Jacobs, Vrienden v.ST.Paulus
- Steen o.l.v, de heer Van Beylen, ereconservator
- Maagdenhuis & Elzenveld. (nog te bevestigen door Roger de Snijder)
16.30 h tot 18.30 h Academische zitting
- Kort welkomstwoord door Chris d'Huyvetter
- 1h30 voordracht, (geen debat) Wetenschapsbeleid in Vlaanderen
- 0.30 h Laudatio Walter Opsomer + prijs door Koen Van Kamp (UIA)en Decleir
(RUCA)
18.30 tot 18.45 h Officiële AV (balans
18.30 tot 19.30 Receptie
19.30 h Avondprogramma. Dans

Richtlijnen voor auteurs
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1. De ingezonden artikels moeten betrekking hebben op de drie doelstellingen
van WA en moeten ethisch verantwoord zijn.
2. Brieven, die betrekking hebben op de werking van WA of zijn werking of
publikaties, worden gepubliceerd onder het recht op antwoord.
3. Brieven of vrije tribunes bevatten maximaal1 00 regels van 60 aanslagen. De
redaktie behoudt zich het recht voor de ingezonden brieven te wijzigen, te
redigeren of te bekorten.
4. De brieven, vrije tribunes en/of artikels dienen ondertekend door de auteur
met opgave van korrespondentieadres ; deknamen worden niet aanvaard.
5. Elk auteur ontvangt gratis 2 nummers van het Vivatnummer, waarin hij gepubliceerd heeft.

+ verslag)

