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OM DE VEERTIEN DAGEN NAAR DE STEMBUS? 

DE BURGERDIARREE VAN DE VLD 
Het VLD-kongred over de Burgerdemokratie werd een dlag 
in het water. Met haar eerdere kongre^Mn en manifes
ten wüt de liberale partij nochtans heel wat burgers te 
charmeren. Dat de VLD met enkele voorstellen bij andere 
partijen school maakte, is daarvan misschien nog het 
beste bewijs. 
Maar de burgerdemokratie zoab ze op het recente kon-
gres ingevuld werd, overlaadt de mensen met burgerdiarree 
waar niemand om gevraagd heeft. 

I n de ontwerpresoluties ston
den bvb. de afschaffing van 
de provincies en de OCMW's 

I met uitroeptekens genoteerd. 
Nu mag men veel geloven, maar 
toch niet dat die duizenden 
mandatarissen, verkozen op 
PW-lijsten (de liberalen gingen 
immers nog niet onder VLD 
naar verkiezingen) en al jaren
lang met hun diepste vezels ge
worteld in kleine en grote ge
meentelijke en provinciale 
machtsbastions, zichzelf zomaar 
zonder slag of stoot op een kon-
gres geleid door een overgelo
pen VU'er zouden afschaffen, 
en daarmee zouden toegeven 
dat ze al die jaren eigenlijk een 
overbodig garnituur waren. 

EERST DIT 
Het kongres van de VLD en het 
mislukken van de onderhande
lingen over een sociaal pakt heb
ben nog maar eens be\vezen dat 
de rol van de drukkingsgroepen 
verre van uitgespeeld is. 
In Gent ging de VLD grandi
oos door de knieën voor haar 
leden die zich beroepshalve in de 
vleespotten van de macht hebben 
genesteld. 
Premier Dehaene is het haast ge
lijkaardig vergaan. In plaats van 
de sociale partners rond de ta
fel te houden zijn ze weggelo
pen, het veelgeprezen overleg
model latend voor wat het waard 
is. Het is mooi dat de eerste mi
nister zegt dat zijn regering nu 
zelf de knoop zal doorhakken, 
maar het is wel opletten. Wij le
ven in een gefederalizeerd land 
en de federale regering zal re
kening moeten houden met deze 
nieuwe toestand. Zij kan dus 
niets meer beslissen zonder me
deweten, inspraak en medewer
king van de deelstaten. 

Het is nu ook aan de Vlaamse re
gering en het Vlaamse parlement 
om te bepalen op welke wijze 

Neen, ze kwamen met bussen 
tegelijk uit hun kleine konink
rijkjes en provinciale paleizen 
gekropen, en lieten de burgerde
mokratie tenvolle spelen: de pro
vinciale en OC-MW-drukkinffd-
groepen binnen de VLD lieten 
de burger-denkers die de ont
werpresoluties in Briu^eL opstel
den eens lekker met hun kop 
tegen de muur lojjen. 
Sterker nog, ze wonnen de strijd 
om hun voortbestaan niet al
leen met glans, ze gaven zichzelf 
nog méér aureool door de recht-
étreekóe verkiezing van de 
OCMW-raden erdoor te druk
ken. 

De burgers op het VLD-kon-
gres leden blijkbaar aan een 

de socio-ekonomische problemen 
een oplossing moeten krijgen. 
Noord en zuid in dit land zijn 
geen tweelingen meer, zij vlie
gen op eigen vleugels, hebben 
andere noden, leggen andere ak
senten, hebben andere verlan
gens. Het mooiste voorbeeld \vas 
het verschil van mening tussen 
de Vlaamse en Waalse vakbonds
vleugels dat tijdens de eerste en 
enige zitting rond het pakt dui
delijk werd. Het A B W zegde 
neen en kreeg onmiddellijk steun 
van het Waalse ACV. Dat heeft 
alles te maken met een andere 
politieke kuituur. Bovendien kan 
het niet dat de Vlaamse regering 
(en de Waalse regering) slechts 
uitvoerder zou zijn van beslissin
gen die op federaal vlak genomen 
worden. Wanneer Dehaene te
recht verklaart dat het nu aan de 
regering is om te regeren dan wil
len wij hem graag geloven maar 
wel met deze korrektie dat de 
deelregeringen de kans moeten 
krijgen hun rol te spelen. Men 
heeft een federatie of men heeft" 
er geen! 

Als nieuwe belastingen en/of het 
inkrimpen van de uitgaven recht
vaardig over de bevolking moe
ten verdeeld worden moet er ook 
een rechtvaardig evenwicht ko-

burgerobsessie waarvan het be
langrijkste s3rmptoom een ver-
kiezingsdiarree werd: de VLD 
•wil meer dan de OCMW-ver-
kiezing toevoegen aan het lijstje 
van totnogtoe voorziene ver
kiezingen voor kamer, senaat, 
Vlaamse Raad of Brusselse ge-
westréiad, Europees parlement, 
gemeente- en provincieraad. 

Zelfs de hoofden van de uit
voerende macht moeten op elk 
niveau (federale premier en 
vice-premier, Vlaamse premier, 
burgemeester, goeverneur) en 
in twee ronden verkozen wor
den. 

Voeg daarbij de invoering van 
referenda, en de interne partij
verkiezingen, en de VLD'-bur-
ger moet om de veertien dagen 
wel ergens voor stemmen. 

RODE LOPER VOOR 
NATIONALISTEN 
In haar kongresverslag maakte 
een Vlaamse krant melding van 
een rode loper die VLD-voor-
zitter Verhofdtadt uitgerold zou 
hebben voor Vlaamsnationalis
ten. 

men tussen de lasten die de ge
meenschappen toebedeeld krij
gen. Nieuwe belastingen of be
sparingen komen immers voor 
het overgrote deel op de rug van 
de Vlaamse belastingbetalers te
recht. Een sociaal pakt, of noem 
het een globaal pakt, is niet mo
gelijk wanneer niet gesproken 
wordt over de federalisering van 
de Sociale Zekerheid. Natuurlijk 
moeten de misbruiken in de SZ 
weggesneden worden. Maar zou 
men niet beter eerst de mUjar-
denstroom van Vlaanderen naar 
Wallonië aanpakken ? Wil De
haene dat probleem wel aanpak
ken? Durft hij het wel aanpak
ken ? Mag hij het wel aanpak
ken ? Of vreest hij dat zijn 
PS-partner binnen de kortste ke
ren in opstand komt? Waaarom 
praat de eerst minister nooit over 
dat probleem ? 

Van de PS is geweten dat zij de 
troepen achter het dekor besten
dig klaarhoudt om samen met 
het FGTB op te marcheren. Zeg
gen dat Dehaene en de Vlaamse 
ministers door hun Waalse part
ners gegijzeld worden is dus niet 
overdreven ! Het is de waarheid. 
Natuurlijk wil de Volksunie ook 
een sociaal-ekonomlsch pakt. De 
demokratische Vlaams-nationa-

Verhofstadt zei nl. dat er in de 
VLD plaats is om op te komen 
voor de Vlaamse gemeenschap 

listen hebben een groot gedeelte 
van hun jongste kongres aan deze 
problematiek gewijd. Zij hebben 
verregaande voorstellen gedaan, 
o.m. door het taboe omtrent 
werktijdverkorting te doorbre
ken. Na eerst te zijn afgebroken 
krijgen hun voorstellen meer en 
meer volgers. Maar de VU wil 
een eerlijk pakt omdat zij weet 
dat ekonomle met geld te maken 
heeft, met belastingen, met soci
ale zekerheid. Uit ervaring weet 
zij echter dat wanneer in België 
over geld gesproken wordt Wal
lonië een lastige klant is. 
Eerder dan te ijveren voor een 
Belguch sociaal pakt zouden wij 
willen pleiten voor een 
Vtaanij-WaaL pakt waarin de be
langen van de twee gemeen
schappen centraal staan en waar
bij de deelregeringen en hun par
lementen een eersterangsrol spe
len. Argumenteren dat werk en 
welzijn geen kleur of taal heb
ben is een dooddoener. Toen een 
halve eeuw geleden een sociaal 
pakt werd afgesloten was België 
nog voluit unitair, vandaag is het 
dat niet meer. De federale wer
kelijkheid van vandaag kan dan 
ook de enige uitgangsbasis zijn 
voor een eerlijk vergelijk. 

Maurits Van Liedekerke 

(blijkbaar is dat bij de VLD 
geen evidentie) en hij oefende 
kritiek uit op de geldstromen 
naar Wallonië. 

Indien er nog Vlaamsnationa
listen zouden zi;n die dreigen 
te bez^vljken voor zon sirenen-
zang, kunnen we hen nog op 
twee zaken attent maken: ten 
eerste dat die VLD-sirenen in 
het Engels zingen; de John Len-
rwn-dong "Power to the people" 
vi^erd op het kongres als 
VLD-lijflied geïntroduceerd. 

En ten tweede spreekt men bij 
de VLD nog steeds over het Bel-
guche volk i.p.v. het Vlaamse of 
Waalse volk. 

Zo luidt de goedgekeurde re
solutie over de vermindering 
van de koninklijke bevoegdhe
den tot louter protokoUaire aan
gelegenheden, waar we overi
gens eveneens vierkant achter
staan : "De wetten worden door 
de regering getekend, bekrach
tigd en afgekondigd in naam 
van het Belgische volk." 

Onze konklusie over het 
VLD-kongres is voor een keer 
dezelfde als die van de 
VLD-jongeren: ze uitten hun 
misnoegdheid in een persmede
deling over de povere resultaten 
van een kongres waar de kon-
jervatieve refUL) van de interne be
langengroepen blijkbaar te sterk 
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• Minister van Buiten
landse Zaken CIOM (SP) 
heeift de Belgische ambassa
deur uit Pakistan terugge
roepen. Hij houdt hem ver
antwoordelijk voor de zgn. 
affaire KhaUd-b'u, de uitrei
king van een visum aan een 
moslim-leider uit Kasjmir 
die op vraag van India op 
de internationale lijsten van 
gezochte terroristen prijkt. 
Claes omschreef zijn ambas
sadeur als een mediokriteit . 
Het is op de Belgische am
bassades nochtans de kanse
lier, en niet de ambassadeur, 
die de visa's uitreikt, en ver
plicht is vooraf de Centrale 
Lijst van signalementen met 
gezochte personen te raad
plegen. Wie is er dan imedi-
okre? 

• Volkswagen Duitsland 
voert vanaf volgend jaar de 
vierdaagse werkweek in. 
V W denkt hiermee twintig 
proceftt te kunnen bespa
ren op de loonkosten. O p 
dit ogenblik is 13% van de 
VW-arbeiders technisch 
werkloos. 

• De_ Franse regering trok 
het saneringsplan voor Air 
France in, en wil zonder 
ontslagen met de vakbonden 
een oplossing onderhande
len voor het sociaal konflikt 
bij de luchtvaartmaatschap
pij. Bernard Attall, die z'n lot 
met het saneringsplan had 
verbonden, nam ontslag als 
voorzitter van Air France. 

• Stijn baron Conlnx is een 
uitzondering op het gezegde 
"geen sant in eigen land". In 
Hollywood greep hij naast 
de felbegeerde Oscar, maar 
in Gent werd zijn film Daens 
overladen met weliswaar 
wat minder prestigieuze 
Plateauprijzen. 

• Boegbeelden voelen zich 
de jongste maanden teveel 
dchaatmap. Enkele maanden 
terug zegde de Antwerpse 
strijdster tegen de vrouwen
handel Payy Sörenjen de SP 
met slaande deuren vaarwel. 
En deze week hield Fatinia 
Bali, het Agalev-uithang-
bord voor de migranten, de 
groene partij voor bekeken. 
Zij is vooral ontevreden over 
de slechte plaats die ze in de 
poll kreeg: een onverkies
bare negende plaats. Ook 
de andere Agalcv-gemeen-
teraadsleden in Antwerpen 
werden, op twee uitzonde
ringen na, op zeer ongun
stige plaatsen gepolld. Vol
gens Bali zitten er bij de 
groenen teveel idealiMen en te 
weinig realLtten. 

• Koning Albert II vindt 
het niet langer nodig dat er 
24 uur op 24 een militaire 
erewacht postvat voor de 
poorten van het Koninklijk 
Paleis. Sedert half oktober 
wordt het Paleis door solda
ten bewaakt van 8 tot 18 u. 
De Paleiswacht kan bij spe
ciale gelegenheden wel op
geroepen worden. 

JAN LOONES 
De VU-senaatsfraktie heeft Jan 
Loaned aangeduid als fraktie-
voorzitter. Loones volgt in die 
funktie Jef Valkeniers op, die als 
onafhankelijke in de senaat ze
telt. De senaatsfraktie dankte 
Valkeniers trouwens voor zijn 
jarenlange dienstbaarheid. 

De zevenkoppige senaatsfrak
tie voert met deze aanduiding 
eveneens een verjonging door. 
Dat was eerder al het geval in 
de kamerfraktie, -waar Herman 
Lauwert) de naar de CVP overge
lopen Candries als fraktievoor-
zitter opvolgde. 

Het ligt in de bedoeling van 
de nieuwe senaatsfraktieleider 
om de fraktie\verking te ver
nieuwen. Een eerste voorbeeld 
daarvan vormt zijn initiatief om 
op de vergaderingen van de se
naatsfraktie de VU-kamerfrak-
tieleider uit te nodigen. Omge
keerd zal Loones ook de ver
gaderingen van de VU-kamer-
fraktie bijwonen. 

Senator Loones was zeer nauw 
betrokken bij de vi^erkzjiamhe-
den rond de nieuwe profilering 
van de VU, zowel op kom-
munautair als op maatschap
pelijk vlak. Op kommunautair 
vlak noemt de hcentiaat rech
ten, notariaat en verzekerings
recht zich de spreekbuis van de 
indepen^entuten binnen de VU: 
zij die vinden dat de VU in 
de eerste plaats een kommunau-
taire zweeppartij moet blijven. 
Loones kondigde aan dat hij 
met een werkgroep wU nagaan 
hoe de optie voor een onafhan
kelijk Vlaanderen kan ingepast 
worden binnen het ideeëngoed 
en het programma van de VU: 
de uitbouw van een federaal 
Europa en een verdrjiagzciam 
en solidair Vlaanderen. 

Op maatschappehjk vlak legt de 
43-jarige Loones, als verslagge
ver van de gelijknamige sektie 
op het kongres van Leuven, de 
nadruk op meer levenskwaliteit. 

WET IS WET, 
OOK IN 
BRUSSEL 
De verdediging van de Vlaamse 
belangen in Brussel door de mi
nisters in de hoofdstedelijke ek-
sekutieve laat heel •wat te wen-

De getulgcni) van VDB op het proced Haemerd ging niet onopgemerkt voorbij. De minidter van Staat 
en gewezen eerdte minidter vertelde over zijn ontvoering, een van de middaden waarvoor de bendeleden 
van Haemerd terechtdtaan. VDB onthulde op het proced o.m. dat zijn ontvoerderd gedreigd hadden hem 
een pink of een oor af te dnijden aid hij zijn bedt niet zou doen om het lodgeld te laten betalen. Voor de 
televidiekamera'd preed VDB zich gelukkig omwille van de goede afloop van zijn ontvoering. Zonder oren 
of poten te verliezen overleefde VDB het avontuur. Hij vroeg de joernalidten ook eend te denken aan wie 
minder geluk heeft, zoaLd bvb. de nabedtaanden van gegijzelden die bij hun ontvoering het leven laten. 

sen over. Twee weken terug 
brachten we U het verhaal van 
de geschorste aanwervingen in 
de Brusselse OCMW's. Een 
670-tal aanwervingsbesluiten 
van deze centra w^erden ge
schorst door de vice-goeverneur 
van Brabant omdat ze betrek
king hebben op personen die 
niet geslaagd zijn in het taalek-
samen. 

In meer dan 90% van de ge
vallen gciat het om Franstali-
gen die het Nederlands onvol
doende beheersen. De ministers 
van het Brussels gew^est moe
ten die schorsing omzetten in 
een vernietiging, zoniet worden 
de gewraakte aanwervingen op
nieuw bevestigd. De FDF-mi-
nister Goduin en diens voorgan
ger Dédir weigerden deze ver
nietiging te ondertekenen. 

In de Brusselse gewestraad ver
klaarde de SP-minister Grijp dat 
hij damen met Goduin opnieuw zal 
overleggen met de OCMW-voorzit-
terd om tot een vergelijk te komen. 
Dit is onaanvaardbaar. 

Over onw^ettige zaken moet 
geen "vergelijk" gezocht w^or-
den, ze moeten vernietigd w^or-
den. Hierover is geen kompro-
mis mogelijk. 

LBC... 
De Landelijke Bediendencen-
trale (LBC), de belangrijkste 
centrale van de kristelijke vak
bond, wil dat het ACW zijn bin
ding met de CVP verbreekt. Het 
ACW is de koepel van de kris
telijke arbeidersbev^reging. JDit 

. .^"^^•V^K 

is een belangrijke ontwikkeling 
in de katolieke zuU, die na de 
breuk tussen CVP en Boeren
bond over het Mestaktieplan 
nog verder op zijn grondvesten 
davert. Vreemd genoeg wordt de 
scheiding tussen LBC en CVP 
uitgelegd als een reaktie op een 
kongresbesluit van de CVP om 
de relaties met de drukkings-
groepen op een lager pitje te zet
ten. De vakbond besluit daaruit 
dan maar zich aU drukkingögroep, 
zonder komplekden, autonoom en 
toekomdtgerkht aan deze gewijzigde 
politieke kontekdt cian te passen. 
Dit betekent dat de LBC bij het 
ACW aandringt om haar be
kommernissen via andere poli
tieke formules dan de band met 
de CVP te verdedigen. Op het 
LBC-kongres ^verd ook een re
solutie aangenomen waarin ge
pleit wordt voor een 32-uren-
week zonder loonverlies en met 
bijkomende aanwervingen. 

...WEG VAN CVP 
De reakties van de CVP en 
de LBC op de scheiding \va-
ren bitsig, én veelzeggend over 
de relaties tussen zuil en partij. 
De CVP-woordvoerder raadde 
de bediendenvakbond aan bij 
de PVDA te gaan aankloppen, 
de kleinlinkse partij waar de 
LBC met zijn voorstellen voor 
een 32-urenv^'eek zonder loon
verlies wellicht op gejuich zou 
onthaald ^vorden. 

De zegsman loog verder dat de 
breuk tussen CVP en LBC al 
twintig jaar oud is. Het beste 
bewijs van het tegendeel werd 
door ACV-voorzitter Peirend ge
leverd op het LBC-kongres. Hij 
werd e& fel toegejuicht toen hij 
zich afvroeg of de kristelijke ar-
beidersbe-weging er niet moet 
mee ophouden om in zijn le
denbladen de bevriende politici en 
vedette te plaatden. Want al die pu-
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bUciteit in bladen van drukkingé-
groepen kan toch alleen maar dUcht 
zijn voor hun karriire , aldus Pei-
rêns. 

EURO
BURGEMEESTERS 
Euroforum, nieuwsbrief van het Eu-
ropeej parlement, is een nieuwe 
gratis uitgave van het Bureau 
voor België. Het eerste nummer 
bevat enkele bijdragen over de 
Europese assemblee in onze 
hoofdstad en de gevolgen voor 
de omgeving. Er ^vordt o.m. 
uitgebreid cijfermateriaal aan
gehaald uit de studie die de 
Brusselse Euro-PR-man en ge
westminister Jot) Chabert (CVP) 
liet uitvoeren naar de ekonomi-
sche impakt van de Europese 
hoofdstad. 

Dat op die studie veel kritiek 
kwam, o.m. van het Komitee 
Stop Euro-Brussel verneemt de 
Euroforum-lezer niet. Wel komt 
hoofdredakteur Mare van Impe 
in een bijdrage over Vlamingen en 
hun taal vertellen dat het ach en 
wee rond de aanölag op het Neder-
landé, het grote komplot, de neerslag 
van een ongegronde dwanggedachte 
is. 

Vervolgens bew^eren twee 
Euro-ambtenaren van het Bel
gisch Bureau dat onze dalarid-
<)en in vergelijking met de privé-on-
dernemuigen echt niet buitengewoon 
hoog zijn. Tenslotte maken ^ve 
u nog attent op het leerrijke 
intervie^v met twee Euro-burge-
meeöteró, de liberalen Vermeiren 
(Zaventem) en Vanoppen (Kor-
tenberg). De heren hebben met 
"de Eurocraten" weinig proble
men. Vermeiren: "We merken 
ook dat de buitenlanders veel 
moeite doen om Nederlands te 
leren en dat ze het ook proberen 
te spreken. Dat bevordert uiter
aard het kontakt met de lokale 
gemeenschap." En in Korten-

berg, dat volgens burgemeester 
Vanoppen tot het BruödeL stadé-
geweöt behoort, zijn er ook al 
weinig problemen, al bestaat er 
wel w ât ergernis over de prijs
stijgingen: "Over het algemeen 
zijn de reakties van de Korten-
bergenaren op de buitenlandse 
inwijking positief." 

ARTSENORDE 
De Orde van Geneesheren wei
gerde de Bijzondere Belastings-
inspektie (BBI) een onderzoek 
te laten uitvoeren naar bela^-
tingsfraude in de medische we
reld. Het gaat meer bepaald om 
een diepgaand onderzoek naar 
z\vart g?ld en fiskale fraude 
gepleegd in de schoot van de 
etische kommissies, die testen 
uitvoeren op vraag van en be
taald door de farmaceutische 
nijverheid. De artsenorde be
roept zich hierbij op het be
ginsel van het beroepsgeheim, 
hoew^el de BBI geen informatie 
vraagt over de patiënten. 

VU-kamerlid Jan Caudron vindt 
dit ongehoord. Hij diende een 
interpellatieverzoek in bij de mi
nister van Financiën. Het Aal-
sterse kamerlid wil o.m. weten 
welke maatregelen de minister 
zal nemen om de boykot van de 
BBI door de artsenorde streng 
te straffen. 

FRIMOUT 
Dirk baron Frunout heeft een 
nieuwe job. Hij verlaat de as
tronautenwereld voor een loop
baan bij Belgacom, de Belgische 
telefoonmaatschappij. Frimout 
wordt er hoofd van een nieuwe 
afdeling Onderzoek en Ontwik
keling die hij zelf mag uitbou-
\ven. 

De gew^ezen astronaut is bur
gerlijk ingenieur elektrotech
niek. De technologie die Belg
acom toepast heeft voor Fri

mout geen geheimen. De op
richting van een O&O-afdeling 
bij Belgacom heeft volgens de 
maatschappij te maken met de 
liberalisering van de telefonie 
in 1998. Dan verliest Belgacom 
zijn monopolie op de Belgische 
telefonie-markt. lïen eigen on
derzoeksafdeling is volgens 
Belgacom noodzakelijk als men 
niet achterop wil raken bij de 
konkurrentie. 

GEBUISD 
Het hogescholendekreet van 
minister van Onderwijs Luc Van 
den BoMche valt niet bij iedereen 
in goede aarde. Genoegzaam 
bekend is het plan van de minis
ter om de hogescholen buiten 
de universiteit (HOBU) te doen 
fusioneren. Binnen de H O B U 

kunnen het hoger onderwijs op 
korte termijn (HOKT) en op 
lange termijn onderscheiden 
worden (HOLT). Met name 
deze laatsten maken zich onge
rust over het nieuwe dekreet. 

Het HOUT vreest in een keurs
lijf gestopt te zullen worden. 
Als deze scholen moeten samen
gaan met HOKT-scholen, zal er 
een nivellering optreden. Ook 
voelt het HOLT zich bedreigd 
door de universiteiten: hun op
dracht (lees: werkingsgelden) 
zal beknot worden t.v.v. de uni
versiteiten. Tenslotte zouden de 
fusies zware gevolgen hebben 
voor het personeelsbeleid. 

Ook in Limburg klinkt protest 
tegen de plannen van Van den 
Bossche. De minister wil daar 
alle Limburgse hogescholen, of 
deze nu van het provinciale, 
of van het gemeenschapsonder

wijs zijn, samenvoegen tot één 
Limburgse Hogeschool. E^n en 
ander zou een verlies van banen 
en van studierichtingen inhou
den. 

De VLD kan zich niet ach
ter het dekreet scharen zolang 
de samenstelling van de nieuwe 
bestuursorganen van de gefu
seerde instellingen op politieke 
basis gebeurt. Naar verluidt 
zouden de plaatsen binnen de 
raden van bestuur al evenre
dig verdeeld zijn over de ver
schillende politieke partijen. De 
VLD zal zich niet tevreden kun
nen stellen met het feit dat , zij 
slechts twee plaatsen — van de 
twaalf beschikbare — toegewe
zen kreeg. Als de partij blijft 
bij haar huidig standpunt zal 
binnen de Vlaamse Raad elders 
naar een twee derde meerder
heid gezocht moeten worden. 

SOCIAAL PAKT HEET VOORTAAN GLOBAAL PLAN 
Verleden week dinsdag le
verde goeverneur Foitei Ver-
plaetJe van de Nationale Bank 
van België zijn huiswerk af. 
Het "rapport Verplaetse" zou 
de basis vormen voor de ge
sprekken die de regering zou 
voeren met de sociale part
ners over een "sociaal pakt". 
Tijdens de lange tijd waarin 
de werkgroep Verplaetse zich 
over zijn nota mocht buigen 
had premier Dehaene natuur
lijk niet stilgezeten. Daags na 
Verplaetse stelde premier De
haene een eigen onderhande
lingsnota voor met suggesties 
die hij opgeraapt had tijdens 
informele gesprekken met de 
sociale partners. 

Die nota werd echter prompt 
afgewezen door de machtige 
ABW-centrales. De socialis
tische vakbondsleiding w^erd 
door de eigen achterban mooi 
in de wind gezet. Blijkbaar 
beschikt de socialistische vak
bond niet over de macht om 
de eigen achterban te sturen. 
Er werden akties in het voor
uitzicht gesteld, het stakings-
wapen wordt opgepoetst. 
Morgen vrijdag houdt het 
ABVV alvast een eenmalige 
nationale betoging in Brussel. 

Het ACV kondigde oorspron

kelijk aan verder te willen 
praten. De w^oorden van Pei-
rens waren nauweKjks koud 
of de Waalse vleugel van de 
kristelijke vakbond liet weten 
dat ze het hiermee niet eens 
was. Maar even later werd dat 
weer ontkend. Bij de kriste
lijke vakbeweging blijken de 
meningsverschUien tussen 
Walen en Vlamingen al even
min makkelijk glad te strij
ken. 

Na een weekend waarin De
haene" poogde de onderhan
delingen met de sociale part
ners te redden, kwamen de 
vice-premiers overeen dat ze 
de knopen alleen zouden 
doorhakken. Eens te meer 
werd aangetoond dat ons zo 
geroemde sociaal overlegmodel 
niet blijkt te werken wanneer 
geen koek verdeeld mag wor
den, maar de buikriem aange
haald moet worden. Het so
ciaal pakt werd begraven, er 
wordt sedertdien gesproken 
over etn globaal plan. De rege
ringspartijen steunden maan
dag dit standpunt, de een ai 
voorwaardelijker dan de an
der. 

De meerderheidspartijen en 
hun ministers toonden zich 
vastbesloten. Uit de nota De

haene blijkt dat er vooral ge
hakt zal worden, en -weinig 
hervormd. De nota bevat o.m. 
een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor 
deeltijds werkenden, ek-
sportsektoren en lage lonen; 
de \vettehjk voorziene loons
verhogingen voor '94 sprei
den tot in '96; geen ekstras 
voor '95 en '96; nog eens 70 
miljard snijden in de sociale 
zekerheid. Verder bevat de 
nota enkele bij elke bespa-
ringsronde weerkerende zoet
houdertjes: bestrijding zwart
werk ; aanpak fiskale fraude; 

Nergens in de nota wordt ge
wag gemaakt yan ook maar de 
ferlngste federalisering van 

e sociale zekerheid. Het 
VU-partijbestuur (zie: Het 
partijbestuur deelt mee) was 
hierover niet te spreken: Het 
kan niet dat men struktureel in de 
sociale zekerheid gaat ingrijpen en 
tegelijk de belangrijkste striiktu-
rele misvorming, de voortdurende 
mdjardeiutraom, ongentoeiè zou 
laten, gispte de VU. 

Tevens waarschuwde de par
tij voor een Belgische rekiipe-
ratiepogmg. O p verschillende 
plaatsen in de nota's Dehaene 
en Verplaetse worden voor
stellen geformuleerd die 

rechtstreeks de Vlamingen 
aanbelangen. Voor de VU kan 
de Vlaamse regering onder de 
dekmantel van sociaal pakt of 
globaal plan geen "opdrach
ten" van het federale niveau 
aanvaarden. 

De Volksunie vraagt tenslotte 
dat de optie voor werktijdver
korting in het debat moet \vor-
den ingebracht. Het partijbe
stuur verwees naar de LBC, 
de KWB, het ACV, de konser-
vatieve Franse RPR, de voor
zitter van de Franse werk
geversorganisatie Périgot, het 
consultingbureau Arthur An
dersen en de direkteur van 
Mc Donalds Nederland, die 
zich allemaal achter arbeids
herverdeling door arbeids
duurverkorting hebben ge
schaard. 

Dinsdag, daags na de reakties 
van de partijen, meldde de Tip 
dat de regering eindelijk nog 
eens goed nieuws te wachten 
staat. Uit verschillende indi-
katoren voor de maand sep
tember zou blijken dat de Bel
gische ekonomische aktiviteit 
aan het heropleven is. Eén 
van deze indikatoren wordt 
gevormd door de bevraging 
die de Nationale Bank van 
België maandelijks bij hon

derden ondernemingen orga
niseert om te peilen naar hun 
inschatting van de ekonomi
sche toekomst. 

Het resultaat hiervan is de 
konjunktuurharometer van de 
NBB, die voor de maand sep
tember het voorlopig hoogte
punt van de maand augustus 
bevestigt. 

Positief is verder dat de 
YAa-konsumentenbaromeler, de 
resultaten van de EG-enquête 
bij de verbruikers in de ge
meenschap, zich na een diep
tepunt in augustus opnieuw 
herstelt. 

De Tijd ziet een verband tus
sen beide barometers: De 
NBB-indikator geeft aan hoe de 
ekonomie binnen drte tot zes 
maanden zal evolueren. De kon-
sumentenharometer daarentegen 
geeft een idee van de aktiviteit nu. 
Dat deze laatjte enkele maanden 
na de konjunktuurindikator van 
de NBB herstelt, is dan ook een 
bevestiging van het vermoeden dat 
de recessie achter de rug ligt. 

Het is nu wachten op een 
socialist die zegt dat nieuwe 
besparingen, een sociaal pakt 
of een globaal plan misschien 
wel niet meer nodig zijn. 
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„ H e t w a s te vrezen, het is nu 
be^vezen, de W e r k g r o e p Ver-
plaetse is met veel meer gewor
den d a n een zoveelste kru ide
niersrekening. N o g maar eens 
een poging o m toch maa r te blij
ven doen alsof onze sociale ze
kerheid k a n bhjven w a t ze geluk
kig al die jaren is geweest , alsof 
er tegen de eeuwwissel ing geen 
gans ande re k lemtonen moeten 
w o r d e n gelegd, alsof er in he t 
stelsel geen Vlaams-Waalse 
scheeftrekkingen zitten die niet 
alleen op de Vlaamse zenuwen 
werken , maa r wellicht ook be
spa rend k u n n e n zijn als daa raan 
ook iets w o r d t gedaan . (...) 

P remier D e h a e n e krijgt nog één 
faire herkans ing . Hij kan alsnog 
bewijzen da t hij oprech t een so
ciaal pac t wil, een ve rd rag dus 
en geen vrijblijvend vers lag van 
cura toren . D a t is i nde rdaad veel 
minder gemakkeUjk dan een zo
veelste s taa t shervorming in me
kaar boksen, een n ieuw soci
aal ve rd rag vraag t visie op w a t 
moet en w^at kan , v raag t moed 
om te du rven ingaan tegen al 
lang v e r w o r d e n rechten en h u n 
drukkingsgroepen , v raag t toe
komstger ich t denken . D a t ver
eist ook de dur f om de Vlciamse 
verzucht ing, naa r een correcte 
Vlaams-Waalse sociale zeker
heid niet te vergeten. Pas als da t 
kan , dan mcig D e h a e n e inder
daad zeggen de vade r van een 
nieuwe sociale v rede te zijn. D e 
twijfel is helaas levensgroot ." 

Mare Platel . 20 oktober. 

„Eigenlijk heeft n iemand zelfs 
maa r een begin van een bezwaa r 
tegen w a t p remier D e h a e n e om
schrijft als een sociaal pact . Inte
gendeel, hoe vlugger hoe beter. 

H e t is wel spijtig da t J e a n - L u c 
D e h a e n e die ui tdaging alleen 
met w o o r d e n heeft aangedurfd . 

W a n t zoveel is duidelijk, een 
sociaal pctkt komt er niet, wel 
een zoveelste belas t ing-holdup. 
Nie ts minder, maa r ook niets 
meer. Van een toekomstger ichte 
a a n p a k is bevvoist geen sprake , 
alleen van een operat ie verar 
ming van de middenklasse die 
nu al ja ren de rekening betaal t 
zonder da t ook maar iemand 
er aan denk t diezelfde midden
klasse enig zicht te geven op een 
beter morgen of overmorgen." 

Mare Platel . 22 oktober. 

HETVOLK 
„ D a t de Neder lands ta l igen in de 
hoofdstad -in aantal even sterk 
als p a k w e g de Bruggel ingen- in
d e r d a a d vas tbe radendhe id aan 
de dag leggen, bewijst een ini
tiatief als het Congres van de 
Brusselse Vlamingen. 

M a a r h u n inzet en enthousiasme 
om te w e r k e n aan een positief 
imago en een ongedwongen lief
desband met Vlaanderen, moet 
k u n n e n rekenen op de s teun van 
de Neder landsta l ige politici van 
dit land. 
Helaas schort er iets op da t 
punt . Z o e rvaren w e het als be
d roevend en misplaatst da t een 
Neder landsta l ige eerste minister 
op Maiu"itius ons land ver tegen
woord ig t op de Top van F rans -
sprekende landen. Z e k e r als men 
wee t da t twee jaar geleden toen
malig premier Alar tens het pas 
n a een hevige rel in de Vlaamse 
R a a d nodig acht te toch even 
aanwezig te zijn op het interna
tionale col loquium over het 'Ne
der lands in de Wereld" . E n zeker 
als men wee t da t de organisato
ren van de Top van de F ranco-
fonie op ru ime schaal een poster 
verspre iden die zegt da t België 
9,9 miljoen F ranssp rekende in
wone r s telt. 

België is geen Franstal ig land. 

Brussel is niet de hoofdstad van 
Wallonië. CUchés die het tegen
deel beweren hoeven onze ver-
kozenen niet te bevestigen. Z e 
moeten ze kracht ig bestri jden." 

Luc Demull ier . 18 oktober. 

„ D e N M B S kampt m e t een 
s t rukturee l deficit. H o e meer 
geld naa r Ket hooggegrepen 
HST-pro jek t gaat, hoe minder 
zal overblijven voor he t b innen
landse mves ter ingsprogramma. 
D i t Invester ingsschema is naa r 
a loude Belgische traditie opge
steld via de 60/40 sleutel: zestig 
procent voor het spoorwegne t in 
Vlaanderen en veert ig procent 
voor Wallonië. E n hier duiken 
natuurl i jk de a loude communau
taire spoken op. Wallonië slaagt 
erin zijn deel van de koek bin
nen te rijven. Vlaanderen staat 
braafjes aan de zijlijn toe te kij
ken. D e kans dat Vlaanderen 
zijn rechtmat ig deel van de in
vester ingen ooit volledig toege
k e n d krijgt, daal t d ag n a dag.(.. .) 

W a a r o m heeft n iemand zich bij 
de to t s tandkoming van het 
S in t -Michie lsakkoord ingezet 
voor de communau ta i re opde
ling van de Nat ionale Maa t 
schappij der Belgische SpoorAve-
gen ? D e Belgische en dus helaas 
pro-Waalse reflex van de spoor
wegmaatschappi j is toch niet 
n i e u w ? Z e is zo oud als de 
N M B S zelf." 

Luc Demull ier . 19 oktober. 

„Crucia le v raag is wa t de F rans 
talige socialistische partij de ko
m e n d e u ren en dagen bekok
stooft. Is zij bes tand tegen de 
d r u k van de doctr inaire rode 
S3?ndicalisten, zeker n u het er de 
schijn van heeft dat die d r u k zal 
overslaan op de s t r aa t? 

Geeft de P S toe aan de hard-hj -
ners dan zijn Dehaenes kan
sen op een d iepgaande hervor
ming van het sociaal ekonomisch 
systeem verkeken . Wellicht zijn 

BERTEN FERMONTPLEIN 

op da t ogenblik ook zijn u r e n 
cJs p remier geteld, is de deva
luatie van de Belgische frank 
onafwendbciar, mogen w e een 
groei van de werkgelegenheid 
vergeten en o n t w a k e n we n a de 
verkiezingen in een maa tschap
pij w a a r solidariteit moet wijken 
voor de selektiviteit." 

Luc Demull ier . 25 oktober. 

„ N u al w o r d t duidelijk da t men 
in Wallonië heel w a t minder be
zwaren heeft om voor werkge 
legenheid overheidsgeld uit te 
t rekken, ten koste van een op
lopende overheidsschuld. Kort
om, men kan er van op aan da t 
de communau ta i re poppen pas 
voorgoed aan het dansen zullen 
gaan als het federaal pak t op ta
fel ligt. Daarbi j zal niet alleen 
de federale solidariteit inzake de 
sociale zekerheid opn ieuw onder 
d r u k komen te staan. Binnen 
de gewest reger ingen kan de uit
voer ing van het pak t nog voor 
n ieuwe pohtieke konflikten zor
gen, al was het m a a r over de 
rol van de overheid en de privé-
sektor. Vroeger sprak men vaak 
over een hete herfst op sociaal 
vlak. Di tmaa l staat er met het 
sociaal pak t wel een erg w a r m e 
win te r voor de deur." 

Standpunt. 16 oktober. 

De 
Financieel 

Elconomisclie 

3Ê SS SÊ ^ ^ 

„ Ind ien het de bedoeling was 
van het d u o Dehaene-Verplae tse 
de Belgische frank via een drie
t raps rake t te rug in een baan 
rond de D - m a r k te schieten, dan 
is da t voorlopig nog niet ge
lukt. H e t scenario zag er noch
tans goed get imed uit. Vorige 
week vrijdag de ve r t rouwens -

In de z o m e r v a n 1931 schree f een jon
g e m a n v a n 20 d e Belg ische min i s t e r v a n 
L a n d s v e r d e d i g i n g een brief. D a a r i n 
s t o n d z w a r t o p w^it d a t hij he t o p r o e 
p ingsbeve l w e i g e r d e o m zich bij h e t 1ste 
r e g i m e n t legerar t i l le r ie in he t g a r n i z o e n 
te O u d e G o d t e v e r v o e g e n . E n hij schreef 
o o k wciarom: , , . . .omdat de Belg ische 
S t a a t d e V l a a m s c h e V o l k s g e m e e n s c h a p 
h a a r r e c h t e n o n t h o u d t " . H e t w a s s tou t 
g e s p r o k e n . 

D e j o n g e m a n , Robert TheofieL PhiUmond, 
w a s in 1911 te B o r g e r h o u t g e b o r e n en 
s t u d e n t ingenieiu- a a n de G e n t s e Ri jks
univers i te i t . Zi jn fami l ienaam Fermont 
w a s to t d a n toe a l leen in b e p e r k t e k r i n g 
g e k e n d , o.m. in he t O.L.V. kol lege te An t 
w e r p e n w a a r hij leer l ing w^as en in he t 
O o s t v l a a m s e W a c h t e b e k e w a a r hij zijn 
j eugd ja ren h a d d o o r g e b r a c h t . 
W i e vandeuag he t s tou t e v e r h a a l v a n Ber -
ten F e r m o n t he r l ees t k a n nie t a n d e r s 
d a n o n d e r de i n d r u k k o m e n v a n de d u r f 
v a n deze j o n g e m a n . E e n op roep ingsbeve l 
v o o r he t leger v /e igeren in een l and d a t 
n o g n a z i n d e r d e v a n d e t r i omf o m d a t he t 
, ,de P r u i s " h a d klein g e k r e g e n . , , I n tus -
schen . Exce l len t ie , laa t ik n ie t n a d a g e 
lijks p r o p a g a n d a - t e m a k e n v o o r de d iens t 
weiger ing . . . " , zo bes loo t hij zijn brief. 
Zu l l en ze d a a r in Brus se l v a n op geke 
k e n h e b b e n , d a t w a s te veel , d a a r moes t 
w a t t egen g e b e u r e n ! E n d a t g e b e u r d e . 
E e n m a a n d n a zijn br ief k r e e g F e r m o n t 
v ier m a a n d e n gevangen i s , op kerstdeig 
'31 w e r d hij on t s l agen , m a a r t ien d a g e n 
la te r w e e r o p g e p a k t en to t 2 j a a r gevan 
genis v e r o o r d e e l d . 
F e r m o n t bleef k o p p i g en k r e e g een p l aa t s 

in d e gevangen i s v a n St . -Gi l l i s -Brusse l . 
W a a r haa lde deze jonge m a n de m o e d o m 
zo stijf d o o r te g a a n en zich zo 'n e n o r m e 
last o p d e s c h o u d e r s te ha len ? 
R e e d s in 1928 en in 1930 h a d d e n L o d e 
B o n t e n en J o r i s d e L e e u w g e w e i g e r d 
gevo lg te geven a a n F rans t a l i ge leger
beve len . In 1931 w e i g e r d e L o d e Van 
Di jck d iens t o m d a t , ,de Belgische stéiat 
he t V laamse vo lk r e c h t e n on th ie ld en d u s 
geen a a n s p r a a k k o n m a k e n op V l a a m s e 
d i e n s t b a a r h e i d . " 

H u n voo rbee ld w e r d niet a l leen d o o r 
F e r m o n t , m a a r ook d o o r o m en bij 20 an 
de re j o n g e m a n n e n gevolgd . E e n k le ine 
g r o e p die e c h t e r zo s t e rk to t de ve rbee l 

d i n g s p r a k d a t zij he t l and in r e p en r o e r 
ze t te . E n de v r e d e s g e d a c h t e die in de 
l o o p g r a v e n v a n de I J z e r gezaa id w a s een 
o n v e r w a c h t e bloei gaf en V l a a n d e r e n de 
t r ad i t i e van an t i -mi l i t a r i sme. 
D e b e w e g i n g Wcis e c h t e r niet mogel i jk 
z o n d e r d e o n d e r b o u w die V laamse voor 
a a n s t a a n d e n a a n de v r e d e s g e d a c h t e h a d 
d e n g e g e v e n : he t echtpj iar Pi l -Van G a s 
tel, Po l d e M o n t , E r n e s t Claes , M a r n i x 
Gijsen, d o m M o d e s t v a n Assche en n ie t 
h e t mins t G e r a r d W a l s c h a p die me t zijn 
Nooit meer oorL)g-\>o^ de beg inse lverk la 
r ing v a n d e Kato l i eke J o n g e r e n V r e d e s -
ak t i e h a d g e s c h r e v e n . 
V a n d a a g k i jken vv'ij w a t v r e e m d o p n a a r 

d e b e w e g i n g die toen mogeli jk w a s en 
Wciarbij V laams-na t iona l i sme en paci 
fisme h a n d in h a n d g ingen . 
E n hoe ve rg ing he t B e r t e n F e r m o n t ? 
S l e c h t ! In de gevangen i s w e r d hij , d e 
d o k t e r s op k o p , r o n d u i t s lecht b e h a n d e l d 
en ziek v a n miser ie . Zi jn n a u w s t e v r i e n d 
N e s t o r G e r a r d ve r t e lde ons j a r e n ge l eden 
in een v r a a g g e s p r e k v o o r di t w e e k b l a d 
h o e hij de d o o d z i e k e F e r m o n t op zijn 
r u g n a a r B o r g e r h o u t h a d t e r u g g e b r a c h t . 
N i e t m e e r te g e n e z e n t u b e r k u l o z e . G e 
r a r d kri jgt d e t r a n e n in de ogen w a n n e e r 
hij ove r de laa t s te d a g e n v a n F e r m o n t 
ver te l t . „ D i t offer w^as te zwaar . " h e r h a a l t 
hij v o o r t d u r e n d . . . 
Twee w e k e n la te r s t ierf F e r m o n t , . v r i e n d 
N e s t o r za t a a n he t bed , dr. B o r m s o o k 
en s a m e n b a d e n zij d e PdaLm v a n R o d e n -
b a c h . G e r a r d legde he t g e b e u r e n o p foto 
vas t . 
H e t offer v a n F e r m o n t en de a n d e r e n w a s 
nie t tevergeefs , he t l egde de g r o n d s l a g 
v o o r de v e r n e d e r l a n d s i n g v a n he t Bel
g isch leger en de e r k e n n i n g da t er b i n n e n 
de g r e n z e n v a n di t l and ook een V l a a m s 
volk leeft, een s t ap ook n a a r de s t a a t k u n 
dige h e r v o r m i n g v a n België. W a a r wij 
v a n d a a g zo t ro t s op zijn... 
60 j aa r n a zijn d o o d en n u de d iens tp l i ch t 
is afgeschaft , k r e e g B e r t e n F e r m o n t in 
B o r g e r h o u t een plein n a a r h e m g e n o e m d . 
Als een late m a a r t e r e c h t e b e k r o n i n g v a n 
zijn of ferbere idheid tot de d o o d . 
Wi j , die g r a a g me t he lden ui t ve r r e en 
v r e e m d e l a n d e n u i t p a k k e n v e r g e t e n al 
t e gemakke l i jk da t B e r t e n F e r m o n t , een 
j o n g e n v a n bij ons , ook een he ld w a s . 

R. A s m u s 

voUe toespraak van g o e v e m e u r 
Verplafitse in Eeklo . D insdag de 
plechtige overhandiging van het 
langverwachte r appor t Ver-
plaetse aan premier Dehaene . 
E n als k lap op de vuurpij l D e 
haene die uitpcikt met de suk-
sesvoUe afhandeling van de ge
sprekken met de sociale par t 
ners . (...) 

D e jongste k ink in de kabel die 
allicht deel u i tmaakt van de on-
derhandel ings takt iek hoeft niet 
noodzakeli jk tot een definitieve 
b r e u k te leiden. D e h a e n e zal nog 
wel een rondje eks t ra draaien 
om tot een n ieuw vergelijk te 
komen. M a a r w a n n n e e r da t er 
niet inzit, rest de reger ing geen 
keuze. Bij gebrek aan consensus 
tussen de sociale pa r tne rs moet 
zij de maatregelen treffen die ze 
nodig acht ." 

J e r r y Van Waterschoot . 
2 2 oktober. 

De Standaard 
, ,De koalitiepartij die nu een kri-
sis uitlokt, kan daa r kor t sukses 
mee boeken, maa r houd t er best 
rekening mee da t ze in het stem
hokje zwaar k a n w o r d e n afge
straft. W a n n e e r de reger ing D e 
haene er in de komende u ren niet 
in slaagt de sociale pa r tne rs over 
de b r u g te krijgen, dan moet zij 
haa r t anden laten zien en reso
luut zonder hen doorgaan . 

W a n n e e r de socialistische koa-
li t iepartner meent de socialisti
sche v a k b o n d te moeten volgen 
in zijn obst rukt ie dan bewijst die 
partij dat zij afhankehjk is van 
haar syndikale zuil en zich zoda
nig laat betut te len dat zij tot ver
a n t w o o r d regeren niet in stciat 
is." 

Lou D e Clerck. 2 2 oktober. 

„ D e socialistische v a k b o n d is en 
blijft de s m a a k m a k e r in Wallo
nië. DcUi is het niet uitgesloten 
da t Wallonië in het verzet gaat 
tegen het pakt , en Vlaanderen 
niet. Als da t gebeur t s taat er veel 
meer op het spel dan het sociaal 
pak t alleen." 

G u y Tegenbos. 2 3 oktober. 
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VLAANDEREN, 
DOSSIER VAN DE „QUATRE BRAS'' 
Het Kongres dat op 8 oktober 
j.1. bijeenk-wam te Wenen, heeft 
zich niet zo goed geamuzeerd 
als het „Wiener-Kongres" van 
1815 en de 32 staats- en rege
ringsleiders van de Raad van 
Europa, die voor het eerst in de 
40-jarige geschiedenis van deze 
oudste Europese organisatie, op 
hun niveau vergaderden, heb
ben niet gedanst tussen de fon
teinen van Schönbrunn en van 
het Belvédère. 

Het Kongres van 1815 pro
beerde een uiteengevallen Eu
ropese orde te „restaureren". 
Dat van 1993 had als ambitie: 
een naar de toekomst gericht 
systeem van Vrede, Vrijheid en 
Demokratie uit te tekenen voor 
alle Europese staten van voor 
en na de val van de Berlijnse 
muur in 1989. 

Er zijn ook grote verschillen 
naar de metode. Het ,,Wie
ner-Kongres" duurde verschil
lende jaren en vergde de inzet 
van al wat naam of titel of kroon 
droeg en het trok diepe spo
ren in het diplomatieke land
schap van de ganse wereld en 
van Europa in het bijzonder. J e 
kan niet hetzelfde zeggen van 
de huidige Wiener-top, die in 
vele opzichten lijkt op de tal
rijke bijeenkomsten van minis
ters en staatslui. De burger ver
wart snel de ene bijeenkomst 
met de andere: de Raad van 
Europa, de Europese Raad, de 
EEG-Raad... 

Er is daar te Wenen echter over 
iets gesproken dat ons, Vlamin
gen, dicht aan het hart ligt en 
dat verdient even van dichterbij 
te w^orden bekeken. Tussen de 
behandelde tema's zit er nl. één 
dat ik de lezers van Horizon een 
tijdje geleden al heb aangekon
digd toen ik de zgn. ,,Note Bal
laden" heb geanalyseerd, d.w.z.: 
de rol en de toekomstige plaats 
van de nationale minderheden 
in Europa. 

Ik schreef het reeds vroeger: 
wie een nieuwe Europese orde 
wil uitwerken en géén rekening 
houdt met de enorme kracht 
van het nationalisme in ons kon
tinent, die begaat dezelfde fout 
als Jal ta want je kan het nati
onalisme niet langer onder de 
Europese landkaart schuiven. 
Dat zie je in Bosnië, in Geor
gië, in Ierland, in Corsika, bij 
de Koerden, de Baltische sta
ten, en zelfs (een beetje?) in 
Vlaanderen. 

Konkreet gezien hebben de 32 
delegatieleiders in Wenen op 8 
oktober beslist dat hun minis
ters, binnen de kortste keren, 
een „kaderovereenkomst' moe
ten opstellen •waarin de princie-
pen zullen neergelegd •worden 
die de lidstaten van de Raad 
van Europa vanaf nu zullen 
eerbiedigen om de Europese, 
nationale minderheden te be
schermen. Ook aan de indi
viduele rechten van personen 
die tot zulke minderheden be
horen, zal meer bescherming 
worden verleend. Het geheel 
zal opgevangen •worden in een 
Europees ,,Stabiliteitspakt" dat 
voortaan nationalistische kon-
flikten in Europa zou moeten 
voorkomen. 

Tot daar klinkt dit nog vrij goed. 
Bij nader toezien echter •wordt 
het de Vlaamse burger al snel 
droef te moede •want wat zie je ? 

i een nieuwe Een jonge Koerd proted teert tegen de Turhe regering. Wie i 
Europeje orde wil uitwerken, kan het nativnalidnu en de pLaatd van 
de minderheden niet meer onder de Landkaart dchuiven. 

Allerhande kompromissen dui
ken dadelijk op. Zo'n pakt had 
al heel •wat bloedvergieten kun
nen sparen en toch valt de ge
vestigde orde t'aUenkante terug 
in de oude plooien. Immers... 

Sommigen durfden te pleiten 
voor een bindend, verplichtend 
karakter van de overeenkomst. 
Anderen waren hoogstens be
reid een adviserend karakter 
te aanvaarden. Sommigen val
den een Europese Rechtbank 
kreeëren, die inbreuken tegen 
het Pakt zou kunnen bestraffen. 
Anderen Liepen van zo'n idea
listische idee dadelijk weg. 

GEEN KONSENSUS 
Sommigen gaven de voorkeur 
aan de rol van de Raad van Eu
ropa, gespecialiseerd in Men
senrechten en Demokratie, met 
grote nadruk op de positie van 
de enkeling en van minderhe
den. Anderen vonden dat de 
ervaring van de Europese Kon-
ferentie voor Veiligheid en Sa-
men^werking méér betrou^wbaar 
•was, al zitten daar ook Amerika
nen en Kanadezen bij. Nog an
deren denken dat alleen de Eu
ropese Gemeenschap met haar 
instellingen, budgetten en be
voegdheden van ekono-
misch-materiële aard, op zin
volle •wijze iets kan doen voor 
de Europese regio's. 

Allen hebben blijkbaar dezelfde 
angst van de idee dat ergens 
oude staatsgrenzen zouden 
moeten verlegd worden of dat 
bevoegdheden van een of an
dere natie-staat zouden overge
dragen worden naar een instel
ling die er beter weg mee weet 
dan oude organismen die nog 
gebaseerd zijn op het koncept 
van de ,,nationale" soevereini
teit, beginsel dat wij geërfd heb
ben uit de Franse Revolutie. 

Ergst van al is echter dat er te 
Wenen geen konsensus is geno
teerd over het begrip zelf van 
„\vat is een nationale minder
heid?". Een groep met gemeen
schappelijke taal en gewoon
ten? Gaat niet voor Duitsland, 
want dan tellen de Turkse immi
granten mee. Oude en nieu^we 
koncepten botsten op elkaar... 
De onbenullige resultaten van 

de Weense top waren derhalve 
„omgekeerd evenredig met de 
toegeschreven belangrijkheid 

van de bijeenkomst" — waar
over echter in de Vlaamse pers, 
met uitzondering van de GvA 
en De Standaard, niet veel te 
rapen •viel. „Zolang niet erkend 
wordt", schreef L. Custers, ,,dat 
het recht te behoren tot een na
tionale volksgemeenschap een 
essentieel mensenrecht is, zul
len de 'nationale minderheden' 
hun 'koUektieve rechten' blijven 
opeisen." Om de erkenning van 
nationale minderheden te ont-
•wijken, •werd in Wenen geko
zen ze te koppelen aan de in
dividuele rechten van de mens. 
Voor sommigen dus: hoogstens 
het recht op e^n eigen 'patois', 
wat plaatselijke folklore, en ie
der zijn 'tribu... 
Wie moet er nu voor zorgen 
dat er, ondanks alles, van het 
oorspronkelijke goed bedoelde 
Weense opzet, toch iets in huis 
komt? Van de 32 deelnemende 
landen valt deze eer te beurt eian 
niemand minder dan dan... de 
Belgische regering! Wciarom ? 
Omdat België vanaf 4 novem
ber 1993 het voorzitterschap 
waarneemt van het Komitee van 
Ministers van de Raad van Eu
ropa ! Van het ene (EEG)voor-
zitterschap naar het andere ! 

Uit alle Vlaamse partijen zou
den vrienden moeten opstaan 
om ons ministerie van Buiten
landse Zaken te helpen in deze 
belangrijke taak. Vlaanderens 
ervaring met ,,rEtat Nation" 
kan hier goed gebruikt worden. 
Ik vind dat de betrokken para
graaf in de rede die J .L. De-
haene in Wenen is gaan hou
den, terecht en geloofwaardig is. 
Wij kunnen inderdaad getuigen 
van de moeilijkheden die met 
de ontvoogding van een Volk 
gepaard gaan en zelfs hier en 
daar een oplossing aanreiken, 
die •wérkt. Zo is onze grondwet
telijke spits-technologie een uit
stekend uitvoerartikel gewor
den, misschien tot onze eigen 
verbazing! 

Stel u voor dat Vlaanderen, dat 
de Vlaamse Raad en de Vlaamse 
regering zich eens aktief met 
dit probleem zouden gaan bezig 
houden. Kunnen •wij zoiets al 
aan, of zijn we maar Nvat blij dat 
de Quatre Bras ondertussen de 
klus moet klaren ?... 

Hans De Belder 

HEI" VEGE TEKEH • • • 

Zo zag de tekenaar mn het weekblad Panorama de VU, en Verhofjtadt in de vuilbak... 
# • « 
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VRAAG NAAR WERKHERVERDELING KLINKT STEEDS LUIDER 

ARBEID VOOR IEDEREEN, MOET KUNNEN 
Het meüje op de foto 'u niet zomaar „een model" maar een 
kind van vleed en bloed. Elke iö haar naam, ze i) 8 jaar en 
zit ergenö in Vlaanderen op school. Zij ligt — wat wil je op 
die leeftijd? - nog niet wakker van de toekonut. Daarom 

.moeten anderen dat voor haar doen. Want in welke wereld 
zal zij terechtkomen? Zal zij, eeru) afgestudeerd, werk 
vinden of ab zovelen van haar generatie niké om handen 
hebben ? Om dat te voorkomen moeten wij zorgen dat er 
morgen ook voor haar werk i^. Maar dan moeten wij er 
nu werk van maken. 

k^ 

H et afspringen van het soci
aal pakt zegt veel over de 
moeilijke situatie -waarin 
onze maatschappij zich 

bevindt. Reeds bij de eerste ont
moeting tussen regering en zo
genaamde sociale partners suk
kelde de onderhandelings-wa-
gen de sloot in, ondertussen 
wordt het socio-ekonomisch kli
maat almaar slechter, stijgt de 
overheidsschuld en -wordt -werk 
met de dag schaarser. 

Vlaanderen dreigt weer in het
zelfde straatje van de -werkloos
heid terecht te komen als be
gin jaren 80. Toen werd met 
allerhande nepstatuten gepoogd 
mensen aan het werk te zetten, 
de kater die deze operaties bij 
werklozen nadiet is nog niet ver
teerd en zou moeten leren dat 
deze niet de juiste oplossingen 
-waren. 

HANDEN TE KORT 
Wie meekreeg dat diploma's een 
van zelfsprekende -waarborg 
voor ^verk betekenen komt be
drogen uit. Enkele cijfers: in 
september 1992 -waren er 
19.965 afgestudeerden van het 

hoger niet-universitair onder-
•wijs en 6.579 universitair ge
schoolden als -werkzoekend in

geschreven bij de VDAB. In 
september van dit jaar zouden 
er dat reeds 25.356 en 8.122 
zijn. 

Cijfers die doen vrezen dat 
werkloosheid niet zoals vroe
ger het gevolg van de ekonomi-
sche recessie is, maar van een 
strukturele toestand. 

220.000 Vlamingen zitten zon
der -werk, en er wordt -weinig 
beterschap voorspeld. En toch 
moet naar een zo volledig mo
gelijke te-werkstelling voor ie
dereen gestreefd -worden. 

De besluiten van het VU-kon-
gres benadrukken dat er nog 
werk genoeg is, in tal van tak
ken blijven grote noden ongele
nigd : de welzijnssektor, de vrij-
etijdssektor, de kulturele sek-
tor. Bovendien kunnen de ver
oudering van de bevolking en 
de aantasting van het leefmi
lieu voor (nieuw^e) -werkgele
genheid zorgen, maar deze 
^verd tot nu toe niet of onvol
doende ingevuld werden. 

Voor de Volksunie heeft ieder
een recht op arbeid, het is haar 
prioritair doel. ,,Als er nu geen 
•werk van gemaakt -wordt is er 
morgen geen werk meer." Het 
kan een goedklinkende slogan 

078/11.27.20 
...is het groene telefoonnum
mer -waar iedereen zijn/hciar 
mening k^vijt kan of vragen 
kan stellen over het VU-pro-
gramma. Op dat gratis num
mer kan ook de brochure ge-
vraiagd worden waarin de in
tegrale tekst van de staatsher-
vormende krachtlijnen 
(Wachtebeke) en Van Jtrijd 
naar beleid, het maatschappe
lijk VU-programma (Leu
ven), gebundeld zijn. 

B De Vlaams-nationale Om-
roepstichting (VNOS) komt 
op dinsdag 2 november en 
op maandag 20 december a.s. 
telkens om 22u.55 op TV 1 
(BRTN) met een programma 
dat volledig ge-wijd is aan^ de 
VU-kampagne. 

• De VNOS-radiouitzen-
ding op Radio 1 staat ge
programmeerd op donderdag 
23 december en begint om 
19u.20. 

• In november en december 
gaat voorzitter Bert Anciaux 
langs de kampussen van de 
Vlaamse universiteiten en ho
gescholen. Hij wil er de stu
denten kennis laten maken 
met de VU en haar pro
gramma. 

• De media-kampagne wordt 

ook doorgetrokken naar de 
arrondissementen en de plaat
selijke VU-afdelingen. Afde
lingen kunnen gebruik ma
ken van het advertentiema
teriaal voor hun tijdschriften 
en/of pamfletten, zij kunnen 
ook het initiatief nemen voor 
het plaatsen van een of meer
dere advertenties in regionale 
publikaties. 

Afdelingen die hun leden op 
een informatieavond rond de 
kampagne -willen samenbren
gen kunnen deze laten inlei
den door een korte video-re
portage die ter beschikking 
ligt. 

• In tal van gemeenten -wordt 
reeds naarstig aan de gemeen
teraadsverkiezingen van ok
tober '94 gesleuteld. De Ver
eniging van Vlaamse Man
datarissen ( W M ) stelt ge-
spreksdagen in het vooruit
zicht waar gemeentemanda
tarissen en kandidaten zich 
kunnen bijscholen. Er liggen 
reeds drie studiedagen vast. 
Over onderwLjd en kuituur te 
St.- Niklaas op 20 november, 
over milieu en ruimtelijke orde
ning te Boechout op 18 de
cember, over verkeert)- en veilig-
heiddbeUS te Lennik in januari 
'94.. 

Elke, 8 jaar; te jong om wakker 
te liggen van haar tockorrut. Wij 
wel! 

lijken maar het is harde wer
kelijkheid. Om tot meer arbeid 
voor iedereen te komen heeft 
het VU-kongres duidelijke uit
spraken gedaan. 

1. De kost van arbeid moet ver
minderd, 

2. De beschikbare arbeid moet 
herverdeeld. 

Over het eerste is zowat ieder
een het eens, -wat het tweede 
betreft zijn de meningen ver

deeld. Meer nog, herverdeling 
is een taboe, de vooroordelen 
er tegen tieren ^velig. Wat stelt 
de Volksunie voor ? 

- Werknemers die de -wens uit
drukken hun arbeidsprestaties 

•*te verminderen of zich deel
tijds uit het arbeidsproces terug 
te trekken moeten daartoe de 
kans krijgen. 

- Vrij-willige deeltijdse arbeid 
moet langs fiskale -weg worden 
aangemoedigd. 

- Loopbaanonderbreking moet 
uitgroeien tot een recht met 
behoud van sociale zekerheids
rechten en gewaarborgde reïn
tegratie in het arbeidsproces. 
Sektor per sektor moet onder
zocht worden om arbeidstijds
verkorting mogelijk te maken 
en betcialde arbeid te herverde
len zodat meer mensen aan de 
slag kunnen. Dit kan gepaard 
gaan met loonverlies, maar niet 
voor de laagste loonkatergo-
riën. 

- De kortingen op p^tronale bij
dragen en de verlaagde -werk-
nemersbijdrjige worden goed
gemaakt door een verlciging 
van het budget voor de -werk
loosheidsverzekering en een 
extra belasting op de toeg-
voegde -waarde die gekreëerd 
wordt in -weinig arbeidsinten
sieve bedrijven -waar robots 
zullen meebetalen. 

- Andere mjiatregelen tot ar
beidsherverdeling (duo-banen, 
loopbaanonderbreking, vor

mingskredieten, deeltijdse ar
beid, inloop- en uitgroeibanen) 
moeten kansen krijgen. 

LEEUWENMOED 
In het debat omtrent jobkre-
atie door werktijdherverdeling 
moet gestreefd worden naar 
een brede maatschappelijke 
konsensus waarbij de gezins-
be-weging, senioren, de mUieu-
be-weging en andere geledin
gen van de maatschappij moe
ten betrokken worden. Zo'n 
gesprek moet uitmonden in een 
zinvol debat in het parlement. 

Als het VU-kongres van Leu
ven in de herinnnering zal ge
grift blijven zal het o.m. zijn 
door het pleidooi voor een 
nieu^ve arbeidsherverdeling via 
mogelijkheden van werktijd
verkorting. Een nieu-we -weg 
om voor iedereen zinvolle ar
beid te kreëeren. Al te lang 
bleef dit een taboe ^vaartegen 
hardnekkige vooroordelen be
staan. Toch moet -worden ge
noteerd dat tal van bedrijfslei
ders, en niet van de minste, 
een voorzichtig pleidooi hou
den voor vormen van arbeids
duurverkorting. 

Een ernstig onderzoek omtrent 
deze mogelijkheden dienen 
sektor per sektor te w^orden be
keken, het is meer dan drin
gend. 

De VU heeft alvast de leeuwen
moed gehad om hierin voor
trekker te spelen ! 

VIJF VOOROORDELEN 
TEGEN ARBEIDSDUURVERKORTING 
Nu de krisis toeslaat en de 
werkloosheidscijfers hoog sco
ren, koint de idee van de ar
beidsduurverkorting (ADV) 
opnieuw naar boven. Net als 
in de jaren tachtig, wijst de 
meerderheid van de traditionele 
ekonomisten die idee af. Noch
tans dringen zich originele en 
vernieuvi^ende maatregelen op. 
In dit verband zijn een aantal 
veel geciteerde argumenten te
gen ADV alvast voor nuance
ring vatbaar. 

1. ADV is een defensieve stra
tegie. 

De keuze voor ADV impliceert 
geen scepsis over verdere eko-
nomische groei, maar -wel over 
de te-werkstellingseffekten. E^n 
groei van 2 tot zelfs 6% is van
daag nodig om de tewerkstel
lingsgraad te stabiliseren. Een 
,,jobloss growth" — de kreatie 
van meer toegevoegde waarde 
met minder handen — wordt 
meer en meer waarschijnlijk. 
En dit is positief want niemand 
vindt het aangeneiam rou
tine-arbeid te verrichten. ADV 
en de herverdeling van de res
terende betaalde arbeid is inte
gendeel een offensieve strategie 
voor meer levensk-waliteit. 

2. A D V ais alleenzaligma
kende oplossing voor de eko-
notnische problemen is een 
utopie. 

Geen enkele voorstander van 
ADV be-weert dat deze optie 

de enige en ultieme remedie is. 
Dit moet en kan gepaard gaan 
met andere maatregelen. Een 
alternatieve financiering van de 
sociale zekerheid bijvoorbeeld, 
zodat de arbeid minder zwaar 
wordt belast, en het opnieuew 
bekijken van de onderwijsdoel
stellingen en de navorming, zo
dat meer ^verklozen een betere 
kw^aliflkatie verwerven. 

Wel is het -wciar dat een voor
zichtige ADV — die 38-urige 
werk-week — -wellicht door pro-
duktiviteits-winsten -wordt ge-
kömpenseerd. 

3. A D V zonder loonverlies is 
fataal voor de konkurrentie-
kracht. 

ADV met volledig behoud van 
loon betekent inderdaad ma-
kro-ekonomische zelfmoord. 
De totale loonkosten van de on
dernemingen moeten eerder da
len dan stijgen. De verminde
ring van de arbeidsduur moet 
dus noodzakelijk gepaard gaan 
met loonverlies, en in sterkere 
mate voor de hoogste inkomens-
kategorieën. De laagste inko
mens, en voornamelijk die van 
één-inkomensgezinnen, moeten 
in hun koopkracht gehandhaafd 
blijven. 

Makro-ekonomisch betekent 
deze operatie echter helemaal 
geen verlies aan koopkracht. De 
binnenlandse vraag zal stijgen, 
vermits de door de ADV nieu-w 
tewerkgestelden meer ruimte 

hebben voor hun noodzakelijke 
konsumptie, terwijl diegenen 
die iets minder verdienen -wel
licht meer zullen beknibbelen 
op het spaar- dan op het kon-
sumptiebudget. 

4. A D V miskent de diversiteit 
van de ondernemingen en is 
organisatorisch niet haalbaar. 

Dit argument kan alleen geldig 
zijn indien ADV lineair en van 
vandaag op morgen zou doorge
voerd worden. Niemand neemt 
die optie ernstig. Maar de orga
nisatorische flexibiliteit van on
dernemingen — we kennen al 
volcontinu-bedrijven, ^veekend-
ploegen, halftijdse en drievierde 
jobs — moet ook niet -worden 
onderschat. 

5. ADV zal het zwartwerk be
vorderen. 

Mensen die in het zwart nog -wat 
willen bijverdienen, zullen dat 
evenzeer doen bij een 38-urige 
als bij een 35- of 32-urige -werk-
-week. Bovendien moet het mo
gelijk zijn om door efficiëntere 
kontrole dit fenomeen in te per
ken. Daarbij moet vooral het 
georganiseerde z-wartwerk ge
viseerd worden. 

Arbeidstijdverkorting om eko-
nomische redenen a priori ver
werpen als deeloplossing van de 
huidige problemen is dus zelf 
verwerpelijk. 

Patrik Vanknmkelsven, 
VU-ondervoorzitter 
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AIS VLAANDEREN ER GEEN 

VAN MAAKT, 
DAN IS ER MORGEN 
GEEN WERK MEER IN 

» 

n. 

220.000 werklozen in Vlaanderen, dat is de balans vandaag. Als werken én dus verdienen, dan heeft straks in Vlaanderen niemand 
we willen dat onze kinderen hun toekomst nog een beetje zien no£j werk. Het zal leeuwenmoed vragen én een solidaire inzet 
zitten, dan zullen we snel, héél snel, met een nieuw en geloof- van iedereen. Maar daar zijn wij toevallig heel goed i 
waardig tewerkstellingsplan voor de dag moeten komen. Daarom gaan wij door. Tot 
En liefst één dat werkt deze keer. Wanneer we niet onmiddellijk Vlaanderen, tot iedere Vlaming, 
de beschikbare arbeid herverdelen, drastisch de arbeidskost tot onze kinderen de toekomst 
verlagen, en aan ieder de keuze laten of hij minder wil krijgen waar ze recht op hebben. 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. VIAAMSEVRUE 
DEMOKRATEN 
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GEMEENTEN OP MENSENMAAT (slot) 

VORMING EN SCHOLING: 
BASIS VAN GOEDE DIENSTVERLENING 
Deze week brengen we een samenvatting van het laatdte 
referaat op de WM-, VCLD-kaderdag in Herk-de-Stad. 
Aan het woord u) Mark. Suyketu, .stafmedewerker aan 
de gerenommeerde Vereniging van Vlaanue Steden 
en Gemeenten. Hij bejprak de problematiek van de 
goed georganideerde gemeente. WM vroeg uitdrukkelijk 
om ook het organu)atoru)ch oépekt van demokratiöch en 
goed funktwnerende besturen te belichten. Demokrati^che 
strukturen en een goede politieke kuituur zijn niet de 
enige komponenten voor een gemeente waar de inwoners 
zich thuijvoelen. Lage drempels en een vlot werkend ap
paraat zijn eveneens noodzakelijk voor "gemeenten op 
mensenmaat". ^ 

ark Suykens betreurde 
1 dat hem slechts een half 
1 uur was toegewezen om 
I over de goed georgani

seerde gemeente uit te weiden. 
Modern gemeentelijk manage
ment omvat zoveel aspekten dat 
men er hele dagen mee kan 
vullen. De aangehaalde thema's 
waren dan ook specifieke keu
zen uit een groter aanbod. 

Besturen moet permanent ge
toetst worden cian twee fun
damentele uitgangspunten: de 
demokratische en de doelma-
tigheidsmaatstaf. Tussen deze 
maatstaven leeft een spanning, 
een bepaalde tegenstrijdigheid. 
Bestuurders moeten konstant 
op zoek naar een goed even
wicht tussen inspraak/demokra-
tie enerzijds en efficiëntie/ef-
fektiviteit anderzijds. De vorige 
drie referaten benaderde de 
problematiek van goed besturen 
vooral vanuit demokratlsch per-
spektlef. De vierde referaathou
der zal dit vooral vanuit doel-
matigheidsaanspraken doen. 

PRODUKTIEGERICHT 
Als we over doelmatigheid pra
ten, denken we Impliciet aan 
twee invalshoeken. Efïektivi-
teit slaat op de juiste dingen 
doen. Beleidsdaden die beant
woorden aan de noden van de 
bevolking. Efficiëntie slaat op 
de juiste dingen op een goede 
manier realiseren. De beleids
opties die aansluiten bij de wil 
van de mensen met de juiste 
middelen en de minste inspan
ning tot stand brengen. Effek-
tiviteit is een politieke aange
legenheid. De gemeenterjiad en 
het kollege van burgemeester en 
schepenen (KBS) moeten zich 
vooral richten op grote lijnen en 
principes. Zij dienen politieke 
keuzns te nemen. Zij moeten 
m.a.w. de output van het ge
meentebestuur vastleggen. De 
manier waarop de politieke keu
zen tot stand komen is voorna
melijk een zciak van de admini
stratie. Het KBS dient vertrou
wen te hebben in de sekretaris 
en het gemeentelijk apparaat. 
Bij de efficiënte uitvoering van 
de beleidsopties laat men best 
een maksimale ruimte aan de 
administratie. 

Voorwaarde hiervoor is dat zo
wel de politieke machten als de 
lokale administratie meer pro-
duktgericht denken. Gemeen
telijke overheidstaken zoals het 
aanleggen van riolering, het ver
werken van huisvuil, het uit
schrijven van reispassen en an
dere officiële dokumenten, ver-
bods- en gebodsbepalingen, 
subsidiereglementen, verkeers
reglementen en het verwerken 
van pensioendossiers,... zijn 

produkten en dienen dan ook 
in die hoedanigheid benaderd te 
worden. De spreker pleit hier 
voor het introduceren van be
paalde managementprincipes 
uit de bedrijfswereld. De lokale 
overheid moet de mentaliteit, als 
zou ze geen konkurrenten heb
ben en geen winst moeten ma
ken, kwijtraken. De kostprijs 
en de kwaliteit zijn ook voor 
gemeentebesturen belangrijk. 

KLACHTEN
MANAGEMENT 
De spreker deed enkele sug
gesties om tot een meer pro-
duktgerichte benadering te ko
men. Ten eerste moeten pro
dukten klaar en duidelijk gede
finieerd worden. Door dit heel 
konkreet te doen (x km riole
ring, X ton huisvuilverwerking, 
een subsidiereglement met een 
welomschreven sociaal doel...), 
wordt het makkelijker om nor
men te stellen, efficient te "pro
duceren", een effektleve evcJu-
atie op te zetten, eventueel bij 
te sturen... Ten tweede is het 
belangrijk over goede imetin-
dtrurmnten te beschikken. Teveel 
gemeentebesturen hebben geen 
zicht op hun eigen produktie-
proces. Hoeveel kost een welbe
paalde dienst aan de gemeente ? 
Niet alleen de matericialkost is 
hier belangrijk. Mark Suykens 
pleit ook voor het meten van de 
personeelsprestaties (= tiflöchrij-
ven). Hoeveel tijd kost het on
derhoud van een vierkante me
ter groenaanplanting, hoeveel 
tijd neemt de verwerking van 
een pensioendossier in beslag, 
hoeveel tijd is er nodig voor het 
onderhoud van wegen, fiets- en 
voetpaden ? Eens temeer is deze 
informatie noodzakelijk om te 
evalueren, te rationaliseren en 
eventueel politieke opties al dan 
niet af te bou\ven. Ten derde 
moet de politieke overheid zich 
uitspreken over prodakt-kwall-
teUd-normen. Door de monopo
liepositie is een gemeentebe
stuur zich vaak onvoldoende 
bewust van de positieve/nega
tieve appreciatie van de bur
gers. De overheid en de admini
stratie hebben er het raden naar 
of een produkt tegemoetkomt 
aan een essentiële vraag bij het 
publiek. In welke mate er aan 
een overheidsinitiatief moet ge
sleuteld worden blijft een onbe
antwoorde vraag. Daarom brak 
de spreker een lans voor een 
goed klachtenmanagement. 

Door informatie over klachten 
kan men er achter komen waar 
een overheidsinitiatief fout zit. 
Een klachtenmanagement ver
eist vooreerst een inventarisatie. 
Inventarisatie betekent door
stroming. Veel klachten mani
festeren zich op lage echelons. 

DierutverUnende organisaties uit publieke- en overheidssektor heb-
beb gelijkaardige kenmerken: ze zijn arbeidsintensief. Dit is niet 
anders voor gemeentelijke admininistraties. 

Typisch voorbeeld is de vuilnis
man of de loketbediende die als 
eerste (en te vaak als enige!) 
met klachten gekonfronteerd 
worden. De top van de admini
stratie en de bevoegde schepe
nen moeten hiervoor openstaan. 
Dit vereist een mentaliteit w^aar-
bij men praat met en luistert 
naar eigen personeel, klachten 
durft te erkennen en te behan
delen. 

Mark Suykens wees er verder 
nog op dat een produktgerichte 
benadering toepasbaar is op 
praktisch al het doen en la
ten van de gemeentebesturen. 
Niet alleen bij het aanleggen van 
rioleringen moet het produkt 
en zijn gevolgen centrjial staan. 
Ook het uitvaardigen van bij
voorbeeld verbodsbepalingen of 
subsidiereglementen moeten op 
hun effekten getoetst worden. 
Het kan niet dat er b.v. een 
verbod op het verbranden van 
cifval komt zonder pak- en straf-
kans. Het kan ook niet dat er 
subsidieregelingen bestaan zon
der tegenprestaties van de ge
subsidieerde instellingen of per
sonen. 

Mark Suykens onderscheidt 
vier produktiefaktoren die het 
de overheid mogelijk maken om 
de gemeente efficiënt en doel

matig te organiseren: nl. finan
ciële middelen (gelden gemeente
en andere fondsen, eigen finan
ciering...), materialen (wagen*-
park, infrastruktuur, openbaar 
domein...), kommunikatie (Intern 
naar personeel — ekstern naar 
publiek) &n peréoneel. Door tijds
gebrek ging de referaathouder 
niet dieper op de eerste drie 
produktiefaktoren in. Voor de 
produktiefaktor personeel trok 
hij wel tijd uit. 

KERNTAKEN 

Dienstverlenende organisaties 
uit publieke- en piivé-sektor 
hebben allemaal een gelijkaar
dig kenmerk, nl. ze zijn ar
beidsintensief. Dit is niet anders 
voor gemeentelijke administra
ties. Gemiddeld 40 a 50% van 
het totale budget gaat naar het 
personeel. De spreker w^ees op 
recente afspraken tussen vak
bonden en toezichthoudende 
overheden waardoor het lokaal 
bestuur eindelijk de mogelijk
heid gaat krijgen om een gepast 
personeelsbeleid uit te •werken. 

Momenteel is het nog te vaak 
zo dat enkele personeelsleden 
goed en hard werken, andere 
personeelsleden presteren on
der alle redelijke maatstaven. 
Mark Suykens gaf vier sugges

ties voor een beter personeels
beleid. 

Ten eerste dient men zich uit te 
spreken over de perjoneeUkwan
titeit. Dit is een politieke keuze. 
Hoe ver reikt het gemeentelijk 
takenpakket? Wil men een bij-
huis in elke deelgemeente ? Gaat 
men gemeentelijke taken zelf 
doen of uitbesteden ? De spre
ker noemt dit de dlskussle over 
de gemeentelijke kerntaken. De 
uitkomst van dit debat zal re-
perkussies hebben op het perso
neelsbestand. Dit debat •wordt 
steeds dringender omdat de hui
dige ekonomlsche kontekst niet 
meer toelaat om nog veel perso
neel aan te •werven. De diskussie 
over kerntaken zal moeten dui
delijkheid brengen in •welke ta
ken men gaat afstoten en ^velke 
bevoegdheden men gaat uitbou-
^ven. 

De jongste tien jaren kreëerden 
veel gemeentebesturen nieuwe 
funkties. Vooral in de kultu-
rele-, sport-, rekreatie- en toe
ristische sektor •wierven de lo
kale overheden mensen aan. In 
het gemeentelijk organigram 
"plakte" men deze funkties bijna 
•willekeurig bij een departement. 
De duidelijke struktuur ging 
hierdoor verloren. Een slechte 
struktuur leidt onvermijdelijk 
tot moeilijk besturen. De refe
raathouder drong daarom aan 
op een duidelijke organuiatie-
ötruktuun 

Vorming en dcholing blijven een 
niet te onderschatten aspekt van 
goede dienstverlening. Ekono
mlsche en maatschappelijke om
standigheden veranderen en 
stellen andere eisen. Zo biedt 

•n de huidige informatika een hele 
J •waaier nieu^we mogelijkheden 
% als het personeel zich perma-
~" nent bijschoolt. Zonder te ver

vallen in een lukratief vormings-
toerisme, moeten de personeels
leden in staat gesteld •worden 
om bij te studeren; dit zowel 
op het vlak van techniek, kom
munikatie, gedrag, mentaliteit, 
kennis... Met enige jaloersheid 
keek de spreker naar Frank
rijk waar de lokale overheden 
verplicht •worden om 1% van 
het personeelsbudget te beste
den aan vorming. 

Tenslotte hamerde de referaat
houder op een volgehouden/'fi/--
doneelówaarderuig. Voor een goed 
personeelsbeleid moeten de ver
antwoordelijke •weten hoe 
goed/slecht het personeel pres
teert. Zonder deze informatie 
zijn gesprekken over produk-
topw^aardering of vorming en 
opleiding nutteloos. Het invoe
ren van een goed evaluatiesys
teem gaat verder dan het invul
len van evaluatieformulieren. 
Evaluatiesystemen vereisen een 
mentaliteit van openheid tussen 
personeel en oversten. Perso
neelsbeoordeling dient in funk-
tie van stimulering l.p.v. sanktl-
onerlng te staan. 

(sv) 

^ 

c& Mark Suyken^i U .stafmede
werker van de Vereniging van 
Vlaanue Steden, en Genteenten. 
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VOOR WIE IS KIEZEN VERLIEZEN? 
Het Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinie-onde-
zoek (ISPO) publiceerde een razend intere<idant boek dat 
op een garu) andere wijze de verkiezingen van 24 november 
91 benadert. "Het öignaaL van de kiezer" wordt er op een 
wetenschappelijke wijze geanalyöeerd. En dat levert toch 
enkele merkwaardige vodtötellingen op. We zetten ze even 
op een rijtje. Vanzelfsprekend bekijken we de gegevens over 
de VU-kiezerd door een vergrootglas. 

E en uitgebreide schare on
derzoekers werkten aan het 
boek mee. In een eerste bij
drage wordt gepeild naar 

een aantal mogelijke variabe
len die de partijkeuze verklaren. 
Beroepsprestige, leeftijd, het re
latief (in verhouding tot de ge
zinsomvang) inkomen, de ker
kelijke betrokkenheid, het ge
noten onderwijsniveau en 
(eventueel) het geslacht blijken 
een invloed uit te oefenen op 
het stemgedrag. Ook een gevoel 
van machteloosheid tegenover 
de politiek speelt een rol. Mare 
Swyngedouw, Roeland Beerten, 
Jaak Billiet en Ann Carton stelden 
vast dat vooral de blanko- en 
ongeldig stemmers, en in min
dere mate de Vlaams Blok-kie-
zers, gekenmerkt worden door 
een hoger gevoel van politieke 
machteloosheid. 

Het 24-november-elektoraat 
van de VU zag er als volgt uit: 
de J a n Modaal die VU stemde 
heeft een hoger dan normaal 
beroepsprestige, en is vrij hoog 
opgeleid; zijn leeftijd varieert 
vrij gelijkmatig over de leef-
tijdskategorieën, met een piek 
in de groep 46-60-jarigen; de 
geslachtsvariabele is voor de 
VU-kiezer zonder betekenis 
(deze variabele is slechts sig-
nifikant voor de oudere vrou
wen, die meer dan gemiddeld 
CVP stemmen), net als het re
latief inkomen; de kans op een 
VU-stem stijgt bij de kerkgan
gers (zij het minder uitgespro
ken dan een CVP-stem); de 
VU-kiezer is samen met de 
PW-kiezer het best op de 
hoogte van de politiek. 

NEGATIEVE VRIJHEID 
Biezonder verrassende resulta
ten boekten de -wetenschappers 
Mark Elchardtu, Krui Deöchouwer, 
Koen Pelüriaux en Patrick Stout-
huyden bij hun analyse van de 
proteststem (blanco, ongeldig, 
Vlaams Blok of Rossem). De le
vensbeschouwing van deze kie
zers heeft daarbij volgens de on
derzoekers een belangrijke rol 
gespeeld: het zijn vooral onge
lovigen en vrijzinnigen die op 24 
november massaal een protest
stem hebben uitgebracht. Hoe
wel deze groep kiezers slechts 
een kw^art van de Vlaamse be
volking uitmaakt, leverden ze 
haast 40% van het Vlaams 
Blok-elektoraat. Hadden alle Vla
mingen geótemd zoaló de vrijzinni
gen en de ongelovigen, dan zou het 
Vlaamó Blok nu de tweedt Vlaanuie 
partij zijn, konkludeerden de on
derzoekers bij wijze van bout
ade. 

De verklaring voor deze vast
stelling zoeken de wetenschap
pers in de sterke nadruk die on-
felovigen en vrijzinnigen heb-

en gelegd op een negatief vrij
heidsbegrip : vrijheid als de afwe
zigheid van beperkingen. Het 
streven naar dat soort vrijheid 
leidt ertoe dat men waarden, 
etische principes en idealen af
wijst, omdat deze beperkingen 
kunnen opleggen aan de eigen 
subjektiviteit en de eigen impul

sen. Het is vooral de SP die ten 
gevolge van deze ontwikkeling 
stemmen verloor. 

Bart Maddens ging na in welke 
mate de partijkeuze verband 
houdt met de opvattingen van 
de kiezer over een aantal poli
tieke kwesties die centraal ston
den in de a^mloop naar de ver
kiezingen. Bart Maddens stelde 
vast dat vier van de zes par
tijen haast het monopolie heb
ben op een groep van kiezers 
die zich voor een welbepaald 
tema (ijsue) interesseren: het 
mUieu-tema, de kommunautaire 
kwestie, de migrantenkwestie 
en de belastings- en begrotings-
problematiek drijven de kiezers 
respektievelijk naar Agalev, de 
VU, het Vlaams Blok en de 
P W . 

DE KOMMUNAUTAIRE 
KWESTIE 
Maddens besluit: de beperkte 
groep Vlaarrugezinde kiezers blijft 
het bijna ekdklu^ieve jachtterrein 
van de Volksunie. De kiezers die de 
VU verlaten doen dat niet omdat ze 
het niet eerui zijn met de kommu
nautaire standpunten van die par
tij, maar wel omdat ze zich niet 
meer interesseren voor de kommu
nautaire kwestie. Het zijn dus 
niet, zoals een bepaalde pers 
graag suggereert, de "toegevin
gen" die de VU als regerings
partij deed bij de onderhan
delingen over de staatshervor
ming, die het VU-stemmenver-
lies op 24 november veroor
zaakten. 

Maddens ging nog dieper in op 
het verschil tussen het VU- en 
het Vlaams Blok-elektorjiat w ât 
de staatshervorming betreft: de 
VU is de belangrijkste aantrek
kingspool voor de kiezers die vinden 
dat België op termijn moet verdwij
nen. In die groep haalt de partij zelfs 
een relatieve meerderheid. In veel 
mindere mate kan ook het Vlaams 
Blok wat anti-Belgische stemmen 
naar zich toe halen. Van de VU-kie-
zers vindt 45,7% de Belgische staat 
overbodig, van de Vlaams Blokkers 
22,9% en van de CVP-ers 10,4%. 
(...) De kans op een VU-stem of 
een Vlaams Blokdtem stijgt ook als 
de kiezer van mening is dat de soci
ale zekerheid moet gesplitst worden, 
maar dit effekt id beduidend kleiner. 
Opnieuw is het vooral de VU die 
van de kwestie kan profiteren. In 
die partij is 68,6% voorstander van 
de splitsing, in het Vlaams Blok 
52,2%. Verder onderzoek wees 
ook uit dat slechts 21,2% van 
het VU-elektoraat voorstander 
is van België als be^lissingsni-
veau. Bij het Vlaams Blok is dit 
40,1%. 

De wapenhandel, de VU stapte 
in '91 omwille van de krisis 
over •wapenvergunningen voor 
Waalse bedrijven uit de rege
ring, en de politieke korrup-
tie, de VU organiseerde onder 
ex-voorzitter Gabriels als eerste 
een kongres over de nieuwe po
litieke kuituur, spelen eveneens 
in de kaart van de VU, zij het 
in veel mindere mate dan de 
kommunautaire kwestie. 
Op de perskonferentie n.a.v. de 

Volgens de auteurs van "Kiezen is verliezen" zouden Agalev, CVP en VU garen spinnen bij 
afdchaffing van de stemplicht. 

voorstelling van het boek zei 
Maddens dat het resultaat van 
verkiezingen in hoge mate be
paald wordt door de politieke 
agenda van het moment. Mad
dens bevestigt ook een bevin
ding die al in eerder onder
zoek aan bod kwam: de onvrede 
van de kiezers met het politieke 
bedrijf, een snaar die tijdens 
de kampagne vooral door de 
P W w^erd betokkeld, leverde 
niet de liberale partij, maar -wel 
het Vlaams Blok en vooral Ros
sem vruchten op. 

STEMPLICHT 
De onvrede met het politieke 
bedrijf -wordt eveneens alge
meen beschouwd als een be
langrijke verklaringsgrond voor 
de massale stemverzaking op 24 
november. Bijna 1 miljoen kie
zers bleven toen thuis, stemden 
blanko of ongeldig. Johan Acka-
ert en Lieven De Winter beves
tigden deze stelling. Ze gingen 
verder ook na welke kiezers 
thuis zouden blijven indien de 
stemplicht afgeschaft zou wor
den. Deze potentiële ahsente'Csten 
zijn vooral mensen met een lage 
sociaal-ekonomische status, een 
lage graad van kerkbetrokken
heid, een negatieve houding te
genover de politiek, een geringe 
politieke belangsteUing en ge

voelens van politieke machte
loosheid. 

De afschaffing van de stem
plicht zou vooral in het na
deel spelen van Rossem, Vlaams 
Blok en SP. De partijen die ga
ren zouden spinnen bij een af
schaffing van de stemplicht zijn 
Agalev, VU en CVP. 

NIEUWE BREUKLIJNEN 
Mare Swyngedouw onderzocht of 
de klassieke politieke breuklij
nen (ünks-rechts, 
Vlaams-Franstalig, kato-
liek-vrij zinnig) nog steeds gel
dig zijn in de ogen van de 
Vlciamse kiezer. Hij besluit dat 
deze klassieke tegenstellingen 
aan waarde hebben ingeboet. 
De tegenstellingen links-rechts 
en katoliek-vrijzinnig tanen ten 
voordele van twee nieu-we 
breuklijnen, nl. enerzijds de te
genstelling materialisme-post-
materialisme en anderzijds een 
breuklijn die Swyngedouw om
schrijft als universaüdtische-kultu-
rele openheid versus partikularisti-
sche-kulturele geslotenheid. Eerst
genoemde nieuwe breuklijn 
plaatst Agalev (in de ogen van 
de Vlaamse kiezer) tegenover 
de zgn. "traditionele" partijen 
CVP, S P P W en VU. De 
tweede nieuwe breuklijn wordt 
gevormd door het afzetten van 

het Vlaams Blok tegenover de 
"traditionele" partijen en in het 
bijzonder tegenover Agalev. 

Swyngedou-w weet niet of deze 
nieuw^e breuklijnen tot een ver
dere fundamentele wijziging 
van de partijpolitieke machts
verhoudingen, en eventueel tot 
een politieke herverkaveling 
zullen leiden. Hij meent dat dit 
in grote mate zal afhangen van 
de potentialiteit (Van Dale: de in 
een substantie aanwezige ten
dentie die onder gunstige voor
waarden tot het bereikten van 
het doel kan leiden) van de tra
ditionele politieke partijen (hier
bij plaatst Swyngedouw^ ook de 
VU) om een adekwate houding ten 
aanzien van de fundamentele breuk
lijnen in de Vlaamse politiek aan 
het einde van deze eeuw te ontwikke
len. Daarvan zal afhangen voor 
wie kiezen verliezen wordt. 

(Pdj) 

c» Kiezen id verliezen. Onder
zoek naar de politieke opvattin
gen van Vlamingen. Mare Swyn
gedouw, Jaak Billiet, Ann Car
ton en Roeland Beer ten (red.). 
Uitg. Acco, Leuven, 1993, 255 
bU, 1.240 fr. 
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NOORD-ZUID 

„HERVORMDE BELGEN'' 
In het bijzijn van eerste minister 
Jean-Luc Dehaene, VU-sena-
tor Hugo Schiltz en CVP-sena-
tor Mark Eyskens stelde Mare 
Platel, hoofdredakteur van het 
Belang van Limburg, O P 184 
pagina's zijn nieuwste boek 
voor: Het nieuwe België - andere 
Belgen. 

Platel tracht de opeenvolgende 
staatshervormingen tot en met 
het Sint-Michielsakkoord op 
begrijpehjke wijze te beschrij
ven. 

De auteur vergelijkt het ont
staan van België met een huwe
lijk dat nooit had mogen door
gaan. Hij spreekt over de drie 
breuklijnen (religieuze, ekono-
mische en kommunautaire) en 
vraiagt zich af hoe beide huwe
lijkspartners — Vlaanderen en 
Wallonië — het in Godsnaam zo
lang met elkaar hebben kunnen 

Het pakt van Dehaene 
BIJ aanvang van de ondertandelingen 

tussen regermg en sociale partners 
over een nieuw sociaal akkoord leek 
de stemmmg hoopgevend Maar al 

snel stond premier Jean-Luc Dehaene 
voor onvermurwbare vakbondsleiders 
De hordenloop, deze week in Knack 

Cahier Boeken 
Een nieuwe boekenbeurs, een nieuwe 

boekenbijlage interviews met 

Fuentes, Apostel en Proust-biograaf 

Diesbach, de Vlaamse uitgevenj, het 

literatuurbeleid, Malcolm Lowiy in 

Mexico en Leuven, een polemiek van 

Dirk van Bastelaere en een essay over 

het thuisland van de literatuur Cahier 

Boeken, deze week bij Knack 

Speciaal Gastronomie 
Pottekijken bij de Chinees Op zoek 

naar aardappelen m de Andes. 
Proeven van autentieke tortilla's En 

de hele wereldkeuken per scooter aan 
huis besteld Deze week in de gastro-
nomie-special van Weekend Knack 

En verder... 
• Mimster Magda De Galan over de 

konkurrentie tussen de zwakken • Het 
VLD-kongres • De migranten en de 

fruitsektor • Hoeilaart vecht voor zip 
uitzicht • Fiat in nesten • Regisseur 
Martin Scorsese over romantische 
pijn. beeldverslaving en geweld 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betere personeelsaanbiedingen} 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

uithouden. 

In het eerste deel van het werk 
wijdt Platel zeer summier uit 
over de voornaamste aktoren 
binnen de breuklijnen en over 
hoe zij aanleiding tot de staats
hervormingen gaven. 

In het tweede deel verlaat Pla
tel de breuklijnen als dusdanig 
en legt zich toe op de staatsher
vormingen. Hij beschrijft kort, 
maar ook weer duidelijk, hoe de 
opeenvolgende regeringen na 
W O II de kommunautaire kon-
flikten trachtten op te lossen. 

Het laatste deel werd voorbe
houden voor het in kaart bren
gen van het staatshervormend 
resultaat. Uit zeer duidelijke te
keningen moet blijken hoe de 
Belgische federatie werkt. Aan
vullend bevat het boek een ver
klarende w^oordenlijst met poli
tieke termen. 

EENVOUD TROEF 
Wie meent na lektuur van Het 
nieuwe België' - andere Belgen alled 
over de Belgische politiek te be
grijpen, komt bedrogen uit. Ver
geleken met een kursus staats
recht is dit boek een lacher
tje. Personen die vertrouwd zijn 
met de materie hebben hier ge
woonweg niets aan. Maar dat 
was ook de bedoeling: Platel 
wil met dit boek de grote massa 
bereiken door op een eenvou
dige en afstandelijke manier een 
ingewikkelde materie als de 
staatshervormingen te verkla
ren. Hij is daar ongetvsajfeld in 
geslaagd. Het pleit voor de au
teur dat de meeste zinnen min
der dan drie regels beslaan. Een 
politiek \verk dat daarin lukt 
verdient lof. Daarbij komt dat 
het werk rijkelijk geïllustreerd 
is. Tevens siert het de auteur dat 
hij, toch een gewaardeerd poli
tiek kommentator, afstand heeft 
willen nemen van zijn eigen opi
nie. Platel slaagt erin de hoogst 
mogelijke mate van objektiviteit 
te handhaven. 

Mare Platel, auteur van "Het nieuwe België - andere Belgen' 
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Wij willen wel benadrukken dat 
de politieke leek bij eenmalige 
lektuur niet echt veel wijzer zal 
zijn gevi'orden over de werking 
van zijn land. Een materie als 
deze, ook jJ is ze zeer een
voudig voorgesteld, noodzaakt 

enige vorm van studie. Een 
boek lezen is één, de inhoud 
ervan opnemen is een andere 
zaak. Het moge duidelijk zijn 
dat die inspanning van de lezer 
zelf verwacht wordt. Platel ver
klaart de puzzle, het is aan de 

lezer om ervoor te zorgen dat 
hij die na verloop van tijd zelf
standig kan wedersamenstellen. 

Het boek is uitermate geschikt 
om als didaktisch materiaal ge
bruikt te worden. Met name 
de zeer overzichtelijke schema's 
achteraan de uitgave zullen me
nig leerkracht heel wat knip- en 
plakwerk besparen. Het boek 
zal dan ook in onderwij smid-
dens gretig afgenomen worden. 

LUXE 
Wij betwijfelen echter of Platel 
met dit werk het grote publiek 
zal bereiken. 

De uitgave kost bijna 1.000 fr. 
Dat is een investering die kan 
tellen voor een boek van nog 
geen 200 bladzijden. Daarbij 
komt het feit dat de staatsher
vorming nu eenmaal geen on
derwerp is dat de grote massa 
kan clanspreken. Niemand zou 
er zijn vakantie voor afzeggen 
bij wijze van spreken. Daarbij 
komt dat het boek moeilijk te 
hanteren is, niet door inhoud, 
wel door vorm. Een kleiner for
maat ware misschien meer aan-
ge^vezen — en goedkoper — ge
weest. 

Een slotbemerking betreft de 
verklarende woordenlijst. Deze 
is echt w êl te summier, zelfs 
voor de politieke leek. 

Het nieuwe België - andere Bel
gen is een zeer goede en ver
staanbare, zij het miisschien iets 
te luxueuze, uitgave over de 
'staatshervorming. Ondanks dit 
bez^vaar hopen wij dat het boek 
een faire kans krijgt tussen het 
grote aanbod van politieke li
teratuur. Enkel dan kan Platel 
zijn doelgroep bereiken. 

(gv) 

c«> Het nieuwe België - andere 
Beigen, Mare Platel, Uitg. Cre-
art/Knokke Heidt, 1993, 184 
blx., ilL, 995 fr. 

REGIONALE REGERINGEN OP HET VERDRAGSPAD 
In 1946 werd een Belgidch-Ne-
derlandd Kultureel Akkoord ge
sloten ter bevordering van de 
betrekkingen tussen beide lan
den inzake kuituur en onder-
•wijs. Een vlotter kultureel ver
keer zou er het gevolg van zijn. 

De staatshervorming zorgde er 
echter voor dat de praktische 
werking in een Vlaams, een 
frimsta'lig en een duitstalig luik 
werd opgesplitst. Een en an
der zorgde ervoor dat de Ne
derlandse delegatie afzonder
lijk met de drie gemeenschap
pen dient te onderhandelen. 
Met de Vlaamse gebeurt dat 
het meest frekwent. 

De Vaste Gemengde Kommis
sie (VGK) ter uitvoering van 
het akkoord wenst daarom 
nieuw^e weegen in te slaan ge
zien Vlaanderen nu ook ver
dragsrecht heeft. In februari 
van dit jaar werd een nieu%ve 
Vlaamse delegatie benoemd 
door de Vlaamse regering. De 
Vlaamse delegatie wenst het 
Belgióch-Nederland.) Akkoord nu 
te vervangen door een 
Vlaanu-Nederland.) Verdrag. 
Dit laatste zou zich moeten 
uitstrekken over alle bevoegd-
heidsterreinen van de Vlaamse 

De ondertekening van het Taalunieverdrag (1980) gebeurde toen 
nog door nationaal minuter van Buitenlandde Zaken F. Nothomb. dragen. 
In de toekonut zal Vlaanderen zelf zijn akkoorden met Nederland 
aféluiten. 

het terrein. Eerder dan voor 
één globaal akkoord pleit hij 
dan ook voor het tot stand 
brengen van verschillende 
deelakkoorden, •weliswaar on
der dezelfde noemer. Vandaele 
hoopt verder dat de Vlaamse 
regering haar eerste internati
onaal verdrag zal afsluiten met 
Nederland. 

Ook de Waalse regering legt 
kontakten met de Nederlan
ders. De Waalse minister-pre
sident Guy Spitaels was vo
rige week dinsdag op bezoek 

_ bij zijn Nederlandse koUega 
i Lubbers. Beide heren hadden 
£ het in hun eerste diplomatiek 
~ kontakt ondermeer over de 

Benelux en over de ^vaterver-

regering. Ruime aandacht zou 
echter blijven uitgaan naar 
kuituur in de breedste zin van 
het woord. Voor eind 1993 
zouden de krachtlijnen van het 
kaderverdrag uitgew^erkt moe
ten zijn. 

Wilfried Vandaele, secretaris 
van het Algemeen Nederlands 

Congred (ANC) en lid van de 
VGK, drukt in dit kader zijn 
vrees uit dat zo een globaal ak
koord een stap achteruit zou 
kunnen betekenen voor met 
name het Taalunuverdrag. Hij 
stelt dan ook voor dat binnen 
het nieuwe verdrag met ver
schillende snelheden zou ge
werkt worden, al naiargelang 

In welke taal de onderhande
lingen tussen Wallonië en Ne
derland gevoerd werden is nog 
niet helemaal duidelijk: Lub
bers loofde zijn Waalse ambts
genoot voor diens perfekte 
tweetaligheid... 

(gv) 

c» Meer daarover leedt u in 
Nieuw^sbrief 93/4 van het 
ANC, Gallaitdtr. 86, 1210 
BruddeL 
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Uïï DE REGIO 
HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE WEST-VLAANDEREN 

H e t par t i jbes tuur van de V U 
s tond stil bij de voorste l len die 
p remie r D e h a e n e doet me t he t 
oog op he t u i t w e r k e n van een 
sociaal pak t . 

D e V U w a a r s c h u w t v o o r een 
Belgische rekuperatiepoging. D e 
V U zal niet toela ten da t o n d e r 
he t m o m van een 'globaal so
ciaal p lan ' aan de bevoegdhe 
den v a n de deels ta ten gereiakt 
w o r d t . O p verschi l lende plaat
sen in de nota 's van g o u v e r n e u r 
Verplaetse en van p r emie r D e 
haene w o r d e n voorste l len ge
formuleerd die r ech t s t r eeks de 
be langen van V laande ren aan
be langen . 

H e t is aan de Vlaamse Rege r ing 
en de Vlaamse R a a d zelf o m te 
bepa len o p •welke ^vijze de p r o 
b lemen moeten ciangepakt w^or-
den . D e Vlaamse Rege r ing k a n 
daarbi j geen ' o p d r a c h t e n ' v a n 
he t federale n iveau aanvóiarden. 

LIMBURG 

N O V E M B E R 

Do. 4 T O N G E R E N : Gespreks-
avond door J aak Vandemeule-
vroucke over De Hormonenmaffia. 
Om 20u. in de Stadsfeestzaal van 
het Stadhuis te Tongeren. Org. : 
DF-Tongeren. 

Za. 6 N E E R O E T E R E N : Lim
burgse prem^ière van De Honden in 
het Zegekoor. Om 20u.l5 in Kultu-
reel centrum. Kaarten aan 240 fr. in 
KC (089/86.31.88) of Café Cambri-
nus te Bree (089/47.28.97). Org. : 
Ijzerbedevaartwerkgroep, D F en 
W G Gewest Maaseik. 

Het OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPEUJK 
WELZIJN VAN 

ANTWERPEN zoekt: 

Gastgezinnen 
voor de opvang van oudere 
personen gedurende een 
bepaalde periode. 
De kandidaat gezinnen die
nen een bemeubelde ka
mer ter besciiikking te stel
len van de bejaarde per
soon, alsook hun gemeen
schappelijke leefruimte. Het 
gezin dient verder in te 
staan voor de verschaffing 
van de maaltijden, de verle
ning van niet-professionele 
hulp bij dagelijkse activitei
ten en affectieve ondersteu
ning. 
De opvang geldt slechts 
voor maximaal twee perso
nen per gastgezin en niet 
voor verwanten van het 
gastgezin tot en met de 
tweede graad. 
Een vergoeding wordt uit
gekeerd. 
Kandidaturen dienen schrif
telijk ingediend bij het 
OCMW-Antwerpen, 2e di
rectie. Dienst Plaatsing Be
jaarden, Lange Gasthuis
straat 33, 2000 Antwerpen, 
met vermelding van de re
ferte 2003/LVH. 
Voor bijkomende inlichtin
gen kan U telefoneren naar 
het nummr 03/223.56.61. 

D e V U herhaa l t da t è&fcderaÜde-
rlng van de sociale zekerheid n u ter 
sp r ake moet w o r d e n gebrach t . 
H e t k a n niet da t m e n s t ruk-
tureel in de sociale zekerhe id 
gaa t ingri jpen en tegelijk de be 
langri jkste s t ruk tu re le misvor
ming, de v o o r t d u r e n d e miljar-
dens t room, ongemoeid zou la
ten . O p kor te termijn moe ten de 
gezinsbijs lagen en de gezond
he idszorgen gefederal iseerd 
w o r d e n zodat V laande ren op 
deze t e r re inen een eigen beleid 
zou k u n n e n on twikke len . 

Nieu'we belas t ingen en he t te 
rugsch roeven v a n de u i tgaven 
moe ten voor de V U evenwich
t ig ve rdee ld w o r d e n . N i e u w e 
belas t ingen k o m e n immers voor 
he t overgro te deel op de r u g van 
d e Vlaamse belas t ingbeta ler te 
rech t . 

Tenslot te meen t de V U da t de 
opt ies voor een g rondige her 

verde l ing v a n de arbeid , o.m. 
via mogel i jkheden van werktijd
verkorting, tot h e d e n te we in ig 
onde rzoch t zijn en in het deba t 
moe ten w o r d e n ingebrach t . 

In dit k a d e r stelt de V U vast 
da t h a a r opt ie voor werk t i jdver 
kor t ing d o o r velen w o r d t bijge
t r eden . Nie t alleen L B C , K W B 
en A C V h e b b e n deze opt ie ge
nomen . O o k de konserva t ieven 
v a n he t R P R in Frankr i jk , de 
voorz i t te r van de F r a n s e w e r k 
geversorganisa t ie FranCEk)is 
Périgot , he t consu l t i ngbureau 
A r t h u r A n d e r s e n en de d i rek-
t e u r v a n M c . 

D o n a d s N e d e r l a n d h e b b e n zich 
ach te r a rbe idsherverde l ing 
d o o r a r b e i d s d u u r v e r k o r t i n g ge
schaard . E e n degelijk onde r 
zoek om deze piste sek tor pe r 
sek to r te onde rzoeken is d a n 
ook méér dan op zijn pla«its. 

O K T O B E R 

Do. 28 I Z E G E M : Bar auditorium 
om 20u.: Roger Marijnissen over 
„De waarde van het kunstwerk". 
Org.: VSVK-Izegem. 

Za. 30 ST .KRUIS-BRUGGE: 
Voorstelling bundel ,,Woorden 
voor Anton ", ^vaarbij het boek zal 
overhandigd worden aan A. Van 
Wilderode t.g.v. zijn 75ste. verjaar
dag. Om 14u. in de Ridderzaal van 
de Abdij van Male, Pelderijnstraat 
38. Org.: FVK-Rodenbachfonds. 

N O V E M B E R 

Wc. 3 TIELT: Gespreksavond met 
Europarlementslid J aak Vande-
meulebroucke over De Hormonen
maffia. Om 20u. in de A. Desseyn-
zaal van het KC GUdhof, Sint-Mi-
chielstraat 9 te Tielt. Inkom 100 fi". 
Org.: A. Vander Plaetsekring en 
VU-Tiek. 

Wo. 3 l E P E R : Sint-Maarten be
zoekt (gratis) de kinderen en klein
kinderen van de leden van W I te 
leper. Vanaf 16u.30 tot 18u. Ook op 
6/11 vanaf I3u.30 tot 16u. Na deze 
uren zijn de Teperse deelgemeen
ten en Zonnebeke aan de beurt. 
Inschrijven noodzakelijk bij W I 
(057/20.24.68). 

Za. 13 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine van FC Rio. In
schrijven vanaf 19u.30. Aanvang: 
20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org.: Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

D E C E M B E R 

Za. 11 H A M : Grote Zettersprijs
kamp, in de kantine van F C Rio. In
schrijven vanaf 19u.30. Aanvang: 
20u. Gratis wafelen. Halve haan per 
gewonnen boom. Org. : Vlaamse 
Vriendenkring Ham en VU-Ham. 

OOST-VLAANDEREN 

O K T O B E R 

Za. 30 E R T V E L D E : 20th Century 
Party. Om 2Ou. in zaal Mioritza, 
Ertvelde-Rieme. Ingang 80 fr., w k 
60 fr. Org. en info: VUJO-Ever -
gem, D. De Sloover (09/344.03.76). 

N O V E M B E R 

Di . 2 N I N O V E : Shownamiddag 
met Antoine Van der Heyen. Aan
vang om 14u.30. In zaal Pallieter te 
Outer. Org.: V W G . 

Vr. 5 G E N T B R U G G E : Kinderar
beid in onze gewesten tijdens de 
19e-20e eeuw, door R. De Herdt 
(dir. Museum voor Industriële Ar
cheologie en Tekstiel, Gent). Om 
20u. in de feestzaal van het dien
stencentrum Gentbrugge, Braem-
kasteelstraat 45 te Gentbrugge. 
Org. : VOS-I Jzerbedevaartwerk-
groep Gentbrugge-Ledeberg. 

Za. 6 R E S S E G E M : Eetfestijn in 
zaal Da Vinci vanaf 19u. Ook op 
7/11 vanaf I2u. Deelname 350 fr 

ANTWERPEN 

O K T O B E R 

Za. 30 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlaanc, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Deelname 100 fr.p.p. In
schrijving ter plaatse. Iedereen wel
kom. 

Za. 30 E D E G E M : Met VU-Ede-
gem naar de jaarmis voor Julia En
gelen. In Kerk H.Famüie, Elsdonk, 
om 18u. 

Zo. 31 M E R K S E M : Allerheiligen-
viering van VU-Merksem. Samen
komst om lOu.0 aan ingang van het 
oud kerkhof te Merksem, met be
zoek aan het graf van A. Borms, en 
achteraf op kerkhof Zwaantjeslei 
bezoek aan het van L. Kalingart en 
de afgestorven VU-leden van het 
laatste jaar. 

N O V E M B E R 

Di . 9 M O R T S E L : Assunta Geens 
met „Dichter bij haar huid". Po-

p ezie-avond in de gemeentelijke bi-
^ blioteek. Eggestraat, om 20u. Org. : 
§ FW-Mor tse l i.s.m. Gemeentleijke 
§ Biblioteek. 

Org. : VU-Hillegem/Borsbeke/Res-
segem/Herzele. 

Vr. 12 G E N T : Gentse Avond. In 
zaal Hof ten Rhoden, Driesstraat 
58 te Ledeberg, met uitgebreid eet-
maal van Gentse streekgerechten, 
overzicht politieke aktualltelt door 
O. Van Ooteghem en causerie door 
Roger Roels in het Gents dialekt. 
Aanvang: 19u.30; deelname 980 
fr.p.p. (aperitief + wijnen inbegr., 
(kinderen 450 fr.). Inschrijven voor 
9/11 op rek. 068-2077640-24 van 
VU Gent-Centrum-Zuid (tevens 
organisator). 

Za. 13 E R T V E L D E : Breughel-
avond. O M 20u. in zaal Mioritza, 
Ertvelde-Rieme. 350 fr.p.p. In
schrijven tot 8/11 bi; VU JO-Ever-
gem, Bennlnckstraat 14, 9940 Ert-
velde (09/344.03.76). 

D o . 18 E R T V E L D E : Retro-Fuif 
Om 20u. in Jeugdhuis Beuken-
hof, Stationsstraat te Eeklo. Ingang 
80 fr., w k 60 fr. Org. en Info: 

Wo. 10 E D E G E M : Ledenfeest 
met kaas- of vleesschotel. In zaal 
Atrium, St.Bernadettestraat te 
Mortsel. Prijs: 333 fr., vooraf in
schrijven tot 6/11 bij K. De Grijze 
(449.82.12) of in lokaal. Org. : 
VU-Edegem. 

Wo. 10 B O R N E M : Dia-reportage 
,,Per fiets rond de wereld", door 
Greet Peeters en Walter Dure. 
Fietstocht door 25 landen over 5 
kontlnenten. De moeite waard... 
Om 20u. In KC Ter DUft te Bor-
nem. Iedereen welkom. Toegang 
gratis. Org.: Vlaamse Kring Bor-
nem. 

Vr. 12 S C H O T E N : Toneelvoor
stelling: De Honden in het Ze
gekoor. Om 20u. In de Gemeen
telijke feestzaal, St. Cordulastraat 
10. Inkom: leden 200 fi-., nlet-leden 
250 fr Kaarten: 03/645.86.50 -
03/353.68.94. Org. : F W , KK J a n 
Puimège, VTB-VAB en Allee Na-
honkring. 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125% 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen. 

Kantoor Belles 
Tutstraat 55 
2530 BOECHOUT 

Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBIUEN 

03/455.74.67 (455.21.88) 

Vr. 5 I C H T E G E M : Koffiekaart-
Ing vanaf 18u.30 in Ons Huis, Eer-
negem. Ook op 6/11 vanaf I4u.30. 
Org. : VU-afdehng Groot-Ichte-
gem. 

Vr. 5 O O S T E N D E : Jaak Van-
demeulebroucke (zonder blad voor 
de mond) over ,,De mlljóirdendans 
van de hormonenmaffia in Vléiande-
ren". Willy Maerten (Slagersbond) 
zet het standpunt an de slagers uit
een. Om 20u. In zaal Los Angels, 
Zeedijk 147 (t.o. Media Center) 
te Mariakerke-Oostende. Toegang 
gratis. Org. : VOVO. 

Wo. 10 K O R T R I J K : Wapenstil
stand te Kortrijk. Om 18u.30 eu-
charistievering in St. Michielskerk; 
19u. optocht met VOS-vlaggen 
naar Grote Markt; 19u.30 gezel
lig samenzijn in 't Voske (brood
jes en drankje aan 100 fr.). Org. : 
VOS-Gewest Kortrijk. 

Za. 13 D E E R L I J K : 2de grote 
tekstlelkaarting in het ontmoetings
centrum D'Iefte te Deerlijk. Vanaf 
lOu. De winnaars ontvangen 2 
handdoeken en de verliezers 2 was
handjes. Tevens tombola voorzien. 
Org. : VWG-DeerUjk. 

Za. 20 W I E L S B E K E : Sinter
klaasfeest. Om I4u. opwachting 
aan het Sas van Oolgem. Om 
14u.30 Aankomst Sint en uitdeling 
versnaperingen. Om 15u. vertrek 
v.d. Sint met de boot. Vanaf 18 tot 
20u.: gratis klaasgeschenken aan 
-12-jarigen in Taverne De Klokke 
te Oolgem. Vooraf Inschrijen voor 
15/11 in De Klokke of bij besuurs-
leden van de Vlaamse Vrienden
kring. 

Vr. 26 O O S T E N D E : Geert Lam-
bert over „Europa der volkeren". 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4. Org. : Rodenbachfonds 
W.Vl. 

D E C E M B E R 

, Vr. 10 TIELT: Arsene Vandevelde 
: over ,,Zin en onzien van de IJzer-
l bedevaart". Om 20u. Ln zaal GUd-
j hof, Kultureel Centrum, St.Mi-

chlelsstraat. Org. : Rodenbach
fonds W.Vl. 

VUJO-Evergem, 09/344.03.76. 

Za. 27 E R T V E L D E : Sublto-fiiif. 
Om 20u. in Jeugdhuis Beuken-
hof. Stationsstraat te Eeklo. Ingang 
80 fr., w k 60 fn of 1 Sublto-bll-
jet. Org. + info: VUJO-Evergem, 
09/344.03.76. 

D E C E M B E R 

Zo. 5 D E N D E R L E E U W : Arron
dissementeel Eetfestijn. In zaal Ho
rizon, Steenweg 550, van I lu.30 tot 
21u. Keuze uit vis met HoUandse 
saus en steak met diverse sausen. 
Deelname: 350 fn Org. : VU-£UT. 
Aalst. 

Za. 13 BRASSCHAAT: 19de 
avond van Flandriako Etxea, vzw 
Vlaams Huis ln Baskenland, met 
slmpatlsanten. Deuren open vanaf 
19u. Met optredens Baskische zan
gers, video-reisverslag en aankon
diging AllerheUlgenrels '94. Aan
vang barbecue om 19u.30 (250 fr.). 
Inschrijving enkel door storting 
voor 7/11 op rek.nr. 
404-104071L-50 van Steunkomitee 
voor Baskische Scholen. Info: Wal
ter Luyten (03/482.11.93). 

Do . 18 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Dia-avond door Benny 
Audenaert over Europa in de 
ruimte. Org. : Kulturele Kring Ede-
gem. 

Vr. 19 H O B O K E N : Vierde eet-
maal met dans, zaal Nieuwe Spie
gel, Kloskplaats. Om 20u. Kaarten 
aan 400 fr bij VU-afd. Antwerpen 
en Hoboken of tel. 03/238.82.08. 

Za. 20 E D E G E M : Om 20u.l5 in 
Drie Eiken: Kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org.: VNSE. 

'BRABANT 

41^ 

NOVE2V1BER 

Za. 6 V I L V O O R D E : Haantjes-
kermis in het OLV-coUege aan het 
Heldenplein, VJvoorde-centrum 
(naast sted. z\vembad, dichtbij 
OLV-kerk). Van 18 tot 22u. Ook op 
7/11 van 12 tot 16u. Org. : VU-Vil-
voorde-Peutie. 

Zo. 7 V L E Z E N B E E K : Herfst-
wandeling (6 a 7 km) van vzw 
De Vrede . Vertrek o.l.v. gids op 
Gemeenteplein om 14u. naar de 
Meylemeersch (Erasmus). Stevig 
schoeisel vereist. 

D o . 11 D I E S T : 11 november-her-
denklng. Om H u . mis in de pa
rochiekerk St.Martha. Na de mis, 
jaarlijks eetmaal in Resto-Dlest, 
Halensebaan 143. Statutaire jaar
vergadering omstreeks I5u. Deel
name eetma«d: 450 fr.p.p. Inschrij
ven voor 6/11 bij P. Maes 
(013/31.24.93), A Peeters 
(013/31.14.86) of M. Sels 
(013/31.23.66). Org. : IJzerbede-
vaartkomltee Diest. 

Za. 20 K A M P E N H O U T : Vijfde 
wltlooffestljn in zaal Pax, Brouwe
rijstraat te Kampenhout. Van 18 tot 
21u Ook op 21/11 van l lu .30 tot 
15u. Org. : VU-Kampenhout. 

Za. 20 E S S E N E : Eetfestijn van 
de VU-afdellng Essene-Hekelgem. 
Van 18 tot 22u. in de Parochie
zaal van Essene. Ook op 21/11 van 
l lu .30 tot 17u. 

Zo. 21 TIELT-WINGE: Derde 
Pannekoeken- en Smoutebollen-
bak. Vanaf 14u, ln 't Jongensschool 
te Tielt. Org. : VU-Tielt-Wlnge. 
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DOOR DE HONDEN GEBETEN 
We weten dat het verkeerd üi maar nog <)teedé voelen we 
mee met trainers die worden ontslagen en de Lij^t zou dit 
jaar wei eeru) lang fzunnen uitvallen. Pier Jansen viel de 
twijfelachtige eer te beurt de reekö te mogen openen. Hij 
werd doorgestuurd door Racing Genk en opgevolgd door 
Luca Peruzovic, de Kroaat die vorig seizoen zo onheus 
werd behandeld door Sporting Anderlecht. Arie Haan u 
de tweede in de rij. Tegenvallende resultaten en interne 
kommunikatie-stoornissen lagen aan de basis van de 
scheiding. Haan wordt voor dit seizon vervangen door 
Rene Vandereycken, vorig jaar bij A.A.Gent bedankt voor 
bewezen diensten. Ook Freddy Smets van RWD Molen
beek en Paul Theunis van SV Waregem dreigen binnen 
afzienbare tijd de bons de krijgen. 

D e redenen liggen voor de 
hand: de resultaten blij
ven uit en de bestuurders 
kunnen onmogelijk zich

zelf of de spelers ontslaan. Het 
zijn onveranderlijk de trainers 
die door de honden worden ge
beten. Zij zitten in de hoek waar 
de klappen vallen. Daarmee is 
het ganse verhaal verteld. 

Alhoewel. Het ene verhaal is het 
andere niet. Er liggen telkens 
andere klemtonen. Heel vaak 
meiar niet altijd zijn de mindere 
uitslagen te wijten aan de be
perktheden, lees zwakte, van de 
spelerskem. Racing Genk kon 
voor de seizoenstart onmogelijk 
meer verhopen dan de ,,bevrij
dende" zestiende plaats ! Al wil 
en zal een klubbestuur zoiets 
nooit toegeven. Dit zou immers 
neerkomen op de erkenning van 
de eigen tekorten en/of beperk
theden en daarvoor waren de 
heren in de eretribune nog nooit 
te vinden. Pier Jansen moest 
gaan omdat dit Racing Genk 
gewoon te zwak uitvalt voor de 
eerste klasse. Niemand die dit 
beter weet dan... Luca Peruzo-
vic die er naar goede ge'woonte 
de zweep zal opleggen en voor 
de rest moet hopen op een klein 
wonder. 

Arie Haan van Standard is een 
geval ,,buiten kategorie". Men 
vergeet graag — Nederlanders 

liggen bi] Vlaamse persjongens 
doorgaans verbazend goed in 
de markt — dat de lepe ex-Aja-
cied en ex-speler van Ander
lecht en van datzelfde Standard 
destijds al als trainer bij de 
Brusselse mauven moest opstap
pen omdat hij zich met kon vin
den in het transferbeleid van de 
klub. Precies dezelfde verwijten 
verstuurde hij nu in de richting 
van manager Roger Henrotay 
met -wie hij op voet van oorlog 
leefde. Haan schijnt dit soort 
toestanden nodig te hebben om 
zelf op scherp te staan. Pro
bleem daarbij is dat de uitslagen 
dit seizoen beneden verwach
ting bleven. Standard speelde 
vaak goed maar verloor abnor
maal veel. Oostende, Lxjmmel, 
Arsenal en Anderlecht. Dat •wa
ren er vier op een rij en zon 
katastrofale reeks smeekte ge-
woon-weg om maatregelen. Van
daar het ontslag van een trainer 
die nochtans de ge'woonte heeft 
onaantastbaar zelfzeker door de 
voetbal-wereld te stappen en als 
geen ander de luwte kan zoeken 
en vinden in moeilijke tijden. 
Niemand die spelers, bestuur
ders, persmensen en scheids
rechters liever de les spelt dan 
Ome Arie zonder daarbij zijn 
eigen opvattingen en inzichten 
in vraag te stellen. 

Haan mocht dan nog van geluk 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

pvba 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 uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U B.) 

NAAM- ^ , .^, 
ADRES i-i *•-'-
TEL 
BOUWGROND TE 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, pnjzen) 

"Wie zal het eerdt naar ome Arie 
kraaien ?" 

spreken dat de voorzitter van 
Standard Jean Wauters heet. 
Een wijze en bescheiden man 

met veel bestuurservaring. Een 
door het leven beproefde per
soonlijkheid ook die weet dat 
niets vanzelf komt en alles moet 
verdiend •worden. Wauters 
erfde destijds een door het om
koopschandaal geteisterd en 
ontredderd Standard. Hij 
spaarde tijd noch moeite om de 
klub opnieu^w een toekomst te 
geven. Wauters is door tegen
vallende resultaten niet vlug uit' 
zijn lood te slaan en lang hoopte 
men dat dit de redding bete
kende voor een trainer die in 
feite ,,onverbeterlijk" door het 
leven gaat en zichzelf dciardoor 
onbewust al veel schade toe
bracht... Ome Arie kreeg de 
bons en \verd vervangen door 
René Vandereycken. 

PORTEFEUILLE 
Met Smets van Molenbeek lig
gen de zaken anders. De trainer 
weet zich in de steek gelaten 
door een bestuur dat eerdere 
beloften niet nakwam uit finan
ciële nood. Dit laatste is een 
nieuw gegeven. De krisis wordt 
doorgerekend naar de spelers 
en de trainers toe. Zij moeten 
roeien met de riemen die zij heb
ben en klaagzangen daarover 
helpen niet. Zijn die riemen te 
kort of verkeerd ingeschat dan 
betalen zij en niemand anders 

Ti het gelag. Dat is ooit wel an
ders gew^eest. Klubs in sportieve 

- nood lieten zich vroeger gemak-
~ keiijker verleiden tot financiële 
~- avonturen maar voor dat soort 

ondernemingen blijft nu geen 
ruimte meer over. Zo is dat. Wat 
niet belet dat de jonge Smets 
een naar ons gevoel bijzonder 
eerlijk en toegewijd trainer is. 
Hij is bijna een prototype. Ie
mand die zich volledig vereen
zelvigde met de klub waarvoor 

hij werkte. Iemand ook dit am
per het zout op zijn patatten 
verdiende. Hij werd gedreven 
door de ambitie zichzelf te be
wijzen. 

Meer verwondering wekt het 
geval Paul Theunis, de onge
lukkige trainer van een onbe
grijpelijk slecht presterend SV 
Waregem. Essevee was vorig 
jaar de revelatie van de kompe
titie maar de nagenoeg onge-wij-
zigd gebleven spelersgroep bakt 
er dit seizoen niets meer van. 
De uitschakeling in de Uefacup 
door een verzameling onbedui
dende Finse amateurs was een 
absoluut dieptepunt. We kun
nen ons voorstellen dat trainer 
en bestuur mekaar half radeloos 
in de ogen kijken. De spelers 
zelf doen meestal alsof hun neus 
bloedt. Om hen is het nochtans 
te doen maar zij blijven door
gaans buiten schot. We hebben 
er al velen van dichtbij bekeken 
en gevolgd. Meer en eer krijgen 
•we de indruk dat de profs van 
vandaag nog amper weten voor 
welke klub ze spelen. Om de 
poen is het ze te doen. Hun be
trokkenheid bij het hele gebeu
ren reikt meestal niet verder dan 
hun portefeuille. Blijft natuur
lijk de vraag of we ze dat kwalijk 
mogen nemen ? Van wie zouden 
ze het per slot van rekening ge
leerd hebben ? Juist. Van de be
stuurders die enkel aan de sollen 
denken wanneer hen gevraagd 
•wordt een beleid met -visie uit 
te stippelen en die alle tradities 
uitverkopen. Van de trainers die 
vooraf hun ontslag inkalkule-, 
ren en zich, op enkele uitzonde
ringen zoals Freddy Smets van 
Molenbeek na, navenant laten 
betalen. 

rlandrien 

NIET IN VRAAG STELLEN. 
,,Anderlecht moet zich plaatsen 
voor de Champions League en 
België mag thuis tegen de VTS 
(de Vereniging van Tsjechië en 
Slo^wakije) niet verliezen. Zo
niet wordt gans ons voetbal in 
vraag gesteld. Precies zoals nu 
m Engeland gebeurt na de ne
derlaag tegen Nederland." 

Het zijn woorden van Mare 
Degiyse en de in de voorbije 
maanden sportief fel opgewaar
deerde aanvoerder van Ander
lecht weet •waarover hij spreekt. 

De kans dat Anderlecht bij de 
laatste acht van Europa geraakt 
is inmiddels groot geworden. 
De onverhoopte winst in Praag 
opende alvast perspektieven. 
Het komt er vooral op aan de te
rugwedstrijd niet te onderschat
ten en klaar is kees. De mil
joenen zullen dan •weer geteld 
\vorden door de voorzitter en de 
manager. Anderlecht vaart mo
menteel trou^wens op één kom
pas. Voorlopig schijnt de re
gerende kampioen niet stuk te 
krijgen. Maar in voetbal kan al
les gau^w veranderen. Vandaar 
dat niemand ons zal horen be-
•weren dat het kampioenschap 
al gedaan is... 

Niet verliezen tegen de VTS zou 
voor de Rode Duivels normaal 
geen probleem mogen zijn. De 
Belgen spelen thuis en zullen 
voor de gelegenheid door een 

uitverkocht stadion naar Ame
rika worden gestuwd. Alhoe
wel in voetbal natuurlijk alles 
kan en het geluk vaak een be
slissende rol speelt. Verwijzen 
•we maar naar de eerder ge
citeerde interland tussen Ne
derland en Engeland. Het is 
de Duitse scheidsrechter die de 
Engelsen uit Amerika heeft 
•weggefloten. Die mand verdient 
aan de schandpaal te •worden 
gebonden maar de Engelsen be
talen inmiddels wel de reke
ning... Ook zo zit voetbal 
(soms) in elkaar. 

Veel zal natuurlijk afhangen van 
de instelling waarmee de Dui
vels van Van Himst aan de 
match beginnen. Het gevaar be
staat dat ze zich verloren „cijfe
ren". Niet moeten •winnen, ge
noeg hebben aan een gelijk spel 
kan verleidelijk gevaarlijk zijn. 
Spekuleren zoals voor veertien 
dagen in Boekarest gebeurde is 
deze keer uit den boze. Best 
schijnt ons resoluut voor de aan
val te kiezen en alles op al
les te zetten. De goede afloop 
schijnt ons dan voor vijfenne
gentig procent verzekerd voor 
een ploeg •waarin drie potenti
ële match%vinnaars rondlopen: 
Scilo, Nilis en Degryse. Want 
laten •we er geen doekjes rond 
doen: de topsport verkeert m de 
ge^wezen Oostbloklanden dui
delijk in krisis. Al eens goed be

keken hoeveel klubelftallen uit 
die landen zich zullen plaatsen 
voor de derde ronde van de 
respektievelijke Euroapcups ? 
Zeer •weinig. Het is een zoeken 
en tasten naar nieu^we struktu-
ren, naar nieu^we organisaties, 
naar andere beleidsvormen, 
naar middelen om de totale leeg
loop van talent te voorkomen. 
KV Mechelen spotte met MTK 
Boedapest en men kan toch niet 
beweren dat Malin^wa de ge
woonte heeft vijf doelpunten m 
één match te maken... Schrik 
zou dan ook de slechtste raad
gever zijn voor de Belgische na
tionale ploeg. Al zijn we er van 
overtuigd dat de zenu^wen ge
spannen zullen staan en met het 
verstrijken van de tijd moge
lijk ook zullen begeven. Maar 
de gelegenheid is voor de Rode 
Duivels te schoon. Door voor 
eenmaal al de aanvalsregisters 
open te trekken kunnen zij het 
ganse voetbalvolk aan zich bin
den. Voetbal kan die avond voor 
ons land een feest zijn. Waarom 
dan twijfelen ? 

Overigens stellen we ons mis
schien overbodige vragen. 
Woensdag speelde de VTS te
gen Cyprus en daarin moch
ten de Tsjechoslowaken geen 
steekje laten vallen. Zoniet 
wordt de interland in het Van
den Stockstadion een maat voor 
niets. 
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ILTÜURTJE 
EUROPA, VERRE VAN SMAKELOOS 

De tentoonstelling Europa aan 
tafel is een verkenning van onze 
eet- en tafelkultuur, het is een 
initiatief van de Antwerpse his
torische musea. Deze manifes
tatie heeft tegelijkertijd op di
verse lokaties plaats. De be
doeling is om de kulinaire kui
tuur in een historisch perspek-
tief te plaatsen. In welke mate 
hebben onze gewesten bij voor
beeld bijgedragen tot het he
dendaagse Europese kulinaire 
kultuurgoed en ^velke beïnvloe
dingen kunnen ^ve onderschei
den tussen onze gewesten on
derling, of tussen die gewesten 
en de Europese lidstaten. Dit 
geldt in de eerste plaats de di
verse voedselprodukten in de 
keukenbereiding maar ook de 
aanverwante aspekten zoals ta
felmanieren, etiquette, etymolo
gie van bepaalde termen, enz... 
Als leidraad hiervoor werd het 
boek Europa aan tafel van kul-
tuursocioloog Prof. Leo Moulin 
gebruikt. 

In de Handelsbeurs vindt de 
kern van de tentoonstelling 
plaats. Zo evokeert een feeste-
hjk gedekte tafel een feestmcial 
bij de Antwerpse burgerij rond 
1900. Typische Antwerpse ku
linaire kreaties, zoals de „Elixir 
d'Anvers" en de ,,Antwerpse 
handjes" worden belicht. Ook 
de belangrijke rol van de ha
ven voor de im- en eksport 
van voedingswaren, zoals spe
cerijen, wijnen en later zoge
naamde koloniale waren. De as-
pekten van eten en drinken in 
onze gewesten, met typische 
zuivelprodukten, brood, groen-

„Februari"zo heet deze prent van 
Th. Matham (naar J. Sand-
art). De afbeelding toont onj de 
kulinaire geneugten dU deze win
termaand oru biedt. 

ten en fruit, vlees, vis, gevogelte, 
suiker, gebak en chokolade wor
den ekstra belicht. Natuurlijk 
zijn er ook de eigen kwaliteits-
produkten, die een Europese 
prestige en internationale faam 
hebben weten te veroveren, zo
als bieren en pralines. 

Een uitgelezen keur van voor
werpen schetst de toepassing, 
evolutie en gebruik in de oude 
en hedendaagse keuken van 
specerijen, kruiden, bier, wijn, 
frisdrank en water. Ruim 250 
(kunst)voorwerpen luisteren 
dit alles op: oude foto's, affiches, 
borden, schenkkannen, bestek
ken, prenten, tekeningen, archi
valia, boeken en industrieel- ar
cheologische relekten. 

Aandacht wordt ook besteed 
cian de impakt van diverse Eu
ropese landen op onze eet- en 
drinkgewoonten. 

In de rand van deze ekspositie 
is er de presentatie van kuli
naire specialiteiten door geïn
teresseerde handelaars uit Ant
werpen en een restaurant op 
de open bovengalerij van de 
handelsbeurs. Op woensdagna
middag zullen er telkens geva
rieerde kulinaire demonstraties 
plaatsvinden. 

Het Plantin-Moretusmuseum 
en het Stedelijk Prentenkabi
net bieden een overzichtsten
toonstelling van kook- en re
ceptenboekjes in manuskript en 
druk uit de Zuidelijke Neder
landen en het vroegere Prins
bisdom Luik, vanaf de late Mid
deleeuwen tot omstreeks 1650. 
Dit -wordt aangevuld met een 
keuze van prenten en tekenin
gen rond onze kulinaire kuituur 
vanaf de 16de eeuw. 

Het Brou-wershuis belicht na
tuurlijk het aspekt bier. In dit 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN 
TSJECHISCH ORGELPUNT 

Binnen het festival 1993 en in 
het kader van het tema vreugde 
klonk gedurende de w^eek Ju
bilate Tsjechische en Slovaakse 
muziek voor koor, orkest en 
kleine bezetting. 

Praag is altijd al een smeltkroes 
van kuituren geweest. Kafka's 
vervreemding met haar Joodse 
onderlaag werd hier gevoed en 
Kundera's soms wrange, soms 
ludieke humor en erotiek. Sol
dat Schweik overleefde hier 
dank zij zijn gewiekste argeloos
heid en de lente uit '69 lachte de 
Russische- tanks weg door het 
wapen van haar woord. Mozart 
voelde zich hier thuis en dankte 
de gouden stad met zijn „Don 
Giovanni" en zijn Praagse sim-
fonie, een van zijn mooiste. 

Voor de val van de Berlijnse 
muur reeds en de versnelde evo
lutie in Centraal-Europa kende 
Prsiag een rijk artistiek leven. 
Een avondje film, teater of 
opera w âs ook voor arbeiders 
goed betaalbaar en als je aan je 
Praagse vrienden vertelde dat 
kunst bij ons elitair was (en 
is), waanden ze je afkomstig 
van een andere planeet. De tij
den zijn veranderd. Praag be
gint konsumptietrekjes te verto
nen. En ik weet niet of Mozart 
en Kafka zich daar gelukkig 
zouden bij voelen. 

Vroeger betekende Tsjechische 
muziek voor mij Smetana's sim-
fonisch gedicht De Motdau en 
Dvoraks meeslepende Slavi
sche dansen. Verder reikte mijn 

horizon niet. Intussen weet ik 
beter. Ooit schermden de Hus
sieten zich in de loop van de ge
schiedenis af, wat positief bleek 
voor de autochtone muziekkul-
tuur. Na de godsdienstoorlogen 
vi^erd weer kontakt gezocht met 
West-Europa, en onze PhUip-
pus de Monte was w^erkzaam 
aan het hof van Rudolf II, een 
waarachtig mecenas. Emigran
ten als Stamitz, Richter en Rei-
cha, op zoek naar ademruimte, 
kwamen terecht in de school 
van Mannheim waar ze het pad 
effenden voor Haydn en Mo
zart. De romantiek stimuleerde 
het nationaal bewustzijn en 
schiep een muziek die gevoed 
werd door de traditie. Smetana, 
Dvorak en Janacek zijn er de 
uitdrukking van. En Alartinu 
en Suk zijn gekneed door de 
hemelbestormers Mahler en 
Schoenberg maar verliezen hun 
wortels niet. 

De week vol Tsjechische en Slo
vaakse muziek zat vol oude be
kenden maar ook vol verrjissin-
gen. Ik koos voor het kwartet, 
het genrestuk, het stilleven. Wie 
daarin zondigt tegen de muzika
liteit of het samenspel valt door 
de mand. 

Haydn tekende zijn kanon uit, 
Mozart legde zijn ziel tussen de 
lijnen, Beethoven en Schubert 
lieten er hun emoties los. Het 
Panochakwartet bestaat al vijf
entwintig jaar maar speelt nog 
met jeugdige overgave de mu
ziek die in hun in de buik en in 
het bloed zit. Suks Meditatie da-

ideale kader - het gebouw werd 
immers in 1553-54 opgericht 
als watergemaal voor de water
voorziening van de Antwerpse 
brouwerijen en vormde de ont
moetingsplaats van de leden van 
het Antwerpse brouwersam
bacht - zal de Antwerpse bier-
produktie vroeger en nu ^vor-
den toegelicht. 

Het Volkskundemuseum spitst 
zich dan weer toe op de Ant
werpse restaurants en de voe-
dingswarenwinkels rond 1900. 
Prentkaarten, prenten, tekenin
gen, affiches en bedriijfsarchi-
valia hangen een levendig beeld 
op van de inrichting en orga
nisatie van restaurants in Ant
werpen tijdens de Belle Epo
que. Wat stond er bij voorbeeld 
op de toenmalige menukaarten, 
wie waren de bezoekers van de 
restaurants, waar waren ze ge
legen en wat waren de doorsnee 
prijzen ? 

Ook eten en drinken behoort 
tot de kuituur. Onze gewesten 
hebben in dit verband speciale 

aksenten geplaatst. Onze „bur-
gondische" wijze van omgaan 
met spijs en drank werd trou
wens legendarisch en internati
onaal bekend. Het is dan ook 
passend om dit facet op een 
aangename wijze in te passen 
in het programma van Antwer
pen '93. Het hoeven inderdaad 
niet uitsluitend artistieke of eli
taire manifestaties te zijn. Dit 
is alleszins een erg ,,sinakehjke " 
tentoonstelling! 

Dirk Stappaerts 

o» De tentoonstelling Europa 
aan tafel loot nog tot 31 decem
ber in de HandeLbeur^, Twaalf-
maandtttraat; in het Museum 
Plantin-Moretus en het Stedelijk 
Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 
22-23; het Volkskundemuseum, 
Gildekamer^dtraat 2-6 en in bet 
Brouwer^huis, Adriaan Brou-
iverddtraat 20, 2000 Antwerpen, 
BasLtprijff 75 f r. 'j Maandags ge
floten. Voor meer informatie teL 
031233.02.94 

KIJK EENS NAAR HET VOGELTJE 

Het was de eerste keer dat bij 
een opening in het Antwerpse 
Provinciaal Museum voor Fo
tografie, zoveel jonge mensen 
aanwezig waren. De reden was 
dan ook niet ver te zoeken, zij 
waren meestal de daders van 
hetgeen er nu cian de muur 
hangt. 

De edukatieve dienst van het 
museum zorgt voor regelmatige 
kursussen, ateliers genoemd, 
om kinderen in te leiden in 
de fotografie. Kinderen bouwen 
van een schoendoos of een 
koekjesblik een fototoestel en 
de foto's die ze daar mee ma
ken, ontwikkelen ze zelf in een 
donkere kamer. Het is alsof ze 
de fotografie helemaal opnieuw 
uitvinden, terwijl ze zich steeds 
verder bekwamen. 

Het kwam bij de atelierverant
woordelijken op om eens iets te 
doen in een multikultureel ka
der. Kinderen van 12 jaar, die 
in Antwerpen naar school gaan 
en die een vreemde nationali
teit hebben werden langs de 
school om benaderd. Libanese, 
Italiaanse, Japanse, Griekse, 
Turkse, Israëlitische, Marok
kaanse, Indische, Portugese, 
Venezolaanse en Russische kin
deren schreven in. 

Wat zij ervan bakten kun je nu 
zien op de tentoonstelling Kleu
ren maken de foto. 

J e ziet de leefwereld van deze 
kinderen, en omdat een foto niet 
enkel iets vertelt over de dingen 
die er op staan afgbeeld, maar 

Het veelkleurige gezelschap jeugdige fotograafjes van wie werk te 
zien il op de tentoonstelling „Kleuren maken de foto". 

ook over diegene die de foto 
heeft gemaakt, treed je lang
zaam binnen in diverse kuitu
ren. 

Er verscheen tegehjkertijd een 
leuk gemaakte katalogus rond 
de tentoonstelling, die het aan
schaffen waard is. 

De tentoonstelling kadert in 
Antwerpen '93 en dat bena
drukte Bestendig Afgevaar
digde Mare Van Santvoort in 
zijn inleidend woord: „AU we het 
goed bekijken, en dan moeten we 
niet chauvutistLich zijn, Is Antwer

pen In vele gevallen de hoofdstad van 
de wereld." In ieder gevóJ moe
ten ze dan wel iets aan de bus
chauffeur van bus 34 doen, die 
lakoniek aan een passagier ver-
klciarde: „Ze moesten ze (zijnde 
de vreemdelingen) allemaal In 
een B33 dteken en onderweg de dchuif 
openzetten." 

Momos 

c& De tentoonstelling Kleuren 
maken de foto loopt nog tot 5 
december in het Museum voor Fo
tografie aan de Waalse Kaai 47 
in Antwerpen. 

teert van 1914 en laat vanuit een 
bezonken koraial Laat ons niet 
vergaan (de eerste wereldoorlog 
is zopas uitgebroken) gevoelens 
van hoop en angst spreken. 

Het Panochakwartet hult de 
mijmering in een sfeer van ge
bed en wijding. Smetana's 
strijkkwartet Uit mijn leven is 
sterk autobiografisch getint. 
Het dateert uit 1876, een peri
ode waarin zijn Werk werd om

streden en hij zelf volledig doof 
werd. Jeugd, roeping en hefde 
vormen de leidraad, waarbij de 
vertolking in het eerste deel pas
sie en bezetenheid miste. 

Maar fel klonk de emotie in het 
slotdeel wanneer de eerste viool 
snerpend de doofheid aankon
digt en de dialoog afbrokkelt tot 
•wanhoop. Dvoraks strijkkwar
tet n° 13 volgde op een langdu
rige reis naar de VS. Vooral de 

tweede beweging, die klinkt als 
een dumky, een dromerig lied, 
lag als een rustpunt midden de 
geluiden van de grootstad. 

Panocha dankte met een toe
maatje. In het slot uit Dvoraks 
Amerikaans kwartet lieten ze alle 
vlinders en kleuren los om ons 
mee te nemen nciar de Parnas-
sus. Dit was duidelijk hun mu
ziek, gespeeld met hün ziel. 

(wdb) 
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IIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
KEUZE 
ZATERDAG 30 OKTOBER 

KASTEEL TE KOOP 
Ten voordele van de aktie ,,Kom op tegen kanker" worden 100 
kunstvoorwerpen en curiosa geveild vanuit het Zuiderpershuis in 
Antwerpen en het kasteel „De Varens" in Melle. Dat kasteel zelf 
komt onder de hamer omstreeks middernacht. (TV 1, om 20u.30) 

BUYING TIME 
Canadese film van Mitchel Gabourie (1989) met Jeff Schulz en 
Laurra Cruishank. Drie \verknemers in een carwash houden zich 
buiten hun werktijd voornamelijk bezig met illegale zaakjes. Het 
loopt uit de hand en één van hen wordt aangehouden en in de 
gevangenis vermoord... (VTM, om 23u.25) 

ZONDAG 31 OKTOBER 

LIVING IT UP 
E^n spoorwegbediende loopt een vergiftiging op en zou volgens zijn 
dokter nog slechts enkele dagen te leven hebben. De pers zorgt 
ervoor dat hij een nationale held wordt. Amerikaanse komische 
film van Norman Taurog (1954) met Dean Martin en Jerry Lewis. 

Jerry Lew'u en Dean 
Martin vormen een leuk 
duo in de Amerikaanse 
komedie <, Living It Up. 
Zondag 31 oktober op VTM 
om 15u. 

(VTM, om 15u.) 

MAANDAG 1 NOVEMBER 

VERAZ 
Franse kroniek (1991) over de vriendschap tussen een oudere zon
derling en een jonge computerfanaat. Het verhaal is flau'w en nau
welijks verrassend, maar gelukkig is er Kirk Douglas, die hier zijn 
laatste filmrol speelt. (RTBf, om 20u.l5) 

DILLINGER 
Eerste in een korte reeks films over beruchte gangsters. Na John Dil-
linger komen ook nog Shubunka, Bonnie Parker en Nick Alancani 
aan de beurt. (BBC 2, om lu.15) 

DINSDAG 2 NOVEMBER 

LE RAPACE 
Frans-Mexikaanse avonturenfilm van José Giovanni (1967) over 
een Franse ,,killer" die naar een Zuidamerikaanse staat wordt ge
haald om er de diktator te vermoorden. Een film waarin politiek 
engagement en vriendschap centraal staan en die volledig gedragen 
•wordt door de grootse vertolking van Lino Ventura. (Fr. 2, om 
20u.50) 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

LOVE HURTS 
Bitterzoete komedie van Bud Yorkin (1990) over een gescheiden 
man die tijdens het huwelijksfeest van zijn zus opnieuw gekonfron-
teerd wordt met zijn ex-vrouw. Goede rollen van Jeff Daniels en 
Cynthia Sikes. (VTM, om 20u.30) 

THE WHISTLE BLOWER 
Goed opgebouwde Britse spionagetriller (1987) naar een roman van 
John Hale. Een man van middelbare leeftijd (prachtig vertolkt door 
Michael Caine) onderzoekt de misterieuze dood van zijn zoon, een 
vertaler op de Britse Inlichtingendienst, die toegang had tot erg 
vertrouwelijke dokumenten. (BBC 1, om 23u.30) 

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

IN NAME ONLY 
Caiy Grant, een rijke, nonkonformistische kerel, wordt verliefd op 
artieste Carole Lombard maar kan niet met haar trouwen omdat zijn 
vrouw een echtscheiding weigert. Amenk. film uit 1939. (TV 1, om 
14u.25) 

BEX & BLANCHE 
Regisseur Peter Simons slaagde erin Dora Van Der Groen aan te 
trekken voor een hoofdrol in een nieuwe Vlaamse detektiveserie. Zij 
is Blanche, de moeder van de nogal losbollige privedetektive Bex. 
(VTM, om 21u.30) 

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

MASK 
Cher is de moeder van een afzichtelijke knaap die hem, ondanks 
haar beperkte mentale vermogens, toch een gevoel van liefde weet 
te geven. Amerik. film van Peter Bogdanovich uit 1985. (TV 1, om 

HET VERHAAL VAN EEN TAAL 
Eerste aflevering van een nieuwe 4-delige reeks van Johan Joos en 
Herman Meyssen over de geschiedenis van de Nederlandse taal. Het 
verhaal begint rond 1200. Presentator is Robert Long. (TV 2, om 
20u.40) 

IETS VOOR DE BRTN? 
De Franse fïlm Pétaln, van 
Jean Marboeuf, met een scena
rio van Jean-Pierre Marchand, 
Alain Riou en Marboeuf, is ge
baseerd op de schitterende bi
ografie van Alarc Ferro. Geld 
werd, na een zoektocht van zes 
jaar, door producent Jacques 
Kirsner, gevonden bij Mod 
Films, France 2, France 2 Ci
nema, La compagnie audiovi-
suel Phenix, ministerie van On
derwijs en Kultuur, Canal Plus 
en Sofica creations. Die hier
mee een grote pluim op hun 
hoed mogen steken, want de fi
guur van Pétain is in Frankrijk 
nog steeds het onderwerp van 
tegenstellingen. 

INTELLIGENT 
Pétain is een schitterende ta
boe-doorbrekende realisatie, 
een genuanceerde en onberispe
lijk gemaakte film over een stuk 
Franse geschiedenis, namelijk 
dat van Vichy-Frankrijk. Hier 
wordt op intelligente manier het 
dramatische verhaal verteld van 
het gekapituleerde Frankrijk, 
dat zonder omwegen de officiële 
antisemitische propaganda voor 
•waarheid omhelsde. Ook wordt 
duidelijk aangetoond, hoewel de 
meeste Fransen het •wülen ver
geten, dat Pétain met een grote 
meerderheid van stemmen •werd 
gekozen. En vele van deze kie
zers, gingen na de oorlog een 
hoge positie in 's lands bestuur 
bezetten. 

De vertolkingen zijn uitstekend, 
Pétain kreeg het gelaat van Jac
ques Dufilho mee, en Pierre La-
val zit in het lichaam van Jean 
Yanne. Laval, een beroepspoli-
tieker die goedwillend door Hit
ler werd bekeken en die, toen 
Pétain hem a*in de dijk had ge
zet, door Hitler opnieu-w •werd 
geïnstalleerd. 

Deze filmversie duurt 133 te 
korte ftiinuten, en hopelijk is 
er hier of daar een zender die 
de TV-serie — die •waarschijnlijk 
langer duurt — uit wil brengen. 
Iets voor de BRTN? 

MUCH ADO ABOUT 
NOTHING 
J e hebt uiteraard een Brit no
dig om Shakespeare te verfil
men. Als je dan nog een oer-Brit 
hebt, zoals Kenneth Branagh, 
zit je geheid. Much ado about 
nothing is een spirituele, geïn
spireerde en sterk geakteerde 
versie van dit blijspel. Gericht 
op een groot publiek •werd ge
kozen voor een schitterende af-

- . ^ % 

De Frande film "Pétain" L) een dchitterende taboe-doorbrekende 
realidatie over een dtuk Franse geöchieden'u. 

fiche waaronder Kenneth Bra
nagh, Emma Thompson, Keanu 
Reeves, Michael Keaton, Den-
zel Washington en Ben Elton 
niet de minsten zijn. De film is 
permanent te genieten en diege
nen die dit stuk nooit zagen, zul
len verbaasd staan •wat de grote 
Engelse bard allemaal wist te 
verwerken. 

KING OF THE HILL 

Steven Soderbergh regisseerde 
King of the hill en tekende 
voor het scenario, dat is geba
seerd op de herinneringen van 
A.E.Hotchner, die heerlijk om 
lezen zijn, •want de film laat 
zich proeven als een fijnzinnig 
geschreven boek. Het leven in 
Sint-Louis tijdens de depressie 
van de jaren dertig en de ver
gelijking naar de huidige tijd, 
leveit inderdaad mooie cinema 
op. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„LBC keert CVP rug toe", 
las Ahasverus 

Het verraad der klerken? 

© 

Ker^tmi) bij de boeren: 

wachten op de MestiasI 

Aftelverdje: 

Ingepakt, vastgepakt, verpakt, 
uitgepakt, mispakt ... ' 

_© 

Sociaal Pakt: 

Terplaetse rust 

© 

Stijn, na baron nu ook 
fihnconinx 

© 

Kantersteen des aanstoots 

© 

Is Mark na 60 jaar 
nu •wat minder Gram
mens? 

© 

Vdb kruipt uit zijn pijp 

^I^ 

J e ziet het reeds na enkele mi
nuten, Soderbergh weet •waar
over hij praat. Hij heeft de so
ciale toestanden van die tijd 
nauwgezet bestudeerd en na
tuurlijk heeft hij het boek van 
Hotchner gelezen om het leven 
van de 12-jarige Aarin Kurlan-
der (Jesse Bradford) en zijn 
uiteenvallende familie, zo preg
nant uit te beelden. Het is armoe 
troef bij de Kurlanders, maar 
dat belet Aaron niet om uit te 
blinken in school, zijn intelli
gentie drijft hem in gesprekken 
met de figuren die het hotel Em
pire bevolken, waar zijn fami
lie probeert te overleven. Dan 
krijgt vader Kurlander een baan 
en laat Aaron achter in het ho
tel, waar hij voor zichzelf moet 
zorgen. Maar de uiteengevallen 
familie zal langzaam •weer op
staan. Een mooie film. 

Willem Sneer 

VNOS: 
VLAAMSER 
DAN OOITl 
De media-kampagne die de 
VU vandaag voert is een to-
taal-kampagne die niet be
perkt blijft tot advertenties 
in kranten en weekbladen. 
Ook de eigen VU-kanalen 
•worden ten volle in het kam-
pagnegebeuren ingescha
keld. Tekst, uitleg en ver
duidelijking bij de verschil
lende thema's die de par
tij in de belangstelling wil 
brengen krijg je voorge
schoteld in de VNOS-uit-
zending van dinsdag 2 no
vember e.k. om 22 u. 55 op 
T V l . 
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WEDERWOORD 

OPDOEKEN EN 
WEGWEZEN? 
D e Volksunie m a a k t onge twi j 
feld, de mees t moeilijke pe r iode 
in h a a r bes t aan door. D e opi
niepei l ingen liegen er niet om. 

M a a r alles is zo relatief en ver
gankeli jk. O o k a n d e r e part i jen 
m a k e n een moeilijke per iode 
d o o r of dre igen d o o r h u n over
mat ige a r rogan t i e t en o n d e r te 
gaan . 

Vaak h o o r ik v ragen of de V U 
nog r e d e n e n v a n bes t aan heeft? 
K a n die v r aag ook niet geste ld 
w o r d e n voor de C V P en de S P ? 
D e euforie van de V L D , een 
parti j die nog alles te bewijzen 
heeft, zal niet blijven d u r e n . 

D a t de V U momentee l niet goed 
scoort bij de b r e d e publ ieke opi
nie is duidelijk. M a a r ligt dit 
enkel aan he t p r o g r a m m a v a n 
de V U ? 
H e t n i euw elan da t Ber t Anci-

aux , en velen me t hem, aan de 
part i j wil geven moet een k a n s 
kri jgen. H u g o Schiltz mjiakt 
hierbij t e rech t en eerlijk een 
aanta l bemerk ingen . Hij stelt de 
t oekoms t van de V U m e d e af
hankel i jk v a n de resul ta ten bij 
de opiniepei l ingen. M a a r een 
dergeli jke ve rk la r ing hypote -
keer t reeds een herop lev ing bij 
de eers t vo lgende opiniepeil ing. 
E n da t resul taa t k a n dan w e e r 
aanle id ing geven aan a n d e r e n 
om o p n i e u w een aanta l pe r soon
lijke bespiegel ingen de •wereld 
in te s tu ren . 

Zijn w e soms niet een beetje 
(veel) sado-masochis t i sch? 

F r e d d y Van de Putte , 
Gontrode 

BEVRAGING 
N a alle tu rbu len t ies v a n de 
jongs te dagen d e n k ik da t het 

nu t t ig en nod ig is een g rondige 
bevTciging te doen bij de leden. 

E e n konges is geen vo ldoende 
barometer , ook al k regen de le
den alle teks ten . Velen on tgaa t 
de konteks t , vele a n d e r e n bege
ven zich niet aan deze lektuur . 
D e 1.600 a m e n d e m e n t e n moe
ten her le id -worden tot het aan
tal pe r sonen die zich de moei te 
ge t roos t ten om schriftelijke op
merk ingen te geven. H e t aan ta l 
leden da t aktief b e t r o k k e n w a s 
bij het kongre s (via ve rgader in 
gen, aanwez ighe id in Leuven , 
schriftelijk...) bedraag t , als ik 
een r u w e schat t ing k a n maken , 
ongeveer 3 tot 5 p rocen t van 
het l edenaanta l . 

E e n ru ime m a a r duidelijke en-
quê te r ing moe t duidel i jkheid 
b r e n g e n over w a t de V U - l e d e n 
d e n k e n en \vaar zij mee begaan 
zijn. 

Ik h e b niet alleen de ind ruk , 
m a a r ook de over tu ig ing da t er 

een ru ime kloof is, tussen de t o p 
van de part i j en de basis en da t 
de t o p niet omk i jk t ! 

E^n ru ime bevrag ing , zowel 
schriftelijk als via telefoon (door 
een neu t raa l o rgan i sme) moet 
hier in uitsluitsel b r e n g e n . 

Karel Uyt tersprot , Lebbeke 

WIJ NIET? 

Wekeli jks w o r d e n in het zon
d a g o c h t e n d p r o g r a m m a op 
B R T N , "De Z e v e n d e Dag" , 
ka r t oens uit a l l e rhande dag - en 
•weekbladen ge toond . H o e k o m t 
he t da t er nooi t een t eken ing 
ui t W I J op het s che rm te zien 
is? In het pe rsoverz ich t o p de 
radio -wordt toch ook uit W I J 
gec i teerd? 

J a n Verseypt , Peut i e 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gcian de scheur
mand in. D e andere 
publiceert zij, naarge
lang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven w^orden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initia
len te gebruiken. 

V de wlnne-fabrisac 
<, / 

^ / mlgrostraat 128 
\ ^ / IB 9200 sohoonaarde 
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Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
9 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken — 

schilderen - behangen — 

vloerbekledingen — parket -

louverdrape - luxaflex —... 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

N.V. BERT Cars en Ttucks 
Assesteenweg 101 -103 
TERNAT 

TeL 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

NV 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25£9 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kostuums naar maat 

•RtNK LIDDING 

{f Ikfermees 
\ J L / Steenhouwersvest, 52 

^~- '^ • ANTWERPEN 

, ' DEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

*0 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

HYP-specialist 
Krediet-makelaar 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELMN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland. 

Streekbleren, boterhammen, 
spaghetti en ijs 

Terras, speeltuin, vergaderzaal. 

Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 

Dinsdag gesloten 

'tboeraihof 
CAFE-RESTAURANT-FRITIJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

• ^ • ^ • ^ ^ H 
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RESTAURANT-HOTEL 

O V E R E I N D E 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

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 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse njstdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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YOUTH FOR UNDERSTANDING: EEN WERELD VAN VERSCHIL 

DAG MAM, DAG PAP, TOT OVER EEN JAAR! 
Eik jaar maken over de hele wereld duizenden studenten 
de trip naar het buitenland. Het overgrote deel van hen 
maakt deel uit van een uitwidéelingöprojekt. 
Niet zelden steunen deze organLiatieö de internationale 
uitwLfdelingen in de overtuiging dat zij bijdragen tot de 
internationale vertitandhouding en de wereldvrede. 

Y outh F o r U n d e r s t a n d i n g 
( Y F U ) is zo een organisa
tie. Zij b ied t j onge ren tus 
sen de 15 en de 18 jaar 

de k a n s school te lopen in he t 
bu i t en land gekoppe ld aan een 
verblijf in een gastgezin . W I J 
w o o n d e één van haa r informa
t i enamiddagen bij en sp rak me t 
Liesbeth Provoost , koö rd ina -
tor Y F U - V l a a n d e r e n . 

Provoos t : ,,YFU iö één van de 
grootitte uitwió<)eLingaorganuatie<> 
van Jtudenten ter wereld. De orga-
nuatie u niet politiek of religieui) 
gebonden. De bedoeling u jonge
ren meer begrip te laten opbrengen 
{•oor de kuituur van leeftijddgenoten 
in een ander, onbekend, land. De 
huidige organióatie wiótielt jaarlijkó 
zo'n 7.000 .itudenten uit tu^éen 35 
landen. YFU-Bemlux helpt jaar-
lijkd ongeveer 250 .studenten naar 
het buitenland en ontvangt er een 
goede 200. Aan de Vlaamde studen
ten wordt de keuze uit 27 landen 
geboden." 

GASTGEZINNEN 
• N a a s t de u i twisse l ing van 
middelbare schol ieren organi
seert Y F U n o g andere u i twi s -
se l ingsprojekten waarbij te l 
kens gebruik gemaakt w o r d t 
van gas tgez innen . D é sukse-
formule ? 

P r o v o o s t : ,J)e methode van de 
gastgezinnen ij de manier bij uit
stek om studenten kennis te laten 
maken met een andere kuituur. Zij 
krijgen een gezin toegewezen en wor
den verondersteld aan alle facetten 
van het leven in het gastgezin deel 
te nemen. De gastheren zijn veelal 
mensen die zelf ook een zoon of doch
ter in het buitenland hebben, maar 
dit is geen absolute voorwaarde. Ook 
onvolledige gezinnen komen in aan
merking als zij een goede opvang 
van de jongere kunnen waarborgen." 

• H o e raakt de s tudent in 
kontakt m e t zijn gas tgez in? 
Hee f t hij d e vrije k e u z e o f 
w o r d t h e m e e n gez in toegew^e-
z e n ? 

P r o v o o s t : „De student kent alleen 
het land van bestemming. Onze ver
eniging kan om praktuiche redenen 
echter niet aan elke vraag voldoen, 
m.a.w. niet iedereen kan naar Flo
rida. YFU tracht echter wel zo goed 
mogelijk rekening te houden met de 
wenden van de betrokkenen. 

Van zowel de student ab het as
pirant-gastgezin wordt een dossier 
opgemaakt. Hierin worden alle re
levante persoonskenmerken opgeno
men. Naast de medische gegevens 
krijgen ook de sociale vaardighe
den bijzondere aandacht. Uiteinde
lijk verbindt YFU dan die mensen 
van wie het dossier in grote mate de
zelfde trekken en interesses vertoont. 

Wij trachten de deelnemers zo vlug 
mogelijk het adres van hun gast-
familie te bezorgen opdat een brief
wisseling kan gestart worden. Het 
komt echter voor dat de jongere pas 
twee weken op voorhand zijn juuite 
bestemming kent. 

Meestal worden studenten in kleine 
tot middelgrote gemeenschappen on

dergebracht. Hierin is de sociale 
kontrole groter dan in een groot
stad zodat de jongere vlugger zal 
opgenomen worden in het dagelijkse 
leven aldaar. Door deze methode zal 
de student sneller kontakten kunnen 
leggen met autochtonen." 

• Wat gehemd er als het gast
gez in e n de gast totaal n iet bij 
e lkaar p a s s e n ? 

P r o v o o s t : „In ongeveer 30% van 
de gevallen klikt het niet. Vele rede
nen kunnen hieraan ten grondslag 
liggen: de student verstaat zich niet 
met andere familieleden, het gastge
zin 'is te veeleisend, ... YFU zal dan 
in het gastland uitkijken naar een 
andere gastfamilie. Het komt ook 
voor dat zich in de familiale situatie 
van het gastgezin wijzigingen voor
doen (bv.scheiding) en ook dan zal 
onze vereniging uitkijken naar een 
andere gastheer. 

Iedereen die aan een uitwisselings-
projekt deelneemt moet er zich echter 
ook ten volle van bewustzijn dat wa
ter bij de wijn moet gedaan worden. 
Du geldt zowel voor de gastgezinnen 
als voor hun gasten." 

• W e l k e bes tenuningen zijn 
bij d e s tudenten het m e e s t in 
t r e k ? 

P r o v o o s t : „Vroeger waren bij de 
jongeren vooral de VSA erg in trek. 
Daarin komt echter verandering. 
Opvallend hierbij 'is dat La-
tijns-Amerika sterk in de lift zit. 

De landen van het vroegere Oost
blok zijn nog niet zo geliefd bij 
het gros van de reizigers. Nochtans 
hebben ook zij veel te bieden. Daar
bovenop komt dat een goede kennis 
van een Slavische taal en kuituur 
waarschijnlijk een pluspunt zal zijn 
in bet kader van de latere beroeps
loopbaan. Wij sporen de deelnemers 
dan ook aan om Oost-Europa ten 
minste in overweging te nemen. In 
de huidige toestand ontstaat een on
evenwicht omdat meer studenten van 
daar naar hier willen komen. Een 
organ'uatie als de onze kan deze 
toestand echter financieel niet bol
werken. " 

• O p J a p a n na schi t teren 
Afr ikaanse en Aziat i sche lan
d e n door hun afwez ighe id als 
gast land. H o e k o m t dit en 
dreigt Y F U hierdoor niet aan 
haar doe l voorbij te gaan ? 

P r o v o o s t : „YFU kan niet voor
bijgaan aan de feiten. De meeste 
inwoners van die landen kunnen een 
uitwisseling niet betalen. Vandaar 
ook dat wij voorlopig geen uitwisse
lingen kunnen doen met die wereld
delen. Wij gaan echter niet volledig 
aan ons doel voorbij omdat elke uit
wisseling toch in zekere mate een 
bijdrage kan leveren tot de inter
nationale verstandhouding. De deel
nemers aan ons projekt leren hun 
eigen kuituur relativeren en dat is 
ons inziens toch een stap in de goede 
richting." 

ZELFSTANDIGHEID 
Y F U is als het w a r e de be
midde laa r tussen gas tgezin en 
s tuden t . D e veren ig ing d raag t 
er zo rg voor da t alle formali
te i ten (visa, ve rzeker ingen ,ver -

^ .-/-.'^m 
Vlaamse studente 'm Japan, het enige Aziatische land waarmee uitwisselingen georganiseerd worden. 
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voer, ...) vervuld ^vorden. E e n s 
de s tuden t op zijn bes t emming is 
a a n g e k o m e n s taat hij er voor het 
g roots te gedeel te alleen voor. 

Provoos t : ,,Het is niet zo dat na 
de afreis de student volledig aan zijn 
lot wordt overgelaten. In het gastland 
zijn er regelmatig bijeenkomsten van 
onze deelnemers voorzien. De student 
kan ook steeds beroep doen op één van 
onze plaatselijke vertegenwoordigers, 
ook als het goed gaat. 

In zekere mate dienen de studenten 
natuurlijk zelfstandig te handelen. 
Zij moeten inzien dat van hen een 
aantal zaken verwacht wordt, dat 
zij zich zo goed mogelijk moeten 
aanpassen aan de gewoonten en ze
den van het gastland en -gezin. Wie 
meent dat YFU een reisagentschap 
is komt van een "kale reis " thuis. 

Het spreekt voor zich dat de deel
nemers zich strikt dienen te houden 
aan de wetten van het gastland. Wie 
dat met doet, wordt teruggehaald. 
Op kosten van de ouders !" 

"THUIS" 

• Tieners d ie v o o r een jaar 
naar het buitenland trekken, 
zul len ongetwij fe ld t e k a m p e n 
krijgen m e t h e i m w e e . E e n s 
klaps in een vo l led ig ander 
mi l ieu (taal, rel igie, voeding , 
school , . . . ) te m o e t e n leven, kan 
niet gemakkel i jk zijn. 

Provoos t : „Veel hangt ook hier 
weer af van de student zelf. Indien 
hij zelf aktief is, zal hij minder 
met heimwee gekonfronteerd worden. 
Veelvuldige sociale kontakten dra
gen bij tot verstrooiing en zijn de 
beste manier om de taal van een 
land aan te leren. De meeste van 
onze deelnemers beheersen reeds na 
4 maanden voldoende de taal van 
het gastland om gesprekken vlot te 
laten verlopen. 

De geut zal ook moeten inzien dat 
sommige zaken die voor hem heel 
normaal zijn, dat niet voor het gast
gezin zijn. Kommunikatie is hier 
het sleutelwoord. Het is noodzake
lijk dat in een gesprek duidelijke en 
bindende afspraken gemaakt wor
den. Ieder weet dan wat hij van de 
ander kan verwachten. Zo was er 
een student die Lp.v. deel te nemen 
aan de protestantse eredienst enkele 
uren per week sociaal werk deed in 
een rus thuis." 

• O o k v o o r de ouders is he t 
niet gemakkehjk o m hun k i n d 
aan de zorgen van een v r e e m d 
gez in toe t e vertrouw^en. H o e 
reageren zij o p de ui twisse
l ing? 

Provoos t ; „Wat YFU de ouders 
van de student ten stelligste afraadt, 
is hem op te zoeken 'in zijn gastgezin. 
De jongere kan daardoor behoorlijk 
in de war raken. Sommige ouders 
kunnen moeilijk begrijpen dat hun 
kind "'m zo'n kuituur" kan leven. 
Door hun "goede raad" dreigen op
nieuw problemen te ontstaan. Af
spraken gemaakt binnen het gastge
zin worden opnieuw in vraag gestetd, 
terugkerende ouders zullen zich no
deloos ongerust gaan maken,... 

Niemand belet hen echter om het 
gastgezin een bezoek te brengen na 
afloop van de u'Uw'issel'ing. 

In die kontekst raadt YFU de jon
geren dan ook aan om geen al te 
zielige brieven naar huis te sturen. 
Vaak zijn de "problemen " reeds op

gelost aU de brief op het thuisfront 
wordt geopend. 

• Is er een bl i jvend kontakt 
tussen gas tgez in en gast n a af
l o o p ? 

Provoost:„Z>e meeste "returnees" 
beschouwen hun gastouders als hun 
tweede gezin. Omdat zij een jaar 
goed zijn opgevangen, zullen kon
takten blijven bestaan. De meesten 
onder hen keren dan ook nog eens te
rug om bij te praten. Sommigen zijn 
echt aan het gastgezin gehecht ge
raakt. De jongere keert wel sowieso 
terug nut YFU op de geplande da
tum. Wat daarna gebeurt is volledig 
voor eigen rekening. Slechts een ver
waarloosbaar aantal keert definitief 
terug naar het gastland." 

• E^n jaar in een ander land 
be tekent eveneens dat de dee l 
nem er zijn sociale kontakten 
in het thuis land tot een mini
m u m m o e t her le iden. Verloopt 
reïntegrat ie bij thu i skomst ge 
makkelijk ? 

Provoos t : „ZJa/^ hangt van student 
tot student af. Sommigen verliezen 
enkele vrienden, maar zij zullen er 
ook weer nieuwe bijmaken. De jon
gere dient zich opnieuw aan te pas
sen aan de "oude" gewoonten. De 
meesten hebben daar weinig moeite 
mee en geven blijk van groot aan
passingsvermogen. " 

KASSA 
• D e hamvraag bUjft: "Wie 
kan dat betalen?". W o r d e n 
door de relat ief hoge kostprijs 
niet enkel d e m e e r b e g o e d e n 
bevoordee ld en krijgen de 
gastheren dan niet o o k e e n 
ver tekend bee ld van hun gas
t e n ? 

Provoos t :„ YFU 'is een vzw en 'm 
zeer grote mate afhankelijk van vrij
willigerswerk. De organisatie tracht 
haar werkingskosten te beperken, 
zodat de prijs voor de deelnemers ge
drukt kan worden. Er blijven echter 
de vaste kosten van vervoer, verze
keringen, schoolgeld,... die ook hier 
betaald moeten worden. In het al
gemeen is het zo dat hoe verder het 
gastland, hoe hoger de kosten zijn. 

Wij sporen de studenten echter wel 
aan om ook hun bijdrage te leveren 
in de kosten. Door bijbaantjes hier 
en in het gastland kunnen zij bv. 
zelf in hun zakgeld voorzien. 

Ik wil erop wijzen dat het kindergeld 
tijdens het verblijf in het buitenland 
blijft doorlopen. Ook kunnen de stu
denten die hier verblijven als persoon 
ten laste opgegeven worden. 

Het 'is zeker niet zo dat enkel de 
steenrijken in aanmerking komen. 
In sommige gevallen - afhankelijk 
van de belastingsbr'ief — kunnen ge-
interesseerden zelfs een subsidie van 
maksimaal 25% krijgen. 

Een zeer groot gedeelte van de deelne
mende studenten komt uit de sociale 
middenklasse en ook de meeste gast
gezinnen behoren daartoe. Op die 
manier voorkomt YFU een te grote 
vertekening van het beeld. Indien wij 
studenten uit bv. Afrika zouden op
nemen wordt dat ruiko natuiiri'ijk 
veel groter. 

YFU alleen kan de wereld niet red
den, maar kan alleszins bijdragen 
tot een betere verstandhouding. De 
deelnemers kunnen dan ook gezien 
worden als de "ambassadeurs" van 
hun land." 

(gv) 

c» Geïnteresseerden om. in de zo
mer van 1994 de koffers te pak
ken, nemen als de bliksem kon
takt op met: YFU, Tav. Liesbeth 
Provoost, Defacqzstraat 1/18, 
1050 Brussel. Tel. 021534.12.44 
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