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EERST DIT 

RARE 
ANTWOORDEN 

6
maanden na de jongste wetgevende verkiezin

gen voelen tal van kommentatoren zich geroepen 
een stand van zaken op te maken. Een te verwach
ten oefening. De stembusgang van 24 november 
'91 kreeg al vlug een signaalfunktie opgespeld, en 
al de partijen die onder het juk van de kiezer waren 
gegaan probeerden zich te rechten door „nieuwe 
zaken" aan te kondigen; een tweede rerum nova-
mm haast. 

Er werden straffe verklaringen afgelegd, de nodi
ge korrels zout kon de gebruiker er naar believen 

aan toevoegen. 
Van de partijen die als winnaars uit de stembusslag waren 

gekomen kon verwacht worden dat zij het voortouw zouden 
nemen In de vernieuwing, maar dat pakte even anders uit. 
Een sterke groei aan kiezers en mandaten is niet per se een 
waarborg voor nieuwe ideeën. Een paar voorbeelden. 

Zo is er VI.BIok-kamerlid en fraktievoorzitter in de Vlaamse 
raad Filip Dewinter die zich in een recent vraaggesprek in 
krasse bewoordingen tegen een Vlaamse samenwerking met 
Nederland afzet. En dat op een ogenblik dat beiden ,,landen" 
— ook in de strukturen — meer en meer naar mekaar 
toegroeien. Het kamerlid pleit voor 
,,het behoud van onze eigen identiteit 
" , de Vlaamse, niét de Nederlandse. 

Een federatie met Nederland, be
weert hij, is niet alleen ,, niet realis
tisch" maar ook ,,niet wenselijk", want 
Vlaanderen is ,,katoliek, gelukkig en 
gezond konservatief". Nederland daar
entegen is ,.verloederd en verlinkst". 
Het eigen-volk-eerst van het Blok heeft 
dus niets te maken met het streven van 
vele generaties volksnationalisten bo
ven en onder de Moerdijk. De Neder
landse volkseenheid, nog zo treffend 
geïllustreerd in Leo Belgicus op het 
jongste Zangfeest, Is voor het Blok dus 
geen punt. Mooie volksnationalisten! 

Een andere partij die op 24 november '91 hoge ogen 
gooide was Rossem. Te verwachten was dat haar aanvoerder 
,,lelijk" zou doen, maar dat hij zo vlug kleur zou bekennen 
wekt verbazing. Op 25 maart j . l . vroeg hij reeds loonsverho
ging, jaarlijks zo'n slordige 7.800.000 fr., en andere voorde
len. Raar, maar waar! 

Naast de winnaars van 24 november heeft ook de federale 
regering met nieuwe zaken op het signaal ingespeeld. Een 
van de meest prangende problemen blijft de overheids
schuld. De wijze waarop de regering Dehaene dat gat wil 
vullen is een meer dan raar antwoord. 

Dit land, zowat het tegenovergestelde van een belastings
paradijs, slaagt er in nog méér belastingen te heffen: van de 
136 miljard die de federale regering zoekt moeten u en ik voor 
88 miljard belastingsverhogingen ophoesten. 

In plaats van het besparen als een adagio te koesteren 
snijdt Dehaene de beurzen. Is het dan te verwonderen dat de 
burger nieuwe vluchtwegen zoekt om deze nieuwe fiskale klip 

te omzeilen? Een antwoord op een antwoord... 
Besparen én de half-gefederaliseerde staat verder hervor

men lijken ons thans de eerste prioriteiten, maar daar liggen 
de gezellen van Dehaene blijkbaar niet wakker van. 

In alle geval vinden wij beide doelen véél dringender dan de 
zogenaamde vrouwvriendelijke voorstellen van minister Tob
back. Verre van wat dan ook tegen grotere deelname van 
vrouwen aan het politieke leven te hebben moet het ons van 
het hart dat dwang geen goede grond voor engagement is. 
Men wenst of men wenst niet betrokken te zijn bij het politieke 
gebeuren, mensen moeten reeds zo veel. Het lijkt ons 
nuttiger de diep ingewortelde vooroordelen, vaak door vrou
wen zelf in stand gehouden, tegen deelname van vrouwen 
aan het maatschappelijke leven te bestrijden. In het onderwijs 
b.v., in de scheve uitbetaling van lonen, in de beeldvorming of 
radio en TV, in de reklame... 

Dat het ook anders kan bewijzen tal van vrouwen dagelijks 
en dit in al de sektoren van de maatschappij, zij hebben geen 
positieve diskriminatie nodig. 

Ook de voorstellen van minister Delcroix zorgen voor 
beroering, zij bevatten veel stof tot nadenken over zin en 
onzin van verplichte legerdienst en over het op de been 

houden van een leger(tje). De minister 
heeft met zijn voorstel terecht aan een 

f xf 1 diepgewortelde Belgische boom ge-
l / L Ê schud. 
^ * # ^ ^ * Landsverdediging behoort tot de 

laatste unitaire bastions, bovendien 
heeft het wat veel met enorme bedra
gen te maken. We denken maar aan de 
terugkeer van het ABL uit Duitsland en 
de nieuwe kazernes die daarvoor moe
ten worden gebouwd. Wij bewonderen 
de moed van de minister, maar was zijn 
voorstel wel voldragen genoeg om het 
nu reeds te lanceren? 

Anderzijds was er het voorstel van 
minister Demeester over het stemrecht 

voor migranten. Maar ook dat was te omstreden, want ,,een 
droom"... 

De vele ministeriële voorstellen zijn zogezegd antwoorden 
op het signaal van 24 november, best mogelijk. Ons lijken het 
afleidingsmaneuvers van de ware problemen: de staatsher
vorming en de gezondmaking van de overheidsfinanciën. 

Zou het dan ook niet beter zijn dat de eksellentles hun 
prioriteiten kennen en met enige zin voor orde op het doel 
afgaan? Men moet de burger niet overstelpen met,,antwoor
den", hoe goed bedoeld ook, maar met duidelijke en zinvolle 
projekten. Slechts op die wijze kan men hem opnieuw enige 
goesting voor politiek bijbrengen. Of om het met een modebe
grip te zeggen: ,,de kloof tussen publiek en politici" pogen te 
dichten... 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 Tobback en Smet willen de 

participatie van vrouwen aan 
het politiel< leven wettelijk ver
zekeren. Ze kregen al heel 

wat tegenwind. En wat denkt VU-
vrouwen-voorzitter Nora Tomme-
lein? 

9 De ineenstorting van het kom-
munisme heeft niet alleen be
lang voor het gewezen Oost
blok, maar ook voor de EG, 

de KVSE, de Navo, de VN. En de 
OESO? Hans De Belder meent dat 
de Organisatie voor Ekonomische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
nog een mooie toekomst wacht. 

^ fy Hoe zal onze samenle-
I K ving er in de 21ste eeuw 
I ^ ^ uitzien? Zal ons pensioen 

betaalbaar blijven? Wel
ke gevolgen zullen de "ontgroe
ning" en de "vergrijzing" hebben? 

J j / % Uittredend VU-onder-
I w\ v°°''2^'tter Chris Vanden-
I ^J broeke schreef een boek

je over de toekomstige 
bevolkingsevolutie aan de hand van 
ontwikkelingen uit het verleden. 

^ ^m Het lijkt wel of de meeste 
I g politieke partijen een 
I f diepgaand debat over het 

migrantenstemrecht uit 
de weg willen gaan. Nochtans is de 
vrees ongegrond. 

ƒ ^ ƒ% Dit jaar staat Roel Diel-
M §0^ tiens centraal op het Fes-

^ ^ ^J tival van Vlaanderen. 
Kanttekeningen bij een 

festival dat zichzelf soms dreigt 
voorbij te lopen. 

f^ f^ De Europese voetbalprij-
J %£ zen zijn verdeeld. Barce-

^ ^ ^ J lona, Bremen en Ajax 
wonnen de bekers. Voor

al Nederlanders kleurden dit jaar 
het Europese voetbal. 

ƒ ^ f^ Rama Dama, de Beierse 
^ J uitdrukking voor ,,wij rui-

^ ^ ^ ^ men op", is een film die 
zich afspeelt tussen de 

puinen van het naoorlogse Mün-
chen. 

42 
Lamoraal roept alle politi
ci op om wat meer be
scheidenheid aan de dag 
te leggen. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

WIJ-GEVOEL 
In een twee bladzijdenlang Interview met 

De Morgen kreeg SP-voorzltter Vandenbrou-
cke de gelegenheid om a) zijn gedacht eens 
te zeggen zonder vervelende vragen te moe
ten beantwoorden, en om b) zijn plannen 
voor een nieuwe partijwerking te ontvouwen. 

Eén van de meer interessante Ideeën waar 
Vandenbroucke mee speelt Is de uitgave van 
een maandblad. Een modem, tof, fris tijd-
se tirl ft met veel foto 's waarin onze politiel( en 
onze leden aan bod komen. Geen blad voor 
intellektuelen. Daarmee moeten we een wij-
gevoel kreëren. Wat we voorstellen is een 
fundamenteel politiek projekt. Het gaat erom 
een beweging van tionderdduizend mensen 
die om allerlei redenen aangesloten zijn, een 
politiek wij-gevoel te geven, te politizeren. 

De SP heeft met De Morgen nochtans een 
dagblad waarin haar Ideeëngoed een voor
keursbehandeling krijgt. Dat Vandenbroucke 
daarnaast nog een specifiek tijdschrift voor 
de SP-leden wil, wijst er toch wel op hoeveel 
belang de SP hecht aan het kontakt met haar 
leden en militanten. De SP-voorzltter slaat de 
nagel op de kop: waar zou de Volksunie 
staan zonder haar IVU-gevoel ? 

DELCROIX 
De nieuwe CVP-mInister van Defensie Leo 

Delcroix lijkt vastbesloten ervoor te zorgen 
dat zijn periode op het departement van 
Landsverdediging meer sporen nalaat dan 
een storm In een glas water. Delcroix wil het 
leger hervormen, en om er geen twijfel over 
te laten bestaan dat hij terzake niet dezelfde 
ideeën koestert dan stafchef Charlier spreekt 
hij zelf zonder kompleksen over een ,,plan 
Delcroix I". 

De minister stelt allerlei zaken opnieuw In 
vraag. Zeer terecht: de bouw van nieuwe 
kazernes In elektoraal PS-gunstlge regio's, 
een plan dat de vooganger van Delcroix, Guy 
Coëme gesmeed had, wordt bvb. op de tocht 
gezet. 

Delcroix wou ook laten onderzoeken of de 
verplichte militaire dienst voor jongens niet 
kan vervangen worden door gemeenschaps
dienst voor jongens en meisjes. Een lovens
waardig Initiatief van de gewezen CVP-se-
kretaris. Hij oogstte er ook lof voor van het 
Verbond VOS (Vlaamse Oudstnjders), dat er 
verder de aandacht op vestigde dat de be
hoefte aan Vlaamse burgerzin en Vlaamse 
staatsmanskunst door de Vlaamse staatsvor
ming groter wordt. Vooral het onderwijs en 
de opvoeding in tiet gezm moeten bijdragen 
tot de vorming van de jongeren in deze twee 
ontvoogdingsbegrippen, aldus de Vossen. 

Daarom pielt het verbond ervoor dat een 
eventuele invoering van de gemeenschaps
dienst moet georganizeerd worden op het 
nivo van de gemeenschappen. 

Delcroix kreeg ook tegenwind. De invoe
ring van de gemeenschapsdienst Is inder-

SCALFERO 

Verleden week donderdag manifesteerden duizenden Koerden in Brussel. Ze 
kwamen van overal in Europa afgezakt om te protesteren tegen de „meedo
genloze en brutale oorlog" van Ankara tegen de Koerdische volksgenoten in 
Turkije. De Europese instellingen en de westerse regeringen werden opgeroe
pen om Turkije onder druk te zetten. De manifestanten eisten ook dat de EG 
haar lidstaten zou verbieden nog langer wapens te leveren aan Turkije. 

(foto P. Van den Abbeele) 

daad niet zo eenvoudig. Toch viel op dat de 
voorzitter van de CVP, Herman Van Rom-
puy, weer biezonder snel en biezonder terug
houdend op zijn CVP-minIster reageerde. 

De CVP gaf Delcroix niet de opdracht om 
de invoering van een gemeenschapsdienst 
te onderzoeken, maar wil dat hij de leger
dienst afschaft. De VU had zich in april reeds 
beraden over de legerdienst. Het partijbe
stuur keurde toen een nota goed over de 
afschaffing van de militaire dienst. Over 
gemeenschapsdienst wou de VU zich toen 
nog niet uitspreken, omdat de reallzatie van 
zo'n dienst enorme problemen met zich 
meebrengt, die eerst nog onderzocht moeten 
worden. 

WERKGROEP 
NEDERLANDS 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni
gingen (OW) richt een Werkgroep Neder
lands op. De werkgroep zal zich bezighou
den met het Nederlands In de publieke 
sektor, de EG, het bedrijfsleven, het onder
wijs en de wetenschap, de media en het 
straatbeeld. 

Tegen het einde van het augustus moet 
deze werkgroep een inventarizatierapport 
voorleggen Het is de bedoeling daarin een 
overzicht te leveren van al wat er m Vlaande
ren en Nederland gebeurt ter bescherming 
en ontplooiing van onze taal. Er zal tevens 
gepoogd worden gelijkaardige initiatieven te 
koördineren en nieuwe initiatieven te stimu
leren. 

In Sicilië werd mafia-jager Giovanni Falco
ne door de mafia op biezonder gewelddadige 
wijze vermoord. Een bomeksplozie doodde 
ook Falcons vrouw en drie politiemannen die 
hem eskorteerden. Falcone, die als onder
zoeksrechter meer dan driehonderd mafiosi 
voor de rechtbank had gebracht, was noch
tans een van de best beschermde Italianen. 
Met de aanslag bewees de mafia In feite 
oppermachtig te zijn. 

De politici kregen het naar aanleiding van 
de aanslag zwaar te verduren. Op de begra
fenis van Falcone werden ze uitgefloten. 
Heel Italië was zwaar geschokt door de 
brutaliteit van de aanslag en de machteloos
heid van de politici. Op het moment van de 
begrafenis werd m heel het land het werk 
gedurende een uur neergelegd. 

De moord zorgde er dan toch voor dat de 
politici hun Interne gekibbel voor een keer 
opzij zetten en eindelijk, na zestien stem-
beurten, een president kozen om Cossiga op 
te volgen. Italië leefde immers al geruime tijd 
m een machtsvakuüm. Cossiga had vrijwillig 
ontslag genomen, vier dagen nadat premier 
Andreotti er het bijltje had bIj neergelegd na 
de vernietigende verkiezingsuitslag voor de 
regeringspartijen. 

De nieuwe president Luigi Scalfaro is een 
73-jarige kristendemokraat. Deze kan nu 
initiatieven nemen om een nieuwe regenng 
op de been te krijgen. Scalfaro gaat door 
voor één van de wijze oude mannen van 
politiek Italië. HIj is al parlementslid van 1948 
en IS gewezen minister. 
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P W EN PRL 
Voor het eerst in twaalf jaar hielden PVV 

en PRL een gezamenlijke meeting. Op de 
agenda stond de reglonalizering van de over
heidsschuld noch de federalizering van de 
Sociale Zekerheid. Ook over de financie
ringsbehoeften van de Franse gemeen
schap, de splitsing van Brabant, de zetels 
voor het Europees parlement, de Franstali-
gen in de rand,... werd zedig gezwegen. 

PRL-voorzitter Jean Got bewees wel Ne
derlands te kennen. Hij zei: De liberalen 
hebben een zelfde vizie over de toekomst 
van ons land en van Europa. Samen verdedi
gen ze de vrijheid, samen komen ze op voor 
verantwoordelijkheid, samen staan ze borg 
voor solidariteit, 't Is maar dat we 't weten als 
de P W nog hoog van de toren blaast over de 
SZ of de rijksschuld. 

Zo'n reaktle had PVV-voorzitter Verhof-
stadt blijkbaar voorzien. Hij zei op zijn beurt 
(in het Frans): Alhoewel de PVV en de PRL 
niet altijd hetzelfde standpunt hebben over 
het kommunautaire is er verstandhouding 
over alles wat de liberale familie verenigt. Zo 
gaat dat nu eenmaal in het leven: de mensen 
zijn het slechts eens over hetgeen ze het 
naar eigen zeggen eens zijn. Daarom werd 
er op de PVV-PRL-meeting ook zo weinig 
gezegd. 

DE FRUITTEELT... 
Politieke principes waarmee iedereen het 

eens is komen soms regelrecht in aanvaring 
met ekonomische belangen. Ongeveer alle 
politieke partijen zijn het erover eens dat ons 
land nu al gastarbeiders genoeg telt, en 
daarom kwam er jaren terug al een immigra
tiestop. Deze stop is niet waterdicht, zo 
kunnen er via de gezinshereniging nog 
steeds migranten ons land binnen. Daar valt 
echter niets tegen te ondernemen, want 
gezinshereniging en aanverwanten maken 
deel uit van de fundamentele rechten van de 
mens. 

Ongeveer alle politieke partijen zijn het er 
ook over eens dat de migranten of vluchtelin
gen die hier illegaal verblijven, effektief uit
gewezen moeten worden. Radikale uitwij
zingsoperaties zoals die al in andere landen 
georganizeerd werden, bleven in België ech
ter nog achterwege. 

De politieke partijen zijn het er verder over 
eens dat er vooral aan de tewerkstelling van 
illegale arbeiders paal en perk moet gesteld 
worden. En wat lezen we nu in De Stan
daard? Dat de fruitteelt in ons land ten dode 
is opgeschreven wanneer er geen ,,gastar
beiders" meer ingevoerd mogen worden. 
Voor de appel- en perenpluk alleen al zijn er 
dit jaar bvb. 22.000 plukkers nodig. Waar 
moeten die vandaan gehaald worden, wan
neer er geen ,,illegalen" meer tewerkgesteld 
kunnen worden? 

Met tienduizenden waren ze, de stadsgenoten en fans van Dirk en Lieve 
Frimout. De Vlaamse astronaut werd feestelijk in zijn Poperinge onthaald. Een 
lijn Harley Davidsons opende de optocht. Daarna kwamen er verschillende 
muziekkorpsen, vendelzwaaiers, jeugdbewegingen, sportklubs. De schepe
nen van de Hoppestad werden in wagens rondgereden. En achteraan de stoet 
reden Dirk en Lieve. Onderweg hield de stoet halt bij het Hoppemuzeum, waar 
de eerste Vlaamse astronaut een gedenkplaat onthulde met de tekst „Geboor
tehuis van Dirk Frimout 21-03-41 Eerste Belgische Astronaut". En de lucht 
was blauw, het zonnetje scheen warm en het bier stroomde uit de tapkranen... 

(foto vum) 

...EN DE ILLEGALEN 
De fruittelers willen wel alle beschikbare 

binnenlandse arbeidskrachten benutten, en 
zoveel mogelijk werklozen inschakelen. 
Maar dan raakt de klus nog niet geklaard. 
Eerdere ervaringen met werklozen wezen uit 
dat die niet allen even werkwillig zijn, meldde 
de Belgische Fruittelersorganizatie (BFO) 
bovendien. 

De BFO liet zich ook biezonder kregelig uit 
over de politici. Gedurende enkele jaren 
konden de Limburgse fruittelers haast pro
bleemloos gebruik maken van Indiase ar
beidskrachten. Volgens de BFO werden de 
tuinbouwers daar zelfs door de overheid toe 
aangezet. En nu blijken acht parlementsle
den van SP, VU {Herman Lauwers), CVP, 
Agaiev, PSC, PS, Ecolo en FDF een wets
voorstel ingediend te hebben om de tewerk
stelling van illegaal in ons land verblijvende 
vreemdelingen te bestraffen met boetes tot 
500.000 fr. 

Een dilemma voor de politiek: de aanwe
zigheid van illegalen in ons land vormt een 
van de tema's die het Vlaams Blok een 
verkiezingsoverwinning bezorgden. Daaraan 
probeert de politiek nu wat te doen, en wat 
blijkt? De strijd tegen de tewerkstelling van 

illegalen, de meest efficiënte wijze om de 
illegale inwijking te stoppen, blijkt de onder
gang van sommige ekonomische sektoren 
voor gevolg te hebben. 

WATEROVERLAST 
Hevige onweders zorgden vooral in be

paalde Brabantse en Limburgse gemeenten 
voor grote wateroverlast. Een wolkbreuk 
volgde van oost naar west hetzelfde trajekt 
als de ring rond Brussel. Straten liepen 
onder, auto's werden weggespoeld, kelders 
en woningen kregen een decimeterdik mod-
dertapijt, de hulpdiensten werden overstelpt 
met noodoproepen, de elektriciteit viel uit, 
het verkeer raakte hopeloos in de war. Er 
vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de 
schade liep in de miljoenen. 

Gemeenten als Bosvoorde, Stokkel en 
Kraainem moesten 23 tot 25 liter water per 
vierkante meter slikken. De burgemeester 
van Zaventem, PVV-er Vermeiren, vroeg 
voor zijn gemeente het statuut van rampge
meente aan, zodat de schade door de water
overlast aangericht vergoed zou kunnen wor
den door het rampenfonds. Zaventem deed 
al twee keer eerder zo'n aanvraag, omwille 
van stormschade. 
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KORTWEG 

• Het (vatse) gerucht dat burgemees* 
ter Brouhon van Brussel wegens ge
zondheidsredenen ontslag zou ne
men, had onmiddellijk voor gevolg 
dat spekulaties over zijn opvolging 
door VDB een hoge vlucht kenden. 
Van den Boeynants, die door een op 
zijn maat gesneden wet juist amnes
tie kreeg voor zijn fraude-veroorde
ling, ontkent echter daar voor de ge
meenteraadsverkiezingen van '94 
aan te denken. 

• Een deel van het losgeld van 255 
miljoen fr. dat de familie De Clerck in 
beiiandeide biljetten voor Anthony 
betealde, dook terug op. Het zou om 
20'n 30 miljoen gaan. Er werden nieu
we an^statles verricht, en de speur
ders zouden de naam van het bnaln 
achter de ontvoering kennen. 

• De Vlaamse Personeelsbond van 
de ASLK protesteerde dinsdag bij de 
CVP. Deze bond protesteerde daar
mee tegen het uitblijven van de be
noeming van een voorzftt» voor de 
ASLK-bank. Die benoeming was 
voorbehouden voor een kandidaat 
met „CVP-signatuur". De bank was 
net 300 dagen zonder voorzitter. De 
bond hekelde SP en CVP, die hun 
partijbelang teveel laten primeren bij 
deze benoeming. 

• Tweederde van de Nedertandse ka-
toiieken is voorstander vdan toelating 
van vrouwen tot het priesterambt. 
En meer dan 80% vindt dat priesters 
moeten kunnen trouwen. 

• De ek^tediteurs zijn het grondig 
beu van het kasQe naar de muur 
gestuurd te worden. Ze dringen al 
maandenlang aan op kompenseren-
de maatregelen voor de atechaffing 
van de Europese binnengrenzen in 
'93, want dan verliezen ze hun job. 
Daarom sloten ze enkele grensover
gangen af. De ekspediteurs willen 
met de aktie verdergaan tot er een 
oplossing is. 

• Vlaamse en Nederlandse poiittci 
lijken eensgezind bereid een etiket-
tenoortog te gaan voeren op Euro
pees vlak. De Nederlandse Kultuur-
mlntster d'Ancona verklaarde aan de 
leden van de Interparlementaire kom
missie van de Nederlandse Taalunie 
dat alle etiketten en produktlnforma-
tte op In Nederland en Vlaanderen 
verkochte produkten ook in het Ne
derlands beschikbaar moeten zijn. 
Daartoe moet de omschrijving in een 
Europese richtlijn (een voer de koper 
gemakkeUik te begrilpen taalf aange
vuld worden met de bepaling zf/nde /n 
teder geval de offkiiële landstaat. 

VROUWVRIENDELIJK 
PARLEMENT? 

IVlinister van Binnenlandse Zaken Tob
back en minister van Emancipatiezaken 
Miet Smet willen in de toekomst de vrou
welijke betrokkenheid in het politieke be
sluitvormingsproces gegarandeerd zien. 
Ze willen dat maksimaal twee derde van 
de kandidaten op een lijst van tietzelfde 
geslacht zijn. In de praktijk komt dat erop 
neer dat een derde van de plaatsen op de 
lijst aan vrouwen moeten toekomen. Dit 
geldt voor de totaliteit van de lijst, maar 
ook voor de verkiesbare plaatsen. 

Het sisteem zou voor alle verkiezingen 
gelden, het zou in voege treden bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1994. 
Volgens het voorstel van Tobback en 
Smet zouden partijen die de maatregel 
niet toepassen gestraft worden met in
trekking van het nationaal kiesnummer, 
vermindering van de partijtoelagen of het 
verbod verkiezingsdrukwerk te versturen 
tegen een lager posttarief. 

Vorige woensdag werd het ontwerp 
Tobback-Smet aan de ministerraad voor
gelegd, bij het ter perse gaan hadden wij 
dus nog geen idee hoe het voorstel daar 
onthaald werd. 

In De Morgen van 23 mei staat dat VU-
voorzitter Gabriels negatief reageerde op 
het voorstel Tobback-Smet: „Dit Is gefor
ceerd. Tobback heeft last van de hitte.", 
aldus Jaak Gabriels. Aan Nora Tomme-
lein, voorzitter van de VU-vrouwen vroe
gen we om een reaktie. 

„//f betreur die uitspraak van de VU-voor-
zitter ten zeerste, want wanneer 52% van de 
bevolking niet of onvoldoende vertegenwoor
digd is in de politieke besluitvorming is dat 
een aanfluiting van de demokratie. Sinds de 
VU als sublogo gekozen heeft voor „ Vlaam
se Vrije Demokraten", had ik minstens ver
wacht dat ook onze partij achter het voorstel 
zou staan, dat vrouwen de kans biedt om hun 
achterstand op het politieke terrein in te 
halen." 

• Nemen de vrouwen binnen de VU een 
gezamenlijk standpunt in omtrent het 
voorstel Tobback-Smet? 

„Over het voorstel Smet-Tobback hebben 
wij nog niet ten gronde gedebatteerd, maar 
ik meen toch te mogen stellen dat onze 
voornaamste doelstelling is: een volwaardi
ge deelname van de VU-vrouwen op alle 
echelons van de partij en een evenredig 
aandeel in de verkiesbare plaatsen en man
daten die de VU toekent. 

Op 22 maart 1988 heb Ik namens de VU-
Vrouwen het „Charter van de vrouw in de 
politiek" mede ondertekend. Daarin wordt 
opgeroepen om de gelijke politieke deelna
me van man en vrouw op alle politieke nivo's 

Nora Tommeiein: „Groeiend politiek 
bewustzijn bij VU-vrouwen is verheu
gend." 

te bewerkstelligen en deze gelijke deelname 
als een politieke prioriteit te stellen." 

• Acht u het ontwerp van Tobback en 
Smet toepasbaar binnen de VU? Welke 
konsekwenties zou dit hebben? 

„Artikel 7.3.1.1. van de Statuten voorziet 
een gegarandeerde vertegenwoordiging van 
ten minste 25% vrouwen in raden en bestu
ren, na koöptatie. Zelfs dit is moeilijk haal
baar binnen de VU, dat hebben de verkiezin
gen vorige zaterdag voor de partijraad nog 
maar eens bewezen. Nochtans waren er 
voldoende vrouwelijke kandidaten. Bij het 
opstellen van de lijsten voor de verkiezingen 
zijn het ook weer hoofdzakelijk mannen die 
de stemmen moeten leveren. Want vrouwen 
zijn in de VU vooral aktiefin de afdelings- en 
arrondissementsbesturen, maar stoten zel
den door naar de hogere partijinstantie, waar 
tenslotte het mooie weer gemaakt wordt. 

(lees verder biz. 19) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Terwijl de „dtelogeefders" zo 
stilaan hun rapporten moeten 
gaan opstellen, deden steeds 
meer geruchten de ronde dat De-
haene op zoek zou zijn naar een 
et van Colombus. Om andere pa
den In te slaan dan het tlenpun-
ten-programma van de Vlaamse 
partijen? Ondertussen amuseert 
Tobback zichzelf en de goege
meente met allerlei voorstellen 
die hem de titel „kei;Kr-koster" 
opleveren. De minister van 
Landsverdediging veroorzaakt 
wapengekletter bij Walen en sa
belslepers. (W. Luyten) 

De Standaard 
„Brussel mag Duitstalige Belgen niet 

vergeten" titelt Warny, hoofdredakteur 
van Grenz-Echo, In een gastrubrlek in 
deze Vlaamse krant. Veel vertrouwen In 
„Namen" schijnt liij niet te hebben. Zijn 
krant had beter met de Volksunie en de 
PDB indertijd kampanje gevoerd om de 
inlijving in het Waals gewest tegen te 
gaan. 

,,Er waren bijna nooit relaties met Namen 
vooraleer de stad hoofdstad van Wallonië 
werd. Er zijn weinig of geen ekonomische 
kontakten. Alleen als stad waar steeds meer 
jonge Duitstaligen hoger ondenwijs volgen, 
kan Namen aan invloed winnen. Pogingen 
om ons ginder als gemeenschap en partner 
te erkennen, kunnen tot dusver alleen als 
schuchtere stappen worden omschreven. 
Omgekeerd is de belangstelling voor de 
Duitstalige Belgen in Namen niet zo groot als 
in Brussel. 

Wegens die kunstmatige band met Na
men, die eerder op het niveau van de kabi
netten bestaat dan in de harten van de 
burgers, lijkt het ons van belang dat wij in 
Brussel niet vergeten worden. Wij krijgen de 
indruk dat men ons, hoewel wij een erkende 
gemeenschap zijn, graag opzij zet, onder het 
voorwendsel dat wij toch al alles hebben wat 
wij wilden, en niets méér mogen verlangen." 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
Na het ei van Colombus zouden we dus 

het ei van Dehaene kunnen krijgen. Hier 
een raden naar de inhoud van dit Haeneëi. 

„Het lijkt er overigens op dat Dehaene in 
dit Columbusjaar het kommunautaire ei van 
Columbus al aan het uitbroeden is. Komt de 

dialoog niet tot resultaten, dan zal de premier 
allicht een minimumpakket voorleggen met 
enerzijds de eigen fiskale verantwoordelijk
heid van de gemeenschappen (integrale 
overdracht van het kijk- en luistergeld inbe
grepen) en anderzijds de rechtstreekse ver
kiezing van de raden, samen met de hervor
ming van de senaat. 

Het ei zit hem in het feit dat hij dit mini
mumpakket, dat globaal een kommunautair 
evenwicht inhoudt, zou ontkoppelen. De ei
gen fiskale verantwoordelijkheid van ge
meenschappen en de overdracht van het 
kijk- en luistergeld zouden met de nodige 
juridische krachtpatserij in een wetsontwerp 
gewrongen worden dat slechts een gewone 
meerderheid vereist. Parallel, maar afzon
derlijk, zou de rechtstreekse verkiezing van 
de raden en de hervorming van de senaat, bij 
bijzondere meerderheid geregeld worden." 

HET BELANG 
VAN LIHBURC 

„Nieuwste wapenrel" titelt Piatel bij de 
Waalse reaktie op de denkoefeningen van 
minister Delcroix die de gevestigde meute 
tegenkrijgt. 

,,Het debat dat de toevallig Vlaamse minis
ter Delcroix wil aankaarten, zal helaas ook dit 
keer uitdraaien op een zoveelste aflevering 
van ons traditioneel Vlaams-Waals discours. 
De eerste reakties liegen er niet om: bij 
gebrek aan verstandige antwoorden speelt 
men met wat sarkastische opmerkingen en 
zo nodig komt er ook wat dreigende taal aan 
te pas. Een vernieuwend debat over bijvoor
beeld honderd miljard legeruitgaven is bin
nen de Wetstraat-grenzen levensgevaarlijk, 
zoniet uitgesloten. En toch zou het moeten 
kunnen." 

In afwachting van zijn SP-kongres doet 
Frank Vandenbroucke ook aan denkoefe
ningen onder de hoofding „Het Wij-ge
voel". Na Verhofstadt vreesden wij al een 
nieuwe opvrijpoging naar ons, die van 
WIJ, toe. Dat blijkt gelukkig niet het geval. 

„Het verschil tussen ons en de liberalen is 
dat zij alleen het individu zien en elke vorm 
van sociale organisatie — vakbond, partij of 
ziekenfonds — verdacht maken. Dat is toch 
al twee jaar lang het hele discours van 
Verhofstadt? Als mensen zich organizeren, 
is dat louche, (giftig) Maar tientallen miljoe
nen krijgen van bedrijven voor je partijkas 
heeft helemèèl niks te maken met lobbying. 
De politieke landkaart verknippen en ver-
plakken zoals een chirurg, dat kan iedereen. 
Dat is intellektuele spielerei. Of plat opportu
nisme zodals het PVVA/U-akkoordje in Lim

burg. 

Mensen gaan naar Agaiev omdat ze dèèr 
willen bijhoren en niet bij de SP. Die werke
lijkheid moet je respekteren. Vlaams-natio
nalisten stappen in de VU omdat ze ervan 
uitgaan dat ze daar gediend worden. Maar 
dat belet niet dat er in die partijen mensen 
zitten met sociale ideeën en gevoelens met 
wie ik het als SP'er perfekt kan vinden. 
Oproepen lanceren om die mensen van partij 
te doen veranderen, snijdt geen hout. Wie 
dat soort herverkaveling bepleit, is wereld
vreemd." 

HETVOLK 
Frits Niessen, Nederlands kamerlid en 

Taalunlelid, verdedigt een nauwe samen
werking met Vlaanderen onder de stuwing 
van het Europees gebeuren. 

„De Europese integratie die zo bedrei
gend leek, heeft integendeel de eenheid van 
de Nederlandse taal versterkt. Die eenheid is 
op zich belangrijk, omdat je met z'n twintig 
miljoen in Europa een stevige groep vormt. 
Meer bij voorbeeld dan de Hongaren of de 
Skandinavische volkeren. 

Maar om die kracht ten volle te kunnen 
benutten, is het volgens Niessen wel noodza
kelijk te voorkomen dat Nederland en Vlaan
deren hun eigen gang gaan in het ene 
Europa: ,,We moeten voorkomen dat we 
naast elkaar gaan werken. De zaken moeten 
op elkaar afgestemd worden. We hebben 
toch maar één literatuur, één taal". 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

„Een derde vrouwen, een vierde bejaar
den, 10 pet. werklozen..." en vul verder 
in. IVIet dit ironisch benaderen keert Tas-
tenhoye zich tegen het zoveelste nummer
tje van Tobback. 

„Minister van Binnenlandse Zaken Louis 
Tobback, die soms blijk geeft van een keizer
koster mentaliteit in zijn vurige ijver om alles 
en nog wat aan reglementen te ondenwer-
pen, stelt voor om de partijen op te leggen 
een bepaald aantal plaatsen op hun kieslijs
ten voor vrouwen te reserveren. 

Afgezien van het grondwettelijke bezwaar 
dat het gelijkheidsbeginsel, ingeschreven in 
de grondwet, wellicht wordt geschonden, zijn 
er nog andere bezwaren. Wat moet een partij 
doen die niet voldoende vrouwen vindt? En 
wat gaan de bejaarden zeggen? Waarom 
ook niet verplicht 25 pet. der plaatsen voor 
deze steeds talrijker bevolkingsgroep voor
zien? En de gehandikapten? En de werklo
zen?" 
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HORIZON 

DE OESO. VANDAAG 
Vorige week kwamen de ministers van de Organisa

tie voor Ekonomische Samenwerl<ing en Ontwikkeling 
(OESO) te Parijs voor de 31e keer samen. Deze 
jaarlijkse ritus lieeft zicli ontwikkeld tot een der steeds 
weerkerende etappen die telkens opnieuw leiden tot de 
Top der „G7", de Groep der Zeven, die dit jaar zal 
doorgaan in München op 6 en 7 juli. 

De persberichten over de resultaten van deze verga
dering geven op het eerste gezicht de indruk dat de 
dagorde dezelfde zou zijn geweest als zo vaak voordien 
in de geschiedenis van deze verre opvolger van de 
OEES die de Amerikaanse Marshall-hulp aan het na
oorlogse Europa moest beheren en de Europese eko-
nomie moest helpen liberaliseren. 

Het ging dus over de ekonomie-prognoses (3% groei 
voor 1993), over de werkloosheid, over de hoge rente in 
Duitsland, over de Uruguay-ronde en over de hulp aan 
Oost-Europa en het GOS. Tot daartoe, ondanks het 
belang van het jaarlijks kommunikee, niets abnor
maals, zou je kunnen zeggen. 

Wat mij deze keer echter is opgevallen, is het 
gedeelte van dit kommunikee dat het speciaal heeft 
over de toekomst van deze 
organisatie: „The OESO in a 
changing world" en daar wil 
ik even bij stil staan. 

Als men er van uitgaat dat 
de prioritaire doelstellingen 
van deze ,.westerse rijke-
lui"-organisatie steeds ge
weest zijn: respekt afdwin
gen voor de mensenrechten, 
pluralistische demokratie in
voeren waar mogelijk en de 
liberale marktekonomie pro
moten, dan moet men inder
daad vaststellen dat deze or
ganisatie, waartoe alle EEG-
landen behoren maar ook de VSA en Kanada, Japan, 
Australië en Nieuw-Zeeland, recent steeds meer en 
meer terrein is gaan winnen. 

Het gevolg hiervan is dat steeds meer outsiders 
belangstelling beginnen te vertonen voor deze tot nu 
toe eerder beperkte groep van 24 — welstellende — 
leden. Doordat steeds meer volkeren beginnen te leven 
met de ideologie van respekt voor elkaar en voor 
minderheden, met een demokratisch meerpartijenstel
sel en in een ekonomie die niet ergens van bovenaf 
anoniem wordt geleid maar die funktioneert op basis 
van eigen initiatief en winstbejag, hopen steeds meer 
mensen weldra ook te kunnen leven in het soort van 
ekonomische welstand die voor ons heel natuurlijk is 
omdat we er al jaren van genieten. Voor deze volkeren 
is onze welvaart echter zoals die van de Amerikanen, 
vlak na WO 2, een sterke aantrekkingspool. 

Hoe moet de OESO hierop reageren? 
De Franse sekretaris-generaal van de OESO ant

woordt op deze vraag met de idee van drie koncentri-
sche cirkels. Hij vertrekt van het volgend uitgangspunt. 
De grote verdienste van de organisatie ligt in haar 

funktie van verspreiding van kennis over het westers 
ekonomisch sisteem, van ontmoetingsplaats voor-tech-
nische-ministers die er van elkaar tips kunnen opsteken 
zonder iets van hun soevereiniteit op te geven, een 
soort „clearing-house" dus van ervaring en goede 
gedachten. 

Welnu, rond dit centrale punt trekt de organisatie drie 
cirkels. 

— De binnenste cirkel omvat de landen die deelne
men aan de werkzaamheden van de OESO-kommis-
sies. Daartoe zouden ook gaan behoren landen als 
Mexiko, Zuid-Korea en de drie Visegrad-landen Polen, 
Tsjecho-Slowakije en Hongarije. 

— De tweede cirkel zou getrokken worden rond de 
Aziatische ,.tijgers" die na ,,workshops" en gespeciali
seerde konferenties met het werk van de organisatie 
zouden verbonden worden (Singapore, Thailand, Hong 
Kong en Malaysia). Zij zouden dus niet formeel aan het 
werk van de binnenste cirkel deelnemen. 

— Tenslotte zou de OESO slechts op afstand kontak
ten houden met de ontwikkelingslanden. 

Op deze manier kunnen de betrokken landen op 
fleksibele wijze bij het centra
le werk van de organisatie 
betrokken worden, ieder vol
gens zijn profiel en karakte-

"*- "̂  ' ristieken. Zo zou de OESO 
beter haar rol kunnen spelen 
in deze wereld die meer en 
meer in regionale blokken 
wordt opgedeeld. 

Zo zou deze organisatie, 
waarvan wij sedert de oprich-

^ ting na WO II na België's 
^ lidmaatschap betrokken zijn, 
* kunnen groeien tot het be

langrijkste instrument van 
dialoog tussen de geïndustri

aliseerde landen (met hun demokratie, hun prioriteit 
voor mensenrechten en hun vrije ekonomie) enerzijds 
en andere groepen van opkomende industrielanden 
anderzijds. Deze rol kan de EEG slechts gedeeltelijk 
spelen gezien haar Europees lidmaatschap. 

Tenslotte zou deze organisatie er moeten toe in staat 
zijn om het protektionisme uit de wereldekonomie te 
houden. 

De OESO bestaat reeds 30 jaar. Een tijd geleden 
sneerden Mexiko, Brazilië, Indië en Korea naar de 
Parijse instelling van het „Chateau de la Muette". Nü 
zijn ze met meer dan 40 landen die lidmaatschap 
wensen en die de gemeenschappelijke ..waarden" van 
de OESO tot de hunne willen maken. 

Wij beseffen dit niet genoeg. Onze oude OESO is 
zowat het simbool aan het worden van de nieuwe 
wereld. Het is dus de OESO die de spelregels voor de 
toekomst mee zal bepalen. In een kosmopolitische niet 
langer meer euro-centrische dimensie: alle kontinenten 
zijn er vanaf nu bij betrokken. En: Vlaanderen?... 

Hans De Belder 
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DE DEMOGRAFISCHE 
ATOOMBOM 

H
ET VN-Bevolkingsfonds vertrekt 
in haar jaarrapport van de nood
zaak tot een duurzame ontwik
keling op wereldschaal te ko
men. Dit begrip werd voor het 
eerst gedefinieerd in het beken
de Brundtlandrapport (1987): 
„Een ontwikkeling waarbij aan 
de huidige behoeften wordt vol
daan zonder dat dit het vermo
gen van toekomstige generaties 

om aan hun behoeften te voldoen in gevaar 
brengt". 

Vandaag diskussieren wetenschappers en 
beleidsverantwoordelijken nog vinnig over 
de konkrete konsekwenties van deze doel
stelling. Wel bestaat er konsensus over een 
aantal voorwaarden. Duurzame ontwikkeling 
is onmogelijk zonder eliminatie van de abso
lute armoede, een toestand waarin zich van
daag 1,1 miljard mensen bevinden. Daar
naast is duurzame, evenwichtige ontwikke
ling alleen haalbaar wanneer vooruitgang 
niet ten koste gaat van het milieu. Vandaag 
zijn er 1 miljard relatief rijke mensen op 
aarde. Het milieu zou onherstelbare schade 
oplopen indien de ganse wereldbevolking, 
nu reeds 5,48 miljard mensen, hetzelfde 
welvaartspatroon zouden hebben. De ont
wikkeling zal dan ook eerlijker moeten wor
den verdeeld. 

MIDDENVARIANT 
Om deze voorwaarden te realiseren zullen 

politici een beleidskader moeten opmaken 
dat veel verder reikt dan de volgende verkie
zingen. Een sleutelelement in deze planning 
is de evolutie van de wereldbevolkingsgroei 
tijdens de volgende decennia. Het rapport 
vermeldt 3 mogelijke prognoses, waarbij de 
middenvariant de meest aannemelijke is. 
Deze gaat ervan uit dat het gemiddelde 
aantal kinderen per vrouw in de ontwikke
lingslanden geleidelijk zal afnemen en zich 
tussen de 35 tot 55 jaar van nu zal stabilise
ren. Volgens deze prognose zal de wereldbe
volking toenemen tot 10 miljard in 2050 en tot 
een maksimum van 11,6 miljard mensen in 
2150. Tot het jaar 2000 zal de wereldbevol
king jaarlijks nog met 97 miljoen mensen 
toenemen. Maar liefst 97% van de totale 
toename tussen 1990 en 2050 zal zich in de 
ontwikkelingslanden voltrekken, op de eer
ste plaats in Afrika. 

De Verenigde Naties maakte nog twee 
andere prognoses. Als vrouwen gemiddeld 
2,5 kinderen krijgen, zullen er in 2050 12,5 
miljard mensen op aarde wonen: een eeuw 
later zouden het er al 28 miljard zijn I De lage 
prognose vertrekt van een vruchtbaarheids
cijfer dat zich op het huidige pijl handhaaft of 
nog verder daalt. De wereldbevolking zal dan 
naar verwachting in het jaar 2050 een top 
bereiken van 8,5 miljard. Met andere woor
den : het verschil tussen niets doen (de hoge 

Zelfs als door een wonder de 
vruchtbaarheid morgen overal 
zou dalen tot het vervangingsni
veau, zou de wereldbevolking 
nog met 2,5 tot 3 miljard toene
men, omdat de kinderen van van
daag (de grootste leeftijdsgroep 
aller tijden ) volwassen zullen 
worden en zelf kinderen krijgen. 
Dit extra aantal mensen is gelijk 
aan de totale wereldbevolking 
van 1960. Wat wij ook doen, deze 
bevolkingstoename zal plaats
vinden en regeringen moeten er 
dan (M>k in hun beleid rekening 
mee houden. 
Deze onheilspellende paragraaf 
komt uit het onlangs verschenen 
Wereldbevolkingsrapport 1992. 
Daarin beschrijft de UNFPA, het 
bevolkingsfonds van de Verenig
de Naties, de prognoses van de 
wereldbevolkingsgroei tot het 
jaar 2150 en de gevolgen ervan 
op het milieu, de ontwikkeling en 
de migratiestromen. Bovendien 
bevat dit rapport een schat aan 
cijfergegevens over de toestand 
van de wereldbevolking en het 
milieu anno 19^ . 

prognose) en aktie betekent in 2050 4 miljard 
mensen meer op aarde. Dit is evenveel als 
de totale wereldbevolking van 1975! 

Op welke wijze de demografische evolutie 
de vooruitzichten op duurzame ontwikkeling 
beïnvloedt is de centrale vraag van het 
Wereldbevolkingsrapport. Om hierop te kun
nen antwoorden blil<t de UNFPA terug op de 
jongste 30 jaar. En wat blijkt: gedurende 
deze periode was er een stelselmatige voor

uitgang inzake onderwijs, gezondheidszorg 
en armoedebestrijding wanneer we dit in 
procenten uitdrukken, terwijl in absolute cij
fers de toestand verslechterde. 

Zo daalde het percentage mensen in de 
ontwikkelingslanden dat in armoede leeft 
van 52% in 1970 tot 44% in 1985, maar 
steeg het absolute aantal allerarmsten van 
944 miljoen tot 1156 miljoen. Het analfabetis
me is in de ontwikkelingslanden terugge
bracht van 55% in 1970 tot 39% in 1985, 
maar het totale aantal analfabeten steeg van 
842 miljoen tot 907 miljoen. Ondanks dat er 
in 1986 480 miljoen kinderen op de lagere 
school zaten tegen 311 miljoen in 1970, 
vielen er in 1985 60 miljoen meer kinderen 
buiten het ondera/ijssisteem. Ook voor de 
gezondheidssektor is de situatie weinig roos
kleurig: in 1990 had naar schatting 1,5 
miljard mensen geen schoon water, 2,3 mil
jard mensen beschikten over onvoldoende 
sanitaire voorzieningen. 

MIGRANTENSTROMEN 
De onevenwichtige ontwikkeling veroor

zaakt massale migratiestromen. Mensen, op 
zoek naar een beter leven, verhuizen naar 
rijkere streken, van platteland naar de stad, 
van de derde wereld naar het rijke noorden. 
Zo heeft de vlucht naar de stad ongeziene 
proporties aangenomen. In vergelijking met 
1950 was de stadsbevolking in 1990 maar 
liefst verdubbeld tot 2,39 miljard! Nu leven 
45 mensen op 100 in steden. De wereld telt 
vandaag 20 megasteden, met meer dan 8 
miljoen inwoners. 14 daarvan bevinden zich 
in de derde wereld. In 1950 bevond er zich 
geen enkele mega-stad in het Zuiden. 

Daarnaast is de verdeling van de welvaart 
op aarde de jongste 30 jaar nog onevenwich
tiger geworden. Het aandeel van rijke landen 
in het mondiale BNP steeg van 70% in 1965 
tot 73% in 1989, terwijl haar aandeel in de 
totale bevolking van 30 tot 22% daalde. 

De stroom buitenlandse migranten nam 
dan ook eksplosief toe. Jaarlijks werken 
(legaal of illegaal) maar liefst 70 miljoen 
mensen, voornamelijk uit de ontwikkelings
landen, buiten hun vaderland. Meer dan 1 
miljoen mensen emigreren jaarlijks voorgoed 
naar een ander land. De aarzeling om grote 
aantallen vreemde arbeiders tot het eigen 
land toe te laten neemt snel toe. Aan het eind 
van de jaren '80 voerden 57 van de 169 
overheden ter wereld — waaronder 42 rege-
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In 1990 had naar schatting 1,5 miljard mensen geen schoon water, 2,3 miljard mensen beschutten over onvoldoende 
sanitaire voorzieningen... (,o,o UNICEF) 

ringen van ontwikkelingslanden — een re-
striktief immigratiebeleid. „Toch zijn er wei
nig grenzen bestand tegen vastberaden im
migranten", aldus het wereldbevolkingsrap
port. 

Ook het aantal vluchtelingen is onrustba
rend gegroeid. In Europa was de stijging het 
kleinst: van 570.000 in 70 tot 894.000 in 
1990. De derde wereld draagt ook hier de 
zwaarste last: Afrika (van 1,2 miljoen naar 
5,6 miljoen),/4z/ë (van 180.000 tot 8.000.000) 
dragen het leeuwendeel van de totaal 17,3 
miljoen vluchtelingen ter wereld. 

In de toekomst zullen de migratiegolven 
nog toenemen. Het kontrast tussen het rijke 
vergrijzende noorden en het jonge verarmde 
zuiden zal voor potentiële migranten onweer
staanbaar worden. Tot 2050 zal de West- en 
Noord-Europese beroepsbevolking met 14,5 
miljoen mensen afnemen: een daling van 11 
procent. Intussen zal de beroepsbevolking 
van Afrika met 56,6% stijgenn. Bovendien 
voorspelt de VN dat in de komende 35 jaar 
het aantal milieu-vluchtelingen zal toene
men. De meest gekende en spektakulairste 
oorzaak daarvan is de stijging van de zee
spiegel met 30 tot 100 cm in de komende 
eeuw. Maar ook de verschraling van de 
bodem, de woestijnvorming, de erosie zullen 
grote aantallen mensen dwingen te verhui
zen. Slechts door het intomen van de bevol
kingsgroei en door een herverdeling van de 

welvaart op wereldschaal zal men de migra
tiegolven aan banden leggen. 

PARADOKS 
De bevolkingstoename brengt ook de 

duurzaamheid van de vooropgestelde duur
zame ontwikkeling in gevaar. Sinds het ver
slag van de Club van Rome beseffen steeds 
meer mensen dat de grondstoffen en ener
giebronnen waarop wij onze welvaart bou
wen slechts beperkt aanwezig zijn. Indien in 
het jaar 2050 10 miljard mensen op de 
wereld zijn (de middenprognose) die even
veel konsumeren als de VS in 1988, dan zal 
de wereldreserve van 1988 inzake alumi
nium in 20 in plaats van in 224 jaar opge
bruikt zijn, die van koper zullen na 4,5 in 
plaats van na 45 jaar verdwenen zijn, zink na 
3,5 jaar en olie in 4,5 jaar. Het verbruik van 
hulpbronnen zal in de toekomst dus onmoge
lijk verder kunnen gaan zoals het in het 
verleden het geval was. 

Toch botsten de VN-onderzoekers op een 
eigenaardige paradoks. Vroeger ging men 
ervan uit dat hernieuwbare hulpbronnen 
zoals water, grond en vegetatie in wezen 
onuitputtelijk waren. De mineralen en fossie
le brandstoffen daarentegen liepen het ge
vaar het snelst uitgeput te geraken. Maar 
ondanks het feit dat er steeds meer verbruikt 
werden zijn de wereldreserves van veel mi

neralen toegenomen, dit dank zij de ontdek
king van nieuwe lagen. De koperreserves 
stegen van 91 miljoen ton in 1950 tot 500 
miljoen ton in 1980. In dezelfde penode 
steeg de aluminiumvoorraad van 1.605 tot 
maar liefst 22.335 miljoen ton. 

De vraag naar niet-hernieuwbare hulp
bronnen stijgt echter sneller dan ze vervan
gen kunnen worden. Zo bleef tussen 1978 en 
1989 in 69 van de 102 ontwikkelingslanden 
de voedselproduktie achter bij de bevol
kingsgroei. In bepaalde streken daalde door 
monokultuur, verzilting en gronderosie de 
kwaliteit van de bodem onrustwekkend. Hal
verwege de jaren '80 had 17% van het 
Afrikaanse landbouwarsenaal en 16% van 
het Aziatische meer dan 50% van zijn pro-
duktievermogen verloren. Ook het bebouw
baar arsenaal per persoon neemt snel af: in 
1988 was dit nog slechts 0,29 hektare per 
persoon. Tegen 2050 zal dit (volgens de 
middenprognose) verder teruglopen tot 
0,165 hektare — een vierkant van slechts 33 
bij 33 meter! 

Maar vooral water, het meest overvloedige 
maar ook het meest kwetsbare van alle 
hulpbronnen, zal de komende decennia tot 
hét probleem bij uitstek uitgroeien. Een land 
dat meer dan 10% van haar jaarlijks her
nieuwbare voorraad gebruikt, komt in de 
problemen. Eind jaren '80 verbruikten 14 
ontwikkelingslanden tussen de 10 en 20% 
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(waaronder China), 25 meer dan 20% en 11 
meer dan de helft. Men verwacht dat in 2025 
21 Afrikaanse landen, met een bevolking van 
1,1 miljard mensen of 2/3 van alle Afrikanen, 
met watertekort zullen gekonfronteerd wor
den. 

BIODIVERSITEIT 
Ook de biodiversiteit, de verscheidenheid 

aan planten- en diersoorten, is in gevaar 
door de toenemende inbeslagname van de 
aarde door de mensen. Sinds het begin van 
de 17e eeuw zijn er maar 724 gevallen 
bekend van uitgestorven planten of dieren. 
Maar de lijst van bedreigde diersoorten wordt 
ieder jaar langer. In 1989 telde deze in totaal 
21.806 soorten: 1 op 13 plantensoorten, van 
de vogels en zoogdieren 1 op 10. Recente 
wetenschappelijke voorspellingen spreken 
van 2 tot 11 % toekomstige verliezen van alle 
soorten per 10 jaar. 

Al bij al een weinig rooskleurig vooruit
zicht. Toch is het volgens het Wereldbevol
kingsrapport mogelijk om het evenwicht tus
sen mens en milieu te herstellen. Hiervoor is 
een eerlijker ekonomische wereldorde on
ontbeerlijk, met inbegrip van verstrekkende 
handelsovereenkomsten die de ontwikke
lingslanden niet benadelen. Daarnaast is de 
benodigde technologie om tot een duurzame 
ontwikkeling te komen reeds aanwezig, van 
recycling tot zonne-energie en agrobos-
bouw. Ze moet alleen veel sneller verspreid 
worden om schade aan het milieu te voorko
men. 

Maar bovenal moet de lont uit het demo
grafisch kruitvat worden gehaald. De 300 
miljoen vrouwen die nu nog geen toegang 
hebben tot voorbehoedsmiddelen moeten 
ook aan gezinsplanning kunnen doen. Ge
zien hun gezinssterkte vertegenwoordigen 
zij 1,5 tot 2 miljard mensen. Ontwikkeling 
moet zich koncentreren op de mensenlijke 
aspekten ervan: onderwijs, gezondheids
zorg en bovenal een hoge status van de 
vrouw. Thailand volgde deze politiek zodat 
het gemiddeld aantal kinderen van een 
vrouw daalde van 6,3 in 1965 tot 2,2 van
daag. Ook in Sri Lanka en Kerala, twee arme 
ontwikkelingslanden, slaagden met deze po
litiek erin de bevolkingstoename te ontman
telen. 

Om de bevolkingsgroei volgens de mid
denprognose te laten verlopen zal alleen op 
het gebied van gezinsplanning, het aantal 
paren dat antikonceptie toepast moeten stij
gen van 381 miljoen in 1990 tot minstens 567 
miljoen in het jaar 2000. Om dat te kunnen 
betalen, zal er 2 keer zoveel geld voor 
gezinsplanning beschikbaar moeten komen, 
van 150 miljard naar 300 miljard Bfr. 

Dit lijkt veel maar is niet meer dan 4 dagen 
militaire uitgaven door de geïndustrialiseer
de landen. Een ontwikkelingsdividend? 

Bart Somers 

DE VROUW CENTRAAL 
Het Wereldbevolkingérapport '92 

brengt klaarheid in de verhouding tussen 
bevolkingsgroei en ekonomische ontwik
keling. In de jaren '80 steeg het gemid
deld inkomen in de 41 landen met een 
vertraagde bevolkingsgroei met 1,23% 
per jaar. Bij de 41 landen met een ver
snelde bevolkingstoename daalden de 
inkomens met gemiddeld 1,25% per 
jaar: een jaarlijks verschil van bijna 
2,5%! Deze snellere ekonomische groei 
komt niet alleen voort uit de vertraagde 
bevolkingsgroei op zich. Alle daarmee 
samenhangende faktoren droegen daar
toe bij, zoals verbeteringen op gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg, be
schikbaarheid van gezinsplanning, de 
positie van de vrouw en hun deelname 
aan het arbeidsproces. 

Twee faktoren verdienen bijzondere 
aandacht, omdat ze in nauw verband 
staan met de demografische evolutie. 
Vooreerst is er onderwijs. Tussen 1965 
en 1987 groeide het BNP in landen waar 
de gemiddelde volwassen meer dan 3,5 
jaar scholing genoten had met 5,5% per 
jaar. In landen waar de scholing korter is 
was dit maar 3,8%. Onderwijs, met name 
voor vrouwen, zo stelt het rapport, gaat 
bovendien hand in hand met een vrucht-
baarheidsdaling. Het fungeert als scha
kel tussen ekonomische groei en een 
vertraagde bevolkingstoename. Ook op 

belangrijk. De VN berekende dat in ont
wikkelingslanden 1 jaar langer onderwijs 
een loonsverhoging van tussen de 7 en 
25% tot gevolg heeft. Het kan zelfs de 
landbouwproduktie verhogen van 2 tot 
5%. 

Een andere faktor is de positie van de 
vrouw. Ekonomische groei en verbete
ring van de kwaliteit van het leven von
den vooral plaats in landen waar vrouwen 
een hoge status hebben. Dit is geen 
toeval: vrouwen bepalen voor een groot 
deel de levenskwaliteit van de kinderen. 
Het voedingsvermogen van de vrouw 
bepaalt hun gezondheid. Het onderwijs-
en ontwikkelingsniveau van de vrouwen, 
alsmede hun zeggenschap over het ge-
zindsbudget, bepalen in grote mate de 
voeding van het kind en daarmee zijn 
geestelijke en lichamelijke ontwikeling. 
De VN rekende uit dat de kindersterfte
kans met gemiddeld 7 tot 9% verminderd 
wordt door elk extra jaar ondera/ijs dat de 
moeder heeft genoten. Toch zijn bijna 2/3 
van alle analfabeten vrouwen (592 mil
joen op 949 miljoen). Ook de inschake
ling van vrouwen in het arbeidsproces is 
voor de ontwikkeling van een land van 
uitzonderlijk belang. De ekonomische 
groei en sociale vooruitgang in Oost-
Azië, waar niet minder dan 78% van de 
vrouwen ekonomisch aktief zijn, vormt 
hiervoor het duidelijkste bewijs. 
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WORDT UW PENSIOEN 
NOG WEL BETAALD? 

In april 1987 Het Jean-Luc Dehaene, toen 
minister van Sociale Zaken, een nogal 
spraakmakende beleidsnota verschijnen met 
als titel Demografische evolutie en Sociale 
Zekerheid. Zijn enigzins dreigende konklusie 
luidde: „De leefbaardheid van de Sociale 
Zekerheid na 2000 moet in de eerstvolgende 
jaren sistematisch worden voorbereid." 

Ook VU-ondervoorzitter Chris Vanden-
broeke waarschuwt sinds jaar en dag: „Niet 
zozeer de Europese eenmaking van 1993 
vormt de grote uitdaging, wel de demografi
sche evolutie en het jaar 2010." 

Wat is dit nu allemaal, die alarmkreten 
over de toekomstige ontsporing van dit moei
zaam opgebouwde monument dat de Socia
le Zekerheid toch is? Zijn er redenen tot 
ongerustheid ? Of, populair samengevat, zal 
uw en mijn wettelijk pensioen nog wel uitbe
taald worden? 

DEMODE? 
De demografische ontwikkelingen die aan 

de oorsprong liggen van dergelijke spekula-
ties zijn tweeërlei: de ontgroening en de 
vergrijzing. Enerzijds kent men een dalende 
nataliteit. 

Vrouwen krijgen minder kinderen en dan 
nog vaak op latere leeftijd. Het begrip kroost
rijke gezinnen is uit ons taalgebruik verdwe
nen. Het woord, en de situatie, lijken démo-
dé. Wie wil nog meer dan twee kinderen in 
een tijd waarin persoonlijke ontwikkeling 
voorop staat en zoveel leuks te beleven valt ? 

Om de bevolking op peil te houden zou 
elke vrouw gemiddeld 2,1 kinderen moeten 
baren. Momenteel bereiken we een statis
tisch gemiddelde van 1,6 tot 1,8. De recente 
stijging van het geboortecijfer, waar onlangs 
nogal wat aandacht werd besteed in de pers, 
zou echter niet te wijten zijn aan een ople
vende vruchtbaarheid. Wel aan een tijdelijke 
opeenhoping van een aantal ,,uitgestelde 
geboorten". Vrouwen krijgen pas op latere 
leeftijd hun eerste kind. En heel wat vrouwen 
zouden nu in dit geval verkeren. 

Dus globaal minder kinderen vandaag en 
bijgevolg, binnen 20 jaar, minder jongvol
wassenen. 

Anderzijds is er het fenomeen van de 
vergrijzing, niet alleen van Vlaanderen maar 
van gans West-Europa. De uitzonderlijke 
generatie ,,baby-boomers" van de jaren 
1945-1960 is ook al geen drie maal zeven 
meer en zal vanaf 2010 de pensioengerech
tigde leeftijd bereiken. 

Bovendien wordt men steeds ouder. Al
thans volgens professor Robert Cliquet van 
het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstu-

Niet zozeer de Europese eenmaking van '93 vormt de grote uitdaging, wel de 
demografische evolutie... ^,^^„ 23,3,, 

dies zou de levensverwachting met een 
kwartaal per jaar blijven stijgen. Wat bete
kent dat in de volgende twaalf jaar de gemid
delde levensverwachting met drie jaar zal 
toenemen. Heeft mijn vader, volgens de 
statistiek, een gemiddelde kans om 73 jaar te 
worden, dan word ik er zeker 76 (waarbijmen 
er uiteraard rekening moet mee houden dat 
een Vlaams schrijver ooit een statistikus 
kende die zwom in een rivier van gemiddeld 
3 centimeter diep en schielijk verdronk!)'. 

Gevolg van dit alles is dal de leeftijdsop
bouw van de bevolking gewis ernstige veran
deringen zal ondergaan. Vooral het procen
tuele aandeel van de ouderen zal sterk 
toenemen. Zonder in overdadig cijfermate
riaal te vervallen —dat het noodlijdende 
Nationaal Instituut voor de Statistiek regel
matig publiceert — kan niettemin aangestipt 
worden dat het aandeel van de 65-plussers 
in de totale bevolking oploopt van 15% in 
1990 tot maar liefst 25% (d.w.z. één persoon 
op vier) in 2030. 

En binnen die groep ouderen nemen voor
al de hoogbejaarden een grote plaéts in. Men 

spreekt in dit verband van de vergrijzing 
binnen de vergrijzing. Volgens de prognoses 
zal het aantal 80-plussers stijgen, in absolute 
cijfers, van 345.000 in 1990 tot maar liefst 
576.000 in 2030. Vooral vanaf 2010 zou de 
leeftijdsopbouw van de bevolking ernstig 
verouderen. 

SCENARIO'S 
Dit alles moet gevolgen hebben voor de 

Sociale Zekerheid. Het Planbureau — een 
instelling die ten behoeve van de overheid 
ekonomische ontledingen maakt — heeft 
enkele jaren geleden een prognose gemaakt 
over de financiële evolutie van de Sociale 
Zekerheid op langere termijn (1987-2040). 
De voorspellingen van het Planbureau zijn 
uiteraard gebaseerd op een aantal veronder
stellingen, die vandaag reeds enigzins ach
terhaald zijn. Zo zou de levensverwachting 
wat sneller stijgen dan door het Planbureau 

> 
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voorzien, hield men nog geen rel<ening met 
de onlangs ingevoerde fleksibele pensioen
leeftijd (die de overheid centen kost) en 
overschatte men de subsidie van de over
heid aan het stelsel van de Sociale Zeker
heid. 

Men dacht dat de regering 266 miljard 
frank zou blijven storten in de SZ-kas. De 
armoedige toestand van de schatkist is er de 
oorzaak van dat de rijkstoelage reeds is 
geslonken tot 192 miljard. 

Niettegenstaande de toen wat positieve 
kijk ziet het Planbureau, in alle denkbare en 
zelfs optimistische scenario's, een struktu-
reel tekort in de SZ na 2010. En gezien de 
recente evoluties kan men zich afvragen of 
het zolang zal duren. 

Maar globaal zou de demografische evolu
tie de SZ tot 2010 niet onoverkomelijk belas
ten. Door de zwakke vruchtbaarheid en het 
relatief kleiner wordend aandeel aktieven 
rekent men erop dat de uitgaven voor de 
gezinsbijslagen en de werkloosheidsvergoe
dingen wat zullen dalen. Deze minderuitga
ven zouden dan de stijgende pensioen- en 
ziektekosten wat kunnen kompenseren. 
Want dat die stijgen staat door de veroude
ring van de bevolking buiten kijf. 

Wanneer vandaag de 65-plussers 15% 
van de bevolking uitmaken, dan ,,verbrui
ken" zij maar liefst 37% van de gezond
heidszorgen. En het betreft hier zeker niet in 
de eerste plaats overkonsumptie vanwege 
de bejaarden. Ze hebben gewoon meer ver
zorging en medische hulp nodig. 

Tot zover de ontleding. Niet makkelijk, 
misschien zelfs wat beangstigend, maar in 
elk geval nog te vatten. Gans andere koek is 
echter de vraag naar de oplossing voor deze 
schijnbaar onafwendbare problemen. Wat 
dient er te gebeuren opdat we allen nog ons 
pensioen — voor velen reeds niet astrono
misch hoog — kunnen behouden en onze 
ziektekosten voor een belangrijk stuk terug
betaald zullen krijgen? 

Wees gerust, geachte lezer, ook hier zult u 
het definitieve antwoord niet terugvinden. En 
diegenen die zich bekennen tot wat beschei
denheid terzake bevinden zich overigens in 
goed gezelschap. De recente beleidsnota 
van de minister van Pensioenen Freddy 
Willockx (SP) is hiervoor illustratief. Zijn pas 
uitgebrachte tekst bevat weinig beleidslij
nen, wel enkele suggesties, maar bovenal 
veel vragen en een dringende oproep tot alle 
maatschappelijke krachten en deskundigen 
voor een Ronde-Tafel Konferentie over de 
prangende problematiek. 

IJDELE HOOP? 
Toch zal er, hoedanook, iets moeten ge

beuren. Waarbij men de vraag niet zal kun
nen ontwijken of men aanpassingen zal 
doorvoeren binnen het bestaande SZ-sis-
teem dan wel of meer fundamentele hervor
mingen zich zullen opdringen. 

In 1987 werden door de toenmalige minis
ter van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene 
enkele beleidslijnen voorgesteld, die tot op 
vandaag het overheidsdenken over de toe
komst van de SZ bepalen. Hij pleitte, met het 
oog op het aanscherpen van het geboortecij
fer, voor het scheppen van een kindvriende
lijker klimaat. Hogere kinderbijslagen zijn 
hiertoe geen efficiënt middel, zo stelde hij 
terecht. Wel wou hij de sistemen van loop
baanonderbreking verruimen, de kinderop-
vangstrukturen verbeteren en, jawel, deel
tijdse arbeid stimuleren. 

Vandaag, 5 jaar later, staat de deeltijdse 
arbeid dan weer volop ter diskussie. 

t-f4^~* ' "^ '•' 

Parallel hiermee wou Dehaene de be-
roepsaktiviteit van de vrouwen stimuleren 
(zodat meer vrouwen sociale bijdragen beta
len), de stelsels van brugpensionering afbou
wen (zodat voor velen de pensioenleeftijd 
wat werd opgetrokken), het zoveel mogelijk 
invoeren van de budget-enveloppe financie
ring in de sektor van de gezondheidszorgen 
(zodat men het vooropgestelde budget niet 
meer zou overschrijden), de pensioensektor 
wat afremmen (door ondermeer ,,het herzien 
van de welvaartskoëfficiënt") en de aanwezi
ge levenskracht en ervaring van de aktieve 
bejaarden nog zoveel mogelijk waarderen en 
gebruiken in onze samenleving. 
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Het zijn elementen die sindsdien in de 
politieke milieu's ingang hebben gevonden 
en zelfs (zeer) gedeeltelijk zijn gerealiseerd. 
De brugpensioenen bijvoorbeeld, of de bud
get-enveloppe financiering in de gezond
heidszorgen. En in de pensioensektor her
haalt minister Willockx in zijn beleidsnota de 
suggestie tot „meer selektieve vormen" van 
de algemene welvaartsaanpassing of tot 
rechtsbescherming voor diegenen die vrijwil
lig hun pensioen wensen uit te stellen, en 
dus ook na hun 65ste willen werken. 

Deze voorstellen situeren zich allemaal 
binnen de bestaande kontekst van de sociale 
zekerheid en zijn bovendien niet helemaal 
vrij van enig venijn in de staart. Wanneer 
vandaag niet-werkende vrouwen in groten 
getale op de arbeidsmarkt zouden treden, 
dan moet men rekening houden met een 
ekstra druk op de al zwaar belaste pensioen
sektor binnen enkele decennia. 

Anderen bepleiten dan weer een demogra
fische politiek („meer kinderen kopen") of 
een volgehouden ekonomische groei en te
werkstellingspolitiek als,,oplossing" Voor de 
problemen van de SZ. Meer kinderen van
daag betekent meer bijdragebetalende aktie-
ven morgen die voor de financiële leefbaar
heid van het stelsel kunnen instaan. Ook een 
ernstige ekonomische groei en een verho
ging van de lonen betekenen meer financiële 
ruimte voor de SZ. Want de inkomsten van 
de SZ bestaan voor ongeveer 85% uit bijdra
gen op uw en mijn loon (de resterende 15% 
zijn overheidsbijdragen). Wanneer meer 
mensen werken en hogere lonen verdienen, 
is dit uiteraard positief voor de SZ. 

De grote vraag is hierbij welke invloed de 
overheid heeft, of kan hebben, op de demo
grafie en de ekonomische groei. Te vrezen 
valt dat kulturele en internationaal-ekonomi-
sche omstandigheden en/of toevalligheden 
de federale en Vlaamse regering slechts 
bitter weinig speelruimte laten. Rekenen op 
meer kinderen en meer groei is dus wel zeer 
onvoorzichtig. 

Het ziet er dan ook naar uit dat de beleids
voerders meer fundamentele veranderingen 
aan het bouwwerk van de Sociale Zekerheid, 
die meer en meer gelijkt op de scheve toren 
van Pisa, zal moeten aanbrengen. De weer
standen zullen groot zijn, en het maatschap
pelijk debat hierover is eigenlijk nog nauwe
lijks begonnen, laat staan dat er reeds prakti
sche politieke gevolgtrekkingen zouden zijn 
gemaakt. Een drietal denkpistes kunnen 
niettemin vernoemd worden. 

Vooreerst kan men zich afvragen of be
paalde ,,risiko's" die de Sociale Zekerheid 
vandaag dekt, eigenlijk nog wel nodig of te 
verantwoorden zijn. Professor Danny P/eters 
wijst bijvoorbeeld op de bestaande overle
vingspensioenen. Enkel en alleen omdat 
men vroeger gehuwd is geweest, bekomt 
men een pensioen en stelt men eigenlijk dat 
die persoon niet hoeft te werken. Volgens de 
professor is dit naar de toekomst toe niet te 
verantwoorden. Ook over de opportuniteit 
van de gezinsbijslagen heeft de professor zo 
zijn bedenkingen (zie WIJ van 17 mei j.l.). 

ONSAMENHANGEND 
Een andere fundamentele hervorming is 

de mogelijke federalisering van de Sociale 
Zekerheid, in vele kringen nog steeds het 
sermoen van de duivel. Wanneer elke ge
meenschap zelf zou gekonfronteerd worden 
met de kosten van haar sociaal beleid en de 
verliezen niet zomaar kan afschuiven op een 
nationale kas, zouden misbruiken en wan
toestanden veel minder kans maken, zo luidt 
de redenering. Deze reeds jarenlange eis 
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten wordt, 
althans in Vlaanderen, door steeds meer 
individuele politici en door drukkingsgroepen 
aangehangen. 

Onlangs nog stelde het Verbond van 
Vlaamse Tandartsen onomwonden: „Na ja
ren besprekingen over de problematiek van 
de derde betalende hebbben wij het gevoel 
voor financiële verantwoordelijkheid van de 
verschillende partners leren kennen, en uit 
onze ervaring kunnen wij een duidelijk be
sluit trekken. Indien Vlaanderen in de toe
komst ernstig voor de gezondheid van de 
bevolking wil blijven zorgen, bestaat er 
slechts één mogelijkheid: de splitsing van de 

nationale gezondheidszorg, zodat wij ons 
eigen geld op een verantwoorde manier 
kunnen aanwenden." 

Een derde denkpiste betreft de uitbreiding 
van de financieringsbasis van de Sociale 
Zekerheid. Zoals gesteld zullen steeds min
der aktieven (20 tot 65-jarigen) met hun 
arbeidsloon moeten instaan voor steeds 
meer niet-aktieven (kinderen en gepensio
neerden). 

De idee is dan om niet alleen op het 
arbeidsloon sociale bijdragen te heffen, 
maar bijvoorbeeld ook roerende of onroeren
de inkomsten te laten bijdragen in de SZ. 
Bovendien zouden de hoge sociale lasten op 
het loon voor de werkgevers niet zeer aanlok
kelijk zijn om nieuwe werknemers in dienst te 
nemen. Het zijn denkpistes die in diverse 
milieu's cirkuleren. Van een samenhangend 
overheidsbeleid is er evenwel bijlange nog 
geen sprake. En 2010 nadert met rasse 
schreden. 

De Ronde-Tafel Konferentie over de be
taalbaarheid van de pensioenen van minister 
Willockx zou best uitgebreid worden tot een 
debat over demografie en de toekomst van 
onze sociale zekerheid. Wachten kan niet 
meer. 

Fillp Delos 

ends 
ADVERTENTIE 

Boeren of bankiers ? 
Wil de boerenbond nog wel een boerenbond zijn of 
primeren de bancaire ambities? Trends vroeg het 

aan de nieuwe voorzitter Robert Eeckloo en noteerde 
meteen ook zijn reakties op de nieuwe EG-plannen 

voor het landbouwbeleid. 

Win uw droomreis 
In Style Trends, die deze week bij Trends is toegevoegd, 

maakt u kans op een droomreis naar Barcelona (finale dag 
Olympische Spelen) en Sevilla (Expo 92). 

Tussendoor maakt u de verplaatsing met de Star Flyer, 
een luxueuse jacht. U aangeboden door 
de Johnie Walker Style Trends Club. 

Cyclische tips 
Wie nu bekende cyclische aandelen koopt, komt al te laat. 

Maar daarom niet getreurd. In Brussel staan ook een 
aantal minder bekende konjunktuurgevoelige aandelen. 

De specialisten raden vooral ondernemingen in 
herstrukturering aan. 

rends/Beleééen 
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR 
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RENDEZ-VOUS MET DE 
TOEKOMST 

I
N Rendez-vous met de toekomst schetst 
VU-ondervoorzitter Chris Vandenbroeke 
aan de hand van de toekomstige bevol
kingsevolutie in een aantal hoofdstukjes 
enkele maatschappelijke ontwikkelingen 
waarop politici zich nu al moeten voorbe
reiden. Genoeg stof voor een gesprekje. 
• In uw boek beschrijft u de demogra
fische evolutie in Vlaanderen voor de 
volgende 30 jaar. Gedurende deze pe
riode dreigt de bevolkingspiramide 

zich om te keren. Zal onze sociale zeker
heid, inzonder de pensioenen en de ziek
teverzekering, nog wel betaalbaar blij
ven? 

Chris Vandenbroeke: „Geen enkele dis
cipline laat scherpere en meer betrouwbare 
prognoses toe dan demografie. Uiteraard 
gaat het dan enkel om voorspellingen over 
middellange termijn. Vanuit die zekerheid 
weten we dat onze bevolking met ingang van 
2010 zal dalen. Alleen weten we niet hoe 
omvattend die daling zal zijn noch hoe lang 
ze zich zal doorzetten. 

Wel is het zo dat een bevolkingsdaling het 
gevolg is van een drietal faktoren, namelijk 
een laag geboortencijfer (ontgroening), een 
gering aantal aktieven en veroudering (ver
grijzing). Daarbij komt nog eens, als gevolg 
van medische verbeteringen, dat vooral de 
vergrijzing in de vergrijzing enorm aan be
lang wint. Meteen zorgt dit voor een verhoog
de kostprijs van de sociale voorzieningen 
met daar bovenop de vraag wie dat allemaal 
zal betalen. 

Veel zal afhangen van de manier waarop 
het beleid de eerstvolgende jaren aangepakt 
wordt. Aan het pensioenstelsel zelf moet 
men niet twijfelen, wel aan de mate waarin 
het welvaartvast zal evolueren. Daartegen
over staat dan wel de vaststelling dat zowel 
man als vrouw op een uitkering aanspraak 
kunnen maken, waardoor eventuele verlie
zen gekompenseerd worden. Een goeie raad 
zou tevens inhouden dat men het best zelf 
voor een appeltje tegen de dorst zorgt door 
een verzekering af te sluiten of door aan 
pensioensparen te doen." 

• U spreekt over de opmars van de zoge
naamde grijze panters. Zal het politiek 
belang van de 60-plussers ook toenemen 
en hoe zal zich dat vertalen? Konservatie-
ve VU-senioren in plaats van vooruitstre
vende VU-jongeren? 

Chris Vandenbroeke: „Het dominante 
gegeven naar de nabije toekomst toe is de 
vergrijzing. Naast een zuiver kwantitatief 
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gegeven moet men dit evenzeer kwalitatief 
bekijken. Opvallend is de verhoogde weer
baarheid van de ouderen, zowel lichamelijk 
als geesteijk. Vandaar hun verhoogde orga
nisatiekracht op politiek vlak (grijze panters), 
op sociaal vlak (WVG),... 

Ouderen per definitie als konservatief 
voorstellen lijkt evenwel overtrokken. Het 
omgekeerde geldt evenzeer door jongeren 
ongenuanceerd als progressief te laten door
gaan. Een mentale ingesteldheid is slechts 
heel partieel door de leeftijd bepaald." 

• Als ik Rendez-vous met de toekomst las 
bekroop me wel een zekere angst. Ons 
land zit met een overheidsschuld van 
meer dan 8.000 miljard BF die de overheid 
dwingt tot drakonische besparingen. U 
pleit dan nog eens voor een verdubbeling 
van de inspanningen: niet alleen afbou
wen maar ook nog reserves aanleggen. 

Uittredend VU-ondervoorzltter 
Chris Vandenbroeke is histori-
kus, vertKinden aan de R.U.Gent. 
Hij verdiepte zich in de futurolo-
gie, de wetenscliap die traciit 
toeitomstige maatschappell{ke 
evoluties af te leiden uit de ont-
wlldcelingen in liet verleden. De
mografie is daaiisi] een betangrijlt 
hulpinstrument. Onlangs publi
ceerde Chris Vandenbroeke een 
handig boekje, Rendez-vous met 
de toekomst. 

Chris Vandenbroeke: „De uitdaging is 
bekend. Door aan „deficit spending" te doen 
werd de voorbije decennia een enorme 
schuld opgebouwd. Vandaar dan ook dat 
straks geen ruimte voor handen zal zijn om 
een gedegen sociaal beleid uit te bouwen en 
te financieren. Vooraf saneren en reserves 
opbouwen bij middel van ekonomische groei 
is hoe dan ook noodzakelijk indien men de 
essentie van de verzorgingsstaat wil aanhou
den." 

• U wijdt ook een hoofdstuk aan de rol 
van de vrouw. Daarin stelt u dat de vergrij
zing de emancipatie een definitief duwtje 
in de rug zal geven. Hoe moeten we dat 
zien? 

Chris Vandenbroeke: „Het voorbeeld 
van de vrouwen is typerend. Niet door ze 
stemrecht te verlenen of door voor positieve 
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Chris Vandenbroeke: „Geen enkele 
discipline laat scherpere en meer be
trouwbare prognoses toe dan demo
grafie", (foto WIJ) 

diskriminatie te zorgen heeft men ze weer
baar gemaakt en geëmancipeerd, des te 
meer door ze ten volle te laten deelnemen 
aan hoger en universitair onderwijs. 

Investeren in onderwijs is de beste garan
tie om de faktor „human capital" te optimali
seren. Het vormt aldus de ondertoon die aan 
het tertiaire karakter van de arbeidsmarkt 
beantwoordt terwijl tevens voor een hogere 
produktivitelt wordt gezorgd." 

• Heeft de politieke wereld vandaag wel 
genoeg oog voor deze lange-termijnpro-
blematiek? Is de vluchtigheid van de 
maatschappelijke besluitvorming met zijn 
4-jaarlijkse wisseling van personeel wel in 
staat om op lange termijn te denken en te 
plannen? 

Chris Vandenbroeke: „Het is precies de 
reden waarom ook dit boek werd geschre
ven. Politici zijn als vanzelf geobsedeerd 
door een korte termijn visie. Heel typisch was 
bovendien de frekwentie waarmee de voor
bijejaren alsmaar naar Europa 1992-93 werd 
verwezen. Veel omvattender zijn de uitdagin
gen die zich na het jaar 2000 zullen voor
doen. Zich hierop voorbereiden vereist met 
andere woorden een totaal andere aanpak, 
namelijk minder dagjespolitiek en meer be
leid met visie. Pas op die manier kan men 
stellen: „gouverner, c'est prévoir". 

Bart Somers 

— Rendez-vous met de toekomst. Chris Van
denbroeke. Ultg. Kritak, Leuven, 1992, 94 biz, 
398 fr. 



SAMENLEVING 

SCHRIK VOOR HET DEBAT 

D
E schrik zit er diep In. Niet alleen 
bij de politici, ook bij sommige 
joernalisten en kommentatoren. 
Zo sciiildert bvb. Louis De Lent-
decker, in zijn wekelijkse rubriek 
in TV-express (30/5) een ver
schrikkelijk tafereel, dat meteen 
als staalkaart der angsten kan 
dienen: Voor 't geval Wivina De 
Meester gelijk moest krijgen, 
alle migranten hier mee stem

men bij de gemeenteraadsverkiezingen, wij 
hier Arabische burgemeesters, raadsleden 
en politiekommissarissen hebben, het 
Vlaams Blok overal de sterkste oppositiepar
tij wordt door Wivina 's schuld en wij onze bek 
zullen moeten houden als we 't niet in naam 
van Allah doen, wil ik een en ander kwijt, nu 
wij, de echte inwoners van dit land, nog een 
beetje vrij zijn. 

In deze enkele regels knoopt LDL allerlei 
valse hipotesen en vooroordelen samen tot 
een nachtmerrie. Stemrecht voor migranten 
is koren op de molen van het Blok. Maar men 
kan zich de vraag stellen of deze partij niet 
meer in de kaart gespeeld wordt door het 
sociaal afbraakbeleid waar de kristendemok-
ratisch-socialistische regering Dehaene I, 
met Europa als ekskuus, regelrecht op afste
vent. De post-24-november-belijdenlssen 
over kansarmoede, verkrotting, onveilig
heid,... klinken daarentegen steeds vager. 

FUNDAMENTALISTEN 
stemrecht voor migranten leidt tot een 

overrompeling door de islam. Het Is juist dat 
de migranten, In de veronderstelling dat ze 
allemaal voor dezelfde partij zouden stem
men, In bepaalde steden en gemeenten een 
belangrijke fraktle zouden worden. Van 
meerderheden, burgemeesters of politie
kommissarissen is echter nog lang geen 
sprake. En buitenlandse voorbeelden tonen 
aan dat er daarvoor weinig kans bestaat. In 
Nederland bvb, waar migranten die langer 
dan 5 jaar in het land wonen al In '86 en '90 
mochten meestemmen bij de gemeente
raadsverkiezingen, leverde dit bepaald geen 
aardverschuiving op. In 1990 werden er bij 
onze noorderburen welgeteld 45 migranten 
verkozen op een totaal van meer dan 10.000 
kandidaten. 

Overigens kan men zich hier eveneens 
afvragen hoe sterk de EG-onderdanen in '94, 
wanneer ze gemeentelijk stemrecht zullen 
krijgen, in bepaalde Vlaamsbrabantse ge
meenten zullen staan. En welke gevolgen dit 
kan hebben voor de verfransing van Vlaams-
Brabant. Voor de VU moet het stemrecht 
voor EG-onderdanen o.m. aan voorwaarden 
gekoppeld worden die het Vlaamse karakter 
van Vlaanderen waarborgen, zoals de kennis 

van de streektaal voor de kandidaten voor 
een verkiesbaar mandaat. 

Stemrecht voor migranten leidt tot een 
islamitische diktatuur, waar het „eigen volk" 
van zijn vrijheid beroofd zal worden. Er is 
zeker een fundamentalistische strekking in 
de Islam aanwezig die de scheiding tussen 
kerk en staat niet aanvaardt. Ook hier past 
echter een dikke korrel zout. We maakten 
verleden week bvb. melding van een onder
zoek bij Turkse vrouwen, waaruit blijkt dat de 
verwestelijking, de integratie en de verinner
lijking van de westerse waarden wel degelijk 
verdergaan. 

Dit vooroordeel gaat bovendien van de 
veronderstelling uit dat onze „westerse de-
mokratle" niet bestand zou zijn tegen een 
„moslim-machtsovername" door het verle
nen van het stemrecht aan migranten. In 
nogal wat fundamentalistische moslimlan
den heersen nog middeleeuwse toestanden. 
Dat zal niemand ontkennen. Maar daaraan 

CVP-minister Wivina De Meester 
heeft zich de banbliksems van 
heel de politieke klasse Agaiev 
uitgezonderd op de hals gehaald 
door te vragen het debat over het 
stemrecht voor migranten te her
openen. „Niks van, dat staat niet 
In ons programma", klonk het uit 
de Tweekerkenstraat. Alle andere 
partijen, op de Groenen na, wa
ren het voor een keer met het 
CVP-hoofdkwartler eens. Geen 
debat dus. En dat is spijtig. Want 
zo wint het vermoeden bij de 
bevolking veld dat er redenen 
bestaan om schrik te hebben van 
migranten met stemrecht. 

het besluit vastknopen dat de moslims in 
West-Europa zo'n samenleving naar middel
eeuws model zouden willen herinvoeren, en 
meteen hun eigen vrijheid gevoelig beper
ken, is schromelijk overdreven. En zelfs 
indien een fraktle van de moslimbevolking dit 
zou wensen, moet ze nog een meerderheid 
behalen In het parlement. 

De Vlaamse partijen hebben echter ook 
nog om een andere reden schrik van een 
debat over dit stemrecht. Interne verdeeld
heid. Leo Marynissen schreef het zo In de 
ACV-krant Het Volk: CVP-voorzitter Van 
Rompuy had nochtans gewaarschuwd dat 
het een erg delikaat onderwerp is, dat ook de 
CVP-kiezers kan verdelen en dus best niet te 
fel in de verf wordt gezet. Voor de kwaliteit 
van een demokratle is het een bedroevend, 
ja angstwekkend denkbeeld; wat de kiezers 
kan verdelen, daarover wordt best gezwe-

Wat is meer koren op de Blok-molen: 
een sociaal afbraaklieleid a la Dehae
ne I of stemrecht voor migranten? 

(foto vum) 

gen. En onder de kiezers bevinden zich toch 
geen migranten. 

Daar begaat het politieke milieu echter een 
vergissing. De versnelde naturallzatleproce-
dure produceert immers migranten met een 
Belgische nationaliteit, die In '94 wél mogen 
stemmen, en wiens stemrecht bovendien 
niet beperkt blijft tot de gemeenteverkiezin
gen. Daarom Is het belangrijk dat partijen die 
vinden dat de migranten op termijn Vlaming 
moeten worden, ook aandacht hebben voor 
de specifieke problemen waarmee deze 
„nieuwe Vlamingen" te kampen hebben. En 
wanneer deze ,,nieuwe Vlamingen" alleen 
bij de groenen kansen krijgen om verkozen 
te worden, lijkt het logisch dat vooral de 
groenen In '94 van dit „nieuwe kiespubliek" 
zullen profiteren. 

De schrik voor het debat over het stem
recht voor migranten die de traditionele 
Vlaamse partijen verlamt is nochtans niet 
nodig. Omdat het standpunt dat de partijen, 
op Agaiev na, innemen een korrekt stand
punt Is. Wie als migrant stemrecht wil, kan 
zich laten naturalizeren tot Belg, en klaar Is 
kees. Wie ook na een jarenlang verblijf In dit 
land blijft vasthouden aan zijn nationaliteit, 
weet dat de konsekwentie hiervan is dat hij of 
zij niet kan gaan stemmen. En dus niet kan 
mee beslissen over wat er met zijn of haar 
belastinggeld gebeurt. 

Het argument dat de voorstanders hante
ren over de diskriminatie tussen EG-burgers 
en nIet-EG-burgers Is een vals argument. 
Omdat de EG naar een politieke unie toe
groeit, en er op termijn niet langer van 12 
staten en 12 nationaliteiten, maar van één 
Europese gemeenschap en één Europese 
identiteitskaart sprake zal zijn. 

(pdj) 
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VROUWEN 

IS DE DERDE 
EMANCIPATIEGOLF 

OP KOMST? 

D
E internationale invloed van het 
kongres dat LilyBoeykens begin 
dit jaar te Brussel inrichtte ter 
voorbereiding van het Internatio
naal Jaar van het Gezin in 1995 
heeft wellicht de doorslag gege
ven voor haar vertrek bij de Na
tionale Vrouwenraad. 

Steeds vaker wordt haar ad
vies ingewonnen op gebied van 
emancipatiezaken in de ontwik

kelingslanden, steeds meer wordt zij door de 
Verenigde Naties gevraagd om internationa
le kongressen voor te bereiden, om mee te 
werken aan emancipatieprojekten, belangrij
ke resoluties te helpen doordrukken. 

HANDEL IN VROUWEN 
EN KINDEREN 

Zeer binnenkort vertrekt Lily naar New-
York om het kongres over bevolking en 
milieu voor te bereiden dat volgende maand 
in Rio gehouden wordt. 

„ Wij vrouwen willen daar de overbevolking 
door erkennen als een van de grootste mi
lieuproblemen van deze wereld. Voorts gaan 
we op wereldvlak rond de problematiek wer
ken van de handel In vrouwen en kinderen. 
Wij kregen daarvoor al de medewerking van 
de regeringen van Thailand, de Filippijnen 
en Ghana. We zullen ook de steun inroepen 
van de Verenigde Naties om dit te veroorde
len als een moderne vorm van slavenhandel 
en dus in strijd met de konventie van de 
rechten van de mens." 

.<^^^p>»^»,^ 

BEGONNEN 
MET NIETS 

En zeggen dat Lily Boeykens begonnen is 
met niets. Geen stoel, geen tikmachine, 
alleen een brievenbus. Nu is de Nationale 
Vrouwenraad een instituut geworden dat ook 
in regeringskringen gewaardeerd wordt. De 
„krotwoning" heeft nu plaats gemaakt voor 
een prachtig gebouw aan de IVIeeuwsquare 
te Brussel. 

è 

Blakende van gezondheid en van 
geestdrift over en met nieuwe 
piannen nam Lity Boeykens af
scheid van de Nationale Vrou
wenraad, waarvan zi} zestien jaar 
lang de bezieister en voorzitter is 
geweest. Lily is inderdaad een 
feministisch boegbeeld die moei-
iiji( haars gelijice zal vinden. Waar 
deze dinamische vrouw de ener
gie b i p halen om op alie vlaidcen 
te vechten voor de gediskrfmi-
neerde helft van de bevoilting, 
blijft een raadsel. 
Maar ze doet het toch maar. Mét 
stijl en mét klasse. Dat is dan ook 
de reden dat zij in 1988 unaniem 
verkozen werd tot vooizltter van 
de internationale Vrouwenraad. 
„The right woman on the right 
place" en het is uitgerekend deze 
nieuwe uitdaging die haar volle
dige inzet vraagt 

Lily Boeykens was 16 jaar lang de 
bezieister en voorzitter van de Natio
nale Vrouwenraad. (foto vum) 

Op 16 mei werd de fakkel doorgegeven 
aan Mieke Van Haegendoren, hoogleraar en 
voormalig kabinetschef bij het staatssekreta-
riaat voor Pensioenen. Zij is de enige die het, 
na vier jaar vergeefs zoeken naar een kandi
date voor deze vrijwilligersbaan, aandurft de 
plaats in te nemen van dit boegbeeld van de 
vrouwenbeweging. 

Dat Mieke met even grote bekwaamheid 
de NVR zal leiden, betwijfelt niemand. Ter
loops gezegd luidt de nieuwe naam van deze 
beweging Nederlandstalige Vrouwenraad. 
Het logo blijft dus ongewijzigd. 

In haar eerste toespraak zei de nieuwe 
voorzitter de aktiviteiten te zullen toespitsen 
op kinderopvang, Sociale Zekerheid en de 
echtgescheidingswetgeving. 

Hilda Uytterhoeven 
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VROUWEN 

NOORDBRABANTSE WORDT 
NIEUWE ANC-VOORZITTER 

De stichting Algemeen Nederlands Con
gres (ANC) verkoos mevrouw J.L.M. (Joep) 
Baartmans-Van den Boogaart tot nieuwe 
algemene voorzitter. 

Mevrouw Baartmans (52) is gedeputeerde 
voor Kuituur en Onderwijs van de provincie 
Noord-Brabant en voorzitter van de Neder
landse Biblioteek- en Kultuurcentrale 
(NBLC). Zij behoort tot de PvdA en is neer
landica van opleiding. 

Als algemeen voorzitter van het ANC volgt 
zij de Vlaming Remi Piryns op. Piryns nam 
het voorzitterschap in 1986 over van gewe
zen minister Hendrik Fayat. Afgevaardigd 
bestuurder van het ANC is Jan, de bekende 
kartoenist Jan de Graeve; Wilfried Vandaele 
blijft algemeen sekretaris. 

NEDERLANDS HUIS 
In haar dankwoord stond mevrouw Baart

mans stil bij de samenwerking van haar 
provincie Noord-Brabant met Vlaanderen. 

Op de vergadering werd verder aandacht 
besteed aan de plannen van het ANC voor 
een Nederlands-Vlaams Centrum voor Euro
pa in Brussel, en werd aangekondigd dat het 
ANC na de zomer een nieuw tijdschrift uit
geeft waarin alle mogelijke samenwerkingsi-
nitiatieven in de Nederlands-Vlaamse grens
streek worden gesignaleerd. Het gaat hier 
om een Interreg-projekt, voor de helft gefi
nancierd door de Europese Gemeenschap. J.L.M. Baartmans-Vanden Boogaart 

VROUWVRIENDELIJK PARLEMENT 
(vervolg van biz. 7) 

Gelukkig is er de laatste jaren een groei
end politiek bewustzijn bij de VU-vrouwen en 
het is verheugend vast te stellen dat bij de 
verkiezingen van 24 november de vrouwen 
alvast goed tot zeer goed geskoord hebben. 
Bij de volgende verkiezingen zal daar onge
twijfeld rekening mee gehouden moeten wor
den en dat zal zeker konsekwenties hebben 
voor enkele mannelijke verkozenen." 

• Het gaat hier duidelijk om een geval van 
positieve diskriminatie. Schept dit geen 
precedent voor andere groepen in de 
maatschappij die ook menen aanspraak te 
mogen mal(en op een gegarandeerde be
trokkenheid bij het politieke besluitvor
mingsproces? 

„Bij KB van 22.09.88 werd Miet Smet 
belast met „ 'iet nemen van intiatieven ge

richt op het waarborgen van gelijke kansen 
voor man en vrouw". Wat gemeenzaam 
„positieve diskriminatie" wordt genoemd is 
in feite niets anders dan „positieve akties" 
om ongelijkheden weg te werken en achter
standen in te halen. 

Wat de Vlaamse beweging doet voor de 
Vlamingen doet de vrouwenbeweging voor 
de vrouwen. Zijn de Vlamingen ook niet 
gedurende een eeuw achteruit gesteld ge
weest niettegenstaande zij de meerderheid 
van de bevolking uitmaakten ? Ook de vrou
wen voelen zich nu een geminoriseerde 
meerderheid en de slogan „wat we zelf 
doen, doen we beter" is ook op ons van 
toepassing." 

• Zijn er uw inziens getn andere manie
ren om tot een meer vrouwvriendelijk 
parlement te komen? 

„Sinds de oprichting van de werkgroep 
„VU-Vrouwen", nu 10 jaar geleden, heb ik 
talrijke studiedagen, kollokwia, sensibilise-
rlngskampanjes meegemaakt in binnen- en 
buitenland. Voor mezelf heb ik al een hele 
tijd uitgemaakt dat „deelnemen aan de 
macht" je niet in de schoot wordt geworpen, 
noch op een blaadje aangeboden. Veel vrou
wen hebben hun entoesiasme, hun werk
kracht en hun geloof in zichzelf hiervoor 
ingezet, vaak ten koste van hun gezinsleven 
en hun gezondheid. Want daar wringt vooral 
het schoentje: nog steeds wordt de zorg voor 
het gezin uitsluitend op de schouders van de 
vrouw gelegd. De gelijkheid tussen man en 
vrouw moet dus verwezenlijkt worden in de 
maatschappij, maar ook in het gezin! Pas 
dan zal elkeen die zich daarvoor geroepen 
voelt gelijke kansen krijgen om te participe
ren in alle beleidsfunkties." 
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„DIT IS NIET DÉ GROTE 
LANDBOUWHERVORMING! 

Euro-parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke verwerpt het landbouwakkoord dat 
verleden week na ruim 80 uur onderhande
len door de EG-landbouwministers werd be
reikt 

J. Vandemeulebroucke: „Dit akkoord be
tekent de doodsteek voor honderden Vlaam
se gezinsbedrijven Het lost de problemen 
met wezenlijk op Het maakt van de landbou
wers steuntrekkers en het biedt geen per-
spektieven voor de toekomst " 

AANSLAGEN 
De globale kritiek tegen de oorspronkelijke 

plannen van EG-kommissans MacSharry 
blijft bestaan De landbouwministers veran
derden mets wezenlijks en slaagden er enkel 
in hier en daar de schade te beperken 

J.Vandemeulebroucke: „De daling van 
de graanprijzen met ,maar' 29% mag dan 
wel een winst zijn tov de oorspronkelijk 
voorgestelde daling met 35% maar daar 
staat dan wel tegenover dat de kompensatie 
voor die prijsdaling in de vorm van direkte 
inkomenssteun slechts in werking treedt als 
de boeren 25% van hun gronden braakleg-
gen De verlenging van de kwotaregeling in 
de zuivelsektor, de daling van de melkprijzen 
en van de rundsveeprijzen zijn evenveel 
aanslagen op het inkomen van de landbou
wers Waanzinnig I Dit is voor elke Vlaamse 
landbouwer gewoonweg onaanvaardbaa. " 

Vandemeulebroucke wijst erop dat de Re-
genboogfraktie in het Europees parlement 
van m den beginne een andere weg heeft 
willen volgen De voorstellen van MacSharry 
moeten globaal worden afgewezen Bij mon
de van kollega A/e// T Blaney, voormalig Iers 
landbouwminister, vroeg de Regenboogfrak-
tie de plenaire vergadenng echte en volwaar
dige alternatieven uit te werken 

Hoeksteen van een degelijk beleid is het 
invoeren van gedifferentieerde prijzen Dit 
sisteem bestaat er in een prijs te waarborgen 
voor een bepaalde hoeveelheid produktie 
melk, granen, rundsvlees, enz Die garantie 
moet worden vastgesteld op een nivo dat 
hoog genoeg is om een normaal gezinsbe
drijf een waardig inkomen te waarborgen 
Grote bedrijven die veel produceren worden 
dan slechts betaald volgens een aanvaard
baar produktienivo, voor de opbrengst die 
daarboven uitgaat ontvangt men mets meer 
De kleine bedrijven daarentegen worden 
extra beschermd 

Een dergelijk beleid kan echter slechts als 
het per regio toegepast wordt Het zuiden 
van Europa is met met het noorden te verge

lijken en ook binnen de bestaande landen, 
Italië en Spanje b v , zijn de regionale ver
schillen zeer groot 

IERS VOORBEELD 
De ervaring heeft geleerd dat het stelsel 

van gedifferentieerde prijzen met alleen van
uit ekonomisch oogpunt zinvol is, maar ook 
uitvoerbaar EVA-parlementslid Neil T Bla
ney heeft het als minister van Landbouw 
reeds in 1968 in Ierland ingevoerd Het bleek 
zeer doelmatig te zijn totdat het onder druk 
van de organisaties van grote boeren in 1971 
werd afgeschaft 

J. Vandemeulebroucke: „De botte wei
gering van de grote frakties en de landbouw
ministers om het sisteem van gedifferentieer
de prijzen ook maar te bestuderen wijst op 
hun verwevenheid met de grote landbouwor

ganisaties ZIJ verdedigen al lang met meer 
de belangen van de gewone familiale land
bouw Hun verwevenheid met een zuil van 
spaarkassen, kooperatieven en agro-alimen-
taire bedrijven zorgt ervoor dat zij in wezen 
slechts de belangen van de grote, industriële 
en hoog-technologische agro-bedrijven ver
dedigen " 

Vandemeulebroucke betreurt dat de EG-
landbouwministers geen enkel voorstel heb
ben geformuleerd om de fraude in de land-
bouwsektor, die op 120 miljard fr per jaar 
geschat, doeltreffend te bestrijden 

Ook de maatregelen tot herbebossing lij
ken, wat Vlaanderen betreft gewoonweg sur
realistisch Besluitend zegt Vandemeule
broucke „Dit IS met de grote landbouwher
vorming De maatregelen zijn met toekomst
gericht en bieden geen perspektieven voor 
de landbouwbevolking, wat minister Bour
geois van Landbouw, daar ook moge over 
beweren " 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /15 

DUITSERS 
Een kwade naam hebben de Duitsers 

sedert de tweede wereldoorlog (of was het de 
eerste') altijd al gehad 

Hun nazi-verleden is nog lang met verge
ven of daar duiken nieuwe verdachtmakin
gen op uit Oost en West De eenwording van 
Bondrepubliek en Duitse Demokratische Re
publiek, de ekonomische kracht van die 
nieuwe grote staat en het lichtelijk toegeno
men zelfvertrouwen van zijn politiekers op 
het Europese vlak, roepen m 1991 duidelijk 
weerstanden op 

Het uitroepen van de oude Rijkshoofdstad 
en gewezen Pruisische hoofdstad Berlijn tot 
de hoofdstad van het opnieuw eengemaakte 
Duitsland, ofschoon slechts met een nipte 
meerderheid beslist, herstelt enigszins het 
zwaar geschokte nationale zelfvertrouwen 
van de Duitsers en ontstemt in dezelfde mate 
heel wat buurlanden 

De talrijke links-liberale en sociaal-demo-
kratische, ook wel knsten-demokratische m-
tellektuelen, joernalisten en opiniemakers 
die de Duitse kultuurnatie hadden afgeschre
ven en een nogal vaag „grondwetpatnottis-
me" aanhingen, hebben zich blijkbaar ver
gist Of ZIJ het, zoals de geschiedkundige 
Jurgen Cocka, bekennen of met Zonder het 
bewustzijn, tot een volk te behoren, hadden 
de DDR-Duitsers hun staat nooit kunnen 
doen instorten 

De EG-bureaukraten krijgen het moeilijk 
om het monopolie van Frans en Engels als 
werktaal te handhaven tegen het opdnngen-
de Duits 

Het IS ook waar dat in hetzelfde jaar vrij 
scherpe akties gevoerd worden door zich 
„rechts" noemende skinheads en andere 

belhamels Zij vallen, vooral in het Oosten, 
achtergebleven gastarbeiders aan en maken 
uitdgend gebruik van de ,,Burgerschreck" 
bij uitstek de nazi-simbolen Vreemdelinge-
nafkeer komt in alle landen voor, in West-
Europa zelfs op gelijkaardige wijze Aan de 
Duitse vanante hiervan wordt natuurlijk 
zwaarder getild 

ARGWAAN IN K A R I N F 
De gewelddadige omwentelingen in Slove

nië en Krotie blijven met zonder weerslag in 
Oostenrijk, vooral m de (taal)grensprovincie 
Kanntie Daar hebben ze, na elk van de twee 
wereldoorlogen, kennis gemaakt met een 
verregaand Sloveens nationalisme, fel ge
steund door Grootservisch impenalisme Het 
ging gepaard met heel wat verlies aan men
senlevens Telkens stond het lot van die 
Duitse landstreek, met een gennge Sloveen
se minderheid, op de helling 

De volksbewuste Karintiers staan dan ook 
met te juichen voor de Sloveense onafhanke
lijkheid ZIJ vrezen nog grotere overmoed 
vanwege de Slovenen en vragen de Oosten
rijkse regenng, bij de erkenning van de 
Sloveense en Kroatische onafhankelijkheid 
met haantje de voorste te zijn, zich neutraal 
te houden tegenover de knjgsvernchtingen 
over de grenzen en in elk geval de eerbied 
voor Oostenrijks grenzen en voor de eenheid 
van Kanntie als voorwaarde te stellen voor 
diplomatieke erkenning 

De eerste tollar-bankbiljetten die het onaf
hankelijke Slovenië laat drukken, tonen de 

„Furstenstein" Dit is een zinnebeeldige 
steen uit de middeleeuwen De Karintische 
hertogen dienden daarop een eed af te 
leggen Toen omvatte Kanntie ook het huidi
ge Slovenië De steen bevindt zich echter op 
Duits (taal)gebied en kan moeilijk als een 
Sloveens zinnebeeld gelden, eerder als de 
getuigenis van Duitse overheersing over Slo
veens gebied Dat de onafhankelijke Slove
nen dit zinnebeeld gebruiken, wijst precies 
op de tegengestelde bedoeling Daartegen 
laait onverwacht eenparig Kanntisch protest 
op van de behoudsgezinden tot en met de 
groenen 

Slovenië beslist, andere bankbiljetten te 
laten drukken De Oostenrijkse regenng 
neemt de door de Karintiers gestelde voor
waarde van grenserkennng over 

De door overmoedig geworden Sloveense 
verenigingen in Kanntie gestelde eis, officie-
Ie tweetaligfieid te verzekren in 800 gemeen
ten, d I m een overdonderende meerderheid 
van eentalig Duitse gemeenten, versterkt de 
argwaan van de Karintische Duitsers 

Niemand had gedacht dat ook maar een 
enkele Duitsers de Joegoslavische bloedor-
gie uit de naoorlogstijd overleefd had Nu 
blijken er in Slovenië toch nog een vijfdui
zend alles te hebben overleefd Zij hebben 
de vereniging ,,Most Svobode-Freiheitsbruc-
ke-Freedomsbndge" gesticht en vragen nu 
dezelfde rechten als die welke de nieuwe 
Sloveense grondwet aan de Hongaarse en 
Italiaanse minderheid toekent 

> 
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I INVADE POLAND 

Zo stelt het Engelse dagblad „The Guardian" op 12 december 1991 het minder gedwee wordende Duitsland aan zijn 
lezers voor. ' 
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NIET ALLE 
BALKAN-DUITSERS 
GEVEN HET OP 

Sedert enkele jaren maakt de Hongaarse 
overheid het de Duitsers niet meer moeilijk, 
integendeel. Duitse kulturele hulp, vooral 
vanuit Oostenrijk, wordt geen strobreed in de 
weg gelegd. 

De Duitse taal staat weer hoog in aanzien. 
Duitse wegwijzers en andere opschriften 
nemen toe. Ook in de politiek worden Duit
sers bedrijvig. In tegenstelling tot Roemenië 
schijnt geen neiging tot uitwijking te heersen 
bij de op 200.000 geschatte inheemse Dui-
ters. 

Kulturele hulp gaat ook naar Roemenië. 
Daar worden hele scholen heringericht, zelfs 
schoolbussen bezorgd. Maar ook ambachts
lieden worden bedacht met werktuig, boeren 
met pootgoed, vetstoffen, ploegen, traktoren 
e.a. Het moeilijkste lijkt wel te zijn, die 
mensen opnieuw zin voor initiatief te doen 
krijgen. De uitwijking naar Duitsland blijft 
doorgaan. Midden 1991 telt men nog 50 è 
100.000 Zevenburgse Saksen en Banaat-
Zwaben. 

Toch is bv. in Tirgu Mures elke dag een 
Duitse plaatselijke radio te beluisteren en 
bestaat daar een Duitse groep In de kleuter
school. Ook zijn er enkele Duitse klassen in 
een lagere school; maar niet meer voor lang, 
want er zijn niet genoeg Duitse leerkrachten 
meer. Tirgu Mures is wel nooit een Duits 
centrum geweest. 

Er zijn daar nog Duitsers die niet willen 
opgeven. Zo is er een „Demokratisches 
Forum der Rumaniendeutschen", dat zich 
ziet als een organisatie voor hulp en belan
genbehartiging, niet als een partij. Het heeft 
plannen voor trefcentra, Duitse taallessen en 
voordrachten over geschiedenis en kuituur. 
Eén van zijn voormannen zegt, er niet te 
kunnen in berusten dat alles wat zijn voor
ouders daar sedert de dertiende eeuw tot 
stand hebben gebracht, voor zijn ogen te 
gronde gaat. 

OVERGEBLEVEN 
OOST-EUROPA 

De nog 2 miljoen mensen sterke Duitse 
volksgroep in wat 1991 nog Sovjet-Unie heet, 
hebben het zeer moeilijk om hun rechten 
terug te krijgen. Zij zijn in twee groepen 
gespleten: een gematigd, officieel organisa-
tiekomitee, dat vrede schijnt te nemen met 
telkens weer verdaagde beloften en een 
privé vereniging (,,Wiedergeburt") die terug 
wil naar het Wolga-gebied, waaruit zij door 
Stalin verdreven werden. 

Eigenlijk gaat de keuze tussen een territo
riaal begrensde Duitse republiek en een 
Centrale Raad van overal in de Sovjetunie 

De noordelijke helft van Oost-Pruisen werd na de Tweede Wereldoorlog bij de 
toenmalige Sovjet-Unie ingelijfd. Nu Litouwen onafhankelijk is, ligt dit stuk 
Rusland afgezonderd van "het vaderland". Op de kaart de toestand in 1937. 

wonende Duitsers. „Wiedergeburt" is de 
aktiefste, minst bij de kommunisten aanleu
nende groep. Voor hen is het enige alterna
tief van de Wolga-republiek: terug naar 
Duitsland. 

In oktober belooft Ruslands president Jelt-
sin dat de Wolga-republiek er zal komen, 
maar in schuitjes; want hij moet de Russen 
die het Duitse gebied overgenomen hebben, 
ook naar de ogen zien. 

In november sluit de regering van Duits
land en die van Rusland een overeenkomst. 
Daarin staat o.a. dat de Sovjet-Duitsers hun 
Wolga-republiek terugkrijgen. Zij die willen 
blijven wonen in de gebieden van hun bal
lingschap (Centraalaziatische republieken) 
kunnen ook daar een zekere kulturele auto
nomie genieten in zgn. nationale distrikten. 
Duitsland komt over de brug met 100 miljoen 
DM. Zo wendt het de plotse inwijking van 2 
miljoen mensen af. 

In de loop van diezelfde maand komt 
Jeltsin op zijn toezegging terug; daarna 
bevestigt hij ze weer. Het lot van de Duitsers 
in de (nu opgedoekte) Sovjet-Unie blijft onze
ker. 

Nu Letland onafhankelijk geworden is, 
blijken in zijn hoofdstad Riga nog 1.000 
Duitsers te wonen, lid van de vereniging 
„Wiedergeburt", die de bevordering van de 
Duitse taal en kuituur nastreeft. De Letten 
willen graag opnieuw meer Duitsers binnen
halen. Riga is ooit door Duitsers gesticht. In 
1935 woonden er nog 62.000. 

Een opiniepeiling in maart toont aan dat 
ongeveer de helft van de ondervraagde Po
len geen bezwaar hebben tegen Duitse scho
len en kerkdiensten in streken waar vele 
Duitsers wonen. De andere helft vreest dat 
daar narigheid van zal komen. Toch wensen 
82% dat de Duitsers minderhedenrechten 
genieten zoals anderen. 

In april maakt de koepelorganisatie der 
Duitsers in Polen bekend dat ze 150.000 
leden telt. Bij de parlementsverkiezingen 
komt een kieskomitee „Deutsche Minder-
heit" op. Het haalt 150.000 stemmen, wat 
zeven volksvertegenwoordigers oplevert. 
Het totale aantal Duitsers in Polen wordt op 
een klein miljoen geschat. 

Op 17 juni paraferen de Duitse kanselier 
Kohl en zijn Poolse ambtsgenoot Bielecki 
een verdrag van smenwerking en goede 
nabuurschap. Krachtens dit verdrag worden 
de Duitsers in Polen rechten toegezegd, die 
eigenlijk vanzelfsprekend zouden moeten 
zijn, maar die ze zeer lang niet gehad heb
ben: in eigen taal spreken en schrijven, vrij 
verenigingen vormen, hun kinderen Duitse 
voornamen geven, zich boeken en tijdschrif
ten in hun taal aanschaffen. Duitse plaatsna
men voor plaatsnamen in traditioneel Duitse 
woongebieden knnen er nog niet af. 

In oktober, precies een halve eeuw na de 
Duitse inval in Polen, bekrachtigt het Duitse 
partement het nieuwe Duits-Poolse verdrag, 
hoeksteen van de eenmaking der beide Duit
se staten. 

Een moeilijk geval is Oost-Pruisen, nauw
keuriger: de door de Sovjet-Unie na de 
oorlog ingelijfde noordelijke helft van Oost-
Pruisen (de zuidelijk werd Polen toegewe
zen). Nu Litouwen onahankelijk is, ligt deze 
Russische „kolonie" over land afgezonderd 
van Rusland. Aangezien de Duitse bevolking 
er uit weggedreven werd, duwden de Sovjets 
er Russen en andere Slaven in. Docht sedert 
1990 is het (sovjet-)Duitsers weer toege
staan, te verhuizen. Van de mogelijkheid om 
naar aloud Duits gebied te komen, maken 
tegen de herfst van 1991 aan reeds 10.000 
Duiters gebruik. 
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VOLKEN EN STATEN 

Ekonomisch ziet O-Pruisen uit naar Duitse 
kontal<ten, zodat de inwijl̂ ing van Duitsers 
eerder aangemoedigd dan ontmoedigd 
wordt. Vandaar naar enige verandering van 
de politiel<e kaart is nog een reuzestap. 

Alle buren zullen daarover hun woordje 
willen meepraten. 

In Duitsland, vooral dan In kringen van 
gevluchte en verdreven Sudetenduitsers, 
ontstaat gemor wanneer blijkt dat het Tsje-
cho-Slovaakse parlemen op 22 februari een 
wet aanneemt betreffende de teruggave van 
verstaatste goederen. Daarbij worden ontei
geningen voor 1948 uitgesloten. Dit komt 
neer op bekrachtiging der inbeslagneming 
van alle roerende en onroerende goederen 
die de drie miljoen Duitsers daar na de oorlog 
hebben moeten achterlaten: een gebied zo 
groot als Nederland en een vermogen dat op 
200 miljard DM geschat wordt, et jaagt Duit
sers, Tsjechen en Slovaken weer op stang. 

Hoe begrijpelijk de ontstemming van de 
Sudetenduitsers ook is (hen wordt zelfs niet 
toegestaan in eerste ronde een bod te doen 
bij openbare verkopingen), het hele geval 
dreigt te ontaarden in een wederzijdse optel
ling van diefstal en geweldpleging. De zin 
van ,,heimatrecht" en het verlies ervan ligt 
toch wel op een hoger vlak. 

Begin oktober parafern de Duitse minister 
van Buitenlandse Zaken en zijn Tsjecho-
Slovaakse kollega een verdrag over „goede 
nabuurschap en vriendschappelijke samen
werking". 

Van Tsjechoslovaakse zijde laat men ver
staan dat vermogenskwesties en zelfs het 
recht op nederzetting (terugkeer van Sude
tenduitsers dus) later kunnen geregeld 
wordn. Ook van de ,,rechten der minderhe
den" wordt in dat verdrag gewag gemaakt. 
Die zijn nog vrij onbeduidend: Duitse zang
groepen en verenigingen voor vrijetijdsbe
steding zullen geduld worden, maar er is nog 
lang geen sprake van Duits op school of in 
het gerecht. 

Toch wordt in het najaar te Krumau (Böhm-
rwald) de eerste klas van een Duitse lagere 
school geopend voor 22 kinderen. 

En in december doet een Tsjejisch-Duitse 
groep vooraanstaanden een oproep tot ver
zoening, d.i. tot een matig en realistisch 
gebruik van (Sudetenduits) heimatrecht 
eensdeels, tot geloof in de vredeswil van 
veruit de meeste Duitsers anderdeels. 

In Tsjecho-Slovakije wonen, volgens offi
ciële doe waarschijnlijk onvolledige cijfers 
nog slechts 53.418 Duitsers (op 3 maart 
1991); in feite misschien wel driemaal meer. 

ZUIDTIROLERS 
NOG NIET 
GERUSTGESTELD 

Het zelfstandigheidsstreven van de Tiro-
lers is aan 't verzwakken. De welstand (het 
toerisme!), het voorbeeld van de materialisti
sche maar zeer welvarende Bondsrepubli-

keinse Duitser, de verweking door stedelijk 
kontakt met de geïmporteerde Italianen, de 
tijdsgeest, het speelt allemaal zijn rol. We 
schrijven het niet voor de eerste maal. Het 
valt op, nu in Oost- en Midden-Europa het 
nationalisme zo hoog oplaait, dat de Zuidtiro-
lers zich zo rustig houden. Er is wel een 
groep die de tijd gekomen acht om opnieuw 
zelfbeschikking op te eisen,die rond Dr. 
Alfons Benedikter en Eva Klotz. 

Maar de meerderheid blijft de SVP (Südti-
roler Volkspartei) trouw en die is met de jaren 
steeds ,,realistischer" geworden. Dit bete
kent: zij heeft zich neergelegd bij het Ita
liaanse staatsnabuurschap en voelt nog wei
nig voor een aktie in de richting van een 
vrijstaat, laat staan terugkeer naar Oosten
rijk. 

Daar komt bij dat men zich laat sussen met 
het vooruitzicht dat, eens Oostenrijk in de 
EG, de grenzen toch zullen wegvallen. 

In de herfst kondigt Italië's minister-presi
dent Andreotti in Wenen aan dat het „pak
ket" maatregelen dat Italië ten gunste van de 
Zuidtirolers beloofd heeft, bijna afgewerkt is. 
De afspraak luidde (969) dat, wanneer het zo 
verwas, de Oostenrijkers hun hand van Zuid-
Tirol zouden wegtrekken. Oostenrijk zelf wil 
dit gebaar laten afhangen van het oordeel 
der Zuidtirolers zelf, in de praktijk van hun 
politieke uitdrukking, de SVP. 

Alhoewel deze SVP zich nu veel zwakker 
opstelt dan jaren geleden, is zij nog niet 
bereid, haar ,,fiat" te geven. Daarvoor heeft 
ze veel te vaak, ook in het recente verleden, 
moeten ervaren hoe zeer de Italiaanse over
heden de zaken laten anslepen, uitstellen en 
achteraf weer uithollen. Gelukkig kon de 
SVP dreigen met haar,,extremistische" kon-
kurrent! 

De 39e bijeenkomst der partij, op 24 no
vember 1991, staat volledig in het teken van 
de vraag naar dit ,,fiat". Zij kan, na heftige 
besprekingen, nipt instemmen met een kom-
promis dat tussen de SVP-leiding en Rome 
overeengekomn werd. 

Het kompromis komt neer op instemming 
met de „Streibeilegungserklarung" (verkla
ring dat de betwisting tussen Oostenrijk en 
Italië bijgelegd is) doch onder vier strenge 
voorwaarden. Die zijn dan ook tot op heden 
nog niet vervuld. Besluit van de partijdag: wij 
willen als een autonoom gebied in Europa 
binnentreden en ons tgen ingrijpen van de 
Brusselse en Straatsburgse bureaukratie 
kunnen verdedigen. 

Hoezeer dit nodig is, blijkt uit een uitspraak 
van de Italiaanse minister van Binnenlandse 
Zaken, rond hetzelfde tijdstip: doel van de 
regeringspolitiek in Zuid-Tirol is, de plaatse
lijke bevolking het bewustzijn bijbrengen, dat 
zij behoort tot de ene, wliswaar tweetalige, 
maar Italiaanse gemeenschap". 

. ̂  4Si 

Letzte 
Ausfahrt 

in der 

DDR behoort voorgoed tot het verleden. 
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VOLKEN EN STATEN 

Nog in Italië, maar niet meer in Zuid-Tirol, 
wel aan de driehoeksgrens Oostenrijk-ltalië-
Slovenië, ligt de gemeente Kanaltal. Onder 
het fascisme weken vele Duitsers uit naar het 
Rijk zodat het Duitse bestanddeel van deze 
grensgemeente na de oorlog erg verzwakt is. 
Toch is sedert 1945, vooral sedert 1980, 
gestadige ooruitgang te bespeuren. Op dit 
ogenblik zitten 300 schoolplichtige kinderen 
in 35 Duitse klassen, van het eerste tot het 
vijfde schooljaar. 

BELGIE'S D U I T S E R S ^ 
In maart keurt de rat der deutschsprachi-

gen Gemeinschaft eenparig een motie goed, 
waarin geëist wordt dat de bevoegdheid voor 
monumenten en landschappen haar zou te
ruggegeven worden. 

In 1988, toen deze bevoegdheid (met het 
oog op Brussel) naar de Gewesten overgehe
veld werd, geraakte de Duitse Gemeenschap 
die kwijt. Toen heette het dat dit een onbe
doeld gevolg was van een vergetelheid. La
ter lieten Waalse policiti horen dat ze vast
hielden wat ze hadden. Wat er ook van zij, de 
Duitsers hebben nog steeds niet terug was 
hen werd ontnomen. 

In de herfst, kort voor de ontbinding van 
het parlement, neemt dit nog een wet aan die 
de grondwet van een Duitse versie voorziet. 
Het heeft lang geduurd maar niet zo lang als 
voor de Nederlandse tekst. 

Ter plaatse gaat de sluipende verfransing 
verder. De bouw van toeristische apparte-
mentenblokken rond de eenvoudige Wam-
per See nabij Burg Reuland, blijkt in handen 
van Luksemburgers die uitsluitend in het 
Frans reklame maken, ook in dat dorp. 

De Franse lagere school te Eupen bouwt 
een nieuwe turnzaal. De stad heeft er 65 
miljoen fr. voor over. Wanneer een PDB-
raadslid opwerpt dat het verre van zeker is 
dat alleen Walen deze (faciliteiten-)school 
bezoeken, antwoordt de bevoegde schepen 
(tevens PSC-voorman, kort voordien door de 
Duitse ambassadeur vereremerkt) dat de 
ouders de vrije keuze moeten hebben: Brus
selse toestanden in Eupen! 

Waals Gemeenschapsminister Valmy 
Féaux bestaat het, het Duits-Luksemburgse 
stadje Aarlen {Arel) te promoveren tot vierde 
,,Centre dramatique regional de la Commu-
nauté Frangaise". Onverbloemd verklaart hij 
dat de bedoeling is de (vanzelfsprekend 
Franse) kulturele rol van deze grensstad te 
versterken. 

HEEL LICHTE 
VERBETERINGEN 

DE E^AS 

ling is, vanuit de grensstad Bazel drie lands
delen te bereiken: het Duitse Noord-Westen 
van Zwitserland, het zuiden van het Zwarte 
Woud en de Boven-Elzas. Deze laatste kan 
het goed gebruiken, want Duitse druksels 
worden daar geleidelijk zeldzamer. 

Nog net in 1990 legt een dozijn Elzassi-
sche volksvertegenwoordigers van allerlei 
gezindte de bevoegde minister een opvoed
kundig plan voor dat een tweetalig ondenvijs 
in de Elzas mogelijk moet maken. De Conseil 
General van Nederrijn en Bovenrijn, ook de 
Conseil Régionale, interpelleren eerste-mi-
nister en minister van Nationale Opvoeding. 
Niets verandert. 

Na ontelbare inspanningen en met de 
steun van gemeenten, Conseils Généraux, 
de Conseil Regional en zelfs de Europese 
Gemeenschap, besluit een privé-vereniging 
tweetalige kleuterklassen te beginnen in sep
tember, in de hoop dat het ministerie die later 
zal overnemen. Op 20 verschillende plaatsen 
dagen alles samen 500 belangstellende 
ouders op; dit in weerwil van sociale en 

politieke druk, precies vanwege Nationale 
Opvoeding. 

Uiteindelijk gaan vier tweetalige klassen 
open. Zij worden bezocht door 84 kinderen. 
Het is niet veel, maar het gaat in de goede 
richting. Dat de Duitsers in Frankrijk met 
weinig vrede moeten nemen en vaak ook al 
tevreden zijn, blijkt uit de vreugde waarmee 
zelfs een militant blad als Freijheit een nieuw 
programma op televisie FR3 ontvangt/ Dit 
heet ,,Rund urn" en brengt welgeteld acht 
minuten reprotages en weerbericht, in Elzas-
sische dialekt en Franse ondertiteling. 

Het voornemen van de Straatsburgse 
stadsraad, in december een zestigtal straat
namen tweetalig te maken, stuit op sterke 
weerstand. Sommigen argumenteren: 
Straatsburg is tenslotte Frankrijk. Anderen 
willen wel toestemmen in dialektische, Ale-
manische benamingen. Zo Europees gaat 
het er daar dan toch niet aan toe in de 
voorlopige zetel van het Europese parle
ment. 

Karel Jansegers 

Over de Duitsers in Frankrijk is zelden 
goed nieuws te berichten. In 1991 is dat bij 
het begin van het jaar toch het geval. Dan 
verschijnt de Wochenzeitung 3. De bedoe-

Ondanks enkele uiterlijke tekenen van verbetering sluipt de verfransing 
verder. (foto F. Oe Mattre) 
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EmOJMQEmilIM! 

VLAMING ONTDEKT 
AZTEKEN-STAD 

H
ET krijgszuchtige Azteken-volk 
dat op het schiereiland Yucatan 
de stad Teotihuacan stichtte, 
het latere Mexiko-city, was af
komstig van een eiland in de 
Coloradorivier. 

Keizer Motecuhzoma zond in 
de 15de eeuw een suksesvolle 
ekspeditie uit om de stad van 
zijn voorvaderen terug te vin
den, dit achterhaalde dr. Antoon 

Vollemaere via oude Kodeksen. Volgens de 
resultaten daarvan zou Colhuacan zich in de 
grotten van een berggebied bevinden. 

GEEN SANT IN... 

Begin mei van dit jaar kwam dr. Antoon 
Vollemaere terug van een geslaagde weten
schappelijke ekspeditie. Hij had Aztian terug
gevonden in het zuidwesten van de Verenig
de Staten vlak bij Lake Powell aan de mon
ding van de Colorado en de San Juanrivier. 
Het is een schiereiland, een onherbergzaam 
tafelgebergte met ontelbare rotsholen in de 
inhammen langs de kust. 

In 1958 vond de universiteit van Noord-
Arizona er meer dan honderd verblijfplaat
sen met sporen van bewoning. Die varieer
den van de resten van een simpele graan-
schuur tot ruïnes van gegroepeerde huizen 
die in die rotsholen waren gebouwd. Ze 
hoorden toe aan de Cayente Anazazi, een 
groep waarvan later de Azteken afstamden. 
„Het enige wat men van die mensen weet, is 
dat ze plots hun woonsten hebben verlaten" 
aldus Vollemaere. En dat klopt met de oude 
kodeksen die vermelden dat in 1064 de 
Sunsetvulkaan asse begon te spuwen. Die 
vulkaan heeft tweehonderd jaar aan één stuk 
gerommeld. Dat ging gepaard met hevige 
aardbevingen. En de Azteken hebben er 
eveneens tweehonderd jaar over gedaan om 
Yucatan te bereiken. 

Met kano's voeren de Azteken naar de 
Canyon de Chelly, waar ze op een veilige 
plek in de nabijheid van drijfzand grote 
steden begonnen te bouwen in de reusachti
ge rotsholen van het tafelgebergte. Op de 
hoogvlakten deden ze aan landbouw en 
veeteelt, evenals in de vruchtbare valleien. 
Door het drijfzand voor de rotsholten die op 
een serieuze hoogte van de grond lagen, 

Net zoals de naam Tro}e voortdu
rend opdook in de geschriften, zo 
spreicen oude Azteeltse teitsten 
van de steden Aztian, Gulhuacan 
en Ciiicomoztoc. Allemaal fabel
tjes dachten de wetenschappers. 
Niet voor Maya-specialist dr. An
toon Vollemaere uit Mechelen, 
voor hem werd de droom werke-
lijkheid. Hij slaagde erin de ver
moedelijke vindplaats van de drie 
legendarische steden te lokalise
ren. 
Een wetenschapper van bij ons, 
maar helaas geen sant in eigen 
land... 

De huizen in deze drie nederzettingen zijn 
allemaal in dezelfde stijl gebouwd. 

.EIGEN LAND 

voelden ze zich beschermd tegen mogelijke 
aanvallers. Zelfs nu is de weg er naartoe zeer 
moeilijk berijdbaar. Chicomoztoc, de stad 
met de zeven grotten, heeft dr. Vollenaere 
gevonden op honderd km boven Silver City. 

En zeggen dat dr. Antoon Vollemaere, 
afgestudeerd aan de Sorbonne, geen sant is 
in eigen land, zoals helaas dikwijls gebeurt 
met waardevolle mensen. 

Waarschijnlijk wordt zijn bekwaamheid ge
vreesd door minder bekwame deskundigen 
in dit vlak, want hij is er in gelukt een 
gedeelte van het Maya-schrift te ontcijferen. 
Hij zou gemakkelijk met een aantal „profes
soren" de vloer kunnen vegen. 

Toen wij jaren geleden in de provincieraad 
van Antwerpen gepleit hebben voor subsi
dies of andere steun aan deze geleerde van 
wereldformaat, kregen wij een neerbuigend 
,,njet" te horen van de toenmalige depute 
van Kuituur. Zijn antwoord: „Mevrouw, wie 
interesseert zich nu aan de Maya-kultuur?" 
Inderdaad, klein Vlaanderen met kleine, be
krompen politiekers. Wij zitten ermee! 

Hilda Uytterhoeven 
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MUZIEK 

VOETNOTEN BIJ HET 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

Het woord festival roept een mengsel van 
indrukken en gevoelens op die gaan van zoet 
naar bitter, van ergernis naar euforie. Soms 
ruikt de term mondain. Ik hoor de elite praten 
over de zesde van Harnoncourt of von Kara-
jan (bedoeld wordt de pastorale van Beetho
ven). Dan blijf ik uit de buurt. Soms is de term 
sinoniem voor stilte en bescheidenheid zoals 
bij het gregoriaans festival in Watou, aan de 
schreve. Dan laat ik me geestdriftig meesle
pen. 

In mijn dagboek staan een paar herinnerin
gen. Ik loop in Salzburg rond. Mozart is niet 
uit het straatbeeld weg. Ik denk: Thomas 
Bernhard, auteur van zure oprispingen tegen 
zijn vaderstad, heeft gelijk. Achter de muren 
van deze huizen schuilen de demonen van 
schijn en kleinburgerlijkheid. Zolang de re
belse Wolfgang leefde waardeerde zijn ge
boortestad hem niet, nu heeft ze handen te 
kort om beslag op hem te leggen. Ik loop in 
Salzburg rond. Het festival is aan de gang. 
De snobs vertonen zich, nadrukkelijk. Ze 
aanbidden het godenkind maar vergeten dat 
hij zijn soep at met knecht en meid, beneden, 
waar hij thuis hoorde. Ik loop in Salzburg 
rond en probeer een kaartje te bemachtigen. 
Maar opera en koncert zijn onbetaalbaar. 
Ergernis duikt op. Maar die maakt plaats 
voor euforie als ik in de Dom de kroningsmis 
en de vespers van de vereerde meester hoor. 
De uitvoerders zijn niet wereldberoemd, 
maar de kunde is er, en het vuur. 

Roel Dieltiens, befaamde cellist 

Ik kom thuis. Het programma van het 
Festival van Vlaanderen zit in de bus. Ik heb 
het festival zien groeien en uitzwermen. Er 
zitten een paar beelden uit de pionierstijd in 
mijn geheugen: Karl Böhm die de Wieners 
laat zingen in de negende van Schubert, 

VOLKS MUZIKANTENTREFFEN 

Van vrijdag 5 tot en met maandag 8 
juni nodigt de Volksmuzlekgilde u uit op 
haar jaarlijkse Pinksterreunie in Gooik 
(Brabant). 

Een weekend lang muziek, zang, dans 
en doorzakken; een muziekmarkt met 
instrumentenstands, muziekboeken en 
platen; voorstelling van volksmuziek
groepen en solisten; een volksbal met de 
occitaanse groep Hont Hadeta... 

Overnachten kan op de kampeerweide 
van Centrum Uidekrij of in de gemeen
schappelijke slaapzaal. 

Voor meer informatie: Herman Dewit 
054/56.64.39 of Volksmuzlekgilde 02/ 
356.42.59. 

Bernstein die opgaat in de heksensabbat uit 
Berlioz' Fantastische simfonie. Eerst was er 
Gent, toen kwamen de historische steden. Ik 
hield vooral van de kleinschaligheid van 
Brugge waar ik de Engelse koortraditie leer
de kennen en waarderen. Ik zag er elk jaar 
dezelfde gezichten en hoorde er dezelfde 
talen, een bont gezelschap van mensen die 
het lawaai schuwen en genieten van de 
verstilde klank van clavecimbel en viola da 
gamba of van de heldere stem van Emma 
Kirkby, zo weggelopen uit een doek van 
Hans Memllnc. Ik zag het festival groeien en 
was bang dat het zichzelf zou voorbijlopen. 

Mijn gevoelens zijn niet onverdeeld. Soms 
lijkt het festival me een samenzwering van 
een elite die in het koncert slechts het 
voorspel tot de receptie ziet, terwijl de ware 
melomaan op zijn honger blijft en geen 
kaartje bemachtigen kan. Soms huiver ik bij 
de gedachte dat de sponsors naast de sport 
ook de muze zullen kooien. Soms denk ik 
aan de hopeloze strijd die Jan Briers moest 
en nog moet voeren voor een volwaardige 
koncertzaal in Gent, de bakermat van het 
festival. 

Maar er is zoveel meer dat tot vreugde 
stemt. Het festival doet me — om het bij de 
muziek te houden — aan Smetana's Moldau 
denken. Bronnen worden beek, beek wordt 
rivier. Oeverbewoners voelen er zich thuis. 
En rijen vreemdelingen wandelen verbaasd 
om al dat schoons langs de Dijver in Brugge 
en de Graslei in Gent om 's avonds bij 
Purcell of Mahler te belanden. Het festival 
doet niet gek met prijzen. Wie uitkijkt betaalt 
niet meer dan voor een zitje in de tempel van 
Anderlecht of Brugge, met dit verschil dat 
komponist en musikus hun vak wat ernstiger 
nemen dan sommige halfgoden uit het voet
balwereldje. Het festival biedt jonge mensen 
meer dan één buitenkans. Maar de drempel 
Is vaak hoog. En wie durft het nog aan hen bij 
de hand te nemen om de paden van Bach of 
Mozart te verkennen ? 

En — waarom zouden we het schaamtevol 
verborgen houden? — het festival kiest als 
centrale figuur vaak een Vlaming uit. France 
Springuel, Philippe Herreweghe, Sigiswald 
Kuljken, Jos Van Immerseel en Walter Boey-
kens vormen een lange rij van grote vertol
kers, vaak pioniers op hun terrein. Dikwijls 
hoorde ik hun lof zingen op France Musique 
toen ze hier — oh petit pays, petit esprit — 
amper aan bod kwamen. Dit jaar staat Roel 
Dieltiens centraal. Hij is een befaamd cellist 
en zoon van Lode, komponist en sinds jaren 
dirigent op het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

In een volgende bijdrage valt er wat meer 
licht op deze figuren en op het programma 
van het festival 1992. 

WDB 
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MONUMENTEN 

BLIJVERTJES 
Terwijl bij ons de kleinl<unst hoogtij vierde 

gingen in 71 The Beatles uit elkaar, en deed 
de glitter van David Bowie en andere Slades 
zijn intrede. Gelukkig was er ook Kevin 
Ayers, in de sixties een der spilfiguren van 
Soft Machine, die voor betere pop zorgde. 
Naast ondermeer Mike Olfield (je weet wel 
van ,,Tubular Bells") eksperimenteerde hij 
met blues en aanverwanten. Op 1 juni 74 gaf 
Kevin Ayers het legendarische koncert met 
John Cale en wijlen Nico. Ayers is een beetje 
te vergelijken met onze Zjef Van Uytsel: ,,lk 
ben niet lui", zegt hij van zichzelf, „maar 
verschrikkelijk traag als ik aan muziek 
werk." Daardoor kwam pas in '80 „That's 
what you get", en in '83 de sterke plaat 
„Diamond Jack...". Nu verscheen, even
eens bij Indisc „Still life with guitar". Voor 
een uitgelezen publiek van kenners trad hij 
op in de Brusselse Anclenne Belgique, hij 
bracht er de nummers van „ Still live with 
guitar" én een mooie selektie uit voorgaand 
werk. Het meeslepende ,,Feeling" (dat de 
plaat inleidt) en het luie „Ghost train" en 
„Depend on you" waren net als op de plaat 
meesterwerkjes. Liefhebbers zullen genieten 
van de lichtvoetige blues van „M 16" en 
vooral van het instrumentale ,,Don' t", met 
(eks-Pentangle) Danny Thompson aan de 
bas. Ayers rondde zijn optreden folky af met 
een overtuigend ,,Irene Goodnight". 

Precies dertig jaar geleden pakten de 
Rolling Stones uit met hun eerste singeltjes, 
als tegenwicht voor de modieuze Beatles. 
Spilfiguren waren (en zijn) zanger Mick Jag-
ger en gitarist Keith Richards, die samen — 
net als Lennon en Mc Cartney van The 
Beatles- een resem prachtsongs schreven 
naast stevig opgepoetste pioniersblues. Een 
grote hit werd toen ,,Time is on my side", een 
lijflied van Richards, die door trends en 
stijlen heen trouw bleef aan de rythm en 
blues (Jagger liet zich door reggae en bloed-
loze ,,americana" meetronen). Bij Virgin ver
scheen nu een soloplaat van Richards onder 
de naam ,,X-pensive winos", en zowel fans
van-toen als jongeren-van-nu zullen deze 
live-opname weren te waarderen. 

Het eerste drieluik refereert naar de origi
nele Stones en hun rockidool Chuck berry, 
halfweg de plaat voormelde ,,Time", bluesy 
door Sarah Dasch ingezongen. Richards' 
gitaarwerk blijft meesterlijk, her en der 
scheurt een saxofoon, en het publiek is 
hoorbaar in z'n nopjes. Keith tekent ook voor 
de volgende vier nummers, wellicht wat door 
spitsbroeder Jagger beïnvloed, met wie hij 
„Happy" en „Connection" schreef, even
eens op de liveplaat te horen. Uitschieter is 
ongetwijfeld „Whip it up Het wat ingetoomde 
„Rockawhile" rondt sfeervol een plaat af die 
enerzijds de Stones niet wil laten vergeten en 
anderzijds Richards op zijn best iaat horen 
als gitarist, zanger en komponist. 

S.D. 

EEN VLAAMS MONUMENTEN
EN LANSCHAPSBELEID 

Verleden week bracht WIJ kommen-
taar bij de beleidsverklaring van Johan 
Sauwens aangaande het Vlaams Monu
menten- en Landschapsbeleid. De minis
ter kreeg vanwege de media en de ge
specialiseerde pers veel belangstelling 
en aanmoediging. De krant De Stan
daard sprak van een ,,veelbelovend be-
leidsdokument" en in de kommissie 
Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse 
Raad was er niets dan lof, ook vanwege 
Agalev. 

Door de goede zorgen van het Bestuur 
Monumenten en Landschappen werd de 
beleidsverklaring in een prachtig geïllus
treerde brochure (16blz.) uitgegeven. 
Voor WIJ-lezers die een hart hebben voor 
monumenten- en landschapszorg ligt op 
onze redaktie zo'n brochure klaar. Op 
een eenvoudige vraag aan WIJ (Barrika-
denplein, 12 te 1000 Brussel) wordt zo'n 
brochure aan de belangstellenden ge
stuurd. 
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ORANJE KLEURT HET 
EUROPESE VOETBAL 

D
E FC Barcelona heeft voor het 
eerst in zijn bestaan de meest 
begeerde van alle voetbaltro
feeën gewonnen. De Europabe
ker voor landskampioenen. Dat 
is voor Spanje en Katalonië veel 
meer dan een sportieve gebeur
tenis. 

Een straks vijfendertig jaar 
oude frustratie is van de schou
ders van de vereniging die zo

veel meer is dan een voetbalklub (,,mas que 
un club") afgevallen. In Madrid zal men 
begrepen hebben. 

AL DE TROTS... 
Over Barcelona schrijven is een genot. De 

klub werd vlak voor de eeuwwisseling opge
richt door Hans Gamper, een Zwitser. Sport 
(zeilen, schermen, paardenkoersen) was 
toen nog het voorrecht van de rijken. Enkel in 
Engeland had het voetbal al bestaansrecht 
verworven. Gampers idee — hij stichtte in 
Barcelona een omnisportklub waarin meer
dere disciplines werden en nog steeds wor
den beoefend — ging haar eigen leven 
leiden en de werkelijkheid overtrof ruim
schoots zijn verbeelding. De grote promotor, 
de onbetaalbare propagandist van Barcelo
na heette evenwel... generaal Franco. Jawel. 
Zeer zeker. Ongewild en tot zijn grote erger
nis. De sportklub kataliseerde al het onge
noegen, al de wrok, al de opstandigheid, al 
het zelfbewustzijn, al de trots van Katalonië. 
Zij was de enige plek waarin rijk en arm, 
groot en klein, slim en dom hun misprijzen 
voor Madrid, voor het officiële Spanje en voor 
het regime van de generaal kwijt konden. 
Rond het voetbalveld kon men de opgekrop
te afkeer kwijt. Het stadion scheen vaak een 
broeinest van bekoorlijk anarchisme. Met 
haar oeverloze rijkdom — 108.000 socio's 
betalen jaarlijks hun bijdrage en de klub bezit 
een eigen bankinstelling — werd Barca 
evenzeer een politieke als een sportieve 
vereniging. 

De weerzin voor het grote Real Madrid met 
de onvergelijkbare erelijst was lijfelijk aanwe
zig. Barca bestreed de geïnstitutionaliseerde 
overmacht. Het voelde zich tientallen jaren 
belaagd door de scheidsrechters. Het klaag
de de bondsstrukturen aan. Het greep vaak 
naar de sportieve macht. Met historische 
namen: Kocsis en Kubala, Cruyff en Marado-
na. Rinus Michels en Menotti zaten op de 
trainersbank. Alles werd inmiddels gewon
nen : behalve die ene begeerde trofee wiens 
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glans en historie zozeer verbonden bleef met 
het Real Madrid van Di Stefano, Puskas en 
Kopa. 

RECHT GEDAAN 
De Europacup I. Sinds woensdagavond 

werd de geschiedenis recht gedaan. Na twee 
eerdere mislukkingen tegen Benfica (in 
1961) en Steaua Boekarest dat in 1986 de 
wereld verbijsterde toen doelman Ducadam 
na de verlengingen de vijf strafschoppen 
stopte... 

Woensdagavond werd alles rechtgetrok-

De Europese prijzen zijn ver
deeld. De Europacup I eindelijl( 
voor de CF Barcelona, de Euro
pacup tl voor Werder Bremen en 
de Uefacup voor Ajax Amster
dam. Betoningen voor drie grote 
voetballanden. Trofeeën voor 
twee „eeuwige waarden" van het 
internationale klubvoetbal. Bar
celona heet met AC Milan de 
rijkste klub ter wereld te zijn. De 
sportieve traditie van AJax is 
waardevast ais zuiver goud. 
Twee klubs ook die daarmee hun 
palmares „vervolledigen" en de 
enige van de drie Europacups die 
hen nog ontbrak mee naar huis 
voerden. Cruyff en Koeman, Van 
Gaan en Winter plus Bergkamp. 
De Europese voetbalviag Is oran
je Ingekleurd. 

ken en niets was opvallender dan spelers die 
in hun grootste triomf hun ongewone oran-
jeshirts uittrokken om zich met hun klubkleu-
ren te omgorden. De pot met de grote oren 
kwam eindelijk in roodblauwe handen te
recht. 

Waarmee we nog niet gezegd hebben dat 
de Europacup I finale nog eens een echte 
topmatch was. Met veel en goed aanvallend 
voetbal. Vooral vanwege de Spanjaarden. 
Met een uitmuntende Ronald Koeman. 
Wiens vlammende afstandsschot uiteindelijk 
(na een stilstaande fase!) over het resultaat 
besliste. Met op de trainersbank de unieke 
Johan Cruyff, vermoedelijk de grootste voet-
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Koeman, één vrijschop was voldoen
de, (foto epa) 

baller die Europa voortbracht. Cruyffie, die 
eerder als speler in Barcelona werd aanbe
den, beleed andermaal in woord en daad zijn 
geloof in offensief voetbal. Hij voorspelde 
boud dat ,,Barca zou winnen omdat het de 
betere ploeg bezat, dat het voor spektakel 
zou zorgen, dat het niet naar Wembley was 
gekomen om via strafschoppen te winnen". 
Het was een heerlijke partij die een schone 
winnaar kreeg en daarom velen opnieuw met 
topvoetbal verzoende. Een match ook waarin 
voor ons duidelijk werd dat het Latijns voet
bal met zijn surplus aan talent en geld 
geleidelijk aan van de rest van Europa weg-
groeit. Een misschien zorgwekkende evolu
tie. 

Maar wie doet er wat aan? 

AMSTERDAMSE LEF 
Ajax Amsterdam is een begrip. De klub 

van Cruyff en Keizer, van Neeskens en Krol, 
van Rinus Michels en Leo Beenhakker. De 
klub ook van Rijkaard, Van Basten, Vanen
burg, Winter en Bergkamp. Wie in Nederland 
het statuut topvoetbalier wil verdienen moet 
vroeg of laat langs ,,de Meer" passeren. 



Ajax is vandaag de klub van Louis Van 
Gaal. Een zelfbewuste knaap die met matig 
sukses kortstondig zijn spelersgeluk zocht 
bij de FC Antwerp, maar ook bij Telstara, 
Sparta en AZ. De voetballer van toen kreeg 
inmiddels het etiket van toptrainer opgeplakt. 
Een toch wel zeer verrassende ontwikkeling. 
Van Gaal klom zo mogelijk nog sneller naar 
de top dan Hugo Broos. 

Toen Leo Beenhakker begin dit seizoen 
voor het grote geld naar Real Madrid vlucht
te, liet hij het jonge Ajax venweesd achter. 
Tenminste daar geleek het op, dat werd 
algemeen verondersteld. Maar dat was zon
der de waard gerekend en die heet Louis Van 
Gaal. Hij noemde zichzelf ,,eerlijk, konse-
kwent en direkt" toen hij op 30 september 
1991 tot technisch direkteur van Ajax werd 
gepromoveerd. Amsterdamse lef was hem 
duidelijk niet vreemd. Hij ging er ongege
neerd tegenaan. Alsof hij nooit wat anders 
had gedaan. Van Gaal, gevormd door elf jaar 
onderwijs, zag zichzelf ook als psicholoog en 
didaktikus. Hij sprak zo vrank en zo vrij dat 
zelfs de Nederlandse pers naar adem slikte 
en dat had niemand ooit eerder meege
maakt. Vanzelfsprekend ondernamen de 
betweterige persjongens hele en halve po
gingen om Van Gaal onderuit te halen. De 
titel vertrok immers weer richting Eindhoven. 
Een paar gevestigde spelerswaarden gingen 
(meestal tijdelijk) onderdoor en het vertrek 
(naar BayernsMunchen) van,,breekijzer" en 
„betonmolen" Jantje Wauters was voor de 
trainer helemaal geen punt. In Amsterdam 
leerden de bestuurslui evenwel geduld uitoe
fenen. Ze hebben leegloop en terugval in 
prestaties al vaker meegemaakt en overwon
nen. 

KRACHT EN 
UITHOUDING 

Van Gaal redde inmiddels zichzelf en zijn 
trainerstoekomst in de Uefacup. Met vrolijk, 
avontuurlijk en aanvallend voetbal. Vooral op 
Italiaanse bodem (in Genua en Turijn) schit
terde het nieuwste voetbalgoud van Neder
land. Bergkamp, Winter, Silooy, Kreek, Jonk, 
de Boer. Oud (maar nog jong) en nieuw (nog 
zeer jong) veroverden zich een plaats in het 
boekje van de steenrijke Italiaanse talent-
scouts. De leegloop dreigt andermaal op half 
lange termijn. Ajax heeft er leren mee leven. 
Het doet onverstoorbaar verder. De voor-
raadschuur van jong talent lijkt onuitputtelijk. 
De ene heeft zich nog niet gevestigd of de 
andere meldt zich al aan. Het moet te maken 
hebben met de zelfbewuste lef van de Am
sterdammers. Technisch hoogwaardig spel, 
dat wil Van Gaal zien. Hij kan zo lekker 
eigenwijs uitleg verschaffen, hij introduceert 
zo graag nieuwe begrippen als teambuilding, 
hij kijkt zijn gesprekspartners zo onvervaard 
zelfzeker in de ogen. Hij verrijkt het interna
tionale trainerkorps met een ,.zeldzaam ek-
semplaar". Ajax vaart er wel bij. De Neder
landse topklub heeft inmiddels de ,,oude 

dame" uit Turijn, Juventus, vervoegd als 
klub die de drie Europese bekers vermocht 
te winnen. Zo duurzaam is ,,de jodenklub uit 
Amsterdam". 

Europacup II winnaar Werder Bremen is 
uit duidelijk ander hout gesneden. Het proto-
tipe van een oerdegelijk Duits klubelftal. 
Sterk, krachtig, taai en realistisch. Veel uit-
houdings- en loopvermogen. Een trainer die 
de liefhebbers van mooi en technisch voetbal 
maar matig beroert. Van Otto Rehagel heb
ben we nooit wakker gelegen. Maar de 
resultaten zijn er wel. In tien jaar won Reha
gel met Bremen alles. De kampioenstitel, de 
Duitse beker, de Europacup en de klub is 
financieel kerngezond. Men moet het doen. 

Het Duitse voetbal oogt dezer dagen le
venskrachtiger dan ooit. Het gemiddelde 
aantal toeschouwers voor ligawedstrijden 
liep in de voorbije maanden op tot bijna 
24.000. Het rekord van 1977-1978 werd ruim 
verbeterd. Het wil wat zeggen. Bovendien 
leverden machtige televisiestations slag om 
de uitzendingsrechten. De kommerciële zen
der Sat 1 triomfeerde maar moet in vijf jaar 
wel ongeveer 14 miljard franken op tafel 
leggen. De eens zo populaire Sportshow (in 
zijn beste dagen goed voor 15 miljoen kij

kers) van ARD dreigt weldra niets meer voor 
te stellen... 

Een verklaring vinden voor die ongehoor
de populariteit en dat mateloos schaamtelo
ze opbod is niet eenvoudig. In Duitsland 
wordt de eindrangschikking niet noodzake
lijk bepaald door het kapitaalsvermogen van 
de klubs en wordt nog altijd overal rechtaan 
rechttoe gevoetbald. Zo'n beetje Sturm und 
drang zonder ingewikkelde taktische scena
rio's. Iedereen kan van iedereen verliezen 
(en winnen) en de beslissing in het Duitse 
kampioenschap viel vier minuten voor het 
laatste eindsignaal. Wij kunnen daarvan en
kel dromen. Maar het is wel logisch dat zo'n 
ijzersterk voetballand een Europacupwin-
naar aflevert. 

Waarmee het doek is gevallen over de 
internationale kompetities voor klubelftallen. 
We eindigen met een hoopvolle (?) noot. De 
liefhebbers van Engels kompetitievoetbal ko
men volgend seizoen weer volop aan hun 
trekken. De BCC verwierf de rechten van de 
„premier league" voor vijf jaar. Elke zater
dagavond zal ,,the match of the day" ruim 
worden samengevat. Kostprijs? Oren en 
ogen dicht. Bij de twintig miljard! 

Flandrien 

Johan Cruijff, vermoedelijk de beste voetballer die Europa ooit voortbracht, nu 
Barca-trainer. (toto epa) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 30 MEI MAANDAG 1 JUNI 

T V 1 
10 30 Vak-werk, rond arbeid, 1100 Bijbenen, 
Salto Mortale en Veiliger wonen, 12 05 Babel, voor 
migranten, 15 40 Take a letter, darling, film, 
17 10 Okavango, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Schoolslag, spelprogr , 18 40 
Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schone schijn, serie 
20 30 Dream breakers, TV-film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Panic in Needie Pare, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, tekenfilmserie, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 35 Superforce, jeugdsene, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, 
spelprogr , 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Wild Geese II, film 
2315 Nieuws 
23 30 VTM-Sport 
23 40 The out of towners, film 
01 20 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Wij mannen onder elkaar, kinderserie, 
08 06 Naar Timboektoe; 08 16 De beste clown 
ter wereld; 08 42 Ko de Boswachter Show, 
kinderprogr, 09 05 Een wereldverhaal, sprook
jes, 13 00 Nieuws; 15 35 Solliciteren met suk-
ses, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 16 08 De archl-
tektuur estafette, Deventer en Eindhoven, 16 24 
Heb ik Iets gemist?, TV-hoogtepunten, 17 12 
Young Ramsey, jeugdsene, 18 02 Boggle, woord
spel, 18 30 America's Cup, dok , 19 00 World 
Music Awards, reportage, 20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 08 Woman in red, film 
22.36 Glamourland 
23 00 Karel, praatshow 
23 15 Broadway Danny Rose, film 
00 38 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 1515 Favoriete schrijvers, por
tret, 16 00 Nieuws, 16 08 Museumschatten; 
1617 Dommel, tekenfilmsene, 16 30 Groentjes, 
16 41 Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 17 07 Onge
looflijk maar Bardi, illusionist, 17 32 Man over de 
vloer, serie, 18 00 Nieuws; 18 19 Onderweg met 
dieren, dok , 1 8 53 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 20 De baas in huis?, komische reeks 
19 51 De Verenigde Algemeene, serie 
20 21 Flying doctors, serie 
21 11 Dame Edna verovert Hollywood, praatshow 
22 06 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 40 Per sekonde wijzer, kwis 
23 17 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 52 Natuurmoment 
00 01 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 13 12 Studio sport: tennis; 18 00 
Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal ekstra; 19 00 P.S. De Ruimte, jongeren-
mag , 1 9 28 Wilde ganzen; 19 30 Hollywood, 
dok serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Het litteken, dok 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 Nieuws 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkafee, 12 45 Sportmiddag; 
13 15 Cat City, jeugdfilm, 15 00 Tanzania, toer 
dok , 16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 17 30 
Merlina, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 
Aliens next door, tekenfilm, 18 35 Zapp, rock, 
19 00 De Cosby show, serie, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend 
20 30 Secret army, serie 
21 25 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

15 20 GP F1 van Monaco, autorennen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 13 50 Tekenfilm; 14 00 
Love boat, sene, 14 50 Leadbelly, film, 17 00 De 
kinderakademie, jong talent, 17 50 VTM-Sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatshow, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, satirisch konsumenten-
progr 
21 00 Luc, praatshow 
22 00 Marblehead manor, serie 
22 25 Nieuws 
22 40 De sportshow 
23 45 Wild, wild world of animals, dieren uit de 
Benngzee 
0010 Nieuws 
Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 05 Solliciteren met sukses, 
kursusreeks, 15 30 NCRV klassiek, opera-hoogte
punten, 16 00 Nieuws; 16 05 Heb il( iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 05 Kiekeboe, kindersene ,17 15 
Oren van je kop, poppenreeks, 17 25 Kleur rijk, 
sene, 17 45 De sprookjesstoel, sene, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 30 Nummer 28, serie, 18 40 
Opgeruimd staat netjes, komische serie, 1910 
Star Trek: the next generation, serie, 20.00 
Nieuws 
20 15 Oude liefdes, spelprogr 
21 10 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 45 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 PIngu; 09 05 Babar; 09 30 Nathaniel maakt 
een busritje; 09 35 Lieve muis, kinderfilm, 10 05 
Achterwerk in de kast internationaal, 10 20 Me
neer Rommel, kindersene, 10 35 Watt??!, weten
schappen, 1100 Reiziger in muziek, 13 00 
Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf 
over zes, kultureel progr, 18 35 Jongens van de 
Witt; 19 00 The wonder years, sene, 19 27 On
rust, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 14 Zomergasten, Renee Soutendijk 
23 04 Nieuws 
Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Het allochtoon vldeo-cir-
kuit, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 30 Ak-
tuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capltool, 
live-debat, 12 45 Stichting Socutera; 12 50 Open 
universiteit; 13 00 Thuis in geldzaken, teleac, 
13 30 Het fantastische in de kunst, teleac, 14 00 
Studio sport: tennis, 18 15 Sesamstraat; 18 35 
Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 10 Crazy love, film 
21 35 Intermezzo, klassiek 
22 00 Nieuws 
22 07 Krekelgevechten, teatervoorstelling 

TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 51 Duupje, kinder
serie , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toeristische tips, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Vrij als een vogel, ekstra lange slotafleve
ring 
22 10 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 45 Vandaag 
23 10 Uitzending door derden 

TV 2 

17 30 Overname TV1 
20 30 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 
1992, galakoncert 

VTM 
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie, 
17 05 The A-team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 De gouden jaren, serie 
21 00 Road to Avonlea, serie 
22 00 Alsof het gisteren was, Michel D'Hooghe 
22 45 Murphy Brown, serie 
23 10 Nieuws 
23 25 Kortvlaams, kortfilms 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 44 G'oud en 
nieuw, muzikale reeks, 17 29125 jaar Het Neder
landse Rode Kruis, 17 39 Winnie the Pooh, 18 04 
Boggle, woordspel, 18 32 Sport op 1; 19 00 Weg 
van de snelweg — Nederland, NO-Utrecht/Eem-
land, 19 29 Roseanne, serie, 20 00 Nieuws. 
20.26 G'oud en nieuw, muzikale reeks 
21 31 Hier en nu special, aktualiteiten 
22 11 Prettig geregeld, komische reeks 
22 41 Ajax-Feijenoord, samenvatting 
23 04 Fanfare promotiekoncert, muzikale ont
moeting 
23 37 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Even zomer, jeugdfilm, 
18 00 Nieuws; 18 20 Big City metro, dok , 18 50 
Countdown, pop, 19 25 Inkel In Egypte, reisver
slag 
19 55 Veronica sport 
20 25 Miss Universie '92 International, reportage 
21 15 Veronica goes America, van de oost- naar 
de westkust 
21 45 Star trek: The Motion Picture, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-tv, 13 12 Studio sport: tennis, 16 55 
Ruimteschip aarde, teleac, 17 25 Britse en Ame
rikaanse literatuur, W Faulkner & W C Vt/illiams, 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal; 18 40 Het klokhuis, 19 00 Omgaan met 
stress, teleac, 19 30 De specialist, de ortopedi-
sche chirurg, 20 00 Nieuws 
20 25 Van huis uit, portret Lipsia Gwanmesia 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, teleac 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Databasemanagement, teleac 
23 45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 2 JUNI WOENSDAG 3 JUNI DONDERDAG 4 JUNI 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, jeugd-
serie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloog, serie, 18 35 Avonturenbaal, 
jeugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantie-
vlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 La grande saga des animaux, dierendok 
20 35 Married witli children, komische serie 
21 00 De Gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: 24 uur van Brussel, dok 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie, 
17 05 The A-team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie; 
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin 
20 30 Bompa, serie 
21 00 Dr. No, Bond-film 
22 15 Telefacts, aktualiteiten 
23 45 Nieuws 
00 00 Embassy, dramaserie 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10.50 TV-Fruitmand; 11 10 
Topmodel in Manhattan, dok, 13 00 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine huis op de 
prairie, sene, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 17 30 
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 Ronduit Club: 10 
jaarl, verslag, 18 35 Blackout, woordspelletje, 
19 04 Op weg naar Avonlea, sene, 19 50 Mijme
ringen , 20 00 Nieuws. 
20 25 Het milieu als staatsvijand?, milieudok 
21 19 Tijdsem II, aktualiteiten 
21 54 Wijzigingen voorbehouden, Billy Graham 
22 30 Praise, zang 
22 50 Zes onvergetelijke dagen, dok. 
23 40 Mi|meringen 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 14 00 Skoalle tv; 17 05 Verhalen 
van moeder de gans, 17 14 De geschiedenis van 
Ooit, jeugdsene, 17 31 De grote meneer Kaktus 
show, kinderprogr, 18 00 Nieuws; 18 16 Dubbel
dekkers, serie, 18 41 Daar kommen de schut
ters, serie, 19 14 Vijf tegen vijf, kwis, 19 40 
Police rescue, serie 
20 35 Oppassen I, komische serie 
21 04 De verleiding, reeks over reklame 
21 49 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 23 Golden girls, sene 
22 51 Favoriete schrijvers, Gerard Reve/Jan de 
Hartog 
23 24 Museumschatten 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, school-TV, 11 00 
Nieuws uit de natuur, school-TV, 12 00 Studio 
sport: tennis, 16 55 Ca va?, teleac, 17 25 Pron
to, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 05 
Studio sport: tennis, 20 00 Nieuws 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 
20 55 Let's dance, sene over dansen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Parlement en politiek, teleac 
23 45 Nieuws 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, jeugd
sene , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaal, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toen tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, sene 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, sene 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Theater Pittoresque, Toon Hermans 
23 35 So What? 1, jazz 

VTM 
17 00 Super 50, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin 
20 30 Far Oer Eilanden-België, voetbal 
22 15 Hardcastle & McCormick, sene 
23 00 Nieuws 
23 15 Hill Street Blues, politieserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm
festival, 16 20 Wenn der weisse Flieder wieder 
blüht, film, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 
Kunstbende, dok , 1 9 00 Land van de arend, 
dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Sissi, film 
22 15 Pyramide, kwis 
22 50 Ach, Amerika, dok sene 
23 30 Nieuwsnet 12, dramaserie 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 33 Babes, komische sene, 
18 00 Nieuws; 18 21 Dear John, sene, 18 48 
Candid camera, verborgen kamera, 1913 Expo 
'92 Sevilla, Uruguay en Denemarken 
19 45 Derrick, misdaadserie 
20 48 Ingang Oost, dok sene 
21 17 In kortgeding, rechtszaken 
21 44 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 19 TV-Masqué: Gouden roos van Montreux 
'92, reportage 
23 08 TROS TV-show op reis 
23 52 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 12 00 Studio sport: tennis, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 05 Studio sport: 
tennis, 19 54 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
21 00 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 15 Let's dance, dansreeks 
23 45 Nieuws 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, jeugd
sene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaal, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen, 19.30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Domimnick and Eugene, film 

TV 2 

14 00 Sport extra: tennis 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfiimsefie, 
17 05 The A-team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie; 
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Hunter, sene 
22 30 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
23 25 Nieuws 
23 45 Friday the 13th, sene 
00 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 55 Nieuws, 17 00 The Arctic, 
dok , 17 32 Ferris Bueller, tienerserie, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 28 Forzal, jongerenmag , 
18 52 De sleutels van Fort Boyard, spelprogr.; 
20 00 Nieuws 
20 25 Lovejoy, sene 
21 24 Televizier, aktualiteiten 
22 04 L.A. Law, advokatensene 
22 52 Vinger aan de pols, med rubriek 
23 20 De architektuur estafette, Zeewolde/U-
trecht 
23 36 Morgen kan 't beter, kursus 
00 02 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Vriendschap of bloedver
wantschap, jeugdfilm, 18 00 Nieuws, 18 20 The 
new WKRP in Cincinnati, een onzekere toe
komst, serie, 18 50 Top 40,19 25 Run the gaunt
let, motorevenement 
20 15 Liedjes voor Oranje, amusement 
21 35 Veronica goes America, Van Inkel in NY 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 From the dead of night, trillerserie 
23 30 The Arsenio Hall show, praatshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 14 00 Studio sport: tennis; 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 05 Studio 
sport :tennis, 20 00 Nieuws. 
20 25 Verhalen van verre. Derde Wereldlanden 
21 15 Gitaar giganten, blues 
22 00 Nieuws 
22 05 Studio sport joernaal 
22 15 NOS-Laat, achtergrondinfo 
2315 De Kelten, kursus 
0015 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 5 JUNI 

TV1 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.51 Duupje, jeugd-
serie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.00 
Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, toer. tips; 
19.25 iMededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg ens euh, spelprogr. 
20.25 40 jaar Strangers, TV-show 
21.20 IMatlock, advokatenserie 
22.05 Sledge Hammer, serie 
22.30 Vandaag 
23.00 Dokument: Om u te dienen, dok. 
23.50 Thriller: Moord in het motel, trillerserie 

TV 2 
12.00 Studio sport: tennis 

VTM 
17.00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie; 
17.05 The A-team, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie; 
19.00 Nieuws; 19.30 Waagstuk, kwis 
20.00 Rad van fortuin 
20.30 Klasgenoten, Bernard Verheyden 
21.30 Norman Rockwell's beaking home ties, 
TV-film 
23.15 Nieuws 
23.30 New Mike Hammer, serie 
00.25 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.31 G'Oud en 
Nieuw, amusement; 17.33 Parker Lewis can't 
lose, jeugdsene; 17.59 Boggle, woordspel; 18.27 
Ja, natuurlijk extra, dok.; 18.51 Zo vader, zo 
zoon, raadspel; 19.30 Cosby show, serie; 20.00 
Nieuws 
20.25 Jacknife, film 
22.10 Dokument: de laatste zwijnen, dok. 
22.56 The Commish, politieserie 
23.46 Miniatuur, meditatie 
23.54 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.46 Wetenswaar-
devol Wubbo Ockels, populaire wetenschappen; 
19.18 Joost — Zo goed als normaal; 19.47 
Vocaal centraal, Benny Neyman 
20.20 Privé voor twee, klucht 
21.37 Vrijdag Robinson, amusement 
22.22 Allo allo, komische reeks 
22.49 In the heat of the night, reeks 
23.35 Perry Mason, advokatenserie 
01.13 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV. 10.00 Nieuws uit de natuur, schoolte
levisie; 11.00 Schooltv-weekjoernaal; 12.00 Stu
dio sport: tennis; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesam
straat; 18.30Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.05 Studio sport: tennis; 19.54 Politieke partij
en; 20.00 Nieuws. 
20.25 Studio sport: voetbal 
22.30 Nieuws 
22.45 NOS-laat 
23.25 Verhalen van verre, fllmciklus 
00.15 Nieuws 

Kitty Winn en Al Pacino in The Panic In Needie Street, een film over 
drugsproblematiek. Zaterdag 30 mei op TV1, om 23u.05. 

ZATERDAG 30 MEI 

PANIC IN 
NEEDLE PARK 

Na een illegale abortus vindt Helen een 
onderdak bij Bobby, een heroïneverslaaf-
de. Na een tijdje raakt ze zelf aan de 
drugs en dan gaat het van kwaad naar 
erger. Al Pacina en Kitty Winn schitteren 
in deze Amerik. film van Jerry Schatz-
berg (1971). (TV1, om 23u.05) 

ZONDAG 31 MEI 

DEAD RINGERS 
Psichologische triller waarin de soms 

perverse relatie tussen twee identieke 
tweelingbroers centraal staat. Gebruik
makend van technische hoogstandjes en 
van erg verzorgde dekors tilt regisseur 
David Cronenberg deze film (1988) bo
ven de middelmaat uit en Jeremy Irons 
geeft in de dubbele rol een briljant staal
tje akteerkunst weg. (BBC 2, om 23u.15) 

MAANDAG 1 JUNI 

STAR TREK 
Het lag voor de hand dat van de 

suksesvolle TV-serie Star Trek een film 
zou worden gedraaid. Robert Wise zorg
de voor de eerste in 1979 maar het 
resultaat is niet bepaald schitterend te 
noemen en is enkel aan te raden voor 
fans van het genre. (Ned. 2, om 21u.45) 

DINSDAG 2 JUNI 

DR. NO 
Britse spionagefilm van Terence 

Young (1962) met Sean Connery. Deze 
eerste James Bond-film is een zwierige, 
betrekkelijk goedkope aktiefilm met o.m. 

James Bonds geworstel met een tarantu
la en de memorabele verschijning van 
Ursula Andress, die in haar witte bikini 
als een nimf uit de zee komt gestapt. 
(VTM, om 21u.) 

WOENSDAG 3 JUNI 

WENN DER WEISSE 
FLIEDER WIEDER 
BLÜHT 

Een zanger keert na vijftien jaar terug 
bij zijn ex-vrouw en dochter. Romy 
Schneider en moeder Magda kunnen het 
ook zonder hem stellen in deze romanti
sche Duitse familiefilm van Hans Deppe 
(1953). (Ned. 1, om 16u.20) 

DONDERDAG 4 JUNI 

DOMINICK 
AND EUGENE 

Erg ontroerende film van Robert M. 
Young (1988) over een jonge student 
geneeskunde en zijn band met zijn licht 
gehandikapte tweelingbroer. Een simpa-
tiek verhaal over liefde, medeleven en 
verantwoordelijkheid. Met Tom Huice en 
Ray Liotta. (TV1, om 22u.55) 

VRIJDAG 5 JUNI 

JACKNIFE 
Twee Viëtnamveteranen gaan samen 

een dagje vissen. Wat een hartelijke 
reünie had moeten worden, mondt uit in 
een konfrontatie van opgekropte frustra
ties en haatgevoelens. Amerik. film van 
David Jones (1988) met Robert De Niro, 
Ed Harris en Kathy Baker. (Ned. 1, om 
20U.25) 
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RAMADAMA: BIEZONDER WAARDEVOL 
Sean Connery is een magistrale Medicine 

Man. Deze film van regisseur John McTier-
nan is echter helemaal niet magistraal, eer
der stroperig, melodramatisch. Misschien 
wilde McTiernan na zijn aktiefilms Predator 
(Schwarzenegger), Die Hard (Bruce Willis) 
en The hunt for Red October (Connery) eens 
wat anders, begrijpelijk. Jammer genoeg had 
hij een duidelijk te groot budget. Dit had een 
kleine film moeten worden, zodat er meer 
aandacht aan de uitdieping van de karakters 
had kunnen worden besteed. Het 3.000.000 
dollar scenario van Tom „Dead Poets Socie
ty" Schulman vertoont op dit gebied nogal 
wat gaten, en dit zelfs met de hulp van Sally 
Robinson en Stoppard (die zich echter dis-
tancieerde). 

Campbell zit al jaren in het regenwoud en 
leeft daar met de indianen. De stichting die 
hem geld bezorgt zendt op een dag Dr. Rae 
Crane (Lorraine Bracco) om te zien of het 
projekt waar hij aan werkt, nog wel de moeite 
loont. Rae is een vrouw en dat bevalt Robert 
niet zo erg, wat nog erger is, zij maakt zelfs 
de dienst uit bij de Stichting. 

De hele film door zullen ze mekaar afbek
ken zoals Bogart en Hepburn dat deden in 
African Queen. Met deze uitzondering echter 
dat Robert een bizonder waardevol dokter is 
en geen avonturier en dat hij zelfs een serum 
tegen kanker op het spoor is. Hij heeft 
immers ongeneeslijke kankergevallen gene
zen met een serum van een bloem: de 
bromelia of is het door de insekten die er op 
leven? Een indiaanse toverdokter vertelt 
hem zijn geheim, maar te laat. De bescha
ving kwam steeds dichterbij en de indianen 
worden verplicht hun geboortegrond te verla
ten, om ze met een hun toegewezen plaats te 
verruilen. De bulldozers banen een weg en 
het vuur helpt hen daarbij een handje. In een 
poging hen tegen te houden zal dokter 
Campbell én zijn labo én zijn notities in de 
vlammen zien opgaan. 

Deze Medicine l^an is een naïeve poging, 
om aan te tonen dat we bezig zijn het 
geneeskundig erfgoed dat het regenwoud 
zou kunnen bevatten, volledig uit te roeien. 
Mooie plaatjes, mooie indiaanse meisjes met 
frisse borstjes en jongens met stevige kon
tjes zullen de gezonde voyeur wel naar de 
zaal lokken, een verstandig mens gaat liever 
een terrasje doen. 

RAMA DAMA 
Met Rama Dama, de nieuwe voor televisie 

gemaakte film van Herbstmilch-regisseur Jo
seph Vilsmaier had ik zo het gevoel: ik wou 
dat ik kon blijven zitten en de film een tweede 
maal bekijken. Maar dat kan tijdens persvi
sies natuurlijk niet. 

Voordien had ik het, om in Duitsland te 
blijven, ook met enkele van de latere Fass-
binder filmen: Die Ehe der l^aria Braun, Lili 
l^arleen, Die Sehnsucht der Veronil<a Voss. 

Leni Seiffert swingt met een zwarte 
Amerikaanse soldaat op de puinen 
van het Derde Rijk. 

Rama Dama is de naoorlogse Beierse 
(Münchense) uitdrukking en afkorting voor 
Raumen tun wir. 

De film begint in het kappersalon van Felix 
(Hans Schuier) en Kati Zeiler (Dana Vavro-
va), waar Felix de laatste klanten bedient, 
alvorens terug naar de oorlog, die op z'n 
einde loopt — al gelooft buurvrouw Klawutt-
ke nog steeds in de eindoverwinning —, te 
vertrekken. Ze vieren Kerst samen met hun 
dochtertje Marie, ook Kati's vriendin Leni 
Seiffert (Ivana Chylkova) is aanwezig. Kati is 
in verwachting. De volgende morgen vertrekt 
haar man naar het Oostfront. 

Enkele tijd later wordt hun huis tijdens een 
bombardement bijna met de grond gelijk 
gemaakt. Maar Kati en Leni gaan in de 
puinen leven, net zoals vele andere vrouwen 
en kinderen met hun. 

Net op de dag dat de Amerikanen de stad 
bezetten wordt Kati's kindje geboren: Thérè-
se, een kind van de vrede. De mannen keren 
naar huis. Maar Felix daagt voorlopig niet op. 
Kati gaat trouw naar het station met de foto 
van haar man, als de treinen van thuisko
mers aankomen. Op een dag komt Hans 
Stadier (Werner Stocker) in de puinen waar 
Kati woont aanzetten. Hij beweert Felix ge
kend te hebben. Hij liegt, maar dit geeft hem 
de gelege/iheid om in Kati's nabijheid te 
blijven en langzaam begint hij zich zelfs 
onmisbaar te maken. Hans weet van alles te 
,,organiseren" en Kati maakt daar dankbaar 
gebruik van, ze heeft tenslotte twee monden 
te vullen en van haar loontje als tramontvan
ger kan dat niet. 
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Leni heeft ondertussen de genoegens van 
de Amerikanen ontdekt en komt op een dag 
aanzetten met Burli (Alexander D. Hanany), 
een zwarte Amerikaanse soldaat, die op 
ieder Duitse volzin antwoordt met „Sorry", 
maar die erg gul voor Leni is, die haar 
vrienden laat meeparten. Leni wordt zwaar 
verliefd op haar Burli, maar deze verdwijnt 
van de ene dag op de andere. Naar huis? 
Gepakt bij zwarthandel? 

Kati die zich steeds verzet tegen haar 
gevoelens voor Hans, voelt steeds meer haar 
weerstand afbrokkelen. Hans is goed voor de 
kinderen en hij heeft zelfs een auto hersteld 
en neemt haar en de kinderen mee op dagjes 
uit. En dan gebeurt het onherroepelijke... 

Een erg gevoelige film met prachtig kame-
rawerk van Vilsmaier zelf, terwijl de muziek 
van Norbert Jurgen Schneider overal fijnge
voelig aanwezig is. In Duitsland kreeg hij het 
predikaat: biezonder waardevol mee. Gelijk 
hadden ze. Onze redaktie is wat blij 50 WIJ-
lezers de kans te geven de film gratis te gaan 
bekijken I 

Willem Sneer 

50 WIJ-LEZERS 
GRATIS NAAR 
RAMA DAMA 

Rama Dama is de Beierse uitdrukking 
die „wij ruimen op" betekent, ze staat 
voor het puinruimen. Deze film is een 
prachtig liefdesverhaal dat speelt tussen 
de puinen van München, net na de twee
de wereldoorlog (zie bespreking). De film 
zal vanaf 29 mei, voorlopig alleen in 
Antwerpen, lopen. 

50 WIJ-lezers kunnen gratis naar deze 
film, wel vlug bellen naar de WIJ-redaktie 
02/219.49.30. Vragen naar Milde De 
Leeuw. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 135 
HORIZONTAAL 

4. Je eigen laatste rustplaats? (11) 
7. Ook een hooggeplaatste zeeman moet 

een eenvormig kostuum dragen (16) 
9. Dezelfde tekst, dat kun je horen (11) 

10. Die is bezig rijp te worden (5) 
13. Stikken van het roken (6) 
14. Langer op een brandende kachel ge

staan dan nodig was? (8) 
15. Dit begint in de grond (5) 
16. Als dat in 't eten zit, proefje een lap (9) 
18. Moslimgebak (7) 
19. Dat zijn nog eens plechtige kleren! (7) 

VERTIKAAL 

1. Op zo'n snee brood vallen is pijnlijk (5) 
2. Talmen (6) 
3. Daar is volop plek om er je te vestigen 

(10) 
Plotselinge overschakeling naar een 
nieuw gespreksonderwerp (5, 4, 6) 
Voortdurend laten merken dat je niet 
kontent bent (8) 
Bij deze plechtigheid wordt een deel van 
een tand neergezet (7) 
Betreft een zeker samenwerkingsver
band (8) 
Goudstaaf die niet duur is (10) 
Op dit veld vraagt men aan een hemelli
chaam om te verdwijnen (5) 

17. Hemelse personen (6) 

4. 

5. 

8. 

11 
12 

OPLOSSING OPGAVE 133 
Horizontaal: 3. alt; 4. ijsberg; 7. assi-
senhoven; 9. projektielen; 10. uitvoer-
haven; 13. ONU; 14. brandnetel; 15. 
voetnoot; 17. krachtmens; 19. negorij. 

Vertikaal: 1. fluitje van een cent; 2. 
friemelen; 5. schuilhut; 6. verkleinen; 
8. struikrover; 11. volk; 12. nut; 16. 
tenzij; 18. moor. 

Tom Van Den Kerchove uit Beuken-
park 32 in 9880 Aalter wint een prijs
je. Zijn gele briefkaart met de juiste 
oplossing van opgave 133 werd uit 
de talrijke korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 135 ten 
laatste op dinsdag 9 juni op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

Opgelet! In het raster van opgave 
134 sloop een foutje: bij 13 horizon
taal moet u maar 8 vakjes tellen i.p.v. 
9 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Minister stapt 
uit Franse regering", 
las Ahasverus 

Bernard Tantpis 

Zoon van bisschop 
Is een Opus Casey 

• 

Zetduivel: 
SM-patiënt 

• 

Strijdlied van Mafia: 
Vivan bomma! 

Poperinge viert 
O.L.H. Ruimtevaart 

Olimplsche Spelen: ETA dreigt 
met Bask-etbal 

Geen Waldhelmelijke president 
meer In Oostenrijk 

ETAppeltje valt niet 
ver van de bom 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Ik ben drie keren erg blij geweest tijdens 
de jongste weken. 

— Éérst in onze afdeling. Op een avond 
belt William Vanhorenbeek bij ons thuis aan. 
Dat is onze afdelingsvoorzitter. Uit zijn tas 
diept hij een bundeltje brieven, notaatjes, 
bierkaartjes enz... op. Het zijn adresgege
vens, tijdens de voorbije maanden hem over
gemaakt door allen die leven in en rond onze 
Herentse werking. Twee uren lang telefone
ren we. En 5 personen gaan akkoord. Ja, zij 
willen zich méér en sterker inzetten in ons 
afdelingsbestuur. 

— Paul Vanden Bempt en Annie Ruytings, 
dat zijn onze arrondissementele voorzitter en 
sekretaris, doen hetzelfde voor de bestuurs-
kring van ons' aller Leuven, het 4e grootste 
arrondissement in Vlaanderen! En ook daar 
lukt het! Ons AB komt er een stevig stuk 
verjongd-vernieuwd uit. 

— En die dinamiek zet zich verder!,Natio
naal' heb ik nog nooit zoveel kandidaten 
geteld voor het AB en voor het DB als nu. 
Genoeg leven dus van laag tot hoog in 
Vlaanderen om ons' federale + Vlaams-
nationale boodschap verder gestalte te ge
ven. 

• Maar dat is niet genoeg. Wij moeten met 
zijn allen, leden en lezers, ons Toekomstplan 
voor Vlaanderen laten bloeien. Elke be-

stuurscel draagt daarin volle verantwoorde
lijkheid. Voor we de vakantie induiken moe
ten we mekaar-oefenen-ommekaar. Een me-
todiek ontwikkelen die onze bestuurshande
lingen doorradert. Vooreerst: hoepassen we 
onze 6 pijlers toe in ons bestuursgebied? 
Welk beeld vertonen we daarbij? Hoe verbe
teren we dat beeld? Hebben we een herha-
lingseffekt ingebouwd ? Toetsen we geregeld 
onze afdelingskoers op die richting? 

Hoever staat het met de ,produktiviteit' van 
onze bestuursleden? Zijn we nu reeds onze 
kandidatenlijsten voor de gemeenteraads
verkiezingen aan-het-opzetten? Onderhou
den we het waardenbewustzijn van ons' 
bestuur? Hebben we aan de wijkwerking al 
gesleuteld? 

• Trek er eens op uit voor een dag, met je 
afdelingsbestuur om een gemeenschappelij
ke basis uit te bouwen en een strategie te 
ontwikkelen. Maak op voorhand hiervoor een 
inventaris van de knelpunten. En ga er geen 
uit de weg! Heb je je agenda al klaar? 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

NIEUWE 
PARTIJFWVD 

Zaterdag jl. kwam in Brussel de VU-Partijraad 
samen voor haar Installatievergadering. 

Pol Vanden Bempt uit Bierbeek werd herkozen 
tot voorzitter van de Partijraad. Deze bediende in 
het Universitair Ziekenhuis Pellenberg is net geen 
42, arrondissementeel voorzitter VU-Leuven en 
OCMW-raadslid in Bierbeek. 

Het buro van de Partijraad bestaat verder uit 
Hildegard Callewaert (12.11.'59) uit Melle, Antoine 
Denert (27.05.'46) uit Kruibeke, Albrecht De Schrij
ver (11.07.'31) uit Itterbeek en Gerda Raskin 
(2.3.'54) uit Kessel-Lo. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Jonge dame (1970) zoekt werk als 
kantoorbediende, daktilo, of in winkel. Liefst deel
tijds. Is tweetalig. Omg. Leuven. Zich wenden tot 
red. WIJ. 

H O F DE DRAECK 

iignTf-'"" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf. 

Pas heringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners; 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

RODENBACH 
IN GENT 

Met de tentoonstelling Albrecht Roden-
bach wil het Rodenbachfonds het leven en 
werk, de denkwereld en de uitstraling van 
deze belangrijke Vlaamse figuur belichten. 

Het Rodenbachfonds zocht hiervoor naar 
een nieuw koncept. Het is een tentoonstel
ling geworden die het hedendaagse publiek 
kan aanspreken zonder het kulturele en 
geestelijke klimaat van de 19e eeuw geweld 
aan te doen. Men heeft er daarom in de 
opbouw naar gestreefd beeld- en tekstmate
riaal tot een harmonisch geheel te laten 
samenvloeien. 

Elk beeld wordt toegelicht aan de hand van 
een tekstfragment van A. Rodenbach: een 
gedicht, enkele verzen, een citaat uit zijn 
brieven of uit andere gedrukte bronnen. 

De tentoonstelling Dichter bij Vlaanderen 
gesloten. 

Op de officiële opening op vrijdag 29 mei 
om 19u. belicht Frank Seberechts, direkteur 
van het Rodenbachfonds, het belang van 
Rodenbach voor Gent. Nadien wordt een 
receptie aangeboden met Rodenbach-bier. 
Tijdens de openingsuren van de tentoonstel
ling kunnen de bezoekers de videovertoning 
van de Rodenbachfilm De mist treld op, een 
historisch doku-drama over het leven van 
Rodenbach, opgenomen door de BRTN in 
1980, bekijken. 

De kataloog en de heruitgave van Het 
Pennoen/Het Nieuw Pennoen worden te 
koop aangeboden en kosten 200 fr. 

Geleide bezoeken kunnen aangevraagd 
worden via het nationaal sekretariaat van het 
Rodenbachfonds, Gebr. Vandeveldestraat 
68 te 9000 Gent, 091/23.77.42. 
over Albrecht Rodenbach verblijft van 30 mei 
tot en met 14 juni in de Gentse Veldstraat in 
het Museum Vander Haeghen. Het is niet 
toevallig dat het Rodenbachfonds naar de 
Arteveldestad komt met deze tentoonstel
ling. De band tussen Albrecht Rodenbach en 
Gent is erg hecht geweest. De jonge dichter 
heeft in verschillende werkstukken de stad 
bezongen. Vooral Klokke Roeland en Sneys-
sens zijn gekend. 

Maar de verbondenheid van Rodenbach 
met Gent lag dieper. We denken dan vooral 
aan de landdagen van april en september 
1877, waar honderden Vlaamse studenten 
onder impuls van A. Rodenbach, Pol De 
Mont, Zeger Malfait e.a. samenkwamen. 

Ook in de voorbije decennia werd de 
verbondenheid van Rodenbach met Gent 
erkend, o.m. door de Gentse studentenbe
weging na de Tweede Wereldoorlog; ook 
hiervan zullen getuigenissen tijdens de ten
toonstelling te zien blijven. 

De tentoonstelling Is elke dag open van 
9u.30 tot 17u., maandag is het museum 
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DEZE WEEK IN 

Vlamingen 
en Walen 

De dialoog van gemeen-schap tot 
gemeenschap loopt stroef. 

Twistpun-ten blijken beluister-
baar, maar niet oplos-baar. 
Tenzij op een onortodoxe 

manier. Een gesprek met Hugo 
Schiltz over de stand van zaken, 

deze week in Knack. 

Noord versus Zuid 
De Verenigde Naties houden in Rio 

de Janeiro een konferentie over 
milieu en ontwikkeling, waaraan 

regeringsleiders en staatshoofden uit 
de hele wereld deelnemen. Het 

voortbestaan van de planeet aarde is 
in het geding. Deze week in Knack. 

Afscheid van KV Mechelen 
KV Mechelen, een klub in volle 

afbouw, blijft in de running voor de 
Belgische voetbalbeker. Een 

interview met boegbeeld Lei Clijsters, 
over het afscheid van rood-geel: deze 

week in Knack. 

Huisvrouw zoekt baan 
Huisvrouwen zoeken plotseling 

opnieuwe naar eenbaan. Waarom? 
En hoe verloopt hun terugkeer op de 

arbeidsmarkt? Drie gesprekken, 
deze week in Knack. 

PFF, IK ZIT NU OOK 
ELKE WEEK IN 

WEEKEND KNACK 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAiG 

TE KOOP 

UIT DE REGIO 

VLAAMS ZIEKENFONDS OPENT KANTOOR 
TE BERINGEN-KOERSEL 

In de Pieter Vanhoudtstraat 3B te Koersel open
de afgevaardigde Betty Buys zopas het nieuwe 
l<antoor van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds Lim
burg. Dat gebeurde in aanwezigheid van burge
meester Mondeleirs, beheerder en burgemeester 
van As, Jos Truyen en provinciaal koördinator Ritta 
Dumils. Wegens het stijgend aantal leden in de 
regio moest Betty Buys dringend uitkijken naar een 

MEI 

30 GENK; Kultureel verblijf in De Kinkhoorn te 
Oostende. Org.: VVVG-Genk. Info: 059/70.95.02. 
31 BREE: 22e Fiets- en wandelzoektocht door 
Groot-Bree, met toffe prijzen voor elkeen. Inschrij
ving vanaf 13u.30 in het Stadspark Boneput. 

JUNI 
9 BERINGEN: Stadsbezoek aan Brussel met socia
le rondtoer. Org.: WVG-Beringen/Heusden-Zol-
der/Lummen. 
10 GENK: Geleide wandeling in domein Bokrijk. 
Vertrek om 13u.15 aan het gemeentehuis te Genk. 
Org.: WVG-Genk. 
13 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Johan Sauwens en Frieda Brepoels. Van 10 
tot 12u. in 't Geleeg. 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

9 DEERLIJK: Bijeenkomst VWG bij Nelly Van 
Brakel, 11de Julilaan. Om 14u. Info: 77.81.96. 
10 KOEKELARE: Bert Anciaux over „Ons Brussel 
— De rol van het Volksnationalisme en de Volks
unie". Om 14U.30 in lokaal De Tere Plekke, Dorp
straat 5. Org.: VVVG-Koekelare. 
13 KOEKELARE: VWG-Koekelare voor een een-
dagsreis naar Eupen, aan 380 fr. voor de bus. Info 
bij IVIaurits Sabbe, Koncertplem 19 (051/58.24.37). 

kantoor dat als regionaal centrum kon fungeren. In 
Koersel zal in eerste instantie het ziekenfonds 
werken maar ook nevendiensten als jeugddienst, 
poetsdienst en bejaardenhulp. Betty Buys hoopt 
met deze uitgebreide dienstverlening in de onmid
dellijke buurt korter bij de bevolking te staan en een 
aansluiting bij het Vlaams Neutraal Ziekenfonds te 
bevorderen. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - IVIan (27.3.58), architekt, zoekt 
werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 920478. 

— GEZOCHT — Vrouw (11.10.68), diploma secun
dair ondewijs. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaeren
bergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920374. 

ROUW TE 
MIDDELKERKE 

Op 21 mei j . l . overleed in Oostende me
vrouw Alicia-Bertha Devynok, echtgenote 
Vandemeulebroucke. 

De overledene werd op 10 november 1910 
te Middelkerke geboren. De plechtige uit
vaartdienst heeft plaats op zaterdag 30 mei 
om 10U.30 in de St.-Willibrorduskerk te Mid
delkerke. (Begroeting in de kerk vanaf lOu.) 

De redaktie biedt dhr. André Vandemeule
broucke, de ganse familie en In het biezon-
der Jaak, gemeende blijken van medeleven 
bij het overlijden van mevrouw Devynck. 
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UIT OE REGIO 

ANTWERPEN 
MEI 

29 GEEL: Debat Vic Anciaux — Gerolf Annemans. 
Moderator: Bruno Huyghebaert (BRTN-nieuws-
dienst). Zaal Wijnhuis, Stationsstraat, om 20u. 
Org.: Vlaams Aktiegroep Geel. 
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. en in
schrijving ter plaatse. Iedereen welkom! 

JUNI 

5 MOL: Kookles in parochiecentrum Mol-Donk om 
9U.30. Org.: WVG-Mol. 
6 WOMMELGEM: Met autobus naar palingfestival 
in Mariekerke. Kulturele-toeristische-gastronomi-
sche happening. Paling in 't groen, bruine boter
ham met kaas, Flandria-boottocht, Verhaerenmu-
seum enz. Inschrijven verplicht bij W. Herbosch: 
.353.68.94. 
6 ZWIJNDRECHT: Kultureel verblijf Ravelingen-
Oostende tot 13/6. Org.: VWG-Zwijndrecht. 
13 MOL: Kultureel verblijf in Sandeshove, Zeedijk 
te Nieuwpoort, tot 20/6. Org.: VWG-Mol. 
14 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring gaat o.l.v. 
Walter Luyten met eigen wagens naar de Jaarmis 
voor de Nederlanden, in de dekenale kerk Waten. 
Wie zich aansluit richting St.-Omaars (F.VI), welis
waar met eigen auto, geeft eerst seintje 
(015/24.80.86 - 03/482.11.93), wie iemand kan 
meenemen ook. 
15 ZWIJNDRECHT: Sportkamp te Assebroek, tot 
19/6. Org.: VWG-Zwijndrecht. 

NATIONALE 
NEDERLANDEN 
LIEPEN GOED 
VAST... 

Vrijdag j. l . moesten tal van genodigden uit de 
politieke en bedrijfswereld te Wijnegem feestelijk 
,,Le bouquet" plaatsen op het winkelcentrum dat 
de Nationale Nederlanden-Vastgoed realiseerden. 
Onder bouquet plaatsen verstaan onze noordne
derlanders het planten van de meiboom... De 
uitnodigingen van deze slecht geïntegreerde inwij-
kelingen die zij hier voor rondstuurden waren 
namelijk tweetalig I 

Nergens kwam er reaktie, tenzij van de VU-ers. 
Zij protesteerden niet alleen bij deze firma die niets 
snapt van ons nationaliteitenprobleem. Om voort
aan zulke ernomiteiten te voorkomen werd een 
bezoek gebracht aan de konsul-generaal te Antwer
pen. De vijfkoppige afvaardiging werd geleid door 
Koen Raets, arrond. voorzitter en Herman Lau-
wers, kamerlid. Hem werd gevraagd zijn landgeno
ten diets te maken dat Nederlands toevallig ook de 
officiële taal in Vlaanderen is. En ook dat Vlaande
ren zelfs boven de Moerdijk erkend is als neder-
landssprekend gesprekspartner waar zelfs een 
Taalunie mee afgesloten werd. En op kommercieel 
gebied blijkt de Franstalige doelgroep in Vlaande
ren drastisch af te slanken zodat positieve diskrimi-
natie averechts werkt. 

Een boeiend gesprek greep dinsdag plaats op 
het konsulaat. Toch moest vastgesteld worden dat 
Nederlands begrip voor Vlaamse broeders eigenlijk 
overschaduwd wordt door verkeerd begrepen 
noordnederlands gevoel voor hoffelijkheid. Om het 
dan maar in de taal te zeggen die nationale 
Nederlanders trachten te verstaan: „Nederlands: 
nous maintiendronsl". Hugo Hermans 

ROEMENIE-NIEUWS 
TE KALMTHOUT 

Kapellen doet een oproep tot Kalmthout om de 
vrachtwagens voor het volgende konvooi naar 
Roemenië te helpen vullen. 

Als u nog een pakket wil maken: aarzel niet, bel 
Luc (664.16.67) of Riet (664.76.90) en spreek dan 
uw buren, vrienden en relaties aan om hetzelfde te 
doen. De pakketten worden samengebracht in 
Kapellen voor het volgende konvooi, wat waar
schijnlijk in juli zal vertrekken, met zoals vorig jaar 
de vrachtwagen(s) van de firma Philippo's Minera-
lenfabriek uit Kalmthout. Ook de twee voerders 
willen terug gratis een week vakantie opofferen 
voor de goede zaak. Wij doen ook meel 

J. Van Thillo-Verbruggen 

ZOEKERTJE 

AANKONDIGING EG-EKSAMEN 

De Kommisie van de Europese Gemeenschap
pen organiseert een algemeen vergelijkend onder
zoek voor de vorming van een aanwervingsreserve 
van Adjunkt-Assistenten-Korrektoren drukproeven. 

Voorwaarden: 
— Geboren zijn na 9 juni 1956. 
— Einddiploma volledig hoger middelbaar onder
wijs. 
— Twee jaar beroepservaring inzake het klaarma
ken van teksten in taalkundig en tipografisch op
zicht en het korrigeren van drukproeven. 

Uiterste indieningstermijn kandidaturen: 9 iuni 
1992. ' 

Info: Volksunie Europees Parlement, Bart Staes 
(02/284.23.94). 

öamus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

B O N VOOR INLICHTINGEN 
* * ^ ^ > ^ ( OPSTUREN A.U.B. ) 
NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
yyenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 
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UIT DE REGIO 

MEI 
29 GENT: „Dichter bij Vlaanderen". Opening Ro-
denbachtentoonstelling, om 19u. Openingswoord; 
Franl< Seberechts. In Museum A. Vander Haeghen, 
Veldstraat. Org.: FVK-Rodenbachfonds i.s.m. 
Stadsbestuur van Gent. 
30 EVERGEM: Fietsen door Evergems groen. Ong. 
25 km. via kerkwegels en molens. Vertrek tussen 
13U.45 en 14u. aan Domein Ten Bosch te Wippel-
gem. Info en inschrijven (100 fr.p.p. of 200 fr.p.ge-
zm) bij H. De Grauwde (53.97.66), R. Bruynbroeck 
(73.69.49) of P. Van Kerckhove (57.41.73). Org.: 
VU-Groot-Evergem. 

JUNI 
1 LEDE: Busreis naar Frans-Vlaanderen. Vertrek: 
8u. Terug: 20u. Prijs; volw. 350 fr., kind 200 fr. 
Inschrijven: Hubert Matthijs en Wilfried De Schrij
ver. Org.: VU-Lede. 
8 BELZELE: Bezoek met FVV aan plantentuin te 
Meise. Vertrek per bus om 13u. aan kerk te Belzele. 
Deelname (bus + ingang + tentoonstelling) leden 
en huisgenoten; 300 fr., andere 350 fr. Inschrijven 
tot 31/5 bij FVV-Belzele (53.06.28). 
12 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, wijn-, bier en 
maatjesavond. Vanaf 19u. in zaal Terbiest. Gast
spreker: Bert Anciaux. Muzikale animatie: Kabar-
doesj. Org.: VU-Herzele-Zuid. 
13 SCHOONAARDE: Invullen belastingsaangift. 
Van 9 tot 11u.30 bij Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11 te Schoonaarde (052/42.35.49). 
14 GENT: „Dichter bij Vlaanderen". Rodenbach-
tentoonstelling tot 14/6 in museum A. Vander 
Haeghen, Veldstraat. Open: di t/m zo. van 9u.30 tot 
17u. Maandag gesloten. Org.: FVK-Rodenbach-
fonds I.s.m. Stadsbestuur GEnt. 

PLAATSAANBIEDING 
— GEZOCHT — Alleenstaande dame die bereid is 
tegen vergoeding in het huis van twee kronisch 
zieke bejaarden te Melle te overnachten om in 
geval van nood een arts op te bellen. Er worden 
geen arbeidsprestaties verlangd. Belangstellenden 
z.w. Oswald Van Ooteghem, 091/30.72.87. 

— WERFRESERVE — Instelling universitair onder
wijs in het Antwerpse legt werfreserve aan voor een 
adjunkt van de direkteur Financiële Dienst. Deelne-
mingsvoonwaarde: einddiploma universitair onder
wijs, met voorkeur voor licentiaat ekonomische 
wetenschappen of handelsingenieur. Verdere infor
matie: Eddy Gaublomme, tel. (na 19u.) 
03/455.90.88. 

NIEUW ARRONDISSEMENTS-

BESTUUR VU- WAASLAND 

De arrondissementsraad van de VU-Waasland 
duidde een nieuw bestuur aan voor een termijn van 
drie jaar. Tot voorzitter werd Boudewijn Vlegels (40 
jaar) uit Kieldrecht verkozen. Hij is VU-fraktievoor-
zitter in de gemeenteraad van Beveren. Boudewijn 
Vlegels volgt aan het hoofd van het VU-rrondisse-
mentsbestuur Jan Weyers op, die als uittredend 
voorzitter statutair niet meer herkiesbaar was. Wey
ers bekleedde het voorzitterschap gedurende zes 
jaar en is ook gemeenteraadslid te Beveren. 

Jan-Pieter Maes uit Sint-Niklaas werd herkozen 
als arrondissmenteel sekretaris. Hij is ook afde
lingsvoorzitter in de Wase hoofdstad. 

Werden verkozen als gewone bestuursleden; 
Maria Dhollander (leden, abonnees en vrouwen
werking) uit Kemzeke, gemeenteraadslid te Steke
ne; Lieven Dehandschutter (vorming en media) uit 
Sint-Niklaas, gemeenteraadslid-fraktievoorzitter; 
Dirk Maris (ondervoorzitter) uit Nieuwkerken, voor
zitter van het politiek kollege van de VU van Groot 
Sint-Niklaas; Lucie De Munck (penningmeester en 
vrouwenwerking) uit Snt-Gillis, gemeenteraadslid; 
Antoine Denert (mandatarissenbegeleiding) uit Ba

zel, burgemeester van Kruibeke; Jan Weyers (Eu-
roverantwoordelijke) uit Beveren, gemeenteraads
lid ; Joachim Mels (jongerenwerking) uit Sint-Pau
wels, afdelingsbestuurslid. 

Drie mandatarissen maken in hoofde van hun 
mandaat deel uit van het arrondissementsbestuur: 
Nelly Maes (senator) uit Sint-Niklaas, tevens sche
pen ; Robert Van Duyse (provinciaal raadslid) uit De 
Klinge, tevens gemeenteraadslid te Sint-Gillis; Leo 
Van Hoeylandt (provinciaal raadslid) uit Sint-Ni
klaas. 

De arrondissementsraad van de VU-Waasland 
wordt in de nationale VU-Partijraad vertegenwoor
digd door Boudewijn Vlegels, Jan-Pieter Maes, 
Antoine Denert en Lieven Dehandschutter. Plaats
vervangers zijn Jan Weyers en Luci De Munck. 

De vernieuwde ploeg die de komende drie 
jaar liet arr. St.-Nildaas moet leiden. In het 
midden voorzitter Boudewijn Vlegels, 
rechts van hem arr. sekretaris Jan-Pieter 
Maes. (foto Delro) 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E l ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 
Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
RCHVIIKA 

AMBIORIX 

BAMA 
IQcKitra 
adidas 
G U M A 

(tjabor) 
diadoiö 
MEPHISTO 

TX«?f 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 
T—r« 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

^ i t iaM te/iug ket MEEST amtaP. 
fcCeuitew van gans de KUST 
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UIT DE REG O 

VU-GENTBRUGGE-LEDEBERG VERNIEUWD 

DERDE 
WANDELZOEKTOCHT 
DOOR GENT 

De Volksunie-afdeling van Gent-Centrum-Zuid 
organizeert dit jaar haar derde wandelzoektocht 
door het historische Gent. Het wordt een boeiende 
l<ennismal<ing met een stukje Gent dat bij de 
doorsnee-Gentenaar en de doorsnee-toerist min
der bekend is, omdat tiet een beetje buiten de 
klassieke stadsrondleidingen valt. Toch is de wan
deling boordevol verrassingen; ze laat ons toe, om 
in de vaak vergeten aspekten van de herinneringen 
aan het roemrijk verleden van de aloude Artevelde-
stad onder te duiken, onder het motto In en langs 
de Gentse Kuip. 

Deze wandelzoektocht loopt tot 31 augustus 
1992. Inschrijving: 150 fr. per deelnemer, over te 
schrijven op rek. nr. 068-2077640-24 van Volksunie 
Gent-Centrum/Zuid, Voskenslaan 9, 9000 Gent. 

Een pakket mooie prijzen ligt te wachten op de 
winnaars. De prijsuitreiking zal als naar gewoonte 
plaatshebben in de maand september op het jaar
lijks feestelijk leden- en vriendensamenzijn. Juiste 
datum en andere praktika worden ten gepaste tijde 
medegedeeld. 

Informatie wordt u heel graag verstrekt door de 
afdelingssekretaris: R. Roels, Burggravenlaan 243, 
9000 Gent (091/22.72.37). Bij voorbaat van harte 
welkom! 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT - Vrouw (18.9.65) licentiaat in de 
Geschiedenis, richting Nieuwste Tijden. Zoekt werk 
in de omgeving van Gent, Antwerpen, Gent, Brug
ge. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920372. 

— MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT - FVK-Ro-
denbachfonds zoekt Maatschappelijk assisten 
(m/v) (liefst socio-kulturele vorming) voor DAC-
projekt. Inlichtingen via Herman Candries 
(02/519.85.14). 

— GEZOCHT — Vrouw (26.9.65), industrieel inge
nieur, richting Mechanika —• optie Elektronika. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 920373. 

— GEZOCHT — 24-jarige jongeman, met licen
tiaatsdiploma Bedrijfsekonoime van de RUG, zoekt 
passende start in zijn loopbaan. Streek speelt geen 
rol. Legerdienst volbracht. Inl. zich wenden tot-
Koen de Vos, tel. 091/51.26.53. 

ADVERTENTIE 

WERKAANBIEDING 
RUSTOORD WINDEKINDS VZW zoekt om 
onmiddellijke indiensttreding 

— 1 voltijdse verpleegster A1/A2 
— 2 halftijdse verpleegsters 

(tussen 17 U.-21 u.)-

Voor nadere inlichtingen: 
DHR. DIERICK WILFRED 
MEVR. DEBOES CHANTAL 

RUSTOORD WINDEKINDS V.Z.W. 
Lange Heergracht 61, 2800 MECHELEN 
015/21.06.05 

Na de statutaire verkiezing van het afdelingsbe
stuur van de afdeling Gentbrugge-Ledeberg po
seert de ploeg voor de foto. Voorzitter ing. Gert 
Robert; sekretaris-penningmeester Lieve Bogaert; 
propaganda-organisatie: Libert Robert en André 
Eliano; vrouwenwerking: Sabine Ingelbrecht; 
VUJO: Michel Segers. Pers en redaktie: Danny 

EERSTE LAUREAAT 
Op donderdag 30 april had in de prachtige 

Volkszaal van het Oudenaardse Stadhuis de prijs
uitreiking plaats van de Stichting André Geens. 

De Buzau-kern van de vzw Oudenaarde en 
Zustersteden was de eerste die met deze tweejaar
lijkse prijs ging lopen. 

De motivering voor het toekennen van deze prijs 
aan de Buzau-kern was volgens professor Chris 
Vandenbroeke, voorzitter van de Stichting André 
Geens: ,,Het sociaal engagement gebaseerd op 
pluralistische opvattingen met respekt voor de 

— GEZOCHT — 20-jarige jongedame met huma-
nioradiploma Ekon. Wetenschappen en Informati-
ka-opleiding en specialisatie Verzekeringen, zoekt 
passende betrekking in de hoofdstad of in Zuid-
west-Brabant. Voor inlichtingen senator Valkeniers 
(569.16.04). 

— GEZOCHT — 38-jarige alleenstaande dame met 
diploma hoger secundair ondenwijs afdeling Han
del, met bijkomende opleiding steno-daktilo en 
komputer, met ervaring in ministerieel kabinet en 
openbare dienst, zoekt passende betrekking in 
Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers 
(02/569.16.04). 

— TE KOOP — Komplete 15-delige encyclopedie 
„Twintig Eeuwen Vlaanderen". Uitg. Heideland-
Orbis, Hasselt 1972-1979, ISBN 90.291.0010.9, 21 
X 27 cm, 15 X ca. 400 biz. Vlaanderens geschiede
nis en kunst. Overvloedig geïllustreerd. Eenmalige 
druk. In oorspronkelijke verpakking. Nieuw. Prijs 
o.t.k. 054/50.06.23 na 18u. 
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Matton, Didier Heggerick en J. De Moor; Patrick 
Velghe en Joel De Roose. Eresenator Oswald Van 
Ooteghem en gemeenteraadslid A. Verpaele ver
volledigen deze uitgebreide ploeg. 

Veel sukses! 

a.d.m.) 

demokratie". Wat in den beginne kontakten waren 
tussen een Oudenaardse en een Roemeense fami
lie, groeide via uitwisseling van dans, muziek en 
teater uit tot spontane hulpakties na de val van 
Ceaucescu. Het bleef met bij één enkele hulpaktie. 

In Oudenaarde groeide dit uit tot een gestruktu-
reerde werking. In naam van de Buzau-kern nam 
Robert Vanden Broeck, voorzitter van de kern, een 
gedenkschaal en een check van 40.000 fr. in 
ontvangst van André Geens, gewezen minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. 

J. Vander Haeghen 
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STICHTING ANDRE GEENS VIERT 

HOTEL - RESTAURANT 

xtino 

fan. 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 



UT DE REG O 

BRABANT 

MEI 
30 HAACHT: Knabbel- en babbelavond, geani
meerd door de Vlaamse wereldmuziekgroep Zak
doek. Vanaf 18u. in zaal Onder de Toren te Haacht. 
Org.: VU-VVD Haacht. 

30 VOSSEM: VU-bal in zaal Edelweiss, Vossem-
berg, vanaf 20u.30. Iedereen welkom. Org.: VU-
Vossem. 

31 AFFLIGEM; Week van de fiets. Fietstocht 
doorheen Affligem, om 15u. Verzamelen om 14u.30 
aan Parochiezaal Hekelgem. ledere deelnemer 
ontvangt aandenken in de vorm van een fietsplaat. 
Org.: VU-Hekelgem-Essene en Teralfene 

JUNI 
8 KORTENBERG: Daguitstap naar Frans-Vlaande-
ren o.l.v. historikus Walter Luyten. Vertrek om 
7u.30 aan het oud gemeentehuis. Info: 
02/759.71.49. bij A. Noppen. 

8 ERPS-KWERPS: kVertrek om 7u.20 aan de kerk 
van Erps voor een busnt recht naar Belle (Bailleul-
F.VI). Bezoeken aan Godewaersvelde, Kassei, 
Sint-Omaars, Waten en Ekelsbeke, o.l.v. W. Luy
ten. Inschrijven door storting van 350 fr. op rekNnr. 
423-2016811-28 van Davidsfonds, Driewilgenstraat 
12, Erps. Info: 02/759.80.78. 

14 HOFSTADE: Rommelmarkt te Hofstade-Zemst, 
van 9 tot 13u. Dessertnamiddag in het parochiecen
trum van 13 tot 19u. Org.: VU-Hofstade. Info: 
015/41.62.33. 

ZOEKERTJES 

— GEZOCHT - Vrouw, ("03.02.69), hoger sek. 
onderwijs, zoekt werk als bediende of telefoniste in 
de omgeving van Brussel. O/Ref.920150. Voor inl. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

— GEZOCHT - Vrouw, ("16.06.70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr., Eng. Duits. Kennis daktilografie en 
tekstverwerking. Noties Spaans. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. O/Ref.920102. Voor inl. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

— GEZOCHT - Vrouw, ("25.01.66), kwalifikatie-
getuigschrift snit en naad. Zoekt werk in de omge
ving van Brussel. O/Ref.920103. Voor inl. kontak
teer kamerlid E. Van Vaerenbergh 02/519.86.94 
(van 7U.30 tot 15u.). 

VAKATURE 

— taak: edukatief medewerkter FVK-Roden-
bachfonds (m/v) 

— vereist diploma: maatschappelijk assis
tent met sociaal-kulturele vorming of kleu-
terleid(st)er 

— DAC-statuut, halftijds 
— standplaats: Gent 
— inlichtingen: sekretariaat FVK-Roden-

bachfonds, Gebr. Vandeveldestraat 68, 
9000 Gent, 091/232.77.42 

— aanvang: 1 juni 1992. 

OVERZICHT NIEUWE 
ARRONDISSEMENTELE BESTUREN 

Hierbij de lijst van de 
telefoonnummers bij de 

ARRONDISSEMENT 

AALST 

ANTWERPEN 
03/238.82.08 
03/238.82.95 (fax) 

BRUGGE 

BRUSSEL 

DENDERMONDE 

GENT-EEKLO 
091/23.70.98 
091/23.71.87 (fax) 
091/25.75.27 (VCLD) 

HALLE-VILVOORDE 

02/511.59.54 

HASSELT 

lEPER 

KORTRIJK 

LEUVEN 

lUECHELEN 

OOSTENDE.V.D. 
059/50.52.77 

OUDENAARDE 

ROESELARE-TIELT 
051/20.83.45 
051/20.85.63 
(Tonnie Soete) 

ST-NIKLAAS 

TONGEREN-MAASEIK 

TURNHOUT 

nieuwe arrondissementele voorzitters en sekretarissen. De 
plaatsen zijn deze van liet 

VOORZITTER 

Danny Denayer 

Koen Raets 

Luc Grootaerdt 

Marie-Paul Quix 

Gommaar De Wit 

Karel Van Horebeke 

Piet Ronsijn 

Wilfried Remy 

M. Meersseman 

Staf Beelen 

Pol Vanden Bempt 

Danny De Cuyper 

Roos Snauwaert 

Eddie Herteleer 

Joris Verbeke 

Boudewijn Vlegels 

Jos Ciaessens 

Jef Thys 

arr.sekretariaat 

SEKRETARIS 

Hugo De Bruecker 

Koen Paul! 

Gilbert Vanoverschelde 

Stef Delannoo 

Chris Van Acker 

P.De Paepe 

Reinhilde Raspoet 

Jo Melotte 

Wilfried Delaere 

Guido Verreth 

Annie Ruytings 

Mia Billiet 

Pierre Nolf 

Jacques Van der Haeghen 

Wim Jaques 

Jan-Pieter Maes 

Linda Vissers 

Frida Adams 

JAN PUIMEGE 

MET CD HERDACHT 

Op 22 mei 1982 overleed kleinkunstenaar 
Jan Puimège. Familie en vrienden blijven 
hem herinneren en in Wommelgem w êrd de 
aktieve Vlaamse Kring naar hem genoemd. 

Er is ook een verzamel-CD met 18 Puimè-
genummers uit die een goed overzicht geeft 
van zijn werk. Wie interesse heeft voor deze 
straalplaat neemt kontakt op met Iele Ticket 
Service 070/233.233, na betaling van 550fr. 
+ 45fr. verzendingskosten, ontvangt met de 
straalplaat thuis. 

Met de Jan Puimège CD draagt men 
tevens een steentje bij tot de realisatie van 
Jans droom: de oprichting van de Jan Pui-
mège-Prijs. Wie meer info wenst over dit 
initiatief kan terecht bij Jos en Sofke Puimè
ge, Dahliastraat 25 te 2160 Wommelgem 
(03/321.31.40) 
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MARKANT 
Ik kon mijn ogen met geloven Maar het is 

waar WIJ (vrijdag 15 mei j I) maakte rekla-
me voor Markant Waarschijnlijk betaalde 
reklame 

Als het zo IS dat Markant mets meer of 
mets minder is dan de erfgenaam van De 
Rode Vaan dan is de Volksunie zodanig de 
draad, haar geloofwaardigheid en haar cen
ten kwijt zodat ze uit alle, ook de meest 
verfoeilijke, ruiven wil eten 

Gabi Konings, Riemst 

Red.: Een betaalde reklame houdt niet 
in dat de redaktie het produkt aanprijst, de 
lezer is volwassen genoeg om ai dan niet 
op de boodschap in te gaan. Een adver
tentie voor een bier wil toch ook niet 
zeggen dat men voor alkoholisme pleit. 

SMALLE DOORGANG 
VAN PW 

Uw artikel onder Dialoog (WIJ, 21 mei j I) 
verdient alle aandacht Zelfs in de Vlaams 
Blokpers werd herinnerd aan het verraad van 
1970 (grendelgrondwet waardoor Vlaande
ren zijn demokratische meerderheid voor 
goed verloor) Bij dit verraad werden de 
katolieken en de socialisten (in de regenng) 
geholpen door de liberalen (met m de rege
nng) 

Alleen de Volksunie bestreed deze gren
dels, maaralleen zij moest sedertdien de last 
dragen van de rampzalige gevolgen 

Bewust dat roepen en jammeren met kan 
helpen heeft ze haar volle Vlaamse verant
woordelijkheid blijven opnemen Verleden 
jaar werd, moedwillig of met, de federale 
tweewoonst (met gemeenschappelijk ge
deelte Brussel) verminkt (zonder dak') ach
ter gelaten, zodat Dehaene met de „gebak
ken peren" zit 

De liberalen moeten ook deze keer, weer 
buiten de regenng, maar zorgen voor de 
noodzakelijke meerderheid En deze keer 
om de fout van 1970 zoveel mogelijk te 
herstellen Voor de VU-onderhandelaars is 
het nu gemakkelijk en onder geen enkel 
beding mag afgeweken worden van de 10 
punten, met alleen goedgekeurd door de 
PVV, maar ook door de leden van de Vlaam
se regenng 

In het artikel Eers/D;/waarschuwt Maurits 
Van Liedekerke met reden tegen de,,konink
lijke lobby", vertegenwoordigd door „pater 
bewaker" Jean-Luc, die m het verleden al 
bewezen heeft als Vlaming onbetrouwbaar te 
zijn 

Voor de Volksunie is het deze keer met 
meer zo moeilijk Zij neemt eerlijk deel aan 
de besprekingen, ze houdt voor alles een 
oogje in het zeil en ze weigert genoegen te 
nemen met foefjes om koning Boudewijn 

plezier te doen Met zijn troon als het kan, 
zonder die troon als het moet Zijn lobby
mensen hebben het zelf gezocht Vooral 
door hun gedrag en het Vlaams verraad van 
1970 

J.Em. Torfs, Oostende 

AAN DE OVERKANT 
Ik geloof met dat Jaak Vandemeulebrou-

cke ooit een ernstige poging heeft gedaan 
om Karel Dillen in zijn Regenboogfraktie te 
krijgen, zoals hij wel deed met buitenlandse 
partijen die er praktisch eenzelfde ideologie 
op nahouden als het Vlaams Blok (bv de 
Liga's) 

Liever broedertwisten wie nu echt Volks-
en Vlaamsnationalist is dan verzoening' 
(WIJ, 22 mei j I) 

Oe redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
is maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

Vergeten we met dat de meest Vlaams 
Blokgekozenen tot voor soms zeer korte tijd 
aktief waren m de Volksunie Ligt het met 
eerder aan de minder radikale, belgicistische 
koers van de VU, dan aan een plotse ideolo
gische ommezwaai van hen, dat zij van partij 
wisselden' 

Herman Schaerlaekens, 
Turnhout 

VROUWEN 
Minister L Tobback stelt aan de regenng 

maatregelen voor om de politieke partijen 
ertoe aan te zetten een derde vrouwen op 
hun kieslijsten te plaatsen Er wordt voorzien 
in pijnlijke sankties voor de overtredende 
partijen M i een dwaas en onbezonnen 
voorstel Minister Miet Smet, overjaarse fe
ministe, springt zonder nadenken mee op 
dezelfde kar 

Behalve dat deze maatregel een brutale 
schending betekent van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel, kan men zich afvragen 

41 

wat de reaktie zal zyn van andere belangrijke 
groepen m de samenleving zoals de werklo
zen, de bejaarden, de gehandikapten, de 
jongeren e a 

Het IS een onloochenbaar feit dat zich 
momenteel te weinig vrouwen aanbieden en 
voldoende interesse betonen voor een poli
tiek mandaat Veel partyen en organisaties 
zijn vruchteloos op zoek naar vrouwen voor 
leidende funkties 

We mogen ons bijgevolg verwachten aan 
kieslijsten met ongeïnteresseerde ,,nepvrou-
wen" die a h w „gekocht" zullen moeten 
worden en die de plaats van gemotiveerde 
mannen zullen innemen De kwaliteit van het 
politiek personeel (nu al geen hoogvlieger) 
dreigt een bedroevend dieptepunt te berei
ken 

Dat deze burleske maatregel getuigt van 
platte demagogie zal de minister een zorg 
wezen Ik raad hem dan ook aan eens te 
mediteren over een WIJS gezegde uit de 
Franse politieke literatuur (1928) „De volks
menners zeggen, dat zij het volk willen 
inlichten Als het volk ingelicht was, zou het 
hen wegjagen " 

Walter Maes, Zwevegem 

ZOEKERTJE 

— PLAATSAANVRAGEN — Diverse jonge men
sen uit Gent zoeken werk Het betreft administratie
ve bedienden Al en A2 verkoopsters, industrieel 
ingenieur tekstiel fotografe hostess lic ekonomie 
enz Werkaanbiedingen worden graag ingewacht 
bij eresenator Oswald Van Ooteghem 
091/30 72 87 

— GEZOCHT - Vrouw (°08 05 72), hoger sek 
onderwijs Afdeling kantoonwerken, spec kantoor
automatisering Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref920112 Voorin! kontakteerkamer 
lid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
Ibu) 

— GEZOCHT — 45 jarige man uit Lokeren met 
ervanng in verkoop personeelsbeleid marketing, 
boekhouding publiciteit etalage doe het zelf-
technieken zoekt werk Aanbiedingen aan erese 
nator Oswald Van Ooteghem (091/30 72 87) 

— GEZOCHT - Vrouw, (=14 07 71), hoger sek 
onderswijs, afdeling personenzorg Zoekt werk in 
de omgeving van Brussel, Aalst of Gent 
0/Ref 920148 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

— GEZOCHT — 44-jarige heer met A6-A1 oplei
ding Boekhouden en Bankwezen en specialisatie in 
Marktenstudie en distributie met jarenlange erva
ring in drukkerij en papiersektor en aktief op 
Vlaams-nationaal vlak, zoekt nieuwe betrekking bij 
voorkeur in Brabant Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr J Valkeniers (02/569 16 04) 

— GEZOCHT — Jongedame met opleiding hoger 
middelbaar ondenvijs, richting kantoonverken en 
automatisering, zoekt betrekking in de omgeving 
Vilvoorde-Zaventem Vloeiende kennis Neder
lands, Frans en Engels Zich wenden tot gemeente
raadslid Nora Tommelein (02/252 17 00) 
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TEGENDRAADS 

VERNIEUWING IN BESCHEIDENHEID 
Zes maand na de verkiezin

gen wordt in de media een 
balans opgemaakt van de po
litieke evolutie en de lessen 
die getrokken werden uit de 
verkiezingsuitslag. De balans 
is niet gunstig. De politieke 
partijen hebben hun draai nog 
steeds niet gevonden. Strate
gen pijnigen zich de hersens 
over een vernieuwde aanpak 
en het henwinnen van het ver
trouwen van de burger. Tege
lijkertijd blijkt uit diverse opi
niepeilingen dat de regering 
niet goed skoort bij de publie
ke opinie. 

De oorzaak van de malaise 
moet niet ver gezocht worden. 
De verhoging van de lasten 
die werden aangekondigd 
kunnen niet populair zijn maar 
aanvaardbaar op voorwaarde 
dat daar ,,iets" tegenover 
staat. Dat is nu niet het geval, 
integendeel, het invoeren van 
fiskale maatregelen, zelfs met 
terugwerkende kracht wordt 
aangevoeld als het niet res-
pekteren vanwege de over
heid van eerder aangegane 
verbintenissen. Anderzijds 
heeft de regering niet kunnen 
overtuigen dat ze ook bezui
nigt op de overheidsuitgaven. 
Resultaat van dit alles is: de 
antipolitieke strekkingen win
nen verder aan aanhang en 
de traditionele formaties blij
ven terrein verliezen. 

Dit verschijnsel wordt niet 
beperkt tot Vlaanderen alleen, 
het is een algemeen Europees 
fenomeen. Zou het dan toch 
kunnen dat het dempen van 
de traditionele breuklijnen en 
daardoor ook het verschralen 
van de klassieke ideologiën 
aanleiding geven tot nieuwe 
onzekerheden, twijfels, en 
vooral ongeloof in oplossin
gen die moeten komen van 
politici. Meer dan tien jaar 
spreken de opeenvolgende 
regeringen over noodzakelijke 
saneringen, terwijl ondertus
sen de staatsschuld blijft toe
nemen, de nutteloze werken 
worden uitgevoerd, de rechts
onzekerheid toeneemt, enz... 
Ekonomisch doen wij het 
nochtans niet slecht. Natuur
lijk blijven nog steeds teveel 
mensen in uitzichtloze situa
ties vastzitten en zijn er nog 
teveel werklozen. Maar een 

grote meerderheid van de be
volking heeft het beter dan 
gelijk welke voorgaande gene
ratie. 

Velen zoeken naar verkla
ringen voor de afkeer van de 
bevolking voor en van de poli
tiek. Het zal wel waar zijn dat 
het algemeen beschavingskli
maat van vandaag de kultus 
van het individueel welzijn 
stelt boven het algemeen wel
zijn. Weinig burgers zijn van
daag echt bekommerd over 
het welzijn van land en volk. 

Maar het is ook waar dat de 
politieke klasse weinig inspan
ningen levert om zijn taalge
bruik aan te passen aan de 
burger, hun woorden in over
eenstemming te brengen met 
hun daden. 

Er bestaat dus een dringen
de en dwingende behoefte 
aan politieke vernieuwing en 
herwaardering om het vertrou
wen in hel politiek bedrijf te 
herstellen. Dit zal een nieuwe 
taal, een nieuwe benadering 
vergen wanneer politici zich 
tot de bevolking richten met 
hun oplossingen voor de kom-
plekse problemen van de he
dendaagse samenleving. 
Want zoveel is duidelijk: de 
technologische vernieuwin-

(foto vum) 

gen die razendsnel de wereld 
veranderen, de internationale 
ontwikkelingen die het wereld
schaakbord van uitzicht heb
ben veranderd, geven aanlei
ding tot nieuwe onzekerhe
den, en uitdagingen waarvoor 
geen eenvoudige antwoorden 
bestaan. 

Het tegengaan van de ver
vreemding tussen burger en 
politiek vereist een meer open 
vorm van kommunikatie, het 
veronderstelt de moed van po
litici om neen te zeggen als 
het moet en uit te leggen 
waarom. Het veronderstelt de 
moed een eerlijk kompromis 
te verdedigen zonder zichzelf 
als overwinnaar uit te roepen 
en de anderen als verliezers 
te kapittelen. Men moet goed 
beseffen dat een pluralisti
sche demokratie niet kan 
funktioneren zonder kompro-
missen. 

Politieke vernieuwing ver
onderstelt eveneens een 
grondige bezinning over het 
funktioneren van de demokra
tie met inbegrip van de be
sluitvorming intern binnen de 
politieke partijen zelf. De geor
dende inspraak moet hierbij 
centraal staan, waarbij in
spraak en verantwoordelijk

heid moeten leiden tot het be
sef dat het alleen de politieke 
partijen zijn die zich steeds 
opnieuw onderwerpen aan het 
oordeel van de kiezer en hier
uit een zeker gezag moeten 
kunnen putten. Het betekent 
echter ook dat de drukkings-
groepen naar hun juiste plaats 
moeten venwezen worden. 
Hun venweving met politieke 
partijen heeft al te vaak de 
indruk gewekt of de overtui
ging verstrekt van diegenen 
die rondbazuinen dat de echte 
beslissingen die van wezenlijk 
belang zijn niet in maar buiten 
het parlement worden geno
men en wie kan hen van het 
tegenoverstelde overtuigen? 
Is het dan te verwonderen dat 
de burger zich afkeert van het 
politiek gebeuren? En toch is 
het noodzakelijk dat een halt 
wordt toegeroepen aan de 
dreigende balkanisering van 
de Vlaamse politiek, aan de 
overwoekering door onbe
trouwbare simplismen, het 
zich overleveren aan de ver
starde zuilenstaat. Velen on
der ons wensen een auto
noom Vlaanderen dat zelf zijn 
lot kan bepalen en zijn stem 
laten horen op het internatio
nale forum; waar de vrije bur
ger zijn stem kan laten horen 
en verantwoordelijkheid op
neemt voor de gemeenschap. 
Een samenleving waar solida
riteit en verantwoordelijkheid 
samengaan met rechten en 
plichten, waar prestatie nog 
beloond wordt en waar elke 
medemens kan rekenen op de 
gemeenschap, waar respekt 
bestaat voor de mening van 
anderen en verdraagzaam
heid een vanzelfsprekend 
kenmerk is. 

Het uitschrijven of herschrij
ven van een vernieuwde be
nadering van het politiek be
drijf is natuurlijk eenvoudiger 
dan de omzetting hiervan in 
de praktijk. De praktijk dat zijn 
mensen en mensen falen, ook 
politici. Laat hen dus ophou
den de indruk te wekken het 
steeds beter te weten, beter te 
kennen en beter Ie doen, want 
dat is niet zo; de burger beseft 
dat. Vernieuwing zal dus ook 
bescheidenheid betekenen I 

Lamoraal 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 

kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^ . ^ / ^ / . y ^ r ^ . : ^ ^ ^ ' ^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

3^ Caié '^aaH 9ioteC ^ 
— Camb/tlwu9 — 

•tKCoosteAsüaat 2 «3960^6/166 
011/47.28.97 

m= Jë 

Café 

In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Ge raa rdsbergsest raat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten bruitoften en banket

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05- 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIOSGEBAK 

Hostellerie 

pttxm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken é. la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 tr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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Smaken verschillen Kunstenaars die mijn neer ik wil Ik heb gewoon alles foutloos onder 
smaak delen, lopen met dik Tref ik op een vernis- controle Met de toetsen van m'n telefoon Ook 
sage een geestesgenoot, dan heb ik altijd m'n als ik zondags een galerie bezoek, kan ik bij de 
bank bij de hand Met de Tele-KB-Foon raadpleeg Kredietbank terecht op een regionaal nummer 
ik eerst mijn rekeningsaldo want wat zo'n pen- Vooralle bankverrichtingen, elk uur van elke dag 
seelvirtuoos met verf doet, kost aardig wat een- Wilt u er alles over weten, loop dan eens 
ten En als ik genoeg op mijn rekening heb staan, binnen in een KB-kantoor Bent u nog altijd 
betaal ik onmiddellijk want een kunstwerk met overtuigd^ Probeer het dan eens en toets 
kopen, IS vaak een kwestie van snel handelen een van de volgende nummers 03/226 25 26 -
Verder kan ik informeren naar de laatste ^ ^ ^ 0 2 / 5 0 2 0100-091/24 13 18-011/23 33 33-
wisselkoersen of vreemde bankbiljetten, M^^^^ 056/25 99 00 
cheques en overschrijvingsformulieren fl R É 5 ^ Want beter thuisbankieren begint met de 
bestellen Ik betaal al mijn rekeningen wan- ^ J ^ ^ ^ ^ Kredietbank ^ 

Beter met de bank van hier. i 


