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Het bureau voor het 
computertijdperk 

In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen! 
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken : verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie sterkstroom, 
dataverbindingen) vanuit alle richtingen (vloer, plafond, wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw; 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen m een hoek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen : hoogte 72 cm en diepte 92,8 cm 
Lengtes 178,8 cm 160,6 cm , 141,4 cm , 92,8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep 

Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

BULd 
Industriezone Noord II 
2800 Mechelen 
Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 



'Door technische omstandightdm, voiUdig buiten de veranttuoordeCijkfieidvan de redal<itie, is de papierl^zvaüteit 
van deze uitgave niet overeenkomstig de engagementen tussen uitgever en drul<^r. 
daarvoor onze verontschuidigingen. 

'De redal(jde. 

N de loop van de voorbije of komende maanden kregen en krijgen 
zowat alle politieke partijen in Vlaanderen een nieuwe voorzitter 

BIJ de CVP koos een profielkommissie vooraf een ware Jakob uit 
een heel regiment gegagdigden Van een echte keuze was er 
nauwelijks sprake 

BIJ de SP zag onder druk van het trammelant rond de stoelendans 
binnen de regering minister Tobback uiteindelijk af van het voorzit
terschap De partij prees het kamerlid Frank Vandenbroucke aan 
Van een keuze was er nauwelijks sprake 

In ieders geheugen zit nog het vertoon dat de PVV opvoerde n a v de 
aanduiding van Guy Verhofstadt tot kandidaat-voorzitter Annemie 
Neyts werd brutaal gewipt ten voordele van de schaduwpremier Van 
een keuze is er binnen de PVV nog nauwelijks sprake 

Nu houdt elke politieke partij er wel zijn eigen geplogenheden op na, 
ook bij bestuursverkiezingen maar de aftakeling van de keuzemogelijk
heden die de traditionele partijen hun kaderleden aanbieden is weinig 
oirbaar 

Zonder te beweren dat het bij de Volksunie 
allemaal als in de zevende hemel is dient te 
worden gezegd dat de Vlaams-nationalisten 
sinds 35 jaar de loflijke gewoonte huldigen dat 
hun stemgerechtigden steeds een brede keu
ze wordt aangeboden 

In de Volksunie hebben dit voorjaar de 
afdelingsbestuursverkiezingen plaats, een be
langrijke gebeurtenis in het leven van de partij 
De plaatselijke afdeling is de basiscel, met 
haar valt of staat de beweging 

Na de afdelingen worden de arrondisse
mentsraden samengesteld en hun besturen 
verkozen, op hun beurt stellen deze de partijraad samen die dan weer 
partijbestuur, -voorzitter, -sekretans en -ondervoorzittters kiest Tegen 
de vroege herfst van dit jaar zullen al deze trappen genomen zijn en kan 
de partij opnieuw voor drie jaar aan de slag 

Buiten de Groenen, die er een beklemmende angst voor de delegatie 
van de macht en de verantwoordelijkheid op nahouden en waar ambitie 
snel door interne praatgroepen wordt gesmoord is het met overdreven te 
zeggen dat er weinige politieke partijen zijn die er zo'n strenge interne 
demokratie op nahouden als de VU En dat is goed zo 

Deze openheid maakt een partij echter uiterst kwetsbaar Dat is nog 
maar eens bewezen voorbije week waarin een interne diskussie 
onverwacht uitgegroeide tot een media-gebeurtenis De pers heeft 
daarbij haar rol gespeeld, dat hoort zo 

Tal van faktoren hebben bijgedragen tot deze plotse koorts 
Regenngsdeelname is voor een partij met geringe bestuurservaring 

steeds een moeilijke opdracht Het bestendig in touw zijn, met alleen om 
het gesloten akkoord zo nauwgezet mogelijk uit te voeren maar ook om 

de eigen stempel op het beleid te waarborgen is een dagdagelijkse 
opdracht Dat wil zeggen ononderbroken op z'n qui-vive zijn en dit zowel 
bij het regeringswerk als ten overstaan van de achterban 

Elke beslissing moet daarbij m overleg genomen geworden en tijdig 
geëvalueerd, elke diskussie moet open gevoerd worden, elk menings
verschil uitgepraat, zoniet verzwakt de positie van de partij En daarvoor 
IS het ogenblik te delikaat De opdracht van de Volksunie moet thans 
pnmeren, het gestelde doel moet gerealizeerd worden 

Op korte termijn wil dat zeggen het verwezenlijken van de derde faze 
van de staatshervorming Het goed voorbereiden van de komende Euro-
en Brusselse verkiezingen en het voeren van een doeltreffende kam
panje 

Op lange termijn wil dat zeggen dat de Volksunie onmisbaar is om het 
betere Vlaanderen gestalte te geven het op poten zetten van een 
verdraagzame, leefbare en kwalitatief hoogstaande maatschappij 

Deze punten verwezenlijken kan slechts met een partij waarbinnen 
informatiedoorstroming echt leeft Partijtop,-
bestuur en -raad, de parie mentsfrakties, de 
regeringsleden en hun kabinetten en de dien
sten van de partij dienen bij deze doorstroming 
bestendig en kompleet betrokken Het is een 
hele opgave, een opdracht voor elke dag 

Wanneer dit najaar de leden van de partij
raad een nieuwe voorzitter zullen kiezen is het 
de diepste wens dat ook dit keer de keuze 
open en breed zal zijn Dit zal de openheid 
binnen onze partij bestendigen En dat is goed 
zo 

Vlaams-nationalisten zijn koppige lieden, zij 
houden met van voorgekauwde zinnen, aan 

keuzen reeds eerder van bovenaf gemaakt hebben zij de pest Zo is het 
altijd geweest en zo moet het blijven De kaderleden die door de 
strukturen geroepen zijn om de keuze te maken zullen dat overeenkom
stig hun geweten en hun temperament doen Daar kun je van op aan 

Bijkomstig daarbij is de figuur van de voorzitter uit welke provincie hij/ 
ZIJ afkomstig is, wat zijn/haar kwaliteiten of gebreken ook mogen zijn, 
enz 

Belangrijk is dat wij er met z'n allen van overtuigd zijn dat de beste 
keuze wordt gemaakt, de beste keuze voor de hele partij, voor de 
verwezenlijking van haar programma en voor Vlaanderen Uiterst 
noodzakelijk is daarbij dat allen beseffen dat slechts door samenwer
king kan verwezenlijkt worden wat de parlij krachtens haar opdracht 
beoogt een zo ruim mogelijk zelfbestuur voor Vlaanderen, een levens
krachtige maatschappij, een verdraagzame samenleving, een beter 
Vlaanderen Daar komt het echt op aan' 

Maurits Van Liedekerke 
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EERST DIT 

WAAR HET ECHT 
OP AAN KOMT 

N de loop van de voorbije of komende maanden kregen en krijgen 
zowat alle politieke partijen m Vlaanderen een nieuwe voorzitter 

BIJ de CVP koos een profielkommissie vooraf een ware Jakob uit 
een fieel regiment gegagdigden Van een echte keuze was er 
nauwelijks sprake 

BIJ de SP zag onder druk van het trammelant rond de stoelendans 
binnen de regering minister Tobback uiteindelijk af van het voorzit
terschap De partij prees het kamerlid Frank Vandenbroucke aan 
Van een keuze was er nauwelijks sprake 

In ieders geheugen zit nog het vertoon dat de PVV opvoerde n a v de 
aanduiding van Guy Verhofstadt tot kandidaat-voorzitter Annemie 
Neyts werd brutaal gewipt ten voordele van de schaduwpremier Van 
een keuze is er binnen de PVV nog nauwelijks sprake 

Nu houdt elke politieke partij er wel zijn eigen geplogenheden op na, 
ook bij bestuursverkiezingen maar de aftakeling van de keuzemogelijk
heden die de traditionele partijen hun kaderleden aanbieden is weinig 
oirbaar 

Zonder te beweren dat het bij de Volksunie 
allemaal als in de zevende hemel is dient te 
worden gezegd dat de Vlaams-nationalisten 
sinds 35 jaar de loflijke gewoonte huldigen dat 
hun stemgerechtigden steeds een brede keu
ze wordt aangeboden 

In de Volksunie hebben dit voorjaar de 
afdelingsbestuursverkiezingen plaats, een be
langrijke gebeurtenis in het leven van de partij 
De plaatselijke afdeling is de basiscel, met 
haar valt of staat de beweging 

Na de afdelingen worden de arrondisse
mentsraden samengesteld en hun besturen 
verkozen, op hun beurt stellen deze de partijraad samen die dan weer 
partijbestuur, -voorzitter, -sekretaris en -ondervoorzittters kiest Tegen 
de vroege herfst van dit jaar zullen al deze trappen genomen zijn en kan 
de partij opnieuw voor drie jaar aan de slag 

Buiten de Groenen, die er een beklemmende angst voor de delegatie 
van de macht en de verantwoordelijkheid op nahouden en waar ambitie 
snel door interne praatgroepen wordt gesmoord is het met overdreven te 
zeggen dat er weinige politieke partijen zijn die er zo'n strenge interne 
demokratie op nahouden als de VU En dat is goed zo 

Deze openheid maakt een partij echter uiterst kwetsbaar Dat is nog 
maar eens bewezen voorbije week waarin een interne diskussie 
onverwacht uitgegroeide tot een media-gebeurtenis De pers heeft 
daarbij haar rol gespeeld, dat hoort zo 

Tal van faktoren hebben bijgedragen tot deze plotse koorts 
Regeringsdeelname is voor een partij met geringe bestuurservaring 

steeds een moeilijke opdracht Het bestendig in touw zijn, met alleen om 
het gesloten akkoord zo nauwgezet mogelijk uit te voeren maar ook om 

de eigen stempel op het beleid te waarborgen is een dagdagelijkse 
opdracht Dat wil zeggen ononderbroken op z'n qui-vive zijn en dit zowel 
bij het regeringswerk als ten overstaan van de achterban 

Elke beslissing moet daarbij in overleg genomen geworden en tijdig 
geëvalueerd, elke diskussie moet open gevoerd worden, elk menings
verschil uitgepraat, zoniet verzwakt de positie van de partij En daarvoor 
IS het ogenblik te delikaat De opdracht van de Volksunie moet thans 
primeren, het gestelde doel moet gerealizeerd worden 

Op korte termijn wil dat zeggen het verwezenlijken van de derde faze 
van de staatshervorming Het goed voorbereiden van de komende Euro-
en Brusselse verkiezingen en het voeren van een doeltreffende kam
panje 

Op lange termijn wil dat zeggen dat de Volksunie onmisbaar is om het 
betere Vlaanderen gestalte te geven het op poten zetten van een 
verdraagzame, leefbare en kwalitatief hoogstaande maatschappij 

Deze punten venwezenlijken kan slechts met een partij waarbinnen 
informatiedoorstroming echt leeft Partijtop,-
bestuur en -raad, de parie mentsfrakties, de 
regenngsleden en hun kabinetten en de dien
sten van de partij dienen bij deze doorstroming 
bestendig en kompleet betrokken Het is een 
hele opgave, een opdracht voor elke dag 

Wanneer dit najaar de leden van de partij
raad een nieuwe voorzitter zullen kiezen is het 
de diepste wens dat ook dit keer de keuze 
open en breed zal zijn Dit zal de openheid 
binnen onze partij bestendigen En dat is goed 
zo 

Vlaams-nationalisten zijn koppige heden, zij 
houden met van voorgekauwde zinnen, aan 

keuzen reeds eerder van bovenaf gemaakt hebben zij de pest Zo is het 
altijd geweest en zo moet het blijven De kaderleden die door de 
strukturen geroepen zijn om de keuze te maken zullen dat overeenkom
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Bijkomstig daarbij is de figuur van de voorzitter uit welke provincie hij/ 
ZIJ afkomstig is, wat zijn/haar kwaliteiten of gebreken ook mogen zijn, 
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Belangrijk is dat wij er met z'n allen van overtuigd zijn dat de beste 
keuze wordt gemaakt, de beste keuze voor de hele partij, voor de 
verwezenlijking van haar programma en voor Vlaanderen Uiterst 
noodzakelijk is daarbij dat allen beseffen dat slechts door samenwer
king kan venwezenlijkt worden wat de partij krachtens haar opdracht 
beoogt een zo ruim mogelijk zelfbestuur voor Vlaanderen, een levens
krachtige maatschappij, een verdraagzame samenleving, een beter 
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8 Indien de federalisering twintig 
jaar eerder doorgevoed was, 
zouden we reeds veel verder 
gestaan hebben in de strijd 

tegen het begrotingstekort. Tot die 
konkiusie konnt men wanneer de ach
tergronden van de budgettaire ont
sporingen in een ruimere geografi
sche en historische kontekst ge
plaatst worden. 

9 Politiek, voetbalen Europa '92: 
Senator Blanpain stelt ons pro
fessioneel voetbalwereldje 
voor zich eens te bezinnen 

over het vrij verkeer van personen. 

A ^ \ ^'"^ tussen Volkeren en 
n i l staten richt de schijnwer-

I ^ / pers op de bulldozers van 
Ceaucescu in Roemenië, 

die het vooral gemunt hebben op 
duitstalige dorpen, de weerstand te
gen de franstalige overmacht in de 
Elzas en in Lotharingen en op de 
staatshervorming voor de Duitsers in 
België. 

^ ^% Vlaanderen telt reeds meer 
I 1^ dan 2.000 hektare golf-
I ^J gras. Gesjoemel met ge

westplannen en zeer ruime 
interpretaties van wetten en dekreten 
waren bij die steile ekspansie nooit 
ver weg. Zakendoen met Japanse en 
andere buitenlandse ondernemers 
was dikwijls van meer tel dan de zorg 
voor ons milieu. Stof genoeg voor ons 
eerste dossier. 

^ ^ In mei 1895 reisde priester 
I S » Daens naar Rome. Niet om 
I ^J de Sint-Pieter te bezoeken, 

maar om in een val te 
trappen die tot de kerkelijke veroor

deling van de prille kristendemokratie 
moest leiden. Hoewel de konservatie-

ve katholieken bij de H. Stoel gedeel
telijk bot vingen, had de reis voor 
Daens dramatische gevolgen. 

26 
Het wereldkampioenschap 
van Vlaanderen, zo noemt 
Flandrien de Ronde van 
Vlaanderen. Inderdaad is 

deze superklassieker over de kassei
en en ,,de bergen" van Vlaanderen 
de krachtproef waar wielerreputaties 
vallen of gebroken worden! Zondag 
weten wij het weer. 

^ ^ Het verleden heeft gestalte 
^ j in monumenten en land-

^J I schappen. Maar hoe spnn-
gen wij met ons verleden 

om? Uit een kort historisch overzicht 
blijkt men thans minder zorgzaam 
dan vroeger. Heeft ons verleden nog 
wel een toekomst? 

42 Ook uw mening is voor ons 
van tel. Na ons woord, 
daarom uw wederwoord. 
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DOORDEWEEKS 

HELD VAN MOSKOU 
De verkiezingen in de Sovjet-Unie resulteer

den in een overwinning vcx)r de hervormings
gezinden. Waar het mogelijk was om tussen 
meerdere kandidaten te kiezen, moesten 
meestal de KP-funktionarissen het onderspit 
delven. In Moskou behaalde gewezen partijlei
der van de hoofdstad Boris Jeltsin een mon-
sterskore. Jeltsin was als partijleider de laan 
uitgestuurd omdat hij vond dat Gorbatsjov 
teveel talmde en met ver genoeg ging met zijn 
hervormingen. Met 90% van de stemmen 
maakt hij een spektakulaire come-back. Het is 
nu afwachten of Jeltsin en andere verkozen 
hervormingsgezinden ook kunnen doorstoten 
tot de Opperste Sovjet, een veel machtiger 
orgaan dan het eenmaal per jaar vergaderend 
kongres. 

Ook de volksnationalistische kandidaten de
den het uitstekend. In de Baltische republiek 
Litouwen eiste de onafhankelijke Sajudis-be-
weging de overwinning op. Ook het Volksfront 
van Estland zou een meerderheid in de wacht 
gesleept hebben. In Armenië zorgde een boy
cot van voorstanders van de terugkeer van de 
in Azerbeidjan gelegen enklave Nagorno-Kara-
bach voor een zeer lage opkomst. 

Hopelijk brengt deze tamelijk dramatische 
wijziging van de politieke situ?*-<2 in de USSR, 
zoals VS-minister van Buitenlandse Zaken Ba
ker het omschreef, geen even harde reaktie 
teweeg. Want bij de duizenden apparatsjiks zit 
de schrik er nu goed in. Ook een beer in hèt 
nauw kan rare sprongen maken. 

BENOEMINGEN 
Hoewel de regering Martens VIII onder im

puls van de VU de depolitisering hoog in het 
vaandel geschreven heeft, valt daar af en toe 
bitter weining van te merken. Met de benoe
ming van Werner Van Walle tot prokureur des 
konings te Antwerpen, wordt volgens de Gazet 
van Antwerpen een politieke afspraak geres-
pekteerd waarbij de nieuwe prokureur van 
socialistische signatuur diende te zijn. De 
vorige Antwerpse prokureur was een kristen-
demokraat. 

Een ander voorstel tot benoeming deed nog 
meer stof opwaaien, vooral in de knstende-
mokratische krant Het Volk. Daar haalde het 
editoriaal zaterdag scherp uit tegen de voor
stelling van kolonel De Ridder tot generaal-
majoor bij de rijkswacht. De Ridder is een 
socialist die echter pas in december echt 
benoemd zal kunnen worden, omdat hij pas 
dan als kolonel voldoende anciënniteit zal 
hebben om tot generaal aangesteld te kunnen 
worden. De kolonel springt zo over het hoofd 
van een 15-tal valabele kandidaten. Volgens 
Het Volk heeft De Ridder zo goed als nooit een 
kommando gevoerd, maar is hij wel een goed 
militerend lid van de SP. 

Binnen de Socialistische Partij heeft men de 
mond vol over de depolitisering van openbaar 
ambt, magistratuur en politie-apparaat, maar 
pas nadat er een socialistische "inhaalopera
tie" heeft plaatsgevonden. 

DEMEESTER-ZETJES 
Staatssekretaris voor Financiën, Wivina De-

meester, geeft het driemaandelijks blaadje 
Wivina Demeester-zetjes uit. Daarin laat zij 
inderdaad enkele meesterlijke stukjes ver
schijnen. Demeester meent immers haar eigen 
arbeidsbemiddelingscircuit te moeten opzet
ten : wie interesse heeft voor een stage of een 
tijdelijke betrekking als tewerkgestelde werklo
ze op het ministerie voor Financiën kan terecht 
op het kabinet van de staatssekretaris. 

Senator Blanpain vindt dat dit in strijd is met 
de regeerverklaring, die zegt dat aanwervin
gen, benoemingen en bevorderingen in het 
openbaar ambt en de magistratuur op objektie-
ve gronden en voorwaarden moeten verlopen. 

DAG VLAAMSE 
BEWEGING 

De nieuwe voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee, Lionel Vandenberghe, laat er 
geen gras over groeien. Naar aanleiding van 
de tentoonstelling over Joe English in de 
IJzertoren te Diksmuide pleitte Vandenberghe 
er voor om een speciale Dag van de Vlaamse 
Beweging te organiseren. 

Volgens de voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee beschikken onze leerkrachten 
over voldoende kreativiteit om de jongeren 
beter kennis te laten maken met hun Vlaamse 
identiteit. 

Het initiatief van Vandenberghe moet luid 
toegejuicht worden. De kennis van geschiede
nis in het algemeen en geschiedenis van de 
Vlaamse beweging bij de schoolgaande jeugd 
is immers ronduit bedroevend. 

CONTRA'S 
Samen met Demokratische en Republikein

se kongresleiders kondigde de Amenkaanse 
president George Bush aan dat de Nicara
guaanse contrarebellpn nog maar eens 4,5 
miljoen dollar humanitaire hulp zullen ontvan
gen gedurende 11 maanden. 

In februari sloten Honduras, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador en Nicaragua noch
tans een akkoord dat o.m. de ontmanteling van 
de contra's voorzag. Het is algemeen geweten 
dat het rebellenleger geen overlevingskans 
maakt zonder Amerikaanse steun. Bush ver
klaarde dat de hulp de contra's m stand moet 
houden in afwachting dat de sandinisten hun 
belofte over vervroegde verkiezingen en her
vorming van de kieswet zouden waarmaken. 

Zolang de contra's militair niet opnieuw 
leven ingeblazen worden, beschouwt de VS 
deze nieuwe steun met als een schending van 
het akkoord tussen de Centraalamerikaanse 
landen. Nicaragua denkt hier echter anders 
over. 
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SNF-KOMPROMIS 
De lidstaten van de NAVO zouden volgens 

het persagentschap AFP een kompromis be
reikt hebben over de modernisering van de 
korte afstandsraketten (SNF) Men gaat nieu
we wapens ontwikkelen, maar de beslissing 
om ze ook op te stellen zou naar een latere 
datum verschoven zijn Het leek weer het 
begin van een "sluipende" besluitvorming die 
uiteindelijk en onvermijdelijk op plaatsing uit
draait 

De beslissing van de High Level Group zou 
nog bekrachtigd worden door de ministers van 
Defensie van de NAVO-landen Dat staat op de 
agenda van de Nuclear Planning Group op 19 
en 20 april te Brussel Zo'n kompromis zou de 
weg vrijmaken voor een vlekkeloze NAVO-top 
op 29 en 30 mei te Brussel, wanneer het 
bondgenootschap eensgezind zijn 40ste ver
jaardag wil vieren 

Vooral de Bondsrepubliek is tegen een mo-
dernisenng van de korte afstandswapens ge
kant Deze zouden immers vooral in West-
Duitsland opgesteld worden Maar ook België 
dierf hierover reeds een valse noot zingen 
Defensieminister Coeme en het Westduitse 
mmistene van Buitenlandse Zaken haastten 
zich dan ook om het bestaan van een kompro
mis te ontkennen VU en SP riepen op tot 
deelname aan de betoging tegen de moderni-
senng van 16 april te Brussel 

In Kosovo dreigt een bloedige volksopstand uit te breken. De etnische 
Albanezen van die provincie in de Joegoslavische republiek Servië pikken het 
met dat hun autonomie wordt beknot door een grondwetswijziging, (foto Reuter) 

PRINCE WILLIAM 
Eksperten beweren dat het wel 15 jaar kan 

duren vooraleer de Pnnce Williamstraat zich 
volledig hersteld heeft van de grootste olie-
ramp die de VS ooit beleefde Uit een lek 
geslagen olietanker voor de kust van Alaska 
stroomde minstens 42 miljoen liter zware olie 
in de ongerepte zeestraat Het gebied vormde 
een van de visrijkste wateren van Alaska en 
een thuishaven voor talrijke dieren en vogels 

De bestrijding van de milieuramp lokt veel 
kritiek uit Er werd te laat, met ontoereikende 
en met onaanvaardbare middelen gereageerd 
Stormweer deed bovendien de inspanningen i ^ A o n i ~ l r-»r-
fe met Men besloot het goedje, intussen U A o o b L u b 
verspreid over meer dan 250 vierkante kilome 
ter dan maar op te stoken Hoe zit het trou 
wens met die kontainer lindaan in de Noord 
zee ' 

Men vindt dat de staatshervorming teveel 
macht geeft aan Gemeenschappen en Gewes
tend De BPS gelooft dat België pas leefbaar 
zal zijn als er terug nationale partijen komen 
_ Meer bepaald wenst de BPS een provinciale 

"basisdemokratie" gerealiseerd te zien, en 
vindt men dat de residuele bevoegdheden bij 
de nationale staat moeten blijven Volgens het 
regeerakkoord gaan deze bevoegdheden die 
met uitdrukkelijk aan een beleidsnivo toegewe
zen werden, naar Gemeenschappen en Ge
westen De VU noemde dit het einde van de 
jakobijnse Belgische eenheidsstaat Tenslotte 
wil de BPS ook een hiërarchie tussen wetten 
en dekreten invoeren Volgens de vereniging 
steunen heel wat socialistische parlementsle
den en ministers, onder wie vice-premier Claes 
de BPS Zijn de socialisten misschien zinnens 
het regeerakkoord op te zeggen ' 

grote staf tolken naar het Gneks, het Boel
gaars, het Japans, het Chinees, je kan het zo 
gek met bedenken of er is een tolk voor Alleen 
met voor het Nederlands En waarom dan wel 
met ' O, die kennen toch allemaal Duitsi 

KWALITEIT 

NATIONALE 
SOCIALISTEN 

Binnen de Socialistische Partij de Parti 
Socialiste en het ABVV pleit een drukkings-
groepje dat zich de Belgische Progressieve 
Socialisten noemt, voor een terugkeer naar 
nationale partijen 

Het komt voor dat wij naar een Bondsrepu
bliek reizen die zich nogal grootsprakerig 
Duitsland laat noemen Het komt voor dat wij 
daar aanwezig zijn op internationale ontmoe
tingen Daar zijn dan ook tolken aanwezig In 
het geval dat ons bezig houdt ging het om een 
drietalig gezelschap Duits, Nederlands en 
Frans De tolken tolkten dus van het Frans 
naar het Duits en van het Duits naar het Frans 
En het Nederlands' Fur die Niederlander 
dasselbe' 

BIJ nadere kennismaking bleek dat de tolken 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
afkomstig waren Ze beschikken daar over een 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens 
heeft zijn beleidsnota voor het verkeer in 
Vlaanderen voorgesteld De titel ervan zegt 
veel ,,Mobiliteit in de jaren 90 van produktie 
naar kwaliteit" 

Sauwens streeft naar een betere kwaliteit 
van het verkeer en het vervoer, en met naar 
louter produktie van infrastruktuur Te lang en 
te eenzijdig heeft men infrastruktuur aange
legd zonder de brede maatschappelijke kon
tekst te beschouwen In het verkeers- en 
vervoersplan van de gemeenschapsminister 
Zijn vervoer, infrastruktuur, milieu en ruimtelij
ke ordening daarentegen evenwaardige on
derdelen Verkeersveiligheid en -leefbaarheid, 
de bezorgdheid om de ekologische aspekten 
en de oordeelkundige aanwending van de 
beperkte (open) ruimten pnmeren 

Met deze beleidsnota luidt Johan Sauwens 
een ommekeer in het verkeersbeleid in Hij 
kleurt zijn ,,hard" departement groen m De 
Vlaams-nationale aksenten beheersen zijn be
leid en blijken een breed gehoor te vinden de 
integratie van openbare werken en verkker, 
rendabiliteitsstudies voor investeringen, mi-
lieu-effektrapportenng, komplementariteit in 
het havenbeleid, openbaarheid en informatie, 
optimale dienstverlening, geïntegreerde aan
pak van het mobiliteitsbeleid 
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GUNTER PAULI 
NAAR ARBITRAGEHOF 
• Als eerste opvolger op de VU-lijst voor de 
Euroverkiezingen vindt U de zetelverdeling 
van 13 nederlandstaligen tegenover 11 
franstaligen onrechtvaardig? 

„Ja Die zetelverdeling is even onrechtvaar
dig als de verkiezingen die in de jaren zestig in 
het Zuiden van de Verenigde Staten de zwarte 
bevolking benadeelden Ze werden toen op 
basis van de Amerikaanse grondwet een voor 
een ongeldig verklaard Volgens de Ameri
kaanse juris prudentia zijn verkiezingen waar 
een bepaalde zetel veel duurder betaald wordt 
dan een andere in strijd met het niet-disknmi-
natiebeginsel dat in het Internationaal Verdrag 
aangaande de burgerrechten en de politieke 
rechten is voorzien België heeft dat verdrag 
ook ondertekend en geratificeerd 

Welnu, we stellen vast dat nederlandstalige 
kiezers in België verhoudingsgewijze per ver-
kozene 70 000 stemmen meer nodig hebben 
om afgevaardigden naar het Europees Parle
ment te sturen dan franstaligen Dit toont aan 
dat met alle Belgen gelijk zijn voor de wet Als 
eerste opvolger op de VU-lijst heb ik een 
rechstreeks belang bij de Europese verkiezin
gen Ik heb dan ook klacht ingediend bij het 
Arbitragehof" 

• De Volksunie stemde nochtans in met de 
13N/11F-verdeling, zij het voor de laatste 
keer. 

„Ik heb er begrip voor dat de VU voor deze 
zaak de regering met uit haar evenwicht wil 
brengen Ik heb trouwens mogen vaststellen 
dat de VU en in het bijzonder vice-premier 
Schiltz zwaar op een wijziging in gunstige zin 
hebben aangedrongen Een gebrek aan een 
stevig Vlaams front stuitte echter op een eens
gezind franstalig veto 

Anderzijds wens ik als kandidaat-opvolger 
de fundamentele ongelijkheid tussen neder-
lands- en franstaligen aanhangig te maken bij 
het Arbitragehof Ik heb VU-voorzitter Jaak 
Gabriels vooraf van mijn aktie op de hoogte 
gebracht en hij toonde begnp voor mijn stand
punt " 

• Is het niet te laat om via het Arbitragehof 
het wetsontwerp voor de Euroverkiezingen 
nog te laten wijzigen? 

„Dat heeft eigenlijk met zo veel belang Zelfs 
indien het Arbitragehof nu alles in het werk 
stelt om de aanvraag van verschillende rech-
streekse belanghebbenden onontvankelijk te 

verklaren, zal de Belgische regering ongetwij
feld veroordeeld worden indien zij deze diskii-
minatie met onmiddellijk uitschakelt Op basis 
van de beschikbare middelen kan het zelfs 
goed zijn dat de verkiezing'voor het Europees 
Parlement in België later door een internatio
nale instantie vernietigd wordt 

Ik zou me eveneens tot de franstalige land
genoten en in het bijzonder tot vice-premier en 
minister van Justitie Wathelet willen richten 
Indien zij de verstandhouding tussen Vlamin
gen en Walen echt wensen te bevorderen, 
zouden ze zelf het initiatief kunnen nemen om 
deze feitelijke diskriminatie te verminderen 
door een zetel aan de Vlamingen aan te 
bieden Dit gebaar zou aantonen dat onze 
Waalse vrienden echt werk willen maken van 
een verbroedering tussen Vlamingen en Wa
len zoals l\/lelchior Wathelet tijdens zijn bezoe
ken aan Gent en Antwerpen vorig jaar als 
voorzitter van de Waalse eksekutieve in Vlaan
deren IS komen vertellen " 

Gunter Pauli is eerste opvolger op de VU-
lijst voor de Euroverkiezingen. Deze talent
volle 32-jarige ondernemer en auteur is 
licentiaat TEW en behaalde een MBA te 
Fontainebleau. Hij spreekt vlot 6 talen en 
bezocht reeds meer dan 100 landen in de 
wereld. 
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BEGROTING 

NABESCHOUWING BIJ 
HET BEGROTINGSWERK 

B
IJ een nadere beschouwing van de 
evolutie van de overheidsschuld 
sinds het midden van de eeuw in de 
Westerse wereld dnngt zich een 
grote merkwaardigheid op Welis
waar was zowat overal, dit als ge
volg van de krisis van de jaren 1930 
en door het oorlogsgebeuren, voor 
een verpletterende overheidsheid-
stekort gezorgd, even reëel is 
evenwel de vaststelling dat, met 

uitzondering van België, voor een snel herstel 
met een drastische aanzuivering hiervan werd 
gezorgd Een tweeledige evolutie laat zich 
derhalve voor het voorbije kwart eeuw onder
scheiden parallel met het saneringsbeleid 
zoals het in de buurlanden en bij de belangrijk
ste handelspartners gevoerd werd, is men in 
België in toenemende mate van de budgettaire 
evenwichtsoefeningen gaan afwijken door aan 
,.deficit spending" te doen en door de begro
tingstekorten — dit niettegenstaande een snel 
oplopende fiskale en parafiskale druk — lenin
gen te gaan betalen 

Bijgaand overzicht m b t het aandeel van de 
staatsschuld in verhouding tot het BNP laat 
hieromtrent met de minste twijfel 

EVOLUTIE VAN DE STAATSSCHULD ALS 
PERCENTAGE VAN HET BNP 

1950 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1989 

BELGIË 

68 
69 
57 
48 
40 
56 
95 

128 

FRANKRIJK 

45 
30 
20 
15 
10 
18 
22 
— 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

194 
108 
90 
64 
50 
43 

— 

69 
41 
?fi 
23 
25 
23 
30 

Terwijl zowat overal voor een drastische 
aanzuivering van de staatsschuld gezorgd 
werd, onderscheidt België zich door een te
gengestelde evolutie die door exponentieel 
oplopend en gekumuleerde overheidstekorten 
wordt gekenmerkt 

De naoorlogse situatie en met name de 
ekonomische expansie van de ,,golden six
ties" en de beginnende ,,silver sixties" had 
nochtans ook hier voor een wezenlijke reduktie 

van de overheidstekorten helpen zorgen Het 
IS met name vanaf de tweede helft van de jaren 
zeventig dat het begrotingswerk tot een ware 
knoeiboel is verworden 

Nu zijn daar uiteraard verschillende faktoren 
voor aan te wijzen Bekend zijn aldus de vrije 
massale aanwervingen in de openbare sektor 
om de afvloeiingen uit de pnve-sektor naar 
best vermogen te kompenseren evenals aller-

Nu de cijferdans rond de begro-
tingskontrole ais afgesloten mag 
worden beschouwd, is het wel
licht nuttig om de bevragingen 
wat verder open te trekken zodat 
de achtergronden van de bud
gettaire ontsporingen in een rui
mere kontekst kunnen geplaatst 
worden. Dat het netto te financie
ren saldo ondertussen tot net 
beneden de drempel van 7 % 
werd teruggebracht, zal alvast 
een overbekend en een te veel
vuldig herhaald gegeven zijn. 
Minder bekend is daarentegen 
de relatie tussen dit fameuze 
jaarlijks financieringstekort en 
de evolutie van de totale staats
schuld. Al te zelden komt het 
bovendien voor dat de begro-
tingsproblematiek en de schul
denlast van de staat in een rui
mere geografische en histori
sche kontekst worden bespro
ken. Op die manier gaat meteen 
alle zin voor objektivering en 
relativering verloren. 

hande nepstatuten om jonge werkzoekenden 
uit de werkloosheid te halen of te houden Dat 
het aantal werklozen niettemin heel fors bleef 
oplopen, bewijst meteen hoe moeilijk de kon-
jukturele krisis en de strukturele herschikkin
gen van het bedrijfsleven te bedwingen waren 
Net diezelfde faktoren tekenden zich evenwel 
ook in de buurlanden en bij de belangrijkste 
handelspartners af 

In België liep er m a w ook nog heel iets 
anders fout, waardoor de begrotingstekorten 
een ekstra dimensie meekregen en het 
sneeuwbaleffekt van de rentenlasten op de 
uitstaande binnen- en buitenlandse schuld pas 
goed op gang kwam In elk geval had het haast 
niks te maken met goed doordachte konjunktu-
rele bijsturingen, heel veel daarentegen met 
een misplaatste wafelijzerpolitiek van kompen-
serende maatregelen om de reeds lang zielto
gende Waalse streekekonomie kunstmatig m 
leven te houden of vertraagd — en veel te lang 
— tot een passende afbouw te dwingen 

FEDERALISERING 
De diepere achtergrond van de komplete 

verstoring van het begrotingswerk, inklusief de 
gekumuleerde lasten uit het verleden die de 
Belgische staat viruteel failliet doen verklaren 
met een lastencohier van 1,28 maal de totale 
jaarproduktie of het BNP omvat, dient m a w 
gezocht in een veel te laattijdig en al te 
aarzelend opgestart proces van federalisering 
Op die manier zijn aldus tussen 1970 en 1990, 
wat gelijk staat met het interval tussen de 
schuchtere aanvang van de federalisenng met 
het kultuurpakt enerzijds en de afsluiting van 
de derde fase m de aktuele staatshervorming 
anderzijds, in totaal enkele duizenden miljar
den opgesoupeerd Het is meteen de kostprijs 
van een staatshervorming die ruim een kwart 
eeuw te lang is uitgebleven en al te halfslachtig 
werd voorbereid Het zijn tevens diezelfde 
miljarden die de overheid thans tekort komt om 
aan de nochtans aanvaardbare en begrijpelij
ke looneisen uit allerhande deelsektoren met 
mondjesmaat tegemoet te komen 

Daartoe moet immers allereerst de hypoteek 
van de buitenmatige staatsschuld kunnen ge
licht worden en dit houdt met name in dat het 
netto te financieren saldo nog met een paar 
procentpunten in plaats van met enkele frak-
ties naar beneden wordt gehaald 

Het weze een troost voor wie zich gedu
peerd en onderbetaald weet met een tijdig en 
konsekwent opgestarte federalisering, zoals 
ze sinds de jaren zestig en zeventig door de 
VU in het vooruitzicht was gesteld, zouden we 
thans heel wat verder gestaan hebben 

Chris Vandenbroeke 
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„EUROPA 1992 T R E F OOK 
HET BEROEPSVOETBAL" 

H
ET doel van „Europa 1992" luidt 
vrij eenvoudig: een grote Europe
se markt met vrij verkeer van 
mensen, diensten, goederen en 
kapitaal. De schaalvergroting, de 
afschaffing van tal van formalitei
ten en de vrije mededinging tus
sen ondernemingen moeten bij
dragen tot een grotere ekonomi-
sche groei, en meteen tot grotere 
welvaart voor alle burgers. 

Tot zover de grote Europese droom. Kon-
kreet houdt dit in dat werknemers (én ook 
zelfstandigen) het recht hebben van werkge
ver te veranderen, in welk ander land ook. Een 
diskriminatie op het vlak van nationaliteit zal 
niet langer mogelijk zijn. Jobs mogen niet 
voorbehouden worden aan ,,nationalen". 

Een ander konkreet gevolg betreft het ver
bod op monopolieposities van ondernemingen 
op de markt. Mededinging tussen ondernemin
gen moet mogelijk zijn. 

WERELDKARTEL 
Deze enkele theoretische uitgangspunten 

hebben voor de wereld van het beroepsvoetbal 
zware konsekwenties. Vandaag is het be
roepsvoetbal georganiseerd als een wereld
kartel op basis van afspraken tussen voetbal-
klubs op nationaal niveau, die nationale ver
enigingen opzetten, welke op hun beurt Euro
pese (UEFA) en internationale (FIFA) afspra
ken maken. FIFA en UEFA erkennen slechts 
één nationale vereniging per land, die dan 
mekaar erkennen als eksklusieve organisaties 
met uitsluiting van elke andere voetbalorgani
satie. 

Meteen is de kring helemaal rond. Spelers 
en klubs bvb. die aangesloten zijn bij een 
nationale bond mogen geen lid zijn van een 
andere bond, en evenmin deelnemen aan 
wedstrijden van een andere bond. Internatio
naal kontroleert FIFA alle kompetities, Euro
pees doet de UEFA dit en nationaal de erken
de bonden. Moet er nog aan toegevoegd dat 
het wereldkartel dit alles beheerst met een 
eigen wettenarsenaal, zelfs met eigen voetbal
rechtbanken? Tot op het ekonomische en 
financiële vlak vormt het een sluitend netwerk 
met een eigen belastingsstelsel, gedetailleer
de regels voor de verdeling van televisie-. 

video- en transmissierechten, en uiteraard 
voor het verkopen van spelers. 

SLAVENHANDEL 
Met dit laatste zijn we op een kruciaal punt 

aanbeland. Voor senator Roger Blanpain lijdt 
het niet de minste twijfel dat FIFA, UEFA en 
nationale bonden het vrij verkeer van werkne
mers-spelers belemmeren. Binnen de Europe
se Gemeenschap geldt immers de beperking 
dat een klub maksimaal twee of drie ,,vreem
de" spelers mag opstellen, en bovendien bij 
aanwerving een belangrijke transfersom moet 
betalen aan de oude club-werkgevers. Zijns 

Europa 1992. Om de haverklap 
krijg je deze slagzin om je oren. 
Het lijkt wel een vernieuwde uit
gave van het 1984 van Orwell, op 
Europese maat. 
Maar de Impakt van het nog ideë
le Europa 1992 zal weinigen on
der ons met rust laten. Volgens 
VU-senator Roger Blanpain doet 
ook ons voetbaiwereldje er best 
aan zich dringend te bezinnen, 
en vooral de Europese verdrags
regels na te leven. 

inziens is dit volkomen in tegenstrijd met het 
Verdrag van Rome. 

Het feit dat FIFA, UEFA en nationale bonden 
als wereldkartel een monopolie in stand hou
den, is al evenzeer een inbreuk op datzelfde 
verdrag. En tot slot acht de Leuvense senator
hoogleraar de eigendom, de verkoop en ver
huur van spelers een moderne vorm van 
slavenhandel. Niemand mag een andere per
soon m eigendom bezitten of erover beschik
ken. En is het niet dat wat momenteel de 
spelers van bvb. KVMechelen overkomt. Deze 
spelers zijn eigendom van een naamloze ven
nootschap Cova-lnvest en staan voor een 
goeie 98 miljoen geboekt voor het boekjaar 
1988. In de samenvatting van de waarderings
regels staat te lezen: ,,Het betreft hier eigen
domsrechten op professionele voetbalspelers 
welke op hun 35 jaar van een vrije transfer 

Voor senator Roger Blanpain is het 
blokkage- en transfersisteem van be
roepsvoetballers een ,,moderne vorm 
van slavenhandel". 

kunnen genieten". Deze rechten worden afge
schreven in funktie van de leeftijd van de 
spelers, welke vooreen som van 21 miljoen ter 
beschikking worden gesteld van KV Mechelen. 

KV MECHELEN 
Heel deze konstruktie is volgens Blanpain 

strijdig met de fundamentele mensenrechten, 
en uiteraard het Europees recht. In een resolu
tie nodigt hij de regering uit, aan te dringen bij 
de Europese Kommissie om de verdragsregels 
ook op het vlak van het beroepsvoetbal streng 
te doen naleven. En dus meteen een einde te 
stellen aan de beperking van het vrij verkeer 
en aan het transfersisteem. 

Het is duidelijk dat de VU-senator hiermede 
letterlijk een stok in het hoenderhok van het 
beroepsvoetbal gooit. Heel wat vragen zullen 
ongetwijfeld rijzen. Maar onontwijkbaar is de 
vaststelling: 1992 zal ook het voetbalwereldje 
niet onberoerd laten. 

(i-a.) 
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VOLKEN EN STATEN 

IN DUITS BELGIË 
OMGEKEERDE PROCESSIE 

VAN ECHTERNACH 

D
E staatshervorming die België in 
federalistische richting hervormt, 
zwijgt in de drie landstalen over 
het Duitse gebied Het gevolg hier
van IS biezonder negatief Immers, 
de bevoegdheid over monumen
ten en landschappen wordt van de 
Gemeenschappen afgenomen en 
overgedragen aan de Gewesten 
Hierbij is kennelijk aan Brusselse 
toestanden gedacht Wanneer, bij 

de bespreking m het parlement, een paar 
leden wijzen op het bedenkelijke gevolg dat 
deze wijziging ten nadele van de Duitse Ge
meenschap en ten voordele van het Waalse 
Gewest heefi, antwoorden de ministers dat het 
een vergetelheid betreft Ze zullen die nader
hand wel vlug met een biezondere wet herstel
len Eens dat de zaak beklonken is tonen de 
Waalse Excellenties zich echter weinig ge
haast en zelfs wrevelig 

ONDERWIJS 
Hoe voorzichtig en gematigd ook, de RDG 

(Rat der Deutschsprachigen Gememschaft) 
heeft van de staatshervorming toch meer ver
wacht dan dit negatieve resultaat Einde fe
bruari keurt hij een resolutie goed, met de 
volgende verlanglijst een Duitse onderwijsm-
stantie, verwerving van alle bijkomende be
voegdheden die de beide andere Gemeen
schappen worden toegekend, gewaarborgde 
vertegenwoordiging m het parlement, erken
ning van het Duitse gebied als administratief 
gedecentraliseerde eenheid, inspraak bij elke 
verdere staatshervorming Alleen van de on-
derwijsinstantie is iets m huis gekomen, al 
baart de praktische uitvoering nog vele zor
gen 

In december kondigt de minister van Arbeid 
en Tewerkstelling aan dat einde maart 1989 
een autonome dienst voor de tewerkstelling in 
het Duitse gebied zal zorgen Inmiddels is de 
meerderheid van de RDG gewonnen voor het 
overdragen van zijn bevoegdheid over be

roepsopleiding aan het Waalse Gewest' Hij 
verkiest een duitstalige afdeling van een 
Waals bestuur boven een volledig zelfstandig 
bestuur 

Vanaf 1 september wordt een dekreet van 16 
juni toepasselijk Dit verstrekt studietoelagen 
aan studenten die zich in sociale nood bevin
den en die studeren aan een Belgische hoge
school, in het Frans, (of, teoretisch, het Neder
lands) dus, met aan die welke dit in hun eigen 
taal wensen te doen maar in een aandere 
staat, bv m Aken 

- 66/6 Voor de Duitsers in Bel
gië is de grote gebeurtenis van 
het jaar 1988 iets wat de Angei-
sal(sers een non-event noemen: 
de staatshervorming. 
- In de Elzas en Lotharingen 
groeit in de ondergrond wellicht 
de laatste weerstand tegen de 
volledige franstalige overmacht. 
- De Sovjet-Unie overweegt de 
heroprichting van een Sovjet-
Duitse republiek. 
- In Roemenië vernietigen de 
bulldozers van Ceaucescu waar
devolle historische gebouwen. 

JUSTITIE 
De regel dat een gerechtsapparaat optreedt 

in de taal van de burgers voor wie het bedoeld 
IS, wordt in Duits België nog met lang toege
past Niet eerder dan september geraakt te 
Eupen een rechtbank van eerste aanleg geïn
stalleerd met het Duits als voertaal Vier van de 
vijf rechters komen uit het Duitse gebied, een 
uit Luik 

Op 3 oogst wordt een wet uitgevaardigd die 
bepaalt dat tenminste twee leden van de gnffie 

van de arbeidsrechtbank Duits moeten ken
nen 

Op 11 oogst wordt een koninklijk besluit 
genomen, waarbij de krijgsraad van Luik er 
een duitstalige kamer bij krijgt Eindelijk 

IVIaar op 1 december moet PS-senator 
Eicher mterpelleren over nog talrijke leemten 
in de werking van het gerechtelijk arrondisse
ment Eupen De minister van Justitie (Wathe-
let) belooft beterschap voor 1989 

Naast staatshervorming en justitie zijn er 
nog zoveel andere terreinen waarop een volk 
vooruit of achteruit kan gaan 

Op 17 apil treedt voor het eerst een duitstali
ge afdeling op van het kadettenkorps van de 
Belgische zeemacht Dit optreden heeft plaats 
te Bierset, de beveltaal is er Frans en de 
opleiders zijn Walen, maar struktureel is het 
een stapje m de goede richting 

Sedert oktober schuilt het magazine „der 
Kontakt" onder de vleugelen van Grenzecho 
Hiermede wordt een oude toestand duidelij
ker „der Kontakt" richt zich vooral tot duitsta
lige Europeanen in en rond Brussel en ge
draagt zich in volksnationaal opzicht zo moge
lijk nog neutraler 

Op 18 november wordt Kurt Ortmann, voor
zitter van de RDG, gedekoreerd door de am
bassadeur van West-Duitsland De gevierde 
besluit zijn dankrede met een waarschuwing 
aan het adres van hen die ,,van pnvate zijde" 
zouden willen ijveren voor een enger politiek 
kontakt met de Bondsrepubliek 

Karel Jansegers 

"^fTF 
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Een terugblik op hoe het vroeger was 
Een analyse van 20 jaar „WIJ" 
door WILFRIED VANDAELE 
250 fr 
Rek 111-1154778-87 van 

de nederlanden 
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VOLKEN EN STATEN 

DRANG NACH WESTEN 
Over Oost-Duitsland (ten oosten van de 

Oder-Neisse-grens) hoort men nog weinig 
spreken. Des te meer over de niet zo weinige 
Duitsers die her en der in Oost-Europa, spijts 
alles zijn blijven hangen. Gorbatchovs politiel< 
van grotere openheid heeft ook deze mensen 
meer stem verleend. En meer kansen om, na 
eeuwen, terug te keren naar het Westen. Want 
zij hebben Duitsland niet vergeten, hopen 
natuurlijk op wat meer welstand en geloven 
niet dat ze zich als Duitsers nog lang kunnen 
handhaven. 

Begin november meldt de Pravda zelfs dat 
de heroprichting van een Sovjet-Duitse repu
bliek opnieuw onder ogen genomend wordt. 
De meesten van de 2 miljoen Sovjet-Duitsers 
wonen nu verspreid in Kazakhstan en andere 
Middenaziatische republieken. 

VOLKSDUITSERS 
In Zevenburger, met de gekende Westingkerk Fabricius-Damcu, zijn alle 

historische interessante gebouwen veroordeeld tot de slopershamer. 

Inmiddels komt een ware vloedgolf van 
Volksduitsers op de Bondsrepubliek af. Men 
schat ze op 200.000 voor 1988. 

De Bondsrepubliek reageert verdeeld. Som
migen gedragen zich solidair, anderen zien 
niet verder dan dat ze in huisvesting en andere 
stoffelijke voordelen ongewenste mededingers 
krijgen. Joegoslavische en Turkse gastarbei
ders voelen zich ,,bedreigd". En de regering 
van Kazakhstan vreest een uittocht van flinke 
arbeiders. Daarop gooit Bonn het over een 
andere boeg en dringt aan op een betere 
behandeling van de Duitsers ter plaatse. 

In Hongarije ligt de achteruitgang van de 
Duitse volksgroep niet langer meer aan de 
Hongaarse regering maar aan haar eigen 
moedeloosheid. Nochtans zijn er nu Duitse 
gymnasiumklassen in Budapest, Pecs (Fünf-
kirchen), Baja en Gijonk. In plaatsen waar 
Duitsers wonen moet, op bevel van de bis
schop van Pees, 1 op 2 missen in het Duits 
gedaan worden en een ,,Deutsches Haus" is 
in opbouw te Pees. 

Maar de jeugd leest weinig boeken, ook 
Duitse, en spreekt onder elkaar liever Hon
gaars. 

Slebenbürgen, waar de meesten van de 
300.000 Duitsers wonen, 75 % van alle histo
risch Interessante gebouwen Duits zijn en 
grotendeels veroordeeld. 

Protesten tegen dit even barbaars als waan
zinnig voornemen stijgen op uit heel Europa 
maar tot nu toe gaat de dorpenvernietiging 

door, zij het in een vertraagd tempo. 
Ook in Polen is er al lang geen toekomst 

meer voor Duitsers. Maar ze geraken er beter 
weg. Er ontstaat zelfs een zwendel In stukken 
die moeten ,,bewijzen" dat iemand van Duitse 
afstamming is. Zo geraakt men In de Bondsre
publiek beter onder dak. 

LE PEN IN ELZAS 
EN LOTHARINGEN 

BULLDOZERS 
In Roemenië Is het slechter gesteld. De 

ouderwetse kommunistenlelder Ceausescu wil 
daar de helft van alle dorpen met bulldozers 
plat leggen en de bewoners in betonnen woon
torens bijeenbrengen. Voor de niet-Roemeen-
se, zo ook de Duitse, burgers van Roemenië is 
de ramp natuurlijk dubbel zo groot: hun heel 
kultuurkader verdwijnt. Men bedenke dat bv. In 

In de Elzas en in Duits Lothanngen zijn wij 
getuigen van laatste stuiptrekkingen die soms 
op nieuwe levenskrachten gelijken. Groeit In 
de ondergrond een laatste weerstand ? Zeker 
Is dat het Duitse taalgebied in Frankrijk elk jaar 
wat meer gaten laat zien. 

In mei '88 kiest Frankrijk zijn president. Tot 
verwondering van vele cliché-denkers haalt Le 
Pen, gloeiend Frans patriot, een doorsnee
percentage van 21 % bi] de eerste beurt. Wel 
heeft hij zich laten verleiden tol elektorale 
welwillendheid tegenover de Elzas. Meer dan 
een proteststeun mag men er waarschijnlijk 
toch niet In zien. De cijfers liggen, niet toeval
lig, het hoogst in kieskantons die als „autono-
mlstisch" doorgaan. 

Het kan evenmin toevallig zijn dat de ,.groe
ne" H/ac/7fer duidelijk hogere cijfers haalt in de 
Duitse dan In de Franse kantons. Men beden

ke dat er geen autonomistlsche partij als 
alternatief voorhanden Is. 

GEDURFD.. 
Bij de tweede stemronde echter lopen al die 

,,proteststemmers" weer In het traditionele 
gareel. Tenzij men als protest moet aanzien 
het toch erg hoge percentage der onthoudin
gen: 36,42 %. 

In de zomer waagt een nieuwe groep een 
oproep om een politieke Elzassische beweging 
op te richten, onder de voorlopige benaming 
UPA (Union du Peuple Alsacien). Hoe Frans 
en provincialistisch ook, in Frankrijk Is dit 
gedurfd. 
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GOLFSPORT, BUSINESS 
IN VLAAMS GROEN 

T
OT de beginjaren '80 moesten we 
het m Vlaanderen stellen met 11 
golften-einen Sindsdien volgde 
echter een ware „boom" van aan
vragen voor installatie van golfter
reinen Zo werden in 1986-1987 
vlot 12 nieuwe aanvragen goed
gekeurd Einde 1988 tellen we 
voor Vlaanderen reeds 16 terrei
nen in gebruik, 9 in aanleg en 28 
nieuwe aanvragen in behande

ling Het gevoerde overheidsbeleid, of beter 
het gebrek aan beleid, heeft 'n wildgroei van 
golfterreinen tot gevolg gehad waardoor mo
menteel reeds meer dan 2000 ha aan bos, 
natuurgebied, geklasseerde domeinen en 
landschappelijk waardevol landbouwgebied 
ten offer viel 

BEWUSTE WILDGROEI 
Een eenvoudige analyse van de inplantings-

plaatsen legt direkt de vinger op de wonde Bij 
voorkeur worden immers de groengebieden en 
andere waardevolle terreinen als 'n ideale 
vestigingsplaats voor golfterreinen uitverko
zen Vaak hadden deze gebieden bovendien 
een ekstra bescherming als geklasseerd land
schap (Monumenten en Landschappen) Een 
analyse van 31 bij de planologische diensten 
van AROL binnengekomen aanvragen onder
steunen dit gegeven 

Verdeling volgens de gewestplannen 

Ekologisch en/of 
landschappelijk waardevol 

Natuurgebied 3 aanvragen 
Bosgebied 3 aanvragen 
Parkgebied 8 aanvragen 
Landsch waardevol gebied 11 aanvragen 

Te aanvaarden gebieden 

Bufferzone 1 aanvraag 
Rekreatiegebied 1 aanvraag 
Ontginningszone 3 aanvragen 
Industriezone 1 aanvraag 

Inzake ruimtelijke ordening heeft dit land 
nooit uitgeblonken Mede hierdoor zijn de 
open ruimten in Vlaanderen fel versnipperd en 

beperkt in oppervlakte Dit alles heeft logi
scherwijze tot gevolg dat de overgebleven 
landschappelijk en ekologisch waardevolle ge
bieden determinerend zijn voor de open ruim
ten in Vlaanderen en bijgevolg de bescher
ming door de wet op de Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw (gewestplannen) en de wet op 
de Monumenten en Landschappen (Klasse-
nngsbesluiten) verdienen 

Op basis van deze wetgeving kunnen 

in België wordt al 100 jaar lang 
golf gespeeld. Het Is echter 
slechts sinds de jaren '80 dat de 
golfproblematiek volop in de be
langstelling staat. Het Vlaamse 
landschap dreigt momenteel ten 
prooi te vallen aan clevere golf-
promotoren die de golfsport 
vaak misbruiken om bescherm
de en ekologisch waardevolle 
gebieden alsnog te valoriseren. 
Mede onder druk van de golfiob-
by en de zakenwereld, die de 
golfsport meer en meer als mid
del gebruiken voor het aantrek
ken van buitenlandse investeer
ders en topmanagers, slaagde 
men ering om samen met de 
welwillende medewerking van 
het Kabinet Ruimtelijke Orde
ning, gewestplannen te verande
ren, klasseringsbesluiten te ver-
nletlngen en de Administratie 
voor Ruimtelijlfe Ordening en 
Leefmilieu (AROL) buiten spel te 
zetten. 

slechts 6 van de 31 aanvragen vanuit de prive-
sektor objektief aanvaard worden 

De realiteit blijkt wel even anders te zijn 

LIBERAAL ONDERONSJE 
De organisatie van de Ruimtelijke Ordening 

m Vlaanderen heeft steeds veel te wensen 
overgelaten Tot een algemeen struktuurplan-
ning Vlaanderen is men nooit gekomen, zodat 

momenteel de Gewestplannen nog steeds de 
enige houvast en rechtszekerheid geven op 
het vlak van de open ruimten in Vlaanderen 

De overheid heeft echter in dit dossier 
steeds een lakse houding aangenomen Vanaf 
het begin heeft het kabinet van Ruimtelijke 
Ordening, dat achtereenvolgens bemand werd 
door de liberale ministers Pede, Beysen en 
Waltniel (bewust') nagelaten een planning 
inzake golfterreinen voorop te stellen en heeft 
systematisch de adviezen van haar eigen Pla
nologische dienst naast zich neergelegd 

In een eerste nota weerhield deze dienst 16 
gebieden waar golfterreinen zonder veel pro
blemen t o V milieu en omgeving gerealiseerd 
konden worden De liberaal Pede oordeelde 
echter dat iedere aanvraag afzonderlijk onder
zocht diende te worden en negeerde hierdoor 
een algemene beleidslijn Door ,,geval per 
geval" te bekijken werd hierdoor het initiatief 
aan de prive-sektor overgelaten en ontstond 
een chaotische en permanente konfliktsituatie 
tussen golfpromotoren enerzijds en natuurbe
schermers en landbouworganisaties ander
zijds Golfontwikkelaars en eigenaars van kas
teelparken en/of beschermde domeinen roken 
hierdoor hun kans om hun financieel vrij waar
deloze gronden op te waarderen 

VRIJE INTERPRETATIE 
De Planologische dienst van AROL zat met 

deze gang van zaken verveeld en stak onder 
vorm van een interne nota aan minister Pede 
,,Golf m de stroomversnelling, golfterreinen 
voor Vlaanderen" een tweede waarschuwen
de vinger op AROL stelde nogmaals duidelijk 
dat de vestiging van golfterreinen m Vlaande
ren in park- en natuurgebieden in tegenspraak 
zijn met de gewestplannen en dat golfbanen in 
deze gebieden zeker met bijdragen tot de 
natuurlijk of landschappelijke waarde van de 
open ruimten 

In juli 1986 zet minister Pede een eerste stap 
naar de uitholling van de gewestplannen Hij 
stelt dat als er bij de aanleg van het golfterrein 
geen ontbossing of reliefwijzigingen voorzien 
zijn er geen bouwtoelating vereist wordt Later 
deelt hij de golfklubs zelfs mee dat als de 
reliefwijziging kleiner blijft dan 50 cm er hele-
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maal geen vergunnng meer nodig is Op basis 
hiervan levert minister Pede m 1986-1987 ook 
een hele reeks vergunningen af die m strijd zijn 
met het gewestplan Door direkte samenwer
king met het Kabinet van Kuituur, waar een 
andere liberale minister, de heer Dewael, aan 
het roer staat, is het bovendien mogelijk ge
klasseerde landschappen geheel of gedeelte
lijk te deklasseren tot groot genoegen van de 
kapitaalkrachtige golflobby 

Het IS duidelijk dat minister Pede inspeelt op 
de vaagheid van de wet op de Ruimtelijke 
Ordening van 1962 wat betreft de definitie van 
ontbossen en reliefwijziging Artikel 44 van 
deze basiswet onderwerpt het ontbossen aan 
een vergunning Als ontbossen wordt be
schouwd het geheel of gedeeltelijk rooien van 
bomen en struiken, waardoor de struktuur en 
het uitzicht veranderd wordt Naar de letter van 
deze wet is het duidelijk dat de installatie van 
golfbanen m bosrijke omgevingen tot het ont
bossen moet gerekend worden Minister Pede 
houdt er echter een andere „interpretatie" op 
na 

Ook de 50 cm-bepaling inzake reliefwijziging 
wordt door hem verkeerd toegepast In het KB 
van 25 maart '81 wordt m verband hiermee 
gerefereerd naar zeer kleinschalige ingrepen 
in het landschap (vb zwembad, siervijver) 

HINDERLIJK 
Minister Beysen van zijn kant voert een nog 

verder doorgedreven liberalisenng van de 
Ruimtelijke Ordening door als oplossing voor 
het,,probleem van de hinderlijke gewestplan
nen" liet hij een ontwerp op de Ruimtelijke 
Ordening goedkeuren dat het voor partikulie-
ren mogelijk maakte om Bijzondere Plannen 
van Aanleg (BPA) op te laten stellen Voor 
geïnteresseerde golfontwikkelaars het middel 
om gewestplannen te kunnen wijzigen Het 
laatste obstakel om golfterreinen in te planten 
in door het gewestplan beschermde gebieden 
werd hierdoor opgeruimd 

Volgens minister H'a/fn/e/tenslotte is de vrije 
werking van de marktekonomie de bepalende 
faktor voor de planning van golfterreinen Hij 
trekt de liberale lijn in het golfdossier gewoon 
verder 

Het moet duidelijk zijn dat de liberale minis
ters de bestaande ruimtelijke wetgeving zeer 
ruim interpreteren Op deze manier en door 
samenwerking met het Kabinet van Kuituur 
werd het mogelijk om golfterreinen in te plan
ten in bos, natuurgebied en landschappelijk 
waardevol gebied, waarbij eventueel klasse-
nngsbesluiten gewoon vernietigd werden 
Door zeer laks te reageren op de overtredin
gen konden de betwiste golfterreinen gereali
seerd worden en werden onwettige praktijken 

zoals het vellen van bomen, verbouwingswer
ken en drainenngen oogluikend toegestaan 
Herstel in de vroegere situatie werd nooit 
gevorderd en aan zogeheten dunnmgskappin-
gen werden geen herbeplantingsvoorwaarden 
gekoppeld 

Het resultaat van dit alles is de steeds 
verderschrijdende uitholling van de gewest
plannen In verschillende adviezen van de 
Raad van State en AROL wordt erop gewezen 
dat deze gang van zaken de rechtszekerheid 
voor de Vlaamse burger sterk ondermijnt. 

VOOR NA 

VERLIES 

- 6 0 % 

100% 4 0 % 

OPEN 

RUIMTE 

W I N S T 

+ 4 0 % 

O % 4 0 % 

BOS OF 
BOMENRIJK GAZON? 

Een golfbaan omvat meestal 9 of 18 
holes, van elkaar gescheiden door bermen 
of struikgewas Deze grasmat moet volle
dig glad en obstakelvrij zijn Daarom wordt 
deze ,,green" soms eerst uitgebaggerd en 
met kiezel gevuld, alvorens drainagebui-
zen aan te leggen en met een speciaal 
grasmengsel in te zaaien De speelbanen 
vaneren van 100 tot 500 meter en nemen 'n 
gemiddelde oppervlakte in van 60 ha Hier
bij komt nog het verenigingsgebouw, een 
kantine of restaurant, bergruimtes voor 
materiaal, een beheerderswoning, par
keerruimte en een toegangsweg 

Een eenvoudige tekening vergelijkt de 
implikaties van de installaties in een bos en 
in een open ruimte 

Het IS direkt duidelijk dat een golfterrein 
in een bosgebied de beplanting terugdnngt 
tot 40 % Dit betekent een verlies van 
ongeveer 60 % bos, met het evenredige 
verlies van ekologische waarden Als dit 
geen ontbossing i s ' " 

Een installatie in een open ruimte daar
entegen brengt na realisatie een groen 
meerwaarde van 40 % op 
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HOE DEMOKRATISCH IS 
DE GOLFSPORT? 

J. Van Gompel: „De golfsport, zoals ze 
momenteel bestaat, is echt niet demokratisch. 
Golfklubs zijn nog steeds elitaire verenigingen. 
Lidgelden kunnen immers al snel oplopen tot 
enkele honderdduizenden. Hierbij komt het feit 
datje niet zomaar lid kunt worden, ze houden 
sterk aan hun rechten. 

Golfterreinen blijken uitermate geschikt als 
ontmoetingsplaats voor hogere zakenlieden 
en kaderieden. Velen onder hen zijn immers 
verwoede golvers en gebruiken deze sport als 
service voor buitenlandse managers en top-
kaderleden met de hoop de buitenlandse be
drijven te kunnen aantrekken. 

Ook de Vlaamse regering lijkt in dit geval op 
dezelfde golflengte te zitten, het is alsof in ruil 
voor de ekonomische vooruitgang golfterrei
nen mogen ingeplant worden op plaatsen waar 
het wettelijk niet kan." 

Deze redenering werd inderdaad aktief on
dersteund door minister Gaston Geens, voor
zitter van de Vlaamse Exekutieve die verklaar
de dat golfterreinen een ekonomische nood
zaak vervulden in het licht van het open maken 
van Vlaanderen voor buitenlandse investeer
ders. 

JAPANNERS IN HASSELT 
J. Van Gompel: „Een mooi voorbeeld hier

van is het Vlaams-Japanse golfterrein van 
Hasselt, waar vier Japanse bedrijfsmanagers 
deel uitmaken van de Raad van Beheer. Deze 
golfklub heeft ais elementaire doelstelling de 
sociaal-ekonomische ontwikkeling van Lim
burg te stimuleren en de internationale relaties 
tussen Vlaanderen en Japan te verstevigen." 

Dit gebruik van de private golfterreinen als 
uitverkoren kontaktplaats voor de bedrijfswe
reld wordt ook op de andere gesloten klubs 
toegepast. Het is hierbij duidelijk dat bij open
stelling van deze klubs het elitaire karakter 
verloren gaat, waardoor ook de zakenwereld 
minder interesse zal vertonen. Vanuit hun 
standpunt hebben golfpromotoren er inder
daad alle belang bij het elitaire niveau te 
behouden. 

J. Van Gompel: „Ook het argument dat 
golfterreinen een funktie hebben als toeristi
sche vernieuwing is in tegenspraak met dit 

elitaire karakter. Waar golfklubs beperkt zijn 
tot 400 a 500 leden, kunnen de gebieden waar 
ze gerealiseerd zijn vaak plaats bieden aan 
duizenden passieve rekreanten, wandelaars 
en natuurliefhebbers. 

Dit is vaak de reden waarom de plaatselijke 
bevolking in opstand komt omdat bossen en 
duinen, die reeds een rekreatieve funktie had
den, nu plots afgesloten worden ten behoeve 
van een elitaire groep. 

De Golffederatie neemt mderdaad een dub
belzinnig standpunt in. Haar voorzitter, de 

„De Koninklijke Belgisclie golf
federatie telde eind 1987 onge
veer 11.000 Vlaamse leden. Voor 
deze federatie is de demokrati-
sering van de golfsport een prio
riteit, maar tocii handhaaft ze 
een dubbelzinnige positie". Aan 
het woord is John van Gompel, 
woordvoerder en ondervoorzit
ter van Natuurreservaten, de 
Vlaamse afdeling van BNVR 
(Belgische Natuur en Vogelre
servaten). Natuurreservaten is 
een private natuurbehoudsvere-
niging van 21.000 leden. De ver
eniging heeft vanuit het oogpunt 
van het leefmilieu het golfdos-
sier gevolgd en verenigde de 
ganse problematiek in een gede
tailleerde golfnota waarmee ze 
onlangs in de publiciteit traden. 

heer Duys mag dan verklaren dat golfterreinen 
op oude industrieterreinen, stortplaatsen en 
rekreatiezones kunnen gerealiseerd worden, 
in praktijk steunt hij echter de plannen van 
privé-domeinen. Waar de inplanting voorzien 
wordt in toeristische zones is het gesloten 
karakter van de klubs tevens in tegenspraak 
met het idee van toeristische vernieuwing." 

Het kan duidelijk anders. Twee golfspecialis-
ten uit het Britse golfmekka willen van België 
het centrum van de Europese golf maken en 
plannen een cirkuit van 6 terreinen. 

John Van Gompel, woordvoerder Na
tuurreservaten auteur golfnota: „Voor 
ons is aanleg van golfterreinen in na
tuur- park- en bosgebieden onverant
woord." 

TO PLAY GOLF 
SHOULD BE F 

Ze vertrekken van het idee dat de golfsport 
een publieke sport behoort te zijn. En inder
daad, voor hen moet het ook voor Jan Modaal 
mogelijk zijn om enerzijds deze sport te kun
nen leren en anderzijds de uitrusting en de 
banen te gebruiken tegen een demokratische 
prijs van + 200 fr./uur. Ze zijn er tevens 
voorstander van hun golfterreinen te plannen 
buiten belangrijke groenzone's of kasteelpar
ken. Hun eerste golfterrein wordt alvast inge
plant op een oud stortterrein. 

Ook in Nederland wordt de planning van 
golfterreinen strikt gestuurd vanuit de over
heid. Via de Rijksnota ,,rekreantenbeleid" 
wordt duidelijk gesteld dat golfterreinen niet 
aanvaardbaar zijn in natuurgebieden, nationa
le parken, bossen en waardevolle landgoede
ren. Teneinde de sport te veralgemenen werd 
hiervoor een subsidieregeling opgezet met als 
voorwaarde de openbare toegankelijkheid van 
de golfbanen. 
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GOLF VERSUS NATUUR 
Voor golfpromotoren is het duidelijk. Golfter

reinen vormen geen degradatie van bestaande 
natuurwaarden, integendeel, golfterreinen vor
men een belangrijk element in het behoud van 
de open ruimten in Vlaanderen. 

J. van Compel: ,,Het Is duidelijk dat er 
doelbewust een spraakverwarring geschapen 
werd tussen het begrip ,,parkachtig land
schap" en ,,natuurgebied". Als het golfterrein 
Ingepland wordt op een oud stort dan kan dit, 
binnen bepaalde grenzen, een landschap ver-
beterend effekt tot gevolg hebben. In deze zin 
is het ook juist te stellen dat golfterreinen 
kunnen bijdragen tot het behoud van de open 
ruimten." 

Kasteelparken, bosgebieden, beschermen
de landbouwgebieden en vooral natuurgebie
den hebben echter een rijpingsproces van vele 
decennia lang ondergaan. In deze gebieden 
betekent de aanleg steeds een ernstige degra
datie of zelfs een totale vernietiging van fragie
le ekosysternen. 

J. van Compel: ,,Een golfterrein is steeds 
kunstmatig. Door vergraving en dralnering van 
de bodem wordt de bodemstruktuur ernstig 
gestoord. Zelfs een gedeeltelijke ontwatering 
kan al snel de kwaliteit van de vegetatie 
aantasten. In bos- en parkgebieden moet de 
vegetatie voor een groot deel verwijderd wor
den (zie kaderstuk) en bovendien intensief 
beheerd (maaien, bemesten, herbiciden...). 

Het resultaat Is een biologische waardeloze 
grasmat die ekologisch ver van natuurlijke 
graslanden afstaat." 

Er kan inderdaad niet gediskussieerd wor
den over de waardevermindering die met de 
inplanting in belangrijke groenzones gepaard 
gaat. Deze ingrepen hebben niet alleen be
langrijke gevolgen voor het bos, park of na
tuurgebied als ekosysteem, maar ook voor de 
autochtone flora- en fauna-elementen. Het zijn 
immers de meest kritische soorten die het 
eerst verdwijnen. 

J. van Compel: „Neen, het argument van 
golfontwikkelaars om de aanleg van golfterrei
nen als een verrijking van groengebieden te 
beschouwen, kan door ledere wetenschapper 
makkelijk ontkracht worden. Voor de buiten
staander en de politieke leiders blijkt dit even
wel niet zo evident." 

VLAAMSE PROSTITUTIE 
Wij zijn niet tegen de golfsport. Integendeel, 

iedere sporttak moet de mogelijkheid hebben 
zich te ontwikkelen, maar dan binnen de 
bestaande wetgeving en daar waar het ge
westplan dit toelaat. 

De Volksunie kan echter niet akkoord gaan 
met de manier waarop het golfdossier momen
teel benaderd wordt. 

Vanaf het begin werden de overtredingen 

van het gewestplan d.m.v, interpellaties, parle
mentaire vragen en platselijke akties aan de 
kaak gesteld (o.a. Vic Anicaux, A. De Beul, D. 
Vervaet). 

VAN EDELEN BLOEDE... 
Voor eigenaars van kasteelparken en 

geklasseerde domeinen is de aanleg van 
een golfterrein de enige mogelijkheid om 
hun ekonomisch waardeloze gronden 
alsnog te valoriseren. 

Het is dan ook opvallend dat de aan
vragers vaak terug te vinden zijn in de 
hogere klassen van edelmannen, baron
nen, grootgrondbezitters of andere 
blauwbloedigen. 

Tielt-Winge: Philipe de Roberti De 
Winghe. 

fi/lelsbroek: Baron Snov. 

Overijse: Graaf Marnix van Sint-Alde-
gonde. 

Ranst: Baron Charon. 

Schilde: Baron Rolin. 

Petegem: Delacroix d'Ogimont. 

Knokke: aanvraag door Graaf Lippens. 

Het is vanzelfsprekend dat de invloed 
van deze elitaire klasse verder gaat dan 
de dorpspolitiek... 
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In het bijzonder schrijnende geval van Tielt-
Winge eiste de plaatselijke VU-afdeling zelfs 
een openbaar onderzoek rond de mogelijke 
inplanting van het golfterrein. 

De Volksunie heeft er geen problemen mee 
dat Vlaanderen als ekonomische draaischijf 
uitgebouwd wordt. Het aantrekken van buiten
landse investeringen mag evenwel niet ten 
.koste gaan van het Vlaamse natuurpatrimoni
um. Onze landschappen en kuituur maken 
immers deel uit van onze Vlaamse eigenheid. 
Dit Vlaanderen mag zich niet ten koste van zijn 
groene ruimten prostitueren aan buitenlandse 
investeerders, topmanagers en andere Japan
ners. 

Buitenlandse investeerders kunnen ook op 
andere manieren aangetrokken worden zon
der hiervoor waardevolle landschappen op te 
offeren. 

Het leggen van hoogstaande kontakten kan 
immers ook op openbare golfterreinen of pnvé-
golfterreinen volgens de regels van de ruimte
lijke ordening (R.O.). 

VERZADIGD 
De golfproblematiek onderstreept nogmaals 

de hiaten in de ruimtelijke ordening in Vlaan
deren. Het blijkt mogelijk de basiswet van 1962 
met allerlei foefjes te omzeilen. Teneinde der
gelijke praktijken in de toekomst onmogelijk te 
maken moet er op korte termijn werk gemaakt 
worden van de daadwerkelijke bescherming 
van de open ruimten. 

Daartoe moet er opnieuw gestreefd worden 
naar een algemeen struktuurplan Vlaanderen, 
gebaseerd op een lange-termijnvisie. 

In tweede instantie moet geijverd worden 
voor de oprichting van een onafhankelijke 
planologische dienst, die niet enkel en alleen 
van het Kabinet R.0. afhangt, maar bindende 
adviezen verleent in het kader van het struk
tuurplan Vlaanderen. 

In afwachting van een aanpassing van de 
wet op de ruimtelijke ordening moet er een 
moratorium ingesteld worden op grootschalige 
infrastruktuurwerken in belangrijke groenge
bieden en gebieden met grote landschappelij
ke waarde. In de wet op de RO dient de 
invoering van een vergunningsplicht voor ve
getatie- en reliëfwijziging ingeschreven te wor
den voor N- en R-zones van het gewestplan. 

Het wijzigen van gewestplannen kan in de 
toekomst enkel nog in samenspraak met de 
voltallige Vlaamse Eksekutieve, terwijl de mi
nisters van Landbouw en Leefmilieu daadwer
kelijke medebeslissingsbevoegdheid moeten 
krijgen. VU-voorzitter Jaak Gabriels onder
streepte in zijn nieuwjaarstoespraak zelfs het 
belang van het,,opschortend veto-recht" van 
de minister van Leefmilieu bij milieubelaste-
nee maatregelingen. 

De verzadigingsgraad van golfterreinen voor 
Vlaanderen lijkt stilaan bereikt te zijn. 

Het Gewestplan mag dan een statisch 
dokument zijn, het is voor natuurbescher
mers en bewuste beleidsverantwoordelij
ken het enige juridische liouvast in hun 
strijd voor het behoud van de groene en 
open ruimten in Vlaanderen!!! 

Het gewestplan is in deze materie 
eenduidig en formeel (toelichting bij KB 
van 28 december 1972 betreffende de 
gewestplannen). 

DË GROENGEBIEDEN 
Onder deze noemer vallen Natuurge

bieden (N) en Natuurreservaten (R). 
Natuurgebieden: 
toegestaan 
— alle werken vereist voor het behoud, 

bescherming en herstel van het natuurlij
ke milieu. 

verboden 
— oprichten van gebouwen 
— overschakelen naar agrarisch 

grondgebruik 
— ontginnen van heiden en venen of 

wijziging van de vegetatie ervan. 
Expliciet vermeld; aanleg van wegen 

en -infrastruktuurwerken en het ontbos-
sen zijn schadelijk voor het natuurge
bied. 

Natuurreservaten: 
toegestaan 
— enkel de werken die nodig zijn voor 

de aktieve of passieve bescherming van 
het gebied, met name de beheerswerken 
nodig voor het behoud en herstel van de 
natuurreservaten. 

PARKGEBIEDEN 
Zowel privé-parken als openbare par

ken vallen onder deze noemer. 
Parkgebieden: 
toegestaan 

— enkel die werken die strikt noodza
kelijk zijn voor openstelling, het behoud, 
verfraaiing en/of aanleg van het park. Het 
is geenszins de bedoeling parkgebieden 
te transformeren in gebieden voor re-
kreatie. 

^ ^ « « j S j - s A * * * * ' 

Indien volgens rentabiliteits- en versprei-
dingsonderzoek toch een tekort aan golfterrei
nen onderkend wordt, moeten deze aangelegd 
worden in marginale terreinen als oude stor
ten, zanduitgravingen, opgespoten terreinen 
of vergeten industrieterreinen. 

Er moet bovendien op gewezen worden dat 
het Vlaamse regeerakkoord duidelijk vermeldt 
dat golfterreinen in reservaat-, natuur- en land
schappelijk waardevolle gebieden verboden 
zijn. 

Enkel door een stringente toepassing van de 
gewestplanning, gekoppeld aan een strengere 

beteugeling van inbreuken op de wet van 
ruimtelijke ordening kan men komen tot een 
betere bescherming van het natuurlijke patri
monium in Vlaanderen. Voor hen die reeds 
langer in het vak staan, weten dat dit enkel 
realiseerbaar is door politieke goodwill. 

Aan ons zal het met liggen. 

Samenstelling: Patrick Hermans 

De Golfnota kan verkregen worden bij v.z.w. 
Natuurreservaten, Kn. Ellsabethla^n 57 te 9000 
Gent (+ 3 zegels van 13 fr.) 
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DE ROME-REIS 
VAN PRIESTER DAENS 

IN ME11895 

B
IJ de wetgevende verkiezingen van 
1895 trad de Christene Volkspartij 
in het arrondissement Aalst volko
men zelfstandig op en bracht pries
ter Adolf Daens in het Parlement, 
na een geruchtmakende verkie
zingsstrijd tegen de Katolieke Par
tij Die breuk leidde overigens tot 
een disciplinair konflikt tussen de 
Gentse bisschop A Stillemans en 
Adolf Daens en tot een kerkelijke 

bestraffing van deze laatste 

Zowel in België zelf als m Rome keek de 
kerkelijke overheid gealarmeerd maar beslui
teloos toe Van begin 1895 af bleek de gehele 
knsten-demokratie stelselmatig de zijde van 
de Chnstene Volkspartij te zullen kiezen, waar
door van de weeromstuit de konservatieve 
druk op de kerkelijke overheid verhoogde De 
Aalsterse politikus en diplomaat baron Leo De 
Bethune en de te Aalst verkozen volksverte
genwoordiger Charles Woeste leidden het 
weerwerk tegen de kristen-demokraten Ge
steund door koning Leopold II een deel van de 
Belgische regenng en de Belgische diplomatie 
en een aantal vooraanstaande geestelijken 
slaagden zij er betrekkelijk gemakkelijk in om 
de Vatikaanse passiviteit ten opzichte van de 
politieke moeilijkheden in België te doorbre
ken De Brusselse nuntius was hen daarbij 
behulpzaam en bereidde vanuit België een 
scenario voor waarbij een Romeinse veroorde
ling van A Daens de inleiding moest worden 
voor een kerkelijke veroordeling van de kns
ten-demokratie Ter uitvoering van dat scena-
no zorgde de nuntius ervoor dat priester Daens 
naar Rome geroepen werd Uiteindelijk bekwa
men de konservatieven echter nooit wat zij 
wensten en verhoopten 

BOEK VERSTUURD..: 
Op 1 mei 1895 liet de paus aan de Brusselse 

nuntius weten dat Adolf Daens zich zo haast 
mogelijk naar Rome diende te begeven Op 5 
mei lichtte de nuntius op zijn beurt de Aalster
se priester in omtrent de pauselijke konvokatie 
en ging daarbij elke nadere toelichting uit de 
weg Zonder enig vermoeden te bezitten dat 

zijn persoonlijke veroordeling te Rome reeds 
klaar lag, stelde Daens zich toch angstig en 
weigerachtig op Tijdens een meeting die de
zelfde dag in Borgerhout werd gehouden ver
klaarde hij dat hij door de paus was uitgeno
digd om met deze een gesprek te hebben over 
„de ware toestand m Vlaanderen" maar dat hij 
zo'n reis voorlopig met kon betalen 

Van 1890 af ontwikkelde zich in 
België de kristen-demokratie ais 
een sociale beweging met toene
mende politieke oriëntering. In 
oktober 1895 zouden de eerste 
verkiezingen bij Algemeen 
(Meervoudig) Stemrecht plaats
grijpen en de kerkelijke overheid 
bleek er niet te zullen in slagen 
alle gelovigen elektoraal samen 
te houden binnen eenzelfde ka-
tolieke partij, die overigens vol
komen gedesorganiseerd was 
geraakt omdat haar progressie
ve en haar konservatieve vleu
gels danig uit elkaar waren ge
groeid. Desondanks kon op de 
valreep vermeden worden dat 
radikale en gematigde kristen-
demokraten aan de ene zijde en 
radikale gematigde konservatie
ven aan de andere zijde elekto
raal hun eigen weg gingen. Al
leen in Aalst bleek de breuk niet 
meer te lijmen. 

Door een en ander had A Daens echter diep 
in het eigen vlees gesneden hij liet de indruk 
ontstaan dat hij ongehoorzaam was tegenover 
de H Stoel en daarenboven bood hij de 
nuntius ruim de tijd om bijkomende negatieve 
informatie omtrent zijn persoon aan de H 
Stoel over te maken 

In de vroege morgen van 11 mei reisde A 
Daens tenslotte vanuit Aalst naar Rome af, via 

Parijs L De Bethune had blijkbaar zijn infor-
mant(en) ingeschakeld en telegrafeerde aan 
de nuntius ,,Livre expedie hier matin a Pans 
Lettre expres suivra", wat mets minder bete
kende dan ,,A Daens is gisterenmorgen naar 
Parijs vertrokken Nadere toelichting volgt per 
ijibode" 

In het Vatikaan, waar inmiddels een nieuw 
overleg omtrent de zaak-Daens had plaatsge
had tussen de paus en zijn staatssekretaris M 
Rampolla, werd het nieuws van A Daens' 
afreis met opluchting ontvangen Men leefde 
er immers in de overtuiging dat men de pnes-
ter op de valreep zou kunnen verhinderen een 
nieuwe partij te stichten, tegen de Katoiieke 
Partij m Die nieuwe partij was inmiddels 
echter reeds ruim twee jaar aktief (De Chnste
ne Volkspartij werd op 15 apnl 1893 in Okegem 
gesticht) 

A Daens verbleef van zaterdagmiddag 11 
mei tot zondagmiddag 12 mei in Parijs en 
ontmoette daar ondermeer de progressieve 
katoiieke socioloog H Lorin, van wie hij een 
introduktie ontving bij mgr C Morey, die in 
Rome vaak fungeeerde als pleitbezorger bij de 
paus voor sociaal-vooruitstrevende Franse ka-
tolieken 

Op 14 mei arriveerde pnester Daens in 
Rome Vooruitlopend op zijn aankomst aldaar, 
hadden L De Bethune en Ch Woeste een 
kampagne ingezet die de H Stoel ervan dien
de te overtuigen dat een Romeinse ingreep 
dnngend noodzakelijk was, tegen de kristen-
demokraten in het algemeen en tegen A 
Daens in het bijzonder De Bethune schakelde 
daarvoor E Whettnall in, die Belgisch ambas
sadeur was te Londen en voorheen — als 
Belgisch gezant bij de H Stoel — de eerste 
was geweest die de paus om sankties tegen de 
kristen-demokratie had verzocht Ch Woeste 
en zijn omgeving verzochten de Belgische 
regering een speciale gezant naar Rome te 
zenden De regering, bevreesd voor een geïrri
teerde reaktie vanwege de paus om de Belgi
sche inten/entie-ijver, aarzelde maar belastte 
tenslotte de gematigde konservatieve senator 
J D'Ursel met die zending 
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Priester Adolf Daens, livre expédié. 

De aanwezigheid van J. D'Ursel in Rome 
viel samen met die van de kristen-demol<ra-
tisch gezinde Luikse bisschop V.-J. Doutreloux 
en beiden ontmoetten in Rome ook priester A. 
Daens. Leopold II, die — naar achteraf zou 
blijken — terecht betwijfelde dat de konserva-
tieven praktisch nut zouden halen uit de zen
ding van de senator, eiste van de Belgische 
regering een bijkomende diplomatieke tussen
komst. Omdat de regering daarop niet wenste 
in te gaan, zond de koning zelf een gezant. 
Deze kwam in Rome aan toen A. Daens reeds 
was afgereisd en de zaak-Daens voorlopig was 

afgesloten. De koninklijke demarche had dus 
geen enkele onmiddellijke invloed meer op de 
houding die de H. Stoel had aangenomen 
t.o.v. A. Daens. 

ONTGOOCHELING " 
Priester Daens verbleef tot 23 mei in Rome. 

Hij werd er herhaaldelijk ondervraagd door de 
Sacra Congregazione del Concilio, een curie
afdeling die zich bezighield met problemen 
inzake de kerkelijke tucht van seculiere pries

ters en gelovigen. Tijdens de periode waarin 
die ondervragingen plaatsgrepen bereikten 
het Vatikaan berichten omtrent de verbloe
mende wijze waarop de Aalsterse kristen-
demokraten de reis van A. Daens voorstelden. 
Die berichten waren afkomstig van de Brussel
se nuntius, die ze op zijn beurt ontving van L. 
De Bethune. Wellicht werd Daens in het Vati
kaan gekonfronteerd met die feiten, waarvan 
hij overigens zelf door zijn verklaringen in 
Borgerhout aan de basis lag. 

,,'t Beste is dat gij weinig zegt over mijn 
verblijf in Rome", schreef hij daarom op 17 mei 
aan zijn broer Pieter, die in bijna-euforische 
toon bleef berichten over de Rome-reis. 

Tijdens de ondervragingen door de Sacra 
Congregazione del Concilio trachtte Daens op 
vruchteloze wijze de teneur van de gesprekken 
af te leiden van zijn persoonlijke konfliktueuze 
situatie met de kerkelijke en burgerlijke over
heden, om de zaak te kunnen richten naar het 
principiële vlak: de noodzaak van een autono
me kristen-demokratische partij in België en 
de daaruitvoortvloeiende rechtvaardiging van 
zijn eigen parlementair mandaat. De priester 
slaagde er evenmin in de drie verwijten die 
tegen hem werden ingebracht te weerleggen, 
nl. het uitlokken van tweedracht onder de 
katolieken, het samenspannen met de socialis
ten en de ongehoorzaamheid jegens zijn bis
schop. 

In een afsluitend rapport dat hij richtte aan 
de prefekt van de Sacra Congregazione del 
Concilio vatte hij in een vrij sereen en afstan
delijk betoog zijn verdediging samen. Maar in 
de brieven die hij schreef aan paus Leo XIII en 
aan diens staatssekretaris M. Rampolla, res-
pektievelijk vóór zijn vertrek uit Rome en na 
zijn terugkeer m Aalst, klonk diepe ontgooche
ling en bitterheid om de stugheid waarmee de 
H. Stoel hem had bejegend. 

Priester Daens had in het Vatikaan indei-
daad op weinig inschikkelijkheid kunnen reke
nen. Alvorens uit Rome af te reizen ontving hij 
een geschreven waarschuwing, waarin hij in 
vrij streng klinkende bewoordingen werd te
rechtgewezen om zijn persoonlijke politieke 
aktie, waarmee hij in de ogen van de H. Stoel 
zijn priesterlijke waardigheid kompromitteer-
de, de maatschappelijke orde bedreigde en 
verdeeldheid bracht onder de katolieken. 
Daarenboven werd Daens verzocht zich on
derdanig en volgzaam te tonen ten opzichte 
van zijn bisschop. In bedekte termen werd 
tenslotte gesuggereerd dat de priester beter 
kon verzaken aan zijn burgerlijke-politieke 
rechten. 

Uiteindelijk diende Daens Rome te verlaten 
zonder ontvangen te zijn door de paus en 
zonder het bezit van de pauselijke zegen. Fel 
onder de indruk van die stugheid, hoopte 
Daens tot op het allerlaatste ogenblik vóór zijn 
vertrek, de paus te kunnen ontmoeten en zich 
bij deze te rechtvaardigen voor zijn persoonlij
ke politieke aktie. 

\> 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

De H. Stoel beschouwde de waarschuwing 
aan Adolf Daens als een geheim te houden 
maatregel en negeerde daardoor het verzoek 
van de nuntius — die het hele scenario van de 
ondervraging en de waarschuwing had opge
zet — en van de koning om er ruime ruchtbaar
heid aan te verlenen. 

UITGESTOTEN 
In feite had de H. Stoel het tegen A. Daens 

opgezette scenario slechts gedeeltelijk uitge
voerd : de Aalsterse priester werd ten persoon
lijke titel gewaarschuwd zonder dat de H. Stoel 
een uitspraak te gronde deed omtrent de 
politieke aktie van de Christene Volkspartij en 
door aan het dokument de geheimhouding te 
verbinden werd verhinderd dat de Belgische 
konservatieve katolleken gebruik konden ma
ken van het hele gebeuren in hun strijd tegen 
de kristen-demokraten. Noch Leopold II, noch 
L. De Bethune en Ch. Woeste hebben ooit 
duidelijk geweten hoe de zaak-Daens in Rome 
haar beslag had gekregen. 

Vingen de konservatieven in mei 1895 in 
Rome duidelijk bot, voor Daens heeft de aan
gelegenheid op korte en lange termijn ten
slotte dramatische gevolgen gekend. Hijzelf 
hield zich onmiddellijk na zijn terugkeer uit 
Rome opvallend stil, maar zijn achterban legde 
de Rome-reis uit als één triomftocht en dit 
provocerend triomfalisme leidde ertoe dat L. 
De Bethune de nuntius — en dus ook Rome — 
ongerust, ongeduldig en verontwaardigd om 
toelichting vroeg. 

En in Gent stelde de bisschop priester 
Daens verantwoordelijk voor wat niet door hem 
maar namens hem door de daensisten werd 
geschreven. Het was het begin van een lange 
reeks kerkelijke straffen tegen Adolf Daens. 

Priester Daens was objektief beschouwd 
niet vrij te pleiten van dubbelzinnigheid in zijn 
houding tegenover medestanders en tegen
standers en miste vaak inzicht in de politieke 
verhoudingen en de diplomatieke geplogenhe-
den binnen het kerkelijk instituut. Maar de 
lange reeks van kerkelijke straffen en vernede
rende behandelingen zijn in hoofdzaak het 
gevolg van de kwade trouw en de vooringeno
menheid van de kerkelijke en burgerlijke mi
lieus die hem bestreden. 

In 1907 werd hij op zijn sterfbed door de 
bisschop verplicht zichzelf te beschuldigen 
van dwaling en ongehoorzaamheid en hierom 
vergiffenis te vragen. Van de weeromstuit 
werd hij uitgesloten uit de kristen-demokrati-
sche partij, door radikale medestanders die de 
juiste toedracht van die onderwerping niet 
kenden en die onderwerping overigens afwe
zen. 

Méér dan een politiek drama werd de zaak-
Daens een menselijk drama. 

Een daensistische stamboom is vandaag een goede troefkaart. 

Frans-Jos Verdoodt 

DAENSISTEN 
Honderd vijftig jaar geleden werd Adolf 

Daens geboren. Het turbulente politieke 
leven van de priester is algemeen be
kend, evenals zijn kwaliteiten en zijn 
gebreken, zijn konflikt met de Kerk en 
zijn vaak moeilijke verhouding tot zijn 
dichtste medestanders en tenslotte de 
wijze waarop hij werd behandeld door 
zijn tegenstanders. 

Het soort kristen-demokraten van wie 
Adolf Daens — soms tegen wil en dank 
— als symbool fungeerde werden daen
sisten genoemd, opdirekte, misprijzende 
toon in sommige segmenten van de Bel
gische Kerk, op afstandelijk-afwijzende 
toon in Rome. Hoe ook, weldenkende 
lieden hadden het niet begrepen op de 
daensisten. 

De geschiedenis keert echter vaak de 
rollen om en wat dissident is kan in 
orthodoxie verkeren. Een daensistische 
stamboom is vandaag een goede troef

kaart in het sociaal-politieke landschap, 
over partijen en idologieën heen. Zodien-
de maakt die geschiedenis van de daen
sisten opnieuw wat zij altijd geweest zijn: 
flaminganten die niet te beroerd waren 
om met travaillisten op te stappen, gelovi
gen die te antiklerikaal waren om katoliek 
te zijn, socialisten die te verlicht waren 
om de burger in de priester niet te steu
nen. 

Of de daensisten dan wel hun tegen
standers het gelijk langs hun kant had
den is eigenlijk niet zo belangrijk meer. 
Belangrijk is wel dat de geschiedenis hen 
uit hun decennia durende diaspora heeft 
weggehaald. 

Tijdens het kantelend maatschappelijk 
beeld van de late Negentiende Eeuw 
waren zij helden, martelaars of verguis
den. 

Vandaag zijn zij onrustige pluralisten-
avant-la lettre. 
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WIJ IN EUROPA 

SOCIALISTEN VERDEELD 
OVER KERNWAPENS 

T
IJDENS de maart-zitting van het 
Europees Parlement kwam het 
verslag van het Nederlandse Eu-
roparlementlid Renders over de 
veiligheid van West-Europa aan 
bod. De Europese Gemeenschap 
heeft het steeds moeilijk wanneer 
het moet nadenken over zijn ei
gen veligheid. Het duurde tot 
1981 vooraleer de Raad besloot 
zich bezig te houden met de „poli

tieke aspekten van zijn veiligheid". De term 
defensie wordt daarbij zorgvuldig vermeden 
en wordt strikt voorbehouden aan de NAVO of 
de Westeuropese Unie. Niets nieuws onder de 
zon met het verslag Renders: het volgt de 
heersende NAVO- en WEU-opvattingen over 
vrede, veiligheid en defensie. 

HERZIENING 
In zijn tussenkomst stelde VU-Europarle-

mentslid Jaak Vandemeulebroucke dat een 
goed vredesbeleid zich niet alleen met militaire 
maar ook met niet-militaire problemen moet 
bezighouden. Hij pleitte voor een vernieuwd 
Europees veiligheidsdenken. West-Europa 
moet hierbij de kans krijgen zich op te werken 
tot een aktieve bemiddelaar tussen de groot
machten. De Europese pijler binnen de NAVO 
heeft volgens Vandemeulebroucke alleen 
maar zin wanneer de partners bereid zijn een 
eigen defensiekoncept te ontwikkelen. Dat 
betekent de ontwikkeling van een defensief 
beleid ten aanzien van het Oostblok, geba-

ADVERTENTIE 

seerd op zones van verminderde of niet-bewa-
pening in Midden-Europa. Zo'n koncept gaat 
hand in hand met een dinamisch ontspan-
ningsbeleid dat streeft naar stabiele verhou
dingen tussen Oost- en West-Europa. 

De EG-lidstaten die lid zijn van de NAVO 
moeten volgens Vandemeulebroucke op korte 
termijn in volle vrijheid kunnen beslissen over 
de besluiten die de NAVO aanbeveelt. Dat 

STRAATSBURG - Een overwel
digende meerderheid van Euro
parlementsleden weigert het 
NAVO-voornemen tot moderni
sering van de korte afstandsra-
ketten af te keuren. Tot die meer
derheid behoort de voltallige li
berale en kristen-demokratische 
fraktie, de Vlaamse CVP'ers in-
kluis. Maar ook het overgrote 
deel van de socialisten stemde 
tegen. 

betekent op langere termijn de herziening van 
het NAVO-verdrag waarbij de huidige bewape
ningsinspanningen van offensieve naar defen
sieve doeleinden gericht moeten worden. 

Vandemeulebroucke verzette zich ook uit
drukkelijk tegen elke poging om in Europa 
nieuwe kernwapens op te stellen of te ontwik
kelen. De Nederlandse socialiste len Van den 
Heuvel wou dit verzet in de resolutie opgeno-

Jaak Vandemeulebroucke wil een 
eigen Europese stem binnen de NAVO. 

(foto Peustjens) 

men zien. Uit de stemming bleek echter dat ze 
daarin niet gevolgd werd. Een meerderheid 
van parlementsleden, socialisten inbegrepen, 
verwierp dit amendement. Een openlijke illus
tratie van de verdeeldheid binnen de socialisti
sche fraktie. 

Vandemeulebroucke betuigde zijn steun 
aan organisaties die voor vrede en ontwape
ning werken en zoeken naar nieuwe vormen 
van politiek leiderschap. Hij nep meteen op tot 
deelname aan de waarschuwingsbetoting te
gen de geplande modernisering van kernwa
pens op 16 april te Brussel, (bs) 

WMMMtitiiiiit/IttttHHtttii ..JtL 
verandas genkn.v. 
gtMMmmammmMtutitiiintt/niitutti 
Kreatiever bouwen voor beter wonen" 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

BOH: 
Ja, ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin

gen. 

Naam: 

Adres 

Gemeente • Tel 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

Info r ] veranda/pergola AZ Privé 
n veranda/pergola Horeca 
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SIEMENS 

Een perfekte wasbeurt in 30 minuten, 

De Aqualift-tromme 

Besparen op water, elektriciteit en 
wasmiddel zonder te raken aan de kwaliteit 
van de was'' Het lijkt bijna onmogelijk En 
toch De wasmachines van Siemens bieden 
een eenvoudige oplossing deAqualift Een 
revolutionaire techniek voor perfekte was
beurten 

De Aqualift-trommel heeft schoepen 
aan de buitenzijde en die brengen het water 
uit de kuip naar boven Dat water stroomt door 
sproei-openingen terug in de trommel Zo 
wordt uw linnen voortdurend van bovenaf met 
water en wasmiddel doordrenkt Het resultaat 
IS een uiterst grondige en tegelijk delikate was-



'Een spaarrekord van Siemens, 

beurt Met beduidend minder water, minder 
energie en minder wasmiddel 

En er is nog méér Speelt de jongste 
tennis? Volg je danslessen'? Een ultra-kort 
programma fnst je licht bevuild linnen op in 
een rekordtijd van 30 minuten Onze voor 
sprong is meer dan ooit uw komfort Siemens. Onze voorsprong, uw komfort. 



Aï 
ch die gekke invallen 
toch van Patrick Stond 

^hij gisteren op wou hij 
perse naar Schotland' Wel 
ke vlieg hem gebeten heeft 
weet ik met — wel dat we 
s avonds goed en wel met 
onze wagen inscheepten in Zeebrugge 

Let it be dacht ik en kocht hem een 
mooie aansteker Aan boord wel te ver 
staan En omdat alles er toch tax free 
was deed ik mezelf in één adem ook 
maar een flacon parfum cadeau Hoe 
zou je zelf zijn'' 

Volgde een zalig diner in het boord-
restaurant Daarna pousse-café in de bar 
en een rondje roulette in het casino Voor 
n verkwikkende nachtrust zochten we 
onze persoonlijke kajuit op disco en bios
koop bewaren we voor de terugvaart 

Jammer datje zo snel in Huil bent ik 
was best nog een dagje aan boord ge
bleven Zeker voor die voordelige prijs 
Bovendien gelden er voor groepen se

nioren studenten gezinnen 
(kinderspeelruimtevoorzieni) 
en voor korte verblijven ook 
nog speciale tarieven Mij 
een raadsel hoe ze t doen 

«Anyway» t is zalig hier 
in Schotland want de Schotten weten 
met kennersblik m n Continental look 
naar waarde te schatten 

Vraag uw gratis brochure 89 bi) 
NORTH SEA FERRIES LEOPOLD II DAM 13 

8380 ZEEBRUGGE TEL 050/54 34 30 

Of raadpleeg uw reisbureau 

NAAM 

ADRES 

D E L U X E H O T E L S N A A R E N G E L A N D 



EKOFRONT 

WESTHOEK BETOOGDE 
MASSAAL TEGEN KERNAFVAL 

De anti-kernafvalmanifestatie op paasmaan
dag 27 maart te Alveringem-Veurne is uitge
groeid tot de grootste betoging in de Westhoek 
sedert decennia. Ongeveer 10.000 betogers 
hebben die dag hardop „neen" gezegd tegen 
de plannen van de NIRAS om in de Alverin-
gemse deelgemeente Izenberge eventueel 
laag-radioaktief kemafval te dumpen over en
kele jaren. Aan de driedelige manifestatie werd 
deelgenomen door ca. 1.800 fietsers, 600 
trakteren, 600 personenvs/agens, 100 ruiters en 
5.000 wandelaars. Op een ludieke en kreatieve 
manier moesten NIRAS en staatssekretaris 
voor Energie E. Deworme het vaak in opschrif
ten en slogans ontgelden. 

De Volksunie van het arr. Oostende-Veurne-
Diksmuide en uit zowat geheel West-Vlaande-
ren liet zich geenszins onbetuigd, maar viel op 
door haar sterke aanwezigheid. Initiatiefnemer 
burgemeester Valere Quaghebeur en schepen 
Mark Wackenier mochten zich verheugen in 
de steun van talrijke mandatarissen, waaron
der niet in het minst de indrukwekkende ver
schijning van burgemeester Antoine Denert 
van Kruibeke, ook een door kernafval bedreig
de gemeente. Bij de VU-prominenten noteer
den we ook de aanwezigheid van Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke, senator 
Michiel Capoen uit Zillebeke, volksvertegen
woordiger Jan Loones uit Oostduinkerke, 
schepenen Rik Sohier en Werner Claeys uit 
Poperinge, OCMW-voorzitter Noël Degryse uit 
De Panne en verder tal van VU-gemeente-
raadsleden en OCMW-raadsleden. 

18 X NEEN 
In zijn slottoespraak formuleerde burge

meester Quaghebeur in naam van de 18 West
hoekburgemeesters een krachtig neen tegen 
de NIRAS-plannen. Hij kondigde aan dat de 
Westhoek niet ingaat op de uitnodiging van 
staatssekretaris Deworme om een gelijkaardig 
kernafvalgraf in Noord-Frankrijk te bezichti
gen. En aangezien het betrokken kabinet zegt 
rekening te zullen houden met de wil van de 
bevolking, is het volgens V. Quaghebeur zon
der meer duidelijk dat de Westhoek op paas
maandag 27 maart 1989 het pleit gewonnen 
heeft! 

De Westhoek betoogde op maandag 27 maart massaal tegen het eventuele 
dumpen van laag-radioaktief kernafval in Alveringem-lzenberge. Ook de Volks
unie liet zich niet onbetuigd, maar viel op door haar sterke aanwezigheid van 
prominenten en achterban, (foto GL) 

(JHV) 

MiiwxHENTDE il SKIISSSLSE CEWESTELURE 

'^^, 

WOON - INFO 

De Staatssekretaris voor tiet Brusselse Gewest Jet Valkeniers, bevoegd voor de sociale huisvesting 
tieett binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij een nieuwe dienst opgericht: 

WOONINFO 
Wenst u meer te weten over 

• KOMFORTPREMIES 
• BOUW- EN 

VERWERVINGSPREMIES 

• RENOVATIEPREMIES 
of over de premies voor 

• GEVELREINIGING 

• AANLEG VAN VOETPADEN 
Of over de 

• VERHUIS-, HUUR- EN 
INSTALLATIETOELAGEN 

of indien U meer algemene 
informatie wenst over de 
huisvesting in de 19 gemeenten "> 

AARZEL DAN NIET, 
WEND U TOT 

WOONINFO TEL: 02/512.32.92 
512.35.25 
512.44.90 Noordstraat 1B 1000 BRUSSEL 

Open elke dag van 9 tot 14 30 uur (uitgezonderd weekeinde) 

LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN 
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HET WERELDKAMPIOENSCHAP 
VAN VLAANDEREN 

D
E wielersport was en blijft een per 
definitie „konservatief" milieu. 
Wie er wat wil veranderen moet 
van goeden huize zijn, moet van 
ver komen. De Nederlander Hein 
Verbruggen waant zich zo'n zen
deling. Eerst vergreep hij zich op 
weinig overtuigende manier aan 
de Ronde van Frankrijk. Hij moest 
bijstellen. Of juister nog: volledig 
terugdraaien. Nu zijn er de wereld

bekerwedstrijden. Wedden dat die kalender er 
over een paar jaar ook opnieuw helemaal 
anders zal uitzien. Topkoersen bestelt men 
met, programmeert men niet, beveelt men 
niet: zij krijgen gestalte bij de gratie van het 
publiek. 

Voor Vlamingen bestaat er (in eigen gou
wen) maar één echt wereldkampioenschap: 
de Ronde van Vlaanderen. Zij is voor onze 
wielersport wat Wimbledon is voor het tennis. 
De absolute top. Dat die wedstrijd ,,wel" op het 
televisiescherm komt is vanzelfsprekend. Wie 
zich aan de Ronde te buiten gaat pleegt 
sportieve en joernalistieke zelfmoord. 

DE KLEINE... 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de 

Vlaamse wielergoden zondag voor het eerst 
echt zullen botsen. In de E3-prijs te Harelbeke 
maakte Planckaert alvast indruk. De kleine is 
klaar voor het grote werk Zonder ongelukken 
zal hij in de Ronde opnieuw uitblinken. Johan 
Capiat won voor de tweede keer na elkaar de 
Brabantse Pijl. Maar het betreft hier een ,,zeer 
specifieke" koers die zich in geen enkel op
zicht met de klassiekers laat vergelijken. In 
deze wedstrijd meldde zich eindelijk ook Van 
Hooydonck. Het werd tijd. 

Overigens maakt niemand zich beter illu
sies: in de Ronde worden geen geschenken 
uitgedeeld. Met Milaan-San Remo, Parijs-Rou-
baix, Luik-Bastenaken-Luik en het wereldkam
pioenschap gaat het hier om de ,,topvijf" van 
de wielrennerij. De buitenlanders die aanzet
ten, komen om te winnen. De wedstrijd komt m 
nagenoeg gans wielerminnend Europa op de 
buis. De publicitaire respons is voor de spon
sors enorm groot. Het sportief prestige van de 
Ronde verzekert de overwinnaar een vorstelijk 
„kontrakt". Onder de jongste vijftien winnaars 

gingen er twaalg door voor echte kampioenen. 
De uitzonderingen die de regel bevestigden 
heetten Cees Bal, Rene Martens en Johan 
Lammerts. Merkwaardig is ook dat nooit ie-

Nog twee keer slapen en dan is 
het weer zover: de Ronde van 
Vlaanderen, voor ons de koers 
der koersen, het wereldkam
pioenschap van Vlaanderen, Is 
dan aan zijn 73ste editie toe. Een 
vooruitblik. 

mand de Ronde viermaal kon winnen. Dit in 
tegenstelling met de eerder vernoemde klas
siekers. Achlel Buysse, Fiorenzo Magni en 
Eric Leman wonnen wel driemaal. 

De Formule I races zullen in de komende 
maanden almaar vaker ons beeldscherm vul
len. We mochten vernemen dat de BRT — 
opgejaagd door de inderdaad ,,zeer kommer-
ciële" maar daarom kwalitatief nog weinig 
voorstellende konkurrent — vrijwel al de we
reldkampioenschapswedstrijden rechtstreeks 
de huiskamer zal binnenstralen. 

De belangstelling voor het Formule l-cirkus 
strekt zich trouwens uit tot de geschreven 
pers. De vaderlandse joernalisten zakten in
derdaad massaal af naar Rio de Janeiro waar 
de eerste race van het seizoen werd georgani
seerd. Die interesse werd niet uitsluitend inge
geven door joernalistieke motieven. De heren 
waren uitgenodigd door een sponsor die de 
reis en het verblijf voor zijn rekening nam. Dit 
maar „terzijde" én omdat de autosportfan zich 
geen illusies zou maken... 

Een en ander kan (of mag) niet beletten dat 
de publieke belangstelling voor de snelhelds-

Maar de Ronde is van nature uit te grillig, te 
onvoorspelbaar om zich blijvend door één en 
dezelfde supercrack te laten overmeesteren. 
De gemiddelde uursnelheid varieert trouwens 
sterk van jaar tot jaar. De snelste winnaar van 
de voorbije twintig jaar was Evert Dolman 
(43,225), de traagste Claudy Criquielion 
(37,350). 

Ook wanneer men de taal der cijfers wil 
spreken blijft het levenswerk van Karel Van 
Wijnendaele en de trots van Het Nieuwsblad-
Sportwereld onwankelbaar overeind. Vandaar 
dat de verliezers zondag wel zullen worden 
aanhoord al zal niemand de excuses (tenzij 
zware materiële tegenslag) kritiekloos slikken. 
In de Ronde mogen de groten niet falen. 

Flandrien 

Thierry Boutsen bracht Formule 1 
weer in de belangstelling, (fotop. BOISIUS) 

F 1 : MEER STUURMANSKUNST 
EN MEER SPANNING? 
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1001 SPORTIEVE 
VAKANTIETIPS 
MET SPORTA 
- JONGERENVAKANTIES VOOR 6 TOT 18 JARIGEN op hun 
sportiefst tijdens een actieve vakantie met o a acro-gym, atletiek, 
badminton, ballet, basketbal, biostages, bndge, circustechnieken, 
computer- en sportstages, fietsen, golf, gym, handbal, ijsschaatsen, 
jazzdans, judo, kanovaren, karate, kindervakanties en knutselate-
lier, mountain bike, natuur en spel, omnisport, paardrijden, ponyrij-
den, raftin, recreatiesport, ntmische gymnastiek, rolschaatsen, sport 
en avontuur, sport en taalcursus Engels en Frans, squash, stijldans, 
strandzeilen, tafeltennis, tennis, trampolinespringen, voetbal, volley
bal, waterballet, waterski, wielrennen, windsurfen, zeilen, zweefvlie-
gen en zwemmen 

- SPORTIEVE VERVOLMAKINGSSTAGES badminton, basketbal, 
jazzdans, tennis, voetbal, volleybal en windsurfen 
- SPORT-, TAAL-, INFORMATICA- EN THEMAVAKANTIES 
VOOR JONGEREN VANAF 9 TOT 15 JAAR met o m sport- en 
krantvakanties, sport-en circusvakanties, sport- en fotografievakan
ties, sport en striptekenen, sport en muziek en sport en toneel 

- JOVAK 16-18-PLUS-VAKANTIES jongerenvakanties waar cul
tuur, sport, actie en avontuur hand in hand gaan, met o m club-golf-
strand-taal- en watersportvakanties m Duitsland, Engeland, Frank
rijk, Griekenland, Israel, Italië, Joegoslavië, Kreta, Oostenrijk, Portu
gal, Spanje, Zwitserland, U S A en U S S R 

- SPORTIEVE FAMILIEVAKANTIES EN -WEEKENDS met aange
paste programma's voor ouders en kinderen in het nagelnieuwe 
sporthotel te Tongerio, in het subtropisch zwemparadijs Hengelhoef 
te Houthalen en verder nog in Duitsland, Ibiza, Oostenrijk en 
Portugal 

— SENIORENVAKANTIES verjongingskuren in gezonde en sportie
ve vakantieoorden in de bosrijke Kempen, in het zonnige Salou, het 
zuurstofrijke Salzburgerland en het gemoedelijke Moezelgebied En 
wie nog jong van hart is kan nog deelnemen aan de marathon van 
Los Angeles, Londen, Budapest en New York 

KANTOREN 
HOOFDHUIS Sporta v z w , Th Roucourtstraat 1, 2600 Berchem 

Tel 03/230 45 80 — 03/230 55 52 en 
telefax 03/218 99 44 

BIJKANTOREN Sporta-secretariaat, Tiensestraat 130, 3000 Leu
ven, tel 016/23 46 53 
Sporta-secretanaat, Molenstraat 34, 3600 Genk 
tel 011/35 07 35 
Sporta-secretanaat Geneinde 2, 3180 Westerio 
tel 014/54 48 10 
Sporta-secretariaat, Wijngaardstraat 11, 8500 
Kortrijk, tel 056/22 30 98 

en alle ULTRA MONTES-kantoren 

03/230.45.80 

wedstrijden voorlopig nog steeds stijgende is 
Thierry Boutsen, 31 en een der beste piloten 
ter wereld, is daar verantwoordelijk voor Hij is 
zeker nog geen tweede Ickx — Boutsen won 
nog nooit een formule I race— maar hij kan het 
koningskoppel Senna-Prost van McLaren-
Honda misschien wel bedreigen met zijn Wil-
liams-Renault Het heet immers dat we een 
ander wereldkampioenschap krijgen en de 
tijden dat de McLarens op een na al de 
wereldkampioenschapwedstrijden wonnen 
zouden definitief tot het verleden behoren De 
Grote Prijs van Brazilië scheen die voorspel
ling alvast te bevestigen Prost eindigde nog 
wel tweede maar Senna haalde met eens de 
eindstreep Evenmin als Boutsen trouwens 

FERRARI 
Overwinnaar werd tot eenieders en wellicht 

ook eigen verbazing Nigel Mansell De Ferra
ri's luidden daarmee wel erg vroeg de weder
opstanding m Eind vorig jaar stierf Enzo 
Ferrari Hij was een levende relikwie geworden 
maar beval vanop zijn ziekbed toch nog steeds 
,,de stal" Ferran verloor in de voorbije jaren 
zijn toonaangevende positie omdat ,,de ouwe" 
vasthield aan het verleden, blind bleef voor de 
eigentijdse evoluties Niemand durfde reage
ren Zo groot was het ontzag Zijn dood werd 

dan ook half als een bevrijding aangevoeld 
maar niemand geloofde dat het eerste sukses 
zo snel zou volgen 

Welke zouden de gevolgen kunnen zijn van 
het verbannen van de turbomotoren'' Daar
over lopen de meningen uiteen Ingewijden 
nemen aan dat het belang van de stuurmans
kunst zwaarder zal gaan doorwegen en daar 
kan niemand bezwaren tegen inbrengen Min
der positief zou zijn dat de risikofaktor groter 
wordt Doordat de motoren over minder vermo
gen beschikken — maar daarom nog met 
minder snel rondjes draaien — zouden de 
inhaalmaneuvers langer duren en vanzelf ge
vaarlijker worden Bovendien zouden de boli
des ,,nog lichter" worden en zou de baanlig-
ging minder betrouwbaar zijn Omtrent een en 
ander bood Brazilië weinig uitkomst De hitte 
en de daarmee gepaard gaande bandenshjta-
ge, de korte, enge, snelle omloop ze boden 
weinig betrouwbare perspektieven Het zal 
nog wel een paar Grand Prix' duren alvorens 
besluiten kunnen worden geformuleerd Te
gen die tijd zullen we ook weten of Boutsen al 
dan met voor de absolute top bestemd is De 
man van tachtig miljoen — zoveel zou hij 
jaarlijks meepakken — staat momenteel voor
aan de tweede rij In de voorbije jaren klom hij 
gestadig in de formule l-hierarchie Nu komt 
het moeilijkste de stap naar het hoogste 
podium HIJ ruilde zijn Benetton — wat reden 
die inmiddels sterk in Brazilië — en zijn under-

dogpositie voor een Williams en de favorieten-
rol Boutsen mag nu met langer pieken Hij 
moet En dat is een heel andere opdracht 

BELANGSTELLING 
1989 wordt voor hem het jaar van de waar

heid 
Maar met alleen voor hem Ook voor Eccle-

stone en zijn cirkus zal vluchten op het einde 
van dit seizoen met meer kunnen Het heet dat 
de belangstelling (en de kijkersaantallen) voor 
het formule I circuit dalende zijn Te weining 
spanning Te weinig sensatie (lees ongeluk
ken) omwille van de gelukkig veel strenger 
geworden veiligheidsvoorschriften 

Het cirkus leeft nu eenmaal van de tiental
len of moeten we zeggen, honderden miljoe
nen van de sponsors Voorlopig verdnngen die 
elkaar nog Een veertigtal piloten en twintig 
merken meldden zich aan voor het nieuwe 
seizoen Dat zijn geruststellende cijfers Maar 
in de sport bestaan geen zekerheden Vandaar 
de vaag waarneembare onrust omtrent de 
„kijkcijfers" Het gaat misschien te goed, te 
gemakkelijk Niet vergeten trouwens dat we 
naast Boutsen nog een tweede landgenoot 
naar de startlijn mogen duwen Bertrand Ca
chot Maar het is zeer de vraag of die ooit 
verder geraakt dan de kwalifikatieritten 
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POËZIE ALS 
STILLE WEERBAARHEID 

O
p de bermen van de tijd van de 
dichter Fernand Florizoone is een 
gevoelige bundel die in een vier
tal brede cycli en een korte afslui
tende cyclus de leefwereld van 
de dichter aftast in alle dimensies 
van de tijd, verleden, heden en 
toekomst. De bundel opent met 
een cyclus vol herinnering. Het 
opnieuw betasten voert de dich
ter terug naar de ,,grond van 

stamboom" waarin hij kan bladeren als in 
archieven, afdalen ,,in de mergelgroeven van 
zijn jeugd". De wereld van de kindertijd wordt 
er vervuld van de stille geluiden van een 
schuifelende regen, de waaivers van de wind, 
het gebed van de sloot, het rietruisen in de 
winter. De enige storing, de dood van de 
moeder, versterkt alleen maar de worteling in 
het verstilde landschap van weleer: toen baar
de zij ons opnieuw/ en werden wij heviger dan 
voorheen I haar kinderen (16). 

BIJEN EN PAARD 
Gevoelig geworden door de leerschool van 

natuur en familie, ziet de dichter het leven als 
een veelvoud van miniaturen. Paard en bijen, 
de bezielde en geliefde wezens uit zijn omge
ving, geven hem vandaag de taal om het leven 
vast te leggen. In de twee cycli in het oog van 
mijn paard en Bijen op de woorden volgen de 
gedichten elkaar op als kostbare miniaturen 
waarin het leven oplicht: 

Het hooi is hoorbaar in zijn stilte 
geliefden l<unnen uren luisteren 
naar het droombeeld van het paard (26) 

en 
De bijen vervullen de bloemen 
in oasen van de tijd (42). 
Aan die gelukservaringen is er evenwel een 

grens. De dichter staat reeds ,,op de bermen 
van de tijd", titel van de vierde cyclus. De 
ouder wordende dichter leeft in het besef van 
de eindigheid: 

Misschien bloeit alles nu van binnen 
het kleinkind en de roos 
en ook de dood draagt knoppen ongezien 

(49). 

Die dood is als een „overaards gedicht" (54) 
zoals het plotse heengaan van zijn verwant en 
vriend in poeticis, Gery Florizoone. De wee
moed van deze cyclus klinkt berustend in de 
wetenschap dat leven en dood behoren tot 
eenzelfde Werkelijkheid: bron en monding 
stromen in eikaars verlengde (50). 

De korte eindcyclus Het witte hemd van de 
wereld kijkt hoopvol uit naar een eindeloos 
samenzijn met de geliefde: 

Wij zullen naar elkaar toegaan 
onder de witte violen van de bomen (55). 

BEELDRIJK ~ 
De schrijfstijl van Fernand Florizoone is 

impressionistisch en past volmaakt bij de aar-

Voor het manuskript van Op de 
bermen van de tijd ontving Fer
nand Florizoone (1925) de vijf
jaarlijkse Guido Gezelleprijs van 
de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkun
de. Daarmee ziet de Westvlaam-
se dichter, die reeds een tiental 
bundels publiceerde, zijn verin
nerlijkte poëzie plots naar buiten 
breken. 

zelend aangebrachte gedachten en gevoe
lens. Als naast elkaar gestreken trekken van 
het penseel die slechts vanop afstand tot een 
lichtend geheel uitgroeien, plaatst de dichter 
woordgroepen en verzen naast elkaar die in 
een rustig ritme aangroeien tot een totaalin
druk: het geheel bestaat ook hier slechts bij de 
gratie van de delen. Daarbij wordt de rijke 
beeldende taal gedragen door een zintuiglijke 
benadering die de materie desondanks, of 
precies daardoor verinnerlijkt. Een greep uit de 
verzen: stijft de stilte — het betasten van de 
hoeve — vleugels., waaien stilte, een waai
vers — een ruiswoord. 

De poëzie van Fernand Florizoone ademt 
stille verwondering uit. Op de bermen van de 
tijd verwoordt hij in broze verzen het wijze 

Fernand Florizoone, poëzie als weer
baarheid, (foto P. V.d.Abeele) 

weten van de mens die achter de uiterlijke 
verschijning van mensen en dingen de innerlij
ke kern weet te vatten. En op het ingehouden 
ritme van de beeldrijke verzen ademt ook de 
lezer een weldadige stilte in die hem weerbaar 
maakt in een schreeuwerige wereld. 

I-P-

— Op de bermen van de tijd. Gedichten. F. 
Florizoone. Reeks de Golfbreker, Uitg. lannoo, 
TIelt, 1988, 64 biz. 480 fr. 

PODIUM 
Voor de zesde achtereenvolgende maal 

geeft de literaire Kofschip Kring een speciale 
bundel uit, gewijd aan nieuwe gedichten en 
haikoe's. Deze bundel, elk jaar rijk gevuld met 
een brede waaider poëzie, draagt de gebruike
lijke titel ,,Podium: nieuwe gedichten en hai
koe's". 

Inzendingen worden tot einde mei 1989 
ingewacht. Inlichtingen bij het algemeen se-
kretariaat van de Kofschip Kring, p.a. Ugo 
Verbeke, Eug. Laermansstraat 10, 2020 Ant
werpen. 
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ADVERTENTIE 

Een vakantiegemeente met toekomst: 

VINTL IN ZUID-TIROL 
De riante Zuidtiroolse gemeente VintI 

heeft in Vlaanderen furore gemaakt. Om
wille van zijn droomvolle ligging in het 
Pusterdal, op 760 m. hoogte, tegen de 
flanken van de bergreuzen van Alpen en 
Dolomieten, die de lucht inpriemen tot 
3.510 meter hoog. 

Ook omwille van zijn gemoedelijkheid, 
zijn familiale ingesteldheid, en vooral door 
zijn zeer lage prijzen. 

Op de kaart te vinden tussen Brixen en 
Brüneck, op zowat 1.000 km. van Brussel. 
Steeds via autosnelweg, tot afrit Brixen-
Pusterdal. 

De streek van VintI is een ideaal uit
gangspunt voor dag- en halve-dagbezoek-
jes aan o.m. Gardameer, Bozen, Meran, 
Cortina, Lienz, Innsbruck, Brüneck of een 
rondreis doorheen de Dolomieten. 

Het heerlijke panorama is met te be
schrijven, net zoals de gastvrijheid van de 
Zuid-Ti rolers. 

VAKANTIEPRIJZEN DIE 
BIJNA ONVOORSTEL-
BAAR OVERKOMEN 

Het Zuidtiroolse VintI is voor vele Vlamin
gen nog een onbekend begrip, momenteel. 
Ten onrechte, want vooral tijdens de zomer 

I IS dit een vakantiedorp met de onbegrens
de mogelijkheden van een boeiende berg-

t wereld. 

' De verrassende openbaring zijn de zo-
J merprijzen, in alle logiesverstrekkende be

drijven. Een flink deel van de gasthoven en 
de pensions hebben zonneterrassen en 
ligweiden, naast ook de zoveel gevraagde 

>• balkons. Alle kamers zijn komfortabel en 
mooi ingericht met dat vleugje romantiek 

1 dat nu eenmaal thuis hoort bij de Tiroolse 
gastvrijheid. Het onthaal en de relaties met 
de gastheer of -vrouw zijn spontaan vrien
delijk, gemoedelijk en zelfs familiaal. 

Spijs en drank zijn voor iedereen een 
erezaak. Van harte ook aanbevolen de 
streekwijnen die trouwens helemaal met 
duur zijn. Naast tal van andere specialitei
ten uit de regio. 

HALF PENSION 
In VintI kan men in de formule halfpensi-

oen terecht vanaf 480 fr., dit voor wie 
kamer wil met bad of douche en WC. Deze 
laagseizoenpnjs is geldig, grosso modo, tot 
en met einde juni, weer andere tot 11 juli 
1989 en dan opnieuw vanaf september 89. 

De hoogseizoenprijzen beperken zich tot 
een korte periode: tweede helft van juli, en 
dan nog met overal, en de topmaand au
gustus. Volgens de aard van het pension of 
het gasthof noteert men dan prijzen vanaf 

circa 690 fr. en dat is mogelijk in meerdere 
gasthoven en pensions tot maximaal 960 
fr 

Ter inlichting terloops citeren we dat er in 
VintI een tiental jeugdhuizen zijn voor groe
pen, jeugdklassen en dergelijke. 

Logeren bij partikulieren kan natuurlijk 
ook. Prijzen volgens het seizoen en het 
komfort: van 350 fr. tot maximaal 450 fr. 
inbegrepen zijn daarbij overnachting en 
ontbijt. Bij sommigen krijgen de kinderen 
een forse vermindering. 

VAKANTIEWONINGEN 
Vmtl beschikt ook over een paar dozijn 

adressen waar men terecht kan voor zeer 
komfortabele vakantiewoningen, zelfs met 
open zwembad, en ook bij landbouwers. 

Veel hebben van die attentievolle kleinig
heden die bewijzen hoe de gast er verwend 
wordt zoals een zandbak voor kinderen, 
tafeltennis, telefoon, radio, TV, enz. 

De prijzen hieronder vermeld zijn steeds 
alles inklusief: verwarming, water electnci-
teit, gas, linnen, alle keukengerief, hand
doeken, enz. 

Buiten het hoogseizoen kan het al vanaf 
200 fr. per dag, per persoon, en wie een 
verblijf wil in het hoogseizoen zal maximaal 
350 fr. per dag, per persoon betalen in een 
veel-sterren vakantiewoning. Men kan een 
gemiddelde rekenen van circa 280 fr. 
Droomvoorstellen voor wie de prijzen kent 
in eigen en andermans land. 

Prijslijsten, prospektussen en info over 
Vmtl kan men gratis bekomen via Vintl-info, 
Grote Hulststraat, 2 A, 8880 Tielt, tel. 051/ 
40.12.96 of bij Verkehrsverein Vintl/Pfun-
derertal, 1-39030 VintI, Süd-Tirol, Italien. 
Ook reisbureau's zullen U graag informe
ren over de verblijfsmogelijkheden in VintI. 

GRATIS VERBLIJF 
IN VINTL 

Wie ten laatste tot 1 juni 1989 folders en 
dokumentatie opvraagt, op bovenstaande 
adressen, heeft kans om een gratis verblijf 
van zeven dagen half pensioen, voor één 
persoon bij lottrekking, in Vmtl. 

Alfons Vermeersch 



NIEUW IN DE BIOS 

GEVAARLIJKE BETREKKINGEN 
Laten we deze rubriek beginnen met een 

drankje Tequila Sunrise van Robert Towne. 
Dale IVIcKussie (Mei Gibson) is een cocaïne-
dealer, een lieve vader, zelfs lief voor de 
vrouwen en fieeft het dus erg naar de zin. Maar 
hij wil nu maar eens van zijn geld gaan 
genieten en dat liefst zonder straf. Dat zint 
natuurlijk zijn oude trouwe politievriend Kurt 
Russell niet — die had op wat meer medewer
king gerekend — en zeker niet de Mexikaanse 
drughandelaar Raul Julia. Daartussen loopt 
Michelle Pfeiffer nog wat mooi en onbereik
baar te zijn. Het lijkt wel of alle akteurs deze 
film even tussen twee andere — belangrijker? 
— hebben meegenomen, en dat geldt ook voor 
het script. 

Even slecht is het verhaal (is er wel een?) 
van Another Women van Woody Allen. Als 
Allen denkt dat hij weer eens een imitatie van 
Bergman moet draaien (Interiors en Septem
ber waren de vorige) en daarvoor dan Persona 
uitkiest, is mij goed, maar dat ik al die verloren 
tijd aan Tiem moet spenderen is intriest. On
danks een schitterende Gene Rowlands en 
een boeiende kleinere rol voor Gene Hack
man, met daarnaast de bekende Allan-bende, 
is dit een zagerige film, die men aan de toog 
van Cheers en eender welke andere kroeg ter 
wereld zou kunnen draaien; toog- en priet
praat. 

POPPENKAST 
Roger Vadim maakte er ooit een up to date 

versie van, maar Stephen Frears (l\/1y beautifull 
laundrette\ heeft de oude pruikentijd weer in 
ere hersteld in Dangerous liaisons naar Chris
topher Hampton's adaptatie van het Choder-
los de Laclos verhaal. En dit is een gelukte 
cynische film over het teaterstuk dat het leven 
is en waarin seks iedere keer weer een beetje 
sterven is. De Markiezin de Merteuil (Glen 
Close — haast onherkenbaar, maar geraffi
neerd zoals altijd) heeft nogal wat wedden
schappen lopen met Vicomte de Valmont 
(John hJlalkovich met een in het begin wat 
onwennige, maar naar het eind toe schitteren
de Jac Nicholson-prestatie) over het korrupte-
ren van mensen uit hun omgeving. Aan het 
eind zal daar als beloning de markiezing zelf 
liggen. Frears filmde blijkbaar door een groot 
sleutelgat, want als toeschouwer voel je je 
bestendig in de rol van voyeur gedwongen, wat 
je in het begin een wat onwennig gevoel geeft 
en je zelfs wil laten reageren, door bepaalde 
bedrogen personages te verwittigen — net 
zoals kinderen wel eens bij poppenkast doen. 
En hoe verder je de afbraak van de preutse 
muur rondom madame de Tourvel (Michelle 
Pfeiffer) ziet slopen, hoe meer je in bed duikelt 
met Cecile de Valonges (Uma Thurman) en de 

Valmont en... hoe meer je je betrokken voelt in 
dit duivelsspel, waarin alles bedrog is en 
waarin de bedrieger uiteindelijk ook bedrogen 
wordt. Dit is cinema! Nog één zaak: alhoewel 
,,kinderen toegelaten" is het niet aan te raden 
ze mee te nemen. 

En als je eens lekker wil lachen moet je naar 
Twins van regisseur Ivan Reitman en deze 
heeft zeker de grote verdienste van een per-
fekte cast. Hij laat Schwarzenegger een komi
sche rol vertolken (?) en houdt Danny DeVito 
binnen de perken met zijn soms irritante tics. 
Dit is Crocodile Dundee en Rain Main in één 
spetterende parodie. Is het einde wat melig, 
dat neem je in koop, want lachen zul je. 

Willem Sneer 

Danny De Vito en Schwarzenegger, de tweeling van Twins; om te lachen! 

ADVERTENTIE 

Ziekenfonds Leda 
Elke dag tot uw dienst 

Markt 15 
1680 LENNIK 

Tel. 532.01.72. 
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EEN TOEKOMST 
VOOR ONS VERLEDEN? 

N 1835 richtte koning Leopold I een Ko
ninklijk Kommissie voor Monumenten op 
De jonge Belgische staat haalde hiermee 
een pnmeur in West-Europa De kommis-
sieleden moesten de minister van Binnen
landse Zaken adviseren betreffende het 
onderhouden en verbeteren van monu
menten die als waardevol werden gezien 
omwille van hun oudheid, de feiten die zij in 
hennnering brachten en hun belang als 
kunstwerk Alhoewel de leden van de kom

missie maar een raadgevende funktie hadden, 
leverden zij een belangrijke bijdrage tot het 
behoud van ons patrimonium 

Vooral vanaf 1860, bij de aanstelling van 
korresponderende leden m de provincies werd 
het werkterrein uitgebreid Er kwamen lijsten 
van gebouwen en kunstvoonwerpen die moes
ten behouden worden Ze bleken nuttige werk
instrumenten maar geen effektieve basis voor 
de bescherming van ons patnmonium Pas m 
1931 werd een leemte opgevuld ,,0p voorstel, 
ofwel van de Koninklijke Kommissie van monu
menten en Landschappen, ofwel van liet kolle
ge van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente waar ze gelegen zijn, worden de 
monumenten en gebouwen waarvan het be
houd in historisch, artistiek of wetenschappe
lijk opzicht van nationaal belang is, in het 
geheel of gedeeltelijk gerangschikt bij konink
lijk besluit en onder de bescherming van de 
staat gesteld " Aldus de wet van 1931 op het 
behoud van monumenten en landschappen 

LANDSCHAPPEN 
Intussen was door de aktiviteiten van de 

kommissieleden een bewustwordingsproces 
op gang gebracht, al waren de resultaten die 
ze bereikten vaak gering Als reaktie hierop 
werd in 1895 de Societe Nationale pour la 
protection des Sites et de ivlonuments de 
Belgique opgericht De groeiende aandacht m 
de publikaties op het einde van de 19de eeuw 
over stedebouw en landschap was hier ook 
met vreemd aan De verstandhouding tussen 
beide verenigingen verliep met altijd even vlot 
Dat blijkt overvloedig uit hun briefwisseling 
Toen echter in 1912 een afdeling Landschap

pen werd toegevoegd aan de Koninklijke Kom-
migsie waren de geschillen blijkbaar bijgelegd 
want de voorzitter en twee sekretarissen van 
de Societé werden als leden opgenomen in 
de nieuwe sektie Landschappen 

Ondanks de goede wil van de kommissiele
den, die als vrijwilligers hun medewerking 
verleenden aan het behoud van ons patrimo
nium, waren hun aktiviteiten met toereikend 
voor een effektief behoud van de monumenten 
en landschappen Nochtans waren hun voor
stellen vaak gestoffeerd met een historisch en 
bouwtechnisch onderzoek en getuigden zij 
dikwijls van een grote deskundigheid Zij be
perkten zich echter tot grote monumenten 
waarvan het behoud vanzelfsprekend was 

De entoesiaste aanpak van de 
monumentenzorg in het pas ont
stane België steeict schril af te
gen de desinteresse van de ver
antwoordelijke gezagsdragers 
voor het bouwkundig erfgoed in 
de Vlaamse Gemeenschap. Dit 
kort historische overzicht toont 
nochtans aan dat de wetgeving 
voldoende waarborgen inhoudt 
om een efficiënt beleid te voeren 
op gebied van monumenten- en 
landschapszorg. 

(kerken, stadhuizen, begijnhoven en kloos
ters) Er werd evenmin begrip getoond voor de 
stijlevolutie in de gebouwen Dat leidde vaak 
tot klassenng van alleen de oudste fragmen
ten 

Stilaan kwam er een evolutie in het denken 
over monumenten Er groeide meer belang
stelling voor grotere gehelen zoals stadszich-
ten en dorpskernen en de aandacht ging ook 
naar kleine monumenten zoals het simpele 
woonhuis 

In 1972 zette de wetgever een belangrijke 
stap in de goede nchting Er werd een Rijks
dienst voor Monumenten- en Landschapszorg 
opgericht bij het ministene van Nationale Op
voeding en Nederlandse Kuituur Deze kreeg 

volgende opdracht 1 het aanleggen en bij
houden van lijsten, 2 het opmaken van inven
tarissen, 3 de studie en voorbereiding van de 
maatregel in verband met de konservatie en 
beveiliging van monumenten en hun kunstbe
zit tegen rampen en oorlogsgevaar, 4 de 
publikatie van inventanssen en van weten
schappelijke bijdragen m verband met monu
menten- en landschapszorg, 5 het toezicht op 
het onderhoud en de instandhouding van de 
monumenten, op het onderhoud, de konserva
tie en de restauratie van het kunstbezit beho
rend tot de monumenten en op de vrij^anng 
van de landschappen Zo werd de Kommissie 
ontlast van haar opdracht tot inventarisatie 

DUBBEL JAMMER 
Door het Europees Monumentenjaar 1975 

kreeg de vernieuwde aktiviteit ruggesteun Het 
dekreet tot Bescherming van Monumenten en 
Stads- en Dorpsgezichten van 1976 betekende 
de doorbraak Het versoepelde de be
schermingsprocedure in Vlaanderen Sinds 
1972 IS meer dan het dubbel aantal monumen
ten geklasseerd dan in de voorgaande 40 jaar 
Van meer belang echter is dat de monumen
ten- en landschapszorg door de Rijksdienst 
voortdurend in de belangstelling wordt ge
bracht door publikaties en sensibiliserings-
kampanjes 

Dubbel jammer is het in gebreke blijven van 
de overheid Sinds 1979 gaan de beschikbare 
budgetten in dalende lijn Een belangrijk ge
deelte van de personeelsleden van het Be
stuur van Monumenten en Landschappen is 
tewerkgeseld met nepstatuten Vooral het feit 
dal er terug beduiden minder klasseringen zijn 
de jongste jaren en zelfs de deklassenngen is 
bedenkelijk Juist klassering is vaak de eerste 
stap naar behoud Na een korte inhaalbewe
ging tussen 1972 en 1979 neemt de achter
stand op onze buurlanden terug toe Nu Vlaan
deren zelf een groot deel van zijn centen 
beheert is het haast ondenkbaar dat met meer 
middelen kunnen vrijgemaakt worden voor de 
bescherming van ons kultureel erfgoed 

Raf Vandevelde 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 1 APRIL 
BRT 1 
15.00 Aan de rand van de ijsvelden, dok. 
17.35 Allemaal beestjes, natuurmagazine 
18.25 Postbus X, serie 

J8.50 Boeketje Vlaanderen, inlo 
20.00 Buren, serie 
20.20 Het verre land, 2-delige film 
21.55 Terloops, een aparte kijk 
22.45 Sport op zaterdag 
23.15 De vreze Gods, 2-delige thriller 

VTM 

17.30 VTM-Top 30 
18.30 She's the sheriff, serie • 
19.30 Bompa, serie 
20.00 MacKenna's Gold, film 
£2.40 Bolero, film 

Ned. 1 
15.30 Steil achterover, serie 
19.19 Steil achterover, serie 
20.33 Het v\rassende water, serie 
22.40 Hooperman, serie 
23.04 St. Elsewhere, serie 
23.53 Opmaat - De orgemeelsters 

Ned. 2 
16.00 Dynasty, serie 
18.40 Top 40 
20.29 Sterrenjacht, amusement 
21.45 Beauty & The Beast, serie 
22.35 Best defense, film 
00.20 L'étolte du nord, thnller 

ZONDAG 2 APRIL 
BRT 1 
09.00 Kiqderprogramma's 
09.45 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 
10.20 Ronde van Vlaanderen, historiek 
11.00 De zevende dag, praatkafee 
12.45 Sunday Proms, koncert 
16.50 Sinja Mosa, serie 
18.10 Van Pool tot Evenaar, kwis 
19.45 Sportweekend ' 
20.30 Langs de kade, serie 
21.30 Gloria Esefan, special 
22.00 Mode '89 
22.45 Van het oosten naar het westen, dok. 

BRT 2 
15.00 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 

VTM • 

15.00 Zondag matinee 
18.00 Kojak, serie 
20.00 Servicegolf, mensen helpen 
20.30 Country, film 
22.55 War and remembrance, serie « 

Ned. 1 
19.07 Flying doctors, serie 
20.28 Doet ie't of doet ie't niet, gpelshow 
22.13 Golden girls, serie 

22.38 De charmeur, serie 

Ned. 2 
20.10 Van Kooten en De Bie, kolder 
20.30 Paul Haenen begint..., kuituur 
21.22 Nauwgezet en wanhopig, TV-vertelling 

MAANDAG 3 APRIL 
BRT 1 

17.30 Black Beauty, serie 
20.00 De drie wijzen, spel 
20.45 Moord in de kerk, serie 
21.35 Labyrint: verwisseld 
22.50 Huizen kijken, info 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Extra time, sport 
21.10 Recital, Theo Mertens 

VTM 
18.00 Rintintin, serie 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 Two mules for sister Sara, film 
22.30 Vroemtuigen, magazine 
23.00 Taxi, serie 

Ned. 1 
15.30 Neighbours, serie 
19.19 Kapitein James Cook, serie 
20.17 Hartengala 
21.50 Vreemde praktijken, serie 
22.40 Aids, 't is duizend kwalen, info 

Ned. 2 
20.19 Roots, serie 
22.50 Jonge mensen op het koncertpodium 

DINSDAG 5 APRIL 
BRT 

17.30 Black Beauty, serie 
18.45 60-plus, seniorenmagazine 
20.00 Buren, serie 
20.30 Natuur, wat doe je ermee? dok. serie 
21.00 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21.45 Modem: klinische biologie 
22.30 De draag van Ariadne, Oud gedaan 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Argus, praatprogramma 
21.45 Sociale Zekerheid, info 

VTM 

18.00 Rintintin, serie 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 War and remembrance, serie 
21.00 Klasgenoten, Walter Capiau 
22.30 Diamonds, serie 

Ned. 1 
15.25 James Herriot, serie 

19.52 De Cosby show, serie 
20.18 A different world,serie 
20.41 Ja, natuurlijk, natuurprogramma 
23.06 Nocture, klassiek 

Ned. 2 

16.00 Dieren in het wild, natuurserie 
17.55 Tros popfonnule 
21.40 Tros modemagazine 

Ned. 3 
21.10 De orkestsuites van Bach/1 

WOENSDAG 6 APRIL 
BRT 1 
15.00 Arnold, serie 
16.00 Candy candy, serie 
16.45 Nonni, serie 
18.05 Merlina, serie 
19.00 Blikvanger, mode 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 I.Q., kwis 
21.30 Wie schrijft die blijft, literair magazine 
22.45 Container, sentimentaliteit 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sportavond 

VTM 

18.00 Streethawk, serie 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 Turtle Diary, film 
21.45 Star, filmnieuws 
23.00 Cheers, serie 
23.25 VTM-sport 

Ned. 1 
16.00 Ronduit muziek, gospel 
16.10 De natuur van N.-Amerika, dok. serie 
19.55 De Campbells, serie 
20.20 De natuur bespied, dok. 
21.16 Met muziek het land door, nieuwe 
talenten 

Ned. 2 
16.00 Jeugdprogramma's 
18.40 Countdown, pop 
19.25 Family Ties, serie 
20.29 Miami Vice, serie 
22.35 In concert, show 

Ned. 3 

20.29 Boka Sarantonio, TV-film 

DONDERDAG 7 APRIL 
BRT 1 
17.30 Black Beauty, serie 
18.00 Jeugdprogramma's 
20.00 Felice!, spel 
20.35 Panorama, aktualiteiten 
21.25 Blauw bloed, sene 
22.45 De Amerikaanse eeuw, dok. serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
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20.00 Bastille, film 
21.40 Basketbal, EK vanuit Munchen 

VTM 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 TIen om te zien, pop 
21.00 Dallas, serie 
22.30 Odd Couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 

16.01 Neighbours, serie 
16.24 Kermis der ijdelheid, serie 
20.44 Sonja op donderdag, praatshow 
21.34 Cagney & Lacey, serie 

Ned. 2 
17.40 Airwolf, serie 
18.25 David, de kabouter, serie 
18.55 Donderslag, jeugdprogr. 
20.29 Beppie, serie 
22.30 LA Law, serie 

VRIJDAG 8 APRIL 
BRT 1 

15.00 Arnold, serie 
18.20 Jeugdprogramma's 
20.00 Buren, serie 
20.30 SOE: Special Operations Executive, 
dok. serie 
22.50 Sport-extra 
23.00 Onfatsoenlijk gedrag, serie 

BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmnieuws 
20.30 Moskou aan de Hudson, film 
22.20 Filmspot, filminfo 

VTM 
18.00 Rintintin, serie 
18.30 Cijfers en letters, spel 
19.30 Rad van fortuin, spel 
20.00 Once upon a Texas train, film 
21.35 Empty nest, serie 
22.35 Podium: Rock'n'roll reunion 

Ned. 1 
15.35 Centennial, serie 
17.45 Henderson kids, serie 
18.30 Kro's tekenfilmfestival 
19.19 Tom en Jerry, serie 
19.30 Father Dow/ling, serie 
20.57 Twee banen op een kussen, serie 
22.40 Een uur Simenon, serie 
23.40 Dei wiesse Rose, film 

Ned. 2 

16.00 Dieren in het wild, dok. serie 
16.30 Suske en Wiske, serie 
17.23 Familie Oudenrijn, serie 
17.48 Bassie en Adriaan, serie 
18.00 Tros wondere wereld, elektronika 
18.55 Op volle toeren, pop 
21.25 Allo Allo, serie 
22.30 High road to China, film 

Claude Brasseur in La guerre des polices. Woensdag 5 april op RTL-TVi, om 
21U.10. . 

ZATERDAG 1 APRIL 

BOLERO 
Amerik. film van John Derek uit 1984 met 

o.a. Bo Derek en George Kennedy In de 
jaren twintig zijn vele Amerikaanse vrou
wen verliefd op Rudolf Valentino. De rijke 
Ayre McGillvary besluit de man te zoeken 
die haar kan inwijden in de liefde... (VTM, 
om 22U.40) 

ZONDAG 2 APRIL 

COUNTRY 
Sinds verscheidene generaties bewerkt 

de familie Ivy een stuk grond. Door de 
barslechte weersomstandigheden is de op
brengst zo klein geworden dat de grond 
zijn waarde verloren heeft. Amerik. film van 
Richard Pearce uit 1984 met Sam She-
pard, Jessica Lange en Wilford Brimley. 
(VTM, om 20U.30) 

MAANDAG 3 APRIL 

ZONE ROUGE 
Franse film uit 1986 met Sabine Azéma, 

Richard Anconina en Hélène Surgère. Een 
dorpje wordt door een chemisch bedrijf in 
brand gestoken omdat blijkt dat alle inwo
ners ongeneeslijk ziek zijn. (RTBF 1, om 
20U.10) 

DINSDAG 4 APRIL 

COUP DE TORCHON 
De enige politieman in een dorpje in 

Frans koloniaal Afrika in 1938 wordt zowel 

door zijn korrupte en racistische landgeno-* 
ten als door zijn vrouw geterroriseerd... 
Franse film uit 1981 met Philippe Noiret, 
Isabelle Huppert en Stéphane Audran. 
(RTL-TVi, om 20u.05) 

WOENSDAG 5 APRIL 

LA GUERRE 
DES POLICES 

Franse politiefilm van Robin Davis uit 
1979 met Mariene Jobert, Claude Brasseur 
en Claude Rich. De antigang-brigade heeft 
een val opgezet voor publieke vijand nr. 1, 
Sarlat. (RTL-TVi, om 21u.10) 

DONDERDAG 6 APRIL 

BASTILLE 
Ned. film uit 1984 met Derek de Lint, 

Geert de Jong en Ischa Meijer. De 40-jarige 
Paul de Wit heeft alles om gelukkig te zijn, 
maar onrust beheerst zijn bestaan... (TV 2, 
om 20u.) 

VRIJDAG 7 APRIL 

MOSCOU ON THE 
HUDSON 

Tijdens een Amerikaanse toernee loopt 
een Russische musicus over naar het Wes
ten. Amerik. film an Paul Mazursky uit 1984 
met Robin Williams, Maria Conchita Alonso 
en Alejandro Rey. (TV 2, om 20u.30) 
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KB-BELEGGINGSSERVICE 
Oblirenta, een Belgische-
frank-sicav. 

De sicavs van de KB-Groep liggen 
goed in de markt. Logisch natuurlijk 
als ü weet dat deze Luxennburgse 
beleggingsmaatschappijen u in staat 
stellen uw geld op een fiscaal vriende-
liike manier te laten renderen. 

Met Oblirenta 
beleggen in Belgische-
frankobligaties wordt 
ineens een stuk 
gemakkelijker. 

Voor particuliere beleggers zijn 
vooral de kapitalisatieaandelen inte
ressant. De inkomsten uit de obliga
ties in de sicav worden automatisch 
herbeiegd waardoor de waarde van 
de aandelen toeneemt. De meer
waarde die op die manier ontstaat, is 
voor de particuliere belegger geheel 
belastingvrij. 

Belegt u daarentegen 
voor rekening van uw 
bedrijf dan kan u beter 
voor de dividendgerech-
tigde aandelen van Obli
renta kiezen. Via het stelsel 
van de Definitief Belaste 
Inkomsten zal u op de 
inkomsten nauwelijks 
belasting betalen. 

Dat geldt ook voor onze nieuwste 
sicav, Oblirenta, die vooral in Bel-
gische-frankobligaties en bijkomend 
in Luxemburgse-frankobligaties 
belegt. 

Via Oblirenta profiteert u dus van 
de hoge brutorente in Belgische en 
Luxemburgse frank. En op uw beleg
ging loopt u uiteraard geen wissel
koersrisico. 

Meer rendement door 
minder fiscaliteit. 

Matige kosten 
De toetredingskosten voor Obli

renta bedragen 2,5% en er zijn geen 
kosten bij verkoop. 

Meer informatie krijgt u in elk KB-
kantoor. Daar ligt ook het uitgiftepros
pectus voor u klaar. 

Oblirenta is ook verkrijg
baar bij HSA NV Spaarbank en 

Crédit General S A de Ban-
que, medeoprichters van 
Oblirenta. 

Beter met de bank van hier. 



UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
APRIL 

7 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Zangavond in 
het Vlaams Huis, met Gust Teugels en Pol Van 
de Voorde om 20u Org Vlaams Huis Were 
Dl 
8 MERKSEM: Naar jaarlijkse gewoonte leg 
gen we bloemen neer op hef graf van dr 
Borms Bijeenkomst om 14u 30 aan het kerk 
hof Org VU Merksem 
8 KAPELLEN: Daguitstap met bus naar 
Voerstreek Rondrit met gids is voorzien Be
zoek aan mergelgrotten Streefbuffet Alles 
samen 650 fr p p Vertrek om 7u 30 in Putte-

ZEVENDE „KOM ZING 
MET MIJ" 

Met de 7e Volkszangavond ,,Kom zing met 
mij" georganiseerd door de Vlaams Nationale 
Stichting in samenwerking met de kulturele 
kring en FVV Edegem op 11 maart 11 is het 
wonder weer gebeurd een bomvolle zaal 
zingende, blije mensen i 

Voorzitter Renaat De Keyser mocht naast 
het grote publiek ook Europarlementslid Willy 
Kuijpers, het gemeentebestuur, Bert Peleman, 
,,Fientje" van Willem De Meyer, de families 
Preud'homme en Tinel en Gust Teugels met 
orgelman Leo Van Hoof verwelkomen 

Het volk heeft ruim zijn deel gekregen in de 
samenzang Zingen werkt als wijn men wordt 
er vrolijk van 

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van 
koor ,,Kantiek" uit Berchem schreef buurman 
Jan Van der Roost uit Kontich, muziek op tekst 
ook ,,kantiek" genoemd Dat eerste optreden 
werd bijgewoond door eregast Bert Peleman 
omdat hij lang geleden de tekst had geschre
ven 

De liederen uitgevoerd door het koor ,,Het 
Elzentakje" uit Edegem deden ons hart dan
sen en zelfs chauvinistisch Antwerps kloppen 

Maar waar alle aanwezigen en zeker Gust 
Teugels nog het meest blij mee waren was met 
het optreden van het kinderkoor uit de Patro
naatstraat van Edegem De zang en de muziek 
siert de school en de leerkrachten 

En de verrassingen hielden met op de 
eerste cassette ,,Liederen van Ons Volk" vol-
gezongen door niemand minder dan Gust 
Teugels zelf is uit' 

Edegem viel de eer te beurt deze te lanceren 
want m Edegem begon Gust Teugels zijn tocht 
door het Vlaamseland, op verzoek van Armand 
Preud'homme De eerste verkoop kende al 
een sukses 

En nu op naar de 8e uitgave ,,Kom zing met 
mij", op zaterdag 24 maart 1990, weer in het 
Elzenhof te Edegem 

Centrum-Zilverenhoek Inschrijven voor 1 april 
bij Rosine Van Rompaey (666 70 98) Org 
FVV-Kapellen 
12 KAPELLEN: Kursus Het nieuwe Vlaan
deren POB-Kapellen Hoevense baan 12 " 
om 20u Org VU Kapellen i s m Dosfelinsti 
tuut 
14 LINT: Leden en simpatisantenfeest m 
zaal 't Centrum om 20u 30 Italiaanse tafel aan 
395 fr Inschrijven bij VU-feeskommitee 
455 70 70 of 455 24 24 Org VU-Lint 
14 ZWIJNDRECHT-BURCHT: ANZ Promo
tieavond in het Vlaams Huis om P^u Video-
monidge 2 laatste zangfeesten spreekbeurt 
door M Waegemans Org Vlaams Huis Were 
Dl 
15 BORNEM 20ste Lentebal VU-Groot-Bor 
nem in zaal Roxy Jan Hammeneckerstraat, 
Mariekerke Aanvang 21 u Inkom 70 fr vvk 
50 fr Met DJ The Black Devil 
15 EDEGEM: Om 15u Zielemis voor pater 
Bouquillon, familiakerk Elsdonk Boudewijn 
laan Edegem Nadien ontmoeting in het 
Blauwvoetheem Fort 5 ingang J De Roore-
straat 8 Org Verbond Vlaamse Meisjesscha-
ren 
23 BERCHEM: Kursus Opleiding gemeen
teraadsleden ' (deel 3) Alpheusdal, F Williot-
straat 22, om lOu Org VVM i s m Vormings 
centrum L Dosfel 

STRAATLOPERS 
VOOR NATUUR 

Het was weer echt zoals m de goede dagen 
Ondanks het gure weer verzamelde de VU-
afdeling in het Vlaams-nationaal Centrum te 
Hoboken om de Werkgroep Hobokense Polder 
een handje toe te steken bij de bezwaarschnf-
tenaktie Na de richtlijnen vanwege de verant
woordelijke van WHOB werd van deur tot deur 
aangebeld om de Hobokenaren in te lichten 
over de bedreiging van het waardevolle na
tuurgebied 

Hen overtuigen van dit goede initiatief was 
echt met nodig en m nauwelijks twee uur 
werden meer dan 800 ondertekende bezwaar
schriften verzameld 

Hartelijk dank aan alle medewerkers 

(F. Crick) 

JAARLIJKSE 
BORMSHERDENKING 

Het Borms Dokumentatie- en Aktiecentrum 
(BDAC) nodigt uit op de Jaarlijkse Bormsher-
denking te Antwerpen-Merksem die doorgaat 
op zondag 9 april 1989 

12u 15 Plechtige herdenkingsmis in de St 
Francikuskerk, Bredabaan, opgedragen door 
e h Aernoudts, o p , die ook de homilie houdt 

13u 15 Optocht naar het graf van dr Borms 
(oud gemeentelijk kerkhof) met bloemenhulde 
en toespraak door ir Jef van Dingenen 

1000 NIEUWE BIJ 
Omdat onze admimstratie-komputer het we

gens verbouwingswerken heeft laten afweten 
kunnen wij u slechts de cijfers brengen zoals 
ze eind vorige week werden genoteerd 

Zo stilaan wordt het cijfer 500 benaderd 
Zoals afgesproken moet tegen 11 juli a s de 
1000 nieuwe abonnees bereikt worden Dat 
kan' Dat moet' 

In een eerste t=bel rie nipi pabor- r - r ^ 
ten per arrondissement en het % t a v het 
gestelde doel Een tweede tabel geeft een 
persoonlijke stand vanaf minstens 2 nieuwe 
abonnementen weer 

Antwerpen 
Halle-Vilvoorde 
Tongeren-Maaseik 
Gent-Eekio 
Oostende-Veurne-Diksm 
Leuven 
Roeselare-Tielt 
Dendermonde 
Turnhout 
Hasselt 
Kortrijk 
Mechelen 
Brugge 
Aalst 
Sint Niklaas 
leper 
Brussel 
Oudenaarde 

Totaal 

Nieuwe 
68 
67 
52 
42 
32 
31 
23 
23 
21 
21 
20 
18 
15 
12 
11 
8 
7 
4 

475 

1 Bert Verleysen, Munsterbilzen 
2 Ivo Goninx, Genk 
3 VU-Deertijk 
4 Karel Rigo, Gent 
5 Anny Lenaerts, Wilrijk 
6 Jaak Gabnels, Bree 

Enk Vandewalle, Izegem 
Mane-Louise Thiebaut Berg 

9 Georges Raes Ledegem 
Koen Thevissen, Dilsen 

Streefdoel 
12,1 
28,6 
62,7 
18,3 
36,4 
11,3 
21,9 
35,4 

8,8 
17,5 
13,5 
17,8 
13 
15,8 
10,5 
19,5 
4,1 
5,6 

16,8 

24 
11 
8 
7 
6 
4 
4 
4 
3 
3 

Jaak Vander Haegen, Oudenaarde 3 
12 Jan Gaudron, Aalst 2 

VU-Tervuren 2 

•DRAAIBOEK 
Ten gerieve van de plaatselijke verantwoor

delijken voor WlJ-abonnementen werd een 
Mim-Draaiboek voor WIJ-wervers samenge
steld 

Zo n draaiboek(je) wordt u graag in een of 
meerdere eksemplaren gratis toegestuurd 
(WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 02/ 
219 49 30) 

Vergeet met dat ook elk nieuw aangebracht 
WIJ-abonnement de werver een tombola-biljet 
oplevert Een tombola met een half miljoen aan 
prijzen 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 0 1 4 - 5 4 . 4 0 . 0 7 

Maandag ges lo ten 
Rust ieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE B E U L E 
He i rbaan 53 
2730 B U R C H T 
Te l . - 03 /252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

flbdijkaas 

Affligem 

Caf^ 2^j^ Jfotfi 

~(^aMt>riHU^ ~ 
UoasUr^mit 3 3690 Bree 

Jë 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

Hoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pr i jzen voor g roepen 
op aanvraag . 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raynnond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktle) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust m het 
Westvlaamse Verschaevedorpie Alvenngem, stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 

Wi| bieden U 6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort 
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden 
Week endverblijf 
Fijne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F 
tot 1600 F 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijklieden tel.: 058/28.80.07. 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
MAART 

31 HALLE-VILVOORDE: géén arrondisse-
mentsraad (wel op 28/4). 
31 TERNAT: afdelingsbetuursverkiezin-
gen van 19 tot 21 u. m Uilenspiegel, Kerkstraat 
31 TIELT-WINGE: Jaarlijks Vlaams bal in 
Tilt-City te Tielt. Aanvang vanaf 20u.30. Inkom 
gepaard met gratis tombola. Vvk 50 fr., kassa 
70 fr. Org.: VU-Tielt-Wmge. 
31 TERALFENE: afdelingsbesluursverkie-
zingen van 20 to 22u. in zaal Natekenshof, 
Daalstraat. 
31 VLEZENBEEK: afdelingsbestuursverkie
zingen van 19 tot 21 u. in zaal Casy, Dorp 16. 

APRIL 

1 GRIMBERGEN: Lente-feestmaal in sport
hal E. Soens, Singel te Strombeek-Bever. 
Vanaf 17u.30. Ook op 2 april van 11u.30 tot 
15u. Org.: VU-Grimbergen. 

1 ITTERBEEK: Breugelfeest vanaf 18u. in 
Parochiezaal van St.Anna Pede. Ook op zon
dag vanaf 11u.30. Zaterdag: aperitief gratis. 
Org.: VU-ltterbeek. 

2 VLEZENBEEK: Lentewandeling. Vertrek 
om 14u. op het Gemeenteplein. Gratis deelna
me. Afstand 8-9 km. Einde 17u.30. Stevig 
schoeisel aanbevolen. Org.: Wergroep De 
Vrede Vlezenbeek. 

2 LENNIK: Tentoonstelling van 18 maart tot 
2 april met werken van Griet Liefoge in Huize 
Zwartenbroek. Te bezichtigen tijdens gewone 
kantooruren. Opening op 18/3 om 14u. ge
volgd door receptie. 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE AARSCHOT 

Op 10 februari werd overgegaan tot de 
verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. 

Voorzitter: Mark de Groot 

Ondervoorzitter, verantw. pers: Robert Nys-
sen 

Sekretaris: Jos Bruyninckx 

Penningmeester, verantw. VI. Ziekenfonds: 
Fik Meulenbergs 

Propaganda, verantw. jongerenwerking: Ivo 
Loosen 

Organisatie: Flor Holemans 
Vrouwenwerking: Julia Mues 
Gepensioneerden: Louis Labro 
Dienstbetoon: Sim Verbruggen 
Bestuurslid: André De Samblanx 
Gekoöpteerd: Dirk Boeckmans en Willy Sa-

laets. 

Wij danken van harte alle leden voor hun 
opkomst en wensen het nieuwe bestuur veel 
sukses toe. 

2 DIEGEM: Jaarlijks spaghettifeest in zaal 
,,Milde", rechtover de kerk. Vanaf 12u. Gast
spreker: J. Valkeniers. Org.: VU-Diegem. 
5 HALLE: samenstelling politieke raad (met 
koöptaties) en verkiezing van politiek kollege, 
om 20u. in kafee Cambrinus, Bergensestwg te 
Halle. Kandidaturen voor koöptatie en politiek 
kollege vóór 1 april bij arr. sekr. Stephane 
Rummens, Vilvoordesteenweg 23a, 1850 
Grimbergen. 
6 HALLE-VILVOORDE: Géén arrondisse-
mentsbestuurü! 

7 STEENOKKERZEEL: afdelingsbestuurs-
verkiezingen van 19 tot 21 u. in de Parochie
zaal Humelgem, Billastraat 7. 
7 MACHELEN: afdelingsbestuursverkiezin-
gen in het zaaltje van café De Arend, Vanden-
berghestraat 12. Van 19 tot 21 u. Gastspreker-
Vic Anciaux. 
12 OILBEEK: Samenstelling politieke raad 
(met koöptaties) en verkiezing Politiek Kollege. 
Kandidaturen voor koöptatie en PK vóór 7/4 bij 
arr.sek. S. Rummens, Vilvoordsesteenweg 
23a, 1850 Grimbergen. 
12 SINT-PIETERS-LEEUW: samenstelling 
politieke raad (met koöptaties) en verkiezing 
politiek kollege. Kandidaturen voor koöptatie 
en PK vóór 7 april bij arr. sek. S Rummens, 
Vilvoordsestwg 23a, 1850 Grimbergen. 
14 LENNIK: Afdelingsbestuursverkiezingen 
van 20 tot 22u. in ,,de verzekering tegen de 
grote dorst" aan de Baetensstraat te Eizerin-
gen. Kandidaturen vóór 7/4 bij Ernest Vankele-
com, Schapenstraat 131, 1681 Lennik 

14 MACHELEN-DIEGEM: Samenstelling po
litieke raad (met koöptatie) en verkiezing van 
politiek kollege. Kandidaturen voor koöptatie 
en PK vóór 7/4 bij arr. sek. S. Rummens, 
Vilvoordsesteenweg 23A, 1850 Grimbergen. 
14 HOEILAART: Afdelingsbestuursverkie-
zingen van 19 tot 21 u in Taverne Tijl, Sohie-
straat 8. Kandidaturen vóór 7/4 bi M. Vranken, 
Sterrenlaan 9 te 1990 Hoeilaart. 

15 TERVUREN: Kulinaire avond met optre
den van dansgroep uit Erps-Kwerps. Verschil
lende vissoort. Vanaf 18u. in zaal Den Engel. 
Org.: VU-Tervuren-Dinsburg-Moorsel. 
15 MEISE: Bal van burgemeester Kerre-
mans en schepenen. Vanaf 20u.30 in Sport-
schuur Wolvertem, Populierenlaan. Orkest-
Waltra. Org.: VU-Meise. 
15 JETTE: 17e Bal VBGJ, St.Pieterskollege 
Verbeystraat Jette. 
15 WEMMEL: kursus ,.Opleiding gemeente
raadsleden" (deel 4). De Zandloper, Kaas
markt 75, om 9U.30. Org.: VVM i.s.m. Dosfelin-
stituut. 
20 HALLE-VILVOORDE: Uitgebreid arron-
dissementsbestuur om 20u in 't Schuurke te 
Brussel. 
22 ZAVENTEM: Haantjes- en biefstukken-
festijn VU-Zaventem. Vanaf 12u. in refter 
school, Mechelse steenweg. Centrum Sterre
beek. 

22 LEMBEEK: 13de Haantjeskermis in zaal 
De Kring, Stevens de Waelplaats. Vanaf 
17U.30. Ook op 23/4 vanaf 11u.30. 

JUNI 

10 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Derde 
feest in 't hart van Brussel. 

BRUSSEL KREEG 
BOS BIJ 

Op initiatief van staatssekretaris Jet Valke
niers werden op vrijdag 24 maart j . l . massaal 
bomen geplant te Neerpede (Anderlecht). Het 
gemeentebestuur en de basisscholen werkten 
mee. 's Anderendaags werd de beweging nog 
eens overgedaan door de jeugdgroeperingen 
en de verenigingen. Bedoeling is met een 
gevarieerd bos van zo'n 2 hektaren de lawaai
en gezichtshinder van de Brusselse ring terug 
te dnngen. Meegenomen is dat de luchtveront
reiniging door de ontstane zuurstofproduktie 
kan verminderd worden, dat fauna en flora in 
de Neerpedevallei zich beter kunnen ontwikke
len en dat jonge lui wat meer milieubewust 
worden. 

Niet minder dan 14.000 bomen van diverse 
variëteiten gingen de grond in, 1.273 kinderen 
(379 NI. en 1.273 F) deden aan de plantdag die 
kadert in de aktie „Laat Brussel weer ade
men" mee. 

Eenzelfde aktie wordt ontwikkeld te Ukkel. 

HALLE-VILVOORDE: 
POLITIEKE RAAD EN 
POLITIEK KOLLEGE 

In toepassing van art. 3.4.1. van de nieuwe 
statuten dienen de kandidaten voor het politiek 
kollege te worden voorgedragen door het afde
lingsbestuur. De afdelingsbesturen worden 
daarom verzocht dringend bijeen te komen om 
hun kandidaten aan te duiden en vervolgens 
voor te dragen. De sekretarissen werden daar
toe de nodige dokumenten toegezonden. 
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OOST-
VLAANDEREN 

APRIL 

1 ASPELARE 13de Volksunie eetfestijn in 
zaal , De Paling", Geraardsbergsesteenweg 
279 Vanaf 18u Lekkere kip fijne tong en 
malse biefstuk met frieten of brood Org VU-
Appelterre-Outer-Voorde Ook op 2 april van 
11 u 30 tot 15u 
2 AAIGEM: Bestuursverkiezmgen voor 
Burst-Bambrugge-Aaigem, m de Schuur van 
Jan De Vuyst tussen 15 en 17 uur 
8 MERE: Pannekoeknamiddag in Vlaams 
HUIS Hof Ten Daele om 15u 100 fr pp 
Inschrijven bij O Van Rompu (091/28 40 79) 
F Cools (03/776 37 46) en L De Smet (091/ 
53 80 69) Org Werkgroep O VI 
8 EEKLO: Jubileumviering 25 jaar VU-EekIo 
OmlOu eucharistieviering, 11u akademische 
zitting Om 19u 30 in Salons Mimosa August 
van Ackerstraat, schitterende feestdis aan 699 
fr p p Inschrijven en info bij VU-EekIo 
8 ERTVELDE: 20e Lentebal in zaal De Mo
len te Wippelgem Vanaf 21 u Muziek door 
Radio Arteveldfe Org VU-Ertvelde-Evergem 
en Sleidinge 
13 RUPELMONDE: Voorlichtingsvergade
ring over de fiskale hervorming Gastspreker 
Rad Spinoy Om 20u in Raadszaal Oud Ge
meentehuis Rupelmonde Org A Verbrug-
genkrmg Rupelmonde 
14 HAALTERT- Vanaf 21 u optreden van 
Jazz-band Peper en Zout, in De Eglantier 
(vernieuwde VU-lokaal), Hoogstraat 14 Ieder
een gratis toegang 
15 HAALTERT: 9e Vlaams Eetfestijn in Hof 
ten Eede te Haaltert Biefstuk natuur, kamper
noelies, provencale en peper (300 fr), kinder
schotel (150 fr) Org VU-Haaltert 
15 ST.DENIJS-WESTREM: verplaatst naar 
22 april 
15 ZELE Bal van de burgemeester Sport
hal De Zeven — Koevliet vanaf 20 uur Orkest 
The Blitz Band Inkom 100 fr vvk 80 fr 
15 GENT-BRUGSEPOORT Gentse kaba 
ret-avond met ,,Moereloere" in Centrum Rei-
naert Reinaertstraat 26 
15 EVERGEM: Anton Van Wilderode en de 
Ijzerbedevaart gedichten 1977-1987 In zaal 
De Leeuw ,̂ Dorp 128 te St-Laureins Na de 
voorstelling gourmetavond aan 400 fr pp 
inschrijven op rek 443-0611751-78 van VOS-
Evergem Org Ijzerbedevaartwerkgroep Meet 
jesland 
22 SINT-DENIJS-WESTREM: Vrienden
maal in het Gildenhuis Loofblommestraat 500 
fr p p jongeren 350 fr Gastspreker Jaak 
Vandemeulebroucke Org VU-St -Denijs 
Westrem-Afsnee 
23 WETTEREN: Naar Zangfeest Vertrek 
Wichelen kerk 12u15, Weiteren Station 
12u30, Kalken kerk 12u 50 Laarne kerk 
13u 15 Terug rond 19u Inschrijven voor 20/4 
bij CDNV, Fortstraat 7, Weiteren (091/69 67 88 
tussen 11 en 13 uur) Kostprijs bus volw 200 
f r , kinderen t/m 18j lOOfr Indien geen 45 
inschrijven op 20/4 wordt bus afgelast Kaarten 
voor zangfeest evenens bij CDNV 

LEEUWEPENNING 
VOOR DR. USAERDE 

De Wase Jonge Leeuwen besloten hun 
derde ,,Leuwepenning" toe te kennen aan het 
gewezen Smt-Niklase VU-gemeenteraadslid 
dr Alfons Lisaerde De uitreikingsplechtigheid 
vindt plaats op vrijdag 7 april om 19 uur in de 
witte zaal van de Cipierage aan de Grote Markt 
te Smt-Niklaas 

Met de toekenning van de ,,Leeuwepen
ning" willen de Wase Jonge Leeuwen ieder 
jaar een Waaslander in de schijnwerpers zet
ten die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de Vlaamse bewustmaking 

Dr Alfons Lisaerde is 65 jaar en was van 
1971 tot vorig jaar VU-gemeenteraadslid te 
Sint-Niklaas De Wase Jonge Leeuwen willen 
hem met hun Leeuwepenning vereren omwille 
van zijn grote verdiensten voor het Vlaams-
nationalisme in de Wase hoofdstad 

Dr Lisaerde is volgens de Wase Jonge 
Leeuwen met de man van de ronkende verkla
ringen en zocht geen aandacht op het publieke 
forum, maar wie een beroep op hem deed, kon 
steeds op hem rekenen 

Voor de uitreiking van de ,,Leeuwepenning 
1989" op vnjdag 7 april in de Cipierage werd 
een keung programma uitgewerkt Sprekers 
zijn Kns Verguit (sekretaris van de Wase 
Jonge Leeuwen), Dr Hugo Van Poucke, eer
ste schepen Nelly Maes, Lieven Dehande-
schutter (voorzitter van de Wase Jonge Leeu
wen) en Bert van Woensel (gewezen hoofdre-
dakteur van ,,Het Vrije Waasland") Nadien 
wordt een receptie aangeboden 

De uitreikmgsplechtigheid wordt muzikaal 
opgeluisterd door Chns De Beer (blokfluit) en 
Franky Barbier (gitaar) Toegangsbewijzen 
aanvragen bij Kris Verguit, Bekelstraat 21, 
2700 Sint-Niklaas (tel 03/778 01 88) 

VU-EVERGEM 
BEZORGD 

Naar aanleiding van de opening op 24 maart 
j I van de verlengde MIVG-tramlijn 1 tot in het 
centrum van Evergem met het centrum van 
Gent heeft Volksunie-Evetgem een open brief 
geschreven aan gemeenschapsminister van 
Openbare Werken en Verkeer Johan Sau-
wens 

Volksunie-Evergem vraagt hierin aanslui
tend openbaar vervoer naar de verder gelegen 
parochies en deelgemeenten van Groot-Ever-
gem 

Verder vraagt Volksunie-Evergem dat de 
minister de rechttrekking van RW 456 met 
openstelt als er geen verkeerslichten staan op 
het kruispunt met de Spoonwegstraat en op het 
kruispunt met Brielken, Kwadeweg en Schoon
st raat 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN 

MECHELEN Hoogstratenplem 1 tel 015/20 36 40 
HEIST OP DEN BERG Bergstraat 89 tel 015/24 73 85 
MOL Tumhoutsebaan 15 tel 014/312716 
ANTWERPEN Amenkalei 21 tel 03/237 32 10 
BORNEM Kraanweg 21 tel 03/889 16 19 
LIER Aniwerpsestraat 145 tel 03/480 89 81 

PROVINCIE BRABANT 

OVERUSE Schapenweg 2 tel 02/687 95 42 
KORTENBERG Parkstraat 42 tel 02/759 71 49 
GOOIK Groeningenveld 15 tel 02/532 03 29 
ANDERLECHT Ninoofsesteenweg 228 tel 02/523 87 77 
LEUVEN Blijde Inkomststraat 6 lel 016/23 90 85 
LEUVEN (Kessel Lo) Martelarenlaan 139 
tel 016/26 11 11 
LENNIK Markt 15 tel 02/532 0172 

PROVINCIE LIMBURG 
GENK Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53 
BREE Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

GENT Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
AALTER Ter Walle 12tel 091/74 25 00 
EKE Steenweg 249 tel 091/85 50 10 
MERELBEKE Poelstraat 40 tel 091/30 79 09 
MELLE Brusselsesteenweg 359 tel 091/52 39 38 
EEKLO Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
AALST Stationsplein 12 tel 053/78 52 75 
NINOVE Onderwijsstraat 5 tel 054/32 21 54 
ZELE Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 
BRAKEL Markt 19 tel 055/42 51 88 
BEVEREN Oude Zandstraal 14 tel 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS Kalkstraat 64 tel 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE Katelijnestraat I lS te l 050/33 22 24 
KORTRIJK Gr Gwijde van Namenstraat 7 
tel 056/22 56 98 
MENEN leperstraat 65 tel 056/51 06 91 
ROESELARE Sint Michielstraat 23 tel 051/20 83 45 
IZEGEM Nieuwstraat 29 tel 051/20 83 45 

VVZ-doelstellmgen 

— Uitbouw van een Vlaams niet-partij politiek gebon 
den ziekenfondswezen 

— Vlaamse autonomie m de ziekteverzekering en de 
gezondtieidszorg 

— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 
kultureel front 

Vereniging van VZ Ziekenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 

ROUW TE DE KLINGE 
WIJ vernamen het overlijden van Guy Wie-

landt Geboren op 25 september 1958 Bijeen 
smartelijk ongeval op 19 maart omgekomen 

Overledene is de schoonzoon van Robert 
Van Duyse, provincieraadslid van Oost-Vlaan-
deren 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 

31 ROESELARE- Dienstencenrum West-
Flandria, St-Michielsstraat 23, om 14u Onge
vallen met kinderen Org Welzijnszorg W VI 
31 ZEDELGEM: Europa-avond in zaal De 
Marmiete Rembertstraat 103 te Veldegem, 
om 20u Gastspreker Jaak Vandemeulebrou-
cke over „Europa 1992" Org VU-Zedelgem 
Info Ward Baert (21 36 52) 

APRIL 

1 HOOGLEDE. Vlaams Feest vanaf 18u 30 
in de Gemeentelijke Jongensschool Kip aan 't 
spit met groentenkrans en gratis drank 220 fr 
— famihekaart 700 fr Org VU-Hooglede 
2 IZEGEM: Wandeling te Kruiseik o l v G 
Wydaeghe Start Vlaams Huis om 13u30 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
2 KORTEMARK: 1ste Wandelzoektocht 
„Pastoor Blancke" Vertrek cafe Gudrun tus
sen 13u30 en 14u30 Org Vlaamse Knng 
Groot-Kortemark 
3 BRUGGE: 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 
115 om 14u Ongevallen met Kinderen Org 
Welzijnszorg W VI 
3 WERVIK: VVVG maandelijkse kaarting m 
de Monaen, Koestraat 
4 MENEN. Trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65, om 14u Ongevallen met kinde
ren Org Welzijnszorg W VI 
4 WAREGEM De Klauwaert, Grote Markt, 
om 19u30 Ongevallen met kinderen Org 
Welzijnszorg W VI 
5 IZEGEM: Vlaams Huis, Grote Markt, om 
19u30 Ongevallen met kinderen Org Wel
zijnszorg W VI 
6 WAREGEM: Bestuursverkiezingen in lo
kaal De Klauvi/aart, Markt Waregem van 18 tot 
21 u Eerst verkiezing bestuursleden Na21u 
samenstelling funkties nieuw bestuur Nieuwe 
gezichten worden verwacht i 
6 lEPER: BIJ mevr Anneessens-Vanrycke-
gem. Ooievaarlaan 11, om 14u Ongevallen 
met kinderen Org Welzijnszorg W VI 
6 POPERINGE 't Belfort, Grote Markt, om 
19u30 Ongevallen met kinderen Org Wel
zijnszorg W VI 
7 IZEGEM: Staatshervorming, uitgelegd 
door Frans Baert, in hotel Century, om 20u 
Org VU-lzegem 
7 ROESELARE: Dienstencentrum West-
Flandna, St-Michielsstraat 23, om 14u On
gevallen met kinderen Org Welzijnszorg 

7 TORHOUT: Diavoorstelling over Renaat 
De Rudder als Ijzerfrontsoldaat in ,,d' Oude 
Postenj", Zuidstraat, om 20u Info Henri De-
graeve (21 43 72) Org VU-Torhout 
10 BRUGGE- 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 
115, om 14u Ongevallen met kinderen Org 
Welzijnszorg W VI 
11 WAREGEM: De Klauwaert, Grote Markt, 
om 19u30 Ongevallen met kinderen Org 
Welzijnszorg W VI 
11 WERVIK: VVVG-fietstocht 20 km, vertrek 
om 14u30 in de E Gellyncklaan 
13 lEPER: BIJ mevr Anneessens-Vanrycke-
gem. Ooievaarlaan 11, om 14u Ongevallen 
met kinderen Org Welzijnszorg W VI 

13 POPERINGE: 't Belfort, Grote Markt, om 
19u30 Ongevallen met kinderen Org Wel
zijnszorg W VI 
14 LEOEGEM: Willy Kuijpers over Europa, in 
zaal De Knng te Sint-Eloois Winkel om 20 uur 
Iedereen welkom Inkom gratis Org VU-
Ledegem 
14 TORHOUT: Bea'lore-fuif in „Starlight" 
VVKSOfr ,kassa100fr Start 20u Org VU JO 
en 't Wreed Acciden Info Jan Deman 
(21 50 86) 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Twee
de kaarting Ook op 16/4 vanaf lOu Org 
Kaartersklub de Vlaamse Vrienden 
15 KORTRIJK: Kursus ,,Opleding gemeen
teraadsleden" (deel 4), Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijfde van Namenstraat 7, 
om 9u 30 Org VVM i s m Dosfelinstituut 
15 WERVIK: Volksuniefeest in de Gaper te 
Geluwe, om 19u 30 Volw 400fr , - l2 j 200 fr 
Gastspreker Vic Anciaux Inschrijven U 
Keersebiick 31 42 94 
17 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis, 15u 
Mevr Vandenberghe over Poëzie en Humor in 
het leven Org VVG-lzegem 
20 IZEGEM: Auditorium Muziekakademie, 
20u Debat,,Europa 1992" met J Vandemeu-
lebroucke, J Cuppens (GvA) en D Sterckx 
(BRT) Inkom 50 fr , voor abonnees gratis 
Org Vlaamse Studie- en Vormingskring 
21 ROESELARE: Vlaanderen voor de uitda
ging van de verandering door Herman Can-
dries, om 20u in 't Leeuwke, St Michielsstraat 
23 Org Vlaams Dienstencentrum 't Leeuwke 
I s m Vlanajo 

ADVERTENTIE 

, c ^ ^ ^ 

I P ^ 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE DAMME 

Ter gelegenheid van de verkiezing van een 
nieuw bestuur binnen de Volksunie-afdeling 
Damme, die doorging op zaterdag 11 maart 
1989, werd de nationale voorzitter van de 
Volksunie, Jaak Gabriels, uitgenodigd voor 
een kort bezoek Vooraleer hij zich naar Moer-
kerke kon begeven, boden de schepenen van 
de stad Damme, de Volksunievoorzitter en 
enkele plaatselijke bestuursleden eerst een 
glas aan Deze vriendelijke ontvangst op het 
stadhuis van Damme werd zeer gewaardeerd 
Inmiddels was de zaal 't Vissershuis te Moer-
kerke volgelopen met leden en simpatisanten 
voor een breugheliaanse maaltijd In zijn toe
spraak drong Jaak Gabriels er ondermeer op 
aan dat de sociale zekerheid zo vlug mogelijk 
gefederaliseerd moet worden 

In zijn eindbetoog pleitte Jaak Gabriels er
voor dat de partij model moet staan en als 
voorbeeld moet dienen voor een open en 
eerlijk beleid, zowel plaatselijk in het gemeen
tebeleid, als op nationaal niveau 

Werden verkozen in het nieuw afdelingsbe
stuur van de Volksunie-Damme voorzitter 
Reinhilde Buicke-Verbruggen, ondervoorzitter 
Mariette Snauwaert, penningmeester Luc Rec-
kelbus, sekretaris Andre Verhelst, jongeren
werking Mia Gentier, derde leeftijd Albert Fla-
ment, persverantwoordelijke Johan Dessein, 
propaganda Patrick Naeyaert en Jos Millecam, 
gemeenteraadslid 

Inrichting van direktiekantoren 
Systeemmeubleen 
Ergonomisch zitkomfort 
Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 

2500 LIER — 

1940 SINT-
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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 vraciitwagens 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

TeL 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
, ,/È 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
ML 

DEVRIESi^ 
:.T.Ti77-^-|IWil^[| 

y 
^ 
Ik 

baron ruzctulaan 78 
k^ 8320 brugge 4 A 
l^baan brugge oostkamp^| 
H ^ ^ 050/35 74 04 ^ a l 

1 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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UIT DE REGIO 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
y " ^ 2520 EDEGEM 
0itk'S^ Tel 03/457 23 89 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

- BiNNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

^ 
NI HIMlWWll 

zo'VEBL uwn» 
•n«(t«rkt««raak«r 

k V ^ É i . v ^ J 
•TKNHOUWCMVEST U 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 

2410 HERENTALS 
VLAGGEN 

REKLAMEARTIKELEN 
ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

GEWEST MAASEIK 
NAAR ZANGFEEST 

Het IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik 
legt een bus in naar het Zangfeest op 23 april 
a s 

Reis + inkomkaart 350 fr (inkomkaart kost 
250 fr) Studenten betalen alleen de inkom
kaart van 250 fr Kinderen onder de 12 jaar 
krijgen reis -i- inkom gratis 

Inschrijven Wilfned Rosiers, Wijklaan 21, 
3670 Neeroeteren (86 35 38), Mia Assenberg 
Schoolstraat 7, 3671 Opoeteren (86 58 04), 
Leo De Clerck, Dorperberg 18, 3671 Opoete
ren (86 36 24), Gerard Gents, Pastorijstraat 3, 
3688 Kinrooi, Rob Brouwers, Hoogstraat 6 
3670 Neeroeteren (86 45 06), Jaklien Deben, 
Oude Ophoverbaan 88, 3680 Maaseik 
(56 47 38), Mathieu Meuwis, Neeroeteren-
straat 67, 3671 Opoeteren (86 65 24), Renaat 
Nauwelaerts, Dorperberg 33, 3671 Opoeteren 
(86 34 56), Pol Theelen, Nachtegaallaan 28, 
3650 Elen-Dilsen (86 78 91), Miet Vanderste-
gen, Ridderpadstraat 42, 3671 Opoeteren 
(86 31 08), Mathieu Vastmans, Burg Henry-
laan 88 3650 Rotem-Dilsen (86 73 97), Mevr 
Christine Cuppens-Goossens, Kinrooiersteen
weg 42, 3670 Neeroeteren (86 34 50), Mare 
Verheyen, VoorshoventenAreg 62, 3670 Neer
oeteren (86 45 60) en Koen Thevissen, Euro
palaan 38, 3650 Dilsen (75 50 52) 

BREE NAAR 
ZANGFEEST 

Wie van Bree meewil naar het Zangfeest kan 
daarvoor terecht bij 

Mia Guypers, Cafe Cambnnus, Bree 
(47 28 97) 

Jef Geebelen, Boneputstr, Bree (46 11 88) 
Jaak Geussens, Thijsstr 5, Bree (46 17 76) 
Denis Thijs, Bosstr 14, Tongerio (86 60 79) 
De autobus vertrekt om 12u30 aan het 

nieuw stadhuis (Bree) en is terug in Bree rond 
20u Voor een plaatsje inde bus 200 fr , al wie 
jonger is dan 16 reist gratis mee Inschrijven 
voor 10 apnl 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

LIMBURG 
APRIL 

1 ZONHOVEN Kaas en wijnavond in Har-
moniezaal St Quintinus te Zonhoven Om 20u 
250 fr p p Orkest Linoman Fredy Org VU 
1 s m Nieuw Zonhoven 
3 NEEROETEREN Europa-avond met Willy 
Kuijpers m Cultureel Centrum van Neeroete
ren om 20u Vlaanderen in het Europa van 
1992 Org VU-Neeroeteren-Opoeteren 
7 BREE Zangstonde in cafe Cambnnus, om 
20u M m V ANZ door videomontage over 
laatste zangfeesten Gastspreker Maurits 
Waegemans Zang o l v Jef Geebelen Ber 
Smeets staat in voor instrumentale begelei
ding Org Ijzerbedevaartwerkgroep Bree 
8 HASSELT Kursus Opleiding gemeente
raadsleden (deel 3) Kultureel Centrum, 
Kunstlaan om 9u 30 Org VVM i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 

23 HEUSDEN-ZOLDER Naar Zangfeest 
Vertrek om 13u aan De Oude Knng St Wille-
brordusplein 400 fr -i- 200 fr busreis Inschrij
ven bij Frans Vanstipelen Noordberm 61 (011/ 
42 59 95) 

VINCENT 
LOYENS-HERDENKING 

Op zondag 2 april is het precies dag op dag 
50 jaar geleden dat Vincent Loyens neerge
schoten werd omwille van zijn Vlaamse over
tuiging HIJ liet een weduwe en zeven kleine 
kinderen achter 

Die zondag IS er om 15u een euchanstievie-
nng in de Sint-Katarinakerk (vlakbij het Kultu
reel Centrum) aan het gelijknamige plein Het 
Vlaams Gemengd Koor uit Leuven luistert de 
plechtigheid op 

Omstreeks 16u is er in het Kultureel Cen
trum van Hasselt (Kunstlaan 5) een korte 
herdenking met o m getuigenissen namens 
kinderen en kleinkinderen en een korte toe
spraak door Europarlementslid Willy Kuijpers 

Het komitee van de herdenking staat onder 
de bescherming van zowal alle vooraanstaan
de Vlamingen maar ook tal van kleine" Vla
mingen sloten zich aan 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 
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WEDERWOORD 

VERGETEN? 
Het nummer 11 van WIJ verscheen op 16 

maart, juist op de 43ste verjaardag van de 
vernieling van de eerste IJzertoren Heeft de 
redaktie van WIJ daar geen weeet van"? Of is 
het zo dat de huidige VU-mensen daar beter 
mets over weten' Nergens daarover een 
woord of zin m WIJ' 

Het joodse volk grijpt iedere gelegenheid te 
baat om te herinneren aan hun vervolgingen 
Waarom mogen de Vlamingen met herinnerd 
worden aan het opblazen van de eerste IJzer-
toren ̂  

A. Serruys, 1120 Brussel 

SOCIALE ZEKERHEID 
De studie van prof Herman Deleeck toont 

duidelijk aan dat de sociale zekerheid die nu 
nog nationaal is, in het nadeel speelt van 
Vlaanderen Een Waal haalt 31 % meer uit de 
Sociale Zekerheid dan een Vlaming (De Duits-
taligen uit de Oostkantons worden, ten onrech
te, nog altijd bij Wallonië geteld, ook wat de 
sociale zekerheid betreft') 

Deze naakte cijfers tonen duidelijk aan dat 
er in het verleden een miljardengeldstroom 
was — en dat er ook nu nog een geldstroom 
blijft van noord naar zuid in dit land 

De zelfstandigheid van Vlaanderen is nog 
verre van voltooid, integendeel Deze naakte 
Cijfers tonen duidelijk aan dat wil er echt 
bespaard worden de sociale zekerheid moet 
gesplitst worden, dat op basis van elementaire 
rechtvaardigheid, ook al beweren de zuilen-
partijen (CVP-PSC/SP-PS) het tegendeel Soli
dair ja, maar met ten allen prijze 

Vlaamse partijen, gebruik uw meerderheid' 
Maak werk van de derde faze van de staatsher
vorming, maak werk van de federalisenng van 
de sociale zekerheid' 

W. Rosiers, Neeroeteren 

aan de minst bedeelden gratis ter beschikking 
te stellen Gelovigen kunnen daar, al dan met, 
gebruik van maken Niemand verplicht hen Zo 
zouden al minstens de sociale redenen uitge
schakeld worden 

Als men dan toch nog tot vruchtafdrijving 
zijn toevlucht moet nemen om andere noodge
vallen als verkrachting, gevaar voor de moe
der, misvorming van de vrucht, dan mag de 
vrouw noch haar dokter als misdadigers be
schouwd worden 

Degelijk, onbevooroordeeld medisch advies 
IS in die situaties van het hoogste belang 

Tot slot WIJS ik er op dat lichtzinnige perso
nen, die geen eerbied hebben, noch voor het 
leven noch voor andere maatschappelijke 
voorwaarden, zich tot op heden met gestoord 
voelden door het strafrechterlijk vervolgen van 
abortus 

Magnet Vandamme, Oostende 

RECHTVAARDIG 

ABORTUS 
Met de standpunten van D Provoost uit 

Oostduinkerke (WIJ, 23 maart j I) kan ik als 
vrijzinnige, 66-jarige vrouw, volledig akkoord 
gaan 

Ik zou er echter graag aan toevoegen dat 
men met voor abortus is omwille van die 
levensbeschouwing Vruchtafdrijving moet 
aanzien worden als een noodzakelijk kwaad m 
bepaalde gevallen, ook sociale 

Om dit kwaad te vermijden heeft de maat
schappij als plicht zoveel mogelijk informatie 
te geven omtrent voorbehoedsmiddein en ze 

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

BEGROTING 
De VU was de enige partij die een bekwaam 

en vernuftig technieken ten dienste kon stellen 
om een verwaarloosde staatskoffer te openen 
Daar waar jarenlang een groep hoogmoedigen 
en onhandigen hadden geknoeid en geknut-
steld 

De vondst was mager, toch mijn gelukwen
sen voor Hugo Schiltz 

Spijtig dat plots voor de deur bedelaars 
komen te staan, mensen die het de voorbije 
jaren biezonder moeilijk hebben gekregen 

Zal er nog moed zijn om met die berg schuld 
aalmoezen te geven"? 

Zachtmoedige mensen delen nog graag van 
hun brood 

Leo Van den Abbeele, Schoonaarde 

Gelukwensen voor de interpellatie van ka
merlid Jan Gaudron i v m honoraria, zwarte 
betalingen en andere praktijken m ziekenhui
zen en aan dokters 

Wat gebeurt in hospitalen en ook wel in 
dokterskabinetten weet iedereen, maar nie
mand durft het aan te klagen Men denkt 
daarbij ,,Misschien heb ik ze later nog no
dig " 

Ik hoop dat Gaudron deze rechtvaardige 
strijd verder strijdt Het gaat om menselijkheid 
en rechtvaardigheid 

Swinnen-Bruggeman, Gent 

De ,,Vlaamse" Eksekutieve richt een pnjs-
kamp in Voor hoop en al 100 000 fr wil ze de 
Vlaamse Leeuw, als simbool om Vlaanderen in 
de wereld te vertegenwoordigen, wandelen 
sturen 

G Geens, de initiatiefnemer aan het woord 
,,Als internationale partner moet Vlaanderen 
immers duidelijk identificeerbaar zijn De klas
sieke voorstelling van de Vlaamse Leeuw lijkt 
hiervoor minder aangewezen, vermits ook tal 
van andere landen, regio's en steden, een 
leeuw in het vaandel dragen " 

De Vlaamse Leeuw in Parijs, N Y , Peking, 
Moskou juichten WIJ het zal wel wezen'In 
feite komt dit neer op de verloochening van het 
laatste stukje zelfrespekt, doch nu in de naam 
van Vlaanderen Door onze Leeuw als „met 
duidelijke identificeerbaar" te bestempelen 
ontstaat de kans dat Vlaaneren voor de wereld 
onherkenbaar wordt Hoe bestaat het dat wij 
plots wel een identiteit verkrijgen door een 
nieuw en voor de gewone Vlaamse mens 
onbekend simbool? Bovendien is er geen 
streek op de wereld die de Vlaming-met-zijn-
Vlaamse-Leeuw met kent en zijn produkten en 
kunst met waardeert Dezelfde heren die 
Geens een prijskamp laten uitschrijven verko
pen onze produkten echter hier te lande onder 
het onveranderlijke teken van de tricolor Hoor
de ik met spreken over een ,,nieuw België""? 
Integendeel, die oude dame wordt meer te 
onpas dan te pas gekonsummeerd, mee met 
onze Vlaamse produkten Op de publiciteit 
voor het vlees uit onze Vlaamse fokkerijen, 
onze groenten, onze tapijten, onze mode, onze 
kaas en noem maar op, spreken dezelfde 
heren van Geens sinds enkele jaren van het 
tricolore ,,Dit is Belgisch'" 

Voor dat soort zijn er simbolen in overvloed 
een mossel, een kwal, een patat, een hele 
fnetzak vol, een windei, een marionet, een 
fanzeer, een klad spreeuwen 

Leo Vancraeynest, Ingelmunster 
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DeVectra. 
Opel verlegt de grenzen. 
De nieuwe Vectra verlegt de 
grenzen. Met een profiel dat de 
wind geen kans laat. Met een 
interieur waarin u zich ogen
blikkelijk thuisvoelt. Alles zit 
w a ^ ^ ^ e t blindelings zoekt, 

lil is even zorgvuldig 

" -<^ - '^^- ^ " ^̂ f̂̂  ^^ stereo 
radïP?assette met 6 luidspre
kers hoort er standaard bij. 

Z'n veilige struktuur en feilloze 
ophanging heeft hij te danken 
aan de Super Cray, 's werelds 
krachtigste computer. • 
De Vectra verschijnt met achter
klep of aparte koffer. Ruimte zat 
voor de passagiers en al hun 
bagage: de koffer van de 
2-volume versie kan zelfs uitge
breid worden tot 1.290 liter! 

U kiest uit 5 uitrustingsniveaus 
en 13 motoren van 57 tot 157 pk. 
Diesel, zestienkleppers, motro-
nic, 4 X 4, katalysator... u zegt 
het maar. En e l * motor is van
daag al klaar voor loodvrij. / 

VECTRA 

e 
DAAR STAAT GENERAL MOTORS ACHTER z e 

t^r 


