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De VU-icriteria 
In het zicht van de eindmeet reed het formatieberaad zich 
midden deze weelt Itlem op het Voerprobleem. Definitieve 
struiltelsteen? Of laatste partij blufpoker vóór de handte
keningen? Het moet zeer spoedig blijken. 

Inmiddels geldt de regel dat bij onderhandelingen niets 
is verworven zolang het geheel niet is verworven. Het is 
dan ook te vroeg om een evenwichtige balans op te 
maken van de onderhandelingen. Het evenwicht en de 
werkelijke draagkracht van ieder hoofdstuk in het ont
werp tot regeringsakkoord kan slechts afgemeten worden 
aan het geheel. Dit volledig kader is er echter nog niet. 
Het was vandaag woensdag nog helemaal niet zeker of 
het er ooit komt. 

In wat totnogtoe bedongen werd, zitten zeer duidelijke 
winstpunten. Er zijn ook verliesposten. Aan de onderhan
delingstafel kan geen enkele partij de illusie koesteren, 
haar eigen programma onverminderd door te drukken. 

Op het partijkongres verleden zondag te Oostende heeft 
voorzitter Gabriels de Volksunie-kriteria opgesomd 
waaraan een akkoord moet voldoen. Het mag niet indrui
sen tegen het eigen partijprogramma en meer speciaal 
tegen de vijf punten die de VU als kader voor het Vlaams-
Waals gesprek heeft gesteld. Het moet een grote stap in 
de richting van volwaardig Vlaams zelfbestuur beteke
nen. Deze stap moet definitief en onomkeerbaar zijn. 
Tenslotte mag het akkoord de mogelijkheden om in de 
toekomst verder te gaan niet inperken of afsluiten. 

Het vijfpartijen-beraad zoals het werd gevoerd, heeft een 
bredere dimensie dan een gewoon formatieberaad. Punt 
één op de agenda was niet de vorming van een regering, 
maar de hervorming van de staat, de grondwetsherzie
ning. Terzake beantwoordt het aan de kriteria die door de 
VU-voorzitter werden gesteld. Als er voor Voeren een 
aanvaardbare oplossing wordt gevonden, komt er een 
echte doorbraak naar zelfbestuur. De omvang van deze 
doorbraak is groter dan men het zich enkele maanden of 
weken geleden had kunnen of durven voorstellen. De 
essentiële taken van het staatsapparaat verschuiven van 
het centrale vlak naar dat van de gewesten en gemeen
schappen. De regeling voor Brussel is, ondanks alle 
tegenwind, een goede regeling. Dat Vlaanderen en Wal
lonië hun eigen onderwijs zullen beheren, is slechts een 
laat sluitstuk van de kulturele autonomie. Daarnaast 
echter komt er een indrukwekkende overdracht van 
bevoegdheden naar Vlaanderen. De overdracht van fi
nanciële middelen is even indrukwekkend. Buiten de 
rijksschuld gaat het om bijna de helft van de rijksbegro
ting. 

Als het vijfpartijenberaad slaagt, zal het daaruit voort
vloeiend akkoord, zoals trouwens ieder akkoord, echter 
maar zoveel waard zijn als de uitvoering ervan. De 
uitvoering zal moeizaam zijn. Bij interpretatieverschil
len, bij pogingen om het akkoord af te zwakken zal op 
ieder ogenblik de volle Vlaamse inzet en het volle Vlaam
se gewicht zich moeten doen gelden. Een Vlaams front 
zal dan zo mogelijk nog belangrijker zijn dan tijdens de 
onderhandelingen. Net als bij de onderhandelingen zal 
de Volksunie het kernstuk, de bezieler en de garant van 
dit Vlaams front moeten blijven. 

Dat Martens kandideert voor de leiding van de regering, 
is een belangrijk gegeven. Door zich uiteindelijk te 
verenigen met de zienswijze die vroeger niet de zijne 
was, namelijk dat ieder vernieuwingsbeleid onmogelijk 
is zonder gelijktijdige staatshervorming, begint hij als 
het ware op een nieuwe schreef: een aansporing om een 
VIII achter z'n naam dan toch maar met een korrel zout te 
nemen. De late bekering heeft alvast het voordeel, de 
CVP sterker dan voorheen te binden aan de voorgenomen 
hervorming en het nieuwe beleid. 

Een steviger verankering van de CVP kan de stabiliteit 
van de onderneming slechts ten goede komen. 

tvo 

Entoesiast Volksunie-kongres te Oostende 

'n Nieuwe mijlpaal 
Meer dan duizend entoesiaste VU-bestuursleden 

zaten zondagnamiddag samengepropt in het majes-
tatisch auditorium van tiet Oostendse kasino ter 
gelegentieid van het 25ste partijl<ongres rond het 
tema „Een nieuwe politieiie l<ultuur". 

Door een toevallige samenloop viel dit jubilieum-
kongres bovendien op een politiek biezonder kruci-
aal ogenblik. 

IEMAND kon, toen de da
tum van dit kongres werd 
vastgelegd, vermoeden 

dat uitgerekend 17 april 1988 net 
zou samenvallen met de eindfaze 
van het formatieberaad tussen 
PS, CVP, SP, VU en PSC. Even 
drongen de kollega's-onderhan
delaars er zelfs bij de VU-voorzit-
ter op aan dit kongres uit te 
stellen, maar dit verzoek werd 
kordaat en terecht door Jaak Ga
briels afgewezen. 

Eén en ander had tot gevolg 
dat dit kongres a.h.w. in twee 
delen uiteen viel. Veel tijd en 
aandacht werd natuurlijk besteed 
aan het tema zelf, maar minstens 
even veel belangstelling was er 
voor de slottoespraak, waarin tal
rijke passages op de broeierig-
hete aktualiteit sloegen Dit alles 

zorgde ervoor dat het 25ste VU-
kongres inderdaad een nieuwe 
en ontzettend belangrijke mijl
paal IS geworden in de geschie
denis van de thans 34-jaar jonge 
Vlaams-nationale partij. 

Waarnemers merkten verder 
op dat het eigenlijk ook geen 
kongres was zoals de meeste 
voorgaande edities. De sfeer was 
na afloop weliswaar entoesiast 
en vastberaden, maar het geheel 
had ongetwijfeld ook iets akade-
misch. Geen shownummertjes of 
verkrampte nummertjes. Wel een 
grote luisterbereidheid, opval
lend sereen en op een hoog nivo 

Velen hadden ook woorden 
van lof voor de drastische verjon
ging, die bij dit kongres zichtbaar 
tot uiting kwam. Zowel de voorzit

ters van de vier sektievergaderin-
gen als de algemene kongres-
voorzitter behoorden tot de groep 
militanten die, net zoals voorzitter 
Gabriels, de pioniersjaren van de 
Volksunie nooit hebben meege
maakt. Ook in de zaal zelf viel de 
grote aanwezigheid van dertigers 
en veertigers op, naast natuurlijk 
een hele reeks oude getrouwen. 

(lees verder biz. 6, 7, 8 en 9) 

Wandelen 

Wandelingen en trektoch
ten boeien steeds meer en 
meer mensen. Maar zijn, al
dus de Vlaamse wandeljoer-
natist Herman Van Hilst, 
geen sportieve prestaties 
maar kulturele belevenis
sen. 

Meer over dit standpunt 
leest U op bIz. 24. 



Wï\ 

... en WIJ 
Wi] ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 
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 lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

COUDENBERG 

De BRT doet zijn reputatie als Bel
gische televisie de jongste tijd alle eer 
aan. Zo vond Argus het nodig een 
tribune te geven aan een verantwoor
delijke van de trikolore jeugdvereni
ging „Belg en fier het te zijn" (BEF). 

Op een recente studiedag van die
zelfde BEF zaten drie BRT-joernalis-
ten op het podium: Kris Borms, Geert 
Vanistendael en Jef Lambrecht. Eén 
van de eregasten was de al even 
linkse Georges Debunne. Deze BEF 
blijkt dus goede maatjes te zijn met 
het links establishment In Vlaande
ren. Dit is niet verwonderlijk gezien 
BEF niets anders Is dan de jongere
nafdeling van de Coudenberg Groep. 
Welnu deze Coudenberg Is sterk ge
ïnfiltreerd door allerlei gauchlsten, 
sindikalisten en Agavev-ers. De voor
zitter van de Coudenberg Is én be
schermd lid van De Morgen én van de 
genoemde BEF. Daarmee Is de cirkel 
rond. 

Minder begrijpelijk is echter dat een 

aantal vooraanstaande Vlaamsvoe
lende kristen-demokraten In deze 
Coudenberg blijven zetelen. Wat 
doen kristelijke Vlamingen al Jan 
Huyghebaert, Carlos Van Raefelg-
hem (Sabena), Jan HInnekens (Boe
renbond), Jef Houthuys, Hubert De-
tremmerle, In deze pro-llnkse en pro-
belglclstlsche Coudenberg? 

F. Van Laere, Brussel 

H-DEMOKRATTIE 

Deze demokratle steunt op een 
leugen. De autochtone Voerenaars 
zijn geen Walen. Zij spreken allen (92 
% van de bevolking) een Oostllm-
burgs dialekt en veelal ook ABN, 
zoals In nabije Rijksnederlandse dor
pen: Eysden, Slenaken enz. 

,,Wie franklljon Is, Is verrader", zei 
mgr. M Rutten, van 1902 tot 1927 
bisschop van Luik. Tegenwoordig 
noemen de Voerfranskiljons zich 
frankofoon, Luiksgezind. Zit de Voer
streek dan half vol verraders? 

H. van Voeren spuwt regelmatig 
haat naar alle Vlamingen en leert zijn 
volgelingen hetzelfde te doen. Die 
Vlamingenhaat kweekt alle mogelijke 
pesterijen. Leugen, verraad en haat 
vernielen onze demokratlsche rechts
staat en het hypnotiserend H-ver-
schljnsel brengt leder Waal en franko
foon in de war. 

Is de verre oorzaak van de wallln-
gantische afbraakmaneuvers de ver
keerde grondslag van België? Een 
gehypnotiseerd Wallonië, met H. als 
idool, wenst die grondslag te bewa
ren. Brengt dat Wallonië — zelfs heel 
België — naar de afgrond? 

J. Gouverneur, Tongeren. 

ZO€K€RC}6 
D Opvoedster A2, Verpleegster A2 of 
middelbaar onderwijs niveau A2 liefst 
met enige ervaring In 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. 

ZO€K€BC]€ 
Werkaanbieding 
* In Schaarbeek gevestigde, niet on
belangrijke Vlaamse firma vraagt 
voor In dienstneming: 

1. Technleker met diploma A2 voor 
de buitendienst (specialisatie pomp
stations en dergelijke). 

2. Industrieel Ingenieur voor de ver
koop In Vlaanderen (specialiteit aller
lei apparaten voor ondermeer bouw
onderneming). 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den tot B. Maes, Parklaan 14, 1930 
Zaventem, tel. 02/720.18.59. 

D 23). ongehuwd meisje met A l 
diploma Sekretariaat Moderne ta
len, zoekt een betrekking als vol
tijdse sekretaresse in het Brus
selse, ten westen van Brussel of 
de streek van Aalst. Voor inl. zich 
wenden tot senator-burgemees
ter dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04 of zijn sekretaresse op 
nr. 02/466.90.90. 

n 35-jarlge gehuwde dame met di
ploma van maatschappelijk assisten
te — wegens reorganisatie werkloos 
— zoekt een betrekking. 11 jaar erva
ring bij werkbekwame volwassenen 
mentaal en soms fysisch gehandlkap-
ten. Is bereid om het even welk werk 
te aanvaarden. Voor nadere Inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem 
— Eresenator, A. Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 
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MOBILOFOONS * 
TELEFAXEN 

1 Alles voor uw telefoon 
1 TELEFONIKA 
B 053/77.73.74 
^ Ninovesteenweg 178 
S 9440 Erembodegem-
p AALST 
* ^ * Autophon 

^ ^ lepel & vork 
;v.ev^*^ R. DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

m 
I driwe-in 

S. M . B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

Slalionsstraal 42 Wymenier 4a 

"J 1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBIEBHANOEIW 

EILINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

T^as tuut lint 

,. ^^rHLiissettbatij 

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

RESTAURANT 

l ^ ^ ^ i Hoek 
_ i T d l T l Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 21791 53 

Waar V lamingen 
thuis zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43.20.51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15 36 
Konlich, Kon. Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 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 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
' ^ ' l , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

S e d e r t 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 

ZALEN GRATIS TE UWER BESCHIKKING VOOR ALLE GELEGENHEDEN: 

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

. -"~'"^a Kasteel LEIERUST Kuurne: 8 tot 140 personen. 

J l l l F j I Feestzaal Kasteel 'T HOOGHE Kortrijk: 20 tot 200 personen. 

^ ^ ^ Feestzalen DE HALLEN Kortrijk: 20 tot 1500 personen. 

^T^steel VERZORGDE TRAITEURDIENST 
cj • <f) ook bij u thuis, met of zonder bediening, 

lerust; g||g n^aterialen ter uwer beschikking. 

R E S T A U R A N T - H O T E L 

OVEREINDE 
Salons R a y m o n d 
— banketza len tot 300 per

sonen 
— specia l i te i ten brui lof ten 

en banket ten 
O v e r e l n d e 8 A S 

T e l . 0 1 1 / 6 5 . 7 3 . 0 5 - 65 .89 .40 

AFSPANNING-HERBERG 

TOIMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen In 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE - RESlAURANfT-FRfTUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren • 
Tel. 087-68.67.03 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — 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 

C<*f^ Zj^ Jfotft^ 
' Camt>rinu$' 

kUff^^r^raat 3 3690 Rree 
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21 APRIL 1988 



Wit 

Martens 
komt weer 

Terug 
Wilfried Martens volgt dus, 

meer dan waarschijnlijk, zichzelf 
op ais eerste minister van België. 
Dit woensdagochtendnieuws dat 
in alle kristelijke kranten te lezen 
stond, wordt bij niet-ingewijden 
op wenkbrauwengefrons ont
haald. De gewone burger begrijpt 
inderdaad niet waarom Jean-Luc 
Dehaene (indien er natuurlijk een 
regeerakkoord komt) zomaar de 
plaats moet ruimen voor Wilfried 
Martens. 

,,Het is toch Dehaene die zich 
uitgesloofd heeft en het (bijna) 
voor mekaar kreeg", is een veel 
gehoorde opmerking. Daarenbo
ven IS het onloochenbaar dat De
haene groot vertrouwen geniet bij 
de vijf onderhandelaars. (Verder 
is het ons vanzelfsprekend met 
gegund de zielsroerselen van De
haene te kennen, maar wij kun
nen best aannemen dat ook hij
zelf niet zo bijster gelukkig is met 
deze wending...) 

Het in het veld sturen van Wil
fried Martens zou het gevolg zijn 
van een interne CVP-beslissing. 
Naar verluidt kan alleen hij een 
CVP-kongres overtuigen een re
gering waarin ook socialisten zit
ten, te doen aanvaarden. Maar 
ook ,,hogere kringen" (lees: het 
Hof) zouden slechts een kabinet 
met nationalisten kunnen verte
ren indien de ,,unionistische fe
deralist" Wilfried Martens daar
van de leiding heeft. 

Het wordt dus uitkijken hoe 
alles nu evolueert en of Martens 
desgevallend bereid is de moge
lijks verregaande federalizering 
ook echt uit te voeren. Want Mar
tens' beleid was tijdens de voor
gaande jaren bepaald geen gun
stige zaak voor Vlaanderen. Het 
was nota bene ook onder zijn 
leiding dat Happart benoemd 
werd, met alle moeilijkheden 
waar we nu nog steeds mee zit
ten! 

Wel IS deze evolutie toch wel 
het meest manifeste bewijs voor 
het feit dat de CVP nu definitief 
afstand heeft genomen van de 
liberalen. 

Société 

Het grootkapitaal (en enkele 
kleine aandeelhouders) hokte vo
rige week donderdag samen in 

een reusachtige feesttent langs-
heen de Brusselse Koningsstraat 
en dit ter gelegenheid van de 
buitengewone algemene verga
dering van de Société Générale. 
De agenda vermeldde immers de 
langverwachte verkiezing van 12 
nieuwe bestuurders. 

Na afloop bleek dat de Italiaan
se raider Carlo de Benedetti 
geen enkele kandidaat uit de 
brand had gesleept en dus voor
alsnog niet bij de leiding van deze 
holding wordt betrokken. Toch 
heeft hij aangekondigd de strijd 
niet op te geven, maar integen
deel juridische stappen te zullen 
ondernemen. 

Wie ook nogal belachelijk uit 
de hele affaire komt is natuurlijk 
André Leysen. Aanvankelijk 
schaarde hij zich haast blinde
lings aan de zijde van de huidige 
frankofone machthebbers in de 
Société en stelde hij dat men 
vooral moest waken over de 
,,Belgische verankering". Samen 
met Lamy en Davignon verzette 
hij zich krachtdadig tegen de zg. 
inbraakpogingen van de Italiaan
se zakenman. Tot hij plots van 
kamp veranderde en hand in 
hand met Carlo de Benedetti ten 
strijde trok tegen allen die hij 
amper enkele dagen daarvoor 
nog had aanbeden. Begrijpe wie 
kan! 

Leysen 
verliest 

De verkiezing resulteerde uit
eindelijk in overwinnig voor de 
Franse Suez-groep, die liefst 8 
van de 12 nieuwe bestuurders 
binnenhaalt, van Belgische ver
ankering gesproken .. 

Vermelden we nog dat er ook 2 
Vlamingen verkozen werden, 
m.n. de Brusselse l/EU-voorzitter 
Piet Van Waeyenberge en de 
Kortrijksaan Jean Van Marcke. 
Het blijft echter zeer de vraag of 
deze laatsten iets zullen kunnen 
doen om de belangen van de 
Vlamingen in dit bij uitstek fran-
kofoon-unitaristisch bastion te 
behartigen. 

'•y)cêQ.'M'f-ê 

NUFS^ 
Luc Bartholomeus van de 

werkgroep Kunstonderwijs 
* De omstreden hervormingen 
in het muziekonderwijs (zie Wij 
nrs. 38 en 51 van 1987) worden 
met een jaar verdaagd. In een 
aantal test-of „pilootscholen" 
worden de eksperimenten met 
het plan Kelchtermans doorge
zet. Is dit nu uitsel van eksiku-
tie of heeft de WKO (Werkgroep 
Kunstonderwijs) een slag thuis
gehaald? 

,,De oorspronkelijke bedoeling 
van Minister Kelchtermans was 
de algemene invoering van de 
hervormingen op 1 september 
1987, op de valreep werd dat 1 
september '88. Nu verklaart de 
nieuwe Minister Hugo Weckx te 
zullen wachten tot 1 september 
1989. Ondertussen blijven zes 
scholen eksperimenteren en zal 
een breed gesprek met alle be
trokkenen gevoerd worden. De 
breedvoerige sensibiliseringsak-
tie van de WKO heeft alle gele
dingen van de maatschappij met 
hun verantwoordelijkheid gekon-
fronteerd, hetgeen zonder twijfel 
heeft bijgedragen tot de huidige 
evolutie." 

' Is het uitstellen van de her
vormingen een gevolg van het 
indienen van een verzoek
schrift bij de Raad van State 
door de WKO? 

,,Tegen de grondwettelijke be
palingen in, loopt de Vlaamse 
Eksukitieve met de hervorming 
van het kunstonderwijs voorop op 
de kommunotansering. De WKO 
heeft door zijn interventie bij de 
Raad van State op deze juridisch 
broze situatie, waarin de Vlaam
se onderwijsbesluitvorming tot 
stand komt, gewezen. De voor
zichtigere houding die door het 
verdagen van de algemene in
voering van het besluit van 15 juli 
1987 wordt aangenomen wijst 
ook op de afwachtende houding 
ten aanzien van de resultaten van 
de kommunotariseringsgesprek-
ken die voor het kunstonderwijs 

een stevigere basis zouden kun
nen inhouden." 
' Aan de hand van de resulta
ten van enquêtes, gevoerd in 
de pilootscholen, bewijst de 
WKO dat de hervormingen fi
nancieel niet deugen en een 
bedreiging vormen voor de 
werkgelegenheid. Wat hebben 
deze onderzoeken dan wel ont
huld? 

,,De Vlaamse Eksikutieve had 
het voormalig kabinet er uitdruk
kelijk op gewezen dat de hervor
mingen geen meerkost mochten 
teweeg brengen. Nu kosten de 
eksperimenten reeds ± 21 mil
joen meer, veralgemeende invoe
ring zou zo'n 360 miljoen meer 
kosten. Het oplossen van de 
wachtlijsten in de huidige struk-
tuur zou darentegen minder dan 
de helft meer kosten. Onderzoe
ken in de pilootscholen wijzen uit 
dat de individuele kursussen gro
te verliezen leiden indien het her
vormingsplan naar de letter wordt 
toegepast. Gemiddeld 60% van 
de leerlingen die de middelbare 
graad bereiken of bereikt hebben 
moeten dan afhaken omwille van 
het niet, of onregelmatig volgen 
van de verplichte nevenvakken. 
Enquêtes naar de leerlingen en 
de ouders toe leren ons het vol
gende' de minimum leeftijds
grens die nu acht jaar is moet 
verlagen, de individule lestijd 
moet minimaal 30 minuten per 
week bedragen, het aantal ver
plaatsingen naar de school per 
week, dat door de verplichte ne
venvakken wordt opgedreven, 
schept grote, om met te zeggen 
té grote problemen En tenslotte, 
de volwassen leerlingen ervaren 
het inschrijvingsgeld, de verplich
te vakken en het beperkt aantal 
studiejaren als een uitstotings-
maneuver." 

* Op 16 maart j.l. interpelleerde 
VU-Kamerlid Nelly Maes voor 
de tweede maal in de Vlaamse 

Raad over het kunstonderwijs. 
Kan U deze tussenkomst kort 
samenvatten? 

,,Mevrouw Maes heeft met 
grondige dossierkennis gewezen 
op de vele ongunstige maatrege
len die in het verleden en het 
heden op ons kunstonderwijs van 
toepassing zijn geworden of drei
gen te worden. Ook de toestand 
te Brussel, waar het Nederlands
talig kunstonderwijs door het in
schrijvingsgeld en de herstruktu-
rering in groot diskrediet wordt 
gebracht ten aanzien van het 
franstalige, heeft zij op duidelijke 
wijze aangetoond. Wij danken 
mevrouw Maes voor de aandacht 
en de verantwoordelijkheid waar
toe ZIJ het parlement oproept." 

* Plant de WKO nog akties in de 
nabije toekomst? 

,,De WKO verzamelde meer 
dan tweeënzestigduizend petitie-
brieven bij ouders die op die wijze 
hun ongenoegen kenbaar maak
ten ten aanzien van de herstruk-
tureringsbesluiten. Deze zullen 
wij binnenkort aan de Minister 
overhandigen Een andere aktie: 
de pedagogische cellen van de 
werkgroep gaan vanuit de basis 
voorstellen tot verbeteren van de 
huidige struktuur formuleren 
naar het beleid toe. De enquêtes 
naar de ouders en de leerlingen 
toe zullen bennenkort nog breder 
gevoerd worden. De onontbeerlij-
kle band met het hoger muziek
onderwijs die totnogtoe miskend 
werd zal aangehaald worden, en 
de sensibilisering van het ganse 
volk voor de mogelijkheden en de 
grote waarde van het kunstonder
wijs als pijler van onze kuituur, 
willen WIJ in de toekomst door 
bijvoorbeeld de Jong-Tenuto TV-
manifestatie verder zetten" 

Info WKO: Janpieter Biesemans 
02/269 17.88 of 269.62.42 

A1ENSEN IN 
HET NIEUVfö 

Zaterdag meerde de mijnenveger Bovesse opnieuw aan in Zeebrug-
ge. Dit ging, bijna klassiek, gepaard met emotionele taferelen. 

Zeven maanden lang zochten de 65 opvarenden van de Bovesse 
naar een mijn in de Golf. Vruchteloos echter. Zaterdagavond leek het 
er nochtans eventjes op dat de andere Belgische mijnenveger die nu 
nog in de Perzische Golf opereert, de Crocus, wél een voorwerp had 
gevonden. Maar uiteindelijk bleek het geen mijn te zijn. 

Ondertussen is de spanning in dit oorlogsgebied wel weer ernstig 
toegenomen na de scherpe incidenten tussen Iran en de Vereniade 
Staten. 

Van Assche 

Een dikke proficiat aan de 
Volksunie van het arrondisse
ment Brugge, en meer in het 
biezonder aan de VU-afdeling en 
-mandatarissen van Oostkamp. 
Zoals bekend had de provinciale 
straatnaamkommissie zich enke
le weken geleden — onder druk 
van de Westvlaamse CVP-goe-
verneur Vanneste — een nega
tief advies uitgesproken over het 
voorstel van de Oostkampse ge
meenteraad om een nieuwe 
straat te noemen naar de betreur
de benediktijnerabt en repres-
sieslachtoffer Modest van As
sche. 

De Volksunie liet het hier niet 
bij, haalde scherp uit naar Van
neste en verzocht de gemeente
raad van Oostkamp om dit idiote 
advies naast zich neer te leggen. 
Eventjes probeerden sommige 

Belgische oudstrijdersklubjes 
nog de gemeentelijke straat
naamkommissie onder druk te 
zetten, maar deze bevestigde te
recht haar eerder ingenomen 
standpunt, dom van Assche ver
dient op die wijze herdacht te 
worden VU-raadslid Dirk Van 
Besien eiste dat deze kwestie 
opnieuw op de dagorde van de 
gemeenteraad werd geplaatst 
Vorige week werd m gesloten 
vergadering en met rijkswachtpa
trouilles voor de deur gelukkig 
toch goedkeuring verleend aan 
dit voorstel, ondanks een laatste 
uitstelpogmg van het CVP-kolle-

ge 

Het enige wat nu nog kan ver
hinderen dat deze beslissing ook 
effektief uitgevoerd wordt, is een 
schorsing door de Westvlaamse 
deputatie omdat deze straat
naam in strijd zou zijn met ,,het 
algemeen belang". We kunnen 
slechts hopen dat de CVP-SP-
deputatie o.l.v. de goeverneur 
deze stommiteit met begaat. 

Rijkswacht 
VU-kamerfraktieleider Hugo 

Coveliers noemde dinsdag op 
een perskonferentie man en 
paard. In scherpe bewoordingen 
en met tal van onthutsende voor
beelden bewees hij dat nogal wat 
leden van de rijkswachttop kor-
rupte trekjes vertonen 

Aanleiding tot deze onthullin
gen was de dreigende schorsing 
van de voorzitter van een rijks-
wachtsyndikaat, die onlangs de 
stinkend-vuile was van de rijks-
wachtleidmg had uitgehangen. 

Pittig detail: deze perskonfe
rentie zou ook bijgewoond zijn 
door een vrouwelijke rijkswacht
officier die alles overbnefde aan 
haar chefs. 

Uitkijken nu hoe de verant
woordelijke minister en de be
schuldigden reageren op deze 
aantijgingen. 

Scherpe 
Coveliers 
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m 
1100 stemgerechtigden 

Biezonder 
kongres 

De vorige keer dat moest beslist worden of de 
Voll<sunie al dan niet zou toetreden tot een centrale 
regering was dit de bevoegdheid van de VU-partij-
raad. Ondertussen werden de statuten echter dras
tisch gewijzigd. 

De goedkeuring dient nu verleend te worden door 
een biezonder VU-kongres. 

IJ het ter perse gaan van 
dit blad — woensdagna
middag 20 april — was er 

nog helemaal geen regeerak
koord tussen de vijf onderhande
lende partijen en het is nog zeer 
de vraag of er ooit een overeen
komst komt. Indien dit wel ge
beurt, dan is het aan de onder
scheiden partijen om het bereikte 
akkoord te evalueren en uiteinde
lijk goed of af te keuren. 

Artikel 123 

Bij de Volksunie dient dit te 
gebeuren door een speciaal sa
men te roepen partijkongres. Arti
kel 123 van de statuten handelt 
daarover en het eerste lid van dit 
artikel zegt; ,,Telkens de partij 
aangezocht wordt van een rege
ring deel uit te mal<en en tiet 
regeerakl<oord aanleiding kan 
geven tot een investituurdebat in 
een parlement, dient door de par
tijraad een bijzonder kongres sa
mengeroepen te worden. Dit kon
gres wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de partijraad." 

Punt twee van dit artikel om
schrijft wie stemgerechtigd deel 

uitmaakt van zo'n kongres: zowel 
de effektieve leden als de plaats
vervangende leden van de partij
raad, de leden van het partijbe
stuur die geen deel uitmaken van 
de partijraad, de provinciale 
raadsleden, de leden van de ar-
rondissementele besturen (waar
van de samenstelling in artikel 36 
is bepaald), de kantonnale ge-
volgmachtigden, de fraktieleiders 
van de gmeenteraden als dusda
nig aanvaard door het arrondis-
sementsbestuur, de voorzitters 
van de politieke raden, de voorzit
ters en sekretarissen van de er
kende afdelingen en de leden 
van het dagelijks bestuur van 
VUJO. 

Het derde punt bepaalt dat er 
moet gestemd worden over het 
regeerakkoord als dusdanig ,,en 
dit in één enkele stembeurt". 

De administratie-verantwoor
delijken van de Volksunie reken
den uit dat, in voorkomend geval, 
bijna 1100 personen zullen uitge
nodigd worden, toegang hebben 
en stemgerechtigd zijn. 

Niemand twijfelt er trouwens 
aan dat de belangstelling voor 
zo'n kongres groot zou zijn... 

Vorige week vrijdag hielden enkele leden van de Katolieke Vereniging van Gehandikapten ter hoogte van 
het Brusselse Muntplein een opgemerkte aktie t.v.v. motorisch gehandikapten. 

Deze aktie kadert in een Europese beweging die de beide VU-Europarlementsleden Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers metterdaad In Antwerpen (samen met de blindenvereniging) en in Straatsburg 
ondersteunen. 

(foto: studio dann) 

Zeventien VU-politici namen deel aan 

(In-)formatiegesprekken 
Zowel tijdens de preliminaire informatiegesprek

ken als tijdens de effektieve regeringsonderhande
lingen sloten de gesprekspartners zich (gelukkig) 
niet op in ergens een overjaars kasteel of een 
pronkerig paleis. 

Vrouw aan het roer 
D AT de costuymen bij de 

regeling van het maat
schappelijk verkeer min

stens even belangrijk zijn dan 
geschreven wetten, vergt wel 
geen betoog. De costuymen 
willen dat de voorzitter van de 
BRT-Beheerraad behoort tot 
een andere filosofische strek
king dan de omroep-topambte-
naar. (Deze en dergelijke cos
tuymen hebben overigens de 
juridische regelingen van de 
Kultuurpaktwet geïnspireerd). 

Traditiegetrouw is de BRT-
topambtenaar van chrlstelijken 
huize: Boon, Vandenbussche, 
vandaag Cas Goossens. Even 
traditiegetrouw bezet de vrij
zinnigheid de voorzitterszetel 
van de Beheerraad. Tot zopas 
was Adriaan Verhulst bijna 
twee decennia lang voorzitter 
van deze Raad. Hij behoorde 
tot de liberale strekking en was 
overigens jarenlang voorzitter 
van het Willemsfonds. Hij moet 
blijkbaar persona non grata ge
worden zijn bijz'n eigen politie
ke achterban. Het hoeft niet te 
verwonderen. Verhulst was 
een loyaal en onafhankelijk ver
dediger van de openbare om
roep. De liberale newlook van 
het Verhofstadt- en De Wael-
tijdperk staat haaks op zijn In
zichten en houding. 

Verhulst is hlstorikus en prof 
aan de Gentse universiteit. Zijn 
voorzitterschap in de Beheer
raad is één ambtstermijn on
derbroken geweest, een inter
regnum dat waardig werd ge
vuld door een kollega-prof, 
Herman Balthazar, eveneens 
hlstorikus, eveneens aan de 
RUG, van socialistischen huize 
en thans provinciegouverneur 
van Oost-Vlaanderen. 

Het gedwongen samenleven 
van een christelijke administra
teur-generaal met een vrijzinni
ge voorzitter loopt niet altijd 
makkelijk. In Vandenbussche's 
stormachtige dagen was dat 
soms tot een paar étages lager 
te horen. Het kan echter zorgen 
voor evenwichten, korrektles 
en relativeringen die het Huls 
ten goede komen. 

De vrijzinnige claim op het 

voorzitterschap lijkt in de prak
tijk aangevuld met een andere 
claim: die van de fakultelt. Els 
witte, zopas voorzitter gewor
den, is ook al prof en hlstori
kus, van de VUB. Ze is soclalls-
te en haar verkiezing tot voor
zitter heeft de politieke neven-
betekenis, dat ook In de BRT-
Beheerraad een einde Is 
gekomen aan de roomsblauwe 
koalltie. Een ander, belangrijk 
nevenaspekt: zij is de eerste 
vrouw in de voorzitterszetel. 

Zowel Cas Goossens als Els 
Witte hebben de Vlaamsge-
zindheid die men mag en moet 
verwachten van maatschappe
lijk bewogen, intellektueel ak-
tleve en kultureel gerichte men
sen uit hun generatie en In hun 
verantwoordelijkheid. Hun ge
dwongen samenleven, waar
van te hopen Is dat het onge
dwongen verloopt, staat van 
meef af aan in het teken van 
een uiterst krap huishoudelijk 
budget. Wie aan het roer staat 
van Vlaanderen 's openbare 
omroep, weet dat het storm-
glas slecht weer voorspelt. 

In omroepjargon heet het dat 
het medialandschap In bewe
ging Is. Wijzelf zouden zeggen: 
het is een ziedende zee. Die 
aan de mensen op de brug 
hoge eisen stelt. 

TUSSEN vrijdag 12 februari 
— dag waarop Jean-Luc 
Dehaene op een perskon-

ferentie meedeelde dat hij voor
bereidende gesprekken wou 
gaan voeren met socialisten, kris-
tendemokraten en Vlaams-natio
nalisten — en woensdagavond 
20 april ligt een periode van 68 
dagen. En het einde lijkt nog niet 
onmiddellijk in zicht. 

Gedurende deze bijna tien we
ken namen voor de Volksunie 
liefst zeventien politici aktief deel 
aan de informele gesprekken en 
de formele regeringsonderhan
delingen. 

'n Hele ploeg 
Natuurlijk was voorzitter Jaak 

Gabriels de VU-spilfiguur en be
halve ondervoorzitter professor 
Jef Maton waren het allen parle
mentsleden. 

In alfabetische volgorde geeft 
dit volgend indrukwekkend lijstje: 
Vie Anciaux, Frans Baert, Ro
ger Blanpain, Herman Can-
dries, IVlichel Capoen, Hugo Co-
veliers, Hans De Belder, André 
De Beul, André Geens, Nelly 
Maes, Walter Peelers, Rik Van-
dekerckhove, Jaak Vandemeu-
lebroucke, Paul Van Grember-
gen en Bob Van Hooland. Soms 
werden zij vergezeld van VU-di-
rekteur Johan Artois of de stu
diedienstmedewerkers Peter De 
Jaegher, Stefan Ector en Frank 
Sebrechts, die als verslaggevers 
fungeerden. Toen het punt 
,,voogdij over de gemeenten" ter 
sprake kwam, was ook kamerlid-
burgemeester Julien Desseyn 
stand-bye op het nationaal sekre-
tariaat. 

Vanzelfsprekend volgden de 

leden van het nationaal VU-partij-
bestuur bijna dagelijks en dus 
van heel nabij de evolutie van de 
besprekingen. Maar ook de parle-
mentsfrakties, de arrondisse
mentsvoorzitters en -sekretaris
sen en de partijraadsleden wer
den haast wekelijks uitvoerig ge
ïnformeerd. Op heel wat arrondis
sementsraden kwamen VU-
onderhandelaars uitleg 
verschaffen. 

Op het Barrikadenplein werden 
de VU-deelnemers aan de ge
sprekken bijgestaan door de hele 
staf en alle personeelsleden, de 
huisbewaarster inbegrepen. De 
W/cZ-redakteurs en in het biezon
der partijwoordvoerder Pol Van 
Den Driessche onderhielden de 
relaties met de pers. 

Op geregelde tijdstippen wa
ren er ook informele kontakten 
met diverse presidium-leden van 
het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen (OVV), de studie
dienst van het Vlaams Ekono-
misch Verbond {VEV) en verant
woordelijken van de Vlaamse In
teruniversitaire Raad (Vlir). 

Senator André Geens fungeer
de tijdens de afgelopen tien we
ken als algemeen koördinator 
van de VU-werkzaamheden 
m.b.t. het (in-)formatieberaad. Hij 
kweet zich voortreffelijk van deze 
taak. • ^ -
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Gemeenschappen en Gewesten: 

Eisen financiële 
verantwoordelijlclieicl 

Een van de belangrijkste knelpunten bij de onder
handelingen voor de vorming van een nieuwe rege
ring was ongetwijfeld de wijze waarop Gemeen
schappen en Gewesten hun financiële middelen 
zouden verwerven. Zopas is er een principieel ak
koord tot stand gekomen dat we u niet willen 
onthouden. 

TOT nu toe gebeurde de fi
nanciering van de beperl<-
te bevoegdheden van Ge

meenschappen en Gewesten in 
hoofdzaal< door middel van dota
ties. Iedereen weet dat de ver
deelsleutels voor deze dotaties 
voor Vlaanderen zeer nadelig wa
ren. Voor de Gewesten was hij 
gebaseerd op 1/3 oppervlakte, 1/ 
3 bevolking en 1/3 belastingsop
brengst. Voor de Gemeenschap
pen was die verdeling vastgelegd 
op een verhouding 55/45. In het 
voorakkoord worden de dotaties 
afgebouwd over een periode van 
10 jaar. 

Gewesten 
Voor de financiering van de 

Gewesten wordt in hoofdzaak de 
personenbelasting overgedragen 
in verhouding tot de opbrengst in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, 
uitbreiding van de bevoegdheden 
van de Gewesten de totale over
gedragen middelen ongeveer 
220 miljard fr. bedragen. 

Het eerste jaar gaat men uit 
van de huidige middelen zoals ze 
binnen de centrale begroting ver
deeld zijn over Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel. Na 10 jaar wordt 
de verdeelsleutel ongeveer gelijk 
aan de opbrengst van de perso
nenbelasting in elk gewest. De 
blijvende kleine verschillen zijn 
het gevolg van een nieuw om
keerbaar solidariteitsmechanis-
me waardoor de armste regio uit 
de staatskas bijkomende midde
len krijgt per inwoner (468 fr.) per 
procent lagere opbrengst van de 

personenbelasting t.o.v. het rijks-
gemiddelde. Deze solidariteit is 
omkeerbaar en kan in de toe
komst zonodig ook in het voor
deel van Vlaanderen spelen. 

Met de huidige evolutie van de 
ekonomie geeft dit volgende ver
deelsleutel voor de Gewesten. 

Door het nieuwe financierings
systeem verwerft Vlaanderen bin
nen de tien jaar bijvoorbeeld 65 
miljard meer middelen dan wan
neer het huidige systeem zou 
blijven bestaan. 

Onderstaande grafief toont dui
delijk aan hoe de middelen in het 
nieuw systeem evolueren t.o.v. 
een ongewijzigd financierings
systeem. 

Gemeenschappen 

Door de overdracht van de on-
derwijsbevoegdheden wordt na 
de wetswijziging het totaal be
drag dat aan de Gemeenschap
pen wordt overgedragen 350 mil-

Aktueel 
na 5 jaar 
na 10 jaar 
na 12 jaar 
na 20 jaar 
na 30 jaar 

of nog anders 

5 aar 
10 jaar 
12 jaar 
15 jaar 
20 jaar 
30 jaar 

Vlaanderen 

52,02 % 
54,33 % 
56,62 % 
57,44 % 
58,28 % 
58,50 % 

uitgedrukt geeft dit 

Vlaanderen 

38 % 
100 % 
120 % 
139 o/o 
176 % 
267 % 

Wallonië 

37,9 % 
35,24 % 
33,36 % 
32,86 % 
32,52 % 
32,42 % 

Brussel 

10,07 o/o 
10,42 o/o 
10,01 o/o 
9,69 o/o 
9,18 o/o 
9,07 o/o 

een stijgingsritme van 

Brussel 

36 % 
82 % 
92 % 
99 % 

125 % 
194 o/o 

Wallonië 

25 o/o 
62 o/o 
73 o/o 
86 o/o 

112 o/o 
180 o/o 

Gedurende de overgangsfase 
van 10 jaar groeien de overgedra
gen middelen aan hetzelfde ritme 
als de inflatie. Na deze periode 
wordt de groei van de middelen 
gelijk gehouden met het groeirit-
me van de staatsinkomsten. 

Het is van zeer groot belang 
hierbij op te merken dat door de 

jard. De financiering van de on-
derwijsbevoegdheden gebeurt 
op basis van de BTW-inkomsten 
(ook in Duitsland wordt naast een 
deel van de personenbelasting 
een belangrijk deel van de BTW 
overgedragen). 

Bij de basisverdeling van de 
onderwijsbevoegdheden, + 280 

Miljard frank 
Vergelijking tussen bestaand en nieuw voorstel financieringssysteem 

3Ü0 

280 

270 
260 

250 

240 
230 

220 

200 
190 

180 
170 

160 
150 
140 
130 

120 
110 

100 
90 

70 

60 

50 

40 
30 
20 
10 

^ 
^ 

^ 

£ 

;> 

^ 

ui 
'> 

f1 

= i -

A 

^ 

-

1 1 

:< 
• 

> 

1 
> « 
<r\ 

i 
1 

i^ 
^ J 

> 

/ 
? 

/ 
f ^ 

^ 

1 
1 
( 

1 

/ 
r 

4 

/* 

^ 
^ 

m 

__ 

,* 
f 

y 

^ 
^ * 

%i 

* 

/" 

^ 

^' 

* 

a 

* 

"̂  

^ 
^ 

i Z 

r 

M ^ 

r 

"̂ 

*̂ 

^ 

, * 

^ 

X 

• * 

•>^ 

^ 

«i» 

^ 

0 * 

4 

,^ 

'S 

"" 

• ' 

^ 

a ^ 

« 

^ 

f* 

s. 

^ 

r# 

s; 

_ 

* 

y 

'•^ 

> 

,^ 

f 

^ 

1 ± 

j 
t 

*--

^ 

^ 

/ 

-

, j ; 

• ' 

/ 

-

^ 

• " 

VL — nieuw 

VL — bestaand 

W. — nieuw 

W. — bestaand 

Br. — nieuw 
1— Br. - bestaand 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jaren 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

miljard, wordt rekening gehou
den met het aantal leerplichtige 
leerlingen, hetzij 57,27 voor 
Vlaanderen en 42,73 voor de 
franstalige Gemeenschap. 

Ook hier is er een gevoelige 
verbetering van de middelen
voorziening t.o.v. het huidige sys
teem. De gelijke behandeling van 
alle leerlingen is hierdoor verwe
zenlijkt. Daarenboven zal Vlaan
deren ook zijn middelen voor de 
universiteiten (nu 51 %) en het 
hoger onderwijs (55 o/o) zien stij
gen tot 57,27 o/o, gespreid over 
een periode van 10 jaar. 

De jaarlijkse diskussie over bij
kredieten en aantal leerlingen 
wordt stopgezet omdat de ver
houding 57,27/42,73 voor 10 jaar 
wordt vastgelegd. Jaarlijks wordt 
echter voor beide Gemeenschap
pen wel rekening gehouden met 
de denataliteitskoëfficiënt. 

Aktueel 
5 j . 

10 j . 
12 j . 

VI. 

56,2 o/o 
56,5 o/o 

57,14 o/o 
57,27 o/o 

Fr. 

43,8 o/o 
43,5 o/o 

42,86 o/o 
42,73 o/o 

(nadien blijft de procentuele ver
deling konstant) 

In de tabel ziet men de evolutie 
van de procentuele verdeling. In 
absolute bedragen betekent dit 
dat Vlaanderen na 10 jaar 3 mil
jard meer zal krijgen dan met de 
huidige verdeelsleutels in het on
derwijs. 

Voor de persoonsgebonden 
materies (+ 72 miljard) wordt 
eveneens een deel van de perso
nenbelasting gebruikt om de fi
nanciering te regelen. De verde
ling gebeurt op basis van de be
lastingsopbrengst in beide Ge
meenschappen, waarbij voor 
Brussel de verdeelsleutel 80/20 
wordt gebruikt. Konkreet bete
kent dit dat Vlaanderen geleide
lijk meer inkomsten verwerft en 
na de overgangsfaze van 10 jaar 
3 miljard meer middelen krijgt 
t.o.v. de verderzetting van het 
huidige systeem. 

Schuld 
Het is algemeen bekend dat de 

staat een grote schuldenlast 
heeft en dus een hoge jaarlijkse 
intrestlast. Voor het gedeelte van 
de overgedragen bevoegdheden 
zullen Gemeenschappen en Ge
westen voor 14,3 o^ bijdragen in 
deze intrestlast met uitzondering 
van de onderwijsbevoegdheden. 

Door deze bijdrage van de 
deelgebieden wordt het jaarlijks 
netto te financieren saldo van de 
centrale overheid de eerste jaren 
gevoelig ontlast en betekent dit 
een ernstige besparing. 

De regeling van de financiering 
is een eerbaar kompromis. Wij 
hadden liever gezien dat de volle
dige massa verdeeld zou worden 
op basis van de opbrengst van de 
personenbelasting of door een 
volledige eigen fiskaliteit. Dit was 
echter niet haalbaar aan de on
derhandelingstafel. 

Het voorstel waarvover een ini
tieel akkoord bestaat is echter 
een gevoelige verbetering voor 
Vlaanderen t.o.v. de bestaande 
regeling. 

Tot slot moeten wij nog vermel
den dat de belastingen voorzien 
in de wetten van 1980 volledig 
eigen belastingen worden zodat 
Vlaanderen zelf de tarieven hier
van kan vastleggen. De mogelijk
heid is tevens voorzien dat de 
Gewesten bijkomende aanslag
voeten kunnen bepalen op de 
personenbelasting. In deze kon
tekst kan men dus ook spreken 
van een eigen fiskale bevoegd
heid. 

De gesprekken over het finan
cieringsmechanisme hebben 
twee weken geduurd en hebben 
uiteindelijk tot een eerbaar voor
akkoord geleid. 

André Geens 

^PERESTROIKA 
|x«iw Het ekonomisch vernieu-
ff%wingsbeleid in de Sovjetunie 
^^heeft tot op heden nog sleclits 
%sf%bescheiden resultaten opgele-
mm^verd. In 1987 lag de industriële 
ff^produktie (3,8 %) een ruim pro-
f^cent onder de groei van 1986. 
m Vooral op het vlak van de tech-
^Znologische produktie kan men 
%J^%nog steeds niet van een merke-
^^lijke groei spreken. 
^ Meteen wordt het twijfelach-
^Z tig of Gorbatsjov in zijn doelstel-
^///><; om tegen 1990 een hoger 
^w kwaliteitsniveau te bereiken, zal 

slagen. Positief Is dan wel dat 
de buitenlandse handel toe
neemt: 11 % meer t.o.v. 1986. 
Daarenboven nam de arbelds-

Kim^produktlviteit in '86 met 4,1 % 
toe. 

Deze resultaten worden met 
fy%weinig entoeslasme onthaald. 
f^Men kan van Perestroika op 
f ^ twee snelheden spreken. Ener-
^^zijds worden doortastende poli-
y^f/eüre hervormingen doorge-
wm^ voerd en werd de burger aange-
fnzet om anders en meer te wer-
r^ken. Anderzijds ziet deze bur-
fTiger, behalve een beperkte elite, 
^^zijn levensomstandigheden niet 
^^daadwerkelijk verbeteren. 

PVERVOER 
^ ^ In Amsterdam ging vorige 
'^^week het Shuttle-projekt van 
^^. sterf dat erop gericht » het 
^ 2 openbaar vervoer zodanig aan 
«a» te passen dat meer automobilis-
f^ ten ervan gebruik zouden ma-
^^ken. Op trajekten waar het 
^^openbaar vervoer tekort schiet 
„^probeert men met het Amster-
f^dams projekt de behoefte aan 
r^snel, vrij goedkoop en komfor-

tabel woon-werkverkeer op te 
^ J vangen. Tevens poogt men het 
^^prangend fileprobleem te hei-
*^pen oplossen. 
w Merkwaardig is wel dat dit een 
f!m>privaat initiatief Is, in beperkte 
fy«imate gesensibiliseerd welis-
^m waar. Vandaar ook een kritische 
t^j^noot van de Nederlandse ver-
,^enigingen „Reizigers Openbaar 
p^Ke/voer". Deze betreurt bij-
f»» voorbeeld dat abonnementen 
f ^ voor het openbaar vervoer niet 
Xgeldig zijn op deze Shuttle-bus-
U^sen. 

^NOORD-ZUID 
P n Tijdens een internationale 
^Kvoedselkonferentie, vorige 
^%week in het Europees Parle-
sme^ment, werd de Noord-Zuld-te-
m genstelling nogmaals duidelijk 
f^^ in de verf gezet. De Zambiaanse 
f ^ president Kaoenda viel zwaar 
9 ^ u/f tegen de Europese Land-
**^ iMuwpolitiek. Door massaal 
"^ landbouwprodukten op de 
^^ markt te gooien, kelderen de 
^ Z rijke landen de prijzen van pro-
^ ^ dukten die de arme landen ek-
^^sportlnkomsten moeten bezor-

^ ^ Europees landbouwkommis-
f^saris Frans Andriessen lichtte 
fTide rol van de Europese Ge-
5 5 meenschap toe als stabilisator 
IX I op de landbouwmarkt. Daaren-
ssa»̂  boven somde hij enkele maatre-
f^ gelen tot produktlebeperking 

^FRAUDOMAAT 
ff«l In Nederland Is opschudding 
f«" ontstaan omtrent de mogelijk-
m held tot fraude met betaalkaar-
^ten. In de aktualiteitenrubriek 
Isifl werd namelijk gedemonstreerd 
9wiw| hoe men met een kaart op korte 
f n tijd nagenoeg 30.000 fr. van een 
f~* rekening te halen. Deze test be-
^^vestlgde ook meteen dat de 
^^ meest recente Informatie niet 
^^% beschikbaar is bij alle betaal-
««I toestellen. 
^ De Nederlandse komsum-
fs^mentenbond heeft de Neder-
U ^ landse rekeninghouder dan ook 
1̂ 1̂  aangeraden niet langer deel te 

, nemen aan het automatisch be-
^'^ talingsverkeer. 
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Entoesiast Volksunie-kongres te Oostende -

'n Nieuwe mijlpaal 
r*--̂  

4 " i 4 p : :̂̂ é̂ ^ 

Kongresvoorzitter Hans Bracquené: 

„Boodschap aan jongeren" 
De 28-jarige jurist en ef(onomist Hans Bracquené 

doorstond zondag op scliitterende wijze de vuur
proef. Hij gaf op een vlotte en toef) doortastende 
wijze leiding aan dit kongres. 

Vooral zijn kongresrede verdient aandacht. 

DE jonge kongresvoorzitter 
sprak rustig, zonder stem
verheffing en op een intel-

lektueel nivo. Sommigen ge
waagden in dat verband zelfs van 
„een nieuwe stijl"... 

Bracquené verwees naar het 
vorige partijkongres in Oostende, 
vijftien jaar geleden, rond het 
motto ,,Een moderne partij, een 
echte demokratie, een Vlaamse 
Staat". Ondertussen is er maat
schappelijk veel veranderend en 
,,voor onze partij zijn de voorbij 
15 jaar 15 turbulente jaren gewor
den met ups en downs", erkende 
hij. Alhoewel niemand zal ontken
nen dat de Volksunie zich in die 
periode opgedrongen heeft als 
een belangrijke politieke faktor 
waar men niet ongestraft aan 
voorbij kan gaan. 

Potentaten 
De kongresvoorzitter bena

drukte dat de rol van de Volks
unie altijd ruimer is geweest; zij 
liet nooit na waar dan ook wan
toestanden aan te klagen en op
lossingen voor te stellen. Dit op
treden noemde hij noch min noch 
meer een logisch gevoel van het 
basisdoel: de emancipatie van 
elk lid van de gemeenschap. 
Maar dit is slechts mogelijk wan
neer die gemeenschap op een 
degelijk manier bestuurd wordt, 
en dat kan pas als ook de demo
kratie goed en duidelijk funktio-
neert. 

Hij zei dat het de hoogste tijd 
was dat er rond het tema ,,politie
ke kuituur" eindelijk eens werd 
nagedacht, zeker in het licht van 
een hele reeks recente feiten; 
vooral de vele politieke benoe
mingen in de ambtenarij en de 
magistratuur zijn een verschrik
kelijke kwaal. Maar ook de ver
stikkende verzuiling en het ge
brekkig funktioneren van de de
mokratie zijn fundamentele ge
breken van ons maatschappelijk 
bestel. 

„Wanneer zuilorganisaties zo 
verweven zijn met partijen dat het 
niet langer het parlement is en 

een door het parlement gekontro-
leerde regering die het land be
sturen en ordenen, maar wel die 
zuilorganisaties zelf, dan is ons 
demokratisch bestel in gevaar." 

Ook de burger zelf moet dringend 
een aantal bijkomende rechten 
krijgen die hij op een efficiënte 
manier moet kunnen afdwingen. 

Maar dit alles kan slechts sla
gen en heeft slechts zin indien de 
machthebbers zich anders gaan 
gedragen, stelde Hans Bracque
né terecht:,,Politici aan de macht 
mogen zich niet gedragen als 
alleenheersers of als grote dan 

wel kleine potentaten.". Daartoe 
dringt zich een aangepaste wet
geving op, niet in het minst voor 
de bescherming van de vrijheid 
van elke burger. 

Taak voor VU 
Volgens de VU-kongresvoorzit-

ter is het met het nochtans nood
zakelijke vertrouwen tussen de 
mandatarissen en de burgers al 

Hans Bracquené: ,,/Wen mag 
het ons niet kwalijk nemen maar 
wij kunnen moeilijk geloven in de 
intentieverklaringen van CVP-
ers, socialisten en liberalen die 
een einde willen maken aan aller
hande misbruiken. Wij hebben 
het al zo vaak gehoord en intus
sen gaan zij maar rustig verder 
met het koloniseren van de 
macht." 

evenmin bijster goed gesteld. De 
vele konkrete richtlijnen en voor
stellen die door de kongressisten 
werden goedgekeurd hebben 
dan ook als uiteindelijk doel de 
vertrouwensrelatie tussen burger 
en demokratie te herstellen. Hier 
wacht een taak voor alle VU-
politici, ,,want één zaak moet dui
delijk zijn: indien wij het niet zelf 
doen, zal het niet gebeuren". 

Bracquené onderlijnde dat ter
zake de geloofwaardigheid van 
de partij op het spel staat. De VU 
moet een duidelijke boodschap 
geven aan jongeren, ,,die nu zo 
vaak gedwongen worden kom-
promissen af te sluiten met de 
verzuiling of met het politiek be
drijf dat zij niet het minste ver
trouwen kunnen schenken". Pas 
wanneer hen kan aangetoond 
worden dat politiek ook open en 
korrekt kan zijn, zullen zij op
nieuw positief tegenover politiek 
engagement kunnen staan. 

Besluitend stelde hij dat dit de 
opdracht van de Volksunie is, 
omdat alleen dan elke Vlaming 
een zelfbewust en volwaardig lid 
van zijn gemeenschap zal kun
nen zijn. 

Voorzitter Jaak Gabriels 

„De wereld 
van onze kinderen..." 

Met toch wel heel biezondere aandacht, niet in het 
minst van de massaal aanwezige pers, werd uitgeke
ken naar de slottoespraak van algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels. 

Hij ontgoochelde niet, want ten behoeve van 
iedereen zette hij nog eens heel duidelijk op een rijtje 
waar het voor hem en voor de Volksunie op aan 
komt. 

De duizendkoppige zaal viel hem bij met een 
minutenlang en entoesiast applaus. 

DE VU-voorzitter begon met 
te herinneren aan de gro
te idee die onze blijvende 

inspiratie moet zijn: het volksna-
tionalisme. Met als daaruit voort
vloeiende zending en opdracht 
de verovering van Vlaamse zelf
standigheid in harmonie met wijk 
en wereld. 

„Deze Vlaamse zelfstandig
heid zien we niet als doel, maar 

als het middel om een Vlaamse 
maatschappij op te bouwen die 
beter en rijker en verfijnder wordt 
door de inbreng van onze volks-
nationale waarden. Deze maat
schappijvisie streeft het harmo
nisch evenwicht na tussen de 
vrije individuele ontplooiing van 
de burger en zijn bewust en vol
waardig samenleven met de an
deren." 

VU-vijfpunten-
programma 

Jaak Gabriels verheugde zich 
erover dat, precies onder druk 
van de Volksunie, ook in het ont
werp van regeerakkoord een heel 
hoofdstuk gewijd is aan maatre
gelen en voorstellen die in de 
richting gaan van een nieuwe 
politieke kuituur. Dat het de VU 
menens is met dit tema, kan dus 
bezwaarlijk nog in vraag worden 
gesteld. 

Toen de partijvoorzitter vervol
gens uitleg begon te geven over 
de stand van zaken in de onder
handelingen, nam de aandacht 
van de kongressisten nog toe. Hij 
noemde het woord ,,regeringson
derhandelingen" trouwens on
juist: ,,De Volksunie is recht
streeks betrokken bij vijfpartijen-
onderhandelingen die een 
Grondwetsherziening en de diep
gaande federale hervorming van 

het land op het oog hebben. 
Slechts wanneer deze onderhan
delingen over de staatshervor
ming slagen en met Vlaams suk-
ses worden bekroond, slechts 
dan begint de faze van regerings
onderhandelingen. ". 

Vervolgens bleef hij stilstaan 
bij de opdracht van een politieke 
partij, nl. de macht die haar door 
het kiezerskorps wordt gegeven 
zo maksimaal en zo nuttig moge
lijk aan te wenden voor het ver
wezenlijken van de doelstellin
gen die zij aan het oordeel van 
datzelfde kiezerskorps heeft 
voorgelegd. Door deze opdracht 
onderscheidt een politieke partij 
zich fundamenteel van een bewe
ging of een drukkingsgroep. Een 
partij bevindt zich overigens in de 
unieke positie dat zij aan het 
kiezerskorps rekenschap zal 
moeten geven over het feit of zij 
haar macht gebruikt heeft voor 
het gestelde doel, en of ze zinde
lijk is omgegaan met die macht. 

Geweldige 
ommekeer 

Terecht verwees Gabriels naar 
de stichter-voorzitter van de 
Volksunie, Frans Van der Eist, 
die reeds op het einde van de 
zestiger jaren zei ,,dat het niet 
meer volstond, een zweeppartij 
of een drukkingsgroep te zijn, 
maar dat wij moeten duidelijk ma-
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Kodeks eenparig goedgekeurd! 
Zondag diende het VU-kongres zich even

eens uit te spreken over het ontwerp van 
,,kodeks van mandatarissen, bestuursleden en 
kandidaat-mandatarissen van de Volksunie". 

In zijn toelichting noemde ondervoorzitter 
Jaak Vandemeulebroucke deze kodeks een 
,,kontrakt van loyauteit". 

\ ET zicht op de naken
de genieenteraads-
verkiezmgen (en wat 

daarop volgt) zou deze tien-
punten-tellende kodeks wei 
eens heel erg belangrijk kun
nen worden Met vérstrekken
de konsekwenttes 

Wezenlijke 
drijfkracht 

In de inleiding wordt herin
nerd aan de wezenlijke drijf
kracht van de Volksunie en de 
basis waarop zij haar pro
gramma heeft opgebouwd, 
het Vlaams-nationafisme. 
Deze voiksnationale idee is 
meer dan de imet voor politie
ke strukturen, het is ook en 
vooral <ie inzet voor een open, 
pluralistische, demokratische, 
vrïje, sociale en rechtvaardige 
Vlaamse maatschappij Bin
nen dit Kader zal een Volks-
unie-verantwoordelijke zijn of 
haar opdracht uitvoeren 

Opvallend was dat onder
staande punten zonder één 
tegenstem werden goedge
keurd door de VÜ'kongressis-
ten. de ongeveer duizend 
aanwezige bestuursleden 
stemderi voor m slechte vijf 
leden onthielden zich Toen 
Varidemeuiebroucke het laat
ste punt voorlas, piel daarir» 
een pieidooj voor WiJ, begon 
de zaal spofrtaan te applau-
dlssererï... 

1, Oe Volksunte-marïdatarts, 
de kandidsat-matidataris, het 
besstuursf ld is een schakel van 

en in de totale Volksunie-
stfuktuur Het op zich nemen 
van één van die drje verant-
woordeJijkheden betekent dat 
men akkoord gaat met het 
Volksunie-programma, dit 
programma verwoordt en be
leeft en het op de verschillen
de niveaus van politieke be
sluitvorming naar voor brengt 
en er naar handelt 

2. Polttjek IS groepswerk 
Steeds telt de groep Het be
stuur, de afdeling, het arron
dissement, de partij Ook m de 
verkiezingen is men een on
derdeel van het geheel 

Dit betekent dat alles in 
groep wordt beslist, demokra-
tisch en volgens de statutair 
vastgelegde bepalir»gen Een
maal een beslissing genomen 
worden de beskssingen royaal 
uitgevoerd Interne konfiikten 
worden niet langs de medta 
uitgevochten 

3- De VU voert baar propagan
da op een zindelijke wijze Dn 
betekent mh, dat men de te
genstrever, de andere partij 
korrel<t behandel. Dit Is geen 
verzvi^ikkert van het eigen pro
gramma maar het maakt dtt 
geloofwaardiger en autentie-
ker. 

4, De VU-mandataossen en -
bestuursleden beschouwen 
de psrti}-0rganmti0 als eer» 
waardevol gegeven, waarbij 
de hiërarchie van af delingsbe* 
stuur, arrondtssemerjtsbe. 
stuur, partslbestuur, partijraad 

de betekenis heeft van grotere 
verantwoordelijkheid, grotere 
zorg, grotere inzet Van alle 
mandatarissen en bestuursle
den op welk niveau ook, 
wordt verwacht dat ze aktief 
meewerken aan de uitbouw 
van de VU en bereid zijn ter 
beschikking te staan van de 
partij BIJ de verkiezingen, bij 
Itjstvorming moet de partij 
kunnen beschikken over de 
ganse rijkdom van zijn manda
tarissen en bestuursleden. 

VU-belang oordeelt m laatste 
instantie steeds de partijraad 

7 Alle VU-mandatarissen en 
alle VU-geledingen dtenen al
les tn het werk te stelten om 
het VU-programma te realise
ren Deelname aan de macht 
IS daartoe een middel, nooit 
een doet op zichzelf 

Meerderheidsvorming ge
beurt op basis van program-

9 De mandataris en het be-
stuurslid zorgen ervoor dat 
hun poirtiek optreden de weer
gave IS van de rijkdom aan 
maatschappeitjke, politieke 
en humanitaire inzichten die 
de partij programmatisch 
heeft vastgelegd De media 
bieden de mandatarissen een 
uitstekend forum van opbouw 
en profilering. 

10 Van haar mandatarissen 
en bestuursleden verwacht de 

Een massate /a voor de ontwerpteksten en de Volksunie-kodeks 

5 G roepssamen werking is 
gebaseerd op samenspraak, 
op doorgeven van informatie, 
dokumenten, groepswerk ver
onderstelt beraadslaging, ma
ken en houden van afspraken 
en dit met de verschillende 
niveaus van de tiesluitvorming 
van de partij Bestuursleden 
en mandalanssen staan me
kaar met woord en daad bij 

6. Persoonlijk ambitie dient 
Steeds ondergaseWkt te zijn 
aan het VU-tselang. Over dit 

matische besprekingen en uit
bouw van zindelijke evenwich
ten De oppositie wordt geres-
pekteerd en krijgt politieke 
ruimte om haar inzichten naar 
voor te brengen 

8 De benoemingen moeten 
op elk bestuurlijk niveau ob-
/e/ff/e/gebeuren De VU-man-
datarissen laten zich hierbij 
alleen leiden door de be
kwaamheid en de integriteit 
van de sollicitanten 

VU dat ze zich via vorming en 
lektuur op de hoogte houden 
van de aktuele VU-stand^n-
ten Lidmaatschap van de pa
rij en abonnement op het 
weekblad „WU" zijn een es
sentieel gegeven 

Het Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel bied! daarbg 
kansen op geestelijke en p<*-
tieke verdieping 

ken in staat te zijn door deelname 
aan de macht, te verwezenlijken 
wat wij voorstaan". 

Jaak Gabriels is zich terdege 
bewust van de risiko's en blijft 
behoorlijk sceptisch over het al 
dan met toetreden van Vlaams-
nationalisten tot de regering ,,lk 
zal echter blijven vechten voor 
een overeenkomst die opening 
maakt op een voor Vlaanderen 
korrekte, eerlijke en verregaande 
staasthervorming." 

De ijkmaat 
Zelfs indien het beraad mislukt, 

was de aanwezigheid van de VU 
nuttig. In dit verband herinnerde 
hij aan het vijfpuntenprogramma, 
dat al vöör de verkiezingen door 
Hugo Schlltz venwoord werd en 
voor de Volksunie de ijkmaat is. 
Rond deze punten werd trouwens 
door CVP, SP en VU een Vlaams 
front gevormd en de resultaten 
van dit zelfbewust Vlaams optre
den beginnen zich af te tekenen, 
o.m. In de dlskussie van gemeen
schap tot gemeenschap over de 
bevoegdheden en de financiële 
middelen. Dat zijn dé essentiële 
punten. 

Over de kontroverse rond het 
Brussel-akkoord was Jaak Ga
briels kort en duidelijk. De voor
liggende regeling beantwoordt 
aan het standpunt dat destijds 
werd ingenomen door de vier 
Vlaamse partijen, vooraleer de 

PVV-voorzitster met haar mistige 
denkpistes begon. ,,Dit vier-par-
tijenstandpunt kreeg de goed
keuring van de Vlaamse kuituur
en strijdverenigingen. Wat toen 
goed was, is het vandaag nóg!" 

De VU-voorzitter zette ook de 
kriteria op een rijtje die zullen 
gelden bij het beoordelen van de 
eventuele onderhandelingsresul
taten, waarbij hij betekenisvol op
merkte dat niemand de illusie kan 
koesteren het eigen programma 
maksimaal en voor de volle hon
derd procent te kunnen realize-
ren. 

Ten eerste, aldus Gabriels, 
mag het resultaat van de onder
handelingen met indruisen tegen 
het VU-vijfpuntenprogramma, ten 
tweede moet het een grote en 
beduidende stap in de richting 
van volwaardig zelfbestuur bete
kenen, ten derde moet deze stap 
onomkeerbaar zijn en ten vierde 
dient de mogelijkheid te bestaan 
in de toekomst verder te gaan in 
de richting van nog ruimere auto
nomie. „Aan dit duidelijke stand
punt, aan deze klare en ondub
belzinnige taal zal ik mij houden 
Daarover zal ik op ieder ogenblik 
en aan iedereen ten volle reken
schap geven." 

Haarscherp analyseerde de 
VU-president de politieke om
standigheden die zijn partij ertoe 
gebracht hebben deel te nemen 
aan de onderhandelingen. In het 
biezonder het feit dat de informa
teur van bij het begin de nood

zaak onderschreef om zowel de 
staatshervorming als het sociaal-
ekonomisch herstelbeleid aan te 
pakken, was doorslaggevend. 
Meteen ook een regelrechte lo
genstraffing van het tot dan toe 
gevoerde beleid, een geweldige 
ommekeer dus... 

De staatshervormingen van '70 
en '80 kwamen tot stand zonder 

Vlaams-nationalisten: het wer
den twee misbaksels. Tijdens de 
voorbije zeven jaar werd alles in 
de koelkast gepropt of werd de 
kommunautaire vrede afgekocht 
met geld en koncessies aan Wal
lonië. Dit eindeloos geknoei re
sulteerde nu in een ontzettende 
puinhoop, die tot gevolg heeft dat 
voor Vlaanderen de weg naar het 

Jaak Gabriels: ,,lk ben de eerste voorzitter van de Volksunie die de 
pioniersjaren van de partij nooit heeft meegemaakt. Daarvoor ben ik te 
jong. Ik behoor tot een generatie, die de weeklachten en het 
tandengeknars van de Vlaamse katakombentijd slechts als een verre 
echo heeft vernomen. 

Als historikus en Vlaams-nationalist besef ik echter dag aan dag., 
met wat ik bezig ben en waaraan ik mijn beste krachten ttestee • ' 

in 1992 ontgrensde Europa dreigt 
versperd te worden. In het Ccht 
van deze situatie mag noch kan 
de Volksunie inderdaad geen en
kele kans onbenut laten d e zou 
kunnen lalden naar een dtep-
gaande, een noodzakeipce en 
voor Vlaanderen nuttige en eer
volle staatshervorming. 

Ambities 
Tenslotte verruimde Jaak Ga

briels het politieke panorama 
door te wijzen op het belang van 
de toekomst, waarbij vooral de 
bekrompenheid moet doortiroken 
worden. ,,Wij willen de A*ahftairf 
van de Belgische strukturen en 
tegenstellingen achter orts laten. 
WIJ willen voor onze jeugd! de 
poorten openen naar e&t ioe-
komst die anders en ruimer zal 
zijn dan de apotekersmeeg-
schaal, dan het gekanker aan de 
klaagmuur." Misschien, zo zei 
hij, kan dit bij het huidig beraad,, 
maar misschien loopt h ^ aak 
anders. 

,,Mijn ambities, onze échte as
piraties liggen hoger en verder. 
De échte uitdaging is immers, 
vorm en inhoud te geven aan de 
Vlaamse staat die wij — nu of 
straks — zullen veroverd bob
ben. " Gat̂ 'SSs rr.JM dus dui(-< 
.niöt ï>p v^sns»^ vvt. ': o' . 

I r is^r ' Maaien, rs'jar -sn ^ ^ .r 
I iWRsfiduizeod• ?!=. ."^avO.i^.v -sn 

Je wereld -^K ^ ., Kinderen. 
L 
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Sektie „Rechtsbescherming van de burger" 

Onjuiste behandelingen 
aan de Icaalc stelien! 

De derde werkvergadering van het kongres be
sprak de rechtbescherrning van de burger. Hugo 
Coveliers leidde als voorzitter de debatten in goede 
banen, en vatte later op de plenaire sessie de 
bereikte resultaten samen. In de werkvergadering 
lichtte Xavier Troch de voorstellen toe. 

IJ vertrok van de vaststel
ling dat de burger gekon-
fronteerd wordt met een 

toename van de reglementerin
gen. Drie worden bovendien 
steeds ingewikkelder en onbegrij
pelijker. De ambtenarij treedt niet 
altijd even begripvol op, een pri
vacy wordt nogal eens met de 
voeten getreden. Drie bladzijden 
met voorstellen moeten hieraan 
verhelpen. Onder de deskundige 
leiding van Frans Baert werden 
deze gewikt en gewogen. 

OmbudsdJenst 
Een eerste reeks voorstellen 

behelsden het recht op voorlich
ting. Hierbij aansluitend werd het 
recht op begeleiding en hulp van
wege de administratie bespro

ken. Ondermeer het onthaal bij 
de diverse diensten neemt een 
belangrijke plaats in. 

Een belangrijk hoofdstuk wordt 
gevormd door het recht op 
rechtsbescherming. De instelling 
van een Ombudsdienst krijgt hier 
veel aandacht. Hij moet de ver
houding tussen de burgers en de 
administratie kanaliseren en on
juiste behandelingen aan de kaak 
stellen. Hij moet dus een brug-
funktie krijgen naar de verschil
lende instanties toe. Daartoe 
moet hij over zeer uitgebreide 
faciliteiten kunnen beschikken. 

Privacy 
Een heet hangijzer vormt de 

bescherming van de privacy te-
Kamerfraktieleider Hugo Coveliers, voorzitter van de seldievergade-

ring „De rechtsbescherming van de burger". 

gen inbreuken door o.m. het on
heus handelen met gegevens en 
door het afluisteren van tele
foons. Vooral de uitzonderingen 
hierop vormden het onderwerp 
van levendige gedachtenwisse-
lingen. De bevoegdheid tot het 
toelaten van afluistering diende, 
volgens de deelnemers, te berus
ten bij een onafhankelijk rechts-
kollege. 

Ook de strafprocedure en de 
strafuitvoering liggen gevoelig. 
Hugo Coveliers, Daan Vervaet en 
anderen wisselden van gedach
ten over het begrip ,,opgesloten 
burger" dat de notie ,,gevange
ne" moet vervangen. Ook de 
slachtoffersbegeleiding werd uit
voerig bekeken. 

Dat de burger tenslotte be
schermd diende te worden tegen 
financieel machtigen, bleek op 
ruime instemming te kunnen re
kenen. 

De werkzaamheden werden af
gerond met een brede konsen-
sus. 

FS 

Sektie „Zindelijk omgaan met macht" 

Kongres vraagt Iciesrecht 
Voor een hondervijftigtal aanwezigen leidde euro

parlementslid Jaak Vandemeulebroucke zondag
voormiddag de sektie „zindelijk omgaan met macht" 
in. Referent senator André De Beul lichtte de vast
stelling en inzichten van de kongreskommissie toe.& 

DE senator legde uit hoe de 
demokratisering in het 
unitair België tot een ste

vig machtsevenwicht tussen de 
traditionele strekkingen verstar
de. De grote partijen, tot spreek
buis van gestruktureerde belan
gengroepen en zuilsegmenten 
verworden, deelden ijverig aller
lei openbare dienstverlenende ta
ken en middelen uit. De machts
uitoefening werd daardoor een 
partij- en clanaangelegenheid 
warabij de notie ,,algemeen be
lang" verwaterde tot toevallig 
meerderheidsbelang. 

De kommunautaire tegenstel
ling raakte echter niet in even

wicht. Door striemende zweeps
lagen van de federalisten ge
dwongen zochten de gevestigde 
machten, zij het aarzelend en 
met tegenzin, naar een kommu-
nautair evenwicht en sleutelden 
zij hier en daar aan de staats-
struktuur. 

Voorstellen 
De staatshervorming blijft niet

temin ontoereikend, het over
wicht van de uitvoerende macht 
neemt overhands toe, de onaf
hankelijkheid van de politici 
wordt meer en meer bedreigd, 
kortom het politiek spel stinkt 
meer dan ooit. 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, voorzitter van de 
sektievergadering „Zindelijk omgaan met de macht", legt uit waarom 
de kongresgangers slechts één knikker in een zakje krijgen... 

Vooral om een zindelijke om
gang met de macht mogelijk te 
maken werkte de kongreskom
missie een zestal voorstellen uit, 
o.m. over de inrichting van de 
nieuwe staatsstruktuur, de her
ziening van het verkiezingsstel
sel, de financiering van partijen 
en kampagnes en de herwaarde
ring van het politiek mandaat. 

Kiesrecht 
Deze voorstellen bevatten stof 

genoeg voor een boeiende en 
bijwijlen geanimeerde diskussie. 
Jaak Vandemeulebroucke, die 
als thuisspeler vanzelfsprekend 
niet mocht ontbreken op de re
ceptie op het Stadhuis, werd het 
laatste uur op voortreffelijke wijze 
vervangen door ere-senator Hec
tor De Bruyne. 

De kongresgangers aanvaard
den de voorstellen van de kom
missie, maar meenden bij punt 4 
een zeer belangrijk amendement 
te moeten toevoegen. Ook In de 
plenaire namiddagzitting sprak 
het kongres zich met een over
weldigende meerderheid uit voor 
het kiesrecht i.p.v. de kiesplicht. 

PDJ 

' 'Ji ü''a3tisch verjongd VU-kon-
gresps onder het immense 
sff^ndjek met het bekende kon-
grestema. 

Een delegatie van het VU-partijbestuur werd ontvangen op het 
Oostendse stadhuis. Burgemeester Goekint overhandigde als gast
heer een boek over de badstad, voorzitter Gabriels schonk hem het 
boek „Of. je jarrikaden". 

Zakdoek zorgde andermaal voor de luimig-muzikale noot op het VU-
kongres. 
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Sektie „Een doorzichtig politiële bestel" 

Demokratie: een open huis 
Met de medewerking van ruim 120 kongressisten 

kwam tiet in de werkgroep „een doorzichtig politiek 
bestel" tot een boeiende en herhaaldelijk sterk 
geanimeerde diskussie. De talrijke aanwezigheid 
van VU-gemeente- en OCMW-raadsleden gaf de 
door de kongreskommissie uitgewerkte voorstellen 
reeds een eerste toets aan de dagdagelijkse be
stuurspraktijk. Volksvertegenwoordiger-burgemees
ter Johan Sauwens leidde de diskussie in goede 
banen. 

VOORAF schetste Dosfel
medewerker Koen van 
Caimere in een inleidend 

referaat de ruimere — volksnatio-
nale — contekst waarin de voor
gestelde initiatieven dienden ge
situeerd. 

Centraal uitgangspunt van de 
kongreswerkgroep was de idee 
dat de demokratie als een open 
huis moet zijn. De politieke zelf
ontplooiing van de burger dient 
gewaarborgd door twee funda
mentele rechten: het persoonlijk 
recht op informatie en hét per
soonlijk recht op inspraak. 

Binnen de werkgroep vertaalde 
dit basisinzicht zich in drie kon-
krete tema's. 

Openbaarheid 
Allereerst werd het recht op 

informatie en de openbaarheid 
van bestuur centraal gesteld. De 
kongreswerkgroep beklemtoon
de het belang van de verdere 
strukturele uitbouw — via wet en 
dekreet — van de aktieve open
baarheid van bestuur. Voor alle 
overheidsbeslissingen dient een 
algemene verantwoordingsplicht 
ingevoerd. De passieve open
baarheid (met onder meer het 
individuele en afdwingbare recht 
op inzage en afschrift) moet ver
der worden uitgebouwd. Voor de 
ambtenaren moet een welom
schreven spreekplicht ingevoerd. 

Inspraak 

Kamerlid Johan Sauwens, voorzitter van de sektievergadering, 
doorzichtig politiel< bestel". 

Een 

Het tweede deeltema — het 
recht op inspraak — richtte zich 
naar drie grote aandachtspun
ten : de adviesorganen (de bestu
ren behouden beslissingsbe
voegdheid, maar met verant
woordingsplicht), de inspraakmo
gelijkheden (spreektijd, hoorzit
tingen,...) en, tenslotte, het 
adviserend referendum op ge
meentelijk vlak (op initiatief van 
de gemeenteraad of een bedui
dend percentage van de lokale 
kiezers; het referendum is even
wel niet bindend, de overheid 
dient een eventuele negatie te 
motiveren. 

Mediabeleid 
Als laatste tema kwam het me

diabeleid aan bod. De werkgroep 
verklaarde zich, vanuit haar be
kommernis om kwaliteit en ver
scheidenheid, akkoord met over
heidssteun aan dag- en opinie
bladen. De kongreswerkgroep 
vroeg verder aandacht voor een 
degelijke en objektieve informa
tieverstrekking en dit zowel op de 
openbare als op de niet-openba-
re omroep(en). Met betrekking tot 
de joernalisten werd gepleit voor 
strenge deontologische normen 
en voor de uitbouw van een sta
tuut dat hen beveiligt tegen iede
re politieke of ekonomische druk. 

NM 

Sektie „Gewetensvrijheid" 

Ruime aandacht, 
boeiende disicussies 

De sektievergadering „Gewetensvrijheid van de 
burger" kon rekenen op een ruime belangstelling. 
Niet te verwonderen, de besproken tema's, verzui
ling, pluralisme, depolitisering... behoren al lang tot 
de vaste aandachtspunten van de Volksunie. 

R EFERAATHOUDER Geert 
Van Haegendoren 

schetste gevat de grote 
lijnen van de diskussie: de ver
zuiling en partikratie, zoel binnen 
als buiten de overheidsinstellin
gen. De relatie van de overheid 
tot de burger, in het bijzonder het 
respekt voor diens vrijheden en 
politieke en filosofische keuzen, 
stond centraal. 

Ambtenarij 
Annemie Van de Casteele, par-

tijbestuurslid, leidde daarop de 
diskussies over de verschillende 
aspekten van de tematiek in goe
de banen. Een diskussie die zo
wel geanimeerd als verrijkend 
kan bestempeld worden. Al bij 
het eerste thema, de politisering 
van de ambtenarij, werden de 
voorstellen om tot een objektief 
en ontpolitiseerd personeelsbe
leid te komen op verschillende 
punten aangevuld. Voor de VU 
moet de ambtenarij ais geheel 
beschermd worden tegen de par-
tijkaartendiktatuur. 

Partijbestuurslid Annemie Van de Casteele, voorzitter van de 
sektievergadering „De gewetensvrijheid van de burger". 

Ook de ministeriële kabinetten 
kwamen aan de beurt. Beperking 
van de wilgroei en van hun macht 
is de boodschap. Het tema ,,poli
tiek dienstbetoon" werd druk be
sproken. Dienstbaarheid van 
mandatarissen t.o.v. de burger is 
nodig maar mag niet leiden tot 
misbruiken die deze onderhorig 
maken. De voorstellen over de 
politisering van de magistratuur 
herhaalde in grote lijnen een VU-
wetsvoorstel terzake. 

Verzuiling 
De verzuiling dan, een tema 

dat de VU als pluralistische en 
open partij nauw aan het hart ligt, 
zorgde voor interessante inter
venties en voorstellen. De princi
piële stelling dat de VU voorstan
der is van een ,.horizontaal" écht 
pluralisme werd bevestigd. Met 
betrekking tot het kultuurpakt 
werd tenslotte een meer kritische 
houding t.o.v. de huidige toepas
sing gevraagd. 

De stemmingen over de ver
schillende onderdelen verliepen 
vlot, enkele amendementen wer
den goedgekeurd en de teksten 
werden op diverse plaatsen ver
duidelijkt. Kortom, de voorzitster 
kon alle deelnemers danken voor 
hun inzet. Sec 

(foto's: studio dann) 

De Oostendse arrondissementsvoorzitter Pierre Nolf was een uitste
kend gastheer. Proficiat ook aan zijn hardwerkende ploeg van 
medewerkers die een vlot verloop van het kongres waarborgde. Lentebloemen van kinderen voor een glunderende president. 
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Israël levert gasmaskers aan beide partijen 

De chemische oorlog 
tussen Iran en Irak 

10 

Israël levert gasmasl<ers aan 

De chemische 
tussen Iran en 

,,Reeds vijf maal hebben Jaak Vandemeulebrou-
cke en ikzelf met onze EVA-partners in het Europees 
Parlement ontwerpresoluties ingediend om het ge
bruik van scheikundige wapens in de golfoorlog en 
de vernietiging van de Koerden tegen te gaan. Ons 
initiatief werd normaal-reglementair naar de Politie
ke Kommissie verwezen, waar een meerderheid 
socialisten, kristen-demokraten enz... ze telkens af
wees! 

AAN het woord is EP-lid Wil
ly Kuijpers, die voor enke
le jaren reeds Koerdistan 

bezocht en zich al meer dan 10 
jaar inzet voor dit door elke groot
macht vergeten volk. ,,Er moeten 
eerst veel doden vallen en vol
doende TV-beelden uitgezonden 
worden, eer het geweten van poli
tici luidop spreekt. Kijk maar naar 
Bhopal, naar Tsjernobyl en nu 
weer naar het gasdrama op 16-17 
maart in 't Koerdische Halabja." 

Pestlijders... 
Inderdaad, op 14 april '88 pas, 

//erd het volhouden van onze 
beide VU-EP-leden beantwoord: 
8 Europese politieke families 
stemden samen met hen een re
solutie goed te Straatsburg om 
het gebruik van scheikundige wa
pens in de Iran-lrak-oorlog te ver
bieden. Dat is een eerste, belang
rijke stap. Wij hadden met Willy 
Kuijpers een vraaggesprek. 

WIJ: Is de scheikundige oor
log opnieuw aktueel? 

W. Kuijpers: ,,Welnee, reeds 
in 1984 werd het Iraans leger 
scheikundig bestookt door Irak in 
Majnoun, maar de mediabeelden 
ontbraken hier... Het 2e Wereld-
kongres van prof. Heynderickx 
over de nieuwe elementen van 
scheikundige en bakteriologi-
sche oorlogvoering, gehouden in 
augustus 1986 te Gent, waar
schuwde toen al voor de grote 
gifgasvoorraden, de opgevoerde 
produktiemogelijkheden en het 
ongehoorde gebruik — zij het 
toen nog in beperktere mate." 

WIJ: In feite herhalen de eer
ste feiten van het IJzerfront 
zich... 

W. Kuijpers: ,,Zeker, of erger 
nog. Maar vergeet niet dat de 
Tataren reeds hun manier van 
,,vuile oorlog" voeren kenden. 
Tijdens de belegering in Kaffa in 
de Krim in de loop van de 14e 
eeuw katapuleerden zij lijken van 
pestlijders als bakteriologische 
wapens in de omsingelde stad. 

Saddam Hoessein — en ook Kho
meini — zijn in feite geen haar 
beter. In Steenstrate aan het 
Vlaamse Ijzerfront bestookte een 
Duitse keizerlijke brigade de ge
allieerde loopgrachten met dui
zenden liter chloorgas. Zowat 
5.000 soldaten kwamen toen om, 
naast een 15.000-tal verminkin
gen. Later volgden broom- en 
fosgeenaanvallen. Maar de be
kendste werd die van leper op 12 
juli 1917, toen de Duitsers voor 
het eerst mostaardgas gebruik
ten. Dat verwierf later de beruch
te Yperietnaam. Zoals professor 
Aubin Heynderickx onlangs aan
toonde, werden in Iraaks Koerdi
stan sterkere gassen, neurotoxi-
ca, zoals V.X., tabun, sarin en 
soman gebruikt. Ook tijdens de 
2e WO produceerde — als ge-
heimwapen — het naziregime 
van dat goedje zowat 30.000 ton! 
Toepassingen daarvan werden 
ook in de gaskamers aangewend. 

Volgens SIPRI-gegevens brengt 
nu een bedrijf in de buurt van 
Toulouse sedert 1965 dezelfde 
produkten voort... En produceren 
betekent: verkopen om te gebrui
ken!" 

Niet nageleefd 
verbod 

WIJ: De scheikundige wa
pens zijn toch reeds in 1925 
reeds verboden? 

W. Kuijpers: ,,Het militair ge
bruik van gifgassen en bakterio
logische middelen werd inder
daad op 17 juni 1925 door de 
overeenkomst van Geneve ver
boden. Maar de produktie ervan 
niet! Dat is het schijnheilige van 
deze helse zaak. Irak onderte
kende dit akkoord en schendt het 
dus de jongste 4 jaren volop. De 
Verenigde Naties zonden kontro-
legroepen via de Veiligheidsraad 
en veroordeelden Irak reeds drie
maal. Nog vorig jaar gebeurde dit 
met veel details. Maar intussen 
produceren wel een 20-tal staten 
ter wereld zonder meer dit drem
pelverlagend oorlogstuig, dat je 
de atoombom van de arme kunt 
noemen." 

WIJ: Drempelverlagend? 
W. Kuijpers: ,,Inderdaad, de 

Iraakse-Koerdische olievelden 
van Kirkoek, eertijds in de 20-er 
jaren doo de Britten op gang 
gebracht, liggen nu in het oor-
logsbereik van de Iraniërs en van 
de Koerdische verzetsgroepen. 
Waar de raketten, bommentapij
ten, scheepsterreur en mijnenvel
den in deze bijna 8 jaar durende 
oorlog falen tegen de nieuwe gol
ven Iraanse geloofsstrijders, 
wordt ,,de verbrande aarde"-tak-
tiek een beproefd middel. En 
weetje, gifgas is verhoudingsge
wijs erg goedkoop. Voor zowat 
5.000 fr. maak je genoeg spul om 
een paar honderdduizend men
sen te doden. In Koerdistan be
reikt Iran dan 3 doelwitten: het 
doodt de oprukkende Iraniërs, 
het beschermt „zijn" olievelden 
en schaktel de Koerden uit. De 
stedenoorlog, napalm en gifgas 
vormen m.i. de laatste episode 
voor het atoomwapengebruik." 

WIJ: In het debat te Straats
burg heb je de dubbelzinnige 
houding van het westen aange
klaagd... 

W. Kuijpers: ,,Terecht geloof 
ik! Vele Westerse staten blijven 
immers hun wapens en scheikun
de slijten in dit konflikt. De sa
menstellende delen worden door 
Irak, maar ook door Iran, in Groot-
Brittannië, België, West-Duits
land en Frankrijk gekocht De 
speciale metalen bomhulzen wor
den even buiten Madrid geprodu
ceerd. 

In de Rotterdamse haven wer
den in februari '88 nog 9 contai
ners scheikundige stoffen — be
stemming Irak — voor de aan
maak van zenuwgassen, in be
slag genomen. Uit Antwerpen 
vertrokken ook ladingen en een 
bedrijf in Tessenderio wordt ver
dacht. We hebben de Amerikaan
se ervaring in Vietnam, maar ook 
de Sovjetbombardementen in Af-
ganistan. Over Angola spreekt 
niemand. Daar zijn de Cubanen 
reeds twee jaar aktief gifgas aan 
het gebruiken. In het Eritrese As
mara staan luchtdichte M1-hef-
schroefvliegtuigen klaar. En die 
dienen zeker niet om de sprink
hanen te keer te gaan! 

Voor Irak kennen we zelfs de 
eindproduktieplaatsen nl. te Sa-
marra. Al Fallujah en Salman 
Pak. De Iraakse hefschroef- en 
jachtvliegtuigen, die de bommen 
dropten, worden door de Franse 
Marcel Dassault geleverd! En 
vergeet het niet: het Frankrijk 
van Chirac en Mitterand helpt 
Irak opnieuw aan een atoomcen-
trale, ditmaal in Karatchuk ten 
noordwesten van het Koerdische 
Kirkoek. Je weet toch nog wel dat 
de eerste, gebouwd vanaf 1975 
door Frankrijk in Tammouz, nabij 
Bagdad door Israëlische jagers 
vernietigd werd nog voor ze af 
was... En ook dit nog: Israël le
vert gasmaskers aan beide partij
en!" 

WIJ: Wat omvatte je tussen
komst nog? 

W. Kuijpers: ,,De eis voorpoli
tiek overleg t.a.v. een eigen zelf
bestuurstatuut voor de Koerden. 
Dat werd hen reeds na de WO I in 
het Sèvresverdrag (1920) toege
zegd. Bovendien vroegen we 
dringende hulp voor de getroffe
nen ter plaatse. Op de beeldbuis 
worden we vertederd door een 
operatie van één Siamese twee
ling, die zowat 10 miljoen zou 
kosten. Maar met dezelfde ogen 
gaan we voorbij aan de duizen
den naamloze verminkten, veelal 
ook kinderen, in Koerdistan. Ie
dereen houdt zich liever neu
traal! En de enkele tientallen 
overgebrachten naar New York, 
Gent, Londen en Wenen passen 
goed in de Iraanse propaganda-
voering..." 

WIJ: Je bent bitter... 

W. Kuijpers: ,,Zou je niet? De 
Koerden, leven op één aaneen
gesloten grondgebied, werden 
tengevolge van de koloniale 
grenzen met ± 20 miljoen geo
grafisch verdeeld over 5 staten: 
Turkije, Irak, Iran, Syrie en de 
Sovjetunie. De onderdrukking 
van hen houdt maar niet op om
wille van staatsegoïstische rede
nen. De jongste 10 jaren alleen al 
werden in Iraaks Koerdistan 
3.159 dorpen en gehuchten van 
de kaart geveegd, 825 scholen 
vernield, 13 historische abdijen, 
kerken en moskeeën opgebla
zen. 1/3 van het oorspronkelijk 
Koerdisch gebied in Irak is nu ge-
arabiseerd en zowat 1,5 miljoen 
Koerden werden 1.200 km verder 
naar het tropische zuiden van 
Irak overgeheveld. Velen onder 
hen werden bij de godsdienstige 
burenoorlog verplicht ingezet. 
Die oorlog gaat hun volk hele
maal niet aan. De Verenigde Na
ties keurden in Parijs op 9 de
cember 1948, na de holocaust 
van WO II, een internationale 
overeenkomst tegen volkeren
moorden goed. We zijn nu 40 jaar 
verder en wat zien we? Zij die 
volkeren uitroeien zijn toch wel 

Testbatterijtje van Sovjetmake-
lijk, gevonden door prof. Heynde-
rickx in Angola. Het wordt ge
bruikt door de veroverde soldaten 
voor hun eigen veiligheid, wan
neer ze het met gas gestookte 
slagveld ,,betreden"... 

aanvaardbaar voor onze handels
belangen en we laten ze zelfs 
broederlijk naast ons zitten in 
allerlei internationale vergaderin
gen... Een beetje konsekwente 
vredeswil zou toch mogen, vind 
je niet?" 

IVIooie verklaringen 
WIJ: Wat ben je verder van 

plan? 

W. Kuijpers: ,,Een groot aan
tal Europarlementsleden onder
tekende onze brief aan de NV om 
het lidmaatschap van het gifgas-
gebruikende Irak op te schorten. 
We vroegen ook om een parle
mentair onderzoek en volgen de 
verwezenlijking van de noodhulp. 
In de meizitting kaarten we de 
zaak opnieuw aan. We zullen de 
ontmanteling van de produktie-
ëenheden voorstellen met inter
nationale kontrole. Bij de Franse 
overheid protesteerden we om
dat de Franse staat geen inreisvi-
sum afleverde voor de Koerdi
sche verzetsleider Jalal Talabani 
die we graag in onze hoorzitting 
te Straatsburg hadden laten ge
tuigen. Talabani is immers de 
algemeen aanvaarde leider voor 
alle Koerdische partijen in Irak. 
Het volkerenrecht geldt maar 
voor de mooie verklaringen..." 

WIJ: Zint Iran niet op weer-
wraak? 

W. Kuijpers: ,,De offensieve 
strategie en de revolutionaire is
lamitische ideologie weerhielden 
Iran tot op heden van gasaanval
len. Met een bevolking die 3 maal 
groter is dan die van Irak, staat 
het bovendien met méér volk in 
de eerste lijnen. Maar de Iraanse 
eerste minister Mir Hoesein 
Moussavi kondigde in december 
'87 reeds aan dat zij hetzelfde 
satanisch spul konden voortbren
gen én gebruiken Hun satani
sche mengfabriek zou ten noor
den van Teheran in Damghan 
bedrijfsklaar zijn... Naar verluidt 
zou de zoon van de Iraanse parle
mentsvoorzitter, Yaser Rafsand-
jani, verstik zijn in het Iraaks 
Koerdistan. Een reden te meer 
om een oorlogseskalatie te vre
zen. Van chloor, naar mosterd
en neurogassen en vandaar naar 
bakteriologische wapens is 
slechts één produktiestop. Pom
pei' zal er bij verbleken, indien 
deze laatste gebruikt worden..." Meerpartijenperskonferentie in Straatsburg over het lot van de Koerden in de chemische oorlog tussen Iran en Iran 

onder impuls van de VU-Europarlementsleden Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers. 
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Wij tussen volkeren en staten 64/9 

Kleine volkeren 
die het moeilijlc hebben 

Een kleine, afzonderlijke Indo-Europese groep 
vormen de Balten: Letten en Litouwers. Twintig jaren 
duurde de enige periode van onafhankelijkheid in 
hun lange geschiedenis: van 1919 tot 1939. Sedert
dien vormen zij elk een SSR (socialistische sovjet 
republiek) en zijn zij uit het nieuws zo goed als 
verdwenen. 

DE enige Letse school bui
ten het sovjetrijk bevindt 
zich te Munster, Westfa-

len. In het voorjaar dreigt deze 
school ten onder te gaan. De 
deelstaat Nordrhein-Westfalen 
eist dat de voertaal er, zoals over
al, Duits moet zijn. Burokratische 
kortzichtigheid? 

Ogendienarij met kommunlsti-
sche inslag? Men weet het niet. 
Op 't laatste nippertje kunnen 
toch genoeg invloedrijke mensen 
bereikt worden om te verhinderen 
dat het enige vrije Letse kultuur-
centrum ter wereld zou verdwij
nen. Daar huist namelijk ook een 
biblioteek en een archief; Letten 
vanuit alle werelddelen laten er 
hun kinderen school lopen. 

Geen glasnost 
In augustus ontmoeten Letten 

uit de vrije wereld elkaar voor de 
derde maal te Munster. Een hele 
week lang duurt het kontakt dat 
kultureel, politiek en godsdien
stig gekleurd is en hoogstaande, 
ontroerende momenten kent. 

In mei roept een ,,Helsinki 86"-
groep in Letland zelf de bevolking 
op, aan het vrijheidsmonument te 
Riga op 14 juni bloemen te leg
gen, ter herdenking van de eerste 
massa-deportatie van Letten op 
15 juni 1941. ,,Sovjetskaya Lat
via" bericht dat inderdaad bloe
men werden neergelegd. Ze zegt 
er niet bij door hoevelen (volgens 
Amerikaanse bronnen zijn het er 
5.000 geweest) en laat een lezer 
aan het woord die zich stoort aan 
de ,,burgerlijk-nationalistische 
ideeën" die sommigen bij die 

gelegenheid verkondigden. Li-
nards Grantins, hoofdonderteke
naar van de ,,Helsinki 86"-groep, 
wordt veroordeeld tot zes maan
den gevangenis. Voor hem is het 
de eerste maal niet meer. Tot 
Letland lijkt de ,,glasnost" nog 
niet te reiken. 

De Letten zijn hardleers. De 
onthoofde mensenrechtengroep 
roept in augustus op om de 23e 
van die maand de slachtoffers 
van het Duits-Russische niet-
aanvalspakt (23 augustus 1939) 
te herdenken. Door dit pakt kreeg 
Sovjet-Rusland van Nazi-Duits
land de vrije hand in de Baltische 
republieken. Deze vrije hand 
bleek, zoals verwacht, een vuist 
te zijn. 

Buitenlands protest 
De Eesten zijn geen Balten 

maar delen toch hun lot. Of dit tot 
de overheid van de stad Gent is 
doorgedrongen weten wij niet. 
Op de drempel van het nieuwe 
jaar 1987 worden daar een tiental 
Eestse officiëlen met het nodige 
protokol verwelkomd. Gent ver
zusters immers met Talinn. Te
gen de blijvende aanhechting 
van Estland bij de Sovjet-Unie 
wordt bij die gelegenheid door 
een paar tientallen Vlamingen, 
vergezeld door enkele Eesten, 
geprotesteerd. 

De Portugese overheid neemt 
in maart een andere houding aan 
dan de Gentse. Portugal heeft de 
aanhechting van de Baltische re
publieken door Rusland nooit er
kend. Een Portugese parlement-
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Grieks en Turks in Cyprus vóór 1974. 

,,Vreemde"kuituurmonumenten in het iieropgebouwüe Dantzig, nu Gdansk... 

safvaardiging, op reis in de Sov
jet-Unie, weigert dan ook, het op 
de agenda staande Talinn te be
zoeken. 

Krim-Tataren 
In de Sovjet-Unie zijn er nog 

wel meer kleine volkeren die het 
daar moeilijk hebben. De Krim-
Tataren weten ook in 1987 door 
een betoging op het Rode Plein 
te Moskou de aandacht van de 
wereld op hun droevig lot te vesti
gen. Ofschoon zij al in 1967 vrij
gesproken zijn van de beschuldi
ging, tijdens de Duitse bezetting 
met deze laatste groepsgewijze 
te hebben samengewerkt, heb
ben zij tot op de huidige dag nog 
geen toelating bekomen, naar 
hun woongebied op het schierei
land Krim terug te keren. 

Hun plaats is daar echter al 
ingenomen door Russen en Oe-
kraïeners. Wat allicht de vijandig
heid verklaart waarmee de Tata-
renbetoging door Moskouse bur
gers wordt onthaald. 

Malta 
Als laatste in de Europese rij: 

een woord over de Maltezers. 
Alhoewel zij etnisch uit vele bron
nen voortkomen spreken zij een 
Arabische taal; de enige die in 
Latijns schrijft gesteld is. 

Sedert 1964 is dit eiland onaf
hankelijk, helemaal los van de 
Britse kroon. Eén van de gevol
gen hiervan is geweest: toenade
ring tot het eveneens Arabische 
Libië, 400 km zuidelijker de dicht
ste Afrikaanse buur. 

In mei komt aan deze oriënte
ring een plots einde. De zoge
naamde ,,nationalistische" in fei
te kristen-demokratische, partij 
verslaat Labour (51 % tegen 49 
%) bij de wetgevende verkiezin
gen. De nieuwe eerste-minister 
heeft, ter illustratie van zijn koers
wending, al dadelijk laten weten 
dat zijn land lid zou willen worden 
van de Europese Gemeenschap. 

K. Jansegers 

Volgende week: 
Wat doen Koerden in 

de Golfoorlog? 

Cypres verloedert 
De Hongaren zijn geen Slaven, zomin als Grieken 

en Turken. Europa herbergt inderdaad enkele volke
ren of volksgroepen die aan de indeling in Romanen, 
Germanen, Slaven en Kelten ontsnappen. 

DE gebeurtenissen op het 
eiland Cypres blijven een 
dramatische wending ne

men. Oorspronkelijk was het 
Grieks. Zoals het grootste ge
deelte van de Balkan bleef het 
eeuwenlang onder Turkse heer
schappij. 

Splitsing 
Toen deze begaf, kwamen de 

Engelsen in hun plaats, daarna 
pas, vrij onlangs en voor niet 
lang, de Grieken. Dezen kunnen 
de aanwezigheid van een Turkse 
minderheid op hun eiland nog 
altijd niet verkroppen. Hun unita-
ristische mentaliteit veroorzaakte 
een opsplitsing van het eiland in 
een noordelijke Turkse staat (al
leen door Turkije erkend) en een 

zuidelijke Griekse. De toestand 
wordt gehandhaafd door een 
sterke Turkse troepenmacht 
(29.000 man). Nu ook al meer 
dan 60.000 Turken uit het moe
derland ingevoerd werden, be
ginnen zelfs de Cypriotische Tur
ken over kulturele verminking en 
toegenomen misdadigheid te kla
gen. Want geheel in de onver
draagzame Turkse lijn worden 
alle Griekse plaatsnamen ver-
turkst, kerken en musea geplun
derd, monumenten als bouwma
teriaal gebruikt en zo meer. 

,,Onbestaand" 
Voor de Grieken zijn dit inder

daad zovele redenen om te wee
klagen, zoals zij dat in de loop 

van hun eeuwenlange konfronta-
tie met Azië al zo vaak hebben 
moeten doen. Zelf gaan zij echter 
ook met de grove borstel te keer 
tegen al wie binnen de grenzen 
van ,,hun" staat niet Grieks is. 

In dit geval verkeren o.a. de 
Albanezen of Skipetaren. Men 
schat het aantal Skipetarisch-
sprekenden in Griekenland (al
daar ,,Arabisch" genoemd) op 
300.000. De meesten wonen wel
iswaar niet in Albaniës grensge
bied doch zowat overal verspreid 
(tot in de Pelopounesos). Offi
cieel zijn slechts 25.000 Alba-
neestalige Grieken gekend; die 
maar moeten hun plan trekken in 
het Gneks. 

Verder zijn daar nog de reeds 
besproken Makedoniërs alsook 
de Aroemenen (of Vlachen), Tur
ken, Tomaken en Zigeuners. Be
halve de Turken worden zij ge
acht met te bestaan. Wat is er 
dan normaler dan dat wij over 
hun toestand in 1987 niets te 
berichten hebben? 

K.J. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 23 april 
D BRT 1 - 16.00 
Arsene Lupin, film 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Koningin van de weg, TV-film 
D BRT 1 - 21.55 
Johnnywood, op zoek naar nieuw 
talent 
D BRT 1 - 22.30 
Liedjes voor Dublin, preview 
D BRT 1 - 23.45 
Poolshoogte, astronomische rubriek 
D BRT2 - 14.30 
Amstel Gold Race, wielrennen 
D Ned. 1 - 18.26 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.48 
Monument van een gorilla, dok. film 
n Ned. 1 • 20.43 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 • 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 • 17.30 
Magnum, avonturenserie 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, populairste platen 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, komische, detektive-
serie 

D Ned. 2 - 22.22 
48 Hours, film 
D Ned. 2 - 0.10 
The lords of the Ratbush, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracey Ullman Show 

Zondag 24 april 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatkaffee 
D BRT1 - 12.45 
Sunday Proms, Concerto nr. 1 In d, 
van J. Brahms 
D BRT 1 - 14.30 
Rover Hotzenplotz, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.20 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT 1 - 17.05 
De lange hete zomer, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Er was een keer. De beeldhouwster 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, mllleukwis 
D BRT1 - 20.10 
Kijk uit!, verkeerstlps 
D BRT 1 - 20.15 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.50 
Sandra, Vlaams-Ned. TV-film 
D BRT1 - 21.40 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
D BRT 1 - 22.40 
Liedjes voor Dublin, preview 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, drie uur sport 
D Ned. 1 - 19.05 
Flying doctors, dokterserie 
D Ned. 1 - 21.42 
Golden girls, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.37 
Leven en liefdes van een duivelin, 
serie 
D Ned. 2 - 10.10 
Lange Jaap, over beeldende kunst 
D Ned. 2 - 19.00 
La Linea, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.04 
The Untouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Ons soort mensen, Ned. melodrama 
D Ned. 2 - 21.32 
De Garry Shandling show, speciale 

Voor Walter Matthau zijn alle middelen goed om aan vrouwelijk ge
zelschap te geraken in ,,House Calls". Vrijdag 29 april op TV 2, om 
20U.55. 

lange aflevering 
D Ned. 2 - 22.23 
Joe Polowsky, dok. 

Maandag 25 april 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, toeristisch magazine 
D BRT 1 - 20.10 
Ik wil Manhattan, serie 
D BRT 1 - 21.00 
Gezondheid, voorkomen van onge
vallen 
D BRT 1 - 22.00 
Koncert, symfonie in D-klein 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazlne 
D BRT2 - 20.50 
Made in Belgium, modemagazine 
D BRT2 - 21.20 
De ambassade, serie 
D BRT2 - 22.10 
Ommekaar, Info 
D Ned. 1 - 19.27 
Emmerdale Farm, serie 
D Ned. 1 - 21.00 
Twee banen op één kussen, komi
sche reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned. 2 - 16.30 
The princess and the pirate, film 
D Ned. 2 - 18.00 
Toppop, eigentijdse muziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Spanning in Slagharen, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 21.15 
De brekers, komische reeks 
D Ned. 2 - 22.35 
L.A. Law, advokatenserie 

Dinsdag 26 april 
D BRT 1 - 18.05 
De kasteelgeesten, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleine vampier, jeugdreeks 
D BRT 1 - 19.00 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT 1 - 19.15 
Kaviaar, zwarte parels uit Iran, dok. 
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 

Modem, gesprek met de ruimte, Info 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 
D BRT2 - 21.55 
Angst, vriend en vijand; dok. reeks 
D Ned. 1 - 15.30 
Het verborgen eiland, film 
D Ned. 1 - 17.04 
Hoe langer hoe gekker, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 19;18 
De Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.45 
Los-Vast, ned. popmuziek 
D Ned. 1 - 20.40 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 1 - 22.40 
Lost Empires, serie 
D Ned. 2 - 17.30 
Popformule, eigentijdse popmuziek 
D Ned. 2 - 19.00 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 19.25 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Medisch centrum West, ziekenhuis-
serie 

D Ned. 2 - 22.50 
Derrick, kri mi-serie 
D Ned. 3 - 21.06 
Tempo Barocco, The Amsterdam Ba
roque Orchestra speelt Bach 

Woensd. 27 april 
D BRT 1 - 15.25 
De Freggels, poppenfllmserie 
D BRT 1 - 15.50 
Een schat in niemandsland, serie 
n BRT 1 - 16.40 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 18.10 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 18.35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 - 20.10 
Pak de poen, loterijshow 
D BRT 1 - 21.25 
Krokant, kulinalre serie 
D BRT 1 - 22.25 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Pete en Tillie, film 
n BRT2 - 21.50 
Marilyn Monroe, dok. 
D Ned. 1 - 16.25 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Verdediging voor de aanval, jeugd
serie 

D Ned. 1 - 20.05 
De Campbells, dokterserie 
D Ned. 2 - 17.05 
G.I.Joe, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, eigentijdse pop 

D Ned. 2 - 20.20 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 2 - 22.05 
Parallax, dok. 
D Ned. 2 - 22.55 
Veronica film. Info 
n Ned. 3 - 20.29 
Italië 09-39, kort TV-spel 
D Ned. 3 - 21.16 
Koninginnedagkoncert 1988 

Donderd. 28 april 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Flamenco om kwart over vijf, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunstzaken, kunstinfo 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, aktuallteltenmagazine 
D BRT1 - 21.55 
Dallas, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De droom, Friese TV-film 
D BRT2 - 21.45 
Meesters van de Westerse filosofie, 
Ludwig Wittgenstein 
D Ned. 1 - 17.15 
Scewy Quirrel, tekenfilm 
D Ned. 1 - 17.56 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.09 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.28 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.48 
Nieuwe buren, serie 
D Ned. 1 - 20.13 
Howard's way, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.10 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 18.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms en strips 
D Ned. 2 - 18.30 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Als je koningin bent..., ter gelegen
heid v.d. 50ste verjaardag van Beatrix 

Vrijdag 29 april 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Extra-time, sportmagazlne 
D BRT 1 - 20.50 
De tijd der vergelding, dok. 
D BRT 1 - 22.50 
Leuven musiceert, muzikaal portret 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, fllmnleuws 
D BRT2 - 20.55 
Huisbezoeken, film 
n BRT2 - 22.30 
Filmspot, fllmaktuallteiten 
D Ned. 1 - 18.25 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 19.57 
Terug naar Brideshead, dramaserie 
D Ned. 1 - 23.30 
To be or not to be, film 
D Ned. 2 - 16.15 
Heatcliff & Co, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.40 
Mask, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 18.25 
Oe dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.25 
Familie Oudenrijn, serle 
D Ned. 2 - 21.30 
Hart voor een kind, amusementspro
gramma ten bate van Indonesische 
hartpatiëntjes 
D Ned. 3 - 20.29 
Beatrix, koningin; televisieportret 

Een film 
per dag 

Zaterdag 23 april 
48 Hours 

Amerik. misdaadfilm uit 1982 met 
o.a. Nick Nolte en Eddie Murphy. Re
chercheur Gates krijgt van zijn over
sten de toelating om een misdadiger 
voor 48 uur uit te gevangenis te halen 
om samen met hem een zwaar 
gestoorde krimineel op te sporen... 
(Ned. 2, om 22u.22) 

Zondag 24 april 
L'Enfant Sauvage 

In 1798 wordt In de bossen van La-
caune een 12-jarige knaap gevonden. 
Hij kan niet praten, reageert alleen op 
een beperkt aantal geluiden, kan geen 
kleding verdragen en toont geen 
vreugde of pijn. De wetenschap staat 
voor een raadsel... Franse film van 
Truffaut uit 1970. (Télé 21, om 20u.10) 

Maandag 25 april 
The Princess and the Pirate 

Amerik. film uit 1944 met o.a. Bob 
Hope, Virginia Mayo en Victor McLagh-
len. Het schip Mary-Anne wordt op weg 
naar Jamaica geënterd door een pira-
tenschip... (Ned. 2, om 16u.40) 

Dinsdag 26 april 
Le Distrait 

Franse film van en met Pierre Ri
chard uit 1970. Pierre Malaquet Is een 
erg verstrooide man. Hij heeft een 
baantje gevonden op een reklamebu-
reau... (RTL-TVi om 20u.) 

Woensd. 27 april 
Pete 'n Tillie 

Tillie wordt op een feestje voor
gesteld aan Pete, een luidruchtig man 
wiens grappen en woordspelingen niet 
door iedereen op prijs worden gesteld. 
Amerik. komische film uit 1972 met 
o.a. Walter Matthau, Carol Burnett en 
Geraldine Page. (TV 2, om 20u.15) 

Donderd. 28 april 
De Droom 

Ned. film van Pieter Verhoef uit 1985 
met o.a. Peter Tuinman, Huub Stapel 
en Hans Veerman. In 1895 wordt de 
boerderij van de rijke boer Haitsma 
overvallen door de gebroeders Hoger
huis. Zij behoren tot de socialistische 
partij die meent dat ze recht heeft op 
de bezittingen van de welgestelden. 
(TV 2, om 20U.15) 

Vrijdag 29 april 
House Calls 

Dokter Charley Nichols wil na de 
dood van zijn vrouw een vrijer leven 
gaan lelden. Hij Is voortdurend op zoek 
naar nieuwe partners en maakt in een 
ziekenhuis kennis met Ann Atkinson. 
Amerik. film uit 1978 met o.a. Walter 
Matthau en Glenda Jackson. (TV 2,om 
20U.55) 
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,,Wat willen die 
jongens eigen
lijk?", vroeg vader 
mij toen hij in het 
teevee-joernaal de 
provo's aan het 
werk had gezien. 

^ a.Z^ '̂ ®' '"^s ergens in 
^ ^ ^ ^ " f t 1966 en de happe-
^ ^ ^ ^ ^ P nings rond het Am-
^ ^ B ^ ^ ^ sterdamse Lieverd-

^ ^ ^ ^ je en de rellen op 
^ ^ ^ het Damrak waren 
^ ^ ^ niet van de buis te 

branden. Vader 
keek vol onbegrip 

naar de beelden, waar haalden ze 
het in hun hoofd de bestaande orde 
niet te aanvaarden en er zelfs mee 
te spotten? Terwijl ze toch zouden 
moeten weten dat orde de enige 
waarborg is voor een goede gang 
van zaken. 

De vraag ,,wat willen ze eigen
lijk?" werd almaar luider en letter
lijk in alle talen gesteld toen ook 
bleek dat niet alleen provo's maar 
ook halbstarken, nozems, beat
niks, teddyboys, blousons-noirs, 
stiljagi en ander tuig dezelfde kre
ten slaakten. 

Suenens of 
Barrabas / 2 

,,Daar zorgt de weelde voor", 
wist moeder te vertellen. En wel
licht had ze nog gelijk ook. Nooit 
voordien waren we met z'n allen zo 
welvarend geweest. Wie van 's 
morgens tot 's avonds aan de lo
pende band staat, vermaande moe
der, heeft geen tijd om zo'n toeren 
uit te halen. Het was een eenvoudi
ge maar misschien wel juiste analy
se. Bovendien wisten ouderen 
geen blijf met de ongegeneerde 
wijze waarop jongeren er bij liepen. 
Aan een zondagspak werd geen 
belang meer gehecht, aan fatsoen
lijk geknipt haar evenmin, van wel
levendheid — toen nog een vak op 
school- lag niemand meer wakker 
en muziek verzachtte niet langer 
meer de zeden maar moest keihard. 

De provo's hadden een broertje 
dood aan werken, ze vonden dat 
hard labeur hun ouders wel welva
rend had gemaakt maar weinig le
vensvreugde had bezorgd. De 
maatschappij was veel te ernstig en 
vermaakte zich niet meer zoals ze 
dat ooit gedaan had in een breed 
volksvermaak. Nu was dat studies-
tof voor heemkundigen geworden. 
De provo's provoceerden de op
stand van de homo ludens want, zo 
vonden ze, de maatschappij evo
lueert naar een nieuw proletariaat; 
dat van de machlenes en de kom-
puters. De lege tijd moest er een 
worden van vrijheid en vreugde. En 
zo werd de happening uitgevon
den. 

Aan de boom van Orde & Wet 
werd zonder ophouden geschud. 
Naast het slechten van het wereld
lijk en geestelijk gezag werd de 
seksuele revolutie ingezet, die an
dere peiler van fatsoen waarop de 
maatschappij gevestigd was. 

En daar was ook nog de oorlog 
waarin de sterke VSA het kleine 
Vietnam met napalm bestookte, en 
de dreiging van een atoomoorlog, 
en de honger in de wereld, en de 
negers in de VS die hun zwarte 
vuisten balden, en Afrika dat (nog 
meer) in vuur en vlam geraakte. 

Van daar was het maar een stap 
om het leger, die andere poot waar
op het gezag steunde, aan de pak
ken. Uniformen en medaljes wer
den rekwisieten om je mee te tooi
en en te spotten. Net zoals de 
toga's, de kazuifels en de mijters. 

De overheid had de keuze: of met 
die opstandige jongeren praten of 
er met de matrak tegenaan gaan. 

En de keuze werd gemaakt. • 

w^t 
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Zoals de Scheldestad haar Antwerpse handjes 
kent, de Pallieterstede haar L'ierse vlaaikens en er 
nog zovele lokale bakspecialiteiten bestaan, zo kent 
Maaseik zijn ,,knapkoek"... een platte, ronde, zacht-
bruine koek met daarop luchtige, grove korrelsuiker. 
De lekkernij kan variabel van diameter zijn... maar op 
13 juli 1986 bakten de plaatselijke ,,meister-bek
kers" op hun markt er een met een doormeter van 3 
m. Vermits u deze zomer toch eens naar de Limburg
se Maasstreek trekt, geven we nu al enige wetens
waardigheden over de Maaseiker knapkoek. 

EUWENLANG was Maas
eik een drukke binnenha
ven aan de Maas, waar

door de Maaseiker schippers be
slist nauwe kontakten hadden 
met de Noordnederiandse zeelui. 
Van deze zeelui die vaak maan
denlang onderweg waren, leer
den ze de harde scheepsbe-
schuit kennen, een gebak ver
vaardigd van meel, water en bo
ter. Om bederf tegen te gaan 
werd er geen gist aan toege
voegd, zodat er een harde, broze 
koek ontstond, die bij het breken 
een knappend geluid gaf. Van
daar de naam knapkoek. 

De schippers brachten de koek 
mee naar hun thuisstad, waar de 
bakkers hem in produktie namen, 
niet zo zeer als voedsel voor het 
varende volkje, maar eerder als 
versnapering voor de gewone 
burger. Maaseik is sinds lang 
geen haven meer, maar de knap
koek bleef en evolueerde tot een 
hoog gewaardeerde specialiteit, 
de roem der bakkers van de Ei
kerstede. 

Elke gelijkenis met de 
scheepsbeschuit van weleer is 
dan ook ver zoekgeraakt. Over 

hun trots zeggen de makers zelf 
bescheiden: ,,Maaseiker knap
koek bakken is een kulinaire 
kunst en vereist een gastronomi-
sche bekwaamheid, geroutineer
de overgeleverde vakkennis en 
Maaslandse behendigheid". 

Over het recept, dat per bakker 
enigszins kan verschillen, is men 
minder mededeelzaam. Maar de 
ingrediënten van het deeg voor 
de hogergenoemde reuze-knap-
koek kennen we wel: zeer zuive
re tarwebloem, hoeveboter van 
koeien die grazen langs de Maas
kant, jenever-gist, vanielje, eie
ren, melk en zout, korrelsuiker. 
De juiste mengeling van dit alles, 
aangevuld met enkele ,,gehei
me" kruiden, geeft aan de knap
koek al zijn fijne en tere bijsma
ken, zonder dat er één over
heerst. 

Knapkoek wordt het zaligst ge
noten met een glas rode wijn. U 
presenteert hem op schoteltjes. 
Met de duim stoot men de knap-
Koek in stukken. Wie na deze 
daad 4 precies gelijke stukken 
kan tonen, ontvangt een certifi-
kaat, waarin staat dat hij, na op 
pensioen gesteld te zijn, in Maas
eik mag komen wonen. 

(/feey«^ 
Het viel een beetje te verwachten, maar toch 

hadden wij niet gedacht dat we liefst 43 juiste 
antwoorden zouden ontvangen op onze vraag van 
uitgave 219. Het betrof inderdaad een citaat uit het 
werk van Albert Camus. 

Lezeres l\/larijke Thenaerts uit Duisburg-Tervuren 
wint ons boekenpakket. 

DITMAAL putten we uit de 
geschriften van een be
faamd Zwitsers-Frans ar-

chitekt (die in 1965 overleed). 
Door moderne technieken toe te 
passen bracht hij vernieuwing in 
de architektuur. 

Als wij vertrekken van het kapi
tale konstruktieve element dat de 
Amerikaanse wolkenkrabber is, 
zou het voldoende zijn op enkele 
zeldzame punten deze sterke be
volkingsdichtheid samen te bren
gen en door ontzaglijke kontruk-
ties van 60 verdiepingen op te 
richten. Het gewapend beton en 
het staal laten deze stoutmoedig
heden toe en lenen zich vooral tot 
een zeker ontwikkeling van de 
voorgevels, zodat alle vensters 
uitgeven op de open lucht; zo 
zullen voortaan de binnenkoeren 

afgeschaft zijn. Vanaf de 14de 
verdieping is het de volstrekte 
rust, is het de zuivere lucht. 

In deze torens zal het werk dat 
nog toe in dichte wijken en over
volle straten verstikt werd, een 
toevlucht vinden, zullen alle dien
sten, volgens de gelukkige Ame
rikaanse ervaring, samenge
bracht zijn wat tevens doeltref
fend zal zijn, tijd en moeite zal 
besparen en daardoor de onmis
bare kalmte zal verschaffen." 

Indien U meent te weten wie de 
auteur is van deze merkwaardige 
gedachten, stuur ons dan meteen 
uw antwoord: WIJ, ,,Meespelen 
(221)", Barrikadenplein 12, 1.000 
Brussel. 

U maakt kans een aantal mooie 
boeken te winnen! 

'r ^ou Moo/ z'j/v 
/yflTcc/MiM ' 

VOOR. 2£ ROHD o e TAfÉL n^ 
6MKJ, i 3 ^ fW-::> 

pe muj>w w/issfA^ 

& « j " 

^nmoudsn 
Nu we in onze ,,Proeven"-rubriek Maaseik vol

daan verlaten hebben, is het wellicht prettig even af 
te zakken naar Sint-Truiden om daar kennis te 
maken met een minder bekend aspekt van de 
Limburgse kulturele aktualiteit: de restauratieate
liers aldaar. Minder bekend (maar niet minder be
langrijk) omdat ze officieel pas dateren uit 1981 en 
dan nog een niet zo vlot in de mond liggende naam 
meekregen: vzw Stichting tot behoud van het roe
rend kunst- en oudheidkundig patriomonium. 

TOT voorheen was de zorg 
voor het materieel kultu-
reel patrimonium in de 

provincie een zaak van spora
disch privé-initiatief geweest. Er 
bestond dus nood aan een ge-
struktureerde werking op het vlak 
van adviseren, onderzoeken, 
konserveren en restaureren van 
waardevolle interieurs, kunstwer
ken en voorwerpen in openbaar 
bezit. Zo kwam onder impuls van 
de Limburgse provinciale sektor 
Kultuurkonservering de genoem
de Stichting tot stand. 

De ateliers zijn ondergebracht 
in de 18de-eeuwse abtsvleugel 
van de voormalige benediktijne-
rabij en o.a. uitgerust met een 
stereoskopische mikroskoop, 
verrijdbare verlichtingstoestellen 
en luchtzuiveringsinstallaties 
(omdat men vaak met ongezonde 
scheikundige produkten moet 
werken). In de werkplaatsen, die 
het midden houden tussen een 
labo en een schildersatelier, 
wordt het snel duidelijk dat het 
beroep hoge eisen stelt. Voor de 
behandeling van kunstwerken en 
voor de keuze van de technieken 
en materialen moet de restaura
teur vergaande onderzoeken (la
ten) uitvoeren, de resultaten er
van beoordelen en de effekten op 
lange termijn van zijn eigen ingre

pen kunnen inschatten. Hij moet 
een gedegen kunsthistorische 
kennis bezitten en uiteraard zijn 
geduld, manuele vaardigheid, 
kratief inlevingsvermogen, mate-
rialenkennis en ervaring noodza
kelijke eigenschappen. 

De eerste opdracht kwam van 
de Provincie zelf, de restauratie 
van de schilderijen en barokalta-
ren uit de begijnhofkerk van Sint-
Truiden. De aan de gang zijnde 
restauratie van de schilderijen uit 
de waterburcht van Alden Biesen 
is totnogtoe de omvangrijkste en 
stelt ook de hoogste technische 
eisen. Naast opdrachten van het 
Rijk en de Provincie komen bij de 
Stichting ook aanvragen binnen 
van gemeenten, OCMW's, kerk
fabrieken, verenigingen en ven
nootschappen van ook buiten de 
provincie. 

Geïnteresseerde besturen en 
verenigingen kunnen, op aan
vraag een bezoek brengen aan 
de ateliers te Sint-Truiden. Gere
geld worden er voordrachten ge
houden over de materiële zorg 
voor het kultureel erfgoed. Voor 
inlichtingen en aanvragen dient 
men zich te richten tot: Stichting 
tot behoud van het roerend kunst
en oudheidkundig patrimonium, 
Begijnhof 59, 3800 Sint-Truiden 
(tel. 011/68.85.79). 
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— Zéér binnenkort twee interes
sante l<oncerten in de Arenberg-
schouwburg te Antwerpen: op 22 
april treedt het vijftal LOS AWA-
TINAS DE BOLIVIA er op. Zij 
brengen pure, oprechte muziek 
uit de Andes. „Awatinas" (is, 
zoals U wel vermoedde, een 
woord uit het Aymara, één van de 
twee Boliviaanse oertalen) bete
kent vrij vertaald: bewaken, onze 
integriteit konsolideren en be
schermen. 

Op 25 april is het de beurt aan 
HANS DE BOOIJ met zijn pro
gramma ,.Tournee met Trees". 

Voor één keer geen echte première, wel een eerste, echte teater-
kennismaking in de Arenbergschouwburg. Meteen ook een link naar 
zijn nieuw programma dat vanaf de herfst 1988 in Vlaanderen en 
Nederland wordt vertoond. 

Het optreden van ,,Los Awatinas" op 22 april vangt aan om 20.15u., 
dit is ook het geval met de show van Hans de Booij op 25 april. 
Kaarten: Arenbergschouwburg 03/232.86.20 of 232.11.14. Info: tea-
terburo Pimpernel 03/238.06.80. 

— TABOE, een stuk van Nicola Manzari, met in de hoofdrol Kris de 
Volder en geregisseerd door Hugo Danckaert, wordt voor het laatst 
opgevoerd op 22 en 23 april om 20.30u. in teater,,Paljas", Filomena-
straat 25, 2018 Antwerpen. 

Een 14-jarig meisje ziet in een oudere rechter het toevallige 
evenbeeld van haar overleden vader. De maatschappij ervaart dit als 
immoreel en incestueus. Reservaties: 03/218.65.56. 

— In het Kultureel Centrum van Heusden-Zolder kan U tot 24 april 
foto's, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken bekijken van 
GEORGE BLOM, POLLIE GREGOOR, PAUL SOCHACKI en LUK 
VANDERHALLEN. 

K.C. Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder. 

— Liefhebbers van stekelig gedoe kunnen nog tot 24 april een kijkje 
gaan nemen in het Arboretum ,,Hof ter Saksen", Bosstraat 1, 2750 
Beveren voor de tentoonstelling KAKTUSSEN EN SEKKULENTEN. 
Nuttige tips voor de Kaktus- en vetplantfans worden ter plaatse 
verstrekt. 

— Een tentoonstelling met 160 foto's uit de privéverzameling van de 
Amerikaan GRAHAM NASH, een enige gelegenheid om de geschie
denis van de fotografie in een kwalitatief geheel te aanschouwen, loopt 
nog tot 24 april in het Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 33 te Hasselt. 

— Tot 30 april loopt nog de retrospektieve 30 jaar ROB DELANGHE in 
het Rijksstation voor populierenteelt. Gaverstraat 4 te 9500 Geraards-
bergen (Overboelare) 054/41.87.97. 

In de retrospektieve ziet men de evolutie die de kunstschilder in de 
voorbije twintig jaar doormaakte: van hard ekspressionistisch werk tot 
zijn laatste werken waar met schijnbaar weinig middelen toch veel 
ekspressie bereikt wordt. Het werk van Rob Delange is een vrucht van 
de streek, gesteund op het landschapsleven in diverse aspekten als 
arbeid, geloofsbelevenis, ontspanning en vermaak, kortom het hele 
leven... 

— Onlangs opende de tentoonstellingsgalerij ,,Onedin", St.Sebasti-
aanstraat 7 te 1630 Linkebeek haar deuren. Er loopt nu, nog tot 1 mei 
een ekspositie met werk van de Vlaamse kunstschilder RENE COR-
NIPS. 

De kleine galerij is open: woensdag tot en met vrijdag van 11 tot 
12.30U. en van 14.30 tot 18u., dindsdag, zaterdag en zondag van 14 
tot 17u. 's Maandags gesloten. 

Galerij ,,Onedin" is gelegen recht tegenover het Vlaams Kultureel 
Centrum ,,De Moelie", dichtbij het gemeenteplein van Linkebeek. 

— Tot en met 1 mei loopt nog de retrospektieve tentoonstelling JOZEF 
MEES in het Museum Dhondt Dhaenens, Museumlaan 14,9831 
Deurle. Inlichtingen 091/82.51.23. 

— ZEITGENOSSISCHE KUNST AUS BELGIEN is de titel van een 
ekspositie die tot 5 mei te bezichtigen is in ,.Galerie Donath" te 
Troisdorf, even over de Duitse grens. Emil Hoorne, Pol Mara. Renaat 
Ivens. Veerie Rooms en Bart Verbaenen stellen schilderijen en grafiek 
ten toon, Simone Conrad en Dirk Lambrecht kleinplastieken en Mieke 
Everaert porselein. 

Galerie Donath, Hippolytusstrasse 6, 5210 Troisdorf. Tel. 02241/ 
73493. 

(samenstelling T.S.) 

Hugo Claus: 

Een zachte vernieling 
Een lichtvoetige, soms speels poëtische Claus, 

langzaam smeltend op de tond met een pepermunt
smaak van ,,een zachte vernieling", van de mythe 
die ontstond in de na-oorlogse jaren en nog overeind 
bleef tot op vandaag. De nieuwste roman van Hugo 
Claus, waarvan wij bijna durven te vermoeden dat 
het de inzet is tot een ruimere roman fleuve, blijkt 
overduidelijk sterk en scherp autobiografisch geïn
spireerd. 

H ET boek, dat blijkbaar door 
een jongere generatie 
van kritici niet genoeg 

doorgrond werd, brengt een 
deels realistisch, deels roman
tisch beeld van een ongemeen 
boeiende periode: het expressio
nistisch na-oorlogse Vlaanderen 
met het venster op Parijs. 

In de hoofdfiguur André Maer-
tens herkent men duidelijk de 
jonge Hugo Claus uit het einde 
der veertiger jaren. Een vrijge
vochten kerel, weggelopen van 
huis, eerst nog even als gevel
schilder of klusjesman aktief en 
dan, zonder vrijwel een cent op 
zak op avontuur naar Parijs. 

Om deze hoofdfiguur beter te 
begrijpen moet men, naast de 
gegevens van een opmerkelijk 
liefdesleven waarin femme fatale 
Sabine de Comptine d'Aarselaer 
een uiterst belangrijke rol speelt, 
enige kennis hebben van de 
toenmalige ontwikkelingen in de 
kunst: de Cobra-beweging in de 
schilderkunst (1948) en meer be
paald in Vlaanderen de groep 
rond het literaire tijdschrift ,,Tijd 
en Mens" (1949). Weten ook dat 
Claus (Maertens) reeds in 1947 
zijn debuut-dichtbundel had ge
publiceerd (,,Kleine Reeks". Uit
geverij De Bezige Bij meldt op 
biz. 192 het bundel ,,Registre
ren" (1948) als debuut...), maar 
daaromtrent grote stilzwijgend
heid bewaarde... en bij gelegen
heden zelfs ontkende. 

Adellijke Sabine 
Centraal in deze roman:,,Sabi

ne de Comptine d'Aarselaer, 
adellijke freule uit de Noblesse 
Gantoise, die als een bijenkonin
gin de korf van wild-zoemende 
woud-be-kunstenaars beheerst. 
Claus: ,,Mijn dame ruikt naar ra
ten, de honig van haar krater" 
(bIz. 13). Maertens ontmoet haar 
eerder toevallig maar zal haar 
nooit meer vergeten. Zij wordt de 
blauwdruk van de vrouw op zijn 
netvlies, zij verwoest zijn wereld
beeld en als zij besluit naar Parijs 
te vertrekken reist hij haar na. 

,,Twee dagen later was ik mij 
van kop tot teen, wrijf ik Bryl-
creem in mijn haar, poets ik mijn 
schoenen, koop ik aan het Sint-
Pietersstation (ik, die nog twee
honderd frank op de wereld heb) 
voor vijftig frank bleekgele rozen 
in zijdepapier gewikkeld..." (bIz. 
35). 

Het gaat Maertens financieel 
niet voor de wind. Als hij Parijs wil 
halen moet hij zien aan geld te 
komen. 

,,Waar haal ik geld? Bij Ble
ke?" (bIz. 49). 

Anekdotisch: toen Claus be
sloot naar Parijs te vertrekken 
leende hij geld bij vrienden. Zo 
herinnert onze zegsman zich nog 
hoe hij ooit een kleine som leen
de aan vriend Hugo (,,het was op 
het perron van een Brussels sta
tion"). 

Maertens komt aan in Parijs, hij 
gaat er op zoek naar de frêle 
freule Sabine. Rozen zijn lelies 
geworden. 

,,Lieve André. Dank je voorde 
lelies." 

,,lk voel, meer dan ik zie, haar 
hand onder het laken wandelen, 
bewegen, haar knieën zich sprei
den, de schuivende bult van haar 
hand." (bIz. 136). 

Sabine, de altijd adellijke, le
vend met honderd-en-één min
naars, hoer en godin gelijk. Fem
me fatale, soms op onbereikbare 
hoogte voor de vroegere gevel
schilder André omdat er onge
schreven wetten bestaan die een 
toenadering, een blijvende liefde, 
onmogelijk maken. 

ASUR valt (bIz. 82-83). tal van 
namen zijn vrij vlot te rekonstrue-
ren, niet in het minst ,,ik", André 
Maertens. 

We kunnen verder moeiteloos 
het avontuur van deze experi
mentele, expressionistische be
weging volgen: ,,/n het overver
hitte café vertelt hij (= Harry van 
Diest, men zal zich in die streek 
de naam herinneren) dat ASUR 
op springen staat en dat is mis
schien maar het beste, de bewe
ging ontbeert elke ethische 
grondslag, de schilders verkopen 
ongedifferentieerd aan voorna
melijk Amerikaanse verzame
laars, ASUR is te kort geschoten 
in de herwaardering van het bio-
morfe, is nu herleid tot kwalijke 
miemsis van geprogrammeerde 
infantilitis." (bIz. 109). Toch 
„moet ASUR overeind gehouden 
worden, er zijn al te veel aande
len in ASUR op de kunstmarkt..." 
(bIz. 153). 

Mogelijks zou men kunnen 
stellen dat Hugo Claus het imago 
van de ooit zo legendarische CO-

In Een zachte vernieling put Claus uit zijn „stout" verleden in West-
Vlaanderen, Parijs en COBRA. 

ASUR 
Maar vooral is deze roman een 

herkenbare beschrijving van de 
COBRA-beweging (Copenha
gen, e/?ussel, /Amsterdam). 
Claus, ooit zelf als jonge kunste
naar deelgenoot van deze CO-
BRA-groep heeft het in zijn boek 
over ,,de groep ASUR". 

,,lk vraag wat,,experimenteel" 
betekent." 

,, De groep ASUR bij voorbeeld. 
Nooit van gehoord? Je ziet, je 
moet nog heel veel leren." (bIz. 
61). 

Er volgt overigens een over
zicht van het kunstenaarsgezel
schap dat onder de noemer 

BRA-groep wil ontsieren. Hij wijst 
op de naijver binnen de groep 
(typisch voor iedere kring), op de 
klungeraars uit de rij (de klunge-
rarij) en op de soms onwezenlijke 
gebeurtenissen onder de bende 
kunstbroeders. Toch blijft enige 
sympathie (of is het reeds nostal
gie?) levendig hangen. 

Hoorne 

Omtrent één welbepaalde fi
guur hebben nogal wat West-
vlaamse lezers hun vragen. Wie 
is Hoorne (Armin-Jan Van Der 
Hoornen, geboren in Dentergem, 
19 juli 1925), „met witte krullen in 
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L.-P. Boon 

Claust 
Zoals de grottekeningen van Altamira hun 

geheimen in geen eeuw prijsgeven, zo zullen 
ook de tekens en de taal van de ruwe groot
meester Claus hun geheimen in geen nacht 
prijsgeven. Om de jongste roman van Hugo 
Claus enigszins te begrijpen, en des te meer ten 
volle te smaken, moet men de schrijver in zijn 
houdingen en gedragingen op het einde van de 
jaren veertig weten te volgen. Enkele gebeurte
nissen zijn daarbij belangrijk. 

Zoals de grottekenim 
geheimen in geen eeul 
ook de tekens en de té 
meester Claus hun gei 
prijsgeven. Om de jont 
Claus enigszins te begrij 
volle te smaken, moet r 
houdingen en gedraging 
jaren veertig weten te vc 
nissen zijn daarbij beiai 

EEN: de kunstenaar 
Claus (al dan nJet ooit 
gevetschilder) or»l-

vlucht de dagdagelijkse wer-
Nelïjktieid. Twee en drie* CO
BRA en „Mens en Tijd". 

Wi\ 

L.-P. Boon als censor? 

Claustramira 

zijn baard" (biz. 12)? Opvallend 
dat Claus deze figuur, die op het 
eind van deze roman veront
schuldigd wordt {,,Hoorne had 
zich via via laten excuseren, hij is 
in Hongarije op een poëziefesti-
vai. Een meevaller, il< had me 
helemaal niet verheugd op zijn 
aanwezigheid." (bIz. 185) op zeer 
precieze wijze biografisch weer
geeft. 

Deze afwezige, soms wazige 
figuur blijkt hoe dan ook een 
belangrijke rol gespeeld te heb
ben in het verleden van André 
Maertens. Er is op vandaag geen 
ziel in Dentergem die zich Hoor-
ne herinnert en vrijwel iedereen 
stelt dat het een fiktieve figuur 
betreft, daarbij duidelijk uit het 
oog verliezend dat Corneille, — 
een der spilfiguren van de CO-
BRA-beweging — in de vergeten 
jaren meermaals te gast was in 
dit Westvlaams dorp. 

Dali 
Claus laat intussen ruimte voor 

interpretaties. Heeft André IVIaer-
tens inderdaad ooit een gevleide 
ontmoeting gehad met de ,,ma-
gere heer met roetzwart geverfd 
haar, een opmerkelijke starre blik 
en een snor met opgekrulde ge
lakte punten", luisterend naar de 
naam Dali? 

,,Zij zegt dat ik André ben. 

André, herhaalt hij, ademt diep 
en stort zich, in raspenng Frans, 
in een kronkelig verhaal vol 
vreemde klemtonen over Andrea 
del Santo wiens monumentaal 
genie hij gereïncarneerd is." (bIz. 
100) 

Persoonlijk geloven wij in deze 
ontmoeting (zoals ooit, eens, op 
het einde der zeventiger jaren, in 
de Gentse Lamstraat, deze ont
moeting met de Meester: ,,Hij 
peinst, leunt op zijn stok die een 
zilveren knop heeft, een grinni
kende hyena of jakhals, iets 
Egyptisch.", bIz. 101, maar met 
dien verstande dat wij toen voen-
den dat hij iets Romeins had). 

Mooi ook, of moeten wij schrij
ven ,,schoon ook" (terwille van 
taaipuriteinen die het Claus nog 
steeds aanwrijven dat hij Zuid-
Nederlands schrijft), is de passa
ge over de film van Bunuel, Un 
chien andalou, ,,vooral in het be
gin, als de maan verandert in een 
wijdgesperd oog dat doormidden 
gesneden wordt met een scheer
mes" (bIz. 126). Werd hierom
trent niet reeds een tiental jaar 
geleden iets neergeschreven?... 

Het lichte genre? 
Een lichtvoetige Claus, mis

schien, maar dan van een soort 
van Franse landwijn, — géén 
Chateau Migraine I —, die licht 
binnenloopt maar koppig door
bijt. Een goede Claus dus, wat 
kollega's kritiekschrijvers daar 
ook mogen over denken. Het 
boek lijkt bijna de streelgrage 
Sabine, het lichtekooiengenre 
maar geenszins het lichte genre. 

,,lk denk dat ik haar nooit zo 
fel, nooit zo laveloos heb bemind 
als toen. Om de overgave, om de 
blijde verwoesting die zij in haar 
onderlijf aanrichtte, de hitte die 
van haar tartende wrijving uit
straalde, en elke keer, keer na 
keer, de vreugde, de triomf..." 
(bIz. 146). 

Het boek leest vlot, te vlot wel
licht, maar de droesem kleurt en 
kittelt de keel. Is dit lichtvoetig 
werk uiteindelijk geen zwaar, 
zwart romantisch verhaal, be
zinksel van de tijd? 

Lieven Demedts 

— Een zachte vernieling, Hugo 
Claus. Uitg. De Bezige Bij, 1988, 
190 bIz., 550 fr. 

COBRA 
Êèn der meest markante 

na»oortogs© bewegingen In de 
schlMeri<yrJSt, dte In 1948 te 
Parijs werd opgerictlt. Een ex-
perimentete, expressionisti
sche groep schilders werd op 
geen ttjd wereldberoemd om 
haar extravagante kleuren, 
haar boertig-brute lijnen en 
haar sïmpllstisch-simpele stijl 
van de kindertekening. 

Parijs was de bakermat en 
onder de bekendste figuren 
van de groep bevonden zich • 
Pierre Alechinsky, Karel Ap
pel, Corneille (Cornelius van 
Beverloo), Adriaan Nieuwen-
huys, Constant, Hugo Claus, 
Asger Jorn (de Deen), Bert 
Schterbeek, Gernt Kouwe- | 

Sinds Claus officieel in 
Zuid-Franknjk woont is hij nog 
nooit zo vaak in Vlaanderen 
gezien 

naar, Luceberl. . Geïnspireerd 
of verwant met de Amenkaan-
se Action Painting maar 
voorts beslist oeinvioed door 

beelden uit de volkskunst En 
dat moest je aan Corneille of 
Claus niet gaan verduidelij
ken * zij stonden middenin het 
volk, extravagant, militant of 
geef het een andere naam 

In de jongste roman van 
Claus wordt intussen verdui
delijkt dat de COBRA-bewe-
ging eigenlijk pre-kommer-
cieei was. 

„Als ik mijn honderddui
zend frank ga ophalen in de 
Galerie LAge d'Or begrijp ik 
waarom de man mijn stunteli
ge ASUR-nabootsing een 
nieuwe trend vond. Hij heeft 
de tekeningen op een antieke 
houten tafel gespreid, want ik 
moet ze ondertekenen. Ik ben 
dit glad vergeten." (bIz 90). 

Tijd en Mens 
„Tijd en Mens" was onge

twijfeld een der tnteressantste 
experimenten uit de na-oor-
logse literatuur. Ook hier was 
Hugo Claus van meetaf aan 
aanwezig, wat wil zeggen: bij 
het verschijnen van het eerste 
nummer in september-oktober 
1949. ,,Tijd en Mens" was een 
„tijdschrift voor de nieuwe ge
neratie", het nam de na-oor-
logse ontreddering ernstig op 
en stelde dat er in de plaats 
van de vooroorlogse kristelijk-
burgerlijke waarden thans ge
populariseerde existentialisti
sche waarden dienden opge
diend Onder de mannen van 
het eerste uur: Claus (Maer

tens,. ), Toone Brul in, Jan Ro
land, Hans Van Acker, Nik 
Van Seek, Gerard Van Elden, 
Jan Walravens en (de hukjtge 
Oostrozebeekse burgemees
ter) Jaak Karel Van Loo. Remy 
C, Van De Kerckhove was de 
allereerste redaktie-sekrefa-
ris 

Reeds in De Boekuil (Voor
uit, 6 oktober 1949) verscheen 
een krrtrek op „Tijden Mens" 
(die niet mats was voor 
Claus!), „Maar dit eerste 
nummer ontleent vooral zijn 
belang aan het essayistisch 
proza- voornamelijk aan een 
eenvoudig, maar opbouwend 
artikel van Karel Van Loo over 
,,de jongeren en de politiek", 
en een eerste bijdrage van 
Jan Walravens over de inhoud 
van onze Vlaamse natuur, 
zoals ZIJ in onze kunst wordt 
uitgebeeld " 

Los van deze bespreking 
over Claus dient intussen een 
literair misverstand opgehel
derd Louis-Paul Boon be
hoorde niet tot de kring der 
oprichters van „Tijd en 
IVIens", htj ging pas meewer
ken in maart-april 1950. Toen 
Jaak Karel Van Loo daarom
trent een bijdrage leverde 
voor ,,Vooruit" (1 augustus 
1968), greep,. Louis-Paul 
Boon htmselt in als censor 

Hugo Claus daarentegen 
bleef van het eerste tot tiet 
laatste uur meewerken aan 
,,Tijd en Mens". 

L.O. 
1 

Een best-seller 
die blijft ontroeren 

Kathe Kollwitz 
in Vlaanderen 

In 1964, 50 jaar na het 
losbarsten van de 1e We
reldoorlog verscheen 
een boekje „Kathe Koll
witz in Vlaanderen" van 
de hand van de West-
vlaamse schrijver Raf 
Seys. 

B B ET is een ontroerende en 
V V rijkelijk geïllustreerde uit-
• • gave (72 bIz,, 15 x 21 cm) 
over de grote Duitse kunstena-

Peter terwijl hij slaapt. 
(Tekening 1908). 

res,- Kathe Kollwitz, die tijdens 
Wereldoorlog 1, aan de IJzer een 
zoon verloor. 

Het boek van Raf Seys werd 
een sukses, er volgden herdruk
ken in 1975 en 1978, De 5e 
herdruk werd op 1 januan in de 
omloop gebracht, In de media zal 
dit jaar heel wat aandacht worden 
besteed aan WO 1 daar het in 
1989 75 jaar geleden zal zijn dat 
de hel van de eerste wereldbrand 
losbarstte. 

Misbruikt 
Thans komen de menselijke 

aspekten van dit drama aan bod, 
met de Duitse soldaat als middel
punt : hoe zien overlevenden hem 
nog in de verre herinnering terug. 
Dit aspekt komt ook in het boek 
van Raf Seys tot uiting:,,Ik geloof 
van veel Humanisme te getuigen 
wanneer ik in élke soldaat, hij zij 
een Duitser of een Belg, in eerste 
instantie een (door de maat
schappij misbruikt) mens zie." 

Van ,,Kathe Kollwitz in Vlaan
deren" kunnen gesigneerde ek-
semplaren bekomen worden te
gen voorafgaande inschrijving 
van 180 fr. op de prk. 000-
0516779-60 t.n.v. Raf Seys, Ring-
laan 1, 8280 Koekelare. 

Frtis Van Den Berghe:,,Portret van Mevr. Brulez." 

Van 23 april tot 12juni gaat in Frans-Viaanderen een belangrijke tentoonstel
ling door met als titel „EXPRESSIONS FLAI^ANDES 1900-1930". Hetgaatom 
een overzichtstentoonstellding met werk van Rik Wouters, Léon Spilliaen, Jean 
Brusselmans, Gustave De Smet, Frits Van Den Berghe en Constant Permeke. 

Deze tentoonstelling gaat door in het Musée dArt van Villeneuve dAscq, een 
voorstad van Rijsel, op amper 15 km van de Frans-Belgische grens. In één van 
onze komende nummers zullen wij over deze tentoonstelling ruime aandacht 
besteden. 
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16 M^ 
Mare D, woord- en muziekkunstenaar 

Uitverkocht stadion speeit 
veriengingen 

STEVOORT EN HERK-DE-STAD — Als je uit 
Herk-de-Stad komt en je niet aan een of andere vorm 
van kuituur bezig houdt of er niets van af weet, ben je 
eigenlijk geen echte Herkenaar, hoor je al wel eens 
vertellen, uiteraard van de inwoners van Groot-Herk. 
Herk staat bekend voor zijn kunstbeoefening en 
kultuurverenigingen, alleen het kultureel centrum 
ontbreekt nog. Maar dat is ondertussen ook in de 
maak. 

lARD DURWAEL, alias 
Mare D., getogen Herke
naar en ondertussen uit

geweken naar het naburige Ste-
voort, fs een Herkenaar in de 
kulturele betekenis van het 
woord, niet alleen in een voor de 
Herkenaar zo typische muzikale 
betekenis maar ook als woord
kunstenaar heeft Mard D zijn plui
men reeds verdiend. 

Eigen weg 

Als kabaretier gestart in de 
groep ,,'t Sepapke", heeft zijn 
nieuwe show Uitverkocht Stadion 
er reeds 16 afleveringen opzitten 
in nauwelijks twee jaar tijd en is 
hij reeds aan verlengingen toe. 
Wij hadden een gesprek met 
Mare D. 

WIJ: Hoe is het mogelijk dat 
je reeds zoveel optredens in 
Herk-de-Stad hebt gehad? Ra
ken de toeschouwers er niet op 
uitgekeken? 

Mare D.: ,,Uitveri<ocht Stadion 
is als een voetbalmatcti. Als twee 
dezelfde ploegen meerdere ma
len tegen mekaar spelen is het 
ook telkens een verschillend 
spel. Zo ook is ,,Uitverkocht Sta
dion" telkens iets nieuws, alhoe
wel de spelers op het veld dezelf
de zijn, tracht ik er telkens een 
ander en beter spel van te ma
ken. Een echte supporter gaat 
ook naar meerdere matchen van 
zijn ploeg kijken." 

WIJ: Hoe Is het eigenlijk alle
maal begonnen? 

Mare D.: ,,Zoals vele jonge 
Herkenaren heb ik ook notenleer 
gevolgd in de muziekschool. Dan 

speelt verlengingen.. 

was er de periode, zelfs tot op 
latere leeftijd dat ik er eigenlijk 
niets meer aan gedaan heb. Op 
zeker moment krijg je het weer, 

Voor de twaalfde maal 

Zwijgend door liet 
slagveld van de Peene 

De Slag aan de Peene (de 3de slag bij Kassei), die 
op 11 april 1677 geleverd werd, had voor gevolg dat 
een liefelijk stukje Vlaanderen (dat sindsdien Frans-
Vlaanderen noemt) door Frankrijk werd ingelijfd. 

Op 11 april 1977, zegge de 
300e verjaardag, had 
voor de eerste maal een 

Zwijgende Voettoeht door het 
slagveld plaats, die jaarlijks zou 
herhaald worden. 

Raf Seys nam destijds het ini
tiatief van de Zwijgende Voet
tocht. Hij stichtte op 3 mei 1980 
een ,,Komitee van de Peene", 
uitsluitend bestaande uit jonge 
Frans-Vlamingen, die in 1981 de 
organisatie en leiding van hem 
overnamen. Op 9 november 1985 
stichtte hij bovendien een ,,West
vlaams Komitee van de Peene", 
dat zich tot doel stelt het broeder-
komitee in Frans-Vlaanderen aan 
te moedigen en te steunen: alle 
Belgische en Zeeuwse Vlamin
gen, alsook alle medevoelende 
Nederlanders kunnen er deel van 
uitmaken. (Raf Seys, Ringlaan 1, 
B-8280 Koekelare). 

Zannekin achterna 
De 12e Zwijgende Voettocht 

heeft plaats op zaterdag 23 april 
met samenkomst (om 14u.30) en 
vertrek (om 15u.) aan de kerk van 
Noordpeene. Noordpeene is. 

zoals Zuidpeene, tegenaan de 
Kasselberg gelegen. 

In 1978, n.a.v. de 650e verja
ring van de 2e slag bij Kassei, 

organiseerde de DWC (Diksmuid-
se Wandelclub) een 42 km lange 
voettocht (voor geroutineerde 
wandelaars): ,.Zannekin achter
na", die in 1988, op zaterdag 27 
augustus voor de 9e keer vanuit 
Lampernisse met Kassei als be
stemming zal plaatshebben. Ge
ïnteresseerde wandelklubs kun
nen nadere inlichtingen bekomen 
bij Noël Balduck, Parklaan 1 te 
8160 Diksmuide (tel. 051/ 
50.09.07). 

Kassei, een verre herinnering. 

dan ben ik klassieke gitaar gaan 
volgen temidden een klas van 10-
12-jarigen. Pittig detail daarbij 
was dat ik me op zeker moment 
afwezig diende te melden met ,,lk 
kan volgende week niet komen, 
ik ga trouwen". Door regelmatig 
optreden als tussendoortje op 
kulturele manifestaties met enke
le vrienden groeide stilaan de 
groep 't Sepapke uit tot een klein-
kunstgroep met jaarlijks een vier
tal zelfstandige optredens met 
kleinkunst en folk afgewisseld 
met vrij podium. Door onder an
dere het feit dat een van de 
gezellen van 't Sepapke naar 
Gent verhuisde, viel de groep 
uiteen. Ik had de keuze ofwel 
stoppen ofwel een eigen show. Ik 
heb dan voor het laatste gekozen 
en ben ik na een 6-tal maanden 
werken aan een eigen show be
gonnen. " 

Relativeren 
WIJ: Hoe ontstaat zo een 

show? 
Mare D.: ,,/n het begin is het 

natuurlijk zoeken rond welk the
ma je moet werken. Eenmaal het 
thema bepaald begin je te zoeken 
naar aangepaste teksten en mu
ziek. Zo'n show is bestendig in 
evolutie. Delen waar je helemaal 
geen reaktie van verwacht komen 
plots door een dom toeval goed 
terecht, zoals de telefoon die 
door een technische onvolmaakt
heid bleef rinkelen nadat hij al 
was opgehangen. Dat gaf een 
goede reaktie van het publiek. 
Maar het gebeurt ook andersom. 
Een volgende keer ga je het her
werken en daarom durf ik te zeg
gen dat in ,,Uitverkocht Stadion" 
telkens een andere en een betere 
match gespeeld wordt. Zwakkere 
teksten en dingen worden ver
vangen en dan krijg je als reaktie 
dat mensen je zeggen dat de 
show gemakkelijk twee tot drie 
keer te genieten is en dat doet 
deugd. 

Belangrijk is echter dat je zelf 
niet hoog oploopt met je presta
ties en je eigen kunnen weet te 
relativeren." 

WIJ: Hoe zou je de inhoud 
van je show omschrijven? 

Mare D.:,,Uitverkocht Stadion 
is een show, opgebouwd rond het 
voetbalgebeuren. Bij een voet
balmatch zijn heel wat mensen 
en dingen betrokken: supporters, 
spelers van hoog en laag niveau, 
scheidsrechters, spelers alleen 
voor het doel die scoren of niet 
scoren, ook de bal speelt in een 
match zijn rol, zelfs een niet on
belangrijke zou ik zeggen. De 
show ,,Uitverkocht Stadion" is 
gebouwd rond deze elementen: 
scenes waarbij ik me inleef in de 
verschillende rollen, de ene keer 
bal of scheidsrechter, een andere 
keer een internationale speler of 
speler die scoort of een speler die 
een kapitale blunder maakt wan
neer hij voor het doel komt. Het 
geheel wordt aan elkaar gepraat 
door een TV-verslaggever, afge
wisseld met muziek en liedjes. 
Een nieuw element in de eerstvol
gende uitvoering is zeker de aan
wezigheid van de supporter-for
mateur, tenminste als het dan 
nog aktueel is..." 

iVloeilijk afscheid 
WIJ: Wat zijn de plannen 

voor de toekomst? 

Mare D.: ,,Momenteel werk ik 
al aan een volledig nieuwe show, 
waar zeker gebruik zal gemaakt 
worden van mijn gitaar gekop
peld aan een gitaarsynthesizer. 
Dat ding heeft onbeperkte moge
lijkheden. Met enkele akkoorden 
op de gitaar hoor je nu eens het 
zachte ruisen van de wind, het 
geronk van een overvliegende 
helikopter of het majestatische 
filharmonisch orkest in een even 
majestatische katedraal of de 
meeslepende muziek van een 
viool maar evengoed een rit
misch optreden van een ganse 
popgroep." 

WIJ: Werk je alleen aan de 
realisatie? 

Mare D.: ,,Uiteraard kan zo 
iets niet alleen. Voor het geluid 
word ik bijgestaand door Paul 
Vandekerkhof, voor de belichting 
zorgt Guy Monfort en het dekor 
en rekwisieten zijn in handen van 
Bart Ector. De samenstelling, tek
sten en muziek doe ik echter 
volledig zelf." 

WIJ: Waarom eigenlijk ver
lengingen? 

Mare D.: ,,Als je hoort zeggen 
dat men ,,Uitverkocht Stadion" 
twee tot drie keer moet zien om er 
ten volle van te kunnen genieten, 
moet ik iedereen de kans geven 
om tenminste twee keer te ko
men. Neen, eigenlijk is dit maar 
een grapje. Verlengingen, ener
zijds als dank aan het trouw pu
bliek en anderzijds omdat het 
moeilijk is afscheid te nemen." 

WIJ: Wat moet een vereni
ging doen om je te kontakte
ren? 

Mare D.:,,Gewoon zorgen dat 
er op een bepaalde datum een 
zaal ter beschikking is. De affiche 
is ontworpen (n.v.d.r. mooi ont
werp, je voelt je al direkt in een 
,,uitverkocht stadion") en met 
een verkoop van hondertwintig 
toeschouwers is men al winst aan 
het maken." 

WIJ: Je voorlopig „laatste" 
optreden? 

Mare D.: ,,Voor eigen publiek. 
Op zaterdag 23 april in Stevoort 
in zaal ,,Den Opper" en op vrij
dag 29 april in het Amandinakol-
lege te Herk-de-Stad, waar de 
Vlaamse Kring me reeds voor de 
tweede keer uitnodigt." 

Hendrik-Jan Ombelets 

Vlaamse Kringen die belangstel
ling hebben vooreen optreden kun
nen terecht bij Mare Durwael, Al
kenstraat 26 te 3512 Stevoort Has
selt, 011/31.53.62. 
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De Ardense klassieker 

Vlamingen geen baas in Wailonië 
Adri Van der Poel heeft in Luik-Bastenaken-Luik 

zijn klassiek voorseizoen gered. Dat was nodig want 
zijn gezag binnen de eigen sportgroep was na de 
miskleun in de Ronde van Vlaanderen danig aange
tast. 

ADRI reed zondag wel sterk 
op het Ardeens asfalt Hij 
met alleen overigens Ook 

de Fransman Madiot en de Waal 
Dernies blonken uit Van eerstge
noemde werd met anders ver
wacht De „terugkeer" van de 
Waal van Walter Godefroot was 
meer dan een halve verrassing 

Toekomst 
Ook Fons De Wolf en Edwig 

Van Hooydonck lieten een stevi
ge indruk na In de finale schoten 
beiden evenwel nog tekort Fons 
De Wolf heeft m de voorbije 
maanden een gedeelte van zijn 
verloren prestige teruggewon
nen Maar een echte toprenner is 
hij (nog'') met Na een veelbelo
vende aanhef — met een over
winning in Milaan-San Remo als 
absolute uitschieter — als jonge 
prof verdween hij seizoenen lang 
in de volstrekte anonimiteit Hij 
was zo goed als afgeschreven 
Maar in de ploeg van Jules De 
Wever (en sponsor Lambert) is dit 
seizoen blijkbaar alles mogelijk 

De doden komen er (een na een) 
opnieuw tot leven Fons De Wolf 
wil zijn voortreffelijke konditie 
nog minstens rekken tot m de 
Tour HIJ hoopt daar een slag te 
slaan om mogelijk de basis te 
leggen voor nog enkele vruchtba
re profjaren 

Met Van Hooydonck moeten 
we geduld blijven uitoefenen De 
Kempenzoon is nog maar eenen
twintig en moet duidelijk nog aan 
kracht en matunteit winnen Hij 
weet dat en handelt ernaar Hij 
wil mets forseren Hij heeft zijn 
toekomstbeeld duidelijk afge
lijnd 

Te kort 
In Luik-Bastenaken-Luik reden 

onze koereurs trouwens stukken 
beter dan in de Waalse Pijl Pa-
rijs-Roubaix verteren vraagt en
kele dagen tijd en de grote kon-
frontaties liggen m deze periode 
van het seizoen te dicht bij el
kaar Bovendien onderscheiden 
de Ardense klassiekers zich van 
de andere topkoersen Zij ade

men een andere sfeer uit Ze 
vereisen een andere motoriek, 
een totaal ander soort inspannin
gen 

Wellicht daarom hield Cnquie-
lion zich gedeisd op de kasseien 
van het Noorden Maar hij misre-
kende zich Claudy was noch in 
ae Waalse Pijl, noch in L-B-L een 
echte kanshebber Hij schoot te
kort Kelly ook Beide kampioe
nen zijn vermoedelijk over de 
piek van hun mogelijkheden 

Voor de Ier is het voorseizoen 

dramatisch verlopen Hij werd ge
degradeerd tot subtopper en 
eventuele glansprestaties in 
Gent-Wevelgem of de Amstel 
Gold Race — de sgmi-klassieker 
waarin de troostprijzen worden 
uitgedeeld — zullen daar weinig 
aan veranderen 

Erie Vanderaerden liep ook 
naast de verhoopte suksessen 
Met hem ging trouwens gans de 
ploeg Post ten onder en het zal 
ons verwonderen indien later 
blijkt dat de nuchtere Nederlan
der daar geen verstrekkende 

Adn Van der Poel, eindelijk. 

konklusies uittrekt De samen
stelling van de Panasomcploeg 
zal er volgend jaar waarschijnlijk 
helemaal anders uitzien 

In de Waalse Pijl meldde de 
jonge Duitser Golz zich nadruk
kelijk als een kampioen voor de 
toekomst Hij is veelzijdig in aan
leg HIJ moet ook in de Tour 
kunnen uitblinken Het blijft an
ders een onmiskenbare vaststel
ling dat het gros van onze ren
ners zich noch in de Waalse Pijl, 
noch in Luik-Bastenaken-Luik 
echt kan (of durft) doorzetten Dat 
IS onrustwekkend met het oog op 
de Tour de France Want de hel
lende wegen van Wallonië zijn 
verwant aan de moeilijkheden die 
zich nog veel talrijker en zwaar
der opstapein in de belangrijkste 
wielerwedstrijd van het jaar Ver
moedelijk moeten we nog min
stens een zomer lang geduld uit
oefenen Dat klinkt met onmid
dellijk bemoedigend maar ie
mand had het anders verwacht 
Ook Walter Godefroot met De 
ploegbaas van Lotto wil het vol
gend seizoen anders aanpakken 
HIJ zocht en vond nieuwe spon
sors HIJ wil een sterkere ploeg op 
de been brengen Stilzitten is 
achteruit boeren heeft Walter be
grepen Een profploeg moet veel 
meer middelen kunnen aanwen
den dat die hem nu ter beschik
king stonden Flandrien 

Nieuw wereldrekord maratonlopen 

Vliegen op twee voeten 
Het voorbije weekend was rijk aan opvallende 

gebeurtenissen. Adri Van der Poel won de laatste 
echte voorjaarsklassieker. Racing Mechelen verloor 
zijn basketbaltitel in de halve finales van de play-offs. 
Eric Geboers tastte kompleet mis in de eerste 
reeksen van het wereldkampioenschap motorcross 
in de halfliterklasse. John McEnroe stond op uit de 
doden en won na een kleine twee jaar sukkelen 
eindelijk nog eens een tennistornooi. 

AAR ,,de" stunt werd ge
leverd door de Ethiopi
sche lange afstandloper 

Belanch Densimo die in Rotter
dam een nieuwe wereldrekort op 
de maraton neerzette Densimo 
vloog drieentwintig sekonden 

Belanch Densimo 

sneller dan de Portugees Carlos 
Lopes over het Hollands asfalt 

In de voetsporen 
Het staat inmiddels wel vast 

van de Afrikaanse hooglandlo
pers hebben we nog met alles 
gezien Zij verleggen de grenzen 
onophoudend Twee uur en zes 
minuten schijnt met langer onmo-
gelijl' Overigens was de uitslag 
in R *e -Jam met van aard om de 
atletiekiiv ''lebbers ,,echt" geluk
kig te sten,men Vier Ethiopiers 
(en een Djiboutiaan) binnen de 
eerste zes en precies de kilome-
tervreters van dit zwaar geteister
de land zullen in Seoul, omwille 
van een boycot, afwezig blijven 
Het werpt nu al een schaduw 
over de atletiekbedrijvigheid op 
de Spelen 

Densimo treedt met zijn top
prestatie in de voetsporen van 
Abeba Bikila, zijn legendansche 
landgenoot die destijds het mo-
derne-maratontijdperk inluidde 
Bikilas besttijd was twee uur 

twaalf minuten en elf sekonden 
Vijf minuten sneller lopen scheen 
toen ondenkbaar Niet meer voor 
deze eeuw 

Nogmaals Zola B. 
De atletiekwereld verandert 

echter snel Op alle gebied Wan
neer men bedenkt dat de Rotter
damse organisatoren Ahmed Sa-
leh, die tweede werd en ook vijf 
sekonden sneller liep dan Carlos 

Lopes, 50 000 dollar extra-pre
mie beloofden voor een nieuw 
wereldrekort 

Niemand weet waar het alle
maal zal eindigen Zola Budd 
echter wel De Zuidafrikaanse 
met de Britse nationaliteit kreeg 
van de lAAF (de Internationale 
Amateur Atletiek Federatie) 
een jaar startverbod opgelegd 
Omdat ze vorige zomer in haar 
geboorteland de sportboycot te

gen Zuid Afrika ,,naar de geest" 
zou geschonden hebben Zielig 
en beschamend Meer kunnen 
WIJ daar met over zeggen Het is 
de lAAF en, achterliggend, het 
IOC maar om een zaak te doen 
alles vermijden wat de Afrikaanse 
landen met welgevallig zou kun
nen zijn Boycot moet ten allen 
prijze vermeden worden Dus 
stokken zoeken om Zola van het 
Tartan te slaan Want velen heb
ben nooit verteerd dat dit Zuid
afrikaanse meisje destijds de 
Britse nationaliteit verkreeg om 
alsnog een sportkarnere te kun
nen uitbouwen Budd gold toen 
nog als een klem ,,loopwonder" 
maar is inmiddels uit de top te
ruggevallen Vandaar dat de Brit
se atletiekbond en het lAAF haar 
maar al te graag opofferen 

Schijnheilig 
In de voetbalsport 

weegt het woord 
zwaarder dan de 
daad. Tot een andere 
konkiusie kan nie
mand nogkomen na
dat de Uefa Ronald 
Koeman voor drie 
Europese matchen 
schorste omwille van 
zijn recente uitlatingen 
die in de voorbije we
ken ook in ons blad 
werden besproken. 

D E Uefa neemt zichzelf 
schijnheilig irt be
scherming tegen voet

ballers die m een onbewaakt 
moment de waarheid over hun 
bei-oep durven vertellen Koe
man heeft per slot van reke

ning mets nteuws, niets sen
sationeels gezegd Wie gere
geld topw^strijden bijwoont 
weet heus wei waaraan hij 
zich mag verwachten Nie
mand schrikt op wanneer een 
baivaardige aanvaller door 
een verdediger op een doods-
chop wordt getrakteerd Inti
midatie en likwidatie zijn kne
pen van het vak De mate 
waarin zij worden aangewend 
IS afhankelijk van het belang 
van de match en de tolerantie 
van de scheidsrechter 

„Oorlog" 
Met deze sanKtle bedreigt 

de Uefa de regelmatige afw/ik-
kelmg van haar belangrijkste 
kompetitie de Êuropabeker 
voor landskampioenen De af
wezigheid van Ronald Koe
man kan zwaar wegen op de 
terugmatch PSV-Real Madrid 

De Nederlandse kampioenen 
worden gestraft zonder dat 
hun topspelereen enkele zwa

re overtreding beging Re-
Ken maar uit' Overigens vra
gen we ons af of ook Beenhak
ker de coach van de Madrile
nen, ter verantwoording zat 
worden geroepen In een m-
tervtew met Knack verklaarde 
deze dat htj best een oorleg 
met vrienden over heeft voor 
de overwinning tn bedoelde 
wedstrijd Heerlijk wereldje 

Vorige week ergerden wtj 
ons overigens meer dan eens 
tijdens de match KV Meche-
len-Anderiecht Scheidsrecti-
ter Van Langenhove heeft een 
eigen manier van „arbttreren" 
ontwikkeld Hij speelt de 
vneiKJ van de jongens Schou
derklopje hier, een verma
nend lachje daar Veel te wei
nig afstandelijk wat tot verwar
de situaties aarjleiding kan ge
ven Zeker met knapen die 
niets of niemand ontzien die 
strafschoppen veinzen en el
kaar met tjeschamende ijver 
in de uitsjuftmg proberen te 
, liiizen" 
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Met het oog op 9 oktober 1988... 

Juridische iiandieiding 
voor gemeentebeieid 

Naarmate de verk iezingsdatum van 9 ok tober1988 nadert, st i jgt 
ook de belangstel l ing voor, of beter, de vraag naar aktuele en 
prakt isch bruikbare informatie over het gemeentel i jk bestuursni
veau 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de ui tgeverswereld 
sterk inspeelt op deze toenemende interesse Midden de steeds 
groeiende stapel publ ikat ies moet de belangstel lende dan ook 
noodgedwongen een selektie maken en het kaf van het koren 
weten te scheiden Basiswerken bl i jven immers zeldzaam 

Het recent verschenen Praktisch 
handboek voor gemeenterecht be 
hoort ongetwijfeld tot de basiswerken 
die op iedere boekenplank thuisho 

Prakt ische gids 

Het bestuurlijk weefsel m de ge 
meente is zeer konnpleks geworden 
De konkiüsie ligt dan ook voor de 
hand voor het voeren van een akku 
raat en korrekt beleid is studie en 
kennis nodig Het Praktisch hand 
boek voor gemeenterecht komt hier 
ongetwijfeld aan tegemoet Het ge 
heel vormt een praktische gids door 
heen het uitgebreide landschap van 
gemeentelijke instellingen reglemen 
ten en tradities 

In een eerste inleidend hoofstuk 
wordt nader ingegaan op de raads 
verkiezingen Hierbij komen onder 
meer volgende aspekten aan bod 
voorwaarden om kiesgerechtigd te 
zijn voorwaarden om verkozen te 
worden kandidaatstelling tellen van 
de stemmen procedure tot wijziging 
of vernietiging van de verkiezingen 

Vervolgens staat men uitgebreid 
stil bij achtereenvolgens de samen 
stelling werking en bevoegdheden 
van de gemeentelijke organen 

Wat het hoofdstuk over de samen 
stelling van gemeenteraad en college 
van burgemeester en schepenen be | 

treft wordt nader ingegaan op o m 
het aantal leden de eedaflegging de 
plaatsvervanging de onverenigbaar 
heden politiek verlof Inzake de 
werking van de gemeentelijke orga 
nen worden bijeenroeping plaats 
agenda openbaarheid voorzitter 
schap beraadslaging en stemming 

verder behandeld 
In het hoofdstuk over de bevoegd 

heden van de gemeentelijke organen 
treft men o m informatie over het 
gemeentelijk patnmonium ruimtelij 
ke ordening en leefmilieu financieel 
beheer personeel 

Toez icht 

In een voorlaatste hoofdstuk ko 
men de rechtsverhoudingen tussen 
de gemeente en de aanverwante be 
sturen (OCivlW Interkommunales 

kerkbesturen) aan bod Het boek sluit 
af met een grondig overzicht van de 
relatie tussen gemeente en hogere 
overheid inzake het administratief 
toezicht 

Praktisch handboek 

Na het doornemen van dit boek 
kunnen we ons volledig aansluiten bij 
het woord vooraf van Frans Verleyen 
waar hij stelt dat het werk tegemoet 
komt aan de verwachtingen van de 
doelgroepen waarvoor het werd op 
gezet voor zowel de aspirant be 
stuurder als de wakkere burger de 
verkozene en de beambte is het boek 
opgezet vernuftig deskundig en 
kompleet 

Met het oog op 9 oktober willen we 
dit Praktisch handboek voor gemeen 
terecht warm aanbevelen 

— Praktisch Handboek voor Ge
meenterecht J Dujardm, W. So-
mers, L Van Summeren, J. De Sy-
ser Uitg Die Keure — Roularta 
Books, 1988 286 biz 695 fr. 

Voordeeiprijs 
Zolang de voorraad strekt kun 

nen geïnteresseerden het Hand
boek Gemeenterecht tegen de 
verminderde prijs van 500 fr be 
komen bij de Vlaamse Nationale 
Studiedienst Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel Storten opr rek 
VNS 435 0259801-18 met vermel
ding ,,Gemeenteboek' 

U, ALS VLAMING. 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ-ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

DE VLAAMSE ZIEKENFONDSEN AANGESLOTEN BIJ VVZ 

PROVINCIE ANTWERPEN 

1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1 2800 Mechelen 015/20 36 40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol 014/31 27 16 
3. V.Z. VLAMAT, Amerikalei 137, 2000 Antwerpen 03/237 32 10 

PROVINCIE BRABANT 

4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 Overijse 02/687 95 42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 Gooik 02/532 03 29 
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel 02/523 87 77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43 3300 Tienen 016/81 34 35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 Lennik 02/532 01 72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41c, 1760 Roosdaal 054/33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 

10. V.Z. LIMBURG, Nieuwstraat 35, 3600 Genk 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21 , 9000 Gent 091/23 52 27 
12. V.Z FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40 9220 Merelbeke 091/30 79 09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 Eekio 091/77 23 51 
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 Aalst 053/78 52 75 
15. V Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 Zele 052/44 83 03 
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 19, 9660 Brakel 055/42 51 88 
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraal 14, 2750 Beveren 03/775 66 66 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestrat 115, 8000 Brugge 050/33 22 24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Gr Gwijde v Namenstraat 7, 8500 Kortrijk 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Smt-Michielstraat 23, 8800 Roeselare 

051/20 83 45 

VVZ-doelstellingen: 

— Uitbouw van een Vlaams, niet-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal kultureel front 

Vereniging van yf^Bf Ziekenfondsen 
VVZ sekretanaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk (tel 056-22 56 98) 

Ledenslag 1988 
Het bleef deze week nagenoeg windstil op het top-

twmtigfront. Hoewel.. telkens weer is er een afdeling 
die aardig uit de hoek komt. Zo ontvingen we vanuit 
Rupelmonde m één klap 25 nieuwe leden, waardoor 
deze afdeling een plaats m de beste twintig afdwingt. 
De afdeling liet ons weten dat deze prestatie vrijwel 
uitsluitend het werk is van Celina Van der Meiren. 
Proficiat en dank je wel, mevrouw! 

1 vu Aalst 
2 VU-Antwerpen Stad 
3 VU-Gijzegem 
4 VU-Meerhout 
5 VU-Gentbrugge 
6 VU-Hofstade 
7 VU-leper 
8 VUHerentals 
9 VU-Bilzen 

vu-Brugge-Stad 

62 
55 
54 
52 
49 
40 
38 
37 
36 
36 

11 VU-Roeselare 
12 VU-Assenede 

VU-Maasmechelen 
VU-Munsterbilzen 

15 VU-Waregem 
VU-Zwevegem 

17 VU-Wichelen 
18 VUGent-Muide 

Vü-Rupelmonde 
20 VU-Herk de Stad 

VU-Oostkamp 

//^,/rT) VORMINGSCENTRUM 
uiiuj f om EWL JK DOSFEL v.7 

35 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
24 
24 

W 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel nodigt ü voor het kollokwium 

Bevolking en gezin 
In het Vlaanderen 

van morgen 

Zaterdag 30 april 1988 vanaf 13 30 u in de gebouwen van de UfsaI 
Vrijheidslaan 17 te 1080 Brussel (Koekelberg) 

P r o g r a m m a 

13 30 u onthaal 
14 00 u venwelkoming door Chns Vandenbroeke, voorzitter Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, 
14 05 u ,,Demografische ontwikkelingen tot 2035" door pro Ronny Lesthaeg-
he (VUB), 
14 30 u ,,Gezins- en relatievorming vooruitzichten voor de 21e eeuw" door 
prof Wilfried Dumon (KUL) 
14 55 u Een toekomstgencht gezinsvnendelijk beleid ' door prof Frans Van 
Mechelen (KUL), voorzitter Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
15 20 u ,,Krachtlijnen voor een Vlaams migrantenbeleid" door Vic Anciaux, 
volksvertegenwoordiger 
15 45 u koffiepauze, 
16 15 u panelgesprek met de vier inleiders o I v Lieven Dehandschutter 
direkteur Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
17 30 u slot 

De deelname aan het kollokwium is gratis 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Naam 

Funktie 

Adres en tel 

schrijft in voor het kollokwium „Bevolking en gezin in Vlaanderen van 
morgen" op zaterdag 30 april te Brussel 

Gelieve dit formulier tegen uiterlijk woensdag 27 april terug te sturen 
naar het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent 
(tel 091/25 75 27) 
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NMBS analyseert prijsofferte 

TGV komt langs Leuvense E40 
Minister De Croo stuurde VU-ka-

merlid Vanhorenbeek een antwoord 
op zijn brief omtrent de recente evolu
tie in het snelspoordossier en meer 
bepaald het eventueel tracé in het 
arrondissement Leuven. 

„Zoals u we\ weet heeft de Ivlinis-

terraad op 9 oktober 1987 beslist dat 
voorafgaandelijk aan elke beslissing 
een milieu-effekten rapport (MER) 
van het projekt dient opgesteld. 

De NMBS analyseert momenteel 
de in het kader van de MER ingedien
de prijsofferten. Eens de studie toe-

Burgemeester van Kruibeke 
naar Dilbeek 

Op uitnodiging van de VU-jongeren 
van Groot-Dilbeek komt Antoine De-
nert, de baardige burgemeester van 
Kruibeke, spreken over zijn ongewo
ne manier van besturen en aktie voe
ren. 

Om de haverklap duikt deze merk
waardige man immers op in de pers. 
Na de akties rond de dijken en het 
verontreinigde drinkwater, is de strijd 
om het behoud van de Schelde-veer-
boten nog niet geluwd, of daar staat 
hij weer op de barrikaden tegen de 
aanleg van de Grote Ring rond Ant
werpen. 

Zijn manier van aktle voeren is 

steeds recht op de man, recht op het 
doel. 

Een blokkering van een autostrade, 
uitdelen van zakjes drinkwater... bo
men planten, er kwam zelfs ooit een 
heuse waterslag op de Schelde bij te 
pas 

Zijn manier van besturen is geba
seerd op zijn zelf ontwikkelde, opzien
barende ,,lieve-mensen-teorie". 

Komt daar nog bij dat hij zijn inte
grale burgemeesterswedde weigert. 

Vrijdag 13 mei om 20u.30 in zaal 
Nachtegaal te St.-Ulriks-Kapelle (Dil
beek). 

20 jaar VU te Buizingen 
Twintig jaar geleden werd een 

Volksunie-afdeling te Buizingen op
gericht. Toen was het voor de VU, 
hier in onze streek, nog een ware 
,,katakombentijd". Slechts een kleine 
minderheid durfde voor déze politieke 
overtuiging uitkomen. Een 30-tal en-
toesiaste leden waren aanwezig op 
die bewuste vrijdagavond van 17 mei 
1968 in het café 't Nachtegaaltje 
waar, na een geanimeerde vergade
ring, geleid door Piet Vrancken, het 
eerste afdelingsbestuur werd verko
zen. 

Mon Vanden Berghen werd voorzit
ter en Juul Denayer sekretaris. De 
andere funkties werden verdeeld on
der Leo Ouintelier (penningmeester), 
Willy Belsack (propaganda), Hendrik 
Meersdom (organisatie) en Kris Roo-
se (sekretariaat-Huizingen). Veertien 
dagen later werd dit splinternieuwe 
bestuur op een ,,Volksvergadering" 
in zaal De Welkom voorgesteld en dit 
ondanks het protest van enkele on-
verdraagzamen die de uitbaters on-

BRABANT 
APRIL 
21 TERALFENE: „Over geld in zijn 
ruimste zin" door dhr. Tembuyser, in 
het Natekenshof, Daalstraat 7 (Kerk), 
om 20u. Org.; Bert D'Haesekring-
Affligem. 
22 HUIZINGEN: Optreden „'t Kliek-
ske" in zaal Union, Torleylaan. Gast-
stpreker Willy Kuijpers. Om 20u. 
Kaarten vvk 100 fr. Org.: Vernieu
wing-Huizingen. 
23 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Bal 
van burgemeester Paul Peeters in 
zaal Palmhof om 21 u. Orkest: The 
Dixie Dicks. 
24 LEUVEN: Met de Rodenbach-
kring Leuven naar het Zangfeest. Ver
trek uit Scherpenheuvel met halte in 
Rillaar, Aarschot, Wezemaal, Wilsele, 
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 Rodenbachkring Leuven. 
30 MERCHTEM: Kaas- en Wijn-
avond in zaal Harmonie, Stoofstraat. 
Inkom 150 fr. Org.: VU-Merchtem. 

MEI 
6 WEMMEL: Ball-tentoonstelling in 
CC De Zandloper, Kaasmarkt 75. 
Deze tentoonstelling loopt t/m 15 mei 
en is open werkdagen van 18 tot 21 u. 
Za., zo en OLHemelvaart van 14 tot 
21 u. Org.: FVV-Wemmel. 
7 BRUSSEL: Feest in 't Hart van 
Brussel. Ancienne Belgique. 
10 LEUVEN: Bezoek aan gecom
puteriseerde universiteltsbiblioteek, 
o.l.v. R. Blanpain. Samenkomst: Col
lege De Valk, Tiensestraat, om 
15U.45. Inschrijven vóór 26 april. 
13 DILBEEK: Zaal Nachtegaal, St.-
Ulriks-Kapelle. Antoine Denert 
spreekt over zijn ongewone manier 
van besturen en aktie voeren. Om 
20U.30. 

der druk hadden gezet en die dreig
den de politie erbij te halen... Deze 
volksvergadering, waarop Vic An-
ciaux, Eugeen De Facq, Lode Claes 
en Paul Peeters het woord voerden 
werd een sukses. 

En hoe het verder evolueerde wordt 
uit de doeken gedaan op de feestvie
ring tijdens een ,,akademische zit
ting" op zaterdag 30 april. 

Feestprogramma: 
In ,.Centrum Lindegroen", Dege-

laenstraat te Buizingen om 18u. Aka-
demische zitting met toespraken door 
o.m. Juul Denayer (provincieraadslid) 
en Vic Anciaux (volksvertegewoordi-
ger). 

Huldiging van verdienstelijke be
stuursleden. 

Slottoespraak van nationaal voor
zitter Jaak Gabriels. 

Receptie. 
Om 20u. Optreden van Johan Ver-

minnen en Tars Lootens (pianist). 
Toegang 100 fr. 

Nadien rond 22u. gratis dansfuif 
met ,,Discobar Omega". 

Over geld te 
Teralfene 

Het Génerale-feuilleton, de ver
schijning van de Benedetti en de 
strijd tussen geldmachten, zogezegd 
in het vooruitzicht van het Europa van 
1992, heeft ons met de neus op een 
feit gedrukt: het geld is een sterker 
macht dan de politiek. 

Over geld in zijn ruimste zin wil de 
heer Tembuyser, produktverantwoor-
delijke voor de betaalmiddelen op de 
centrale afdeling marketing bij de KB, 
ons op donderdag 21 april 88 om 20 
uur in het Natekenshof, Daalstraat 7 
(Kerk) Teralfene, onderhouden. 

Een organisatie van de Bert D'Hae-
sekring van Affligem. 

vu-Leuven zegt 
neen aan stort 
te Pellenberg 

Senator R. Blanpain, volksverte
genwoordiger L. Vanhorenbeek en 
Euro-parlementslid W. Kuijpers pro
testeren met klem tegen het afleveren 
door de Gemeenschapsminister van 
Leefmilieu van een vergunning voor 
een stortplaats klasse II (verkleind 
huishoudelijk afval) in de zandgroeve 
Papenveld te Pellenberg. Het is on
aanvaardbaar dat door de Overheid 
een dergelijke vergunning afgeleverd 
wordt voor een stortplaats op 200 
meter van een Akademisch Zieken
huis. Geen wonder dat de Bestendige 
Deputatie van Brabant negatief stond 
tegenover deze vergunning. Samen 
met de 450 personeelsleden en de 
Akademische Overheid eisen wij dat 
deze vergunning wordt ingetrokken. 

gewezen, is een uitvoeringstermijn 
van + 6 maanden voorzien. 

U heeft het dus zeker verkeerd met 
uw bewering als zou nu reeds een 
beslissing over het tracé worden ge
troffen 

Het lastenboek van de MER voor
ziet volgende te bestuderen varianten 
m het gebied dat u interesseert-

,,Vanaf Diegem blijft de snelspoor
lijn tussen de sporen van de lijn 36 (4° 
spoor aan te leggen tussen Diegem 
en Zaventem). Ter hoogte van de 
huidige aftakking naar de luchthaven 
verwijdert de snelspoorlijn zich rich
ting E 40. De twee mogelijkheden ten 
noorden en ten zuiden van de E 40 
dienen bestudeerd te worden " 

Getekend: Herman De Croo." 
Kamerlid Vanhorenbeek en senator 

Roger Blanpain stelden zich bij dit 
schrijven enkele pertinente vragen: 

,,Eerst en vooral maken wij de be
denking dat een lid van een aftreden
de regering, die de lopende zaken 
mag afhandelen, hier ontegenspreke
lijk een visie geeft naar de toekomst 
toe wat ons inziens met behoort bin
nen de materie van de lopende za
ken. De TGV komt er dus, in ons 
arrondissement, langsheen de E 40!" 

Bovendien herinneren zij eraan dat 
de kamerleden of senatoren hierover 
de minister niet kunnen interpelleren 
om op zijn verantwoordelijkheid te 
wijzen, ja eventueel het vertrouwen in 
de regering in vraag te stellen. Een 
kwalijke evolutie als u het ons 
vraagt... 

Zaterdag 7 mei '88 

VU-feest te Brussel 
VOLKSUNIE 

CONNIE NEEFS 

GERY LIEKENS 
S/G BAND 

BALLETGROEP 
DANSPROJECT 

SUPERFUIF 
met 
Disco-Bar 
IMAGINATION 

in 't hart van Brussel Connie Neefs 

De militanten en kaderleden van de Volksunie Brussel en Halle-
Vilvoorde zouden heel erg blij zijn als je mee kwam feesten op 
7 mei e.k. 
Denk eraan: de TELEVISIE KOMT... en richt de schijnwerpers 
vooral op de jongste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezin
gen, maar ook op jou! 
Zorg dat je erbij bent! 

Heel de Volksunie is hartelijk uitgenodigd op het Feest van de VU-
arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde, op zaterdag 7 mei. 
Vanaf 19 u. 30 is er gratis parking voorzien op het terrein van de 
provincie Brabant, gelegen aan het ,,Oudkorenhuis", op de hoek 
gevormd door de Lombaardstraat en de Eikstraat (vlakbij het St.-
Jansplein). Daar zijn een 100-tal bewaakte plaatsen. Wie eerste 
aankomt is zonder zorgen. 

NR. 4 IS NU TE KOOP 

onmi^ 

Naam 
BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 

Straat 

Postcode Plaats Tel. 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 
Per kerende krijgt u een proefnumnrier ONZE TIJD nr 2 of 3 
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20 Wi\ 
Gesneuvelde achterlichten voor rechtbank 

Voerenwandeling 
met staartje 

Voor de korrektionele rechtbank van Tongeren verschenen 
twee jongeren die ervan verdacht worden de schade toegebracht 
te hebben aan de wagen van José Happart tijdens de Voerwande
ling van 7 december '86. 

Zo'n 750 wandelaars speelden 
toen in Voeren een kat-en-muis-spel-
letje met de rijkswacht, die ook de 
toegang naar het centrum van 's 
Gravenvoeren hermetisch afsloot 
Niettemin slaagden een tweehon
derdtal wandelaars er toch in in kleine 
groepjes het centrum te bereiken Tot 
dusver een rustige bedoening vanwe
ge de Vlaamse wandelaars Dit kon 
echter zeker niet gezegd worden van 
de rijkswacht Zoals steeds met de 
wapenstok in de hand, klaar om op 
iedere Vlaming te slaan, durfden zij 
het zelfs aan een charge uit te voeren 
tot in het café van Wijnants 

Omstreeks 16u werd de aftocht 
geblazen De wandelaars hadden im
mers hun doel bereikt Het was echter 
alsof Happart hierop gewacht had, 
demonstratief kwam hij op de menig
te wandelaars ingereden Een regel
rechte provokatie' 

6i) dit incident sneuvelde één van 
de achterlichten van Happarts auto 
Twee ,.verdachten" werden tijdelijk 
opgepakt 

Getuigen 
Eén, Herman H uit Arendonk, VU-

bestuurslid in deze gemeente, wordt 
er tevens van beschuldigd ,,zich met 
geweld of bedreiging verzet te heb
ben tegen de rijkswacht die handel
de ter uitvoenng van de wetten, van 
bevelen of beschikkingen van open
baar gezag" 

Herman H werd ter zitting bijge
staan door meester J Sauwens uit 
Bilzen, tevens VU-burgemeester en 
volksvertegenwoordiger 

De zaak moest ter zitting in vertra
ging behandeld worden gezien de 
advokate van tweede beklaagde pas 
omstreeks 10 30 uur arriveerde Bij 

Meienacht te Geei 
Op zaterdag 30 april e k organi

seert de Volksunie van het arrondis
sement Turnhout haar traditioneel 
,,Meienachtbar' De 24ste uitgave 
van dit bal gaat door in de Parochie
zaal van St -Amands, in het Geelse 
Centrum en vangt aan om 20 30 uur 
Als eregasten werden algemeen par
tijvoorzitter Jaak Gabnels en nieuwe 
verkozen kamerlid Herman Candries 
uitgenodigd Voorde muzikale omlijs
ting tekent het bekende orkest ,,The 
new image" Alle VU-leden en -sim-
patisanten van het arrondissement 
Turnhout (maar ook daarbuiten i) wor
den dus op zaterdag 30 april ver
wacht in de St -Amands parochiezaal 
te Geel 

iVlaaseik 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 Gerrits, 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 De Clerck, 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) 

de opening van de zitting verzocht 
meester Sauwens, namens zijn 
klient, Herman H , de zaak uit te 
stellen om de verdediging de kans te 
geven bijkomende getuigen op te roe
pen Bijkomende getuigen zouden 
immers kunnen getuigen dat Herman 
H de wagen van Happart met eens 
heeft aangeraakt Overigens is be
klaagde werkzaam m overheids
dienst, een onnodige veroordeling 
zou voor hem dan ook zware gevol
gen kunnen hebben in zijn beroeps
loopbaan 

Mr Hoghe, advokaat van Happart, 
reageerde zwak door te vragen er 
geen assisenzaak van te maken en 
vroeg 36 993 frank schadevergoe
ding voor de schade aan Happarts 
wagen Hij beweerde ook dat er in 
Volksunieknngen instrukties zouden 
bestaan over het afleggen van verkla
ringen aan de rijkswacht 

Cinema... 
Rechter Dupain merkte daarop op 

dat dergelijke instrukties wel langs de 
twee kanten zullen bestaan De rech
ter vond overigens dat de verdediging 
inderdaad het recht had om bijko
mende getuigen op te roepen ,,We 
zouden hierin zeer ver kunnen gaan, 
meende rechter Dupain, want ik 
meen dat hierover zelfs televisiebeel
den bestaan" Terwijl mr Hoghe 
voorstelde de RTBf-beelden op te 
vragen, zou mr Sauwens liever in het 
BRT-archief willen duiken 

Meester Sauwens bekwam noch
tans wat hij gevraagd had Op 10 mei 
zullen bijkomende getuigen verhoord 
worden 

Of Happarts getuigen, twee Vlaam
se rijkswachters, bij hun belastende 
verklaringen zullen blijven, zullen we 
dan merken 

Herman H uit Arendonk was noch
tans duidelijk hij ontkent alle betrok
kenheid in deze zaak' Getuigen wa
ren er immers voldoende 

Afspraak in het gerechtshof van 
Tongeren om 10 mei a s om 9 uur 

Jef Goethals 
overleden 

Jef Goethals was gepensioneerd 
adjudant-chef van de Rijkswacht-
BOB, gewezen sekretaris voor Lim
burg van de International Police As
sociation (IPA) en aktief in meerdere 
andere organisaties 

Jef specialiseerde zich in het drug
probleem en offerde veel vrije avon
den op om hierover spreekbeurten te 
geven 

Overal trok hij de lijn van overtuig
de Vlaming en rechtgeaard mens Na 
zijn op pension stelling werd hij sekre
taris van VU-Genk (80-'83) en stelde 
hij zich ter beschikking van de ge-
meenteraadslijst in '82 

De laatste jaren deed hij het wat 
rustiger aan omwille van gezond
heidsredenen Maar steeds — tot in 
de laatste weken — bleef hij bezorgd 
om het welzijn van de Volksunie in 
Vlaanderen en Genk 

Toch werden wij verrast door zijn 
heengaan na een operatie 

Jef werd met de leeuwenvlag m de 
volle hoofdkerk van Genk binnenge
bracht De uitvaartplechtigheid werd 
opgeluisterd met meerdere Vlaamse 
liederen De Vlaamse Leeuw, ingeto
gen gespeeld op orgel, werd recht
staand beleefd door de aanwezigen 

Jan Housen zong tot afscheid het 
,,Vaarwel, mijn Broeder" 

Mogen wij, namens de velen die Jef 
gekend hebben, ons diep medeleven 
aanbieden aan de familie 

Ivo Conincx 

Het O.C.M.W. van NIJLEN 
start met een JURIDISCHE DIENST! 

In samenwerking met de OCMW van Herentals, Lille, Vorselaar, 
Grobbendonk en Herenthout gaat het O C M W van NIJLEN op datum 
van 06 mei 1988 van start met een „DIENST voor JURIDISCHE 
INFORMATIE en ADVIES". 
De jurist, een hcentiaat in de rechten, treedt als gesubsidieerd contrac 
tueel in dienst bij het O C M W van Herentals en zal elke DONDER 
DAGVOORMIDDAG tussen 8 30 uur en 12 00 uur te spreken zijn op de 
zetel van het O C M W van Nijlen, GEMEENTEHUIS van KESSEL, 
Kesseldorp 54 te 2508 Nijlen (Kessel) - telefoon: 03/489.05.27! 
Gelet op de feestdag van O H Hemelvaart op 12 mei 1988 zal de EERSTE 
ZITDAG van de jurist op het O.C.M.W. van NIJLEN doorgaan op 
DONDERDAG 19 mei 1988 van 8 30 uur tot 12 00 uur 

BELANGRIJK: 
Deze dienstverlening is GRATIS en staat open voor IEDEREEN! 
Wel dient er op gewezen dat deze juridische dienstverlening strikt 
beperkt is tot het geven van informatie en advies en zeker niet tot doel 
heeft in de plaats te treden van de gevestigde advokatuur, integendeel' 

Namens het O C M W Nijlen 

De Secretaris, De Voorzitter, 
L Sclioofs B Van Camp 

Te Geel en te Aalst 

Vrouwen in de gemeente 
Vrouwen zijn nog steeds onderver

tegenwoordigd in alle geledingen van 
de maatschappij Hoe kan het ge
meentebestuur een beleid voeren om 
het emancipatieproces van vrouwen 
in de plaatselijke samenleving te on
dersteunen en te bevorderen' Wat 
betekent zulks inhoudelijk m de sek
toren ruimtelijke ordening, onderwijs, 
kuituur, welzijn, tewerkstelling, ' 
Welke rol kan de vrouw in de gemeen
te vervullen'' Hoe kunnen vrouwen 
het gemeentebeleid bijsturen'' 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen laat op elke kadervor
mingsavond een panel van die vrou
wen, aktief in de gemeente — hetzij 
als gemeenteraadslid of schepen. 

hetzij als OCMW-lid — over hun reali
saties, ervaringen en verwachtingen 
als vrouw in de gemeente aan het 
woord Moderator is Huguette Inge-
laere, nationaal FVV-voorzitter 

Op woensdag 27 april om 20 uur, in 
Taverne Presto, Markt te Geel Panel
leden zijn Liliane Tops, gemeente
raadslid Geel en Wieske Mandelings, 
schepen te Dessel 

Op donderdag 28 april om 20 uur, 
in het Kultureel Centrum De Werf, 
Molenstrat 51 te 9300 Aalst Panelle
den zijn Rita Borremans, gemeente
raadslid te Geraardsbergen, mevr 
Cosyns, gemeenteraadslid te Kluis-
bergen en Erna Scheerlinck, OCMW-
raadslid te Iddergem (waarschijnlijk) 

30 april van 14 tot 15 uur te Hoboken 

Sponsorioop van 
VU- Antwerpen 

Gedurende 1 uur lopen onze man-
datanssen en bestuursleden om de 
kas van het verkiezingsfonds te spek
ken ZIJ zweten er dus voor 

Simpatisanten en vooral suppor
ters worden gevraagd hen te komen 
aanvuren Maar ook sponsors zijn 
ten zeerste welkom te Hoboken Zij 
riskeren alleen de inzet van de lopers 
te onderschatten i De bedoeling is dat 
ZIJ een bedrag per ronde op de benen 
van deze lopers inzetten en dat de 
lopers dan naargelang het aantal af
gelegde ronden van 400 meter bewij
zen dat ZIJ X aantal ronden gelopen 
hebben 

LIMBURG 

APRIL 

24 BREE. Samen naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest in het Sportpa
leis te Antwerpen Vertrek met bus 
aan het nieuw stadhuis om 12u 30 

24 HEUSDEN-ZOLDER: Per auto
car naar het Zangfeest Vertrek 13u 
aan de Oude Kring, St Willebrordus-
plein Terug rond 18u 30 Prijs 400 
fr , ingang, 200 fr busreis totaal 600 
fr Plaatsbespreking Frans Vanstipe-
len 011/42 59 95 

27 TESSENDERLO: Rik Vande-
kerkchove brengt reportage van zijn 
China-reis In Kietwithoeve, Goor 12, 
om 20u Org FVV-TessenderIo 

29 GENK: ,,Stress Om 20u in 
AVZ-Limburg, Nieuwstraat 35 Org 
Vlanajo 

Supporters zijn natuurlijk ook wel
kom Er IS trouwens gelegenheid voor 
een drankje en aangezien dit ook een 
familiefeest is, werd een reuzeballon-
wedstrijd voorzien 

Kortom de afspraak is volgende 
week zaterdag 30 apnl om 14u in het 
domein ,,Sorghvliedt" te Hoboken (te 
bereiken met tram 2 en 4 en bus 31) 
Het IS gelegen nabij het distnktshuis 
van Hoboken 

De lopers wachten U op Kom hen 
aanvuren en sponsor hiermee het 
verkiezingsfonds van de VU-Antwer-
pen Het zal nodig zijn m oktober 

ANTWERPEN 
APRIL 

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 Knng Jan Puimège Info 
Ludgaar Boogaerts (332 27 75) en 
Koenraad Vandenbuicke (353 07 73) 
23 NIJLEN: Kaartavond ,,Boomke 
Wies", 2 500 fr vooruit Om 20u in 
Kempenland Org Vlaamse Knng 
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 cafe De Schilde, 
hoek Turnhoutse- en Brasschaatse-
baan tussen 11 en 12u 
24 WOMMELGEM: Naar Zang-
feest-Antwerpen Vertrek om 13u m 
groep Kaarten bij Ward Herbosch 
(353 68 94) 
24 ANTWERPEN: Vlaams Natio
naal Zangfeest Om 14u 30 Sportpa
leis 
27 KAPELLEN: Kursus Gemeente
financien met o a begroting Aan
vang 20u POB, Hovensebaan 12 
Info 03/664 79 61 Org VVM 
28 LIER: Hans De Belder spreeks 
over zijn ervanng in de buitenlandse 
en binnenlandse politiek Om 20u 30 
in Hof Van Aragon Org Vlaamse 
Knng Lier 
29 STABROEK: Peanuts Party, in 
de Notelaer (Laageind 94), om 20u 
Inkom 49,5 fr Org VUJO-Stabroek 
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 I s m VU-Ranst 
30 GEEL: 24ste Meienacht in de 
Parochiezaal St -Amands te Geel-
Centrum Aanvang 20u 30 Inkom 
100 fr Orkest New Image Org VU-
arr Turnhout 
30 KESSEL: VU-Dansfeest, paro
chiezaal te Kessel-statie 
MEI 
1 NIJLEN: 1-Mei Voeteling van 
Kempenland 6 en 12 km Vertrek 
Kempenland om 14u Nadien Bra
bantse koffietafel aan 100 fr p p , 
kinderen-14j 50 fr Inschrijven tot 29/ 
4 bij Vlaamse Kring Kempenland 
6 MORTSEL:Om20u in Marküe-
brechtcentrum, H Kruisstraat To
neelkring Steven vertoont voor VU-
Mortsel „Tot nut van 't algemeen" 
van W Van Den Broeck Genummer
de plaatsen aan 160 fr te bestellen bij 
Jan Andries (03/449 32 13) 
6 DEURNE VU-Deurne Breughel-
avond In zaal Drakenhof, Boecken-
berglei213 Gastspreker Walter Luy-
ten Deelname 450 fr Inschrijven bij 
Karel Elzen (423 44 73, na 19u ) 
8 NIJLEN: Eendagsreis naar Frans-
Vlaanderen o I v W Luyten Vertrek 
Kempenland met bus om 7u , terug 
omstreeks 23u Prijs 300 fr Inschrij
ven op tel 03/481 85 91 Org VI 
Knng 
13 NIJLEN: Europarlementslid W 
Kuijpers spreekt over ,,Honger in de 
wereld", om 20u 30 in Kempeland 
Org VI Knng 

Pieker niet langer omtrent uw beste 
keuze inzake fotokopieertoestellen 

Koningstraat 13 
2000 Antwerpen 
(03) 233 22 11 
St.-Nlklass 
(03) 776 66 88 
Gent 
(091) 25 71 04 
Brussel 
(02) 640 79 80 
Geel 
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Amedee Verbruggenkring wil 

Borms-park te Sint-Niklaas 
Vorige donderdag voerde de Amedee Verbruggenkring, in 

aanwezigheid van VU-lcamerlid Nelly Maes, een aktie in de Baens-
landwijk te Sint-NIkiaas. De kring plaatste borden met het op
schrift ,,Dr. August Bormspark" aan de hoeken van de grote open 
ruimte tussen de Pater Segersstraat, de Beneluxstraat, de Land 
van Waasstraat en het Sint-Jansplein. 

De Vlaams-nationale organisaties te Sint-Niklaas willen al lang dr. Borms 
opnemen in het straatbeeld. De Amedee Verbruggenkring voegde de daad bij 
het woord, (foto Luc Tratsaert). 

Deze week 
in Knack Magazine 

De jaren '60 leven nog 
Mei '68 of twintig jaar later: de helden zijn in de natuur 
verdwenen, maar de oorlog duurt voort, met andere kin

deren, op andere plaatsen. Kortom, een Knack-bericht 
over een epoche en een verrassing van Gal. 

Te velde 

Het Happarl-kongres in Charle
roi en de algemene vergadering 
van de Generale stonden vorige 
week vooraan in het nieuws. 
Knack keek en luisterde naar het 
Waalse gemoed en zat in Brussel 
tussen de aandeelhouders van 's 
lands grootste holding. 

Oktober in leper 

In onze reeks over Vlaamse steden 
met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen wenden we de blik 
westwaarts. Naar leper met name, 
waar de CVP een wankele meer
dei heid probeert recht te houden. 

Eddy Wauters 

Vier jaar na zijn vernederende ar
restatie is voorzitter Eddy Wauters 
van FC Antwerp en van de Kre
dietbank door het gerecht buiten 
vervolging gesteld. Knack sprak 
met hem over eerlijke rechters. 

Ongewenst eindrapport 

Voor hij op 1 mei met pensioen 
gaat, buigt R.H. Marijnissen de 
zwijgplicht voor ambtenaren voor 
de laatste keer om in een verdom
de plicht tot spreken. Een eindrap
port aan minister Coens over de 
verloedeiing van het kunstpatri
monium. Deze week in Knack. 

VU-Deinze in rouw 
om dr. Decaluwe 

Op donderdag 14 april liep de OLV-
kerk stampvol om de uitvaartmis bij te 
wonen van dr. med. Adiel Decaluwe. 
Een oud-lid van AKVS te Leuven, een 
Vlaams geneesheer met een sterk 
gevoel voor zijn deontologische ver
plichtingen, tevens zeer sociaalvoe-
iend, gewezen voorzitter van Winter-
hulp-Deinze, gewezen voorzitter van 
het Davidsfonds-Deinze, specialist 
verloskundige, allemaal terreinen 
waarop dr. Decaluwe verdienstelijk is 
geweest en waarom hij algemeen 
geacht en gewaardeerd werd. 

De eucharistieviering werd geleid 
door zijn zoon — dominikaan — die 
ook de homilie hield. Namens de 
geneesheren van Deinze werd een 
lijkrede gehouden om zijn verdien
sten als arts en kollega te onderstre
pen. 

Dr. Decaluwe werd in Deinze door 
iedereen gewaardeerd, zeker door de 
duizenden moeders die hij in hun 
bevalling begeleidde en hielp. Zijn 
Vlaamsgezindheid stak hij nooit of 
nergens onder stoelen of banken Zijn 
verantwoordelijkheid als geneesheer, 
maar ook gewoon weg al medemens, 
ontliep hij nooit. Ook met in de meida
gen 1940 toen Deinze zwaar gekwetst 
werd. 

Met hem verliezen de Vlaamsege
zinden een steun. Wij rouwen om 
hem, zoals we rouwen om enkele 
andere oudere vrienden die we in de 
jongste maanden verloren: Gaston 
Janssens, Frank Van Doorne, Abel 
Claerhout, Roger Verheecke. 

Wij gedenken hen. Wij zetten hun 
strijd verder. 

De Amedee Verbruggenkring is 
van oordeel dat deze open ruimte 
moet behouden blijven zonder verka
veling en best als park wordt aange
legd. Terwijl vele andere woonwijken 
weinig of geen open ruimten hebben, 
IS dat wel het geval in Baansland. Dit 
biedt niet alleen unieke rekreatiemo-
gelijkheden voor de bewoners, maar 
ook voor de omgeving 

Een oordeelkundige inrichting van 
het plein, na inspraak van de bewo
ners, zou het leefklimaat nog verho
gen Voor kinderen en jongeren kun
nen er bijkomende speelmogelijkhe-
den worden geschapen. Een ruimte 
zo dicht bij het stadscentrum is voor 
de toekomst van onschatbare waar
de. 

Naam 

De Amedee Verbruggenkring wil 
deze ruimte alvast een naam geven. 
Er wordt gekozen voor Dr. August 
Bormspark, naar de Vlaamse voor
man die te Sint-Niklaas geboren werd 
op 14 april 1878. Vandaar ook de 
simbolische datum van de aktie, pre
cies 110 jaar na zijn geboorte. 

Een Dr. Bormspark zou meteen 
aansluiten bij de straatnamen te Sint-
Niklaas die verwijzen naar Vlaamse 
figuren (bv. Frans van Cauwelaert, 
Camiel Huysmans en Louis Franck in 
de Clementwijk) én de pleinen en 
parken, genoemd naar vooraanstaan
de Sint-Niklazenaars (bv. Hendrik 
Heyman en Romain De Vidts). 

Heel wat Vlaamsgezinde verenigin
gen dringen trouwens al lang aan op 
een Dr. Bormsstraat of -park te Sint-
Niklaas, er op wijzend dat het stads
bestuur eind de jaren '70 bij de straat
naamkeuze voor de Clementwijk 
geen Vlaams-nationale figuur weer
houden heeft. 

Braadfeesten Gent 
De braadfeesten, ingericht door de 

Gentse VU-afdelingen op zaterdag 30 
april beloven een groot sukses te 
worden. Naast de vele Gentse mili
tanten en vrienden die al inschreven, 
hebben de drie parlementairen van 
het arrondissement hun aanwezig
heid toegezegd én ook onze nationa
le voorzitter Jaak Gabriels. 

Gezien het grote belang van de 
gemeenteraadsverkiezingen, zeker 
in Gent als tweede Vlaamse stad, is 
een massale aanwezigheid én een 
financieel sukses noodzakelijk. Wij 
roepen dan ook nogmaals alle Gentse 
en andere VU-vrienden op om aanwe
zig te zijn. 

Praktika: 30 april te Oostakker, 
Technisch Instituut Gloneux, vanaf 
16u : koffie en poppenkast. 18u.: bar
becue — 300 fr./150 fr. voor kinderen. 

21 u.; dansavond met ,,The New 
Orleans Tram Orchestre". Kaartenen 
inl.: VU-sekretariaat 091/23.70.98. 
Wij rekenen op U allen. 

De avonturen 
van een senator 

De Dr J. Goossenaertskring, afde
ling Gentbrugge-Ledeberg, organi
seert een wel biezondere avond 
Deze gaat door op vrijdag 22 april a.s. 
om 20u. 

Eresenator Oswald Van Ooteghem 
komt er met humor en ontroering 
praten over zijn 14-jarig mandaat als 
senator. Wie Oswald Van Ooteghem 
kent, weet hoe bedrijvig hij is ge
weest. Een greep: Wetstraat, Schaar
beek, Komen, Voeren, Irak, Verenig
de Staten, Noorwegen, dienstbetoon 
zonder grenzen 

Deze avond om met te missen gaat 
door in het Dienstencentrum van 
Gentbrugge en begint om 20u. De 
toegang is gratis. 

n 37-jarige dame, beroep bediende, 
N.-Fr.-Eng. en D. dactylo zoekt een 
passende betrekking. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden: O. Van Oo
teghem — Eresenator, A. Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel. 091/ 
30.72.87 

OOST-VL. 
APRIL . - . " 
21 SINT-NIKLAAS: Vrouw en Poli
tiek door Katrien Boone. In de Stede
lijke Openbare Bibliotheek om 20u 
Org • FVV-Sint-Niklaas. 2e debat
avond op 18 mei. 
22 GENTBRUGGE: De avonturen 
van een senator. Oswald van Oote
ghem vertelt... Om 20u. in het Dien
stencentrum te Gentbrugge Inkom 
gratis 
22 LOVENDEGEM: Modeshow 
Boetiek Monique, Diepestraat 2. Om 
19U.30. Samenkomst aan de kerk. 
Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven bij 
A.M. Martens 72.94 28 of A. Lecomp-
te 72.82.08 van FVV-Lovendegem. 
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. in Centrum Reinaert, Rei-
naertstr 26. Deuren 20u. Grote par
king op binnenkoer. Inkom 100 fr., 
kaarten bij Jaak Taghon (26.41 91) of 
bestuursleden. Org : VU-Gent-Brug-
sepoort. 
23 BEVEREN-WAAS: Vormings-
dag rond Vrede, met Fernand Dhondt 
e.a Vanaf 14u. In het Vlaams Huis, 
Panisstraat 6. Org. VOS-Land van 
Beveren en Jongerenwerking 
24 BURST-AAIGEM-BAMBRUG-
GE: Naar het Zangfeest te Antwer
pen. Vertrek om 12u. Kerk Aaigem, 
12U.10 kerk Burst, 12u.20 Oude-
naardsestwg (bij bestuurslid Rottiers) 
Bambrugge. Org.: VU-Burst-Aaigem-
Bambrugge. 
26 MALDEGEM: ,.Thuis in de 
Volksunie" 1e deel, om 20u. in de 
bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuw
straat 25 Toegang gratis. Org : VU-
Maldegem i.s.m. Dosfelcentrum 
Gent Info: 050/71.56 94. 
30 MEERBEKE: 12e Breugeliaanse 
Meiavond, in de Berlindiszaal vanaf 
18u. Org.: VU-Meerbeke-Neigem. 

MEI 
1 DESTELBERGEN: Bezoek aan 
de Molsbroek (natuurreservaat) te Lo-
keren Met eigen vervoer Verzame
len om 14u. Startwandeling om 
14u30 Org.: Dr Goossenaertskring-
Destelbergen i s.m. VTB. 
1 GENT: Bezoek aan de kerk van 
het St.-Elizabethbegijnhof te Gent 
o l.v. John Strouwen. Verzamelen om 
I4u. Het begijnhof ligt op het einde 
van de Burgstraat. Org. FVV-Gent. 
2 ZULTE: Hobbyclub in het OCMW-
centrum. Van 13u.15 tot 16u.30 
Org.' FVV-Zulte. 
3 EVERGEM-BELZELE: 13u.30. 
Hobbyclub en moederkensviering. In 
zaak Lescrauwaet. Org.: FVV-Ever-
gem-Belzele. 
3 MALDEGEM: ,,Thuis in de Volks
unie", 2e deel. Om 20u. in de boven
zaal van ,,Edelweiss", Nieuwstraat 
25. Toegang gratis. Org.: VU-Malde-
gem i.s.m. Dosfelcentrum Gent. Info: 
050/71.56.94. 
6 MELLE: FVV-Melle onder de 
doopvont. Feestelijke ontvangst, 
voordracht door mevr. Dany Verstrae-
ien. Om 19u30 m het bovenzaaltje 
van de Parochiezaal. 
7 KRUIBEKE: VU-Lentehappemng. 
Om 19U.30 m café Schelderust. Gast
spreker. Paul Van Grembergen. Met 
lentemaaltijd, daarna gezellig samen
zijn. Inschrijven vóór 2 mei op tel. 
774.47.42 of 774.20.01. 
7 ASSENEDE: Swinging Night in 
zaal Cambrinus, Hoostraat, vanaf 
21 u. Dixielans muziek door Sea Ca
nal New Orleans Jazz-band. Org.: 't 
Leeuwke Assenede. 
7 NEVELE: Daguitstap naar Ton-
gerlo. Museum Leonardo Da Vinci, 
Bree of Bilzen. Info bij M Lootens 
72.80 47. Org.: FW-Nevele 
10 MALDEGEM: „Thuis in de 
Volksunie", 3e deel. Om 20u. in de 
bovenzaal van ,,Edelweiss", Nieuw-
straat 25. Toegang gratis. Org. VU-
Maldegem i.s.m. Dosfelcentrum 
Gent Info: 050/71.56.94. 

VOS Oost-Viaanderen: 
„Tindemans, doe uw plicht!" 

Ruim honderd bestuursleden en 
leden van 26 Oostvlaamse VOS-afde-
lingen maanen tijdens hun kongres te 
Gentbrugge het blad ,,Newsweek" 
dringend aan zich niet meer bespotte
lijk te maken door een onthutsend 
gebrek aan objektieve en korrekte 
berichtgeving, zoals bleek uit het voor 

Vlaanderen beledigend artikel over 
de IJzerbedevaart. 

VOS-Oost-Vlaanderen vindt het 
normaal dat minister van Buitenland
se Betrekkingen Tindemans namens 
Belgiè officeel en gepast zou reage
ren, zoals minister Geens dat reeds 
namens Vlaanderen heeft gedaan. 
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22 Wi\ 
VUJO-studiedag over 

„Arbeid in de laren '90 een uitdaging!" 
Het dagelijks bestuur van de Volks

uniejongeren nodigt uit op de studie
dag „Arbeid in de jaren '90 een 
uitdaging!". Deze gaat door op zater
dag 30 april a.s. in de Vrije Universi
teit te Brussel. 

Programma 

14u.: Verwelkoming door Bart 
Tommelein, voorzitter VUJO. 

Uu . 15: „Op naar een duale maat
schappij ?" door senator Roger Blan-
pain. 

15u.: ,,Het profiel van de ideale 
sollicitant" door kamerlid Paul Van-
gansbeke. 

15U.45: Koffiepauze. 

16u.: „Ontmanteling van de 
groei: op weg naar de post-indus-
triële maatschappij", door Erik van 
den Abbeele, Internationaal Ontmoe
tingscentrum (IOC), Hasselt. 

16U.45: Slotwoord namens het da
gelijks bestuur van VUJO-nationaal. 

Praktjka 

Wanneer: zaterdag 30 april 1988, 
van 14 tot 17 uur. 

Waar: Vrije Universiteit Brussel, 
Auditorium 4F 107, Pleinlaan 5 te 
1040 Brussel. 

De deelname aan de studienamid
dag Is gratis. 

O.C.M.W. Brugge 
Aanleggen wervingsreserves, 
geldig voor drie jaar van (m/v) 

a) geschoold werkman b — hovenier 
b) geschoold werkman b — loodgieter 

BIJZONDERSTE VOORV^AARDEN: 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op 

de dag van de benoeming. Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M. W-dienst 
of in een lagere overheidsdienst. 

3. Diploma: van volledig lager secundair technisch onderwijs CAS) of 
van lagere secundaire technische leergangen, afgegeven na minstens 
720 lesuren, of een brevet van hoger secundaire beroepsonderwijs, 
telkens in de betrokken specialist nl. van a) hovenier of b) loodgieder. 

4. Slagen in een vergelijkend aanwervingsexamen. 
WEDDESCHAAL: 1.22 tegen huidig indexcijfer: 423.132 - 623.781 (in 

29 jaar). 
INSCHRIJVINGSGELD: 200 frank storten op PR. nr. 000-0009321-09 

van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge, vóór 16 
mei 1988, met vermelding „examen geschoolde B hovenier of loodgie
ter". 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD; 
Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de 

te Brugge woonachtige kandidaten die, op datum van hun kandidaat
stelling, tot één van de volgende categorieën van personen behoren: 
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig 
inkomen het bestaansminimum is. De vrijstelling wordt verleend op 
schriftelijke verklaring van de kandidaat. 

IN TE STUREN: uiterlijk tegen 16 mei 1988 aan de Personeelsdienst 
van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge: ge
schreven aanvraag deelneming examen (vermelden voor welke funktie), 
afschrift diploma, eventueel eigenhandig geschreven en ondertekende 
verklaring voor vrijstelling inschrijvingsgeld. 

O.C.M.W. Brugge 
Aanleggen wervingsreserven, 
geldig voor drie jaar van (m/v) 
a) Ergotherapeut(e) 
b) Dietist(e) 
c) Medisch secretaris(-esse) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreven hebben op 

de dag van de benoeming. Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M. W-dienst 
of in een andere overheidsdienst. 

3. Diploma: (volgens de funktie) 
a) van gegradueerde in de ergotherapie; 
b) van gegradueerde in de diètetiek; 
c) van gegradueerd medisch sekretaris(-esse; 

4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 
WEDDESCHAAL: 
a) ergotherapeut(e), 
b) diétist(e): 1.55 (eindwedde 1.77) tegen huidig indexcijfer 528.688 -

963.325 (in 27 jaar); 
c) medisch sekretaris(-esse): 1 47: 502.847 - 840.840 (in 29 jaar); 
INSCHRIJVINGSGELD: 400 frank storten op P.R. nr. 000-0099581-59 

van het A.Z. Sint Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, vóór 16 mei 1988, 
met vermelding: „examen ergotherapeut(e) of diètist(e) of medisch 
sekretaris(-esse)". 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: 
Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de 

te Brugge woonachtige kandidaten die, op datum van hun kandidaat
stelling, tot één van de volgende categorieën van personen behoren: 
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het enig inko
men het bestaansminimum is. De vrijstelling wordt verleend op schrifte
lijke verklaring van de kandidaat. 

IN TE STUREN: uiterlijk tegen 16 mei 1988 aan de Personeelsdienst 
van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge: ge
schreven aanvraag deelneming examen (vermelding voor welke funk
tie), afschrift diploma, eventueel eigenhandig geschreven en onderte
kende verklaring voor vrijstelling inschrijvingsgeld. 

Inschrijvingen tegen 27 april bij 
Volksuniejongeren, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel (02/219.49.30). 

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 ISu.SO tot 
19U.30. 

Kortrijk 
naar Zangfeest 

Zoals elk jaar vertrekken vanuit 
Kortrijk 2 bussen naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 
Voor toegangskaarten en/of busplaat-
sen reserveert u best tijdig bij Giel 
Seynaeve, Kortrijksestraat 183 te 
8710 Heule (056/35.40.84) of Guido 
Verreth, Olympiadeplein 14, te 8510 
Marke (056/22.57.03). 

I ^^ 
KANTOOR 

COMPUTERKAST 
an nr 29 836 DD 

' k leur : l i ch tg r i j s 
gelakt staal 

- 4 verste lbare legborden 
• vers tev igde deuren 
- c i lmders lo t + 2 s leutels 
- a fmet rngen: 198 cm hoog 

95 cm breed 
49 cm diep 

Prijs: 

• • W W W « " e x c l BTW 

(9 460,-incl BTW) 

Opties 
- ophangrek dataverwerking 
- rekken voor magneetbanden 
- uitschuifbare laden 
- uittrekbare hangmappen rek 
- uittrekbaar legbord voor 

data schijven 

WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD / 
VRAAG ONZE 
KLEURENKATALOGUS 

LUCAS 
3 5 9 0 H A M O N T A C H E L 

3 5 0 0 H A S S E L T 
1040 B R U S S E L 
2800 M E C H E L E N 
2 3 0 0 T U R N H O U T 
8 7 0 0 I Z E G E M 

Bosst raat 189 
Te lex 39 4 4 0 
Leopo ldp ie in 14 
Kor tenberg laan 1 18 
Edgard T ine l laan 10 
Merode -Cen te r 1 
N ieuwst raa t 2 

Tel 011 82 19 60 
Fax 011 44 65 17 
Tel 011 /22 8 0 15 

0 2 736 03 04 
015 .20 62 21 
014 /41 .80 10 
051 /30 .91 4 0 

Tel 
Te l 
Te l 
Te l 

Wakken-Markegem-Oeselgem-Dentergem 

Europa-avond met Willy KuIJpers 
Enkele jaren geleden kwam Euro

parlementslid J. Vandemeulebroucke 

ZOeK6BC]€ 

D 22j. ongehuwde jongeman met 
A2 diploma wetenschappelijke B, 
militaire dienst volbracht en 6 
maand ervaring als stagiair, 
zoekt een betrekking als bedien
de in het Brusselse of op de 
driehoek Brussel-Dendermonde-
Aalst. Voor inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester dr. J. Val
keniers, tel. 02/469.16.04 of zijn 
sekretaresse op nr. 02/ 
466.90.90. 

naar Wakken voor een uiteenzetting 
in het raam van de toenmalige verkie
zingen en in 1985 trokken wij met een 
volle bus voor vier dagen naar 
Straatsburg. Uit de toen tot stand 
gekomen kontakten, kwam de wens 
naar voren om ook Willy Kuijpers voor 
een dergelijke avond uit te nodigen 
en... nu is het zover: op vrijdag 6 mei, 
om 20u., komt het Herents Europarle
mentslid naar het Wakkense Hon-
diuspark (Oostdreef) om ons met een 
dia-montage en een spreekbeurt (met 
mogelijkheid tot vragen stellen) een 
en ander duidelijk te maken over 
o.m.: de EEGG en haar instellingen 
(Raad, Kommissie, Parlement), waar
om IS het jaar 1992 zo belangrijk voor 
iedere Europese burger, hoe zit het 
met de Europese landbouw, wat de 
de verhouding tussen de EEG en de 
ontwikkelingslanden, enz. 

Willy Kuijpers is sedert 1984 lid van 
het Europees Parlement en maakt er 
deel uit van de Kommissie Jeugd, 
Onderwijs, Kuituur en van de Kom
missie Ontwikkelingssamenwerking. 
Onlangs werd hij ondervoorzitter van 
de Parlementaire Vergadering EEG-
ACS-landen (Afrika, de Caraïben en 
het Stille Zuidzee-gebied) en woonde 
in die hoedanigheid in maart de half
jaarlijkse bijeenkomst bij in Lomé en 
bezocht tevens een hele rij ontwikke-
lingsprojekten in een aantal Afrikaan
se landen. Hij is overal aktief waar 
moet opgetreden worden tegen het 
miskennen van de rechten van mens 
en volk. 

Voor deze erg interessante avond 
verwachten wij dan ook een talrijke 
opkomst, het zal zeker de moeite 
lonen! 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
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. 
22 OOSTENDE: Avondje uit met 
Cecile Van Dijck, in het Auditorium 
van het St.Andreasinstituut te Stene, 
om 20U.30; Inkom 200 fr. vvk: 150 fr. 
Org.: VOVO. 
22 ZWEVEGEM: Preliminaire zang
avond, in zaal 't Smeske, Otegem-
straat 158, om 19u.30. Org.: VU-
Groot-Zwevegem. 
22 ROESELARE: Dosfelkursus 
,,Vlaamse Beweging en de Vredesbe
weging", in 't Leeuwke om 20u.30. 
Org. VUJO-arr. bestuur Roeselare. 
2de deel om 20 mei. 
24 BLANKENBERGE: Naar het 
Zangfeest-Antwerpen. Vertrek om 
8u.30 stadhuis Blankenberge. Terug 
rond 20u Prijs: 680 fr. (bus -i- in
gang). Inschrijven: Em. Duysters, de 
Smet de Naeyerlaan 86. Org.: Vlaam
se Kulturele Kring Blankenberge en 
VVVG. 

24 DEERLIJK: Debat voor alle 
jeugdverenigingen van Deerlijk over 
Deerlijk 2000. Om 10u.30 in het 
Schoolhuis te Deerlijk. 
26 ROESELARE: IJzerbedevaart-
avond ,,Dit is de IJzerbedevaart", 
unieke diamontage van Rom en Lieve 
Duprez. Om 20u. in auditorium Klein 
Seminarie. Org : VTB-VAB, VVB, Da-
vidsfonds en Vlanajo. 
26 ROESELARE: Klauwaerstraat 

2: Oorzaken en gevolgen van het 
rijden onder invloed van alkohol. 
Org.. Welzijnszorg W.VI. 
27 OOSTDUINKERKE-KOKSIJDE: 
Dienstbetoon om 19u. bij André Ca-
vijn. Dorpstraat 23. Tel. 058/51.23.64. 
27 VEURNE: Dienstbetoon om 20u. 
in lokaal ,,De Beurs, Grote Markt 32. 
Tel. 508/31.11.84. 

27 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: Het 
OCMW in de kijker. Org.: Welzijns
zorg W.VI. 

27 DIKSMUIDE: 20u. VCLD-kursus 
,,Met het oog op 9 oktober: Propa
ganda", 't Fort, Kaaskerkestraat 2. 
Org. VU-OVD. 
27 KORTRIJK: Parochiaal Cen
trum ,,De Madeleine", Violierstraat: 
Hoe leefden mensen vijftig jaar gele
den? Om 14U.30. Org.: Welzijnszorg 
W.VI. 
28 IZEGEM: Oud Stadhuis, Koren
markt om 20u.: De nieuwe armoede: 
slachtoffers van de welvaart. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
29 MARKE: „De Vlaamse bewe
ging op weg naar het jaar 2000". Om 
20u. in herberg Sint-Jan, Markeplaats 
7. Inleider is Steven Borgignon. In
kom gratis. Org.: VVB-Kortrijk. 

MEI 
1 OOIGEM: 11de familie autozoek-
rit van Vlaamse Vriendenkring ,,Ter 
Leie". Inschrijving en start tussen 12 
en 14u. in taverne De Klokke, St.Bnxi-
usplein. Prijsuitdeling omstreeks 
20U.30 in kultureel centrum Leieland. 

3 LOPPEM: Sporthal, Van Calsen-
straat, om 20u.: Stress en gezond
heid: Is er een verband? Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 

4 OOSTENDE: Voorstelling en be
spreking nationaal VU-ontwerp pro
gramma gemeenteraadsverkiezingen 
okt. '88. Trefcentrum, Aartshertog
straat 4. Org.: VU-OVD. 

4 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: Verband 
tussen werkloosheid en gezondheid. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 

5 lEPER: Ooievaarlaan 11, om 
14U.30: Verslaving: naar een sta
dium van zelfvernietiging. Org.: Wel
zijnszorg W.VI. 

5 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Co-ou
derschap. Om 19U.30 Integratie van 
anders-valieden in de maatschappij. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
6 WAKKEN: Europa-avond met 
Willy Kuijpers (dia's -i- uiteenzetting). 
Om 20u. in het Hondiuspark, Oost-
dreef te Wakken. Org.: VU-Wakken-
Markegem-Oeselgem-Dentergem. 
10 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: De ge
zondheid van peuters en kleuters. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 
11 BRUGGE: Baron Ruzettelaan 
260, om 20u.: Kanker en erfelijkheid. 
Org.: Welzijnszorg W.VI. 

11 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Het pro
bleem van de gecolloceerden. Org.: 
Welzijnszorg W.VI. 
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KANTOOR VAN DE NOTARIS ROBERT VRIELYNCK 
te Brugge, Sint Kruis, Prins Leopoldstraat 2 

Tel. 050/35.50.22 
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 

van: 
TWEE PERCELEN LANDBOUWGROND 

te Zuienkerke 
KOOP EEN 

Perceel weilang te Zuienkerke HOUTAVE, palend aan de Oostendse 
Steenweg gekend ten kadaster ,,Zmd de Kalsijde 48 e begin", sie C nr 
664/A - 54 a 71 ca K I 1 700 frank 

KOOP TWEE 
Perceel weiland te Zuienkerke MEETKERKE, palend aan de Noorde 

de, gekend ten kadaster „15 Begin", sie A nr 7 groot 1 ha 97 a KI 6 200 
frank 

Beide kopen zijn vrij van pacht en gebruik 
VERKOOP ZITDAG: 

DINSDAG 3 MEI 1988 
te 15 uur in café „Drie Koningen" bij Omer Coudeville te Houtave, 

Kerkhofstraat 17 
Alle inlichtingen ten kantore 

Kantoor van Notaris IGNACE MUYLLE 
te MIDDELKERKE, 

Koninginnelaan 52 — Tel.: 059/30.04.32 

OPENBARE VERKOPING van een goed gelegen perceel LAND 
BOUWGROND te MIDDELKERKE (Wilskerke), Kaaifortweg, groot 57 
aren, 22 ca, sectie B, nummer 21I/A, palend noord aan de Kaaifortsweg, 
oost Piron Bouckaert Herman te Antwerpen, zuid en west Logier 
Goderis Gustaaf te Middelkerke, verder west De Kerkfabriek van 
Middelkerke 

VRIJ VAN PACHT EN GEBRUIK (]achtrecht voorbehouden tot 
30)uni 1990) 

ENIGE ZITDAG EN TOESLAG DINSDAG 26 APRIL 1988 om 15 uur 
in cafe „MALPERTUIS", Vaartdijk Zuid, 27, Middelkerke (Leffinge) 

Inlichtingen ter studie van de verkopende notans 

MOBILOFOONS 
TELEFAXEN 
Alles voor uw telefoon 
TELEFONIKA 
053/77.73.74 
Ninovesteenweg 178 
9440 Erembodegem-

AALST 

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

I N een voorgaande bijdrage, en
kele weken terug, stelden wij 

dat, om een som van pertinente rede
nen, kuilmais toch maar liefst kon 
vervangen worden door alternatieve 
kuilvoedergewassen 

WIJ vertelden hierbij dat in ons 
eigen Vlaanderenland hiermee nog 
vrij recent proeven werden aange
legd , dit met meer dan voldoeningge-
vende resultaten 

Het ging hier met om een proefper-
ceeltje van een paar aren, maar dan 
toch, in dit geval om een oppervlakte 
van 3,5 ha 

Dit gebeurde op de Dobbelhoeve te 
Schilde, waar men zinnens is dit jaar 
uit te breiden tot 8 ha 

Intussen vertellen wij hier de opvat
ting en de resultaten van de 3 1/2 ha 
proef van vorig jaar 

Alle beqin 
is moelTijk 

mmmm 
' ^ c h e m i c a l i e n 

U ET was inderdaad geen sinecu-
• • re voor de mensen van de Dob
belhoeve om zich het mengsel zaden 
voor de betreffende proef aan te 
schaffen 

Dit mengsel bestond voor het over
grote deel uit veldbonen, wat erwten, 
haver en zonnebloem 

Toch zijn ze er aardig in gelukt om 
de betreffende zaden tijdig te beko
men Een tweede moeilijheid voor het 
vinden van een geschikte zaaimachi-
ne en het bepalen van de rijenafstand 
werd eveneens opgelost 

Dit laatste voldeed echter met hele
maal, zodat men dit jaar de afstanden 
tussen de rijen wil aanpassen op 
basis van de ervanngen van het voor
gaand seizoen 

Dit jaar wordt dan ook om en om 
gezaaid op rijen met afwisselende 
afstand van 25 of 50 cm tussen de 
rijen Uiteraard werden geen herbici
den gebruikt, maar een enkele maal 
machinaal schoffelen volstond om het 
gewas, dat op zich reeds sterk onkrui-
donderdrukkend groeit, vrij te houden 
van onkruiden 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

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 verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel 426.19.39 

nvde winne-fabnsac 
/ 

/ migrostraat 128 
.. ^ 9328 schoonaarde 
^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enve loppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmidde l l i j k te bekomen bij 

FRANS V A N MOORTER 
V i j f h u i z e n 6 , E rpe 

Tel 053-78 10 09 en 053 21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Met dat al was het oogsten m dit 
eerste proefjaar met zo gemakkelijk 
Er moest eerst machinaal geoogst 
worden en pas daarna kon men de 
zaak later ,,oprapen" en ,,kleinen" 
door de gangbare machines 

Dit jaar zal dit, mede door het 
aanpassen van de afstanden tussen 
de rijen, met meer nodig zijn 

Meer, betere en 
rijkere melk! 
JkM ET spanning werd gewacht 
' " naar het uiteindelijke resultaat, 
namelijk de kwaliteit van het kuilvoer 

Dit viel dan ook buiten verwachting 
uitzonderlijk goed mee Ik heb dit 
mooie, aangenaam ruikende voer be
tast en besnuffeld, het was gewoon 
verrukkelijk 

Veel belangrijker was wel dat het 
vee dit voer bijzonder graag lustte en 
vlot verteerde Vertaald naar de 
,,melkplas" toe werd vastgesteld dat 

de melkgift verhoogde wanneer dit 
voer werd verstrekt en het vetgehalde 
mede naar omhoog ging' Verbruikers 
van de verse melk wisten ongevraagd 
te vertellen dat de melk ineens zo 
lekker was geworden 

Dit kon dan ook moeilijk anders 
wanneer men weet dat dit kuilvoer 
meer dan dubbel zoveel eiwit bevat 
dan het maiskuilvoeder Weer een 
stap dichter naar een verantwoorde 
zelfbedruipen in de melkveehouderij 
en allicht ook nog in andere vormen 
van veeteelt 

Geïnteresseerden, zo uit het land-
bouwmilieu, breed bezien, zelfs uit de 

politieke wereld, mogen gerust kon-
takt opnemen met de zeer vriendelij
ke en mededeelzame mensen van de 
Dobbelhoeve (*) 

Volgende week vertellen wij nog 
iets meer over bloemen in tuin en 
veld, waarbij zelfs de imkers met 
vergeten worden 

Rik Dedapper 

— Dobbelhoeve, Goorstraat 43, 
2230 Schilde. Tel.: 03/384.06.50. 

0€K€RC3€ 
n 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 

D 34j gescheiden vrouw met diplo
ma van hoger secundair technisch 
onderwijs, ervanng als bediende en 
vaardigheid in dactylo en computer-
werk, zoekt een passende betrekking 
m het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, 02/569 16 04 
n 20j ongehuwd meisje met di
ploma van technische humanio
ra, hogere cyclus afdeling ,,Ho
te l " Kennis van meerdere talen 
en korte ervaring, zoekt een be
trekking in het hotelwezen of een 
grootkeuken Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 of 
tot zijn sekretaresse op nr 02/ 
466 90 90 

D 33j gehuwde vrouw, zonder 
kinderen, met diploma van so
ciaal technische en reeds een 
zekere ervaring als bediende, 
zoekt een betrekking als bedien
de in het Brusselse of ten westen 
van Brussel Voor ml zich wen
den tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/569 16 04 of 
zijn sekretaresse op nr 02/ 
466 90 90 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

b l U I M l W t t l l 
CO'VBELBBTBII 

•MMt«rkto«raMh«r 

L- d i t : - ; 
(TCCNHOUWEMVCtT H 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 38 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUOO HERMANS 
Fraikmstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto -onderde len 

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

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastori jstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

H o u t z a g e r i j 

DEROOSEN.V. 
Algemene hout enplatenhandel 

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 

B L O E M E N 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames tieren en kinderkleding 
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Wandeljoernalist Herman Van Hilst: 

„Wandelen is kuituur beleven" 
TREMELO — Wandelen is in „trel<", steeds meer 

en meer. Wandelaars zoeken de rust van het land
schap en willen nieuwe horizonten ontdekken en 
beleven. Wie de weg effent voor dergelijke uitstap
pen is de Vlaamse wandeljoernalist Herman Van 
Hilst. Na zijn vijftien lange afstandstochten in Zuid-
Frankrijk publiceerde hij 36 wandeltips in Vlaande
ren. „Want, aldus Van Hilst, je hoeft het niet altijd ver 
van huis zoeken. Vlaanderen heeft meer te bieden 
dan je wel vermoedt." 

mt 
n Hilst: 

ultuur beleven" 

H. Van Hilst: ,,Als je verschillende dagen achtereen op stap bent 
geniet je dubbel en dik. Het wandelen wordt omgezet in trekken en 
trekken is nieuwe horizonten ontdekken!" 

MERMAN VAN HILST 
(°1932) heeft ervaring, 
als liefhebber van wande

lingen en meerdagentochten 
weet hij er alles van. Deze onder
vinding deelt hij mee in het drie
maandelijks tijdschrift „Wande
len", het orgaan van Grote Route 
Paden — Vlaanderen. Het entoe-
siasme van Van Hilst werkt aan
stekelijk, de wijze waarop hij over 
land en mens vertelt getuigt van 
een grote liefde voor de eigen
heid van een volk en de schoon
heid van een streek. Hij scherpt 
onmiddellijk de goesting aan om 
de stapschoenen aan te trekken, 
de rugzak aan te gespen en te 
vertrekken... 

Nieuwe horizonten 
H. Van Hilst: ,,lk beschouw 

wandelen niet als een sport, sport 
ruikt naar 
prestatiedwang, naar kommercie 
en naar massabeweging en dat 
wil ik juist niet benadrukken. 
Wandelen is voor mij een kulture-
le vrijetijdsbezigheid die iedereen 
op zijn eigen ritme en volgens 
eigen mogelijkheden kan beoefe
nen. Ik wandel graag en veel en 
toch mag wandelen of trekken 
geen doel op zichzelf zijn. Ik pro
beer, telkens wanneer ik wande
lingen beschrijf, daar een soort 
toegevoegde waarde bij te be
denken. Wandelen is nieuwe ho
rizonten ontdekken, aan streek-
verkenning doen, genieten van 
de natuur, wat l<ultuur meepik
ken, praten met de lokale bevol
king. Als je al deze elementen 
naar de kandidaat- wandelaar toe 
vertaalt dan wil dat zeggen dat de 
wandelaar zijn eigen hobbys niet 
thuis moet laten. Een fotograaf 
kan de mooiste plaatjes schieten, 
een vogelliefhebber kan vogels 
observeren en een kruidenlief
hebber hoeft maar te plukken." 

WIJ: Welke vragen stel je je 
bij het ontwerpen van wande
lingen ? 

GR-paden 
In Vlaanderen liggen zo'n 

1.800 km Grote Route-pa
den, in België 3.500 km. Ze 
zijn te herkennen aan de 
rood-witte strepen. 

Deze lange-afstandspa-
den lopen over heel Europa, 
allen op zelfde wijze aange
duid. H. Van Hilst is de 
hoofdredakteur van ,,Wan
delen", het orgaan van Gro
te Routepaden Vlaanderen. 
Enkele nuttige tips. 
— Wandelen, Van Stralen-
straat 40 te 2008 Antwerpen 
(03/232.72.18). 
— Zuid-Frankrijk, vijftien 
trektochten. Uitg. Elmar/ 
Rijswijk en Standaard uitge
verij Antwerpen. 120 biz. 
380 fr. 
— Op stap door Vlaanderen. 
Uitg. Lannoo/Tielt. 142 bIz. 
398 fr. 

H.Van Hilst: „Wie vaak alleen 
op tocht is heeft veel tijd om daar 
over na te denken. Een van de 
vragen die mij bezighoudt is of ik 
niet bezig ben met iets te stimule
ren dat op zijn beurt naar een 
massa-beweging evolueert. Een 
andere vraag behelst de toegan
kelijkheid van de beschreven 
tochten. Ik streef er naar dat ie
dereen met een normale gezond
heid meekan, dat de bestemmin-
kijkt uit naar eet- en slaapgele
genheid, enz. Samen trekken wil 
vooral zeggen : rekening houden 
met de ongeschreven wet die 
zegt dat je je moet aanpassen 
aan het ritme van degene die het 
minst goed meekan. Wandelen in 
groepsverband is natuurlijk zeer 
prettig omdat je je reeds lang op 
voorhand kunt voorbereiden. Een 
andere mogelijkheid is de kant
en klare reis. Tal van reisorgani
saties, vooral in de alternatieve 
hoek, bieden dergelijke mogelijk
heden; de aanbiedingen groeien 
van jaar tot jaar aan. Deze trend 
is er omdat het individu zekerheid 
en gezelschap hoopt te vinden. 
Aan dergelijke formule zitten ook 
hoeken en kanten. Om te begin
nen moet elke kandidaat weten 
dat zo'n aktieve tocht niet goed
koop is, dat er in de groep geoe
fende en niet- geoefende trekkers 
zitten en dat deze verscheiden
heid tot konflikten kan leiden. 
Moet je rekening mee houden." 

IVlag m'n 
hond mee? 

WIJ: Kan zo'n groepstocht 
mislukken? 

H. Van Hilst: ,,De kansen op 
mislukking zijn gering, het kan 
wel gebeuren dat na enkele da
gen iemand verdwijnt omdat zijn 
verwachtingen niet ingelost wor
den of letsels heeft opgelopen. 
Van de andere kant is het ook zo 
dat je in 
de groep kunt onderduiken als je 
op een dag geen goesting hebt 
om te praten. Een groep wil ook 
zeggen dat je minder vrij bent in 
je bewegingen. Als ik alleen op 
trek ben maak ik mij geen zorgen 
hoe ik de nacht ga doorbrengen, 
ik heb een slaapzak bij en slaap 
wel ergens. In groep moet dat 
allemaal georganiseerd en voor
bereid. Wie een kant- en klare 
trekking boekt moet bovendien 
zorgen dat hij duidelijke informa
tie krijgt. Wat is er allemaal in de 
vraagprijs berepen en wat niet, 
wat moet ik meenemen? Gaat 
het om een trektocht of om een 
wandeling in stervorm waarbij je 
elke avond naar je vertrekpunt 
terugkeert? Om mislukkingen te 
voorkomen is het nuttig datje de 
reisleider vooraf hebt ontmoet; 
zeer belangrijk voor beginnelinen 
en vooral bij tochten in gebieden 
die men niet kent. Beginnelingen 
gen rust en kalmte brengen en 
dat het landschap afwisseling 
biedt. Als ik al die punten met 
mekaar verbind kom ik tot een 
geheel dat kultuurverrijkend is. 
Bij wandelen gaat het bij mij dus 
niet om de sportieve prestatie 

maar om veel meer, zeg maar om 
kuituur. Daarbij is het dus nodig 
dat je iets afweet van de eigen
heid van de plaatselijke bevol
king, van haar taal en gewoon
ten. Ik maak ook zeer graag ge
bruik van het openbaar vervoer 
voor zoverre het nog aanwezig is, 
bovendien kom ik graag in stre
ken die nog betaalbaar zijn. De 
som van al deze kriteria moet het 
mogelijk maken dat de verplaat
sing naar een verre streek de 
moeite waard is." 

De meest 
eenvoudige 
beweging 

WIJ: Wat betekent wandelen 
voor U ? 

H.Van Hilst: „Wandelen is de 
meest eenvoudige manier van 
bewegen, je moet daarbij geen 
technieken gebruiken, je hebt 
geen speciale of dure uitrusting 
nodig. Wandelen is ook totaal 
ontspannnend, het is geweten 
dat mensen die aan stress of aan 
depressie lijden goed varen bij 
wandelen en trekken, dat ze zo 
hun gemoedsrust terugvinden. 
Wie gaat wandelen loopt ook wei
nig kans letsels op te lopen wat 
bij joggers of bij wielertoeristen 
wel het geval is." 

WIJ: Wandelen, alleen of in 
groep? 

H.Van Hilst: „Wie alleen wan
delt doet zijn eigen goesting, je 
bent op een mooie plek en je blijft 
er zolang je maar zelf wil, natuur
lijk zitje ook met de eenzaamheid 
die een aantal mensen niet kan 
niet dragen. Daarorh zoeken ze 
gezelschap. In groep trekken 
houdt wel een aantal konsekwen-
ties in, vooral wat de voorberei
ding betreft." 

WIJ: Hoe dient zo'n gezame-
tijke trek voort)ereid? 

H. Van Hilst: ,,Best met z'n 
allen rond de tafel gaan zitten, 
bepalen waar je naar toe gaat en 
dan de taken verdelen. Iemand 
vraagt dokumentatie op bij de 
toeristische diensten, een ander 
denkt aan het nodige materiaal of 
vergeten vaak dat ze hun bagage 
ook zelf moeten dragen, dus zo 
weinig mogelijk meenemen maar 
toch genoeg om er door te gera
ken. 

Bij zo'n voorbereiding komen 

ook steeds dezelfde vragen te
rug. Iemand wil weten of hij op 
z'n zestigste nog een lange tocht 
aankan. Een dame vraagt of ze 
haar hondje mag meenemen. 
Ouders willen weten of hun kin
deren van 8 en 10 reeds geschikt 
zijn voor meerdagentochten, enz. 
Het kontakteren van de reisleider 
is dus essentieel, alhoewel het 
niet altijd kan bij kant- en klaarrei-
zen; ligt de mislukking binnen de 
mogelijkheden. Om dat te voor
komen organiseer ik een vooraf-
gaandelijke wandeldag, daar 
kunnen de kandidaten mekaar 
leren kennen en kunnen de be
nen eens getest worden." 

WIJ: Zijn vreemde organisa
ties wel betrouwbaar? 

H.Van Hilst: „Een eigen reis
leider of een vreemde organisatie 
heeft voor- en nadelen. In het 
eerste geval kun je vooraf de 
nodige info krijgen en goede af
spraken maken, maar bij vreem
de organisaties loopt het wel 
eens fout. Zo kan het gebeuren 
dat je voor een tocht op Korsika 
ergens in Duitsland bij een inter
nationaal gezelschap moet aan
pikken. Als je daar geen bezwaar 
tegenhebt en je wat vreemde ta
len machtig bent kan dat beslist 
prettig zijn." 

WIJ : Wat is de rol van een 
gids? 

H.Van Hilst: ,,Een gids moet 
iemand met zeer veel geduld zijn, 
iemand die kalm kan blijven in 
alle moeilijke omstandigheden, 
iemand die zich niet opdringt en 
duidelijk de karakteristieken van 
de bezochte streek uiteenzet. Als 
gids probeer je maksimaal mee te 
delen waarover je beschikt. Je 
moet je mensen geen algemene 
toeristische zaken vertellen die 
ze in elke folder kunnen vinden 
maar een brede mengeling van 
natuur, folkore, streekgerechten, 
geschiedenis en kuituur. Je loopt 
onderweg eens bij een boer bin
nen en kijkt hoe hij leeft, woont en 
werkt. De eigenheid van een be
paalde regio mag aan een gids 
niet voorbij gaan. f^aar een gids 
moet ook de leden van de groep 
leren kennen, zo kan er iemand 
meetrekken die introvert is en 
dagen na mekaar geen woord 
zegt. Zo iemand haal je dan uit 
z'n isolement. Bovendien wordt 
na elke tocht goed gegeten en zo 
krijg je er de sfeer vrij vlug in." 

WIJ: Wat moet ik weten eer ik 
aan een wandeling begin? 

H. Van Hilst: „Voor een wan
deling in een vreemde streek 
moet ik vooraf weten waar ik kan 
overnachten, hoe de weg aange
duid is, waar ik kan eten, wat kan 
ik er beleven ? Zien ? Ervaren ? Is 
er openbaar vervoer voor han
den ? Hoe zit de etappe- indeling 
in mekaar? Wat is de moeilijk
heidsgraad van de tocht, zijn er 
merkelijke hoogteverschillen ? 
Verder vind ik het belangrijk te 
weten hoe hoog de levensduurte 
in de bezochte streek is. Trekken 
is nog altijd geen elitaire bezig
heid en mag het ook niet wor
den." 

Kinderschoenen 
WIJ: Dreigt het gevaar van 

een massabeweging niet? 
H. Van Hilst: „Dat is inder

daad zo en ik kan dat ook illustre
ren. In de zomermaanden moetje 
niet meer gaan wandelen in het 
Franse hooggebergte, de Franse 
jeugd trekt thans massaal de ber
gen in. De Mont Blanc b.v. is 
overlopen langs alle kanten en 
zijden zodanig zelfs dat de uitba
ters van de slaaphutten het niet 
meer zitten, ze kunnen de trek
kers niet meer herbergen en het 
afval groeit zienderoge aan. 
Daarom is het juist mijn bedoe
ling die streken te belichten waar 
het nog rustig is en waar je ver 
van de centra nog zeer eenzame 
plekken kunt vinden. Bovendien 
speelt het tijdstip waarop je de 
trek doet een grote rol, het is een 
luxe wanneer je dat ogenblik zelf 
kunt bepalen." 

WIJ: Hoe staat het met de 
wandeljoernalistiek bij ons? 

H. Van Hilst: "Bij onze media 
groeit er de jongste tijd veel aan
dacht, maar nog niet zo uitge
breid als in Duitsland of in Neder
land. Elke krant beschikt daar 
over een degelijke wandelbijlage. 
Dat heeft iets te maken met de 
traditionele reiswoede in die lan
den. Men kijkt je er ook niet vies 
na als je met vuile voeten in een 
hotel of restaurant binnenkomt. 
Nee, bij ons staat de wandeljoer
nalistiek nog in de kinderschoe
nen en gebeurt bij mondjesmaat 
of als er,,plaats" is, maarerkomt 
verandering. Trouwens een krant 
die trendsetter wil zijn speelt in 
op wat de lezer vraagt." 

WIJ: Wandelen, een element 
van de ekonomie? 

H. Van Hilst: „A//ef zo zeer van 
ekonomie, wel van traditie. Neem 
nu het leefmilieu, een must voor 
aantrekkelijke wandelingen. In de 
genoemde landen is de bekom
mernis voor het leefmilieu veel 
groter. In het Hochsauerland, 
waar ik zopas vandaan kom, 
maakt men zich grote zorgen 
over de Zure Regen en werkt 
iedereen mee aan een vernieuwd 
en verscheiden bosareaal, nu 
nog een monokultuur met 75% 
sparren. Bij ons daarentegen 
maakt niemand zich zorgen over 
een boom meer of minder. Hoe
veel monumenten staan er hier 
niet te verkommeren? Onlangs 
botste ik tijdens een wandeling in 
het Hageland op een van de 
mooiste hollewegen...volge
stouwd met afval. Heel deze ver
loedering speelt mee om binnen-
en buitenlandse wandelaars aan 
te trekken of af te stoten. Vandaar 
is het maar een stap naar de 
politieke verantwoordelijken, van 
hen moet een kordate aanpak 
komen en de bewustmaking van 
de bevolking." 

(m.v.l.) 
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