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Op zondag 17 april 25ste VU-kongres in Oostende 

Een nieuwe politieke icuituur 
Ook U bent welkom! 

(Lees biz. 8.) 

De krachtproef 
Het huiswerk dat formateur Jean-Luc Dehaene na een voor 

hem wel erg kort Paasreces heeft afgeleverd, is niet alleen vrij 
omvangrijk. Het is ook vrij behoorlijk. Wat het sociaal-ekono-
misch beleid betreft stemmen de grote lijnen overeen met de 
samenvatting die hijzelf op voorhand had gegeven: voortzetten 
van het besparings- en saneringsbeleid maar met andere accen
ten. Einde volgend jaar moet het begrotingstekort teruggebracht 
zijn tot 7 "/o van het BNP. Dat betekent inderdaad voortgezette 
besparingen en een stevige kontrole op de uitgaven en bestedin
gen. 

Dit saneringsbeleid wordt echter in een duidelijker sociale 
kontekst gesteld. Werkloosheid is een belangrijke prioriteit 
geworden. De VUidee, dat tewerkstelling de financiële sanering 
moet begeleiden en overigens kan aanzwengelen, is in het 
ontwerp van regeerakkoord terug te vinden. 

Ook elders heeft Dehaene de VU-inbreng op positieve wijze 
vertolkt. Het hoofdstuk over de versterking van de politieke 
demokratie en de ideeën over het milieubeleid dragen een 
stevige Vlaams-nationale stempel. 

De 98 bladzijden van het ontwerp van akkoord kunnen echter 
niet doen vergeten dat de echte knelpunten nog altijd niet aan de 
orde kwamen. De wezenlijke politieke onderhandeling moest 
midden dezer week nog beginnen. Zoals altijd geldt ook thans, 
dat er niets verworven is zolang niet alles is verworven. In de 98 
bladzijden van Jean-Luc Dehaene waren de hoofdstukken over 
onder meer Voeren, Brussel en de Brusselse rand nog blanco. 

Zo is het bijna vier maanden na de verkiezingen onmogelijk te 
voorspellen wanneer, waar of waarop formateur Jean-Luc De
haene zal lukken of mislukken. Het is zelfs moeilijk te voorspel
len of de aan de gang zijnde week de beslissende en de 
definitieve zal zijn. De drie voorbije weken kregen ieder op hun 
beurt de veronderstelling mee dat ze beslissend zouden zijn. 
Dehaene is er totnogtoe in geslaagd, de vervaldata te verschui
ven. Of hij deze week nog langer de knelpunten kan ontlopen, is 
echter wel zeer de vraag. Aan Waalse zijde wordt men, mede met 
het oog op het Happart-kongres van 16 april, steeds ongeduldi
ger. Ook voor de inwendig verscheurde CVP dringt de tijd. 
Overigens heeft de formateur zelf toegezegd, dat de knelpunten 
einde van deze week aan de orde moeten komen. 

De Waalse hoofdakteur bij de onderhandelingen, PS-voorzit-
ter Spitaels, kan zich nog even in onduidelijkheid hullen. Maar 
binnenkort zal hij toch moeten zeggen waarop het voor hem 
staat. Zijn partij heeft een diepgaande federale hervorming op 
haar programma. In een aantal opzichten zou de PS dus de 
objektieve bondgenoot kunnen zijn van degenen die een ruime 
autonomie voor Vlaanderen wensen. 

Hoe ver strekt dat echter? Wat wil Spitaels precies en op de 
keper beschouwd? Wenst hij inderdaad de macht in Wallonië en 
dus zoveel mogelijk Waalse autonomie? Wenst hij die Waalse 
autonomie voor eigen Waalse rekening? Of wil hij wel Waals 
zelfbestuur, maar geen Waalse financiële verantwoordelijk
heid? Heel veel wijst er op dat hij méér Waalse autonomie wil, 
maar met behoud van de tientallen miljarden Vlaams geld die de 
huidige staatsstruktuur hem er bovenop geeft. 

Naar de houding van de PSC moet niet eens gepeild worden. 
Zij drijft mee in het kielzog van de PS, tuk op regeringsdeelne
ming maar in de grond onverschillig zoniet ronduit vijandig 
tegenover verdergaand federalisme. 

Vrij spoedig zal nu toch wel moeten blijken of Spitaels en de 
PS de voorkeur geven aan een eerlijk federalistisch akkoord met 
de Vlamingen, dan wel of ze blijven volharden in hun imperialis
tische aanspraken. Dat Happart op een perskonferentie deze 
week kon mededelen, zonder tegengesproken of terechgewezen 
te worden, dat zowel PS-voorzitter Spitaels als PSC-voorzitter 
Deprez hem raadplegen in de rand van de regeringsonderhande
lingen, is een uiterst veeg teken. 

Het handhaven van een sterk Vlaams front blijft het meest 
probate middel om Spitaels uiteindelijk tot een definitieve keuze 
te dwingen. 

tvo 

Ontwerp van Regeerakkoord 

VU-stempei is 
mericbaar 

Dinsdagnamiddag raakte de inhoud van het,,Ontwerp van Regeerakkoord" 
van formateur Jean-Luc Dehaene bekend. 

Een samenvatting van deze tekst van liefst honderd bladzijden kon U reeds 
lezen in uw woensdagochtend-krant. Gezien het belang echter van dit dokument 
en vermits de VU-stempel reeds nadrukkelijk op deze teksten drukt, besteden 
ook wij uitvoerig aandachtig aan deze notities. 

Alhoewel het natuurlijk nog om een ontwerp gaat. Vatbaar voor korrekties, 
aanvullingen en schrappingen. 

U zult begrijpen dat wij 
deze ontwerpteksten met 
integraal kunnen bren

gen, ook met m een gebundelde 
versie 

Op de 
gesprekstafel 

Een hele reeks van deze voor
stellen kwam trouwens reeds uit
voerig aan bod in de vorige edi
ties van dit weekblad Wij houden 
het daarom bij enkele specifieke 

onderwerpen die vermoedelijk 
ook uw biezondere interesse 
wegdragen, en waaruit blijkt dat 
de Volksume-aanwezigheid rond 
de gesprekstafel van wezenlijk 
belang was en blijft 

Tijdens de komende weken 
zullen WIJ vanzelfsprekend her
haaldelijk en uitvoerig op deze al 
dan met gewijzigde teksten terug
komen De ,,gevaarlijkste" voor
stellen moeten overigens nog op 
de tafel worden gelegd Ook 
voor het team van VU-onderhan-

delaars breken nu de beslissen
de dagen aani 

(Lees bIz 4 en 5) 

Blind 
Al sinds 1923 beijvert de 

vzw „Blindenzorg Licht en 
Liefde" zich ter verlichting 
van het leed van de slecht
zienden en blinden in Vlaan< 
deren. 

Wij spraken met de voor
zitter. Lees bIz. 20. 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijr 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ER ZIJN GRENZEN. 

In Het Belang van Limburg van 12 
februari '88 schrijft Mare Platel dat 
„de taalgrens ook staatsgrens is" 
Omdat na 30 jaar het inzicht door
breekt dat Vlaanderen een definitieve 
zuidergrens moet hebben Maar ook 
dat WIJ binnen onze Vlaamse staats
grenzen geen vreemde inmenging en 
geen aansaig op onze portemonnee 
zullen dulden 

Willen de Walen dat ook begrijpen 
en aanvaarden' Zij hebben nog 
heimwee naar de tijd toen ze in die 
land nog de laken uitdeelden De 
jongste verkiezingen van dec 1987 
betekenden voor hen ,,een oorlog 
tegen Vlaanderen" Zo stond het m 
hun pamfletten I Indien de Vlamingen 
dit hadden gelezen, dan zouden ze 
de onbetrouwbaarheid en het impe
rialisme van de Waalse politiekers 
herontdekt hebben 

Nu moet de slag om Brussel nog 
geleverd worden Dat de frankofonen 
echter geen illusies koesteren de 
grenzen van Brussel zijn officieel 
Vlaamse grenzen En de Vlamingen 
hebben recht op minstens 50 % aan

deel in het bestuur van de hoofdstad 
Hopelijk vinden de frankofonen een 
hecht front van eensgezinde Vlamin
gen tegenover zich, indien ze zouden 
trachten door politiek gesjacher of 
achterbakse maneuvers onze Vlaam
se rechten aan te tasten 

Er zijn grenzen die gerespekteerd 
moeten worden en desnoods verde
digd Er zijn rechten die men een volk 
met kan ontnemen zonder een storm 
van protest te ontketenen Zal de 
Vlaamse Beweging genoeg weerwerk 
bieden indien bij de regeringsvorming 
of de grondwetsherziening ons Volk 
voor de zoveelste keer bestolen zou 
worden"? Zijn we eendrachtig genoeg 
voor de konfrontatie met het Waalse 
offensief dat zich aankondigt' 

Want er zijn ook grenzen aan het 
Vlaams geduld en er zijn grenzen aan 
de plundering van Vlaanderen, om de 
Walen kadootjes te kunnen geven 

Alleen los van Wallonië, gescheld 
door een staatsgrens, maar toch soli
dair met alle buurvolkeren, zal Vlaan
deren in 2000 een vrije en welvarende 
regio vormen Als wij dat samen wil
len' En als we fier zijn op onze 
Vlaamse identiteit 

(ingekort) 
J. Gilissen, Maasmechelen 

VLIEG IN DE DEEG 

In de bnef ,,De desem en de deeg" 
(WIJ van 24 maart '88) staat m het 
begin van de derde kolom ,,geen" 
Het moest ,.alleen" zijn De fout ligt 
ongetwijfeld bij de bnefschrijver 

HIJ ziet in het gebruik van de woor
den Vlamingen en Franstaligen een 
poging om de Waalse snobs en de 
verfranse Vlamingen een beetje af te 
zonderen van de Walen en de Brus
selaars die kultureel bewust als Waal 
willen gekend zijn Wat geen schand 
is, zomin als m Brussel bewust Vla
ming zijn met als een schande erva
ren wordt 

De Vlaamse joernalisten, politici en 
sprekers moeten doen wat regelmatig 
gedaan wordt door de medewerkers 
van ,,De Brusselse Post", orgaan van 
het Vlaams Komitee voor Brussel Zij 
hebben het steeds over Brusselse 
Vlamingen of Brusselse Walen 

Voor de meeste Vlamingen m Brus
sel schept dit woordgebruik geen pro
bleem Ze zijn fier op hun volkskeuze 
en wonen als fiere Vlamingen in Brus
sel, hun hoofdstad 

J.E. Torfs, Oostende 

PASSTOORS 

In het TV-joernaal van woensdag 
23 maart j I werden beelden getoond 
van parlementsleden, die opkwamen 
voor de vrijlating van mevr H Pass-
toors Onder hen Nelly Maes Trad 
ons kamerlid hier op in naam van de 
VU of in persoonlijke naam' 

Ik hoop dat Nelly Maes hier optradt 
uit schoonmenselijke beweegrede
nen, zoner rekening te houden met 
de realiteitspolitiek 

R.D., Herzele 

MEDEWERKING 
GEVRAAGD 

Ter bescherming van de belangen 
van gevangenen is al heel wat inkt 
gevloeid 

We willen ons met deze polimiek 
met inlaten 

Anderzijds voel ik mij echter zede
lijk verplicht, de keerzijde van de 
medaille onder de aandacht te bren
gen Ik refereer hiervoor naar de wet 
van Gol van 1/8/'85, nopens hulp van 
de staat aan de slachtoffers van op
zettelijke gewelddaden 

Deze wet regelt de schadeloosstel
ling van de slachtoffers, die met op 
een andere vorm van schadeloosstel
ling aanspraak kunnen maken 

Voor ,,burgerlijke" slachtoffers is 
de wet slechts van toepassing vanaf 
18/12/'86 

In mijn onmiddellijk omgeving voel 
ik mij betrokken bij twee gevallen van 
moorden door recidivisten, daarenbo
ven insolvabel Dit in het jaar 1985 

In beide gevallen is matenele hulp 
hoogst nodig 

Ik wil trachten een nieuwe wet te 
laten stemmen, toepasselijk op de 
gevallen van gewelddaden, gepleegd 
vanaf 1 juli 1979, zoals in de wet voor 
opzettelijke gewelddaden tegen le
den van de politie- en hulpdiensten en 
tegen derden die hulp verlenen aan 
een slachtoffer van een opzettelijke 
gewelddaad 

Daarom zoek ik naar namen en 
adressen van familieleden, met in 
hun midden ,,burgerlijke" slachtof
fers van moorden, in de periode van 
1/7/'79 tot 18/12/'86 

Daar ik nogal afwezig ben wou ik 
vragen aan de belanghebbenden, te 
willen telefoneren naar het Diamant-
museum te Grobbendonk, waar Jos 
De Schutter konservator van het 
plaatselijk museum in 85 werd ver
moord Tel 014/51 43 94 

Marcel De Boe, 
Rekegemstraat 28 te 9630 Zwalm 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v z w . 

Hoofdredakteur-

Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren: 

Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 

Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonne
menten publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ" , Barnkadenplein 12 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 

Jaak Gabnels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publiciteitschef: 

de h Karel Severs tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor-
middags) of prive Alsemberg 
sesteenweg 41b 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

\<^ lepel & vork 

m 
I l irhf-in | 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 
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1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582 10.93 
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Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — ^uur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg l - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven. 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

2 Bierkelder Oude Markt - 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichten/elde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

TKastautant 

Kom eens bij ons! 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67.57.12 

RESTAURANT 

m ^ ^ ^ i Hoek 
T ITLUT l j VVolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thu is zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

et ^alingljutó 
Sedert 1910 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuuri 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Iet . 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

privaatfeesten, huwelijken, recepties, eerste- en erekommunies, jubileums, 
rouwmaaltijden, banketten groot en klem 

Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen 
Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen 

Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen 

VERZORGDE TRAITEURDIENST 
ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

alle matenalen ter uwer beschikking 

'TK^teel 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer —- Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten brui lof ten 

en banket ten 
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Dehaene: 
immuun 
voor CVP? 

Krabbenmand 

Het zal overal wel iets zijn, 
maar bij de CVP is het toch heel 
erg. 

Vorige week pakte de VUM-
krantengroep uit met een doku-
ment van het arrondissementeel 
bestuur van de Cl/P-Antwerpen, 
waarin Dehaene zwaar onder 
vuur wordt genomen. Inspirator 
van deze giftige brief was onmis
kenbaar Leo Tindemans, die er 
de jongste weken erg misnoegd 
en gefrusteerd bijloopt. Tinde
mans wordt — volkomen begrij
pelijk trouwens, gezien zijn verle
den — inderdaad volledig buiten 
het verloop van de regeringson
derhandelingen gehouden. De 
ooit zo roemruchte CVP-leider 
zingt straks zijn zwanezang. Uit 
goed ingelichte bron vernemen 
wij overigens dat hij het geens
zins begrepen heeft op de aan
wezigheid van de Volksunie, 
maar dit genoegen is wederzijds. 

Ook Gaston Geens Is zwaar 
ongelukkig, omdat hij straks zijn 
roomsblauwe Vlaamse regering 
moet uitbreiden met SP- en VU-
ministers. Hetgeen betekent dat 
er een einde komt aan de slaap-
tijd van zijn eksekutieve en vooral 
aan zijn makkelijk voorzitters
schap. 

Deze week vond nationaal 
CVP-sekretaris Leo Deicroix het 
dan nodig om in weinig fraaie 
bewoordingen en met een onge
ziene arrogantie de les te spellen 
aan de socialisten en tegelijker
tijd een trap te geven aan de 
liberalen. 

Ondertussen ondernemen en
kele topverantwoordelijken van 
de financiële wereld allerlei po
gingen om de CVP af te houden 
van een koalitie met de ,,rooie", 
terwijl de vakbondsvleugel dan 
weer de liberalen naar de ver
dommenis wenst. 

Van CVP-voorzitter Swaelen 
wordt verwacht dat hij die hele 
troep samenhoudt, wat hem 
steeds moeilijker valt. Gelukkig 
heeft Jean-Luc Dehaene in de 
loop van de jaren een nogal dikke 
laag elefantitis gekweekt en lijkt 
hij immuun voor de beten van de 
krabben uit de CVP-mand En 
houdt Wilfried Martens zich, voor
lopig en schijnbaar, op de achter
grond. 

Verwarring 

Een stelletje knaapjes, die 
blijkbaar niks anders had te 
doen, trok tijdens het Paasweek
einde zijn tentje nabij de IJzerto-
ren. Het idioot plan om nogmaals 
het IJzerkruis te onteren werd 
gelukkig op voorhand gedwars
boomd. 

Naar verluidt blijft dit kliekje 
mistevreden over de regiewijzi-
ging die vorig jaar door het IJzer-
bedevaartkomitee werd doorge
voerd. In werkelijkheid betrof het 
een aktie van uiterst-rechtse 
heerschappen, die al lang niks 
meer te maken (willen) hebben 
met de demokratische idealen 
van het IJzertestament: zelfbe
stuur, nooit meer oorlog en gods
vrede. Maar integendeel zweren 
bij rassenhaat, fundamentalisme 
en Le Pen. 

Het valt alleen te betreuren dat 
deze onverlaten de Vlaamse 
symbolen misbruiken om hun 
vervaarlijk gedachtengoed kracht 
bij te zetten. Met als gevolg dat 
sommige goedmenende nationa
listen bewust in verwarring wor
den gebracht. 

En tot slot... 
...worden Annemie Neyts en 

Guy Verhofstadt alsmaar be
vreesder effektief en definitief uit 
de regeringsboot te vallen. Deze 
vrees uit zich in krasse verklarin
gen en krampachtige pogingen 
om toch maar hun politieke 
Vlaamse zuiverheid te bewijzen. 

Voorts werd nu ook officieel en 
publiek toegegeven dat in de 
prijsberekening van de nukleaire 
energie geen voldoende rekening 
werd gehouden met de kosten 
voor de afbouw van de kerncen
trales. 

\Uf^^ 
Johan Martin, 

pers en public relations 
van Westtoerisme 

Happart: 
onafhankelijk 
Wallonië 

José Happart van zijn kant 
heeft aangekondigd dat Wallonië 
een onafhankelijke regio in Euro
pa moet worden, wat betekent 
dat straks de doodsklok over Bel
gië luidt. Ook de dreiging om 
binnenkort opnieuw met een 
Waals-nationalistische partij te 
beginnen, zal voor PS-voorzitter 
Spitaels (wiens elektoraal suk-
ses op het fenomeen Happart 
was gebouwd) bepaald met als 
hemelse muziek in de oren klin
ken. 

Vermelden we nog dat de Ame
rikaanse eilandengroep Hawaï de 
Vlaming Jozef De Veuster (pater 
Damiaan), n.a.v. de honderdste 
verjaardag van zijn sterfdag, met 
een postzegel wil herdenken. 

* Het lijkt erop dat het voorbije 
Paasweekeinde een topper was 
voor het toerisme aan onze 
kust. Is dit ook echt zo? 

,,Wij hebben ook die indruk. 
I-let weer viel natuurlijk heel erg 
mee: na weken van aanhouden
de regen was uitgerekend het 
Paasweekeinde het eerste waar
bij ook de lentezon van de partij 
was. Dit was ongetwijfeld één van 
de beste Paasweekeindes zijn 
van de voorbije jaren. 

De kust zat inderdaad vol, ze
ker als we de eendagstoeristen in 
rekening brengen. Wat het ver-
blijfstoerisme betreft, weten we 
dat de Duitsers in grote getale 
naar hier afgezakt waren; hun 
paasvakantie is ook een week 
vroeger begonnen. De Britten 
daarentegen zaten met proble
men door de staking van de veer
diensten en bleven afwezig. Ge
lukkig waren de Belgen zelf met 
velen naar de kust gekomen. 

Bovendien bereiken ons posi
tieve geluiden vanuit de immobi-
liènsektor voor het nakende 
hoogseizoen..." 

* Nu reeds? 

,,Ja. Dit gaat trouwens in tegen 
de algemene verwaching. 

Doorgaans is het seizoen dat 
volgt op een slechte zomer, ook 

slecht. Vermits de mensen veel 
vlugger beslissen om naar zonni
ger oorden te trekken, na de 
negatieve ervaring van de voor
bije vakantie." 

* Blijft het weer dan de allesbe
palende faktor? 

,,Neen, alhoewel het weer van
zelfsprekend een grote rol speelt. 
De vrees om nog maar eens veer
tien dagen in de regen zijn vakan
tie te moeten doorbrengen, zit er 
dan meestal diep in. 

Toch zijn er ook andere niet te 
veronachtzamen faktoren. Zoals 
de voorkeur voor vakantie in ei
gen land, de traditie om altijd 
naar dezelfde badplaats te trek
ken, de onmiddellijke nabijheid 
van onze kust met als gevolg de 
toename van het eendagstoeris-
me, enz. 

We stellen overigens een na
drukkelijke afname vast van de 
lange vakanties ten voordele van 
kortere verblijven op meerdere 
tijdstippen van het jaar." 

* Men hoort vaak beweren dat 
de Vlaamse kust onbetaalbaar 
geworden Is. Klopt dit? 

,,lk denk dat wij goed het mid
den houden t.o.v. de ons omrin
gende landen. De tijd dat Noord-
Italië en Frankrijk erg goedkoop 
waren, is immers lang voorbij. 

Want niet zelden blijkt de in
druk dat het in het buitenland zo 
veel minder kost bij nader toezien 
met met de realiteit overeen te 
stemmen. Veel hangt daarenbo
ven af van watje als vakantiegan
ger precies wenst." 

* Omschrijf eens in één woord 
de belangrijkste troef van onze 
kust? 

„U vraagt mij nu iets waar de 
specialisten al jaren mee bezig 
zijn. Alles hangt er immers van af 
tot welk publiek je je richt. 

Nederlanders houden vooral 
van de sfeer en de ambiance aan 
onze kust. Duitsers echter kiezen 
voor de gezonde, jodiumrijke 
lucht en natuur. Voor de eigen 
landgenoten geldt vooral de na
bijheid en de vele ekstra ontspan
ningsmogelijkheden in de buurt. 

De promotie door het Vlaams 
Kommissariaat Generaal voor 
Toerisme via de recente publika-
tie ,, Vlaanderen Vakantieland" 
mag terzake geslaagd worden 
genoemd. Al heb ik zo mijn vra
gen over de beslissing om deze 
brochure slechts ter beschikking 
te houden in de reisburo's; m.i. 
betekent dit veeleer een rem op 
de verspreiding en bekendma
king ervan..." 

-p 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

Een week formatie 
Vanaf vandaag pluizen vijf 

werkgroepen het ontwerp van 
regeerakkoord uit. Althans al 
deze themata, die nog niet tij
dens de informele preliminaire 

onderhandelingen aan bod 
kwamen. Het tewerkstellings
beleid, het begrotingsbeleid, 
de fiskale hervorming, het 
grootste gedeellte van het eko-

Sinds deze week is het dus serieus. De vijf partijvoorzitters die o.l. v. 
formateur Jean-Luc Dehaene een regeerakkoord proberen af te 
sluiten, buigen zich vanaf deze week over de echt moeilijke dossiers. 

Afwachten of er iets van komt... (foto: Eric Peustjens) 

nomische beleid, de sociale ze
kerheid en de bestaanszeker
heid wachten nog slechts op de 
voorzitterlijke zegen. 

In een eerste werkgroep 
,,Ekonomie" liggen nog (niet 
onbelangrijke) deelaspekten op 
tafel als de kleine en middel
grote ondernemingen, de land
bouw, het energie- en vervoer
beleid. Ook de rol van de cen
trale staat inzake het leefmilieu 
wordt bekeken. De kamerleden 
Nelly Maes en Herman Candries 
zullen er de VU-stem laten 
weerklinken. 

Een andere werkgroep be
kijkt het gehele buitenlands be
leid en de defensie. Onze in
breng wordt er gewaarborgd 
door senator Hans De Belder en 
algemeen sekretaris Paul Van 
Grembergen. De derde werk
groep, ,,Instellingen", bekijkt 
niet enkel de staatshervorming 
maar ook het openbaar ambt, 
de lokale en provinciale bestu
ren en de versterking van de 
politieke demokratie. Dit laat
ste luik omvat heel het VU-
streven naar een nieuwe poli
tieke kuituur. Hier bestaat de 
partijdelegatie uit de Gentse 
senatoren Frans Baert en Bob 
Van Hooland. 

Een vierde werkgroep is ge
wijd aan het onderwijsbeleid 
ten gronde, uiteraard enkel 
voor de fase die de federalise
ring voorafgaat. De VU-inzich-
ten worden aangebracht door 
senator Roger Blanpain en 
Euro-parlementslid Jaak Van-
demeulebroucke. Het laatste 
thema omvat de kwaliteit van 
het leven en daarin treffen we 
onderwerpen aan als het ge
zinsbeleid, de ethische proble
men, het emancipatiebeleid, de 
veiligheid van de burger en jus
titie. Met senator Walter Pee-
ters en kamerlid Hugo Cove-
llers is onze aanbreng hier ver
zekerd. 

Terwijl deze werkgroepen 
hun huiswerk maken zet forma
teur J.L.Dehaene zijn onder
handelingen met de voorzitters 
verder. Gisteren bvb. had hij 
het met hen over Brussel. VU-
voorzitter Jaak Gabriels was 
hierbij vergezeld van volksver
tegenwoordiger Vic Anciaux. 
Vandaag gaat het in Hertogin-
nedal over de financiering, een 
van de belangrijke knelpunten 
waarover Jaak Gabriels kan re
kenen op de steun van kamerlid 
Hugo Schiltz en senator André 
Geens. Vrijdag handelen de 
voorzitters dan nog over alle 
gerezen problemen met betrek
king tot het sociaal en ekono-
misch luik, en zaterdagvoor
middag leggen ze zich toe op 
het onderwijs. 

Tot slot is er zaterdagnamid
dag een afrondend evaluatie
gesprek. En dat zal ons waar
schijnlijk al wat wijzer maken 
over de kans op slagen van 
deze onderhandelingen. 
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Honderd bladzijden 

Vier hoofdstukken 

Jean-Luc Dehaene, 
en zijn medewerkers 
hebben tijdens de 
paasdagen niet gelui
erd. Zoveel is alvast 
duidelijk. 

HET ontwerp-regeerak-
koord telt, met de in
houdstafel erbij, pre

cies 100 bladzijden. 

Na de inleiding volgen vier 
grote hoofdstukken: {!) het so-
ciaal-ekonomisch vernieu
wingsbeleid, (11) de instellin
gen, (lil) de kwaliteit van het 
leven, en (IV) het buitenlands 
beleid en de defensie. De nota 
van Dehaene overvleugelt 
a.h.w. het totale maatschap-
pelijk-polrtieke leven. 

Het eerste luik is het meest 
omvangrijke en handelt over 
(A) de tevsrerkstelling. (B) de 
tiegroting, (C) de fiskale her
vorming, (D) de voorbereiding 

op 1992, (E) de sociale zeker
heid en bestaanszekerheid, 
en (F) de demokratisering wan 
de ekonomie. 

Het tweede luik behandelt 
(A) de staatshervorming, (8) 
de lokale en provinciale bestu
ren, (C) het openbaar ambt en 
(D) de versterking van de poli
tieke demokratie. 

In het derde hoofdstuk gaat 
het over volgende tema's: (A) 
het onderwijs, (B) het gezins
beleid, (C) de etische proble
men, (O) het emancipatiebe
leid, (E) het teefmilteu, (F) de 
veiligheid van de burger en 
(G) de justitie. 

Het laatste deel vermeldt 
(A) de Europese integratie, (B) 
de vrede en veiligheid, (C) de 
ontwikkel ingssamenwerking, 
(D) de menselijke waardigheid 
en fundamentele rechten, (E) 
de buitenlandse handel en (F) 
de buurlanden. 

Vooral in het eerste luik 
wordt uitvoerig geput uit de 
rapporten van de preliminaire 
gesprekken. 

Antwoord op 

Uitdagingen 
De inleiding op dit ontwerp is niet zonder belang. 

Daaruit blijkt dat de volgende regering een beleid zal 
moeten voeren dat een antwoord geeft op de vele 
uitdagingen en ontwikkelingen, waarmee ons land 
aan de vooravond van het laatste decennium van de 
twintigste eeuw wordt gekonfronteerd. 

EZE wijzigingen betreffen 
enerzijds de voortschrij
dende technologische 

vooruitgang en anderzijds de de
mografische ontwikkelingen. 

De technologische revolutie zal 
inderdaad de basisgegevens van 
ons ekonomisch leven dooreen 
schudden en terzake zal bijge
volg de nodige fleksibiliteit aan 
de dag moeten worden gelegd. 
Daarenboven veroorzaakt deze 
omwenteling ook nieuwe etische 

problemen, die tot een aangepas
te wetgeving zullen moeten lei
den. 

Terecht wordt gewezen op de 
gevolgen van de daling van het 
geboortecijfer. Het toenemend 
aandeel van de bejaarden zal een 
drastische verschuiving veroor
zaken in de vraag naar de over
heidsdiensten en tevens in de 
parameters die het sociaal zeker-
heidsbeleid bepalen. Indien hier-

De bestrijding van de armoede en de bestaansonzekerheid moet, 
aldus het ontwerp, gericht zijn zowel op het wegwerken van de 
financiële bestaansonzekerheid als op de herinschakeling van de 
kansarmen in de maatschappij. 

Wi 
Het „Ontwerp van Regeerakkoord" van 

De VU-stempel is 

>A,^-^' 

Alles zal in het werk worden gesteld om de wettelijke pensioenstelling veilig te stellen. Wat in het licht van 
een blijvende daling van de geboortecijfers en een alsmaar vergrijzende bevolking geen onbelangrijke 
uitdaging wordt. 

mee geen rekening wordt gehou
den, zal op zeer korte termijn een 
,,brutale en maatschappelijk 
moeilijk verteerbare omme
zwaai" onafwendbaar worden. 

Veel aandacht verder voor het 
openstellen van de Europese 
markt in 1992 en de gevolgen 
voor onze ekonomie; om het 
even welke nieuwe regering zal 
de sociaal-ekonomische struktu-
ren van ons land moeten verster
ken teneinde aan de verhoogde 
konkurrentie het hoofd te kunnen 
bieden. 

Zowel de werkloosheid als het 
begrotingstekort hebben onaan
vaardbare nivo's bereikt. Het zijn 
meteen de meest direkte sociaal-
ekonomische problemen. Er 
wordt geopteerd voor én een 
strak begrotingsbeleid én een vo
luntaristisch werkgelegenheids
beleid, vooral ten gunste van de 
twee voornaamste probleem
groepen Gonge werkzoekenden 
en langdurig werklozen). 

,,Het naast elkaar bestaan van 
verschillende gemeenschappen 
en het ongelijk ontwikkelingstem
po van de ekonomische aktiviteit 
in de diverse gewesten, hebben 
in ons land vaak geleid tot diskus-
sies en betwistingen, die tot in het 
recente verleden aan de basis 
lagen van politieke instabiliteit.", 
lezen we. Daarom wil de regering 
zeer spoedig overgaan tot de 
overheveling van verschillende 
ruime bevoegdheidspakketten 
naar de gewesten en gemeen

schappen, die daartoe de nood
zakelijke financiële middelen zul
len verwerven. In deze inleiding 
wordt terzake de noodzakelijk
heid van de ,,korte termijn" aan
geduid. 

Tot slot ook enkele beschou
wingen over de kwaliteit van het 
leven, de internationale relaties, 
de Europese integratie, de 
Noord-Zuid-dialoog en de ontwa
pening. 

Nieuwe politieke kuituur 

Goede aanzet 
Het onderdeel,,versterking politieke demokratie" 

staat bol van recente en iets oudere Volksunie-
voorstellen. 

Dit kan de aanzet worden tot een nieuwe politieke 
kuituur. 

IN al deze ontwerp-teksten is de 
VU-inbreng het duidelijkst 

zichtbaar in de hoofdstukken 
over de staatsomvorming, over 
de werkgelegenheid (voor jonge
ren) en deze die de geloofwaar
digheid van de politiek willen ver
stevigen. ,,De regering heeft dan 
ook het vaste voornemen om tij
dens de komende legislatuur de 
slagkracht, de doorzichtigheid en 
het demokratisch gehalte van 
onze instellingen te verhogen.", 
lijkt bijna een woordelijk citaat uit 
het VU-programma. 

Zwaar benadrukt wordt dat er 
een grondwettelijk recht op de 
openbaarheid van bestuur zal 

worden ingevoerd (,,een prioriteit 
voor de Konstituante). Maar ook 
de noodzaak van de depolitize-
ring van het openbaar ambt en de 
magistratuur wordt volmondig bij
getreden. Evenals de beperking 
van de kumul van mandaten in de 
politiek en de privé-sektor, de 
kontrole op de financiering van 
de partijen en de beperking van 
de verlciezingsuitgaven, de in
krimping van de kabinetten, de 
herwaardering van de admini
stratie en de persoonlijke verant
woordelijkheid van leden van de 
uitvoerende macht. 

Jaak Gabriels mag alvast wat 
dit luik betreft, tevreden zijn. 

Een SST door Vlaanderen? 

Over vervoer 
De ontslagnemende verkeersminister, de PVV-er 

De Croo, zal niet gelukkig zijn wanneer hij de 
voorstellen leest m.b.t. het openbaar vervoer. 

De supersnelle trein (SST) moet (nog even) wach
ten. 

HET verdient waardering dat 
het openbaar vervoer voor 

de onderhandelende partijen 
geen te verwaarlozen punt is. 

Zo wordt het oude VU-voorstel 
om in de omgeving van de be
langrijke invalswegen van de gro
te agglomeraties en in de buurt 

van stations parkeerplaatsen aan 
te leggen, woordelijk overgeno
men. 

Ook de regionale luchthavens 
worden geherwaardeerd, terwijl 
aan de NMBS en de NMVB grote
re autonomie zal geschonken 
worden. 

Inzake de deelname aan een 
Europees supersnelle trein, wor
den de nodige reserves gemaakt. 
Vooraf dient een milieu-effekt-
rapportering opgesteld, waar mo
gelijk moeten de bestaande lijnen 
gevolgd (zeker tussen Brussel en 
Antwerpen!), het SST-projekt 
dient rendabel te zijn, mag niet 
ten laste van de rijksbegroting 
vallen en de gewestregeringen 
zullen betrokken worden bij de 
realisering van het projekt. Ook 
het Parlement zal regelmatig ge
ïnformeerd worden. 

foto's: zafar 

samenstelling: pvdd 
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formateur Jean-Luc Dehaene 

merkbaar 
Voorlopig geen beslissing 

8e kerncentrale? 
Punt 6 van hoofdstuk D in luik I handelt over het te 

voeren energiebeleid. Deze tekst is, bewust, nogal 
sibillijns gehouden. 

,,Onze energievoorziening dient zo te worden 
uitgebouwd dat zowel de negatieve milieu-effekten 
als de behoeften aan primaire energie worden gemi
nimaliseerd." 

ER wordt gepleit voor een zo 
groot mogelijke geografi

sche diversifikatie en een even
wichtige spreiding over de ver
schillende energievektoren, met 
de uitdrukkelijke wil de konsultie-
ve en kontrole-organen te verbe
teren. 

Of er een nieuwe (achtste) 
kerncentrale komt, laat Dehaene 
in het midden. Er zal aan de 
elektriciteitsondernemingen een 
nieuw uitrustinsplan voor de pe
riode 1988-1997 gevraagd wor
den, uitgaande van een sociaal-
ekonomische analyse. Op basis 
daarvan zal de regering ,,dienen 
te beslissen op welke wijze het 
best wordt voorzien in de even
tueel bijkomende behoefte aan 
elektrciteit, daarbij o.m. rekening 

houdend met de mogelijkheden 
die kunnen geschapen worden 
door de Europese eenheidsmarkt 
na 1992". 

Meteen wordt ekstra aandacht 
gevraagd voor de nieuwe tech
nieken, zoals wervelbedcentra
les. Ook de veiligheid van de 
burger dient in elk geval maksi
maal beschermd. 

Opvallend is de passus waarin 
gesteld wordt dat de producenten 
moeten bijdragen in de kosten 
voor de ontmanteling van de 
kerncentrales. En enigszins lako-
niek volgt daarop de zin dat er 
voor de verwerking en opslag van 
radio-aktief afval een sluitende 
regeling zal worden uitgewerkt. 

De beslissing over ja-dan-neen 
N8 is dus nog niet gevallen. 

Een echt migrantenbeleid 

Eindelijk 
Indien deze vijfpartijen-regering er komt, wenst zij 

een ernstig en daadwerkelijk migrantenbeleid uit te 
bouwen. 

Eindelijk! 

NIEMAND zal ontkennen dat 
het inderdaad meer dan tijd 

werd om hieraan iets te gaan 
doen. 

Voorafgaandelijk dient de tot 
op heden versnipperde aanpak 
gekoördineerd te worden. In de 
eerste plaats moet de aandacht 
gaan naar het bikultureel onder
wijs, de arbeidsproblemen en de 
huisvesting. 

Voorts zal een koninklijk kom-
missaris aangesteld worden om 
de specifieke toestand in de 
Brusselse agglomeratie te onder
zoeken en de nodige beleids

maatregelen voor te stellen. Na
tuurlijk moeten de migranten zelf 
gegarandeerd inspraak krijgen 
bij het beleid en dient een brede 
voorlichtingskampanje opgezet 
om het toenemend racisme in te 
dijken. 

De migrantenstop zal gehand
haafd blijven en de vrijwillige te
rugkeer van migranten naar het 
land van herkomst dient aange
moedigd. Aan de opvang en 
spreiding van kandidaat-politieke 
vluchtelingen moet ook iets ver
anderen, of niet soms? 

De nadrukkelijke wil bestaat om eindelijk werk te maken van een 
echt migrantenbeleid. 

Uit de grabbelton... 

In het ontwerp van 
regeerakkoord staat 
nog veel meer dan 
hiernaast beschreven. 
Wij grabbelden naar 
nog enkele voorstellen 
uit de ton van Dehae
ne en C. 

* Het begrotingstekort mag 
in 1989 nog slechts 7% van 
het BNP bedragen; dit maakt 
een nieuwe besparingsronde 
van cirka 80 miljard fr. nood
zakelijk. 

* Om de werkgetegenhek! in 
de KMO's te vergroten zal 
onderzocht vK)rden of een vol
ledige of gedeeltelijk vrijstel
ling van de werkgeversbijdra
gen kan worden toegepast 
(naar het voorstel van senator 
Van Ooteghem). 

* Er zal nagegaan worden of 
een meer efficiënt en tegelijk 

humaner kontrolesysteem de 
dagelijkse stempeikontrote 
kan vervangen. 

* De kontrole op de zieken
fondsen zal worden versterkt 
door het opleggen van een 
systeem van inwendige kon
trole en het instellen van een 
onafhankefijke en deskundige 
kontrolekommissie voor de 
ziekenfondsen. 

* De administratieve procedu
res die de gehandikaf^te moet 
doorlopen, zullen worden een-
voüdigd. 

* Om de overkonsumptie van 
geneesmiddelen af te rem
men zal er een striktere rege-
lementering komen m.b.t. het 
voeren van publiciteit. 

* In 1989 zullen de bedragen 
van de bestsansmintma, het 
gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden en de tegemoetko
mingen voor mtrjder-valieden 
met 2% reëel worden opge
trokken. 

* Aan bestaansonzekeren 
dient een recht op energie
voorziening te worden ge
waarborgd. En kinderen uit 
kansarme gezinnen zullen 
biezondere aandacht genie
ten. 

* De permanertte vorming 
van de ambtenaren zal plan
matig op alle nivo's worden 
bevorderd. Ook de navorming 
van de leerkrachten zal voort
gezet en beter geprogram
meerd worden. 

* De wetgeving betreffende 
de wapenverkoop en het be
roep van wapenfwïdelaar zal 
gewijzigd worden. 

* De burgerlijke meerderja
righeid zal op 18 jaar ge
bracht worden. 

* De Europese pijier van het 
NAVO-bondgenootschap 
moet verstevigd worden. 

* Er zullen inspanningen ge
daan worden om de militaire 
dienstplicht te herwaarderen. 

Veel witte vlekken 

Staatshervorming 
Het meest opvallende in het hoofdstuk Staatsher

vorming zijn de witte vlekken, door Dehaene aange
duid als p.m. (pro memorie). Zij hebben betrekking 
op de moeilijke kwesties van de financiële middelen 
van de gewesten en gemeenschappen, het statuut 
van het hoofdstedelijk gewest en de problemen in de 
gemeenten met een speciale taairegeling. 

Deze kommunautaire springstof komt tijdens de 
eerstvolgende dagen aan bod. 

^POCH zijn de vijf gespreks-
I partners het blijkbaar al 

over een aantal fundamentele za
ken eens, tenminste indien zij de 
voorstellen van de formateur aan
vaarden. 

Volgens zijn ontwerp moet het 
resoluut gedaan zijn met het dub
belmandaat, met als gevolg dat 
de samenstelling van de Gewest
en Gemeenschapsraden recht
streeks en los van de verkiezin
gen voor het nationale parlement 
zullen geschieden. Dehaene wil 
dat dit om de vijf jaar zou gebeu
ren, samen met de Europese ver
kiezingen (behalve de eerste 
keer). Bijgevolg dient het tweeka
merstelsel hervormd, maar hij 
neemt geen beslissing over hoe 

het dan verder moet met de Se
naat en welke rol het Arbitrage- of 

Grondwettelijk hof konkreet kan 
spelen. 

Nog 

vergroten 

Heel wat bevoegdheden ko
men alvast naar de gemeen
schappen: het onderwijs, het 
sektorieel ekonomisch beleid, de 
nationale sektoren, het weten
schappelijk onderzoek, de infra-
struktuur, het gemeente- en pro
vinciefonds én alle residuaire be
voegdheden. 

Het valt te venwachten dat de 
Volksunie dit over te hevelen pak
ket nog zal pogen te vergroten. 

Strakker optreden 

Leefmilieu 
,,Het milieubeleid is niet alleen een beleidsterrein 

naast de andere, maar ook een facet van vele andere 
beleidssektoren. Daarom zullen milieu-overwegin
gen een integrerend onderdeel moeten uitmaken 
van elke besluitvorming." 

Een intentieverklaring met vérgaande konsekwen-
ties! 

Naar 0,7% van het BNP 

Ontwikkeling 
De te vormen regering moet tegen 1992 0,7% van 

het bruto nationaal produkt (BNP) aan ontwikkelings
samenwerking besteden. 

Dit is tenminste de uitgesproken wil. 

[OVENDIEN wordt uitdrukke
lijk gesteld dat deze inspan

ningen vooral ten goede moeten 
komen aan de minstontwikkelde 
landen en afgestemd op de basis
behoeften van de bevolking. 
,,Prioriteit dient te gaan naar de 
landbouw en de plattelandsont
wikkeling binnen het kader van 
aangepaste voedsel- en voe
dingsstrategieën." 

Verrassend aangenaam is te
vens het voornemen om ook de 

niet-goevernementele sektor ak-
tief te betrekken bij het beleid, 
evenals de optie het ABOS aan te 
passen aan de staatshervorming, 
zeg maar op te splitsen naar de 
beide gemeenschappen toe. 

Op de laatste bladzijde van dit 
ontwerp-regeerakkoord staat ten
slotte uitdrukkelijk geschreven 
dat de waterverdragen ,,ten 
spoedigste" afgerond zullen wor
den. Geenszins onbelangrijk voor 
Vlaanderen! 

w 
gen. 

AAROVER de Volksunie 
zich slechts kan verheu-

Er wordt zelfs heel konkreet 
gezegd wat men o.m. zal onder
nemen om hierin te slagen. Zo wil 
men o.m. een strakkere kontrole 
op het vervoer van afval en op de 
risiko's van zware ongevallen in 
de chemische nijverheid, de fis
kale stimulering van loodvrije 
benzine, de bescherming van de 
Noordzee, een beperking van de 
groeiende verkeersstroom, een 
stopzetting van de dumping en 
verbranding op zee, enz. 

Behartenswaardig ook is de wil 
om de gemeenten en provincies 
meer leefmilieu-bevoegdheden 
toe te kennen en de milieukrimi-
naliteit zwaarder aan te pakken. 

,,Aan milieuverenigingen zal 
een wettelijk vorderingsrecht 
worden gegeven." Ook al een 
jarenoude eis van de Volksunie! 
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Wie is... Carlo De Benedetti? 

Raiders in an instant pocicet 
Wij hadden al instant pudding en instant soep, nu 

is er de instant pocket. Bijna krant-in-boel<, keurige 
anglofiele turbotaai, eigenlijk een handige formule. 
Misschien ietwat te haastig opgeklopt, — ,,Dit boek 
was eigenlijk niet te schrijven, omdat elke dag een 
steeds groeiende stroom van bijkomende informatie 
bracht. Wanneer het afgesloten werd? Zo'n goede 
week voor U dit leest" (biz. 107) — , maar toch al bij 
al een goed te smaken produkt. Enkele randbe-
schouwingen rond ,,Wie is... Carlo De Benedetti?", 
de allereerste instant pocket van de nieuwe uitgeve
rij Roularta Books-Reflex. 

VOLGENS het financieel-
ekonomische magazine 
Trends (van 3 maart jl.) is 

het boek een regelrecht sukses: 
de eerste Nederlandstalige uitga
ve (5000 ex.) en de dito franstali-
ge (2.500 ex.) zijn de deur uit. 
Een fraai resultaat voor een de
buterende uitgeverij die pas op 
25 januari boven de doopvont 
werd gehouden. Fiskalist Paul 
Van Den Heuvel heeft dan ook 
alle redenen om verder door te 
zetten. In april moet trouwens 
een werk van Jos Defoort ver
schijnen (,,101 tips om belastin
gen te besparen"), en in mei 
volgt een boek over dat magische 
jaar ,,1992". 

Vlugzout 
,,Wie is... Carlo De Benedet

t i?" is een financieel-ekonomi-
sche thriller van zakformaat. ,,Dit 
boek vertelt het spannende ver
haal, hoe het zo ver gekomen is: 
hoe een sluimerende ,,oude 
dame" ruw werd wakker geschud 
uit haar slaap en tevergeefs naar 
haar vlugzout greep" (bIz. 7). In 
negen vlot volgeschreven hoofd
stukken wordt het verhaal van de 
jongste twee maanden rondge-
maakt. Geen sprookje van Doorn
roosje maar wel de story van een 
moderne business-tycoon die 
België's grootste en belangrijkste 
holding uit haar 166-jarige slaap 
wekte. 

Mooi is wel dat ieder hoofdstuk 
een Italiaanse aanhef meekrijgt. 
Zo het eerste hoofdstuk. Het 
voorspel dat de historische Dan-
teske woorden meekrijgt: ,,Lasci-
ate ogni speranza, vol ch'entra-
te" (laat alle hoop varen, gij die 
hier binnenkomt). Dit eerste 
hoofdstuk is slechts een weerbe
richt, een vaag gedonder in de 
oogstmaand van 1987 en enkele 
slaperige schrikreakties op de 
eerste bliksemschichten. Was de 
Westvlaamse krisismanager De 
Puydt (Kortrijk) soms een binnen
landse raider? 

Er moet enige paniek ontstaan 
zijn in de Koningsstraat en een en 
ander leidde zelfs tot beleidsuit
spraken. Maar: „Het mocht eens 
gezegd worden: van al deze be
leidsuitspraken bestaat er geen 
officiële versie in het Nederlands. 
Tot achter de Oeral weten ze dat 
Vlaanderen sinds een goede ge
neratie de Belgische ekonomie 
voor tenminste zo'n zeventig pro
cent overheerst, maar in de Ge
nerale is het nog altijd: pour les 
flamands, la même chose." (bIz. 
14). 

Verder volgt een nauwkeurige 
beschrijving van de figuur Carlo 
De Benedetti, deze moderne Ju
lius Caesar die onze noorderflan
ken bedreigt en met enig respekt 
toegeeft dat wij dan toch nog wel 
de dappersten der Galliërs zijn. 
De Benedetti zou zijn troetel
naampje gewoon geworden zijn. 
,,Casanova, condottiere, con
quistador. Er heerst een nieuw 
syndroom: de Benedetis." (bIz. 
50). Een vijfde hoofstuk heeft het 
over de parel aan de kroon van 
deze nieuwe keizer. 

Rechter Duplat 
De Brusselse handelsrechter 

Jean-Louis Duplat, — in juridi
sche middens inderdaad zeer ge-
respekteerd! — , krijqt in een 
apart (zesde) hoofdstuk zeer lo
vende kommentaren mee. ,,Hul
de aan Duplat: hij weet tenminste 
wat hij wil" (bIz. 70). Of met de 
woorden van De Benedetti: ,,De 
Belgische justitie is een voor
beeld voor Italië. Bij ons zou het 
gerechtelijk apparaat niet zelfde 
onafhankelijkheid betoond heb
ben." (bIz. 70). 

De Generale-story die intussen 
op een Dallas- of Dynasty-feuille-
ton is gaan lijken krijgt ook nog 
deze bedenking mee: ,,Naast 
Voeren heeft er zich in België een 
andere carrousel in beweging ge
zet." (b\z. 71). 

In dit hoofdstuk krijgt PSC-mi-
nister Philippe Maystadt intussen 
ook meer krediet dan CVP-minis-
ter Mare Eyskens... 

I Fiaminghi 
In het ganse verhaal krijgen de 

Carlo De Benedetti als moderne Caesar die de Galliërs bedreigt? (foto Bolsius) 

Vlamingen eindelijk hun rol toe
bedeeld. De Italiaanse ,.tycoon" 
(naar woord I) blijkt, zoals eertijds 
Dante, veel respekt te vertonen 
voor het Noorden en voor dit 
Vlaamse zeevolk. Het laat ons 
bijna dromen over gouden eeu

wen van weleer. De Benedetti 
treft André Leysen. Uiterst ak-
tueel: ,,Laten we de handen 
ineenslaan, en stop van Uw kant 
alle juridische akties." (bIz. 84). 
De thriller loopt naar ht vierde 
bedrijf. 

Bonbons voor Lamy 

Ouder dan de Staat 
Het tweede hoofd

stuk van „Wie is,,. 
Carlo De Benedetti?" 
schetst de geschiede
nis van de tante, hoe 
hm in 1822 begon en 
hoe zij er thans voor
staat: ,,vooral de ba
ron niet vergeten als 
het gebouw geêva* 
kueerd moet worden, 
wegens brand of wat 
dan ook, want hij kan 
niet lopen." (bIz. W). 

OF over het bestuur van 
de Oewrate: „Bij éie 
twaalf bestuurders ztt 

niet één echte Vlaming, fiijke-
tijk laat en een goede halve 
eeuw ten achter op de tijd$-
g&est heeft de Generale zich 
in 1975 voorzien van officiële 
Nederlandstalige benam/n-
gen " (bIz 22) 

Schramme 
Voor wte de histOfieK wtf 

volgen worden ook de goede 
banden met president h/lobutu 
aaftgehaatd (biz. 26). 

Gesuggereerd wordt dat de 
Generale in 1960 de Katan-
gaanse afscheiding van 
Tsjombé gefinancierd heeft 

,J>0 afhop vm het kptoitish 
avontuur tteefteen aantal B^-
gen m 1960 have m goed 
gekost, maar niet de öenem-
le. Geen sctvramme^e." {hh. 
27)> Een leyke verwflzing naar 
<le Bruggeling Jesn Schram' 
me,.. 

Giftige bonbons 
Hoe help je een owöe tante 

het hoekje om 7 Juist. Met gif
tige bonbons. Het heet dat 
Carlo De Benedetti op 16 |a-
nuad bij fiené iatny aanklopte 
niet een doos Turijn«e bon
bons. Maar de vriend snoepte 
net niet; „Oe ongeopende 
doos bonbons die De Bene

detti meegebracht had, stond 
naa$tde telefmrt wmrmee hij 
(lees: lamy) ^rstond 4e 
meest ttoog^eplaaMe over
heden van het iand tiii hun 
bed belde. '* (felz. 38). De bon-
tions kwamen van cfiocolade-
m Roetqesfabrfkant Pemgina, 
een dochter vsm Cirm BuHoni 
{bir 39). 

In dit hoofstui( word gepeild 
naarde verzuchtingen van de 
Italiaan. Êén: een ltsltei/8ell-
case. Twee; een Latijnse as, 
richting Brussel- Drie: „De 
Generale was i^optear. Het 
mooiste meisje kan ook met 
meer gevm dan ze heeft. 
Maar dat dan, f)et wét." [h\t. 
41). 

Dallas 
Een achtste hoofdstuk wordt in 

pure Verdi-stijl ingezet met La 
donna è mobile (een vrouw is 
veranderlijk, de publieke opinie 
niet minder). De kaarten worden 
nog maar eens geschud (eerste 
helft februari 1988). Lof zij De 
Benedetti (Gebenedettit zij Uw 
naam, L.D.). ,,hij heeft zich ont
popt als de koning van de media, 
als een meester van image buil
ding, en zelfs psychologische 
oorlogsvoering." (bIz. 91). 

Het Dallas van de financiën 
wordt grondig geanalyseerd (de 
namen rollen op bIz. 100) en er 
volgt zelfs een bedenking. ,,Pi-
kant: wie er niet inzit (bedoeld 
wordt, de groep Lessius) is VEV-
voorzitter Walter Vanden Aven-
ne."(blz. 101). 

Epiloog 

Monsieur Lamy lustte geen bonbons 

Wel origineel is de epiloog. 
Deze voert ons naar Brussel, 9 
januari 1993. Wilfried Martens is 
voorzitter van de Kommissie van 
de Europese Gemeenschap. Dat 
blijkt zo te zijn sedert 1988, jaar 
waarin een SP/CVP-regering tot 
stand kwam en ,,op 10 november 
1988 de Generale Maatschappij 
van Europa boven de doopvont 
werd gehouden." (bIz. 111). 
Wishfull thinking of practical 
joke... 

Tenslotte zijn er ook nog de 
geheimzinnigheden rond de au
teur van deze eerste instant po
cket: Jules Fabre, 33 jaar oud, 
zoon van een Franse vader en 
een Vlaamse moeder... Dat de 
man goed vertrouwd is met de 
omgeving van De Benedetti is 
intussen ook heel duidelijk. 

Al bij al een goed en zeer vlot 
lezend boek. 

Lieven Oemedts 

— Wie is... Carlo De Benedetti?, De 
Strijd om de Generale. Ultg. Roular
ta Books — Reflex, 1988, Jules 
Fabre. 112 bIz., 395 fr. 
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Voor een nieuw televisiebestel 

VU wil gemengde omroep 
van BRT en VTM 

Vorige week stelde de Vlaamse Raad de bespre
king en de bekrachtiging van de uitvoeringsbesluiten 
van het kabeldekreet sine die uit. 

Op een perskonferentie lichtten VU-senator De 
Beul en Vlaams Raad-fraktievoorzitter Hugo Schiltz 
het standpunt van de VU-fraktie ten overstaan van 
die uitvoeringsbesluiten toe. 

"^ N een antwoord op de be-
A schuldiging van PVV-fraktie-
• leider Denys dat VU en SP 
een vertragingstaktiek toepas
sen, ontkende André De Beul dat 
er bij de VU sprak is van obstruk-
tie. Er moet volgens De Beul een 
nieuw globaal gesprek komen 
over het Vlaamse medialand
schap. Dit moet leiden tot een 
oplossing waarbij de inventieve 
krachten in onze gemeenschap 
toegelaten worden zich maksi
maal ontplooien en die ons moet 
wapenen tegen buitenlandse me-
diakolonisatie. 

Kritiek 
De kritiek van de VU-fraktie op 

de voorgelegde uitvoeringsbe
sluiten spitste zich voornamelijk 
toe op de volgende punten: 

— Het verplicht advies van de 
Mediaraad werd op onregelmati
ge wijze en onder tijdsdruk afge
dwongen. 

— Ook de Raad van State werd 
dankzij een spitsvondige truuk 

Advertentie 

belet advies uit te brengen no
pens de grond van de zaak 

— Ten derde werd in strijd met 
het kabeldekreet (art. 8) de er
kenning van niet-openbare televi
sieverenigingen niet afhankelijk 
gemaakt van voorwaarden met 
betrekking tot de financiële struk-
tuur en werden geen kriteria voor
zien voor de duur van die erken
ning. 

Volgens de VU is ook het opge
legde aandeel eigen kulturele 
produkties in de programmering 
onaanvaardbaar laag. 

En tenslotte leggen de uitvoe
ringsbesluiten bepaalde censuur-
voorwaarden op die een flagrante 
miskenning vormen van de 
grondwettelijke gewaarborgde 
persvrijheid. 

De VU vestigt er de aandacht 
op dat door het toekennen van 
het monopolie op de handelsre-
klame aan de landelijke kommer-
ciële omroep de regionale en lo
kale televisieverenigingen bui
tenspel gezet worden. Zonder fi- | 

nanciering via handelsreklama 
zijn zij immers onleefbaar, wat 
maakt dat het kabeldekreet terza
ke neerkomt op regelrecht boe
renbedrog. 

Astoria-akkoord 
Naast de kritiek op de uitvoe

ringsbesluiten van het kabelde
kreet blijven de VU-bezwaren te
gen het gevoerde mediabeleid 
van minister Dewael en de 
Vlaamse Exekutieve onvermin
derd gehandhaafd. De kans is 
immers groot dat het mediabeleid 
van Dewael een wankel luchtkas
teel zal blijven. Zo chten BRT-
technici het vrijwel onmogelijk 
dat VTM (Vlaamse Televisie
maatschappij), waarin een groot 
deel van de Vlaamse pers verte
genwoordigd is en die de eksklu-
sieve erkenning van minister De
wael in de wacht sleepte, vóór 1 
april '89 effektief zal uitzenden, 
tenzij er zendtijd gehuurd wordt... 
bij de BRT. 

De VU is van oordeel dat het 
enkele jaren geleden genego-
cieerde Astoria-akkoord een goe
de oplossing biedt voor de gere
zen problemen. Dit akkoord voor
ziet in een vorm van samenwer
king tussen de BRT en de Vlaam
se kommerciële zender, waarbij 
de volgende krachtlijnen centraal 
staan: respekt voor en integratie 
van alle betrokken partijen (BRT, 
niet-openbare televisieverenigin

gen, de pers, de Vlaamse beel
dindustrie) en strekkingen (voor
standers van de gemeenschap-
somroep én voorstanders van de 
kommerciële zender) inzake het 
mediabeleid. Dit moet de versnip
pering van de Vlaamse kracht 
tegenover de buitenlandse medi-
adreiging vermijden en onze kul
turele eigenheid vrijwaren. Het is 
daartoe van belang om de be
schikbare financiële middelen 
(gemeenschapsdotatie, sponso
ring, niet kommerciële reklame, 
handelsreklame) optimaal en 
zonder verlies te benutten. Het 
akkoord stipuleert verder dat de 
dag- en weekbladpers aan het 
omroepgebeuren participeert en 
afgeschermd wordt tegen even
tueel verminderde reklame-in-
komsten. Ook de Vlaamse beel
dindustrie dient maksimale ont
wikkelingskansen te krijgen. Het 
Astoria-akkoord voorziet dat de 
werking vanaf 1 november a.s. 
effektief kan worden. 

Nieuw 
televisiebestel 

Ons televisiebestel ziet er in 
dat geval als volgt uit: 

— BRT 1 blijft de gemeen-
schapsomroep; 

— S/?r2 wordt een gemengde 
omroep, door de samenwerking 
met VTM; 

— BRT 3 wordt een kulturele 
omroep waarbij de samenwer

king met Nederland onderzocht 
moet worden. 

Ook de regionale en lokale om
roepen krijgen in dit stelsel een 
kans. De financiering moet ge
beuren door globalisering van de 
middelen: BRT 1 en BRT 3 wor
den betaald met gemeenschaps
gelden (een vast percentage van 
het kijk- en luistergeld, sponso
ring en niet-kommerciële rekla
me). BRT 2, de regionale en de 
lokale TV-stations krijgen een 
deel van de opbrengst van de 
handelsreklame. 

Op alle netten wordt handelsre
klame en niet-kommerciële rekla
me uigezonden, maar de sponso
ring wordt voorbehouden voor 
BRT 1, BRT 3 en voor de regiona
le en lokale TV-verenigingen. De 
door de omroepen aangewende 
gelden afkomstig van handelsre
klame, moeten integraal worden 
gebruikt voor bestellingen bij de 
Vlaamse beeldindustrie. Het mo
gelijke verlies van reklame-in-
komsten bij de dag- en weekblad
pers, dat aangetoond moet wor
den, kan worden vergoed met de 
opbrengst van de handelsrekla
me, die op minimaal 4 miljard per 
jaar geraamd wordt. 

Fraktie-voorzitter Schiltz wees 
erop dat dit voorstel, met de toe
nemende internationalisering 
van het medialandschap, het eni
ge haalbare is. Volgens André De 
Beul zou VTM-voorzitter Jan 
Merckx deze oplossing niet onge
negen zijn. 
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17 april: 25e VU-Kongres te Oostende 

Een nieuwe politieke kuituur 
Op 17 april organiseert de VU te Oostende haar 25e l<ongres, onder liet motto 

,,Een nieuwe politiel<e l<ultuur". Onder meer wegens de onverwachte parle-
mentsverl<iezingen van eind voorig jaar l<on het kongres niet naar gewoonte 
voorbereid worden. De arrondissementsvoorzitters moeten nu in het bezit zijn 
van de uitgeschreven tel<sten die door de l<ongresl<ommissie bij de voorbereidi-
ing werden gebruil<t, terwijl elke afdeling zeer binnenkort de basistekst met 
resoluties in de brievenbus zal vinden. Deze teksten kunnen zodoende door elke 
geïnteresseerde bij zijn plaatselijke (arrondissements-)voorzitter geraadpleegd 
worden vóór 17 april. 

^AT de Volksunie de baan
breker voor een nieuwe 
politieke kuituur wi zijn, is 

voor niemand nog een geheim. 
Nu wil de Volksunie deze mooie, 
maar wat vage idee ook verwoord 
zien in konkrete voorstellen en 
esoluties. De kongreskommissie 

bereidde het geheel voor en 
stoomde 4 basisteksten klaar, 
verankerd rond 4 domeinen die 
heel wat nieuwe politieke kuituur 
kunnen gebruiken. 

Gewetensvrijheid 
De politisering van de over

heidsadministratie, het gewoeker 
van de kabinetten, de gesel van 
de verzuiling, het gevaar van de 
vervagende scheiding tussen uit
voerende en rechterlijke macht, 
de georganiseerde onrechtvaar
digheid van het politiek dienstbe
toon, ... allemaal velden waar de 
gewetensvrijheid van de burger 
in het gedrang komt: zonder 
kleur te bekennen komt hij niet 
aan de bak, en niet elke kleur van 
de politieke regenboog garan
deert hetzelfde aantal vingers in 
de pap. 

Doorziclitigheid 
Nochtans is de burger wel ver

plicht om zich tot onoirbare kana
len te wenden om zijn weg te 
vinden in de ingewikkelde, on
overzichtelijke en ondoorgronde
lijke doolhof van het politieke be
stel. Een afdwingbaar recht op 
informatie, de openbaarheid van 
bestuur, voldoende en efficiënte 
inspraakmogelijkheden, vormen 
van direktere demokratie en een 
direktieve informatieverstrekking 

en verscheiden duiding via de 
media zijn belangrijke wegwijzers 
in het overheidslabyrinth. 

Rechtsbescherming 
De ingewikkelde reglemente

ringen, een norse en onverschilli
ge ambtenarij, de ontstellend tra
ge werking van de rechterlijke 
organen, een verouderd en on

menselijk gevangeniswezen, de 
privacy van de burger, ...al deze 
elementen illusteren een vol
strekt onvoldoende en gebrekki
ge rechtsbescherming. 

Zindelijke macht 
Het voorgaande bewijst dat er 

momenteel aan de omgang met 
de macht wel wat schort. De 

Volksunie wil daarin verandering 
brengen. Een éénkamerstelsel, 
een grondige herziening van het 
verkiezingsstelsel, de invoering 
van afspiegelingskolleges waar 
mogelijk, een nieuw evenwicht 
tussen uitvoerende en wetgeven
de macht, de eerlijke en objektie-
ve financiering van politieke par
tijen en kampanjes, de herwaar
dering van het politiek mandaat, 
...vormen een ernstige aanzet om 
de omgang met macht zindelijker 
te maken. 

Een kongres over de politieke 
kultuurkomt, met de regeringson
derhandelingen op de achter
grond en de gemeenteraadsver
kiezingen in het vooruitzicht, net 
op tijd. Op het ogenblik dat we 
zelf de handen uit de mouwen 
kunnen steken, mogen onze 
standpunten niet zomaar verwa
teren tot loze woordenkramenj. 

10 uur Sektievergaderingen 

* ,,De gewetensvrijheid van de burger" onder voorzitterschap van portij-
bestuurslid Annemie Van de Casteele 

* ,,De rechtsbescherming van de burger" onder voorzitterschap van 
volksvertegenwoordiger Hugo Coveiiers 

* ,,Een doorzichtig politiek bestel" onder voorzitterschap van volksverte
genwoordiger Johan Souwens 

* .Zindelijk omgaan met de mocht" onder voorzitterschap van Euro
parlementslid Jaak Vondemeulebroucke 

15 uur Openbare slotzitting. 

Verslaggeving sektievergaderingen en stemmingen 
,,Kodeks van de mandatarissen van de Volksunie' 
Kongrestoesprook door Hans Bracquené, lid van het Partijbestuur 
Slattoespraak door volksvertegenwoordiger Jook Gabriels, algemeen voor
zitter 
Gelegenheid tot middoglunch (ter plaatse inschrijven vóór lOu ] 
Kinderoppas is voorzien 

Kongres-info 

Middagmaal 
Het is mogelijk om tijdens 

de middaguren van het kon
gres ter plaatse te eten. Er is 
het restaurant van het Casino, 
maar ook de kans om een 
sandwtchlunch te gebruiken. 
Er moet echter wel ter plekke 
vóór lOu. ingeschreven wor
den. 

Overnachten 
Wie reeds op zaterdag naar 

Oostende wil kan er in alle 
mogelijke prijsklassen over
nachten. 

PTO (Promotie en Toerisme 
Oostende) wii daarbij helpen. 
Een tel. Naar 059/80.33.15 of 
50 89.88 volstaat. 

Met de trein 
Tijdens het weekeinde spo

ren kan aan gunsttarief, net 
zoals reizen in groep, Zo'n 
beterkoop (- 40 tot - 60 %} 
tikket geldt boverKiien van vrij
dag- tot maandagmiddag. Alle 
inlichtingen daaromtent in uw 
station. 

Kinderoppas 
Trouwe VU-kongresgan-

gers weten dat kinderen wel
kom zijn. Er is zoals steeds 
een kinderoppas voorzien, bo
vendien is de zee in de onmid
dellijk buurt zodat strand en 
dijk frisse uitwijkmogetijkhe-
den bieden. 
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Wij tussen volkeren en staten 64/7 

Italiaanse onwil in Zuid-Tlrol 
De Duitse volksgroep in Italië, de Zuidtirolers, 

hebben de naam, overeen tamelijk gunstig statuut te 
beschikken. De Italianen — de overheden te Rome 
en de indringers in Zuid-Tirol zelf — gunnen het hen 
echter niet. Zij blijven in de tegenaanval. Trouwens, 
is één volksgroep in een vreemde staat ooit zeker 
van zijn voortbestaan ? 

SILVIUS MAGNAGO, voor
zitter („Obmann") van de 
SVP (Südtiroler Volkspar-

tei), doel sedert precies 30 jaren 
zijn best om met een mengeling 
van vasthoudendheid en diplo
matie het veel besproken „pak
ket" door de Italiaanse staat te 
doen naleven. Deze boekt al ja
ren vertraging op de afspraak, 
vooral voor zulke belangrijke din
gen als het gebruik van de talen 
in de administratie, het gerecht 
en de politie, verder voor het 
Rekenhof, het transport- en mijn-
w/ezen, enz. 

Het jaar 2002... 
Er zijn ook klachten omtrent de 

niet-naleving van de basiswet op 
het moedertaalonderwijs. 

Tenslotte wordt de afgespro
ken etnische verhouding bij het 
bemannen van staatsdiensten (6 
Duitsers, 3 Italianen, 1 Ladiner) 
weer eens opgeschoven; tot het 
jaar 2002! 

Erger en ergerlijker is dat in het 
voorjaar in het Romeinse parle
ment een wettekst met betrek
king tot het autonomiestatuut 
aangenomen wordt, voor het eest 
zonder de SVP er bij te betrekken 
en zelfs tegen de SVP in. Want 
de tekst gaat natuurlijk in de zin 
van een verdere uitholling. 

Protestnota 
Nu voorziet het ,,pakket" dat, 

zodra alle desbetreffende uitvoe
ringsmaatregelen genomen zijn, 
Oostenrijk zijn rol van internatio-
naalrechterlijke beschermer zal 
moeten opgeven. 

De SVP aarzelt natuurlijk niet 
om Wenen te verzoeken, geen 
verklaring tot beëindiging van de 
betwisting af te leggen zonder 
haar instemming. 

Oostenrijks minister van Bui
tenlandse Zaken Mock ontbiedt 
de Italiaanse gezant en overhan
digt hem een protestnola in deze 
zin. 

Op 31 maart komt het kontakt-
komitee Noord-Zuidtirol te We
nen samen, dat stelling neemt in 
dezelfde zin. 

Hoe willekeurig de Italiaanse 
staat als voogdijoverheid op
treedt tegenover de Zuidtiroolse 
Landesregierung blijkt uit vol
gend voorbeeld. Veeartsen die
nen volgens de plaatselijk rege
ring niet tweetalig te zijn. Reden: 
met de (Italiaanse) overheid heb
ben zij niets te doen en de boeren 
zijn allemaal Tirolers. Welnu, 
Rome beslist dat ze toch een 
tweetaligheidseksamen moeten 
afleggen. Verpleegpersoneel, dat 
in ziekenhuizen uiteraard met al
lerhande mensen kontakt heeft, 
wordt daarom wèl aan een taai-
proef onderworpen door de Lan
desregierung. Bij dit personeel 
zijn er vele Italianen. Sommigen 
zijn na 10 jaren nog even eentalig 
als bij hun aanwerving. Welnu, 
Rome beslist dat zijn aan geen 
taalproef mogen onderworpen 
worden. 

Deze dubbele moraal is minder 
willekeurig dan ze er uit ziet: 
Duitse veeartsen moeten tweeta
lig worden, Italiaanse verpleeg
sters moeten eentalig kunnen 
blijven in een Italiaanse provin
cie. Een elegante manier van on
recht plegen is de weigering, 
recht te spreken. 

De Duitse provincie Bozen 
heeft het grondwettelijk hof van 
Italië 36 twistvragen voorgelegd. 
De jongste dateren van 1984, de 
oudste van 1974. Steeds weer 
stelt het hof een uitspraak uit. Het 
gaat nochtans meestal om hete 
hangijzers en steeds om de vraag 

Deze week 
in Knack Magazine 

Wat willen de Walen ? 
Volgende week houdt de vereniging „Wallonië, region 

d'Europe" van José Happart een kongres, waarvoor alles 
wat politiek naam heeft in dat gewest heeft ingeschreven. 

Knack vroeg Waalse politici wat ze nu in feite willen. 
Een enquête. 

Ok(ober 88 
Over zes maanden worden er ge
meenteraadsverkiezingen gehouden 
en her en der maken kandidaten en 
partijen zich op om de campagne te 
beginnen. Van deze week af stelt 
Knack u elke week één Vlaamse stad 
voor, en hoe die verkiezingen zich 
daar aandienen. We beginnen onze 
rondgang in Mechelen. 

Hel Aids-team 
Met een bus rijdt het Aids-team 
door Vlaanderen om de mensen op 
markten en feesten bewust te maken 
van het grote gevaar. Een gesprek 
over Aids bij ons en met een Aids-
lijder over zijn ziekte. Deze week in 
Knack. 

Horror in de eighties 

De bange jaren tachtig laten een on
gekende bloei zien van de fantasti
sche film. Het festival van Brussel 
is er om dat te bewijzen. Deze week 
in Knack. 

Lucky Luke 

Woensdag wordt nu ook voor alle 
stripfans een dag om naar uit te kij
ken. Dan verschijnt Knack, met van 
deze week af de nieuwe Lucky Luke 
(De Pony Express). Nieuw zijn ook 
een pagina Garfield en een bladzij
de Snoopy. Allemaal zonder meer in 
Knack. Van deze woensdag af. 

.Obmann" Silvius Magnago, reeds 30 jaar in de weer om het „pakket" te doen naleven, (foto UPI) 

wie bevoegd is: (Italiaanse) staat 
of (Duitse) provincie. 

Van januari tot juli verrichten 
Carabinieri verschillende honder
den huiszoekingen bij Tirolers die 
opkomen voor het recht op zelf
beschikking. Wapens worden 
niet gevonden, maar als intimida
tie is het geslaagd. 

De gemeente Kurtasch beslist 
eentalig Duitse borden aan te 
brengen. Prompt stoot zij op een 
Italiaans veto. Nu wil zij het pro
beren met borden die niet van 
ambtwege verplicht zijn. 

Freistaat Tirol 
Op 14 en 15 juni zijn er wetge

vende verkiezingen in Italië. In 
mei geraakt de toestand gespan
nen. Alle Italiaanse partijen stem
men hun gedrag af op de neo

fascisten (MSI) die de Italianen 
voor de verdrukte minderheid 
binnen Zuid-Tirol doen doorgaan 
en het autonomiestatuut willen 
afschaffen. 

Er worden enkele aanslagen 
gepleegd op Italiaanse doelen. 
De neo-fascisten zien hun aan
hang groeien. De Italiaanse poli
tie is niet gehaast om de daders 
te vinden. Elke oartij werft in de 
taal van de t, ep waartoe zij 
behoort. Weigeren tot een volks
groep te behoren, geven voor
rang aan de partij-ideologie en 
werven dus tweetalig: de kom-
munisten. Proletarische Demo-
kratie (uiterst links) en de Groe
nen (zelfs drietalig: ook in het 
Ladinisch). 

De SBH (Südtiroler Heimant-
bund), die een Freistraat Tirol 
naar Liechtensteins voorbeeld in 
haar vaandel draagt, verliest aan

hang. De SVP haalt drie volksver
tegenwoordigers en twee senato
ren. De MSI echter komt uit de 
kiesstrijd als de grote overwin
naar te voorschijn: 10 % van de 
stemmen, de tweede grootste 
partij van Zuidtirol (na de SVP, 
met 58,2 %) en de grootste Ita
liaanse partij aldaar. Dit betekent 
dat de neo-fascisten er toonaan
gevend zijn voor het Italiaanse 

volksdeel. En in heel Europa 
geen haan die naar dit fascistisch 
gevaar kraait. 

K. Jansegers 

Volgende week: 
Boekenoorlog 
in Boelgarije 

Lagere school-model als voorbeeld 

Afweer in Karinthië 
Tenslotte zijn er nog problemen aan Oosten

rijks zuidergrens: Karinthië. Daar woont, langs 
de Joegoslavisch grens, een minderheid Slove-
nen. Zij wonen niet helemaal gegroepeerd en 
overal gemengd met Duitsers. 

HUN groep is klein maar 
hun ambities zijn 
groot. Handig maken 

zij gebruik van het ook in Oos
tenrijk zeer verzwakte volks
bewustzijn (de angst, voor 
nazi aangezien te worden, zit 
er diep in) om alle steden en 
dorpen waarvoor ook maar 
een Sloveense naam bestaat, 
op te eisen. 

In de deelstaat Karinthië 
zijn de lagere scholen tweeta
lig Duits-Sloveens. Het mag 
merkwaardig heten dat, heel 
anders dan bv. de Vlamingen 
in Brussel, de Slovenen geen 

Sloveense scholen of klassen 
eisen. Het zijn integendeel de 
Duitse ouders die zulks doen. 
En die, bij wijze van tegemoet
koming, zouden instemmen 
met een regeling die het be
zoek van de gemengde school 
vrijwillig maakt of die Sloveen
se en Duitse klassen schept in 
eenzelfde school. De Slove
nen verwerpen dit en noemen 
het apartheid. Omdat dit stel
sel, eigenaardig genoeg niet 
leidt tot verduitsing van Slove
nen maar tot slovenizering 
van Duitsers. 

Alternatief 
Men onderschatte de in

vloed niet varv het nabije Joe
goslavisch Slovenië en de 
psychische terreur die, zovele 
jaren na hun verdwijnen, de 
partizanen daar gezaaid heb
ben. Men weet maar nooit of 
de roden het er voor het zeg
gen krijgen. En de eigen rege
ring gedraagt zich tegenover 
Joegoslavië en de Sloveense 
even mak. De weerstand te
gen dit alles wordt gebundeld 
in de KHD (Karuter Heimat 
Dienst). Deze ontwierp een al
ternatief pedagogisch model 
voor het lager onderwijs. Na 
aanvankelijke verwerping 
gaan twee politici ter plaatse 
kijken en geven toe dat het 
een bruikbare basis is voor 
een oplossing. 

K.J. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 9 april 
D BRT 1 - 15.00 
De Harvey meisjes, film 
D BRT 1 - 18.10 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Talent voor moord, TV-film 
D BRT1 - 21.50 
Johnnywood, op zoek naar nieuw 
talent 
D BRT 1 - 22.20 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT 1 - 23.40 
Poolshoogte, astronomische rubriek 
D Ned. 1 - 15.45 
Vraag het Max maar!, TV-film 
D Ned. 1 - 19.18 
Switch, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.54 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.30 
Dennis de bengel, jeugdserie 
n Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, avonturenserie 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, populairste platen 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, komische detective
serie 

D Ned. 2 - 21.22 
Bart Peeters kijkt om, amusement 
D Ned. 2 - 22.10 
Split Image, film 
D Ned. 2 - 0.10 
Paniek op de „Queen", rampen-
TV-film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman show, showpro-
gramma 

Zondag 10 april 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, concerto nr. 3 opus 30 
van Rachmaninov 
D BRT 1 - 15.40 
Aardappelen, info 
D BRT 1 - 15.00 
Folklorefestlval Schoten '87, re
portage 
D BRT 1 - 16.00 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer..., korte verhaaltjes 
door Jef Burm 
D BRT 1 - 18.20 
Leven en... laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 20.40 
Geschiedenis mijner jeugd, serie 
D BRT1 - 21.35 
De jaen zestig. Het protest 
D BRT2 - 13.20 
Parijs-Roubalx, wielrennen 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, drie uur sport 
D Ned. 1 - 16.30 
De baas In huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 16.55 
Büch, boeken, film en teater 
D Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, dokterserie 
D Ned. 1 - 21.58 
Leven en liefdes van een duivelin, 
dramaserie 
G Ned. 2 - 9.15 

Het verhaal van een huwelijk tussen politiek aktiviste Streisand en een 
volmaakte tegenpool Redfordin „The Way We Were". Dinsdag 12april 
op Ned. 1, om 15u.30). 

De prinses die nooit lachte, sprook-
jesfilm 
D Ned. 2 - 10.35 
Theo & Thea in de Gloria, jeugd 
D Ned. 2 - 19.06 
The intouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Ons soort mensen, melodrama 
D Ned. 2 - 21.43 
De Garry Shandling show, serie 
D Ned. 3 - 21.18 
Een lichte lunch, toneel 

Maandag 11 april 
D BRT 1 - 15.50 
De zeemeermin en de strandjutter, 
europees volksverhaal 
D BRT 1 - 16.00 
Een kleine prinses, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.30 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Ik wil Manhattan, serie 
D BRT1 - 21.00 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
D BRT1 - 21.50 
Ommekaar: als het leven te veel 
wordt, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT2 - 21.35 
De ambassade, serie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
n Ned. 1 - 17.46 
KInderkookkafe, jeugdmagazine 
D Ned. 1 - 19.27 
Emmerdale farm, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Twee banen op een kussen, komi
sche reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 16.25 
The got me covered, film 
D Ned. 2 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Spanning in Slagharen, famllleserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Scharzwaldklinlek, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 21.15 
De brekers, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 22.40 
L.A. Law, serie 

Dinsdag 12 april 
D BRT 1 - r5.50 
De blaadjes en de wortels, Russische 
volksverhaal 
D BRT 1 - 16.00 

Een kleine prinses, serie 
D BRT 1 - 18.10 
De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.25 
Mik, Mak en Mon, kinderserie 
D BRT 1 - 18.40 
De kleine vampier, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.05 
Jukebox, kort muziekprogramma 
D BRT 1 - 19.10 
Meester, hij begint weer; satirisch 
jeugdprogramma 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
'n Onmogelijke opgave!, info 
n BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 22.05 
Angst, vriend en vijand; info 
D Ned. 1 - 19.18 
De Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.45 
Onze beste jaren, film 
D Ned. 1 - 22.40 
Klatergoud, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Popformule, eigentijdse popmuziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.35 
Medisch centrum West, ziekenhuis
serie 

D Ned. 2 - 23.15 
Oscar Uitreiking 1988 
D Ned. 3 - 21.30 
Antilllaans verhaal, dok. serie 

Woensd. 13 april 
D BRT 1 - 15.50 
Oliver Maass, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.40 
Klimop, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen-auto, autopro
gramma 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, politieserie 
D BRT 1 - 21.10 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT2 - 15.00 
Waalse Pijl, wielrennen 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Butterfleld 8, film 
D BRT2 - 22.00 
Radio België Special, show 
D Ned. 1 - 16.30 
Lassie, jeugdserie 

D Ned. 1 - 20.10 
De Campbells, dokterserie 
D Ned. 2 - 15.50 
De grote meneer Kaktus show, voor 
de kleintjes 
D Ned. 2 - 16.40 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.05 
G.l. Joe, serie 
D Ned. 2 - 17,30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Miami Vice, serie 
D Ned. 2 - 23.15 
Story of Demis Roussos, muzikaal 
beeld 
n Ned. 3 - 20.29 
Angst voor Aids, info 

Donderd. 14 april 
D BRT 1 - 15.50 
De Assepoes-kapper, Italiaans volks
verhaal 
D BRT 1 - 16.00 
Een kleine prinses, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdsene 
D BRT 1 - 19.00 
In het land van de wolven, dok. 
n BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, Info 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
n BRT 1 - 21.05 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Weg van bloemen, film 
D BRT2 - 21.45 
Meesters van de Westerse fllozofie, 
Karl Marx 

D Ned. 1 - 17.15 
Little Rural Riding Hood, tekenfilmpje 
D Ned. 1 - 20.10 
Howard's Way, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.07 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 21.54 
Ravotta BIzzarra, humoristische 
sketches 
D Ned. 2 - 18.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 20.29 
The Attic: the hiding of Anne Frank, 
TV-film 

Vrijdag 15 april 
D BRT 1 - 15.50 
De muizentoren, Pools volksverhaal 
D BRT 1 - 16.00 
Stans eerste voorstelling, jeugdfilm 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.50 
Parlando... ma non troppo, kunstinfo 
D BRT 1 - 22.05 
W.O.II: De tijd der vergelding; dok. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Vermist, film 
D BRT2 - 22.20 
Premiere-Filmspot, uitreiking Oscars 
D Ned. 1 - 18.25 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.05 
Acht dagen in de bergen, film 
D Ned. 1 - 23.30 
De nacht, erotische nachtshow 
D Ned. 2 - 15.50 
Tita Tovenaar, serie 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, politieserie 
Q Ned. 2 - 21.40 
Koester mijn droom, serie 
D Ned. 2 - 22.50 
Onze ouwe, krimiserie 
D Ned. 3 - 20.29 
Carmen, opera van Bizet 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 april 
Split Image 

Amerlk. film uit 1982 met iVlichael 
O'Keefe, Karen Allen en Peter Fonda. 
Danny Statson Is een knap student en 
een goed turner. Hij komt zelfs in aan
merking voor een plaats in de Olympi
sche ploeg, maar wanneer hij kennis 
maakt met Rebecca begint het ver
keerd te lopen... (Ned. 2, om 22u.10) 

Zondag 10 april 
Les Gros Malins 

Paul Blanc, een slager, is in staat de 
uitslag van de paardenrennen te voor
spellen dankzij het slikken van slaap
pillen. Als dat uitlekt worden de apo-
teken bestormd... Franse komische 
film uit 1970 met o.a. Bourvil en Fran
cis Blanche. (RTL-TVI, om 17u.05) 

Maandag 11 april 
They Got Me Covered 

Amerlk. spionagefilm uit 1943 met 
o.a. Bob Hope, Dorothy Lamour en 
Otto Preminger. Bob Kitteredge is oor-
logskorrespondent maar volgt de ak-
tualiteit niet op de voet. Dankzij zijn 
vriendin Chris krijgt hij de kans om een 
knalreportage te maken... (Ned. 2, om 
16U.20) 

Dinsdag 12 april 
The Way We Were 

Amerik. film van Sydney Pollack uit 
1973, met Barbra Streisand, Robert 
Redford en Bradform Dillman. Vlak 
voor WO II is de jonge joodse Katie Mo-
rosky lid van de ,,Young Communist 
League". Zij wordt verliefd op Hubbell 
Gardiner, die politiek schuwt als de 
pest... (Ned. 1, om 15u.30) 

Woensd. 13 april 
Butterfleld 8 

Weston Liggett (Laurence Harvey) 
maakt van de afwezigheid van zijn 
vrouw gebruik om de nacht door te 
brengen met Glorai Wandrous (Elisa
beth Taylor), een van de meest ge
vraagde callgirls van New York. Zijn 
slippertje heeft voor Weston ernstige 
gevolgen. Amerik. film uit 1960. (TV 2, 
om 20U.15) 

Donderd. 14 april 
Man Of Flowers 

Australische film uit 1983. Charles 
Bremer geniet dankzij de erfenis van 
zijn vader van een onbezorgd leventje. 
Hij volgt tekenlessen aan de akademie 
en maakt er kennis met het modelletje 
Lisa. (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 15 april 
Missing 

Amerik. film van Costa-Gavras uit 
1982 met o.a. Jack Lemmon en Sissy 
Spacek. Tijdens een militaire staats
greep in een Zuidamerikaans land ver
dwijnt een Amerikaan, Charles Hor
man. Zijn vrouw Beth en zijn vader Ed 
gaan naar hem op zoek... (TV 2, om 
20U.55) 
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Omdat ik zo maar 
wat in de leegte zat 
te staren vroeg mijn 
vrouw: ,,Gij weet 
beslist niet over wat 
schrijven?" 

„Toch wel, maar 

^ ^ ^ ^ • f t ginnen." 
^ ^ ^ ^ ' P Ik had reeds enke-
^ ^ B ^ ^ ^ Ie pistes uitgepro-

• ^ ^ ^ beerd, maar ver was 
^ k j ik er niet mee ge-
^ ^ ^ raakt. 

„Ge schrijft altijd 
zo'n ernstige dingen." 

Het klonk ais een verwijt, maar ik 
probeerde de verdediging. „Het le
ven is toch een ernstige aangele
genheid. Smijt al de miserie op één 
hoop en daar is de boterberg van 
Europa maar een Vlaamse Arden 
tegen!" 

Het beeld scheen haar niet te 
overtuigen. 

Over 
invloeden 

„Het zou wat zijn moest de we
reld alleen uit miserie bestaan! Er 
zijn aan het leven toch ook schone 
kanten." 

Er viel wat stilte in de kamer, het 
tikken van de breinaalden werd 
hoorbaar, en de houtkachel ronkte. 
Een beetje Courts-Mahler, dacht ik. 

„Je hebt gelijk, er zijn nog mooie 
kanten aan het leven. Maar ze vin
den, da's de kwestie." 

„Waarover wou je dan wel schrij
ven?" Ik durfde het haast niet zeg
gen. „Wel... ik dacht zo... Als ik nu 
eens schreef over de invloed van 
het weer op oorlog en vrede... Ik wil 
maar zeggen dat, als het goed weer 
is de mensen milder zijn voor me
kaar en dat slecht weer revolutie en 
oorlog bespoedigen. Er zijn voor
beelden van in de geschiedenis..." 

Het leek geen overtuigende aan
pak, vond ik zelf. Haar reaktie was 
er een van: ,,Onnozelaar, dat 
meent ge toch zelf niet. Gij beweert 
dus dat goed weer kolonels en dik-
tators vredelieveder stemt?" 

Na een poos antwoordde ik: ,,Het 
kan toch zijn dat..." 

Nee, ik geloofde het zelf niet en 
probeerde een nieuwe titel: ,,Log
boek van een geboorte". Daarin 
zou ik vertellen over de geboorte in 
mijn tuin van drie schaapjes. Het 
verhaal kon reeds op goede vrijdag 
beginnen met een opgewonden te
lefoontje van mijn dochter. Het 
moederschaap reageerde haar 
weeën af door met de rechtervoor-
poot in de aarde te wroeten. Ik 
maande tot kalmte aan. 

,,Jij hebt mooi praten, antwoord
de mijn bijgeroepen vrouw, maar ik 
zit er hier mee. Er kan altijd wat 
verkeerd lopen." 

Er liep niets verkeerd. En sinds 
het weekeinde huppelen er drie 
flinke paaslammetjes door de 
boomgaard. De wielertoeristen ruk
ken even aan de remmen, de kinde
ren roepen: ,,Kijk, hoe lief!" en 
Finneke, de bejaarde buurvrouw, 
komt wel vier keer per dag droog 
brood over de haag gooien. 

,,Dat lezen de mensen graag. 
Nieuw leven maakt blij en zet aan 
tot optimisme." En inderdaad, 
sinds de drie blanke schaapjes 
door het prille gras dartelen en om 
beurten aan de spannende uier zui
gen kijk ik wat vrolijker tegen het 
leven aan... 

Terwijl ik nog zit na te genieten 
van dit bukolisch geluk haast zich 
een spin op hoge poten dwars door 
de kamer. Spreekt uit haar ren drei
ging of vreugde? Het probleem is 
dat je zoiets niet merkt aan spin
nen. Eén trap en ze is er aan... Maar 
ik doe het niet, deze spin is duide
lijk op weg naar soortgenoten. 

Meedelen dat goed weer aanzet 
tot vrede? • 
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Door onze moderne transportmiddelen als vliegtui
gen en koelschepen, liggen steeds meer exotische 
vruchten kwasi het hele jaar door in handbereik en 
zijn hun prijzen vrij redelijk, tenzij in bepaalde 
snobistische primeurzaken. Toch zijn sommige, hoe 
dagdagelijks ook, relatief onbekend. Neem nu ana
nas. Waarschijnlijk omdat we hem hoofdzakelijk uit 
blik kennen, is de verse versie ons minder vertrouwd. 

W IST u dat ananas in feite 
een schijnvrucht is Hij is 
namelijk rond de harde 

bloemstengel opgebouwd uit 
vaak een hondertal echte vruch
ten, de ,,knobbelachtJge" seg
menten die als het ware tot één 
geheel vergroeid zijn, van ca 1 tot 
4 kilogram. 

Ananas wordt voornamelijk in
gevoerd uit enkele centraal Afri
kaanse landen, uit Midden Ameri
ka, zelfs uit de Verenigde Staten 
(vooral Hawaï). Minder bekend is 
dat ananas sedert 1830 ook in 
Europa in kassen geteelt wordt. 
Bij het kopen moet u wel op de 
rijpheid letten. Het vruchtvlees 
moet bij een lichte vingerdruk 
zacht meegeven. Dan is de ana
nas op z'n lekkerst, zoetzuur, 
enigszins aromatisch, weelderig 
sappig. De schil moet egaal van 
kleur zijn, naargelang het ras van 
groenachtig geel tot oranjegeel 
en mag onderaan geen te bruine 
vlekken vertonen. Niet geheel rij
pe ananas mag 'n weekje op 
kamertempartuur rijpen. Een rij
pe vrucht mag hooguit enkele 
dagen op een koele plaats be
waard worden, maar niet in de 
koelkast want dan gaat de fijne 
smaak verloren. 

Ananas wordt veelal rauw ge
geten, maar kent ook tal van 
kulinaire toepassingen. Twee er
van genieten onze voorkeur. Als 
voorgerecht ,,Ananassalade op 

z'n Creools". Hak een uitje fijn 
en fruit het in wat boter. Nu 2 
teelepels kerry toevoegen en 
mengen met 100 g droog gekook
te, koude rijst. Drie schijven ana
nas in blokjes snijden en door de 
rijst mengen. Op een schaal op
dienen bedekt met lichte mayo
naise en gegarneerd met wat sla
blaadjes en nog wat stukjes ana
nas. 

Als nagerecht houden we van 
geroosterde ananas. Schijven 
ananas, vers of uit blik met keu
kenpapier goed droog maken. 
Suiker over de ananas strooien 
en de schijven roosteren tot de 
suiker lichtjes karamelliseert. Op 
warme borden met cognac be
sprenkelen en flamberen. 

Om een verse ananas etens-
klaar te maken, dient u het bla
drozet met een klein schijfje 
vruchtvlees weg te snijden. U 
kunt de vrucht nu in vingerdikke 
schijven snijden en deze stuk per 
stuk ontdoen van de harde kern 
en de taaie schubbenrand. Een 
andere manier is de vrucht in de 
lengte in vier gelijke delen snij
den, dan de kern uit de parten 
verwijderen, de schubbenschil 
lossnijden en het vruchtvlees in 
schijfjes of blokjes snijden. U 
kunt deze erg lekker opdienen op 
geschaafd ijs en besprenkeld met 
likeur, daarbij slagroom op een 
apart schoteltje. 

c/M^, 
Nogal wat lezers vergisten zich in hun antwoord op 

onze 217de editie. Het citaat was niet van Marshall 
maar wel van president Franklin D. Roosevelt. 

Uit de negen juiste inzenders werd Guido Vander-
straeten, die in Weerde woont, geloot. Hij ontvangt 
eerstdaags ons boekenpakket. 

DITMAAL brengen wij een 
citaat van een gerepu
teerd Frans schrijver en 

filosoof die leefde tussen 1913 en 
1960. Hij zag een ideaal voor de 
mensheid in het zoeken naar een 
universele konditie. 

Eén van zijn gekendste boeken 
draagt de naam van een ver
woestende ziekte. 

,,Als erfgenaam van een kor-
rupte geschiedenis die vernieti
gende revoluties, verl<eerd toege
paste techiniel<, dode goden en 
versleten ideologieën dooreen 
mengt, waarin heden ten dage 
minderwaardige machten alles 
kunnen vernietigen maar geen 
enkele overwinning kunnen be
halen, waarin het verstand zich 
heeft verlaagd tot dienaar van 
haat- en onderdrukking, heeft 
deze generatie die met niets be
gint behalve haar eigen ontken

ningen, zowel binnenin als buiten 
zichzelf een weinig van hetgeen 
de waardigheid van leven en 
dood uitmaakt, weer moeten her
stellen. 

Geplaatst voor een wereld die 
met ontbinding wordt bedreigd, 
waann onze groot-inquisiteurs 
voor eens en voor altijd het ko
ninkrijk van de dood kunnen ves
tigen, weet deze generatie dat ze 
in een dodendrit tegen de tijd 
onder de naties een vrede moet 
herstellen die niet op slavernij is 
gebaseerd, dat ze werk en be
schaving weer met elkaar moet 
verzoenen en allen tezamen weer 
een Ark des Verbonds moet bou
wen." 

Indien U meent te weten wie dit 
schreef, aarzel dan niet en stuur 
uw oplossing naar: WIJ, ,,Mee-
spelen 219", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

Veel geluk! :•,-.-' 
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Na de ,,Don Quichote" van Nureyev brengt het 
Ballet van Vlaanderen dit seizoen geen avondvul
lend ballet meer, wel dansavonden die telkens uit 
drie kleinere balletten bestaan. Het Winterprogram
ma was gevarieerd, fris en mooi, maar niet groots. 
Met meer belangstelling zien wij dan ook uit naar de 
nieuve balletavond die op 29 april in première gaat, 
alvoren in Vlaanderen en Nederland als reisvoorstel
ling en gedanst te worden. 

ARTISTIEK direkteur heeft 
ons alleszins een mooi 
pakket voorbereid, waarin 

vier heel uiteenlopende stijlen 
aan bod komen, genoeg om ellke 
balletomaan te verleiden. 

Geopend wordt met het klas
sieke Paquita-divertissement in 
de befaamde koreografie van Ma-
rius Petipa. Dan volgt de akroba-
tisch-atletische pas de deux Go! 
Said Max van de Amerikaanse 
Lynne Taytor Corbett, een geken
de figuur in de film- en musical
wereld, vervolgens Mouvements, 
het pittig moderne ballet van An
dre Leclair op muziek van Fran-
gois Glorieux, ten slotte de dolko
mische Sympfonie in D van Jiri 
Kylian, waarin heerlijk de draak 
gestoken wordt met het klassieke 
ballet en de danswereld in het 
algemeen. 

Opmerkelijk is dat Tatiana Le
gal nu in Antwerpen te gast is 
voor de instudering van het ,,Pa
quita-divertissement". Zij stamt 
uit een gekende dansersfamilie. 
Haar grootvader was de be
roemdste danser en balletmees
ter van het keizerlijk Marinska 
Ballet in Sint-Petersburg rond de 
eeuwwisseling. Zijn broer — ook 
een danser — was gehuwd met 
de dochter van de meesterkoreo-
graaf Petipa. Tatiana werd op 7-
jarige leeftijd naar de balletschool 

gebracht en doorliep de drie sta
dia: balletkorps, half soliste en 
sterdanseres. Zij maakte met het 
Kirov alle grote toernees mee en 
was klasmaat en kollega van 
grootheden als Nureyev, Barish-
mkow en Natalia Makarova. 

Bij het beëindigen van haar 
dansloopbaan in 1980 werd ze 
repetente-balletmeesteres bij het 
Kirov Ballet. Zij is dan ook specia
list bij uitstek voor het instuderen 
van Petipa koreografieën. Zij kent 
van een aantal balletten de oor
spronkelijke koreografie, die an
ders zou verloren gaan omdat ze 
nergens genoteerd staat en enkel 
door overdracht voor verdwijnen 
gevrijwaard wordt. 

Tatiana was gehuwd met de 
briljante danser Yuri Soloviev die 
in 1977 onder misterieuze om
standigheden overleed. Hun 
dochter Alena danst in het Stanis-
lawski Teater in Moskou. Tatiana 
Legat Is dus echt een telg uit een 
balletdynastie en ze beschouvirt 
de dans dan ook als haar levens
roeping. 

De première-voorstellingen 
gaan door in de KVO Antwerpen 
op 29 en 30 april en 1, 5, 6, 7 en 8 
mei en in de KVO Gent op 12,13, 
14 en 15 waar ze gedeeltelijk 
begeleid worden door het orkest 
van de Opera van Vlaanderen. 
Reserveren valt aan te bevelen. 
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— Tot 17 april is in het loder van ,,le Printemps beige" te Rijsel nog 
een tentoonstelling van OOSTVLAAMSE KUNSTAMBACHTEN te 
zien: keramiek, tekstiel, juwelen, glasramen en meubelkunst. De 
kunstambachten zijn de jongste jaren in ons land aan het heropbioei-
en. Oost-Vlaanderen staat hierbij aan de spits. Een selektie van twaalf 
jonge kunstenaars wordt aangevuld met twee grote namen inzake 
meubelkunst: PieterDeBruyneen Emile Veranneman, allebei hebben 
zij een internationale reputatie opgebouwd. De kunstvoorwerppen 
worden getoond in het uniek, mooie, historisch kader van het Museum 
,,Hospice Comtesse", 32, rue de la Monnaie te Rijsel. Meer info tel.: 
20/51.02.62. 

— Op 9 april vindt in de Universitaire Instelling Antwerpen het 
Nationaal Kongres van het Davidsfonds plaats, mat als onderwerp 
„KULTUUR: DICHTER BIJ DE MENSEN!". 

Moet kuituur dichter bij de mensen gebracht worden? Is het 
pluralisme ter plaatse een vlag met vele ladingen? Houdt lokale 
verenigingskultuur zich bezig met de franjes van het leven? Hoe 
nijpend is het gebrek aan betaalbare, moderne aangepaste ruimte 
voor kwaliteitskultuur dicht bij de mensen? Welke gevolgen heeft de 
haat-liefdeverhouding tussen overheid en privé-initlatief t.a.v. ruim-
te(n) voor kuituur? Hoe is het gesteld met de valorisatie van het 
kleinschalige kultuurpatrimonium in Vlaanderen? Zijn lokale media 
een voorbijgaande modegril of profileren zij zich als een blijvende 
noodzaak? Op dergelijke vragen gaat het Davidsfonds dieper in 
tijdens zijn kongres op 9 april e.k. Meer info: 016/22.18.01. 

— FRED BERVOETS eksposeert 
tot 25 april in de ,,Herman Teir-
linck Galerij", Uwenberg 14 te 
1650 Beersel. Eind 1987 verbleef 
de schilder enkele maanden bij 
zijn vriend-kunstenaar Albert 
Szukalski in de omgeving van 
Rhyolite, nabij Dead Valley (Ne
vada). Szukalski vertrok zes jaar 
geleden naar Nevada met het 
plan om in de woestijn een mu
seum te beginnen. Het is daar dat 
Fred Bervoets hem bezocht en 
een reeks werken bij elkaar schil
derde. Deze tentoonstelling gaat 
voornamelijk over dit werk en zijn 
verblijf aldaar, aangevuld met fo
to's en diverse zaken. 

Fred Bervoets 

— TURKIJE TE GAST IN ANTWERPEN — Aan de hand van 
tentoonstellingen wordt van januari tot juni '88 Turkije, en Anatolië in 
het bijzonder, ruimer belicht. Doel van de tentoonstellingen is een 
aantal aspekten van de traditionele Anatolische samenleving te laten 
kennen en tegelijk het beeld dat de Westerse mens zich over Turkije 
en de Turkse migrant vormt te verruimen. 

De eerste expositie in de reeks loopt nog tot 17 april in het 
Hessenhuis, Falconrui 53 te 2000 Antwerpen onder de titel ,,Günaydin 
Anadolu: tradities uit Turkije..." In hoofdzaak wordt aandacht besteed 
aan de geschiedenis van Klein-Azië, maar ook aan de verschillende 
landschappen, mensentypes, kunstambachten... 

— Totenmet30april\oopX\r\,,De Vesten", Keizerlijk Plein lOte Aalst 
een tentoonstelling met werk van JAN VAN SAENE. Alle werkdagen te 
bezoeken van 11.30u tot na 22u. Zaterdag vanaf 19u., zondag 
gesloten. Meer info: Broekstraat 29, 1760 Roosdaal, 054/32.28.83. 

— De provincie West-Vlaanderen schrijft in 1988 een PRIJS VOOR 
VOLKSKUNDE uit. Oorspronkelijke, in het Nederlands opgestelde, 
ofwel niet-gepubliceerde, ofwel tussen 1 januari 1982 en 31 december 
1987 gepubliceerde en nog niet bekroonde studies over een West
vlaams volkskundig onderwerp kunnen ingestuurd worden vóór 15juni 
1988 bij de Provinciale Dienst voor Kuituur. 80.000,- ter beschikking 
voor prijzen en premies. Reglement en meer info te bekomen bij de 
Provinciale dienst voor Kuituur, PAC, Boeverbos, Koning Leopold-lll-
laan 41, 8200 Brugge 2, 050/38.69.01. 

— In het museum Vander Kelen-
Mertens, Savoyestraat 6 te Leu
ven is de retrospektieve THEO 
HUMBLET te bekijken tot 24 
april. Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling van het schilder
en grafisch werk van Theo Hum-
blet werden drie etsen uitgege
ven. Deze zijn te verkrijgen bij de 
Dienst Toerisme van de stad Leu
ven, Naamsestraat la, 3000 Leu
ven, 016/23.49.41 of in het mu
seum Vander Kelen-Mertens. 

Theo Humblet 

(samenstelling T.S.) 

Over Vlaamse verrassingen 

Van Egeraat 
geeft goede raad 

Er zijn vermoedelijk weinig Nederlanders die 
Vlaanderen en de Vlamingen een zo warm hart 
toedragen als dr. L. van Egeraat. 

DAT van Egeraat slechts 
een boogscheut over de 
staatsgrens in Noordbra-

bant woont maakt deze genegen
heid nauwelijks meer voor de 
hand liggend. Daar wonen er dui
zenden, die zijn genegeheid, zijn 
kennis en inzicht in onze aange
legenheden niet bezitten of al
thans niet laten blijken. 

Verkenningen 
Wie mocht denken dat hij met 

zijn uitgebreid boek Veertig ver
kenningen van Vlaanderen zijn 
stof uitgeput had, heeft het mis 
voor. 

In een recente, langwerpige 
zakuitgave pikt hij niet minder 
dan vijftig belangwekkende plaat
sen of onderwerpen uit ons kleine 
Vlaanderen uit. Op zijn oorspron
kelijke, onnavolgbare manier 
schetst hij het belang er van, laat 

nooit na op diepere verbanden 
met Vlaamse of zelfs Europese 
toestanden te wijzen, vestigt de 
aandacht op kanten die voor Ne
derlanders biezonder leerzaam 
geacht worden en geeft tot slot 
altijd praktische inlichtingen over 
bereikbaarheid, musea en even
tuele wandelingen of auto-om
zwervingen. 

Bovendien slaagt hij er in, dit 
alles telkens op twee a drie blad
zijden en in een vlotte taal voor 
mekaar te krijgen. 

Noord én Zuid 
U hoort het al: hij overklast alle 

traditionele reisgidsen. En dit 
zonder een enkele illustratie; ge
lukkig wel met een kaart. De 
enige vlek op deze uitgave is de 
kitsch-achtige omslag. Het boek
je en ook de afgebeelde Speer
malie-hoeve verdienen een veel 

betere, soberder en minder bonte 
omlijsting dan die van Chris de 
Goede. 

Alhoewel het om een (Noord)-
Nederlandse uitgave gaat en 
schrijver zich kennelijk tot een 
klein-nederlands denkend pu
bliek richt (dat hij tracht te verrui
men) is zijn werk even nuttig voor 
Vlamingen. De bespreker van dit 
boek is een verwoed wandelaar 
met oog voor stedenschoon. Hij 
kan getuigen dat wat hij gelezen 
heeft over hem bekende verras
singen trefzeker zijn weergege
ven en dat hij het vaste voorne
men gemaakt heeft, de andere te 
gaan ontdekken. 

Het ware misschien geen 
kwaad idee, een Vlaming op ver
gelijkbare wijze Nederland te 
doen behandelen. Tenzij dr. van 
Egeraat zelf zich hiertoe ooit ge
roepen voelt. 

K.J. 

— Vijftig Vlaamse verrassingen, Dr. 
L. van Egeraat. Ultg. Strengholt. 
Naarden, 1987, 153 biz., 495 fr. 

Gezongen landschap van Johan Verminnen 

Uitstekende luisterplaat 
Na ,,Melancholie" en „Traag is mooi" is Johan 

Verminnen aan het derde luik toe van een muzika
le triptiek, die al bij al verrassend en vernieuwend 
is overgekomen. Tijdens een forumgesprek in 
Fnac aan de Antwerpse Groenplaats ontmoetten 
we Johan die zeer pittig uit de hoek kwam: zijn 
verhuis van de grootstad naar het rustige Sint-
Martens-Latem heeft hem blijkbaar goed gedaan, 
maar het is vooral het familiale geluk dat hem 
heeft opgekrikt. 

I N dat verband was zijn 
meest markante uitspraak 
dat,,persoonlijk geluk en 

rust een betere inspiratiebron 
kunnen zijn dan groot ver
driet", hoewel hij er meteen 
aan toevoegde dat een portie 
melancholie hem in het recen
te verleden wél aan de nodige 
liedjes hielp. 

en terecht zijn goede vriend 
Tars Lootens tekent. 

Luisterptaat 
Als omlijsting het suksesvol-

le kamerorkest van Rudy Wer-
then / Fiamminghi, de interna-
tionale-Brusselaar Toots Thie-
lemans, en in het nummer op 
de ommekant ,,Zingen tot 
morgenvroeg" de nog steeds 
ondergewaardeerde jongens 
van de Chileans groep Machi-
tun. Belangrijk voor deze plaat 

Optimist 
Verminnen was duidelijk 

gelukkig om de blijvende be
langstelling voor zijn werk, 
maar zei er bij dat hij eigenlijk 
platen maakt omdat je dan 
door Betty Mellaerts wordt ge
vraagd voor haar radiopro
gramma op vrijdag! Grapje 
waarmee het laatste ijs was 
gesmolten, en Johan in een 
gezellig sfeertje als nooit tevo
ren vertelde hoe zijn jarenlan
ge muzikale vader Kluger hem 
op eigen poten liet staan, een 
stimulans was om er opnieuw 
tegenaan te gaan. „Ik ben een 
latente optimist", verduidelijk
te hij „en daarom zing ik over 
het leven, waarin ik volop in
vesteer". En verwijzend naar 
de nieuwe plaat voegde hij 
eraan toe dat hij niet over de 
maan zingt, maar over echte 
mensen, en zijn persoonlijke 
ervaringen. Inleiding van de 

Tars Lootens, Johan Verminnen en het gezongen landschap. 
(foto Verschaegen) 

nieuwe opname was het sin
geltje ,,Paulien" dat inmiddels 
reeds in de hitlijsten beland
de. De elpee ,,Gezongen land
schap" heeft dan ook met zijn 
huwelijk, dochtertje en de ver
huis te maken. De keuze die 
hij net als vele anderen vóór 
hem op een bepaald moment 
heeft moeten maken is dé 
rode draad, en de nieuwe kon
takten die hij maakte met on
dermeer Koen De Gauter van 
groep Waso de inspiratie voor 
de muzikale vormgeving, 
waarvoor uiteraard nog steeds 

is dat Johan meer dan voor
heen gebruik maakt van muzi
kaal verscheidene muziekstij
len maar ook zijn stemvolume 
beheerst — tot een perfekt 
geheel laat samenklinken. Af
sluiter ,,Mijn moeder" is een 
van de fijnste ode's in die 
verband gemaakt. Vermin-
nen's,.Gezongen landschap" 
is opnieuw een luisterplaat 
van formaat, en een uitste
kend klankbeeld van wat een 
hedendaags chansonnier te 
bieden heeft... (Uit bij Ariola). 

S.D. 
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Zondag 24 april 

51ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
Voor de 51ste uitgave van het Vlaams Nationaal Zangfeest rekent het 

Algemeen Nederlands Zangverbond ook dit jaar opnieuw op een tjokvol 
sportpaleis. De voorverkoop van de ingangskaarten loop gesmeerd en aan het 
nivo en de inhoud van het programma te zien hoeven we niet te twijfelen dat er 
aan de ingang van de grote velodrome weer aardig wat gedrumd zal worden om 
binnen te geraken. 

Duizenden strijdbare Vlamingen zullen de komende dagen hun stembanen in 
lauw water te week leggen, iets minder hard schreeuwen tijdens de voetbal
match van komende zondag en prompt stoppen met roken, om op 24 april, om 
14.30U. in prima konditie en met schallende stem, aan de steeds weer 
aangrijpende massazang in het sportpaleis te kunnen deelnemen! 

Zij doen mee 

H ET zangfeest wordt zoals 
steeds georganiseerd 
door het ANZ (Algemeen 

Nederlands Zangverbond), in sa
menwerking met de VTB-VAB, 
het Davidstonds en de Vlaamse 
Volksl<unstbeweging met mede
werking van de Kredietbank, het 
Noordstarfonds, de Sociale 
Dienst VEV, de Stichting Jules 
D'Hondt, de ASLK en AGFA-Ge-
vaert. Ook de Generale Bank, 
Spaarkrediet, Groep J. Van Bre
da, Barco, Anhyp, Gramyco en 
Alfacam. 

De ganse manifestatie zal ge-
koncipieerd worden rond de vier 
jaargetijden, het seizoen de zo
mer zal uiteraard in de apotheose 
uitmonden, vandaar het motto 
van dit jaar ,,En zomeren zal't", 
naar een versregel van Guido 
Gezelle (het thema lichtten wij 
reeds uitvoerig toe in WIJ nr. 4 
van dit jaar). 

Herman Elegast brengt zijn 
Kinderen van de Zon. 

Marl< Grammens zorgt dit jaai 
voor spitse tel<sten. 

En dit jaar zingen 
we... 

...Lied van mijn land, Het lied 
der Vlamingen, Vier weverkes. 
De zilveren vloot, Al die willen te 
kapren varen. Gebed voor het 
Vaderland, Hertog Jan, Artevel-
delied, Daglied, Dubbele Jan, 
Nachtegaaltje, Laat ons, liefste, 
samen waren, Blijheidslied, Dit is 
de tijd, O mijn Kempen, Vlaande
ren alleen, Groeninghe, De 
Blauwvoet en de Nationale liede
ren. 

Onder leiding van... 
...Jos Cuppens, Lode Diel-

tiens, Michael Scheck en Juliaan 
Wilmots en begeleid door het 
Vlaams Symfonisch Orkest o.l.v. 
Michael Scheck en de Brassband 
Midden-Brabant o.l.v. Jan Van 
der Roost. 

En doen ook mee... 
...de Koninklijke Antwerpse 

Jachthoornkring o.l.v. Bob De
ment. De koorgroep, samenge
steld uit Ancillakoor (Duffel), Can
tabile (Dilsen), Eglantler (Tielen), 
Cantecleer (Kasterlee), Ge
mengd Zangkoor St. Cecilia 
(Lint), Kantiek (Berchem), Het 
Lijsternestje (Neerpelt), Leuvens 
Meisjeskoor (Leuven), Tijl Uilen
spiegelkoor (Overijse) en Uyt 
Jonsten Versaemt (Schilde), zal 
een aantal volksliedbewerkingen 
van Juliaan Wilmots ten gehore 
brengen. De Malufi-singers ver
tolken de themaliederen van elk 
seizoen: nl. herfst: 't Haesken; 
winter: Ik ben door de sneeuw 
naar mijn lief gegaan; lente: Een 
vrolijk lentelied, en zomer: Ik ben 
op de zomerzon verliefd, terwijl 
solist Mare Meersman ,,'t En 
hoore U nog niet" van Jozef Rye-
landt en een Marialied van Jef 
Van Hoof vertolkt. Gust Teugels 
voert samen met een aantal kin

dergroepen 't Klompenliedeke, 
Daar zat een sneeuwit vogeltje en 
Het loze vissertje uit. 

Ook de jeugd is er! 
Herman Elegast brengt zijn 

Kinderen van de zon en Groep 
Zakdoek is eveneens met jeugd
groepen van KSA, VNJ, Chiro en 
Scouts present; de teksten zijn 
van Mark Grammens en Wouter 
De Bruyne en worden gezegd 
door Francis Verdoodt. De bei
aard van Petit en Fritsen zal be
speeld worden door Geert D'Hol-
lander terwijl het Johannesorgel 
zal bespeeld worden door Raf 
Vermeulen. 

De Volkskunstgroepen van het 
Verbond van Vlaamse Volks
kunst en Alkuone (Aalst) verzor
gen de visuele nummers. 

De belangstelling voor het 
51ste zangfeest is opnieuw 
zeer groot. Daarom is het wen
selijk zo spoedig mogelijk kaar
ten te bestellen op het ANZ-
sekretariaat, Vrijheidstraat 30-
32 bus 14, 2000 Antwerpen, tel. 
03/237.93.92. 

Nieuws 

voor 

videofielen 
Het Zangfeest zal dit jaar 

door de firma ALFACAM met 
vier kamera's worden opgeno
men. 

Hiervan zal een montage 
van ongeveer 2 uren, waarin 
al de hoogtepunten van het 
zangfeest verwerkt worden, 
gemaakt worden op videocas
sette. 

De kostprijs bedraagt 
1.350,- fr., exclusief verzen
dingskosten (50,-fr.). Wie 
deze videocassette bestelt 
vóór 24 april, betaalt slechts 
1.150,- Fr. Bij bijstelelling van 
de videocassette van het 
50ste zangfeest, bedraagt de 
aankoopprijs van beide cas
settes (50ste + 51ste zang
feest) in voorintekening 
slechts 1.900 fr. Bestellingen 
op ANZ-sekretariaat, Vrijheid
straat 30-32 bus 14, 2000 Ant
werpen, tel. 03/237.93.92 of 
door overschrijving van het 
overeenkomstige bedrag op 
rekening 409-6518251-89 
t.n.v. ANZ-Antwerpen. In dit 
laatste geval dient men het 
gewenste videosysteem op te 
geven. 

De Malufisingers, een uniel< vol<aal ensemble! 

Tenor Gust Teugeis, promotor van het Viaamse iled. 

De nieuwe ANZ-voorzitter Richard Celis zal dit jaar de vuurproef 
ondergaan met zijn feestrede. 
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Levende traditie in Antwerpen 

De Aloude Schuttersgilde Den Crans 
Onlangs stelde de Antwerpse Schuttersgilde Den 

Crans het nieuwe boek van prof. Dr. Rob van 
Roosbroek voor. Het handelt over de Gouden Eeuw 
van Antwerpen. Een bespreking van het werk volgt in 
een volgend nummer van WIJ. Onze aandacht ging 
echter ook uit naar de vereniging die de publikatie 
mogelijk maakte. De Schuttersgilde Den Crans is 
immers geen alledaagse kring. 

DEN CRANS zet de traditie 
voort van de gewapende 
Gilden die in de late mid

deleeuwen mee instonden voor 
de bescherming van de steden. 
Het woord schutten betekent im
mers beschermen. 

Beschermen 
In Antwerpen bestonden liefst 

zes van dergelijke groeperingen. 
De oudste was De Oude Voet
boog, die Sint-Joris als patroon 
koos. Deze Gilde werd opgericht 

in 1306. In de loop van de veer
tiende en vijftiende eeuw volgden 
nog drie andere Gilden, die zich 
bewapenden met voet- en hand-
bogen. De Schermersgilde en de 
Kolveniersgilde vervolledigden 
de strijdmacht. 

In de loop van de zestiende 
eeuw nam hun macht echter af, 
ten voordele van ondermeer de 
Stadsmilitie en de Burgerwacht. 
De Gilden zouden zich meer op 
schietsport toeleggen. Ook de 
kulturele bedrijvigheid kreeg een 
grotere betekenis. 

De Franse Revolutie stelde een 
einde aan het bestaan van de 
Gilden. Ondanks moedige pogin
gen om tot een heroprichting te 
komen, scheen de Gildentijd 
voorgoed voorbij. 

Rond 1955 echter ontstond uit 
de belangstelling van enkelen in 
Antwerpen opnieuw een vereni
ging die zich akfief met het Gilde-
leven inliet: De Aloude Schutters
gilde Den Crans. 

Den Crans kombineert die zin 
• voor traditie en historische ach
tergrond met de schietsport en 
het verenigingsleven. In hun 
schitterende zestiende-eeuwse 
kledij neemt de Gilde deel aan 
vele aktiviteiten, zowel binnen als 
buiten Antwerpen. Op deze wijze 
zijn ze echte ambassadeurs voor 
hun stad. Tijdens tornooien be
wijzen zij, telkens in vol ornaat, 
dat zij goede schutters zijn. Vaar
dig hanteren zij kruisboog en 
handboog, maar ook de moder
nere wapens als luchtkarabijn en 
luchtpistool komen in aanmer
king. 

Het embleem van de aloude 
schuttersgilde Den Crans 

Nar... 
Bekommerd als Den Crans is 

om de kennis en het bewaren van 
de historische grootheid van Ant
werpen, spant de Gilde zich ook 
in voor de wetenschappelijke en 

kulturele aspekten. Voordrach
tencyclussen, kolloquia en ten
toonstellingen belichten de Ant
werpse, Vlaamse en Nederland
se geschiedenis. Belangrijk hier
bij is dat de Gilde hard werkt aan 
de organisatie van een Antwerps 
Museum en Archief. De Antwerp
se geschiedenis wordt in het rui
mere geheel van het hertogdom 
Brabant en de Nederlanden be
keken. 

Intern bewaart de Gilde de tra
ditionele organisatiestruktuur van 
de erflaters. De middeleeuwse 
benamingen (costuymen, deken, 
stadhouder, baljuw, kapitein
schap, enz.) worden hierbij ge
bruikt; er is zelfs een tamboer en 
een nar... 

Den Crans is dus niet zomaar 
een vereniging extra in Antwer
pen. WIJ hopen dat ze op de 
ingeslagen weg verdergaat met 
Antwerpen te ,,schutten". 

Inlichtingen: Den Crans, Noor-
derplaats 1, 2000 Antwerpen. 

F. Seberechts 

Vlaamse poëzie-avond te Rijsel 

Van Claus tot 
van Wilderode 

In het kader van de zgn. printemps beige organi
seerde de redaktie van het tijdschrift Septentrion,re
vue de culture nèerlandaise een Vlaamse poëzie-
avond te Rijsel. 

AAN deze avond werd deel
genomen door een staal
kaart van vooraanstaande 

Vlaamse dichters: Hugo Claus, 
Herman de Coninck, Luuk Gru-
wez, Gwij Mandelinck, Miriam 
Van Hee, Eddy Van Vliet en An
ton van Wilderode. 

Grote 
belangstelling 

Over Poésie en Flandre depuis 
1950 verscheen tegelijkertijd in 
het eerste nummer van Septen
trion jaargang '88 een uitgebreid 
artikel geschreven door Hugo 
Brems en gevolgd door een 
bloemlezing van ruim twintig ge
dichten. 

De belangstelling voor de poë
zie-avond was entoesiast en 

overweldigend: méér dan 250 
aanwezigen in de fraaie residen
tie van het Belgisch konsulaat-
generaal te Rijsel. De dichters 
lazen hun verzen in het Neder
lands, maar ook in het Frans. Het 
gebeuren maakte grote indruk op 
de aanwezigen. 

Achteraf werd een receptie 
aangeboden. 

Op de foto's: Annemarie De-
leu- Deblaere, Hugo Brems, 
Hugo Claus en Jozef Deleu, 
hoofdredakteur van Septentrion 
en organisator van deze poëzie-
avond, Anton van Wilderode, 
Claus, fi/liriam Van Hee en Eddy 
Van Vliet. 

Z ELFS onder niet venwarmd 
glas probeert men, in het be
gin van deze maand, met wis

selend sukses, bonen voor te kwe
ken. 

Het is duidelijk dat deze teeltmeto-
de een dubbeltje op zijn kant is. 
Eenvoudiger wordt het wanneer men 
een paar weken wacht om recht
streeks onder glas uit te zaaien, of in 
voorkweek. 

Indien men echter bonen wil voor-
kweken met de bedoeling ze later al 
dan niet beschut buiten uit te planten, 
zal men toch maar liefst wachten tot 
om en bij 20 april indien men wenst 
beschut uit te planten in de volle 
grond, en zelfs nog enkele dagen 
later indien men onbescht buiten wil 
uitplanten. 

Zelfs dan nog is het een berekend 
en gekend risiko; risiko dat men des
noods kan spreiden. 

Het thuisland van bonen is Peru. 

Daar vriest het zelden, behalve dan in 
het hooggebergte. 

Wind is er daar ook praktisch niet, 
zodat de bonen het daar, in tegenstel
ling met hier in onze avondlanden, 
wel bijzonder naar hun zin hebben. 

Risiko vermijden, of 
spreiden? 

ONEN zijn nu eenmaal gevoe
lige gewassen; dit voor kil, al 
dan niet overvloedig vocht 
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als lage temperaturen en wind. 

Dit laatste is wel iets minder erg 
wanneer het gewas vrij jong is. Aan
houdend lage temperaturen, zelfs 
zonder wind, kunnen oorzaak zijn dat 
de planten gaan verkommeren. Wan
neer de bonevlieg er nog wat gaat 
aan peuteren, is de ellende niet meer 
te overzien; m.a.w. het komt zelfs 
zover dat ze moeten herplant of her-
zaaid worden... 

De gevoeligheid voor kil vocht be
gint uiteraard reeds bij, of liever na 
het zaaien. 

Dit wil zeggen dat men zal moeten 
zaaien of voorkiemen in een luchtige, 
warme en niet te natte grond. Bij het 
gieten zal mijn bijzonder voorzichtig 
moeten zijn, want dan gaan de zaden 
reeds rotten voor ze goed en wel 
beginnen kiemen. Bij het voorkiemen 
zal men de bonen niet, zoals de 
en^rten, 24 uur laten weken in water, 
want dan kan men de rest wel verge

ten. Een paar uren volstaan, maar 
voonft̂ eken is bij bonen echt niet no
dig. 

Om de risiko's van een onverwach
te late nachtvorst, of langdurend kil 
weer te beperken, kan men in twee — 
en zelfs in driemaal zaaien. De eerste 
zaaisels worden uitgeplant wanneer 
ze hiervoor klaar zijn, maar dan op 
dubbele afstand in de rij. Een week of 
iets meer later wordt het tweede zaai
sel uitgeplant, om en om in de rij. 
Naast ieder plantsel legt men dan aan 
de zuidkant nog één tot twee boon
tjes; dit ingeval het dan nog maar 
eens keihard moest vriezen. Blijft het 
weer fatsoenlijk, dan kan men alles 
maar laten groeien; zo plukt men 
tijdig, maar ook vrij lang. Het gaat hier 
uiteraard om de zeer vroege lage 
boontjes. Voor wat de vroege, hoge 
bonen betreft, doet men dit in één
maal en plant dan nog wat voorge-
kiemde zaden aan de zuidkant van 
het pas uitgeplante plantsoen. 

Potziekte? 

VOOR alle jonge planten geldt 
dat ze niet te oud mogen 
worden, want dan worden de 

wortels bruin en gaat het gewas ten 
gronde als gevolg van de potziekte. 

Teveel gieten met kil water werkt dit 
nog in de hand. f l̂en zal dan ook zeer 
jong verplanten, voorkweken in grote 
potten om dan grote planten te kun
nen uitplanten, heeft hier weinig zin. 

Voorkweken in niet te kleine pers
kluiten; die dan op een laag fijne turf 
of potgrond worden geplaatst is al 
een stuk beter. Toch moet men ook 
hier vrij jong uitplanten! 

Om al deze en nog meer redenen 
zal men de bonen dan maar los uit
zaaien in een niet te vaste grond en 
uitplanten vóór de kiembladeren vol
ledig ontwikkeld zijn. 

Enkel voorkiemen tot een ver ge
vorderd stadium gaat ook best. 

Rik Dedapper 
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Vlaanderens nationale wielerhoogdag 

„De kleine" eindelijk groot 

15 

Geen wielerwedstrijd in dit land kan de populariteit 
van de Ronde van Vlaanderen ook maar benaderen. 
Of het nu regent en waait of de zon schijnt en de 
hemel lenteblauw staat, op de twaalf hellingen tus
sen de Zwalm en Meerbeke treden de beste cou
reurs ter wereld onveranderlijk op de voorgrond. 

HOEZEER de organiseren
de kranten de Omloop 
Het Volk, de E3-prijs te 

Harelbeke, de Brabantse Pijl, 
Gent-Wevelgem, Parijs-Brussel 
en de Waalse klassiekers ook 
„pousseren", hun koersen zijn 
maar flauwe afkooksels van het 
nationale wielerfeest van de eer
ste zondag van april. De sfeer 
van de wedstrijd was, is en zal 
vermoedelijk altijd uniek blijven. 

Jongensdroom 
Ook de 72ste Ronde van 

Vlaanderen was er een die tot de 
verbeelding sprak. Een zalig len
teweertje met scherpe zonweer-
kaatsende kontrasten in het ont
wakende landschap. Een trage, 
lome aanhef met twee schitteren
de Don Quichottes: Stephan Van 
Leeuwe en Jos Op 't Eyndt. Zij 
probeerden hun stoutste jon
gensdromen gestalte te geven. 
De toeschouwers reageerden bij
na ontroerd. En dan na de Molen
berg, de Oude Kwaremont, de 
Patersberg, de Kortekeer, de 
Taaienberg, Berg ten Houte en 
de Eikenberg, de Varentberg, de 
Lebert, de Berendries, de histori
sche Muur en de Bosberg: bede
vaartplaatsen van ons wielervolk. 

Eerst de afvallingskoers: de 
trieste tuimelperte die Eric Van-
deraerden uitschakelde, de kop
groep van veertien, dertien, 
twaals, elf, negen, acht... De ul
tieme afrekening. 

PDM, de ploeg van Jan Gis-
bers, was gedoemd de koers te 
maken en te winnen. Vier van de 
zeven (de kleinere ploegen waren 
een zegen voor het wedstrijdver
loop) RDM's reden voorin: favo
riet van der Poel, Gert-Jan Theu-
nisse, Rudy Dhaenens en Steven 
Rooks. Een viertal met klasse. En 
daarbij: de kleine Planckaert die 
er al bijna dertig is, Sean Kelly, 
Phil Anderson terug van wegge
weest, Charly Mottet, Mare Ser

geant, Ronny Van Holen. Drie 
rasspurters ook: Etienne De Wil
de, Guido Bontempi en Guiseppe 
Calcaterra. Een na één zouden 
ze afvallen. De kasseien waren te 
scherp, de hellingen te talrijk, het 
tempo te strak. Heerlijk om zien. 

„Gat" 
PDM kon niet meer verhezen 

toen Van der Poel, gejaagd door 
zijn zegedrift en zijn persoonlijke 
ambities, de fatale fout maakte. 
Hij viel aan wanneer het (nog) 
niet nodig was. Voor hem en zijn 
ploegmaats zou het vermoedelijk 
volstaan hebben de kopgroep sa
men te houden tot na de laatste 
helling om dan beurtelings de 
demarreren. Eén van de vier zou 
dan waarschijnlijk voorop zijn ge
bleven en in het slechtste geval 
had een uitgeruste van der Poel 
zijn spurterskapaciteiten kunnen 
aanwenden tegen een Kelly en 
een Planckaert die bij herhaling 
het gat zouden hebben dichtge-
reden. Maar Adrie as er niet ge
rust in. Hij wilde waarschijnlijk ten 
allen prijze zelf winnen, probeer
de de koers te forceren en reed 
zichzelf in de nederlaag. Tot er
gernis misschien van Peter Post 
die twee van zijn gewezen popu-
lains op de eerste twee plaatsen 
zag eindigen... 

Phil Anderson reed indrukwek
kend sterk. Vol aanvalsdrift, vol 
energie. Alles wagend tot in de 
laatste kilometer. De Australiër 
behoort opnieuw bij de top en hij 
zal in de komende weken nog 
herhaaldelijk voorin te vinden 
zijn. 

Eddy il 
En de kleine. Eindelijk heeft 

Eddy Planckaert zijn grote klas
sieker binnengehaald. Telg van 
een wielergeslacht — ze zullen 
zeldzaam zijn, de families waar 
twee Rondewinnaars aan tafel 
zitten... — en geboren wedstrijd-

Sergeant, Anderson en Kelly reden een uitstekende Ronde maar schoten te kort tegen de kleinste van de 
Dalton-Planckaerts... 

winnaar. Gedoodverfde kam
pioen van in de jongerenkatego-
rieën liep er voor Eddy vaak wat 
mis in de echte topkoersen. hr 
werd hem gebrek aan ernst en 
volharding verweten. Hij kon de 
lange afstanden met aan. Hij 
deinsde terug voor de ultieme 
verantwoordelijkheid. Zondag 
was dat dus even anders. Eddy 
reed attent voorin. Hij straalde 
zelfvertrouwen uit. Hij reageerde 

I wanneer het moest. Hij maakte 

geen oordeelsfouten. Hij spande 
zich doorlopend in maar hield 
genoeg reserves over om zege
vierend te kunnen afronden. 
Eddy Planckaert was gewoon de 
beste, de sterkste, de kompleet-
ste. 

Voor Vlaanderen was zijn suk-
ses een triomf. Eddy was altijd 
een kind van het volk, rijdend met 
het hart op de tong, gewonnen 
verloren leverde hij onverander
lijk stof voor discussie. 

Koeman-Tigana 

Het woord bij de daad 
Soms is de werkelijkheid straffer dan de verbeel

ding. Vorige week besteedden we op deze bladzijde 
aandacht aan een woordenstrijd tussen journalist 
Ben de Graaf en voetbalmanager Hans Kraay. 

EERSTGENOEMDE klaagde 
genadeloos de hardheid 
van het spel aan. De twee

de probeerde zijn woorden enigs
zins af te zwakken. Maar precies 
op 31 maart, datum van verschij
nen van ons vorig nummer, kwam 
Ben de Graaf in zijn Volkskrant 
terug op verklaringen van PSV-
internationaal Ronald Koeman te
genover ,,Sport International". 
Wij citeren letterlijk. 

Klasse 
,,Koeman zei naar aanleiding 

van de uitwedstrijd tegen Bor-
deau onder meer het volgende: 
,,Tigana kreeg daar van Gilhaus 
een doodschop. Op dat moment 
was dat klasse van Gilhaus. Oké 
hij moest rooo hebben, maar hij 
kreeg geel. Daar hebben we hem 
na afloop mee gekompromiteerd. 
Tigana was toch hun beste man 

en hij was nu voor de rest van de 
wedstrijd uitgeschakeld, als je 
weet dat Tigana last heeft van 
zijn enkel, ga je daar nog een 
keer op staan. Die gele kaart is 
goud waard geweest. Je moet 
tenslotte ten koste van alles door 
naar de volgende ronde." 

Volgens Koeman is PSV tegen
woordig vergevorderd in de inti
midatie. ,,Soms blesseer je ie
mand willens en wetens, zoals 
tegen Bordeaux. Je leert ook uit
delen zonder dat de scheidsrech
ter het ziet." Over vandalisme 
gesproken. De aanvoerder van 
PSV en een van de steunpilaren 
van Oranje tijdens het komende 
EK, toonde in het interview z'n 
ware aard. Hij had er geen moeite 
mee dat Tigana, een Fransman 
die het in zijn schitterende loop
baan uitsluitend van zijn techniek 
moest hebben en een sieraad 
voor het voetbal was, opzettelijk 
uit de wedstrijd werd getrapt. Met 
die ontboezeming van de blonde 
captain zal sponsor Philips wel 
erg gelukkig zijn". 

Etalage 
Tot zover Ben de Graaf in een 

bijdrage met als kop: ,,PSV'ers 
Koeman en Gerets (omwille van 
een paar akties tijdens de beker
match tegen Den Bosch) overtre
den fatsoennormen". 

Wat kan men daar nog aan toe 
voegen ? Voor wie ons artikel van 
vorige week heeft gelezen: niets. 
De heer Koeman voegde het 
woord bij de daad (én niet omge
keerd) en dat werd hem in de op 
een ,,mooie étalage" gestelde 
voetbalwereld niet overal in dank 
afgenomen. Van zijn klub (én 
sponsor) kreeg hij een geldboete 
— die misschien met hoeft be
taald te worden — en één wed
strijd schorsing (een onbelangrijk 
duel overigens). Daarmee werd 
alvast de eer gered. Maar daar is 
het ons, en zeker ook Ben de 
Graaf, niet om te doen. Ons gaat 

het om de toekomst van het voet
bal en die ziet er echt met zo 
stralend uit. Zoals weer eens 
overduidelijk is gebleken. 

In de voorbije vier jaren zocht 
hij bescherming in de prestigieu
ze ploeg van Peter Post. Het 
gedeelde kopmanschap (met 
Vanderaerden en Phil Anderson) 
trok hem aan maar bracht hem 
weinig op. Pas sinds maart van 
dit jaar staat Planckaert echt op 
eigen benen in een niet eens zo 
sterke ploeg. Vandaar dat zijn 
overwinning, en vooral de manier 
waarop, toch wel enige verwon
dering wekt. Al werd er door nie
mand aan zijn klasse getwijfeld. 

Geduld 
De kleine van Nevele redde 

dus voor Vlaanderen de grote 
Ronde. Naast hem onderscheid
den zich ook Mare Sergeant, 
Rudi Dhaenens en Etienne De 
Wilde. Eerstgenoemde is een 
vaste waarde in de voorjaarsklas
siekers. Al blijft de bevrijdende 
triomf voorlopig (?) nog achter
wege. Rudi Dhaenens reed sterk 
m een sterk blok. Het ovenwicht 
van zijn ploeg was hem in de 
beslissende kilometers mis
schien een rem. Etienne De Wil
de verraste in de aangename zin. 
Hij begaf weliswaar op de Muur, 
net als die andere spurters Calca
terra en Wojtinek, maar weinigen 
hadden hem zolang voorin ver
wacht. 

En wat gezegd over Van Hooy-
donck? Voorlopig schijnen de 
druiven nog te groen. Op Paas
dag kwam Edwig nog te kort. Hij 
verkeerde vaak m moeilijkheden 
maar beet toch door. Ovengens 
reed hij toch in het gezelschap 
van LeMond en Fignon, twee 
Tourwinnaars, over de kasseien. 
We moeten geduld uitoefenen 
met beloften. 

In de moderne wielrennerij 
wordt niemand nog in twaalf 
maanden een supercrack. 

Flandrien 
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VUJO hervat aktiviteiten 

vu-Essen bevestigt vernieuwing 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen '82 behaalde de pas opge

richte VU-afdeiing een naar Essense maatstaven meer dan be-
hoorlijl( resultaat: drie raadsleden en een OCMW-mandaat. Op de 
gemeenteraadszitting van dinsdag 28 maart j . l . werd al<te geno
men van het ontslag van één van deze raadsleden. 

Deze persoonlijke beslissing van 
Gerbrand Van Soom was een recht
streeks gevolg van de langzame her
stelperiode na een zware heelkundi
ge Ingreep. Zijn mandaat zal worden 
beëindigd door Louis Fret, uittredend 
OCMW-raadslid, VU-afdelingsvoor-
zitter en sekretaris van de Kulturele 
Stichting Essen. Voortaan maakt hij 
samen met Sool Pockelé en Wim 
Stuer deel uit van de VU-fraktie in de 
Essense gemeenteraad. 

Daarnaast werd het afdelingsbe
stuur op de vorige maandelijkse ver
gadering uitgebreid door de koöptatie 
van drie leden waaronder de VUJO-
voorzitter Filip Vandenbroeke en de 
VUJO-sekretaris Dirk Smout. Dit ver
nieuwingsbeleid komt volledig over
een met de wil van het bestuur om 
meer jongeren te motiveren en de 
gemeenteraadsverkiezingen '88 op 
een degelijke, efficiënte wijze voor te 
bereiden. 

ANTWERPEN 
APRIL 
8 WOMMELGEM: Eerste kwis-
avond ,,Kwis voor Wommelgemse 
verenigingen". Om 20u. in Keizers
hof. 
9 WOMMELGEM: Vijfde planten-
rulldag in de Kastanjelaan nr 4. Onder 
deskundige leiding van Walter Wes-
sels. Kom eens kijken! Om 14u. Org.: 
VU-Wommelgem. 
10 WOMMELGEM: Bormsherden-
king, mis om 12u.15 in St.Franciscus-
kerk te Merksem. Vervoorprobeem: 
tel. Ward Herbosch 353.68.94. 
15 WUUSTWEZEL: 2e Zuid-Afhka-
avond in zaal Zodiac, Dorpstraat 84. 
F. Van den Eynde belicht Zuid-Afrika 
historisch, ooiitiek en toeristisch. Bij 
de kaastafe' Kaapse wijn. Vlaams-
nationale bOv'fkenstand. Inschrijven 
vóór 12/4 bij L. Rombouts (03/ 
669.70.40). Aa wang: 20u. Org.: 
VI.nat. Kring Wu 'Stwezel. 
15 TONGERLO-.VESTERLO: Ka-
pellekeshoef. Om 20u.30 spreekt 
Jean Vermeire over het Waals Le
gioen en de Stormbrigade Wallonië. 
Org.: SMF-Kempen-Limburg. 
16 RANST: Kaas- en Wijnavond in 
de Molenhoeve te Broechem/Ranst 
om 20u. Deelname: 400 fr. voor kaas 
•y 1/2 fl. wijn. Inschrijven en info bij 
Monique Van Oekelen (383.19.86). 
Org.: VU-Ranst. 
16 BORNEM-MARIEKERKE: 19e 
Volksunie-Lentebal In zaal Roxy, Jan 
Hammeneckerstraat 41. Aanvang: 
21 u. Inkom 70 fr., wk 50 fr. 
19 HOEVENEN: Homeopathie. Ge-
spreksavond in Refter Jongesschool 
Hoevenen (nieuw gedeelte), ingang 
TIjsmanslaan om 20u.15. Inkom 50 fr. 
Org.: FVV-Stabroek-Hoevenen-Put-
te. 
23 WIJNEGEM: Bormsavond. Ver
toning uniek filmmateriaal. Om 20u. 
in Ontmoetingscentrum 't Gasthuis. 
Inkom gratis. Org.: VUJO-Wijnegem. 
23 WOMMELGEM: Stadswande
ling doorheen Oud-Antwerpen met de 
Kulturele Kring Jan Puimège. Info 
Ludgaar Boogaerts (332.27.75) en 
Koenraad Vandenbuicke (353.07.73). 
23 EKEREN: Jaarlijks Lentebal m 
zaal ,,De Geesten", Waterstraat 12 
Aanvang: 20u.30. Inkom 100 fr. Org.: 
VU-Ekeren 
24 SCHILDE: Ontmoeting met 
Hugo Coveliers in café De Schilde, 
hoek Turnhoutse- en Brasschaafse-
baan tussen 11 en 12u. 
24 WOMMELGEM: Naar Zang-
feest-Antwerpen. Vertrek om 13u. in 
groep. Kaarten bij Ward Herbosch 
(353.68.94). 
24 ANTWERPEN: Vlaams Natio
naal Zangfeest. Om 14u.30 Sportpa
leis. 
27 KAPELLEN: Kursus Gemeente-
flnanciën met o.a. begroting. Aan
vang: 20u. POB, Hovensebaan 12. 
Info: 03/664.79.61. Org.: VVM. 
29 RANST: 2e Volkszangavond 
met Gust Teugels en zangkoor Schal-
marus uit Emblem. In feestzaal van 't 
Centrum, Gasthuisstraat. Inkom 100 
fr. Kaarten Paul Boumans 
(485.55.67). Org.: IJzerbedevaartko-
mitee-Broechem en Bevlagginsaktie-
Ranst l.s.m. VU-Ranst. 
30 KESSEL: VU-Dansfeest, paro
chiezaal te Kessel-statie. 

Tenslotte is het verheugend dat de 
Esssense VUJO opnieuw z'n aktivitei

ten zal ontplooien. Momenteel bevind 
men zich echter nog in de ,,startfa
se". 

Indien alles verloopt zoals ge
pland, kan men nog voor de gemeen
teraadsverkiezingen spreken van een 
volwaardige VUJO-kern. 

Een Top 50 

Ledenwerving 1988 
Bij wijze van afsluiting van liet vroege voorjaar (de 

eerste drie maanden van 1988) brengen wij een Top 
50 van VU-afdelingen en hun nieuw gemaakte leden. 

U ziet het, beste lezer, dat een en ander ,,be
weegt" 

De drie VU-raadsleden van Essen, van links naar rechts zijn dat Wim Stuer, 
Sooi Pockelé en Louis Fret. 

Met 21 deelnemende groepen 

Tweede Vlaamse 
muzlekkwis 
van FVV-Schoten 

Onder het motto „Zing nog eens een lied... Een Vlaams l ied!" 
werd op 25 maart j . l . een muziekkwis ingericht door de Vlaamse 
Vrouwen Schoten PVV m.m. van het Kultureel Centrum in samen
werking met het Davidsfonds Schoten, 11 Juli-Komitee Schoten 
en VTB-VAB-afdeling Schoten. Voor de tweede maal werd het een 
sukses. 

Met 21 deelnemende groepen was 
de zaal volzet en zeker met de vele 
simpatisanten die kwamen aanmoe
digen en meezingen onder de entoe-
siaste leiding van Gust Teugels en 
begeleid door Leo Van Hoof, pianist. 
De spil en drijfveer was wel voorzit
ster Els Moortgat samen met het 
voltallige bestuur, ledere deelnemer 
kon een waardevolle prijs van de 
overladen prijzentafel uitkiezen. 

Voor de 2de maal won de groep 
van de Vlaams Gepensioneerden de 
eerste prijs samen met de groep van 
het 11 Juli-Komitee met 76 punten op 
100. 3de plaats VTB-VAB; 4de plaats 
FVV-Schoten B.; 5de pi. BGJG; 6de 
pi. FVV-Brasschaat; 7de pi. FVV-
Schoten A samen met Davidsfonds; 
9de pi. Arthur Verhoevenkoor; 10de 
pi. Pro Laeticia; 11de pi. JSK; 12de 
pi. Vlaams Gepensioneerden B sa
men met de St.Filippus A.; 13de pi. 
VNJ; 14de pi. Godevaert A.; 15de pi. 
Godevaert B.; 16de pi. VU-Jongeren; 
17de pi. St.Filippus B.; 18de pi. FVV-
Merksem; 19de pi. Kort Geheugen. 

Met deze muziekavond heeft FVV-
Schoten op een ,,speelse" wijze bij
gedragen tot de verspreiding van het 
Vlaamse lied. 

1. VU-Aalst 58 
2. VU-GIjzegem 54 
3. VU-Antwerpen-Stad 53 
4. vu-Meerhout 52 
5. VU-Gentbrugge 48 
6. VU-Hofstade 40 
7. vu-Bilzen 36 
8. VU-Herentals 35 

VU-Roeselare 35 
VU-Brugge-Stad 32 
VU-Assenede 28 
VU-leper 28 
VU-Maasmechelen 28 
VU-Waregem 27 
VU-Zwevegem 27 
vu-Wichelen 26 
VU-Oostkamp 24 
VU-Gent-Muide 22 
VU-Herk-de-Stad 22 
VU-Burcht-Zwijndrecht . . . 21 
VU-Kaprijke 20 
VU-Zaventem 20 
vu-Bazel 19 
VU-Gent-Brugsepoort . . . . 19 
VU-Laakdal 19 
VU-Munsterbilzen 19 
VU-Korbeek-Lo 18 

28. VU-Wevelgem 17 
29. VU-Beselare 16 

VU-Deurne 16 
VU-Hamme 16 
VU-lzegem 16 
VU-Mechelen-Zuid 16 

10. 
11. 

14. 

16. 
17. 
18. 

20. 
21. 

23. 

27, 

Provincie Antwerpen 
Gemeente Lint 

B E R I C H T 
Het gemeentebestuur van LINT maakt bekend dat volgende betrek

king te begeven is: 
- KONTROLEUR VAN WERKEN 

De aanwervings- en benoemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen in het 
Gemeentesekretariaat — tel. 03/455.20.01. 

De schriftelijke aanvragen zijn te richten aan het 
KOLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
GEMEENTEHUIS TE 2548 LINT 
bij een TEN LAATSTE op 25 APRIL 1988 ter post aangetekend 

schrijven. 

10 april a.s. Bormsherdenking te Etterbeek en Merksem 

„Het beloofde 
een mooie dag te worden" 

Onder het motto ,,Het beloofde een 
mooie lentedag te worden" organi
seert de aktiviteitsgroep van de 
Volksunie op zondag 10 april e k. om 
10 u. 's morgens een korte Bormsher
denking in de Jul. Weytsmanstraat te 
Eisene, aan de achterzijde rijks
wachtkazerne Kroonlaan Etterbeek. 

Programma 

Aanvang: 10 u. stipt! Woordevoka-
tie van 

— Borms' laatste brief aan zijn 
vrouw; lied: Mijn Schilt ende Betrou
wen 

— Uittreksel boek ,,Borms' van 
Valere De Pauw; lied: Vaarwel mijn 
broeder 

— Bormsgedicht van Willem El-
schot; lied: Gebed voor het Vader
land 

— Bormslied van Jef Eibers waarna 
korte bloemenhulde, oplaten vredes
duiven, ontsteken van de fakkels. 

— Vlaamse Leeuw 
Toelating werd gevraagd om door 

de volksvertegenwoordiging bloemen 
te laten neerleggen op de plaats van 
terechtstelling in de kazerne. 

10.40 u.: vertrek fakkels 
11 u.: officieel vertrek fakkelloop op 

de Grote Markt van Mechelen. Daar
na over Walem, Rumst, Kontich, Ede-
gem, Mortsel, Berchem, Borgerhout, 
Deurne naar Merksem. 

13 u.: Onmiddellijk aansluiting met 
de officiële stoet naar het graf van dr. 
Borms op de gemeentelijke begraaf
plaats van Merksem. Groeten aan het 
graf en toespraak door Clem De Rid
der. 

14 u.: Knapzak in VU-lokaal Vlanac 

op de Bredabaan waar boterhammen 
en warme dranken kunnen bekomen 
worden (op voorhand inschrijven). 

De initiatiefnemers doen een war
me oproep aan alle VU- en VUJO-
afdelingen. Lopers, volgwagens, mo-
tards, radiowagens. Wie schrijft in? 

Volgers en lopers van het arrondis
sement Antwerpen verzamelen om 
9u. 's morgens aan het distnkthuis 
van Merksem op de Bredabaan. Te
vens kunnen alle andere belangstel
lenden van de Bormsherdenking m 
Etterbeek hier op een autobus stap
pen. Dringend inschrijven is wel ge
boden ! 

Inschrivingen en inlichtingen bij Er-
win Brentjens, Edegemse Steenweg 
2 (bus 5) te 2550 Kontich tel. 03/ 
457.72.40 (18U.-20U.) 

Erwin Brentjens 

VU-MIddelkerke 16 
35. VU-Brugge-Noord 15 

VU-Dilsen 15 
VU-Kampenhout 15 
VU-Melle 15 
VU-SInt-Niklaas 15 
VU-Spermalie 15 
VU-Wervik 15 

42. vu-Grimbergen 14 
VU-Kalken-Laarne 14 
vu-Menen 14 
VU-NIjlen 14 
VU-Tervuren 14 

47. VU-Gent-St.-Pieters 13 
VU-Kessel 13 

49. Vü-Brakel 12 
VU-Bree 12 
VU-Ertvelde 12 
VU-KortrIjk 12 
VU-Oostduinkerke 12 
VU-Westende 12 
VU-Zomergem 12 
VU-Zonhoven 12 

Bormsherdenking 
te Merksem 

De traditionele Bormsherdenking 
te Merksem-Antwerpen zal dit jaar 
doorgaan op zondag 10 april 1988, 
met volgend programma: 

12.15 uur: Plechtige herdenkings
mis in de St.Franciscuskerk, Breda
baan, Merksem; voorgegaan door de 
e.h. K. Stappers, opraem., ere-abt 
van Averbode; homilie door e.h. Roel 
Vansteenkiste. 

13.15 uur: Optocht naar het graf 
van dr. Borms, Gemeentelijk kerkhof. 
Van Heybeeckstraat, Merksem, met 
bloemenhulde en gelegenheidstoe
spraak door Cl. De Ridder. 

Het SMF-Scheldekoor Antwerpen 
en de Vlaamse Volksharmonie verle
nen hun medewerking. 

Wij doen beroep op alle Vlaamse 
verenigingen deze Bormsherden
king, 60 jaar na de triomfantelijke 
Bormsverkiezing van 1928, met hun 
vaandels te willen opluisteren. 

Jan Lauwers ten 
grave gedragen 

Op paaszaterdag werd In Mechelen 
een groot Vlaming ten grave gedra
gen, archltekt-stedebouwkundige Jan 
Lauwers. Hij was juist 90 jaar gewor
den. 

Jan Lauwers was een Vlaming van 
wereldformaat. In 1927 behaalde hij 
de Rome-prijs en werd in 1954 lid van 
de Koninklijke Akademie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kun
sten. Als stedebouwkundige, als res
taurateur van historische monumen
ten en inzake industriële vormgeving 
genoot hij internationale erkenning. 

Dit heeft Jan Lauwers nooit belet 
trouw te blijven aan zijn eigen volk. 
Vuurkruiser tijdens de Grote Oorlog, 
was hij een tijd lang voorzitter van de 
Vlaamse Oudslrijders afdeling Me
chelen. 

Zelf beschouwde hij de restauratie 
van de door de oorlog geschonden 
kerk van O.L.V.-over-de-Dijle als zijn 
meesterwerk. Mechelen en Vlaande
ren moeten hem dank. 

Onder de aanwezigen merkten wij 
een delegatie van de Koninklijke Aka
demie op, Johan Fleerackers namens 
de Koninklijke Kommissie voor Monu
menten en Landschappen en VU-
kamerlid Herman Candries. 

7 APRIL 1988 
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Golfterrein In TIelt-Winge 

Klachten en overtredingen 
Tijdens de openbare zitting van de Vlaamse Raad interpelleerde 

VU-kamerlid Luk Vanhorenbeek de minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening, de PVV-er Ward 
Beysen, omtrent de aanleg van een golfterrein zonder vergunning 
te Tielt-Winge. 

Door de voormalige minister, PVV-
er Jean Pede, werd aan de eigenaar 
geschreven dat er principieel akkoord 
kan gegaan worden met de aanleg 
van een golfterrein, op voorwaarde 
dat geen vergunningsplichtige wer
ken, zoals aanmerkelijk wijzigsn van 
het relief of ontbomen, dienen uitge
voerd te worden 

Ontbossing 
Intussen werd vastgesteld dat 4 

hektare jonge beuk en eik volledig 
gerooid werden In toepassing van 
artikel 44 van de Stedebouviwet is 
hiervoor een bouwvergunning ver
eist Bovendien dienen eventuele 
kappingen te kaderen in een beheers
plan, vermits een gedeelte van het 
terrein gelegen is in een beschermd 
landschap In Tielt-Wmge staan wij 
echter voor een volledige ontbossing, 
hetgeen m tegenstrijd is met het be
heersplan, dat selektieve kappingen 
voorziet 

Op de vraag van L Vanhorenbeek 
of het gemeentebestuur van Tielt-
Winge voldoende toezicht gehouden 
heeft om te beletten dat vergunnmgs-
plichtige werken worden aangevat en 
uitgevoerd zonder vergunning, ant
woordde de minister 

,,ln toepassing van artikel 66 van 
de Stedebouwwet zijn m eerste in
stantie de gemeentelijk overheden 
bevoegd en aangewezen om even
tuele bouwmisdnjven op te sporen en 
vast te stellen" 

En de minister vervolgt dat — inge
volge klachten — de AROL, Buiten
dienst Leuven, reeds een onderzoek 
ter plaatse heeft ingesteld Terwijl de 
klachten reeds dateren van veel vroe
ger, werd het onderzoek pas op 28 
maart 1988 uitgevoerd De resultaten 
van dit onderzoek konden nog niet 
worden meegedeeld 

Negatieve adviezen 
Op de vraag of proces-verbaal werd 

opgesteld en aan het parket voor 
onderzoek werd overgemaakt, bleef 
de minister het antwoord schuldig 

Tenslotte vroeg L Vanhorenbeek 
of een BPA de oorspronkelijke be
stemming van het Gewestplan kan 
wijzigen, met andere woorden of na
tuurgebied en landbouwgebied re-
kreatiezone kunnen worden tvlinister 
Beysen replikeerde dat de Raad van 
State nogmaals recentelijk bevestigd 
heeft dat een dergelijke afwijking wet
telijk mogelijk is, maar dan wel binnen 

In het Pajottenlands Jongerencentrum 

Juridische advlesverlenlng 
voor jongeren 

België staat in verhouding tot andere Europese landen nog een 
heel eind achterop wat rechten voor jongeren betreft. De meerder-
jarigheidsgrens is in ons land nog steeds 21 jaar. In de meeste 
andere landen van ons kontinent 18 jaar. 

Niet elke jongeren struikelt hierover. 
Het is pas wanneer er problemen zijn dat het erop aankomt te 

weten wat je rechten zijn. 

Over de weinige rechten die jonge
ren dan hebben, wordt er in alle ernst 
gezwegen Wordt de jongeren ,,be
wust" onmondig gehouden' 

Gelukkig maar dat enkele jonge
renorganisaties deze problematiek 
ter harte nemen Zo doet ook het 
Pajottenlands Jongerencentrum 

In navolging van Nederland Wallo
nië en JIAC-Brugge waar een kinder-
wetswinkel is uitgebouwd, is er bij ons 
een Jongerenwetswinkel 

De jongere en jongvolwassene kan 
rechtstreeks zijn of haar vragen stel
len aan een jurist die op het centrum 

aanwezig is, eiKe zaterdagvoormid
dag tussen 10 uur en 12 uur 

Bij deze juridische adviesverlenmg 
kan je werkelijk met alles terecht bv 
vragen i v m ouderlijke macht, ont
voogding, verlengde minderjarigheid, 
samenwonen, huwelijkskontrakt, vnje 
tijd, schoolkeuze echtscheiding stu
dietoelagen stage-overeenkomst -i-
jobwerk, werkloosheid, weglopen 

Je krijgt de nodige inlichtingen en 
samen wordt er naar een oplossing 
gezocht Dit kan zowel persoonlijk als 
telefonisch Markt 15 (ga eerst de 
lange binnengang door) te 1680 Len-
nik 02/532 09 59 

bepaalde grenzen het Gewestplan 
moet achterhaald zijn, het moet be
antwoorden aan bestaande planologi
sche gronden, die duidelijk en goed 
gelokaliseerd kunnen worden Op dit 
ogenblik loopt de procedure van ont
werp van BPA ,,Golfterrein in Tielt-
Winge" Voor zover ons kamerlid kon 
vernemen, werden door diverse dien-
ten enkel negatieve adviezen uitge
bracht 

Donderdag 7 april 

Dag zonder tabak 
Op voorstel van de VU-senatoren 

R Blanpain W Peeters en J Valke
niers, heeft de Vlaamse Raad een 
resolutie aanvaard waarbij de Vlaam
se Exekutieve gevraagd wordt ter 
gelegenheid van de-dag-zonder-ta-
bak georganiseerd door de Wereld
gezondheidsorganisatie op 7 april 
a s , zijn akties ter bestrijding van het 
roken verder te zetten en uit te brei
den vooral op het domein van ge
zondheidsvoorlichting en opvoeding 

BRABANT 
APRIL 
8 TIELT-WINGE: Vlaams bal in 
Tielt-Cit Vanaf 20u 30 Org VU-
Tielt-Winge 
9 ASSE: Jaarlijks VU-etentje in ge
zellige atmosfeer in de zaal Gildenhof 
Kalkoven Vanaf 19u ook op 10/4 
vanaf 11 u 30 tot 21 u 
10 VLEZENBEEK: Lentewandeling 
langs de boorden van de Vleze Ver
trek Gemeenteplem om 14u Afstand 
6-8 km Deelname gratis Rubberen 
laarzen aanbevolen Org Vlaamse 
Werkgroep De Vreze, Vlezenbeek 
10 DIEGEM: Spaghettifestijn met 
wijn, in zaal De Milde, Kerktorenstraat 
2 Vanaf 12u Org VU-Diegem 
16 JETTE: 16e Bal in het St Pie-
terskollege Deuren om 19u Org 
VBGJ 
16 SINT-M ARTENS-BODEGEM: 
8e pannekoekenfestijn en boterham
men op zijn Pajots In de gemeen
schapslokalen Schoolstraat Vanaf 
18u Ook op 17 april vanaf 15u Org 
VU-St -Martens-Bodegem 

22 HUIZINGEN: Optreden ,,'t Kliek-
ske" in zaal Union, Torleylaan Gast-
stpreker Willy Kuijpers Om 20u 
Kaarten wk 100 fr Org Vernieu
wing-Huizingen 
24 LEUVEN; Met de Rodenbach-
kring Leuven naar het Zangfeest Ver
trek uit Scherpenheuvel met halte in 
Rillaar, Aarschot, Wezemaal, Wilsele, 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat 2 
betrekkingen van politieagent(e) te begeven zijn aan de gemeente 
Grimbergen 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gericht 
aan de Heer Burgemeester van Grimbergen met een aangetekende 
brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te worden op 26 april 1988 

De aanv^fervingsvoorwaarden, de bij de kandidatuur te voegen doku 
menten examenprogramma alsmede bijkomende mlichtingen kunnen 
bekomen worden op de dienst Sekretarie — personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 02/269 12 47 of 02/269 60 00 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
In opdracht 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J VAN DE VELDE J MENSALT 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van OVERUSE legt een wervingsreserve 

aan van POLITIEAGENTEN 

Nadere inlichtmgen omtrent aanwervingsvoorwaarden en examen 
programma kunnen bekomen worden op de rekendienst personeels 
dienst van het gemeentebestuur van Ovenjse, tel 02/687 60 40 

De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen van en te 1900 OVERUSE De kandidaten 
lijst wordt afgesloten op 30 april 1988 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Restauratie beschermde Godshuizen Blindekens — van Paemel en 
Marius voet in de Kreupelen- en Kammakerstraat te Brugge. 

Op dinsdag 10/5/1988 om 11 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de mschnjvmgen voor de openbare aanbeste 
ding van Partij 4: Verwarming. 

Erkenning categorie D 17 klas 1 
Termijn 60 werkdagen 
Raming l 390 088 fr incl 6 % BTW 

Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, W T C ge 
bouw Toren 3, tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 
Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architect Jan Waes (tel 050/34 48 33) Maalsesteen 
weg 301 te 8310 Brugge 3 iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 760 fr 
inclusief BTW en dat na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
775 5490724 60 van architect Jan Waes, Maalsesteenweg 301 te 8310 
Brugge 3 of tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voor 
zitter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het 
KB van 22/4/1977 Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 4 
Verwarming" 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Restauratie beschermde Godshuizen Blindekens — van Paemel en 
Marius voel in de Kreupelen- en Kammakerstraat te Brugge. 

Op dinsdag 10/5/1988 om lO.SOu zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de inschnjvmgen voor de openbare aanbeste 
ding van Partij 3: Electriciteit. 

Erkenning categorie P klas 1 
Termijn 60 werkdagen 
Raming 1 299 875 fr excl BTW 6 en 19 % 

Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C 
gebouw Toren 3, tweede verdieping, Simon Bolivaerrlaan 30 te 1210 
Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architect Jan Waes (tel 050/35 48 33) Maalsesteen 
weg 301 iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 760 fr 
inclusief BTW, en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
775 5490724 60 van architect Jan Waes Maalsesteenweg 301 te 8310 
Brugge 3 of tegen kontakte betahng 

De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOUDRON, Voor 
zitter van het OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het 
K B van 22/4/1977 Op beide omslagen moet vermeld worden ,Partij 3 
Electriciteit" 

Station Leuven, Winksele, Korten-
berg en Steenokkerzeel Kaarten in 
inschrijvingen voor bus Kiekenstraat 
1 te Leuven (016/23 04 82) 
26 LEUVEN: Spreekbeurt prof dr 
H Delooz In zaal St Jozef, Burge
meesterstraat 57 Aanvang 14u In
kom 150 fr Inschrijven vóór 19 april 
bij de Rodenbachknng Leuven 

Zaterdag 7 mei '88 
vu-feest 
te Brussel 

Het feest van de Volksunie ar
rondissementen Brussel en Hal-
le-Vilvoorde kende vorig jaar een 
reusachtig sukses 

Nu reeds staat het vast in 
1988 wordt het tweede Volks
unie-feest in 't hart van Brussel 
opnieuw een voltreffer 

Een echt feest met zang, mu
ziek en dans 

Voor jongeren en ouderen 
Met artiesten die borg staan 

voor kwaliteit 
Met tombolaprijzen die U doen 

watertanden 

Kortom een feestelijke en zelf
bewuste Vlaamse manifestatie in 
het hart van onze hoofdstad 

VOLKSUNIE 

^Sl^^ëtr 
Zaterdag 7 mei 

CONNIE NEEFS 
GEHY LÊEKENS 
mia BAND 

BALLETGHOEP 
DANSPROJECT 

SUPEmFUIF 
met 
Disco-Bar 
IMAGINATION 

in 't hart van Brussel 

Sekr. Vlaamse 
Organisaties 

Het Sekretariaat Vlaamse Organis-
taties IS voorlopig gevestigd in Parijs
straat 75 Leuven (016/22 09 66) 
Zoals voorheen, zal ook de IJzerbe-
devaartwinkel in hetzelfde lokaal ge
vestigd zijn 

De openingsuren zijn van 10 30u 
tot 12 30u en van 14 tot 18u , elke 
weekdag, 's Zondags gesloten 

zo^K^Rg^ 
D 21j jongeman, A3 mechanica, met 
3j ervaring als magazijnier in firma 
van auto-onderdelen, zoekt een nieu
we betrekking in het Brusselse Lie
ver een administratieve dan een tech
nische job Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/ 569 16 04 

n 34j gescheiden vrouw met diplo
ma van hoger secundair technisch 
onderwijs, ervaring als bediende en 
vaardigheid in dactylo en computer-
werk, zoekt een passende betrekking 
in het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 

Gevraagd 
C Opvoedster A2, Verpleegster A2 of 
middelbaar onderwijs niveau A2 liefst 
met enige ervaring m de sociale sek 
tor Voor D A C in opvanghuis voor 
thuisloze vrouwen en kinderen Bij 
voorkeur omgeving Antwerpen en be
reid zijn in ploegverband te werken 
Telefonisch kontakt opnemen met 
Mevr De Doncker Irene, tel 03/ 
455 40 05 
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18 m 
Basisdokument na studie en overleg 

Gemeentelijk 
migrantenbeleid te 

Samen met een deel van de lijst voor de gemeenteraadsverkie
zingen (zie Wij van 24 maart j.l.) werd door de Gentse VU een nota 
Inzake gemeentelijk migrantenbeleid aan de pers voorgesteld. Dit 
uitgebreid (15 biz.) en afgewogen basisdokument, dat door de 
politieke raad van 17 maart werd goedgekeurd, kwam tot stand na 
heel wat studie en diskussie. 

Gent 

Gent telt ongeveer 9 000 vreemde
lingen die tot de zogezegde pro
bleemgroep behoren Deze met on
belangrijke minderheid heeft daaren
boven te maken met een deel van de 
Gentse bevolking dat met tot het 
meest bevoorrechte behoort 

Onderwijs 
De VU stelt vast dat er m de praktijk 

geen migrantenbeleid is en vraag 
daarom één verantwoordelijke sche
pen die alle initiatieven koordmeert 
en begeleid Voor de Gentse VU is 
het taalonden/vijs essentieel en priori
tair in het integratieproces Daarom 

wordt gepleit voor bv taalondenwijs 
voor werkloze migranten door de RVA 
in samenwerking met stedelijke én 
privé-instellingen 

Het onderwijs in haar geheel is 
trouwens bijzonder belangrijk De VU 
wil er zeker naar streven dat geen 
nieuwe koncentratiescholen ontstaan 
(100 % vreemde kinderen) en dat het 
personeel van de bestaande koncen-
tratie-scholen de zekerheid krijgt te 
kunnen verder samenwerken aan 
kwalitatief onderwijs 

Verder worden konkrete maatrege
len gevraagd inzake huisvesting om 

Sociaal dienstlietoon 
kamerlid Nelly Maes 

Elke maand 
1e maandag om 18 u te Belsele 

BIJ OCMW-lid Arnold Vandermeulen, 
Belseledorp 90 te 9180 Belsele tel 
772 40 60 

Scheldekant 1e zaterdag te Krui-
beke om 14u 30 bij Albert De Volder 
Kapelstraat 21 te 2760 Kruibeke tel 
774 20 01 

2ezaterdag te Stekene o m l l u in 
het Dienstencentrum Dorp 63 te 
9090 Stekene 

3e zaterdag Ie Sint-Gillis-De Klinge, 
om 15u bij Albert Van de Wiele, 

Stationsstraat 159 te 2780 Sint-Gillis, 
tel 770 65 78 

4e zaterdag te Kieldrecht-Verre-
broek-Doel, om lOu bij raadslid Bou-
dewijn Vlegels, Tragel 53 te 2790 
Kieldrecht, tel 773 5129 o m l l u te 
Melsele-Beveren bij raadslid Ghis-
leen Van Vessel Gaverlandstraat 16 
te 2740 Melsele tel 775 95 07 

Elke maandag van 16u tot 18u en 
elke vrijdag van 14 tot 16u ten huize 
van Nelly Maes St Jansplein 15, 
2700 Sint-Niklaas En voor dringende 
zaken op afspraak Nelly Maes 
(776 49 74) 

zo de gettovorming tegen te gaan en 
de spreiding te bevorderen 

De Volksunie ziet integratie met als 
vrijblijvend Niemand kan enerzijds in 
en anderzijds vreemdblijven aan de 
gemeenschap waarbinnen hij leeft 
Het imperatief karakter van de inte
gratie — dat noodzakelijk overheid
soptreden wettigt — doet geen af
breuk aan de eigen kuituur, de eigen 
gebruiken en de gewoonten van de 
migranten 

Overleg 
De VU erkent en aanvaardt deze 

verscheidenheid, doch wil dat het 
beleven van de eigenn kuituur, van 
de eigen gebruiken en gewoonten, 
gebeurt mits naleving van de Belgi
sche wetten, reglementen en veror
deningen en in overeenstemming met 
de plaatselijke gebruiken en gewoon
ten Belangrijk daarvoor is dat de 
optredende organen en politionele 
diensten zich gesteund weten door 
alle beleidsverantwoordelijken 

De VU erkent dat waar grote groe
pen migranten gekoncentreerd zijn er 
problemen zijn die door overleg moe
ten ondervangen en/of opgelost wor
den Dit moet door de Gentse VU in 
het kader van de door haar voorziene 
wijkraden gebeuren en met door een 
vertegenwoordiging van de migran
ten in een gemeentelijk overlegor
gaan 

De Volksunie is gekant tegen het 
toekennen van stemrecht aan mi
granten als vorm van politieke partici
patie De wet van 27 juni 1984 biedt 
de migranten ruime mogelijkheden 
om via naturalisatie uitdrukking te 
geven aan hun wil tot volledige inte
gratie binnen de gemeenschap waar
in ZIJ leven Carla Brion 

Omdat de gehandikapte niet alleen moet staan 

Integra '88 
Van vrijdag 24 juni tot maandag 27 juni 1988 moet het Brugse 

Beursgebouw tonen dat elke vorm van handikap zo niet een 
oplossing dan toch een belangrijke verzachting mogelijk Is. 

IN de loop van juni 1987 kregen we 
van de Brugse en jubilerende 
,,Raad voor Minder-Validen" on
middellijk gehoor op onze sug

gestie om eens naar buiten te komen 
met alle middelen die ter beschikking 
zijn om het lot van gehandikapte men
sen te verzachten 

Daarbij werd aan tenminste dne 

komponenten gedacht de gekom-
mercialiseerde produkten, het wel-
zijnwerk en het wetenschappelijk on
derzoek 

Niet geïsoleerd 

Terwijl miljarden (dollars en roe
bels) worden gespendeerd om elkaar 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Restauratie beschermde Godshuizen Blindekens — van Paemel en 
Marius voet in de Kreupelen- en Kammakerstraat te Brugge. 

Op dinsdag 10/5/1988 om 10 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de inschnjvingen voor de openbare aanbeste 
ding van Partij 2: Sanitair 
Erkenning categorie D 16 klas 1 
Termijn 60 werkdagen 
Raming 1 291 970 fr incl 6 % BTW 

Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C 
gebouw Toren 3, tweede verdieping, Simon Bohvaerlaan 30 te 1210 
Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architect jan Waes (tel 050/35 48 33), Maalsesteen 
weg 301 te 8310 Brugge 3, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 760 fr 
inclusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
775 5490724 60 van architect Jean Waes, Maalsesteenweg 301 te 8310 
Brugge 3 of tegen kontakte betaling 

De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen afgegeven worden aan de heer F BOURDON, 
Voorzitter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 
van het K B van 22/4/1977 Op beide omslagen moet vermeld worden 
„Partij 2 Sanitair" 

naar het leven te staan of minstens 
een menseleven-lang ongelukkig te 
maken, behoort het tot de absurditei
ten van het menselijk gedrag dat, 
tegelijk en met heel bescheiden mid
delen, door wetenschappers inspan
ningen worden opgebracht om de 
ergste psychische en fysische euvels 
te bekampen Het welzijnswerk — 
met genommeerde blikvangers zoals 
het Instituut voor gehoor- en spraak-
gestoorden Spermalie, en de instel
ling voor blinden Licht en Liefde — 
ziet dan ook reikhalzend uit om de 
resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek te testen en in de praktijk 
te brengen 

Een en ander betekent dat de ge
handikapte minstens met meer moet 
worden verborgen gehouden of ge
ïsoleerd, zelfs kan er voor gezorgd 
dat de gehandikapte terug een so
ciaal-nuttige funktie herneemt 

Uiteraard is ook elk menselijk we
zen vatbaar om een uitgesproken 
handikap op te lopen, de verlenging 
Van de levensduur, de vergrijzing van 
de bevolking sluit eigenlijk een stuk 
voorbestemming in om zich vroeg of 
laat van kleinere of belangrijke hulp
middelen te moeten voorzien 

Zo gezien richt Integra '88 zich tot 
een biezonder ruim publiek Brugge 
en de streek rond Brugge heeft trou
wens via talrijke instellingen, dien
sten en initiatieven bewezen dat de 
integratie-zorg er geen ijdel woord is 

Kunst 
Aan Integra '88 werd, voorbehou

den aan mindervalide kunstenaars, 
ook een prijsvraag voor beeldende 
kunst verbonden Want het lijdt geen 
twijfel dat het vinden van kunstige 
ekspressievormen voor de gehandi
kapte wel de mooiste blijk van inte
gratie IS 

Guido Van In, 
vu-schepen van Sociale Zaken 

Praktika over Integra '88 — kommer-
ciele deelname: dhr. D. Vermeire,, Nieu
we Gentweg 140, 8000 Brugge, 050/ 
33.07 57. 

Welzijnswerk, wetenschappelijk on
derzoek en prijsvraag voor beeldende 
kunst: Dienst Maatschappelijk Werken, 
Stad Brugge, Hoornstraat 6, 8000 Brug
ge. 
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7 BELZELE: Geleid bezoek aan de 
Zuivelfabriek Inex te Bavegem Ver
trek om 13u stipt met bus aan kerk te 
Belzele Terug rond 18u Deelname 
leden 150 fr , met-leden 200 fr In
schrijven bij bestuursleden van FVV-
Belzele 
8 ASSENEDE: Spreekbeurt door 
Chris Vandenbroeke over zijn laatst 
verschenen boek ,,Llit de Schemerzo
ne" Om 20u in Vlaams Huis 't 
Leeuwke, Diederikplein Inkom Gra
tis Org VU-Assenede 
9 ERTVELDE: 20 jaar Volksunie-
Ertvelde Dansfeest in zaal De Molen 
te Wippelgem Aanvang 20u 
9 ERTVELDE: Tentoonstelling 
,,Maurits Van Poucke" m Vlaamse 
huis De Veldbloem, Hoge Averijstraat 
5 Deze tentoonstelling loopt tot 1 mei 
en IS open op wo, do, vrij vanaf 17u 
op zaterdag vanaf 14u en zondag 
vanaf 10u 
15 GENT: Provinciale Bedevaart
avond in VTB-VAB-zaal Paddenhoek 
te Gent, om 20 Met toespraak van 
Koen Baert, diareeks en de Vagan
ten Inkom gratis Org Provinciale 
Ijzerbedevaartwerkgroep O VI 
16 HILLEGEM: Jaarlijks lekker eet
festijn in zaal Oud Gemeentehuis, 
Dorp, Hillegem Keuze uit varkensge
braad en rundstond 300 fr p p (soep 
inbegrepen), -12j 150 fr Vanaf 19u 
Ook op 17 april vanaf 12u Org VU-
Hillegem 
16 GAVERE: Edukatief bezoek aan 
de ondergrondse bunker luchtmacht

basis van Gavere-Semmerzake Ge
zien het beperkt aantal toegelaten 
deelnemers is inschrijving vooraf ge
boden Bijeenkomst om 14u op de 
markt te Gavere Org FVK-Gent-
Eeklo 
16 ZOMERGEIM: Goelash-festijn in 
het Parochiaal Centrum, Lt Dobbe-
laerestraat 14 om 20u Prijs 400 
fr p p Gezinskaart 1000 fr Inschrij
ven tot 10 april bij Frieda (72 88 91), 
Wiet (72 98 23) en Willy (72 78 71) 
Org Vlaamse Knng en VU-Zomer-
gem 
18 SINT-NIKLAAS: Voordracht 
door Mare Platel over de aktuele poli
tieke toestand Om20u indeCipiera-
ge. Grote Markt Org DF-Sint-Ni-

28 SINT-NIKLAAS- Voordracht 
door prof Monique Jacqmain over 
,,Lodovico Guicciardim en de Lage 
Landen bij de zee", aktiviteit in het 
kader van de Italiaanse week Om 
20u 15 m de Stedelijke Openbare 
Biblioteek, H Heymanplein Org 
DF, VTB-VAB en LBC St Niklaas 
23 AALST: Eetfestijn van afdeling 
Aalst-Centrum In zaal 't Kapelleken, 
Meuleschettestraat Deuren 19u , 
deelname in de kosten 350 fr 
23 GENT-BRUGSEPOORT: Gent
se kabaretavond met ,,Moereloere", 
om 20u m Centrum Reinaert, Rei-
naertstr 26 Deuren 20u Grote par
king op binnenkeer Inkom 100 fr , 
kaarten bij Jaak Taghon (26 41 91) of 
bestuursleden Org VU-Gent-Brug-
sepoort 

vJj)Gcoodt 
VERZEKERINGSMAKELAARS 

E3 Plein 1, 9218 Gent 

Tel 091/31 25 2 5 - T e l e x 12581 

Provinciale 
iJzerbedevaartavond 
te Gent 

Sedert de meimaand van vong jaar 
werd in Oost-Vlaanderen een Provin
ciale Ijzerbedevaartwerkgroep opge
richt Dit met een viervoudig opzet 

— De IJzerbedevaart en zijn bood
schap binnen de provincie Oost-
Vlaanderen propageren en bekend 
maken 

— De werking van de verschillende 
plaatselijke kernen te koordmeren via 
regelmatige werkgroepvergadenn-
gen 

— Als centraal verdeelcentrum fun
geren bij de jaarlijkse Bedevaartpro
pagandaslag en het koordmeren van 
het busvervoer m de provincie naar 
de IJzerbedevaart 

— Het jaarlijks organiseren van een 
provinciale aktiviteit rond de komen
de IJzerbedevaart Dit jaar heeft deze 
provinciale Bedevaartavond zijn eer
ste editie in de VTB-VAB-zaal in de 
Paddenhoek te Gent op vrijdag 15 
april om 20u 

Programma 

Toespraak door nationaal sekreta-
ris van het IJzerbedevaartkomitee, 
Koen Baert 

Premiere van de diareeks ,,Dit is de 
IJzerbedevaart" door Lieve en Rom 
Duprez 

Optreden van ,,De Vaganten", 
Vlaanderens troubadoers bij uitstek 
en vaste waarden bij het IJzerbede-
vaartgebeuren 

Nadien nog gelegenheid voor een 
gezellig samenzijn met tombola 

De toegang voor deze avond is vnj, 
wel kan een daadwerkelijke steun 
aan de bedevaartwerkgroep verleend 
worden door de aankoop van een 
steunkaart (100 fr) 

Deze avond heeft plaats dankzij de 
steun van VTB-VAB, VAB-njschool 
Evergem, Noordstarfonds, Vlaams 
nationaal ziekenfonds Flandria 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 

IZEGEM 
Het OCMW van Izegem verklaart volgende funkties open 

OPSTELLER (m/v) 
KLERK (m/v) 

Voltijds en/of halftijds op proef in vast dienstverband 

en wenst over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve van 
zowel voltijds als halftijdse opstellers en klerken 

De kandidaturen (één pr functie), met afschrift van vereiste diploma 
en curnculum vitae, dienen per aangetekende zending gezonden te 
worden aan de Heer Voorzitter van het O C M W, Kokelarestraat 2 te 
8700 Izegem, uiterlijk op 29 april 1988 (datum poststempel) 
Inlichting Personeelsdienst O C M W - Kokelarestraat 2 
8700 Izegem Tel 051/30 28 51 
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WEST-VL. 
APRIL 

7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Ons 
een zorg gevolgen v/d besparings
maatregelen v/d psychiatnsche in
stelling , om 19u 30 „Praktische me
thode tot het aanleren van zelfred
zaamheid bij mentaal gehandic " 
Org Welzijnszorg W VI 
8 BRUGGE- Tentoonstelling ar 
moede Piet Van den Bossche Tot 20 
april m Het Brugse Vrije, Katelijne-
straat 115 Org Vlanajo 
8 IZEGEM Vlaams Huis vanaf 
20u Tweede kaarting Ook op 10/4 
vanaf lOu Org Kaartersklub 
Vlaams huis 
10 IZEGEM. Vertrek voor de wan
deling te Westrozebekeo I v L Maer-
tens, om 13u 30 aan het Vlaams huis 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
10 IZEGEM: Orangerie kasteel 
Blauwhuis, 14u 30 tot 18u Tentoon
stelling .Kleinbeeld, 20 jaar kleingra-
fiek Emiel Hoorne" Gratis toegang 
Org o a m m V Vlaamse Studie- en 
Vomingskring Izegem 
12 IZEGEM: Bovenzaal ASLK om 
20u Renaat Peneel over microgolf 
Org FVV-lzegem 
13 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 „Depres
sie een welvaartziekte'" Org Wel
zijnszorg W VI 
14 ROESELARE: Jongeren en hun 

Dienstbetoon 
in Waregem 

De afdeling Waregem heeft haar 
dienstbetoon uitgebouwd en wel als 
volgt 

Plaats Volksunielokaal De Klau-
waart, Markt Waregem Volksverte
genwoordiger Paul Van Gansbeke 
ledere derde woensdag van de 
maand van 17u 30 tot 18u 30 Sena
tor Michiel Capoen iedere woensdag 
van de maand van 17u 30 tot 18u 30 
Provincieraadslid Jan Fonteyne ie
dere woensdag van 18u30 tot 
19u30 

rechten St Michielsstraat 23 om 
20u Org Vlanajo-West-Flandna 

18 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad 
huis, 15u Lieve en Ron Deprez met 
een diamontage over de IJzertrage 
die 14-18 Org WVG-lzegem 

14 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u30 ,,Een 
straat zonder einde (over drugge
bruik)", om 19u30 ,,Praktische 
wenken bij de aanpassing v/e woning 
voor hulpbehoevenden" Org Wel
zijnszorg W VI 
14 MENEN: leperstraat 65 Om 
19u30 ,,Stress" Org Welzijnszorg 
WVI 
15 BRUGGE: Katelijnestraat 115 
Om 14u30 ,,Dan is er altijd het 
OCMW nog" Org Welzijnszorg 
WVI 
20 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, Om 19u 30 ,,De psy-
cho-sociale en organisatonsche as-
pekten van de thuisgezondheidszorg 
Org Welzijnszorg W VI 
21 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Om 14u 30 ,,Nieuwe 
projekten om gehandikapten te inte
greren in de samenleving" Om 
19u 30 De diagnose van borstkanker 
Org Welzijnszorg W VI 
24 BLANKENBERGE: Naar het 
Zangfeest-Antwerpen Vertrek om 
8u 30 stadhuis Blankenberge Terug 
rond 20u Prijs 680 fr (bus + in
gang) Inschrijven Em Duysters, de 
Smet de Naeyerlaan 86 Org Vlaam
se Kulturele Knng Blankenberge en 
WVO 
24 DEERLIJK: Debat voor alle 
jeugdverenigingen van Deerlijk over 
Deerlijk 2000 Om lOu 30 in het 
Schoolhuis te Deerlijk 
27 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u30 Het 
OCMW in de kijker Org Welzijns
zorg W VI 
27 KORTRIJK: Parochiaal Cen
trum ,,De Madeleine", Violierstraat 
Hoe leefden mensen vijftig jaar gele
den 'Om 14u 30 Org Welzijnszorg 
WVI 
28 IZEGEM: Oud Stadhuis, Koren
markt om 20u De nieuwe armoede 
slachtoffers van de welvaart Org 
Welzijnszorg W VI 

Antoon Vanderpiaetse wordt lierdaclit te Tieit 
Maandag 11 april heeft in de 

kerk van de paters Minderbroe
ders te Tielt een met-alledaags 
koncert plaats Koor en Orkest 
Zanglust uit Tielt brengen dan, in 
samenwerking met het Smt-Mar-
tmuskoor uit Baarle-aan-de-Leie, 
een herdenkingskoncert Antoon 
Vander Plaetse 

Deze Vlaams-nationale voor

drachtkunstenaar die zovele ge
neraties Vlamingen in vuur en 
vlam heeft gezet kan nog op gro
te dankbaarheid rekenen 

Het Sint-Martmuskoor uit Baar-
le-aan-de-Leie en het kon Koor 
en orkest Zanglust uit Tielt staan 
o I V van hun dingenten Dirk Cor
nells en Bart Snauwaert Kaarten 
(150 fr) kunnen worden gekocht 

iViaaseil( naar Zangfeest 
Het IJzerbedevaartkomitee-gewest 

Maaseik legt een bus in naar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest 

Prijs: reis -i- inkomkaarten (van 
250 fr) 400 fr per persoon, studen
ten, kinderen -i-12 jaar en derde leef
tijd 200 fr per persoon Gans gezin 
(ongeacht aantal) 1200 fr 

Inschrijven: 
G Gernts, Pastorijstraat 3, Geistin-
gen-Kinroo 
M Assenberg, Schoolstraat 7, Opoe-
teren (86 58 04) 
R Brouwers, Hoogstraat 6, Neeroete-
ren (86 45 06) 
J Deben, Oude Ophoverbaan 88, 
Maaseik (56 47 38) 
L DeClerck, Dorperberg 18 Opoete-

ren (86 36 24) 
M Meuwis, Neeroeterenstraat 67 
Opoeteren (86 65 24) 
R Nauwelaerts, Dorperberg 33, 
Opoeteren (86 34 56) 
W Rosiers, Wijklaan 21, Neeroeteren 
(86 35 38) 
P Theelen, Nachtegaallaan 28, Elen 
M Vandersteegen Ridderpadstraat 
42, Opoeteren (86 31 08) 
M Vastmans, Burg Henrylaan 88, 
Rotem (86 73 97) 
K Thevissen, Europalaan 38 Dilsen 
(75 50 52) 
Chr Cuppens-Goossens, Kinrooier 
steenweg 42 Neeroeteren (86 34 50) 
M Verheyen, Voorshoventerweg 62, 
Neeroeteren (86 45 60) 

bij Paul Carpentier, Bruggestraat 
6 te Tielt (051-40 06 12), bij de 
leden van Zanglust of even voor 
het koncert aan de ingang van de 
Paterskerk Het koncert begint 
om 20 u 

LIMBURG 
APRIL 
8 GENK: Voordracht over,,Het tes
tament van de IJzer vrede of M i r ' " 
door Edwin Truyens en ,,De Vossen 
van Troje" door Mare Jons In zaal 
Slagmolen, Slagmolenstraat om 20u 
Toegang vrij Org SMF-Limburg 
15 BREE: Zangstonde in café Cam-
brinus o I v Jef Geebelen, ter voorbe
reiding van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest, vanaf 20u 

24 HEUSDEN-ZOLDER- Per auto
car naar het Zangfeest Vertrek 13u 
aan de Oude Kring, St Willebrordus-
plein Terug rond 18u30 Prijs 400 
fr ingang 200 fr busreis totaal 600 
fr Plaatsbespreking Frans Vanstipe-
len 011/42 59 95 
29 GENK: ,,Stress' Om 20u in 
AVZ-Limburg, Nieuwstraat 35 Org 
Vlanajo 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug '88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanlcki Hedwige) 
prijs van zondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles incl 
info op hogervermeld adres 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

'S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u Zondag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN • AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053 78 10 09 en 053-21 27 57 

OEVRIESE 

baron ruzcttelaan 78 
1320 kruuc * 

baan brugfc - Oostkamp 
*•„ 050/}? 74 04 j ^ 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marw/itz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

Alle trofeeën wimpels bekers 
speldjes badges enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastori)straat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

BLOEMEN 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

mjgrostraat 128 

n.v. de winne-
fabrisac 
handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagen) 

DEROOSEN.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aaibt 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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,,Behandel 
blinden als normale mensen" 

VARSENARE. — Zondag is het Beloken Pasen. 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op die dag in de 
Vlaamse kerken een omhaling georganiseerd ten 
voordele van „Blindenzorg Licht en Liefde vzw". 
Vroeger gebeurde dit door het aanbieden van paarse 
bloempjes aan de kerkportalen, maar deze traditie 
lijkt nu ten dele verdwenen. Alhoewel er voor het 
komende weekeinde toch nog 90.000 kunstbloemen 
werden besteld. 

Een organisatie die het verdient zelf eens in de 
bloemen te worden gezet. 

ADOLF VAN KERSCHAVER 
is 45 jaar en sinds 10 jaar 
direkteur van ,,Blinden

zorg Licht en Liefde vzw". Hij 
heeft een diploma van onderwij
zer en van sociaal assistent. Hij 
gaf een tijdje les, verbleef 2,5 jaar 
in Algerië en was medewerker 
aan de studiedienst van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen. 

,,Blindenzorg Licht en Liefde" 
is een vzw die tot doel heeft in 
een kristelijke geest de specifie
ke belangen van de blinden en 
slechtzienden in Vlaanderen te 
behartigen. Aanvankelijk beperk
te deze organisatie zich tot de 
oud-leerlingen van Spermalie, de 
Brugse school voor doven en 
blinden. Ondertussen is ,,Blin
denzorg Licht en Liefde" uitge
groeid tot veruit de belangrijkste 
Vlaamse organisatie voor volwas
sen blinden en slechtzienden, die 
een hele waaier van diensten, 
verenigingen en instellingen, ver
spreid over heel Vlaanderen 
heeft. Opvallend is dat deze van 
oorsprong kristelijke organisatie 
zich richt tot èlle gezichtsgestoor
den, ,,van welke politiek of le
vensbeschouwelijke gezindheid 
ook". 

,,Blindenzorg Licht en Liefde" 
overkoepelt een reeks vzw's die 
diensten verlenen aan al wie 
slechtziend of blind is. Het res-
pektabel aantal vzw's is een 
noodzaak, indien men wil kunnen 
genieten van de diverse bestaan
de toelagen. De gelijknamige 
Vereniging telt 3500 blinde en 
slechtziende leden. Via de socia
le dienst worden in totaal zo'n 
5.000 mensen geholpen. Men 
schat het aantal ernstig gezichts
gestoorden en blinden in Vlaan
deren op 7.000. 

De ziende wereld 

Wél erg moeilijk blijft de kwes
tie van de paperasserij, het invul
len van formulieren en dokumen-
ten dus. Waarvoor een blinde 
steeds beroep moet doen op ie
mand anders. 

Voorts zien wij het als een 
belangrijke taak de blinden en 
slechtzienden ruim te informe
ren, hen in te lichten over hun 
rechten en mogelijkheden. 

Een groot punt tenslotte bij de 
integratie omhelst de betrachtin
gen hen zelfstandig te laten funk-
tloneren, zeker wanneer het men
sen zijn die op latere leeftijd blind 
geworden zijn..." 

WIJ: Wat zijn voor blinden 
anno 1988 de grootste proble
men waarmee zij gekonfron-
teerd worden? 

A. Van Kerschaver: ,,Als di
rekteur kom ik niet meer direkt in 
kontakt met veel blinden. Maar 
één van de hoofdproblemen voor 
blinden betreft, net zoals in de 
ziende wereld, de tewerkstelling. 
Dit probleem wordt er niet kleiner 
op; trouwens voor de meeste ge-
handikapten. 

f\/len poogt blinden te integre
ren, met wisselend sukses. Zo 
zijn er verschillende blinden die 
hogere studies aanvatten en niet 
zelden lukt hen dit ook. Hét pro
bleem echter is naderhand een 
job vinden. Ook de mensen die 
uit de speqiiieke instituten ko
men, slagen èr steeds moeilijker 
in werk te vinden. Vooral omdat 
de ,,klassieke" beroepen, zoals 
telefonist en daktylo, aan het ver
dwijnen zijn. 

In 1987 werden liefst 17.553 brailleboeken en 193.050 geluidskas-
setes uitgeleend. De Vlaamse Klank- en Braillebiblioteek geniet 
inderdaad toenemende belangstelling. Wie vrijwillig wil meewerken, is 
welkom! 

Het financiële probleem lijkt 
me niet groter dan bij niet-blin-
den. 

De hoofdzetel van „Blin
denzorg Licht & Liefde vzw" 
is gevestigd in Oudenburg-
weg 34A te 8202 Varsenare-
Jabbeke (tel. 050/32.28.21). 
Daar kunt U terecht met al 
uw vragen, maar ook voor 
het aanbieden van uw goede 
diensten (hulp in de braille
biblioteek, inspreken van 
teksten, assistentie bij het 
vervoeren van blinden, 
enz.). 

Giften zijn vanzelfspre
kend ook welkom op reke
ningnummer 474-7063781-
84 t.n.v. „Blindenzorg Licht 
en Liefde". Vanaf 1.000 fr. 
krijgt men een fiskaal attest. 

Komputer 
WIJ: Hoe bedoelt U? 
A. Van Kerschaver: ,,Het eer

ste wat in dat geval dient te ge
beuren, is het te boven komen 
van de psychologische schok. 
Stel U maar eens voor wat het 
moet betekenen plots niks meer 
te zien! Zelfs indien het lang-
zaam-aan gebeurt, blijft het een 
enorme slag. 

Wij proberen hen moed te ge
ven en hen te overtuigen dat zij 
toch nog heel wat aankunnen. 
Dat zij in staat zijn om zelfstandig 
voort te leven, alvast in hun eigen 
gezin. Onze thuisbegeleidings-
dienst probeert in deze gevallen 
hulp te bieden, de mensen leren 
mobiel te blijven in hun eigen 
milieu. Verder trachten wij hen 
aan te zetten braille te leren, 
zodat de wereld van de literatuur 
voor hen niet gesloten wordt. De 
nood aan kommunikatie is im
mers groot. 

De doorbraak van de komputer 
heeft in dit verband een aantal 
positieve neveneffekten voor 
slechtzienden en blinden. Zo be
staan er nu al machines op de 
markt die gewoon gedrukte tek
sten automatisch omzetten in 
brailleschrift. Een volgende stap 
zou de vervanging van braille 
door een geluidsaudit zijn. Alles 
evolueert ontzettend snel. Er is 
slechts één nadeel, m.n. de zeer 
hoge kostprijs." 

WIJ: Wat ervaren blinden als 
het meest verschrikkelijke van 
hun handikap? Is dit het altijd 
aangewezen zijn op anderen? 

A. Vankerschaver: ,,lk denk 
het wel. Alhoewel veel afhangt 
van het ogenblik waarop iemand 
blind wordt. 

Enerzijds zijn er de blindgebo
renen of zij die op zeer jonge 
leeftijd blind werden. Zij ervaren 
hun handikap a.h.w. als normaal, 
want zij hebben het nooit anders 
geweten. 

Anderzijds is er de groep van 
hen die pas op latere leeftijd blind 
geworden zijn. Op dat ogenblik 
worden zij overmand door een 
immens gevoel van afhankelijk
heid. Het komt erop aan hen 
zoveel mogelijk opnieuw onaf
hankelijk te maken, zeker op het 
vlak van de mobiliteit en de kom
munikatie. 

Een blinde is tot zeer veel in 
staat, maar hij moet het aange
leerd worden en hij moet het 
vooral willen." 

WIJ: Braille is een uniforme 
en geïnternationaliseerde taal? 

A. Vankerschaver: ,,In princi
pe wel. Althans voor wat de nor
male leestekens en de gewone 
kommunikatie betreft. 

De diskussies die nu nog aan 
gang zijn, gaan over tekens en 
symbolen uit de eksakt weten
schappelijke disciplines. Zo is 
men bezig met de overschakeling 
van zes naar acht punten." 

De autogordel 
WIJ: De informatika gaat er 

dus met rasse schreden op 
vooruit. Maar hoe zit het met de 
geneeskundige mogelijkheden 
ter bestrijding of behandeling 
van blindheid? 

A. Vankerschaver: „Ik ben 
geen geneesheer. Toch weet ik 
dat het aantal blindgeborenen in 
ons land erg gering (geworden) 
is. Voorts is er blindheid tenge
volge van degeneratie en daar is 
weinig aan te doen. 

De belangrijkste aandoening 
die tot blindheid kan leiden, is 
suikerziekte. Hierbij geldt als 
groot probleem dat mensen pas 
naar de dokter gaan wanneer zij 
merken dat hun gezichtsvermo
gen ernstig vermindert. En dan is 
het meestal te laat. 

Aktueel is de grootste oorzaak 
van blindheid, althans in de geïn-
dustrializeerde wereld, het aantal 
ongevallen op het werk en langs 
de weg. Gelukkig stellen wij een 
aanzienlijke vermindering vast, 
dankzij het toegenomen gebruik 
van de autogordel." 

WIJ: Blinden lijken me die 
groep van gehandikapten te 
zijn die op het meeste begrip 
kunnen rekenen van de andere 
mensen. Of vergis ik mij? 

A. Vankerschaver: ,,lk denk 
het met. Ik vermoed dat dit het 
gevolg is van het feit dat iedereen 

die wél goed ziet, onbewust be
seft dat in onze maatschappij 
kwasi alles verband houdt met 
het visuele. 

Men weet dat, als dit verdwijnt, 
er nog weinig overschiet. De kon-
klusie van de meeste mensen is 
dan ook: ,,Het moet verschrikke
lijk zijn.". En dat is het natuurlijk 
ook." 

Onaangepast 
dekreet 

WIJ: Krijgt U voldoende 
steun van de overheid? 

A. Vankerschaver: ,,Wij krij
gen inderdaad subsidies van de 
ministeriële overheid en gelukkig 
ook van enkele provincies en ge
meenten, maar dit is lang niet 
voldoende om onze onkosten te 
betalen. 

Wel mangelt er heel wat aan 
het dekreet voor maatschappelijk 
werk, door hetwelk wij zouden 
kunnen genieten van ekstra 
steun. Zo wordt onze sociale 
dienst niet betoelaagd, alhoewel 
deze dienstverlening precies het 
meeste kost. Terzake rekenen wij 
op een spoedige aanpassing in 
een voor ons gunstige zin. 

Gelukkig krijgen we ook gere
geld giften en soms al eens een 
legaat. En de jaarlijkse omhaling 
betekent evenzeer een wezenlij
ke steun." 

WIJ: U doet ook beroep op 
vrijwilligheid? 

A. Vankerschaver: ,,Ja, en ik 
wens dit ook naar de toekomst 
toe niet uit te schakelen. Vrijwil
ligheid is erg waardevol, zeker in 
een maatschappij waar steeds 
meer mensen over steeds meer 
vrije tijd beschikken." 

WIJ: Hoe kunnen gewone 
burgers bijdragen tot het ver
zachten van het leed van blin
den en slechtzienden? Hoe 
kunnen zij positief helpen in 
het verlichten van deze handi
kap, naast het helpen bij het 
oversteken van een straat...? 

A. Vankerschaver: ,,...Dat 
laatste is al erg belangrijk. 

Het komt er vooral op aan blin
den niet te beschouwen en te 
behandelen als sukkelaars. Dit is 
een kwestie van respekt voor de 
persoon. Zo maken wij het nog te 
vaak mee dat, als men iets wil 
weten van een blinde, men zich 
wendt tot zijn of haar begeleider. 
Men spreekt te veel over en te 
weinig met de blinden. Zo kan je 
het beleven dat de kroegbaas 
aan de begeleider vraagt wat de 
blinde wenst te drinken, alhoewel 
die blinde perfekt kan spreken. 
Natuurlijk houdt dit verband met 
onwennigheid, met angst om te 
gaan praten met gehandikapten. 

We moeten blinden dus behan
delen als normale menselijke we
zens, met kwaliteiten en gebre
ken. Bovendien denken nog te 
veel mensen dat blinden ook met
een mentaal-gehandikapten 
zijn." 

(pvdd) 
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