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Ach, die gekke invallen 
toch van Patrick. Stond 
hij gisteren op, wou hij 

perse naar Schotland! Wel
ke vlieg hem gebeten heeft, 
weet ik niet — wei dot we 
's avonds goed en wei met 
onze wagen inscheepten In Zeebrugge. 

Let it be, dacht Ik, en kocht hem een 
mooie aansteker Aan boord, wei te ver
staan En omdat alles er toch tqx-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 dat je zo snei in Huil bent, ik 
was best nog een dagje aan boord ge
bleven. Zeker voor die voordelige prijs. 
Bovendien geiden er voor groepen, se

nioren, studenten, gezinnen 
(kinderspeelruimte voorzien!) 
en voor korte verblijven ook 
nog speciale tarieven. M\\ 
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 broctiure 89 bij 
NORtH SEA FERRIES. LEOPOLD II DAM 13 

8380 ZEEBRUGGE - TEL. 050/54.34.30 
Of raadpleeg uw reisbureau 

NAAM 

ADRES 
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EERST DIT 

EEN WAARMERK DAT 
VLAANDEREN HEET 

V
OOR de Volksunie heeft de begroting van de eerste 
Vlaamse regering sinds de staasthervorming een biezon-
dere betel<enis. Als gangmal<er van de federale gedacfite 
stelt de partij sinds fiaar ontstaan dat een ecfit Vlaams 
beleid slechts vol is wanneer de Vlamingen hun geld in 
eigen handen hebben en zij over een eigen bestuur en 
een afgebal<end grondgebied beschikken. 

De Vlaamse begroting '89 is de eerste waarin de 
uitbreiding van de bevoegdheden van gewesten en 
gemeenschappen ten volle is opgenomen. Men mag dus 
van een historische begroting spreken, van een echt 

begin, van een nieuwe jaarrekening. Maar wat doet de Vlaamse 
overheid met deze kans? Wordt het een goede of een valse start? 

Laat ons vooraf duidelijk stellen dat de drastische hervorming van de 
Belgische staat voor de Vlaams-nationalisten geen einddoel is maar een 
middel om een ander streven te venwezenlijken: dat van het betere 
Vlaanderen. Is het eerste wellicht een tijdelijke strijd, dan is 
de tweede betrachting een bestendige zorg. 
De taak van de Volksunie eindigt niet bij het 
verwezenlijken van de staatshervorming, 
thans begint het invullen van het maatschap
pijbeeld. Wananeer de partij zich tevreden zou 
stellen met een staatshervorming dan zou zij 
haar taak hebben volbracht en best ophouden 
te bestaan. Dan zou zij zchzelf en haar op
dracht verloochenen. De Volksunie kan en 
mag zich niet neerleggen bij een Vlaanderen 
dat een kopie is van het Vlaamse aandeel in de 
unitaire Belgische staat. 

Zoals zij de motor van de staatshervor
ming is geweest zo zal zij ook de motor zijn van 
een beter Vlaanderen. 
Daar ligt haar opdracht, daar ligt haar taak. 

Het is daarom goed dat voorzitter Gabriels en algemeen sekretaris 
Van Grembergen de standpunten van de partij nog eens hebben 
beklemtoond. Beiden hebben aangetoond waar tiet naar toe moet. 

Als partner in deze eerste Vlaamse regering na de staatshervorming 
wil de VU mee het beleid voor de komende jaren plannen, aantonen dat 
het uiteindelijke doel van een staatshervorming verder ligt dan wetten 
en financieringsmekanismen. 

De belangrijkste aspekten van de planning kunnen in enkele punten 
samengebald. 

De Volksunie ergert zich aan de afstand die er bestaat tussen de 
overheid en de burger. Dicht bij de burger staan en deze dienen is een 
hoge vorm van gemeenschapsdienst. 

Wie in Vlaanderen het woord kuituur uitspreekt denkt onmiddellijk 
aan de vakjes en zuiltjes waarin kuituur werd ondergebracht. Kuituurbe-
leid zou zich thans beter toespitsen op de bestendiging van onze 
Indentiteit en ons erfgoed. In een haast grenzeloze wereld heeft een 
kleine gemeenschap het niet gemakkelijk om zichzelf te blijven, 
samenwerking, met Nederland lijkt dan ook aangewezen en moet 

vooraan staan in onze kultuurpolitiek. Maar kuituur is niet alleen 
schone kunsten, het hele beleid dient kuituur uit te stralen: onderwijs, 
ruimtelijke ordening, het politieke bedrijf, de zorg voor de medemens... 
Een verfijnde omgang met mensen, simbolen en meningen moet 
uiteinelijk bijdragen tot de opbouw van een eigen beeld, een waarmerk 
dat Vlaanderen heet. 

Na decennia lang onder het Belgische juk van een ekonomisch beleid 
te hebben geleefd dat er was ter wille van Waalse eisen kan Vlaanderen 
nu ekonomisch zijn gang gaan. Het heeft alle troeven in huis om zijn 
bevolking welvaart en welzijn te verzekeren. 

Met de begrotingstekorten mag het volgens de VU niet gaan als met 
de rijksbegroting, het tekort moet beperkt blijven anders wordt de 
Belgische ziekte op Vlaanderen overgeënt en dat kan de bedoeling niet 
zijn. 

Een begroting moet ook gesneden worden naar de zorg voor de 
minstbedeelden van ons volk en het streven naar een rechtvaardige 
verdeling van de rijkdommen, naar het bannen van armoede en 

uitbuiting, naar een verdere gelijkberechtiging 
van de vrouwen, tegen de sociale marginaliteit 
en tegen alle vormen van racisme. 

De publieke zorg voor het stukje aarde dat 
wij bewonen moet de overheid stijven in de 
overtuiging dat zij het voorbeeld moet geven 
met een milieubeleid dat streng en opvoedend 
is, ons bestaan hangt er van af. 

Omdat de toekomst van Vlaanderen niet in 
België maar in Europa ligt moet de recht
streekse lijn met Europa duidelijker worden. 
Daarom wil de Volksunie dat de Vlaamse 
regering de bevolking voorbereidt op onze 
Europese toekomst. Samen met de andere 
Europese regio's, zowel binnen als buiten de 
EG, moet Vlaanderen een eigen buitenlands 

beleid opbouwen. 

Het nieuwe en eigen beleid dient konkreet en tastbaar bij heel 
Vlaanderen gebracht. En wel met de nadruk op heel Vlaanderen, dus 
ook en vooral daar waar Vlaanderen nog in het venweer zit, in Brussel en 
in de gemeenten met een biezonder taaistatuut. Vooral daar moet door 
kordate initiatieven een politiek van aanwezigheid zichtbaar zijn. 

Tot slot moet werk gemaakt worden van de derde fase van de 
staatshervorming, eens deze kaap overschreden kunnnen de macht, de 
werking en de politieke armslag van Vlaamse regering en Vlaams 
parlement toenemen. 

De huidige regering is visie en emst verplicht aan de generaties 
Vlamingen die deze hoopvolle toekomst hebben mogelijk gemaakt maar 
niet meer kunnen beleven. Een zelfde verplichting ook aan de genera
ties diena ons komen. Opdat zij leven in een land dat als waarmerk 
verdraagzaamheid, levenskrachten identiteit uitstraalt! 

Maurits Van Liedekerke 
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^ ^ ^ Joegoslavië staat in rep en 
T i l '̂ °®'̂ ' '̂ '®* alleen de hoofd-

I ^J stad van Kosovo, Pristina, 
is het toneel van onlusten 

met wellicht honderd doden, maar 
heel de provincie staat in brand. Hoe 
het zover is kunnen komen leest u in 
onze rubriek Volleen en Staten. 

^ f^ De ondervertegenwoordi-
I V Qing van vrouwen in de 
I ^ ^ politiek is een gekend zeer. 

In de VU zijn we slechts 
één vrouwelijke burgemeester rijk. 
Dat was voor ons voldoende reden 
om eens te vragen hoe Rosa Lernout 
Wervik bereddert. 

^% ^% ' " °"^® (nieuwe) maande-
^ 1 1 lijkse rubriek Water & Vuur 
^ ^ ^J worden meningen tegen

over mekaar gezet. Daaruit 
moet blijken hoe anders tegen volks-
nationalisme wordt aangekeken. Een 
rubriek om bij te houden! 

g j f^ Spelen de middeleeuwen 
I %£ zich vandaag af? Je zou 
I ^J haast " ja ! " antwoorden na 

het lezen van Het boek 
van de stad der vrouwen door Chris
tine de Pisan begin 15de eeuw ge
schreven. 

king om eens te peilen naar de toe
komst van Europa. 

21 
De NAVO bestaat deze 
week veertig jaar. De aan
leiding voor de Werkgroep 
Internationale Samenwer-

ƒ ^ M In de provincie Antwerpen 
^ / l volgen 6.000 jongeren mu-

£gg^ " ^ ziekonderricht in de zoge
naamde Jeugdmuziek-

scholen (MJA). Een prachtig werk 
waarbij jonge melomanen op onge
dwongen wijze worden opgeleid. 
Maar de MJA'szijn bedreigd en voer
den een welluidende aktie. 

^ ^ ƒ ^ Willem Van Wijnendaele 
K I I moet het scenario bij de 

^ ^ ^J Heer hebben besteld want 
zijn 73ste Ronde van 

Vlaanderen was er een uit de dui
zend. Na 60 km begon het te regenen 
en werd het ijzig koud. Weer voor een 
kampioen dus! 

42 
Omdat uw mening voor ons 
belangrijk is plaatsen wij 
na ons woord uw weder
woord. 
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KORTE AFSTAND 
Terwijl op de feestelijkheden m Evere in

stemmend naar stoere taal van NAVO_-bonzen 
geluisterd werd, kon je ook je oog te lezen 
leggen bij de vox populi En die moet van die 
noodzakelijke nukleaire afschrikking van 
langsom minder hebben Een opiniepeiling 
gepubliceerd in Humo leert dat 76,9% van de 
ondervraagde Vlamingen tegen de plaatsing is 
van nieuwe NAVO-kernwapens in Europa Op
merkelijk in heel de enquête is dat de Vlamin
gen zich signifikant sterker achter de stellin
gen van de vredesbeweging scharen dan de 
franstaligen 

Meer dan 7 op 10 Vlamingen vindt zelfs dat 
alle kernwapens uit Europa moeten verwijderd 
worden En de basis van de Navodoktrine, de 
Amerikaanse nukleaire paraplu, wordt door 
een meerderheid zomaar van tafel geveegd 
64% van de ondervraagde Vlamingen vindt 
dat Amenkaanse kernwapens in West-Europa 
met langer nodig zijn voor onze veiligheid 

Een uitsplitsing van het staal naar het kies-
gedrag toont aan dat de VU-kiezers de sterkste 
tegenstanders zijn van de nuklaire wapens 
72 5% PVV-ers, 75,2% CVP-ers, 80,4% Aga-
lev-kiezers, 81,7% SP-ers en maar liefst 
90,9% VU-ers zijn tegen nieuwe kernraketten 
gekant Met 72,7% scoort de VU ook het 
hoogst bij het afwijzen van de Amenkaanse 
nukleaire wapens in België en West-Europa 

(lees ook biz 21) 

ARTSEN... 
Met de aangekondigde staking van 10 april 

bereikt de aktie van het verpleegkundig perso
neel een hoogtepunt Deze week werd weer 
eens geroerd in het potje van de ziekenhuisart
sen Sommigen onder hen slagen er in om via 
een onkontroleerbaar cirkuit bijkomende hono-
rana binnen te rijven Vooral de artsen die de 
tariefovereenkomsten met de ziekenfondsen 
met ondertekenden durven hun patiënten wel 
eens dure en onvenwachte rekeningen presen
teren, zeker wanneer de patient in een eenper-
soonskamer ligt en meestal met weet dat ook 
hulpverleners hun honoraria hieraan aanpas
sen Gynekologen zouden er eveneens vaak 
het handje van weg hebben om ekstra erelo
nen te vragen VU-kamerlid Jan Caudron hield 
enkele weken terug reeds een opgemerkte 
interpellatie waarin hij deze misbruiken bij 
sommige artsen aankloeg De VU stelt voor om 
de dokterstaneven en bezoldigingen, maar 
ook deze van direktie en kaderpersoneel, door
zichtig en kontroleerbaar te maken, wettelijk 
vast te leggen en te uniformeren 

...EN ZIEKE HUIZEN 
Voorts moet er volgens de VU dringend een 

herverdeling binnen het ziekenhuisbudget ge
beuren in de richting van de bezoldiging van 

hen die met grote inzet dagelijks instaan voor 
de humane zorg van de zieke mens 

De VU stelt het volgende voor de winsten 
van de instellingen plafonneren, een percenta
ge van de jaarlijkse winst invorderen en storten 
in een beleggingsfonds waarbij investeringsle
ningen kunnen worden aangegaan, en ten
slotte de rechtstreekse betaling van de zieken
huisrekeningen door het RIZIV, dus zonder 
tussenkomst van de mutualiteiten De transpa
rantie van circuits en geldstromen is hierbij 
een essentiële voorwaarde De openbaarheid 
van de boekhoudkundige gegevens van de 
instellingen dient daartoe dan ook wettelijk 
gemaakt te worden 

VAKBONDSKRETEN 
De socialistische vakbond ABVV onderwierp 

zichzelf aan een enquête Daaruit bleek dat 
driekwart van de bevolking tevreden is over de 
werking en de dienstverlening van de vakbon
den Zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijfs
leiders werden uit de steekproef geweerd 

Slechts 19% van de ondervraagden noemde 
zich syndikaal militant Tegenover deze kleine 
harde kern staat een grote meerderheid die 
nauwelijks belangstelling toont voor vakbonds
zaken Zo woonde 73% het afgelopen jaar 
geen enkele personeelsvergadenng bij en liet 
82% zich met zien op de syndikale vergaderin
gen m zijn of haar bedrijf 

Ook de relatie tussen vakbondslidmaat-
schap en stemgedrag werd onderzocht 
Slechts 41 % van de ACV-ers stemt nog kris-
tendemokratisch 58% van de ABVV-ers blijft 
de socialistische partijen trouw 

Het IS voorts opmerkelijk dat relatief veel 
mensen bij de vakbond gaan aankloppen voor 
zaken die met onmiddellijk met de werksfeer te 
maken hebben, zoals problemen met de fis-

kus, huisvesting, studie of gezondheid 6% 
van de ondervraagden gaat hiervoor te rade bij 
de vakbond, en dat is meer dan de politici 
(4%), het ziekenfonds (3%) of een verbruiker
sorganisatie (1%) De vakbond gaat meer en 
meer de richting op van een service-klub 
Wegens die grote desinteresse voor de eigen
lijke syndikale werking trachten de vakbonden 
immers andere werkterreinen aan te boren Lid 
zijn van een vakbond heeft dan nog weinig 
vandoen met ideologische overtuiging, maar 
wel met kwaliteit en kwantiteit van de dienst
verlening De nieuwe gedaante van de verzui
ling vakbondskreten hoor je met 

ASPI'S 
Heb je ze met gezien, dan heb je waarschijn

lijk met goed uit je doppen gekeken Vlaande
ren werd de afgelopen week immers over
spoeld door Chiro-aspiranten Dat zijn de 16 
tot 18-jarige meisjes en jongens van de groot
ste Vlaamse jeugdbeweging 

Chirojeugd Vlaanderen heeft immers gekon-
stateerd dat het ledenaantal net bij die leef-
tijdskategone slinkt, een verschijnsel waar 
trouwens ook de andere jeugdbewegingen 
onder lijden De jeugdbewegingen blijven 
daarom met bij de pakken zitten Verleden 
zomer werd de kust bvb onveilig gemaakt 
door honderden Vlaamse en buitenlandse 
scouts en gidsen met een Via-tocht en een Via-
kamp in Sint-Jons-Weert 

De chiro dokterde nu ook een kampanje uit 
om de dalende trend terug om te buigen 
Daarvoor nep men Aspitrant in het leven Alle 
aspi's en hun vnenden werden opgeroepen 
om deel te nemen aan een bivak Met deze 
bivaks wil men de jongeren ook meer bewust 
maken en interesseren voor eigentijdse the
ma's als vrede, milieu, muziek, multikulfureel 
samenleven, armoede 

j 

5 WIJ - 7 APRIL 1989 



Eerste minister Wilfried IMartens vierde deze week zijn tiende verjaardag op de 
Wetstraat 16. IVIartens zit bijna aan het rekord van Beernaert, die van 1884 tot 
1894 een homogeen katoliek kabinet leidde. IVIartens ging totnutoe alleen nog 
met Agaiev en het Vlaams Blok niet scheep. (foto E. Peustjens) 

EXXON:SORRY 
De Amerikaanse oliemaatschappij Exxon 

verontschuldigde zich in paginagrote adver
tenties in de belangrijl<ste Amerikaanse dag
bladen voor de olieramp in de Prince William-
baai. De bestrijding van de olievlek wordt hoe 
langer hoe meer een processie van Echter-
nach. Er drijft nu reeds olie over een opper
vlakte groter dan het groothertogdom Luxem
burg. 

De Williambaai krijgt steeds meer de allures 
van een groot olie-attraktiepark. Journalisten 
verdringen zich om pakkende beelden te 
schieten van besmeurde aalscholvers of tra
nende zeeleeuwen. Dierkundigen en aspirant-
zeefaunakenners stropen de kusten af om 
zeeotters naar was- en drooginstallaties te 
versassen. Steeds meer mensen en middelen 
worden ook ingezet om de oorzaak van al deze 
ellende, de olievlek, te bestrijden. 

De reden waarom Exxon zich op deze ma
nier verontschuldigde moet gezocht worden m 
de wetten van de krisiskommunikatie, een 
jonge maar erg suksesrijke tak van de PR: op 
een iets duurdere manier kom je zo gegaran
deerd in de krant, met een boodschap waar 
niemand iets aan kan veranderen, waarbij 
geen vervelende vragen moeten beantwoord 
worden en waarbij geen schadelijke kommen-
taar geleverd kan worden. 

NAMIBIË 
Temidden bloedvergieten ging het onafhan-

kelijkheidsprogramma voor Nambië van start. 
Sinds zaterdag moeten de strijdende partijen 
in de voormalig Duitse kolonie een staakt het 
vuren in acht nemen en in hun basissen 
blijven. Dit maakt deel uit van een akkoord dat 
in december afgesloten werd door Angola, 
Cuba en Zuid-Afrika. Zowel de Namibische 
onafhankelijkheidsbeweging Swapo als Zuid-
Afrika, dat Namibië wederrechtelijk bezet 
hield, beschuldigden elkaar dit bestand te 
schenden. Swapostrijders zouden vanuit An
gola Namibië binnengevallen zijn en Zuidafri-
kaanse troepen zouden wildweg geschoten 
hebben op burgers die een Swapo-T-shirt 
droegen. 

De UNTAG-troepen van de Verenigde Na
ties zouden het boeltje in bedwang moeten 
houden, maar bleken helemaal niet sterk ge
noeg om bloedige gevechten te vermijden. 
Van de voorziene 4.600 blauwhelmen waren er 
bovendien geen duizend ter plaatse toen de 
konflikten een aanvang namen. Daarvan was 
er slechts een beperkt deel in het noorden 
gestationeerd. Je moest, anders gezegd, al 
heel wat geluk hebben om een UNTAG-sol-
daat op het lijf te lopen langs de 1.200 km 
lange grens tussen Angola en Nambibië. En 
dat is niet alleen de schuld van de VN alleen, 
maar ook van de lidstaten die de volstrekt 

ontoereikende veiligheidsmacht van nog geen 
5.000 soldaten betalen. 

DENYS EN DE SZ 
PVV-fraktieleider Denys hield in een inter

view met de Gazet van Antwerpen een opge
merkt pleidooi voor de federalisering van de 
sociale zekerheid. Totnogtoe stond de Volks
unie met dit programmapunt alleen in het 
kransje grote partijen. De aan de gang zijnde 
staatshervorming voorziet dat de sociale ze
kerheid nog nationale materie blijft. 

De fraktieleider van de PVV in de Vlaamse 
Raad neemt nu een standpunt in dat afwijkt 
van het PVV-partijstandpunt. Denys koppelt 
wel drie voorwaarden aan een eventuele fede
ralisering van de SZ. Er moeten ten eerste 
aksentverschuivingen komen die lot resultaat 
hebben dat de SZ vooral aan de minstbedeel-
den ten goede komt. Er moet ten tweede ook 
zuiniger omgesprongen worden met de midde
len. Denys noemt dit een gevecht tegen de 
drukkingsgroepen, vooral de mutualiteiten. Al
leen partijen zoals de PVV en de VU, aldus 
Denys, kunnen dit varkentje wassen. En ten
slotte moeten de misbruiken, die vooral in 
Wallonië liggen, uitgezuiverd worden. 

Krijgt de VU inzake de federalisering van de 
sociale zekerheid bondgenoten bij de PVV? 

DUITSTALIGE 
STUDENTEN 

De VU-europarlementsleden Willy Kuijpers 
en Jaak Vandemeulebroucke hebben bij het 
Europees Parlement een ontwerp-resolutie 
neergelegd waarin ze EG-maatregelen eisen 
om de door de EG-landen voorziene studietoe
lagen voor studenten die hoger onderwijs vol
gen in eigen land, ook toe te kennen aan 
studenten van hun nationaliteit die hoger on
derwijs wensen te volgen in een andere lid
staat. Deze maatregelen moeten er op gericht 
zijn om leden van kulturele minderheden toe te 
laten in een andere EG-lidstaat hoger onder
wijs te volgen in hun eigen taal. 

Kuijpers en Vandemeulebroucke willen met 
dit initiatief in het bijzonder verhelpen aan de 
situatie van studenten uit de duitstalige ge
meenschap van ons land. Alhoewel deze stu
denten voor hoger onderwijs in hun eigen taal 
niet in België zelf terechtkunnen en daarvoor 
vooral aangewezen zijn op het nabijgelegen 
Aken, worden hen slechts studietoelagen ver
strekt voor zover ze studeren aan een Belgi
sche hogeschool, in het Frans of, theoretisch, 
in het Nederlands. De beide europarlementsle
den vinden dit onaanvaardbaar. 
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KORTWEG 

•Volgens de rifkswacht is het eantai 
geregistreerde mis(iri}ve» in 1S88 
met 7,23% gestegen tegenover '87. De 
ophel<ia-ln9sgraa(l sta^pieert .echter. 
Die i } l p al sinds '84 rond de 25%. In 
West-Dultsiand ligt de ophelderlngs-
graad rond de 44%. 

• Een Vlaamse milicien ontvangt, op 
maandbasis een soldij van 4.100 frank. 
Zijn Nederlandse kollega krijgt omge-
rek^id 24.125 frank per maand. 

• De hoogste IstamKIsche gezagsdra
ger In de Benelux, Abdulaii A h d ^ en 
zi|n bibliiothekaris werden neergeko-
^ d . De zaak wordt in verband ge
bracht met de affaire Rush(tl0, waar
over de imun zich gematigd had u)^^-
iaten. De moorden werden opgeëist 
door den ize organisatie die dr. ^an 
Cools gevangen houdt. De VU drukte, 
samen met vete anderen, haar aflceur 
uit voor de wrede aanslag op Mn ge
m a l d en Integer voorman. 

• De opsprof Ing van de verteren kon-
tainer Undatan werd voorlopig ge-

• Met traditionele pracht en praat en 
onder massale publieke b^angstelilng 
werd In Wenen keizerin Zita begraven. 

• De grootste hulpaktie die de Verenig
de NaUes oott opzetten Is van start 
gegaan: om twee miljoen vluchtelingen 
van de hongerdood te redden wtl de VN 
100.0(K> ton goederen naar het zuiden 
van Soedan brmgm. 

• in Antwerpen werd het e^'ste Huls 
van de Vlaamse Oemeensdrnp ge
opend, t^et Is de bedoeling In tedere 
provinciehoofdplaats de meeste pro
vinciale buitendiensten van het mtnfs-
terIe van de Vlaamse Gemeensc^p te 
groeperen. 

• De \naamse kuituur- en strtjdverent-
glngen, gegroepeerd In het Overleg-
centrum van Vlaamse Verenigingen 
(OW) eisten de spliteing van het NaHo-
naal Fonds voor Wetenschappelijk ( ^ 
denoek (NFWO). 

•Vooral wegens de stijging van de 
dollar is de super l>enzlne sinds 1 
januari '89 al met 3,1 frank gestegen. 

• In Haiti mislukte zondag een poging 
tot staatsgreep. President Prosper 
Avril blijft in het zadel. 

• VU-provincleraadsiid Tteltse sche
pen voor Sport en Financiën U» De 
Rammeioere wordt de nieuwe arron-
dlssermmtskommlssarls van Brugge-
Oostende. 

KINDEREN ONDER DE 
12NIETVERKEERSRIJP 
• Namens de vzw Verkeersveiligheid stelt U 
voor om kinderen onder de 12 jaar niet 
langer onbegeleid op straat te laten fietsen. 
Waarom niet? 

„De Leuvense professor Pauwels heeft hier
over wetenschappelijk onderzoek verricht. Hij 
kv/am tot de konklusie dat kinderen onder de 
12 niet rijp zijn voor het verkeer. Kinderen 
onder de 12 kunnen zelfs niet verkeersrijp 
gemaakt worden, mentaal noch motorisch. 
Deze vaststelling was voor ons de aanleiding 
om verder onderzoek te vemchten. We gingen 
in de eerste plaats na hoe het met de kennis 
van het verkeersreglement gesteld is bij onze 
schoolkinderen. Die bleek vrij goed te zijn tot 
op de leeftijd van 12 jaar, maar vertoonde 
daarna een forse knik, van 75% naar 34% op 
enkele maanden tijds. We hebben ten tweede 
een enquête gedaan bij 6.400 ouders ver
spreid over heel het Vlaamse land. Een meer
derheid van de ouders blijkt niet afkerig te 
staan van het idee om een minimumleeftijd 
voor fietsers in te voeren. 38% van de onder
vraagden vroeg om die minimumleeftijd op 12 
jaar in te voeren en 30% op 10 jaar. De 
ondervraagde ouders stelden ook dat die mini
mumleeftijd weinig praktische problemen met 
zich mee zou brengen." 

• Is niet eerder de onveiligheid van het 
verkeer verantwoordelijk voor jonge fiet
sende verkeersslachtoffers? Moeten we 
m.a.w. niet veeleer de jonge fietser in het 
verkeer beter beschermen i.p.v. hem van de 
straat te bannen? 

„Daarmee belanden we in een vicieuze 
cirkel. Hoe onveiliger een verkeerssituatie is, 
hoe meer veiligheidsfaktoren gezocht worden 
die dan echter de oorspronkelijke verkeerssi
tuatie nog onveiliger maken. Wanneer bvb. de 
verkeerssituatie aan een schoolpoort voor de 
jeugdige fietsers onveilig is, gaan de ouders 
hun kinderen meer met de wagen naar de 
school voeren, waardoor het aan de school
poort voor de fietsers nog gevaarlijker wordt. 

Het verkeer wordt door een teveel aan 
auto's gevaarlijker. Het ligt dus voor de hand 
om het gebruik van de auto te trachten te 
verminderen, en zodoende veiliger straten te 
krijgen. Op die manier het verkeer aanpassen 
aan het kind is echter ondoenbaar. Dat kost 
gewoon teveel aan de maatschappij, waardoor 
het politiek niet te verdedigen is." 

• Denkt U ook aan een rijbewijs voor fiet
sers? 

„ We hebben dit vroeger al eens gesteld. Dit 

zou inderdaad het voordeel hebben dat alleen 
verkeersrijpe fietsers op de openbare wegen 
zouden rijden. Bovendien zouden ook techni
sche fietskontroles moeten ingevoerd worden. 
We bereiden een ruim dossier over de ver
keersveiligheid voor waarin deze aspekten van 
het probleem hun beslag zullen krijgen." 

• Volgens uw voorstel zou begeleid fietsen 
onder de 12 nog wel toegelaten zijn. Maar 
biedt dit begeleid fietsen wel de zekerheid 
dat de jonge fietsers zich veiliger door het 
verkeer zullen bewegen? 

„We willen vooral vermijden dat jonge kinde
ren alleen op straat zouden rijden. Het is 
immers gevaarlijker om alleen te fietsen dan 
om in groep te fietsen. Fietsers die in groep 
fietsen roepen nl. bij de andere weggebruikers 
meer voorzichtigheid op. Het is natuurlijk wel 
zo dat de fietsers in groep zich onveiliger 
tegenover zichzelf gedragen, denk bvb. aan 
groepjes schoolkinderen die met 2 of drie 
naast elkaar rijden of allerlei gevaarlijke spelle
tjes spelen op de fiets, fi^aar een automobilist 
die een groepje fietsers nadert, zal automa
tisch voorzichtiger rijden." 

Mare Huys is VU-schepen voor Verkeers
veiligheid te Sint-NIklaas en voorzitter van 
de vzw Verkeersveiligheid. 

Gemeenten kunnen lid worden van deze 
vzw tegen de prijs van 0,5 frank per inwo
ner. 
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BEGROTING 

GEEN KOPIE VAN 
HET VLAAMS AANDEEL 

BELGIË 
U-voorzitter Jaak Gabriels en 
algemeen sekretans Paul Van 
Grembergen hebben de kracht
lijnen van de VU-visie op het 
Vlaamse regeringsbeleid be
kend gemaakt 

De nieuwe verworven autono
mie moet gedachtzaam worden 
aangewend Geleidelijk aan zal 
het surplus aan middelen van 
Vlaanderen toenemen De gun

stige vooruitzichten op middellange termijn 
befetten met dat de eerstvolgende jaren een 
strenge budgettaire politiek nodig is, om de 
doelstellingen op lange termijn met te bezwa
ren 

Veel belangrijker dan het kwantitatief uitbrei
den van de overheid in Vlaanderen moet nu 
vooral werk worden gemaakt van de kwalitatie
ve verbetenng ervan 

De Volksunie pleit voor een betrokken over
heid Centralisme moet plaats ruimen voor 
gemeenschapsdiensten 

Openbaarheid van bestuur, informatieplicht, 
inspraakmogelijkheden, deze en andere be
grippen moeten konkreet gestalte krijgen in de 
Vlaamse administratie Samen met een gerich
te en uniforme beeldvorming kan het eigen 
gelaat van de Vlaamse overheid verbeterd en 
versterkt worden 

KULTUUR 
De Vlaamse regering dient mee een leiden

de taak te vervullen in de uitbouw en verdie
ping van onze kuituur Een steeds verdergaan
de internationalisering maakt dit een dwingen
de noodzaak 

De Vlaamse regering zal een politiek moe
ten voren die het facet van de Nederlandse 
kuituur binnen de Europese verscheidenheid 
bevestigt en stimuleert Dit betekent met dat 
Vlaanderen zich moet gedragen als een ei
land Integendeel, een versterkt kultureel be
sef moet een dialoog met andere volkeren en 
kuituren mogelijk maken 

Minder verzuiling en meer samenwerking 
moet een efficiëntere besteding van de midde
len voor kuituur mogelijk maken Het kultuur-
beleid moet echter verder gaan dan het depar
tement op zich Het kulturele denken zal in 
grote mate kunnen bijdragen tot de opbouw 
van het eigen imago en de kwalitatieve verbe
tenng van de publieke dienstverlening 

ONDERWIJS 
In aansluiting bij het kultuurbeleid moet ook 

het onderwijs opnieuw kwaliteit en diepgang 
uitstralen De algemene vorming dient geher-

De begroting van de Vlaamse 
regering is de eerste waarin de 
uitbreiding van de bevoegdhe
den en de financiering wordt op
genomen. 
De Volksunie iieeft altijd bena
drukt dat de drastische hervor
ming van de Belgische Staat 
slechts een middel kan zijn om 
het andere doei te verwezenlij
ken: het betere Vlaanderen. 
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waardeerd Het taaionderncht in Nederlands 
en vreemde talen, het lichamelijk onderncht, 
de sport en de vormende vakken, in het 
bijzonder het geschiedenisonderwijs, dienen 
een vaste, ruime plaats te krijgen Kwaliteits-
onderwijs steunt in grote mate op de leerkrach
ten Onder meer pleit de Volksunie voor een 
fatsoenlijk statuut, een permanente bijscholing 
en de invoenng van een sabbatjaar voor leer
krachten 

De Volksunie pleit voor een zo groot mogelij
ke autonomie voor de plaatselijke schoolge
meenschappen 

De overheid, de ARGO en het Vlaamse 
Schoolpakt mogen met enkel de belangen van 
de bestaande netten behandelen Onze aan-
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dacht moet evenzeer uitgaan naar netover
schrijdende en nieuwe initiatieven De netover
schrijdende dialoog dient op basis van peda
gogische motieven te worden gevoerd Bijzon
dere aandacht verdienen scholen die het plu
ralisme getrouw bleven 

Onze universiteiten moeten van een grotere 
autonomie kunnen genieten en, vertrekkend 
hiervan, meer punten van samenwerking zoe
ken De financienng van onderwijs en onder
zoek dienen gescheiden te worden 

WELVAART EN WELZIJN 
Vlaanderen heeft weinig of geen behoefte 

aan het interventionistisch beleid dat België 
ontwikkelde De rol van de overheid moet zich 
toespitsen op het optimaliseren van onze troe
ven en het sturend-stimuleren van de innova-
tie-genchtheid van onze ekonomie en van de 
regionale ontwikkeling 

De Volksunie is van oordeel dat het beleid 
van specifieke subsidies aan bedrijven gelei
delijk aan kan afgebouwd worden ten gunste 
van een beleid dat gencht is op de verbetenng 
van de algemene ekonomische omgevingsfak-
toren 

Een specifiek regionaal-ekonomische beleid 
kan verantwoord worden voor regio's die op 
diverse socio-ekonomische vanabelen slech
ter skoren dan gemiddeld 

Het nieuwe Vlaanderen moet in haar schoot 
een zorgzame samenleving koesteren Met de 
Vlaamse OCMW's, in de opvoeding, de thuis
zorg, de gehandikaptenzorg, de bijzondere 
jeugdzorg kan wel degelijk een breed welzijns
beleid ontwikkeld worden 

De recente sociale onrust in deze sektor is 
begrijpbaar Tegemoetkomingen op dit vlak 
zijn noodzakelijk maar mogen geen hypoteek 
leggen op de uitbouw en herstrukturering van 
de gehandikaptensektor Dit kan wel de eerste 
stap zijn in het hertekenen van het beleid, 
waarbij dan vooral moet uitgegaan worden van 
een individueel genchte benadering 



BEGROTING 

Voorzitter Gabriels en algemeen sekretaris Van Grembergen: „De Vlaamse 
regering kan de voltooiing van de staatshervonning voorbereiden door de grijze 
zones in de bevoegdheidsverdeling in te palmen." (foto R. szommer) 

Autonomie initiatieven verdienen voorrang. 
De verzuiling moet ool< in dee sel<tor worden 
tegengegaan. Op langere termijn moet werk 
worden gemaakt van een eigen Vlaams gehan-
dikaptenbeleid. 

GANS VLAANDEREN 
Binnen de Vlaamse regering moet de wil 

aanwezig zijn om financiële en politieke ruimte 
te scheppen voor eentalige Vlaams-Brusselse 
instellingen. Ze moet er eveneens op toezien 
dat de verzorgingsinstellingen van bikommu-
nautaire sektor de rechten van de Vlamingen 
waarborgen. De internationale rol die Brussel 
te vervullen krijgt moet een aansporing zijn om 
onze kulturele eigenheid in en via onze hoofd
stad te bevestigen en uit te dragen. 

Enkel een aangehouden inspanning op het 
vlak van de huisvesting, de ruimtelijke orde
ning, het leefmilieu, kuituur, onderwijs en de 
dienstverlening zal op termijn het Vlaamse 
karakter van de gemeenten met een bijzonder 
taaistatuut veilig stellen. De Vlaamse regering 
moet bovendien haar voogdij maksimaal aan
wenden om dit doel te bereiken. 

Een gelijkaardige politiek geldt uiteraard 
voor Voeren. Over alle departementen heen 
zal de Vlaamse regering een struktuurplanning 
voor Voeren moeten ontwikkelen. De Volks
unie pleit ervoor dat waar mogelijk beleids-
maatrgelen een bijzonder luik inlassen voor de 
Brusselse Vlamingen, de Vlamingen in de 
Rand en in Voeren. 

DE GROENE AARDE 
De zorg voor het leefmilieu moet één van de 

prioritaire doelstellingen van de Vlaamse rege
ring worden. Een verhoging van de toegepaste 
milieuonderzoeksinspanningen, een degelijk 
afvalstoffenbeleid, een preventief beleid, bete
re kontrole en zwaardere boeten, eerstelijns-
milieudiensten door de gemeenten, een vol
waardig milieudepartement, een degelijke be
scherming van natuurgebieden tot behoud van 
de groene gordel rond Brussel zijn slechts 
enkele aspekten van het milieubeleid. De 
Volksunie is ervan overtuigd dat dit op alle 
fronten moet gevoerd worden. Volksunie-mi
nister Sauwens heeft reeds het goede voor
beeld gegeven voor zijn beleid inzake verkeer 
en vervoer. 

EUROPA 
De toekomst van Vlaanderen ligt niet in 

België, wel in Europa. De Volksunie wenst dat 
de Vlaamse regering Vlaanderen en onze 
gemeenschap resoluut voorbereid op onze 
Europese toekomst. De voorbereiding van de 
Europese eenheidsmarkt is in de eerste plaats 
een zaak van de gewesten en gemeenschap

pen. Overal waar nodig dient de Europese 
dimensie geïntegreerd te worden in het beleid 
van onze overheid. 

Aktief dient gestreefd naar grensoverschrij
dende samenwerking, bij voorkeur met Neder
land, Groot-Brittannië, de Skandinavische lan
den. 

De staatshervorming is nog niet voltooid. De 
Vlaamse regering kan dit proces voorbereiden 
door,.grijze zones" in de bevoegdheidsverde

ling in te palmen. Op korte termijn dient de 
huidige staatshervorming te worden voltooid in 
een derde faze. 

Niets weerhoudt ons om het voorbereidende 
denkwerk te verrichten en een konsensus 
hierover te zoeken. Noch de Vlaamse rege
ring, noch de Vlaamse Raad mogen dit sluit
stuk van de staatshervorming aan de centrale 
gezagsorganen alleen over laten. 

Stefan Ector 

Q 

DE DUO JE KAN 2 KEER 
DA'S GENIAAL, WINNEN. 

( ^ ( ^ * ^ ^ 

EEN PRODUKT VAN DE NATIONALE LOTERIJ. 
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VOLKEN EN STATEN 

SPANNING IN 
JOEGOSLAVIË NEEMT TOE 

H
ET valt op dat het binnen de 
Sovjet-Unie alleen niet-Slavische 
volkeren zijn die pogen een voet 
tussen de glasnost-deurkier te 
zetten. En buiten de, ook voordien 
al roerige, Polen maken de ande
re Slavische staten weinig werk 
van deze openheid. De enige Sla
vische staat waar het echt rom
melt is Joegoslavië. Het is niet 
eens zeker dat de ware onlusten, 

die zich daar voordoen, veel met die openheid 
te maken hebben. De oorzaken zijn immers al 
oud. Sedert de dood van Tito ontbeert deze 
federalistische republiek een sterke hand. De 
gewestelijke, kulturele, godsdienstige en eth-
nische verschillen tussen en soms binnen de 
deelstaten zijn groot. De noordelijke deelsta
ten zien hun relatieve welstand afgeroomd 

door de zuidelijke, die praktisch voor betere 
ontwikkelingslanden kunnen doorgaan. Het 
geheel wordt dan nog overheerst door de 
Serviërs, traditioneel een chauvinistisch, impe
rialistisch optredend volk. 

WEERBARE SLOVENEN 
De Slovenen, die doorgaan voor de rijksten 

en meest westersen, weigeren in te stemmen 
met de oprichting van een Nationale Bank, 
waarin zij geen medezeggingschap zouden 
hebben. Zij stellen zich in het algemeen het 
scherpst op tegen steeds weer opduikende 
centraliserende neigingen van Servische zijde. 

66/7. in Pristina, de hoofdstad 
van Kosovo, valten slachtoffers 
in een opstand van SMpetaren 
tegen Serviërs. Of omgelteerd? 
De moeilijicheden dateren echter 
niet van vandaag, ooi( in 1988 
broeiden er reeds opstand en 
geweld. 
Maar niet alleen Kosovo brandt, 
heel Joegoslavië staat in rep en 
roer! 

Gewapend met automatische gewe
ren jaagt de Joegoslavische politie ie
dereen van de straat af. (foto Reuter) 

In mei doen vele geruchten de ronde, vol
gens welke in maart een militaire staatsgreep 
tegen het Sloveense deelparlement op het 
nippertje niet doorgegaan is. Het leger is nl. 
praktisch in handen van Servische officieren. 

Hef (kommunistische) jongerentijdschrift 
,,Mladina" geeft uiting aan dit Sloveense wan
trouwen. Omdat de Sloveense overheid hierte
gen niet optreedt, doet de krijgsauditeur het. 
Drie joernalisten en een Sloveense militair 
verdwijnen achter de tralies. De Slovenen 
komen op straat, koelen hun woede tegen 
militairen en staken te Marburg (Maribor). 

De militaire overheid wil volstrekt een pro
ces, om voorbeelden te stellen. Dat ze die dan 
nog in het Serbo-Kroatisch en niet in het 
Sloveens stelt, zet weer kwaad bloed. 

Er wonen ook in Italië Slovenen, ten oosten 
van Venetië, meer bepaald in en rond Trieste. 
Een Sloveense professor wil daar een poststuk 
in het Sloveens verzenden en komt daardoor 
in botsing met de post en met de politie. 
Uiteindelijk moet hij 5 maanden brommen. 
Wettelijk is het gebruik van Sloveens op Ita
liaanse poststukken aldaar geoorloofd. Ook 
daar moet voor taalwetten blijkbaar meer dan 
één keer gevochten worden. 

VOORZICHTIGE KROATEN 
Waarom de Kroaten de spits van het federa

listische gevecht door de veel kleinere Slo
veense groep laten afbijten, heeft waarschijn
lijk te maken met mislukte pogingen in die 
richting, twintig jaar geleden. En met hun 
oorlogsgeschiedenis (Kroatië was toen een 
pseudo-onafhankelijke staat). Zij steunen te 
Beograd wel het Sloveense standpunt. 

Er wonen ook in Oostenrijk enkele duizen
den Kroaten. Zij vormen geen territoriaal afge
bakend geheel en grenzen ook niet aan het 
Kroatische taalgebied in Joegoslavië. Toch 
wordt sedert 12 december 1987 hun taal als 
ambtelijke landstaal erkend in zes van de 
zeven distrikten van de deelstaat Burgenland. 
De ,,Hrvatski akademiski klub" (klub van Kroa
tische akademici) vraagt in januari dat dan 
meteen ook alle plaatsnaamborden tweetalig 
zouden worden. 

AMBITIEUZE SERVIËRS 
De problemen waaraan de Servers het 

hoofd moeten bieden zijn niet gering maar 
grotendeels onontkoombaar verbonden met 
hun eigen ambitie. Zoals tussen de twee we
reldoorlogen willen zij nu opnieuw van Joego
slavië een eenheidsstaat maken. Zij bereiden 
althans grondwetswijzigingen in die richting 
voor. Naast koppige tegenstand van Slovenen 
en Kroaten hebben zij te maken met weer
stand in de Vojvodina Banaat en in Kosovo. Dit 
zijn twee zogenaamd autonome gebieden, 
waarover de centrale (Servische) overheid 
praktisch de plak zwaait en die zij nu ook 
officieel en naar de vorm zou willen inlijven bij 
de deelstaat Servië. De Vojvodina ligt welis-
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VOLKEN EN STATEN 

De oproerpolitie patrouilleert in de straten van Urosevac. Zowel bejaarde als 
ionae Albanezen van Kosova stoorden zich niet aan het demonstratieverbod. 
' ^ (foto Reuter) 

waar dicht bij de hoofdstad Beograd maar is 
bevolkt door verschillende voll<sgroepen, van 
wie de Servische slechts nipt de grootste is. 

Onder druk van Servische betogers treedt 
begin oktober de president van de Vojvodina 
af. Zij nemen het niet, dat de president en zijn 
omgeving zich verzetten tegen een grotere 
greep van Servië op de autonome provincie. 

Het zwaarste konflikt wordt uitgevochten in 
Kosovo. Daar staan de Serviërs tegenover 
Skipetaren. Het gaat er daar hard tegen hard 
aan toe. 

SKIPETAREN EN 
MAKEDONIERS 

Het is niet gemakkelijk uit te maken wie in 
het autonome gebied Kosovo de aanvaller is 
en wie de verdediger. Laat ons zeggen dat de 
Serviërs in de tegenaanval zijn. De Skipetaren, 
ook Albanezen genaamd, zijn lllyriërs, geen 
Slaven. Zij vormen er nu de meerderheid, 
maar enigszins zoals de franstaligen in de 
Brusselse randgemeenten. 

Het Servische nationalisme wordt nog 
steeds aangescherpt door de niet aflatende eis 
der Skipetaren, een Skipetaarse deelstaat op 
te richten en door de hardhandige druk die zij 
op Kosovo-Serviërs uitoefenen om op te kra
men. Servische anti-Skipetaarse betogingen 
volgen elkaar tamelijk snel op. De Servische 
overheid wordt venweten, niet hard op te tre
den en er wordt mee gedreigd het zelf te doen. 

Alhoewel de Skipetaren zeker geen brave 
jongens zijn, schrijen zij toch in te binden voor 
de toenemende Servische dreigementen. 

De Serviërs zijn van bij het begin van het jaar 
bezig, hun invloed brutaal te versterken door 
allerhande anti-Skipetaarse pesterijen op het 
gebied van taalgebruik, vlagvertoon en tewerk
stelling. 

Terwijl einde november zowat 1 miljoen (sic) 
Serviërs te Beograd betogen voor het in vaster 
hand nemen van Kosovo, betogen in Pristina, 

hoofdstad van Kosovo, 30.000 Skipetaren te
gen het ontslag van twee volksgeliefde partij
leiders. De twee vorige dagen waren er 20.000 
en 100.000 mensen voor op straat gekomen. 

Enkele dagen later wijzigt het parlement van 
Joegoslavië de grondwet. Zo komt de weg vrij 
naar een meer rechten voor Servië op Kosovo. 

Skipetaren wonen ook in de deelstaat Make-
donië. Op 6 september worden 33 Skipetaren 
in de gevangenis geworpen omdat zij te maken 
hadden met rellen, waarin zij Skipetaarse 
scholen eisen. 

Veel begrip voor hun nationaliteit vinden ze 
niet bij de Makedonische partijleiding. Zo be
weert de stadspresident van Tetovo dat het 
slopen van muren rond huizen en boerenerven 
alles met ,,de vooruitgang" te maken heeft. 
I^aar het zijn uitsluitend Turken en Skipetaren 
die zulke muren bouwen. Zou het om een 
navolger van Ceausescu gaan? 

De Makedoniërs laten zich in heel deze 
bewering niet zo veel horen. Zij schijnen meer 
aandacht te hebben voor hun volksgenoten in 
Griekenland (200.000). Op 23 november beto
gen er 25.000 Makedoniërs vóór het konsulaat 
van Griekenland te Skopje, hoofdstad van de 
Joegoslavische deelstaat Makedonië. Hun 
grieven: Joegoslavisch Makedoniërs krijgen 
geen visum voor Griekenland en Athene er
kent het bestaan niet van een Makedonische 
taal, dus ook geen diploma's van Skopje's 
universiteit. 

Karel Jansegers 

Oostenrijk 

Roemenië 

Griekenland 
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OMSLAGVERHAAL 

ROSALERNOUT: 
„IK VOEL ME ZO'N 

BEETJE PATRIARCH' 

H
AAR kinderen zijn reeds volwas
sen Maar toch wil Rosa met ge
zegd hebben dat ze geen hinder 
meer ondervinden van een moe
der in de politiek Ze steunen me 
wel honderd procent in wat ik doe, 
voegt ze daaraan toe Net als haar 
echtgenoot, die nu de meubel
zaak voor zijn rekening neemt De 
enige vrouwelijke burgemeester 
die de VU rijk is, heeft het druk 

Maar keihard werken is ze gewoon Dat is 
trouwens, in twee woorden samengevat, de 
sleutel van het sukses voor de Wervikse Volks
unie Maar dat laten we haar zelf vertellen 

WIJ: In 1980 was de VU in Wervik nage
noeg onbestaande. In 1989 legt een VU-
burgemeester er de eed af. Wat Is de sleutel 
voor dit sukses? 

Rosa Lernout: ,,Keihard werken Alleen 
kan je zoiets met Ik heb een fantastische 
afdeling en die mensen begrijpen goed dat 
veel gebabbel met onmiddellijk veel stemmen 
oplevert Wij hadden de ambitie om Wervik 
mee te besturen, reeds voor de verkiezing van 
'82 WIJ hebben daar dan jaar na jaar naar toe 
gewerkt, van 1977 af 

We hebben verschillende methodes uitge
probeerd Uiteindelijk zijn we naar de mensen 
zelf gegaan We gaven het tijdschriftje WIJ m 
Wervik-Geluwe uit waarin we het beleid van de 
toenmalige absolute CVP-meerderheid aan-
kloegen We vroegen dan aan de mensen wat 
ZIJ zelf wilden in Wervik " 

WIJ: Jullie zijn dus echt de mensen gaan 
opzoeken? 

N DE UFJ 
Rosa Lernout: „Ja Vroeger had de VU in 

Wervik 2% van de stemmen We hebben het 
toen over een hele andere boeg gegooid Niet 
alleen politiek bedrijven met een oppositie
raadslid, maar echt met het bestuur en onze 
afdeling op stap gaan Echt straatwerk We 

bereidden de mensen eerst voor door een 
open briefje te schrijven naar een bepaalde 
wijk waann we onze ideeën uitlegden en aan
kondigden dat we hun wijk eens een bezoekje 
zouden komen brengen In het begin kwam dat 
zeer eigenaardig over Bij sommige mensen 
waren we helemaal met welkom Maar dat was 
na een paar jaar al helemaal veranderd Vanaf 
'80 zaten we in de lift In '82 gingen we dan van 
een zetel naar 4 en deden we onze intrede in 
het schepenkollege " 

afgepakt, de socialisten 1 en de PW ook 1 
Dat was dus net voldoende om een nieuwe 
meerderheid te vormen " 

BRUSSEL - Eigenlijk had het 
gesprek met Rosa Lernout moe
ten doorgaan in Wervik, Maar 
Rosa was toevallig in Brussel en 
daardoor zagen we kans met 
haar een uurHe door te brengen 
op '"t pleintje '̂. Dat kende ze nog 
goed van in de tijd dat ze In het 
partijbestuur zetelde. Een ge
schikte plaats ook om wat kiek
jes te schieten in een mooi iente-
weertje. 
"Fotografen en ik zijn nooit 
vrienden", zegt Rosa, en "De 
fotosessies zijn het moeilijkste 
van de kieskampanjes". D^e 
keer stemde h^ eindresultaat 
haar wel tot tevredenheid. Rosa 
Lernout, burgemeester en 
vrouw, weet wat ze wii. 

WIJ: Had je dat sukses zelf verwacht? 

Rosa Lernout: „Dat zat er in, ja Als je de 
mensen naar hun mening vroeg voorspelden 
ze ons inderdaad een fikse overwinning Ze 
kenden de Volksunie, onze manier van werken 
en ons gedachtengoed Het was wel met zeker 
of WIJ de CVP-meerderheid zouden kunnen 
doorbreken De CVP had immers 17 zetels op 
de 25 In eén klap vijf zetels bijwinnen is zeer 
veel We hebben er toen 3 van de CVP 

DEFICIT 
WIJ: En nu zit je terug samen met de CVP 

in het schepenkollege. De vorige meerder
heid was nochtans een duidelijke anti-CVP-
koalitie. 

Rosa Lernout: „Juist, maar daardoor moet 
ie de situatie in Wervik goed kennen In '82 
wist de ganse bevolking dat het CVP-bestuur 
gefaald had Er was bvb een zeer grote 
financiële put Het was dan ook politiek met 
haalbaar om met zo'n afgestrafte partij een 
bestuursakkoord af te sluiten Iedereen wilde 
verandering Het ging dus met op om eerst 
kampanje te voeren tegen een onbekwaam 
bestuur, en dan achteraf, met een overwinning 
op zak die rechtstreeks ten koste ging van de 
CVP-meerderheid, diezelfde CVP weer op te 
vissen voor een nieuwe koalitie 

Na de jongste verkiezingen gingen we inder
daad wel met de CVP scheep Daar zijn 
verschillende redenen voor Ik heb ten eerste 
geen al te beste ervaringen met de vorige 
meerderheid van VU, SP en PVV Het ging 
allemaal veel te traag, er zat te weinig 
schwung in Teveel gepalaber kortom Bij de 
CVP daarentegen bespeurde ik een nieuwe 
wind daar kwamen jonge mensen aan bod, 
vol enthousiasme en dynamiek De overstap 
was dan ook met moeilijk " 

WIJ: In de vorige bestuursmeerderheid 
was je schepen van Financien. Nu ben je dat 
nog, maar bovendien ook burgemeester. 
Een grote verandering? 

Rosa Lernout: „Als schepen van Financien 
had ik al mijn handen vol, vooral omdat ik zo 'n 
puinhoop aantrof Het burgemeesterschap le
vert natuurlijk nog meer werk op Je moet alles 
overzien, je bent verantwoordelijk voor het 
algemeen beleid, je moet erop letten dat het 
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Rosa Lernout: „De sleutel voor ons 
tastische afdelingsploeg". 

schepenkollege goed werkt, kortom daar komt 
heel wat bij kijken. Ik voel me zo'n beetje als 
een patriarch die van boven op het beleid 
neerkijkt. Gelukkig heb ik ondertussen de 
financiën onder de knie. 

Dit houdt natuurlijk allemaal in dat ik nog 
minder vrije tijd heb dan vroeger. Nee, eigen
lijk moet ik zeggen dat ik geen vrije tijd meer 
heb. Het is ieder uur afwegen. Als we dan toch 
eens een paar uurtjes kunnen vrij maken, 
tellen ze dubbel." 

sukses is keihard werken met een fan-
(Foto: Ronald Szommer) 

GRENSGEMEENTE 
WIJ: Wervik is een grensgemeente van 

een achttienduizend inwoners. Met welke 
problemen wordt de burgemeester er ge-
konfronteerd? 

Rosa Lernout: ,,Als grensgemeente heb
ben we af te rekenen met veel vandalisme, net 
zoals de andere grensgemeenten. Dat vormt 

voor onze bevolking een probleem. Daarnaast 
is Wervik een zeer oude gemeente. De jongste 
18 jaar is de vernieuwing hier bijna zonder 
merkbare invloed gepasseerd. We zitten zo'n 
beetje in een hoek achter Menen en Kortrijk en 
het lijkt wel of niemand wakker ligt van wat er 
allemaal in Wervik gaande is. 

Er ligt dus heel wat werk op de plank: we 
moeten aan stadskernvernieuwing gaan doen 
en beginnen restaureren. We hebben bvb. 
molens die gerestaureerd moeten worden, er 
staat in Wervik ook een geklasseerde gotische 
kerk, we lopen met plannen rond voor een 
kultureel centrum, er moeten veel wegen her
steld worden,... het is echt een hele boterham. 
Maar ook naar de bevolking toe is er nog heel 
wat te doen. We willen de mensen echt betrek
ken bij het beleid, door bvb. met hoorzittingen 
naar de mensen toe te gaan." 

WIJ: Er is al veel gezegd en geschreven 
over de ondervertegenwoordiging van de 
vrouwen in de politiek. Waaraan ligt dat 
volgens de eerste vrouwelijke VU-burge-
meester? 

Rosa Lernout: ,,Dat ligt aan verschillende 
faktoren. Het is voor de vrouwen zeer moeilijk 
om in de politiek te gaan. Het oude rollenpa
troon speelt daar nog steeds in mee. De 
mannen hebben het gemakkelijker: als ze 
thuiskomen hebben ze geen werk meer in de 
huishouding. Als vrouw moet je dan nog van 
alles beredderen. Gelukkig zijn mijn kinderen 
nu groot maar het blijft als vrouw een perma
nente strijd met de tijd. In de politiek kan je het 
niet maken als je je er niet volledig voor kunt 
inzetten. Dat is trouwens in het bedrijfsleven 
net hetzelfde. Hoewel het daar misschien nog 
iets makkelijker is dan in de politiek. Vrouwen 
zijn nog steeds een beetje angstig om in de 
politiek te gaan. En dat ligt aan de mentaliteit 
bij de vrouwen. Die moet ook veranderen om 
een betere vertegenwoordiging te krijgen. 
Vrouwen moeten zich ook geroepen voelen om 
politiek te bedrijven, ervan overtuigd zijn dat ze 
het even goed kunnen als de mannen. Vrou
wen kunnen een even goede strateeg of diplo
maat zijn als mannen, en in de politiek moetje 
hard kunnen zijn, of men loopt je omver." 

WIJ: In De Post van enkele weken terug 
zei je dat voorzitter Gabriels wel veel belooft 
maar weinig doet. Wat bedoelde je daar
mee? 

Rosa Lernout: „Dat zinnetje werd uit z'n 
kontekst gerukt. Het ging ook over de vrouwen 
in de politiek. Jaak Gabriels had bij de jongste 
parlementsverkiezingen namens het partijbe
stuur beloofd dat bij een eventuele koöptatie 
een vrouw zou gekozen worden. Die belofte is 
niet nagekomen." 
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AMBITIE 
WIJ: Je staat derde op de VU-lijst voor de 

Euroverkiezingen. Geloof je in het Europa 
van '92? 

Rosa Lernout: „Ik geloof in een Europa der 
volkeren en niet in een Europa van de staten. 
We zullen nog een lange weg moeten afleggen 
om dat te bereiken, f^omenteel zit iedereen 
daar nog om zijn eigen nationaal belang te 
verdedigen, de Europarlementsleden van de 
VU uitgezonderd. Daarom is tiet positief dat 
het Europees Parlement de jongste jaren meer 
in de belangstelling is komen te staan. De 
bevolking beseft meer dat we hoe dan ook de 
richting van een sterk Europa moeten inslaan. 
Daar kunnen we niet meer onderuit." 

WIJ: Heb je ambitie om over te stappen 
naar de "grote" politiek? 

Rosa Lernout: ,,lk wil in de eerste plaats 
Wervik besturen. Hier valt nog zoveel te doen 
en daar wil ik me ten volle voor inzetten. Als 
politikus heb je natuurlijk altijd ambitie. Of die 
ambitie de kant opgaat van de' 'grote'' politiek, 
daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk 

dat een politikus zonder ambitie er beter mee 
stopt. Je moet nieuwe projekten willen aanvat
ten, je ergens voor inzetten. Wervik leent zich 
daar uitstekend toe." 

WIJ: Hoe zou je jezelf zien als parlements
lid? 

Rosa Lernout: „Daar heb ik eerlijk gezegd 
nog niet bij stilgestaan... Ik zou zeker geen 
parlementair willen zijn zoals er zoveel zijn. 
Moest ik ooit naar het parlement gaan dan zou 
ik daar net als hier keihard werken. Ik vind dat 
veel parlementsleden in het algemeen te mak 
zijn, te gemakkelijk fJlisschien word je wel laks 
en lui als je lange tijd hetzelfde doet en geen 
nieuwe uitdagingen meer vindt? 

WIJ: IMen noemt je in Wervik soms de 
IJzeren Lady. Van waar komt die bijnaam? 

Rosa Lernout: „Oeioei. Misschien omdat ik 
zo streng kan zijn ?" 

WIJ: Dat zou je nochtans niet zeggen. 

Rosa Lernout: „Neen, ik ben ook niet 
streng van aard. Maar in '82 moest ik wel. Hel 
geld vloog langs alle kanten buiten, iedereen 

WERVIK 
De stad Wervik telt momenteel 17.943 

inwoners, verspreid over 4.361 ha. Het 
stadje ligt net tegen de Franse grens, naast 
Komen. Bij de jongste gemeenteverkiezin
gen behaalde de VU er 6 zetels van de 25. 
Samen met de 9 CVP-zetels vormt de 
Volksunie er de meerderheid tegen 7 SP-
raadsleden en 3 PW-raadsleden. 

was toen een beetje baas. Ik was verplicht om 
vrij hard op te treden. Ik heb de belastingen 
moeten verhogen. Tot mijn grote spijt, maar ik 
kon niet anders. Ik heb dat wel uitgelegd aan 
de bevolking en de mensen begrepen me ook. 
Men noemde me ook wel eens Thatcher. Nu, ik 
lig daar niet van wakker " 

(Pdj) 

ADVERTENTIE 

OOKDITISEBES T&i van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Langer-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van harte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 EBES 



IN MEMORIAM 
WETENSCHAPSBELEID 

T
ENGEVOLGE van de staatsher
vorming krijgen heel wat begrotin
gen een ander auteur en een 
ander bestemmeling Ondera/ijs, 
openbare werken, verkeerswe
zen, leefmilieu, grote paketten so-
ciaal-ekonomisch beleid enz vat
ten vanaf nu enkel nog de Vlaam
se regenng en de Vlaamse Raad 
Het centrale parlement heeft er 
met langer uitstaans mee Van

daar de vele in memonams 

Met vreugde overigens werden deze uitge
sproken door woordvoerders van de Volks
unie Al schrok een Rik Vandekerckhove er 
met voor terug om in alle eerlijkheid ook de 
mankementen bloot te leggen Want totaal 
bevredigend is de bevoegdheidsverdeling in
zake wetenschappelijk onderzoek met 

ZWAARTEPUNT 
Pluspunt IS dat het kunstmatig onderscheid 

tussen toegepast en fundamenteel onderzoek 
als kritenum is opgedoekt Dit was inderdaad 
onhoudbaar en m de praktijk moeilijk toepas
baar 

Heel eenvoudig werd de federalisenng van 
het onderwijs doorgetrokken naar de weten
schapskredieten De Gemeenschappen krij
gen met enkel de rechtstreekse financiering 
van het hoger onderwijs doorgespeeld, maar 
ook de onrechtstreekse financienng langs de 
Fondsen zoals het NFWO en de geassocieer
de fondsen Alles wat betrekking heeft op het 
universitair onderzoek is aldus gemeen
schapsmaterie En vermits de universiteiten in 
ons land het zwaartepunt van het wetenschap
pelijk onderzoek zijn, kan gerust gesteld dat dit 
zich beleidsmatig heeft verlegd Dat blijkt ook 
uit de cijfers ruim 60 % van het wetenschaps
beleid IS overgeheveld Centraal blijven uiter
aard de kredieten die betrekking hebben op 
onderzoek in Europees en internationaal ver
band Ook al omdat de centrale staat hierbij 
optreedt als gesprekspartner 

Bevreemdend en ook wel wat haaks op het 
vonge vindt de VU-senator het feit dat de eigen 
impulskredieten van Wetenschapsbeleid gro
tendeels centraal blijven hangen Na aftrek 
van ruimtevaart en internationale kredieten 

gaat het om zo'n 4,3 miljard En hiervan is 
amper een derde gefederaliseerd Nu is de 
gewezen minister van Wetenschapsbeleid de 
laatste om de noodzaak van overleg en samen
werking te betwisten, zeker met in een domein 
als wetenschappelijk onderzoek Het punt is 
echter dat een tweederde-federalisenng meer 
voor de hand ligt, want „hoe dan ook blijft nu 
het gevaar dat via de uitbouw van deze impul
sen de federalisenng kan worden afgeremd, 
tenvijl ook de verdeling ervan langs Vlaamse 
zijde nauwlettend in het oog moet worden 
gehouden" 

Pas op woensdag 22 maart 
stemde de Senaat die laatste be-

êroting van 1988, deze voor het 
russeis Gewest. 

De iaattijdigheid waarmede be
grotingen ingediend worden, 
vait van geen icanten goed te 
praten. BI] de parlementaire druk 
op de stemknop behoort het be
leid al tot de geschiedenis, zijn 
de gelden opgeteerd. Al bij ai 
een frustrerende zaak voor de 
verkozenen. 
Velen van hen grepen de aftand
se begrotingsdebatten aan om 
een beleidsevaluatie uit te spre
ken. In sommige gevallen zelfs 
een „in memoriam", zoals Rik 
Vandekerckhove bij Weten
schapsbeleid. 

OUD VLAAMS ZEER 
Die verdeling van de wetenschapskredieten 

IS inderdaad een oud Vlaams zeer Jaar na jaar 
werd ze aangeklaagd door Vlaamse verenigin
gen, universiteiten, VLIR en zovele anderen 

De staatshervorming komt hieraan funda
menteel tegemoet Nemen we bvb de recht
streekse financienng van de universiteiten 
Door een geheel van mechanismen kwam het 
hogere studentenaantal langs Vlaamse zijde 

nooit tot zijn recht met 56 tot 57 % van de 
studenten werd amper 51 % van de kredieten 
verkregen, een schadepost van om en bij 2,8 
miljard Vanaf nu vallen die kredieten onder de 
algemene ondenwijsregeling, goed voor 57,55 
% aan Vlaamse kant' Het is nu wel aan de 
Vlaamse Gemeenschap zelf om die kredieten 
uit te strijken over de onderwijsmveau's Een 
smet op deze enonne stap voonwaarts is het 
anderhalf miljard voor buitenlandse studenten, 
waarvan amper 300 miljoen voor Vlaanderen 
en 1200 miljoen voor Wallonië 

Goed nieuws valt ook de kredieten gencht 
op de ekonomie te beurt De opsplitsing van 
het IWONL volgens het kntenum van de perso
nenbelasting leidt duidelijk naar een betere 
verdeling Tot slot moet wel de nodige Vlaam
se aandacht blijven gaan naar de centraal 
gebleven rijksinstellingen Verschillende hier
van hebben nog met de juiste taaiverhouding 
in huis 

STIMULANS OF REM? 
De bevoegdheidsverdeling en het financie

ringsstelsel helpen in ieder geval heel wat oud 
Vlaams zeer van de baan Definitief 

Sommigen menen echter dat dit de ontwik
keling van het wetenschappelijk onderzoek 
zelf zal schaden Maar daar is Vandekerckho
ve het met mee eens 

Zeker tijdens het jongste decennium werd 
Wetenschapsbeleid steeds als pnoritair be
stempeld Dat blijkt echter met uit de cijfers 
Zelfs de indeksering werd met gehaald De 
voorkeurbehandeling werd vooral met de lip
pen beleden Wat ovengens ook blijkt uit de 
achterstand van België ten opzichte van de 
grote landen, maar ook ten opzichte van bvb 
Nederland en Zwitserland 

De huidige minister van Wetenschapsbe
leid, Hugo Schiltz, wist op korte termijn reeds 
een aantal bijkomende financiële impulsen te 
geven En het is de overtuiging van Rik Vande
kerckhove dat de federalisenng eerder stimu
lerend dan wel remmend zal werken op de 
ontwikkeling van het wetenschappelijk onder
zoek De toekomst zal het uitwijzen 
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SIEMENS 

Een perfekte wasbeurt in 30 minuten. 

Besparen op water elektriciteit en De Aqualift-trommel heeft schoepen 
wasmiddel zonder te raken aan de kwaliteit aan de buitenzijde en die brengen het water 
van de was'? Het lijkt bijna onmogelijk En uit de kuip naar boven Dat water stroomt door 
toch De wasmachines van Siemens bieden sproei openingen terug in de trommel Zo 
een eenvoudige oplossing deAqualift Een wordt uw linnen voortdurend van bovenaf met 
revolutionaire techniek voor perfekte was water en wasmiddel doordrenkt Het resultaat 

De Aqualift trommel beurten 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. 



•MDiiMmmaiMi 

DE MIDDELEEUWEN 
ZIJN VANDAAG 

I
N De naam van de Roos jaagt men op het 
heidense werk van Aristoteles, vandaag 
zijn het de ketterse Satanische Verzen van 
Rushdie, die de hele wereld op zijn kop 
zetten. In het werk van Christine de Pisan 
zijn de voornaamste drijfveren om te schrij
ven, woede en verbijstering over de min
achting, die haar mannelijke tijdgenoten 
voor vrouwen aan de dag leggen. Aan de 
basis ligt dezelfde onverdraagzaamheid en 
fanatisme om de andersdenkende en het 

andere geslacht eronder te houden. Al wie 
hersenen heeft en bovendien de moed om een 
systeem aan te klagen is per definitie een 
gevaar voor het reilen en zeilen van een 
maatschappij. 

AMAZONE 
Het Boek van de Stad der Vrouwen, waar

over wij het in dit artikel vnl. zullen hebben, is 
een belangrijk dokument, een onuitputtelijke 
bron voor de geschiedenis van de in het 
verdomhoekje gedreven vrouw. 

Als wij bv. het woord Amazone uitspreken, 
ziet de meerderheid een vrouw met wapperen
de haren te paard over de vlakte stormen, 
maar de ware achtergrond kennen er weini
gen. 

Nergens wordt er in de scholen ondenwezen, 
dat het koninkrijk van de Amazonevrouwen 
meer dan 800 jaar stand hield, tot aan de 
veroveringen van Alexander de Grote van 
Macedonië. Een land, gesitueerd buiten Euro
pa langs de Grote Oceaan. 

Nadat de meeste mannen gesneuveld wa
ren (in de zoveelste dwaze oorlog) zo vertelt 
Christine de Pisan, besloten de vrouwen hun 
land te regeren zonder enige onderwerping 
aan mannen en ze stelden een bevelschrift op, 
waarbij geen enkele man het rechtsgebied 
mocht binnenkomen. Voor nakomelingen 
zorgden zij in de aangrenzenden landstreken. 
Dochters bleven bij de moeders en kregen een 
uitgelezen opvoeding, ook in de krijgskunst om 
de grenzen te verdedigen. 

De ene wijze koningin volgde de andere op. 
Het land groeide en bloeide onder hun voor
treffelijk bestuur. Wijd en zijd werd het Amazo
neleger bewonderd om zijn strategische kun
de, want ,,toen men In Griekenland vernomen 
had, dat er vrede was gesloten met de Amazo

ne, heerste er een vreugde zoals nooit tevoren, 
want er was niets dat men zozeer gevreesd 
had als hen". 

Christine de Pisan getuigt uitgebreid over de 
Amazonen, wat wij in geen enkel ander doku
ment gevonden hebben. 

Rondneuzend in de Stedelijke 
Biblioteelt viel ons oog op Het 
Boeit van de Stad der Vrouwen 
van Christine de Pisan, gesciire-
ven tussen 1405-1407. Het uitge
breide verslag van Renate Dor-
restein op de achterflap over
tuigde ons onmiddellijit, niet al
leen om dit beiangrijite werit te 
lezen, maar ooit aan te scliaffen. 
Toen Renate Dorrestein haar 
verslag schreef was De naam 
van de Roos van Umberto Eco 
nog niet op de boeltenmarkt ge
gooid. Waar ze schrijft „sommi
ge passages zijn zo actueel, dat 
het bijna griezelig is" geldt dit 
voor beide weriten. Onze moder
ne twintigste eeuw vertoont zo
veel parallellen met de vijftiende 
eeuw, dat je er gewoon onge
makkelijk bf] wordt. In beide eeu
wen viert het godsdlenstfanatis-
me hoogtij, wordt de vrije me
ningsuiting aan banden gelegd, 
worden mensen gefolterd en uit
geroeid, platgetrapt lijk mieren. 
Is het niet in de naam van een of 
andere god, dan is het in de 
naam van een of andere diktator 
met eigen dogma's. Het resultaat 
is juist hetzelfde. 

Andermaal een verrassing is de ontdekking 
dat heelwat godinnen van vlees en bloed 
geweest zijn. Hun sterke persoonlijkheid heeft 
geleid tot die goddelijke status, hun toegekend 
door het volk waaruit ze geboren zijn. Vandaag 
worden zij door de Kerken gedoodverfd als 
mythologische figuren, die nooit bestaan heb

ben. Hun ware oorsprong is verdwenen in de 
nevelen der tijden. 

IJZEREN GODIN 
Zo iemand was Minerva, de moeder van vele 

wetenschappen. Ze was de eerste om van ijzer 
en staal wapenuitrustingen te maken, wat men 
van een vrouw niet zo meteen verwacht. Met 
haar scherpe geest vond ze enkele letters uit, 
die de Grieken vandaag nog gebruiken. Ze 
ontdekte de olie door olijven te persen. Ze 
bedacht ook de kunst om wagens en tweewieli-
ge karren te maken en zo op een gemakkelijke 
manier voorwerpen van de ene plaats naar de 
andere te voeren. Een aantal blaasinstrumen
ten schrijft men eveneens toe aan haar. 

„Deze vrouw werd lange tijd In zo hoge ere 
gehouden en haar grote roem reikte zover, dat 
men op vele plaatsen tempels bouwde. En 
zelfs nadat de Romeinen hun grote macht 
hadden gekregen, plaatsten zij haar beeld 
naast die van andere goden", aldus de Pisan. 

Een ander voorbeeld luistert naar de naam 
Ceres, koningin van Sicilië. Door een uitge
sproken vindingrijkheid vond ze gereedschap
pen uit om akkers te bebouwen. Zij leerde de 
bevolking hoe te zaaien en te maaien, brood 
bakken en al wat ermee samenhangt. Door 
deze merkwaardige vrouw werd het primitieve 
tijdperk herleid tot een menselijk en redelijk 
bestaan. 

Om het gezag, dat haar kennis gaf en de 
grote weldaden die ze de wereld schonk, 
noemden de mensen die toen leefden haar de 
godin van het graan. 

Een van de meest gekende namen in de rij 
van godinnen, is wel degelijk Isis. Ze wordt 
onmiddellijk in verband gebracht met de Egyp
tische mythologie, maar ook zij zou van vlees 
en bloed geweest zijn. 

Als dochter van een Griekse koning kwam zij 
op een bepaald ogenblik in Egypte terecht. 
Daar leerde zij de bewoners, ondermeer, klei
ne tuinen aan te leggen, nieuwe planten te 
kweken en entingen op verschillende boom
stammen te doen. Ze staat bekend om haar 
doordachte en rechtvaardige wetten. Ze deed 
zoveel, dat men haar tijdens haar leven zowel 
als na haar dood een grote eerbied toedroeg. 
Over de hele wereld verspreidde zich haar 
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Zicht op de tempel van Isis op het eiland Philae in Egypte. Hier heeft haar kultus 
het langste stand gehouden, vier tot vijf eeuwen na Kristus. 

roem, zodat overal tempels en gebedshuizen 
werden opgericht. 

Haar kultus heeft veel langer geduurd dan 
de huidige patriarchale godsdiensten, die 
,,nauwelijks" 2.000 jaar bestaan. 

En dan spreken we niet over Carmen, de 
godin, die haar land Italië noemde. Haar bele
zenheid en haar kennis overtrof al haar tijdge
noten. Zij is het, die de latijnse letter uitgevon
den heeft, ten tijde van de grote roem van de 
Hebreeuwse en Griekse letteren. Vandaag de 
dag gebruiken wij deze letter nog altijd. Maar 
hoevelen weten nog iets over de oorsprong? 
Uit het ,,italiec-schrijven" is de naam Italië 
afgeleid. Ook zij kreeg een tempel met godde
lijke eerbewijzen. Haar naam staat voor altijd 
gebeiteld in een van de poorten van Rome, nl. 
de Carmentalis Porta. 

PUZZEL 
In belangrijke standaardwerken, zoals 

,,Konnte Adam schrieben? Weltgeschichte 

der Schrift" van Gustav Bartel en ,,Le temps 
des écrits" van Gilles Chahine, hebben wij 
Carmen tevergeefs gezocht. 

Zoals vele verhalen uit de middeleeuwen is 
Het Boek van de Stad der Vrouwen allegorisch 
opgevat, zoals gebruikelijk in de middeleeu
wen. Christine de Pisan voert een gesprek met 
drie zinnebeeldige figuren, luisterend naar de 
naam, Rede, Recht, Rechtvaardigheid. Zeer 
eigentijds antwoorden zij: „Dochter, waar is je 
verstand gebleven?". De figuren komen de 
auteur moed geven en stimuleren in het bou
wen van een stad, waar de vrouwen recht 
wordt gedaan en waar ze veilig kunnen wonen, 
beschermd tegen alle mogelijke valse aantij
gingen. 

Voor onze ogen defileert een leger van 
wetenschaps- en/of wijze vrouwen, koningin
nen, dichters, musici, profetessen, godinnen 
en noem maar op. 

Kortom, op alle vlakken heeft de vrouw 
persoonlijkheden aan de wereld geschonken, 
waarvan wij het bestaan met eens vermoed
den. 

De geschiedenis wordt meestal geschreven 
door degenen, die de macht hebben. Wil men 
een objektief relaas over het verleden, moet 
het als een puzzel in elkaar gezet worden. 

Wie er de nodige tijd en energie aan be
steedt, valt van de ene verrassing in de ande
re. 

Hilda Uytterhoeven 

GESCHIEDENIS
BOEKEN 

Sinds de leraren Geschiedenis bijna 
tien jaar geleden (naar hun eigen woor
den) het oorlogspad dienden te betreden 
tegen het verminderen van hun vak-uren 
is het op dat terrein vrij rustig gebleven. 
Maar korte tijd geleden bleek dat zij 
opnieuw hun wapens zouden moeten 
opnemen. 

De noodzaak van degelijk en dus uitge
breid geschiedenisonderricht bewijst 
zichzelf. Wie zijn verleden met kent kent 
zichzelve niet en geraakt vervreemd in 
het maatschappelijk verkeer, zeker in 
een tijd waarin een bepaald soort beeld-
kultuur het echte wéten uitholt. 

De moderne intellektueel hoeft geen 
uomo universalis meer te zijn en er kan 
best een nieuw evenwicht groeien tussen 
zijn en weten, tussen kunde en kennis. 
Méér en beter geschiedenisonderncht 
kan daartoe bijdragen, niet in de laatste 
plaats omdat de periode waarin iedere 
leraar ook geschiedenisleraar was ver 
achter ons ligt. 

Wie zich bezint over de lessentafels 
zou zich eigenlijk ook moeten bezinnen 
over de waarde van het geschiedenis
boek. De kloof tussen de resultaten van 
historiografisch vorsingswerk en de neer
slag daarvan in het geschiedenisboek is 
een oud zeer dat nog dreigender wordt 
naarmate het bedrijfsekonomisch steeds 
moeilijker wordt om een normale uitgave-
omloop in stand te houden. De meest 
alerte en dus de beste leraren grijpen 
natuurlijk het komfort van de reproduktie-
technieken aan maar vertragen hierdoor 
te goeder trouw de aktualisering van het 
studieboek zelf. 

De moraal? 
Dat de politiek van de lessentafels en 

die van de studieboeken in eenzelfde, 
gelijktijdige denkoefening dient betrok
ken. 

Frans-Jos Verdoodt. 
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WATER EN VUUR 

WATER 
„Het in onderlinge eerbied samenwonen 

van verschillende volkeren in eenzelfde land 
onder het gezag van eenzelfde regering kan 
onverdraaglijk zijn voor sommige politici die 
zich gemakkelijk indenken dat de volkeren 
gemaakt zijn voor de regeringen Voor de 
burgers echter is dit een waarborg van vrij
heid het verhindert de politieke gelijkschake
ling " 

(P De Haulleville m „/.a nationalite beige au 
Flamands et Wallons", 1870) 

D 
„Zoals staatsgrenzen zijn ook taalgrenzen 

onvermijdelijk, zelfs daar waar zij met de 
staatsgrenzen met samenvallen Aan taalgren
zen schijnen tegenwoordig in Europa vooral 
zulke personen aanstoot te nemen die alleen 
voor klassenverschillen aandacht hebben 
voor het overige echter als na te streven ideaal 
op een meertalige mengmaatschappi] uit zijn 

Wie het over taalgrenzen heeft is voor hen 
kennelijk een verdachte nationalist Alles kan 
en moet in en door elkaar vloeien, hoe meer 
hoe beter, als waarborg voor de definitieve 
overwinning over elke vorm van nationalisme, 
ook wanneer deze louter defensief is " 

(Dr Norber Momelter in ,,die Selbstbehaup-
tung der Sudtiroler", 1980) 

D 

,,De taal onderscheidt ons van anderen, zij 
vormt onze kulturele eigenheid en de verschil
lende levensgewoonten De eigen taal verzor
gen betekent het eigen volk ontplooien doch 
tevens de anderstalige volkeren waarderen, 
hun taal leren Alleen zo overleeft de taal-
kulturele veelzijdigheid, die de rijkdom van 
Europa uitmaakt" 

( Uit een zondagspreek tijdens de ,,Europa-
woche" te Eupen) 

D 

ADVERTENTIE 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

HOOFD VAN DE TECHNISCHE 
DIENST 
De Universitaire Instelling Antwerpen ziet uit naar een ge
schikte kandidaat (m/v) om het hoofd van de Technische 
Dienst op te volgen 

Profiel-
D Technisch of Industrieel Ingenieur, bij voorkeur bouw

kunde openbare werken of een specialisme dat aansluit 
bij een van de deelgebieden (elektriciteit, elektronica, 
elektromechanica mechanica lastechniek), 

n leiding kunnen geven aan de technische ploeg, 
D mede instaan voor de administratieve begeleiding van 

de infrastructuurwerken op de campus 

Brutowedde: 
wordt bepaald m het barema industrieel ingenieur en ligt 
bruto tussen 60 895,- fr (aanvang) en 95 985,- fr (einde 
loopbaan) 

Kandidatuurstelling: 
gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatiefor
mulier dat, ingevuld en ondertekend persoonlijk of per aan
getekend schrijven voor 23 april 1989 dient overgemaakt te 
worden aan Universitaire Instelling Antwerpen, Directie 
Personeel Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk 

Dit formulier kan men schriftelijk of telefonisch 
(03/820 2014) aanvragen op bovenstaand adres 

,,Er bestaat in dit land een permanente 
driehoeksverhouding Er is Wallonië, er is 
Vlaanderen, en er is België Er is een Waalse 
Beweging, er is een Vlaamse Beweging en er 
IS nu zelfs een begin van een Belgische 
Beweging — maar België is voor alles een 
staat, een plaats op het internationale forum 
Daarom stnjden de Vlaamse Beweging en 
wellicht ook de Waalse nog altijd eerder om de 
macht m het Belgische bestel dan voor de 
oprichting van nieuwe staten vandaar de 
driehoeksverhouding " 

(Guido Fonteyn in De nieuwe Walen, 1988) 

VUUR 
„Het heeft geen zin, Belgische compromis

sen te exporteren naar het Europese parle
ment De meest demokratische oplossing is 
onze vertegenwoordigers door een Belgische 
kieskring te laten aanduiden Alle diskussies 
over zetelverdelingen worden dan overbodig 
( ) Voor mij mag m ieder Gewest een lijst 
worden voorgedragen van zowel Franstaligen, 
Nederlandstaligen als Duitstaligen Iedereen 
zou dan kunnen stemmen op de persoon van 
zijn voorkeur" 

(PVV-senator Peetermans, op 21 maart 
1989 in de senaat) 

D 
,,De Groenen laten zich in het Europees 

Parlement liever vertegenwoordigen door een 
Franstalige die hun gedachtengoed draagt, 
dan door een Nederlandstalige die dit gedach
tengoed bestrijdt Daarom zijn wij voor een 
enkele kiesomschnjving " 

(Agalev-senator Dienckx op 21 maart 1989 
in de senaat) 

D 
,,Het federalisme en het bijgeloof spreken 

Nederbretoens, de emigratie en de haat tegen 
de Republiek spreken Duits, de contra-revolu
tie spreekt Italiaans, het fanatisme Baskisch 
Laat ons deze werktuigen van beschadiging 
en dwaling middendoor breken " 

(Barrière, rapport au Comité de Salut public, 
8 pluviose an II, 27 januan 1794) 

D 
„Wie stelselmatig doet alsof de betiteling 
,,deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens" 
— de enige die met de grondwet overeenstemt 
— met bestaat en die m ,,deutsche Gemein
schaft" vertaalt, wie bij herhaling van ,,onze 
Duitse nationaliteit" en ,,ons Duits zelfbewust
zijn" spreekt, gaat zelf buiten spel staan " 

(Albert Gehlen, PSC-volksvertegenwoordi-
ger, 1983) 
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WIJ IN EUROPA 

DE TOEKOMST VAN EUROPA 
De NAVO bestaat deze week veertig jaar 

We mogen met een zekere tevredenheid te
rugblikken Het bondgenootschap was stellig 
een van de faktoren die Europa behoed heb
ben voor een grootschalig militair treffen Al 
was daarmee met elk gebruik van geweld 
uitgesloten Maar nog nooit heeft dit bondge
nootschap voor een dusdanige politiek-militai-
re uitdaging gestaan als nu Europa en de 
wereld zijn zich grondig aan het wijzigen Van 
de geopolitieke zekerheden van de voorbije 
decennia zal veel overboord geworpen wor
den Een nieuwe toekomst dient zich aan Een 
toekomst met gunstige vooruitzichten maar 
uiteraard ook met onzekerheden 

De rooskleurige toekomst die Europa mo
menteel voor de boeg heeft, betekent met dat 
de NAVO zomaar overboord gegooid mag 
worden Zo is er ontegensprekelijk een taak 
weggelegd voor de beveiliging van de Noord-
atlantische zeeruimte Dat kan slechts in sa
menwerking tussen West-Europa en Noord-
Amerika gebeuren Maar wel menen we dat 
Europa een evenwaardige stem in het kapittel 
moet krijgen en — wat de veiligheidssituatie op 
het Europese schiereiland betreft, de door
slaggevende stem I Het mag met meer zijn dat 
Amerikaanse strategen het vanzelfsprekend 
vinden dat ze de "voerbare" oorlog ontwerpen 
voor het Europese "theater" 

SAMENWERKING 
De Sovjet-Unie en haar satellietstaten zijn 

militair, ideologisch, wetenschappelijk en eko-

ADVERTENTIE 

nomisch buiten adem De satellietstaten wor
den hoe langer hoe minder beheersbaar Het 
topzware militaire apparaat dreigt de hele 
samenleving onherroepelijk in de afgrond mee 
te sleuren Er is de levensgrote bedreiging van 
de Islam die politiek bewust wordt, het alkoho-
lisme en de technologische achterstand, de 
verschrikkelijke laksheid en het geritsel op de 
zwarte markt Gorbatsjov heeft aan de nood
rem getrokken en een koerswijziging bevolen 
Dat was noodzakelijk maar pijnlijk want het 
Rode Rijk heeft zijn aspiraties op wereldvlak 
gedeeltelijk moeten opgeven Een reus op 
lemen voeten kon dat immers met volhouden 
Deze feiten hebben de stoot gegeven tot de 
terugtrekking uit Afghanistan en de gedeeltelij
ke ontmijning van een sene regionale konflik-
ten in de Derde Wereld Wij zijn daar blij om 
want de wereld is er wat veiliger op geworden 

Wat zal de toekomst brengen'? Het voor
beeld van de Europese Gemeenschap met zijn 
voortschrijdende integratie is suksesvol geble
ken Ekonomische samenwerking heeft ge
toond dat het een vredesbevorderend en wel 
vaartscheppend vermogen heeft Bovendien is 
het duidelijk geworden dat internationale sa
menwerking ook nodig is voor het welzijn van 
de mensen De bescherming en verbetenng 
van het leefmilieu kunnen pas effektief aange
pakt worden over de grenzen heen Ook het 
IJzeren Gordijn was met m staat om de zure 
regen tegen te houden en de vervuiling is 
ginder zo mogelijk nog erger dan hier Het is 
een toeval dat de leefmilieutoestanden geleid 
hebben tot politiek geladen agitatie buiten de 
kommumstische partijen en buiten de traditio
nele dissidentenmilieus Het was het begin van 
een getolereerd pluralisme in deze totalitaire 
maatschappij 

FEDERALISME 
Deze beschouwingen zijn met volledig zon

der de vaststelling van het feit dat volksnatio-
nalisme onverminderd als een drijvende kracht 
optreedt binnen de staten in Oost en West Het 
oplossen van de nationaliteitsproblemen is 
moeilijk en kost tijd want de konservatieve 
machten staan sterk Maar het Spaanse Rijk 
heeft zich al wat aangepast en ook in andere 
Westeuropese landen groeien de vooruitzich
ten Het federalistisch principe heeft getoond 
dat het een onontbeerlijke vredebrengende 
faktor IS Een maatschappij die in staat is tot 
een echt federalisme zal bovendien een plura
listische samenleving moeten aanvaarden De 
twee zijn onscheidbaar Het is dus de manier 
om een totalitaire staatsordening op vreedza
me wijze om te vonnen Zal deze wijsheid die 

m de traditie van de Vlaamse beweging inge
bakken zit, ook kansen krijgen in staten waar
van we dachten dat ze nooit zouden verande
ren zonder het geweld van wapens' 

In het licht van de verhoudingen in Roeme
nie, Armenië, Joegoslavië, de Baltische lan
den, wordt het duidelijk dat federalisme op 
basis van een verdraagzaam en pluralistisch 
volksnationalisme de weg is die uitzicht biedt 
op vrede, welvaart en welzijn Om dit proces te 
bevorderen moet het mogelijk worden voor 
gewesten, gemeenschappen. Lander, autono
me gebieden, om samen te werken op het 
vlak van kuituur (en wat nog meer') om 
bindende afspraken te maken 

Vlaanderen krijgt een nieuwe kans om zijn 
zonen uit te zenden en zijn ideeën en erva-
nng voor vreedzame verandering In de derde 
faze van de staatshervorming wordt het ver
dragsrecht, het optreden-naar-het-buitenland 
voorzien 

De werkgroep Internationale Samenwerking 

tig onderstrepen 

Op 16 apnl roepen wij U allen op om 
nogmaals van onze fundamentele vre
desgezindheid blijk te geven We verza
melen om 13 30 u met leeuwe- en afde-
lingsvlaggen aan het Barrikadenplem 
vanwaar we gezamenlijk vertrekken on
der de NOOIT MEER OORLOG slogan 
naar de verzamelplaats aan het Centraal 
Station Misschien lijkt het gevaar met 
meer zo dringend Toch is het nodig mee 
te stappen want een betoging heeft ook 
een tekenwaarde wij zijn ervan over
tuigd dat federalisme een vredesbevor-
derende faktor is en dat willen we krach-
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EKOFRONT 

TUIN-
RENDEZ-VOUS 

Voorlopig hebben wij nog niet zoveel last 
van de onkruiden. Hier en daar is er nog wel 
een overwinterd perceeltje spinazie, kervel of 
aardbei, maar dit is in de meeste gevallen vrij 
gemakkelijk in de hand te houden, indien men 
er tijdig aan begint. 

Muur en tuintjesgras zijn hier wel de voor
naamste, en soms vrij moeilijke onkruiden. 
Indien men te lang wacht met het wieden, 
worden de bossen onkruid tenslotte zo groot 
dat men bij het uittrekken heel wat grond 
meeneemt, waardoor de wortels bloot komen 
te liggen. 

Vooral aardbeien ,,lijden" dan van een te 
laattijdige behandeling. Toch kunnen wij stel
len dat geen enkele plant houdt van blootge-
maakte wortels. 

Veel erger wordt het wel wanneer wij moeten 
gaan wieden tussen de gewassen die wij deze 
lente hebben uitgezaaid of -gepoot. 

Wij mogen dan nog stellen dat wieden een 
zeer ontspannende bezigheid is, maar wij 

weten dat er heel wat lezers en lezeressen 
anders over denken. 

Het begint reeds in de voorgaande zomer 
wanneer wij er de moeite voor doen om vol
groeide gewassen vrij te houden van onkrui
den en dan vooral van diegene die reeds aan 
het stadium van zaadvorming toe zijn. 

Wij mogen deze laatste niet op de wacht- of 
komposthoop gooien, want het gebeurt al té 
zelden dat er in de komposthoop voldoende 
warmte ontwikkeld wordt om de zaden zelf te 
doden. 

Wél kan men ze een drietal weken in een 
gesloten waterbak leggen alvorens ze op de 
wacht- of komposthoop terechtkomen; dan is 
er geen gevaar meer voor opslag. 

De vrijgekomen percelen worden, voor zo
ver ze met bezaaid worden met groentegewas
sen, bezaaid met groenbemesters en dit van 
juli tot en met september. 

In de herfst zijn afgesneden bladeren van 
het groene gewas witloof bijzonder geschikt 
om tussen de te overwinteren gewassen te 
leggen als bodembedekkers; ook nog omdat 
o.a. muur zeer vroeg in de lente reeds zaden 
kan werpen. 

Wanneer wij zaaien volgens de licht-scha-
duwmethode (') kunnen wij langer tussen de 
gewassen werken met de hak of schoften en 
hebben wij meer ruimte om vlot in de rijen te 
wieden. Later kan voor bepaalde gewassen 

aangeaard worden, wat dan weer het onkrui
denbestand in toom kan houden. 

Afvlammen met de brander gebeurt zeer 
veel in de bio-beroepsteelt, maar ook bij de 
liefhebber die over een gewone brander voor 
dakwerken beschikt. 

Traagkiemende gewassen (wortelen) vlamt 
men af voor de opkomst, maar voor de vlotkie-
mende gewassen als witloof en veel andere 
kan men de grond vooraf zaaiklaar leggen, de 
onkruiden laten opkomen en nadien zaaien. 

Aardappelen gaan best voor de opkomst; 
pootuien zelfs na de opkomst! 

Tenslotte moet er hier en daar nog gewied 
worden. Lijn de rijen af door vluggroeiende 
gewassen als radijs tussen bv. wortelen te 
zaaien; later moet vooral zeer tijdig gewied 
worden. 

Gepileerde zaden kunnen ook nog op af
stand gelegd worden. Er is dan ook nog het 
voorkweken van gewassen dat wij, zowel in het 
kader van de gewasbescherming, als van een 
betere beheersing van onkruiden bijzonder 
warm kunnen aanbevelen. 

Rik Dedapper 

(*) Licht-schaduwmethode betekent dat men 
in dubbele rijen zaait met een onderlinge 
afstand van 12 tot 15 cm. Tussen de dubbele 
rijen houdt men een afstand van 40 tot 50 cm. 
Zeer geschikt voor uien, wortelen, witloof, prei 
en soepselder. 
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EKOFRONT 

UKKELSE 
KAUWBERG 
GERED 

In het kader van de aktie ,,Laat Brussel weer 
ademen" heeft staatssekretaris Jef Valkeniers 
reeds nuttige projekten uitgevoerd. Valkeniers 
opteert voor een vastberaden en efficiënte 
politiek op gebied van leefmilieu en de be
scherming van het leefmilieu. 

Uit het golfdossier, waaraan verleden week 
in WIJ ruim aandacht geschonken werd, bleek 
hoe moeilijk het is open en groene ruimten 
voor grootschalige projekten te behouden. Jef 
Valkeniers slaagde er echter in door 20 ha. van 
de centrale zone van de Kauwberg aan te 
kopen en aldus het unieke gebied voor vernie
tiging te vrijwaren. 

Het plateau van de Kauwberg te Ukkel is een 
prachtig natuurgebied dat voor vele dieren en 
planten van het Brussels Gewest een laatste 
toevluchtsoord is. Na de aankoop van het 

Ei zo na werd de Ukkelse Kauwberg 
aan de golfsport opgeofferd... 

domein Kinsendael is dit een nieuwe belangrij
ke aktie ter vrijwaring van de verschillende 
(semi-)natuurgebieden van het Brusselse Ge
west. 

Deze voormalige zandwinningsput werd in 
het verleden reeds diverse malen bedreigd 
door allerhande grootschalige ingrepen. Als 
laatste in de rij trachtte de gemeente Ukkel 
d.m.v. een Bijzonder Plan van Aanleg een 
residentiële wijk en een heus golfterrein van 30 
ha. te integreren. Op het moment echter dat 
het Brussels Gewest de onteigenings- en aan
koopprocedure inzette, schaarde een Frans-
Belgische immobiliëngroep zich achter de ge
meentelijke plannen en bood tot zeven maal 
de maximale onteigeningsgelden. 

Staatssekretaris Valkeniers wijkt echter niet 
van z'n oorspronkelijke plannen af en stelt het 
vrijwaren van de laatste stukjes Brussels groen 
boven de verkavelingswoede van bouwlustige 
promotoren. 

Jef Valkeniers beschouwt deze aankopen 
vanuit zijn globale visie op het milieubeleid als 
een prioriteit en heeft zijn woord gehouden. In 
de toekomst wil de staatssekretaris dit Brus
sels natuurgebied tevens beschermen als na
tuurreservaat. 

P.H. 

Het Plus-Sparen van het blauwe fabriekje. 

Ik krijg meer intrest! r 
Geld verdienen? Kan iedereen. Dat 

geld ook meer laten renderen.^ Kan ook 
iedereen... die doet zoals ik. Want bij 
't Krediet aan de Nijverheid geniet ik nu 
van het "PLUS-SPAREN"! 

Al het geld dat ik tussen 1 april en 
30 juni '89 op m'n spaarboekje stort krijgt 
een uitzonderlijke aangroeipremie van 

l,25%f bovenop de basisintrest van 3,757o. 
Moet ik "my money" wel laten staan tot 
31 december, 'k Zou voor minder! 

Wil je dus méér verdienen, dan open 
je nu bij 't Krediet aan de Nijverheid een 
spaarboekje en profiteer je net zoals ik van 
dat "PLUS-SPAREN"! Zo gebeurd, en 't 
brengt meer op! 

*Wettelijk maximum. 



MUZIEK 

JEUGDMUZIEKSCHOLEN 
HET VERWEER 

E
R werd vorige week raar opgekeken 
in het Provinciehuiis van Antwer
pen. 

Een honderdtal kinderen, uit ver
schillende jeugdmuziekscholen van 
de provincie Antwerpen, brachten 
er samen met hun leerkrachten een 
reeks speelse kinderliederen en en
kele prachtige canon's ten gehore: 
een bruisend en entoesiast gele-
genheidskoncert met als enige toe

hoorder, bestendig afgevaardigde Vic Van Eet-
velt. In een mum van tijd brachten de kinder
stemmen een aanstekelijke sfeer in de indruk
wekkende ontvangsthal. 

Jeugdmuziekscholen (JMA's) hebben zeker 
niet de gewoonte om zich op een dergelijke 
manier te manifesteren. 

Het aangeboden gelegenheidskoncert was 
het orgelpunt achter een sensibiliseringsaktie 
die provincieraadslid Koen Raets (VU) samen 
met de jeugdmuziekscholen reeds enige tijd 
voert. 

ONDERGAAN 
De recente evolutie die de jeugdmuziek

scholen moeten ondergaan — met de nadruk 
op ondergaan — vragen een andere aanpak. 
Als de jeugdmuziekscholen hun edukatieve 
opdracht verder wensen uit te bouwen, zullen 
zij hun werking, problemen en wensen zowel 
naar het grote publiek als naar de politiek 
verantwoordelijken in Vlaanderen moeten ken
baar maken. 

De werking van deze muziekateliers steunt 
in belangrijke mate op vrijwilligerswerk van 
jongeren die een voortgezette muziekoplei
ding volgden. 

De werkingskosten van deze scholen lopen 
hoog op en de rijkssubsidies zijn duidelijk 
onvoldoende om de kosten op voldoende wijze 
te dekken. 

De prijzen van de huur van de lokalen, 
aankoop van didaktisch materiaal en muziek
instrumenten, verzekeren e.d. zijn de oorzaak 
ervan dat heel wat muziekateliers amper de 
eindjes aan elkaar kunnen knopen. 

Sinds de jaren tachtig zijn de subsidies aan 
deze initiatieven systematisch verminderd. 

Momenteel ontvangen de muziekateliers 
van de provincie Antwerpen geen subsidies 
meer. Nochtans maken ongeveer 6.000 jonge
ren gebruik van deze mogelijkheid om een 
muzikale opleiding te volgen. 

HOOPVOL 
Om de Bestendige Deputatie attent te ma-

De Jeugdmuziekscholen van 
Antwerpen (JMA) zijn ontstaan 
als reaktie op de gebrekkige of 
het totaal onareken van muzika
le opvoeding in het dagonder
wijs en als reaktie op de te pre-
professionele opleiding in de of
ficiële muziekakademies. Door 
hun pedagogische eigenheid 
waaitij de nadruk gelegd wordt 
op de voort>ereidende muzikale 
opvoeding, het elementaire mu
siceren, de studie van niet-klas-
sieke instrumenten, het samen
spelen en -zingen voor jongeren 
en volwassenen, hebt>en de 
JMA's gedurende jaren de muzi
kale opvoeding van veel kinde
ren in \^aanderen op positieve 
wijze beïnvloed. Dit werk wordt 
echter op dit ogenblik ernstig 
bedreigd. De JMA's kampen met 
een aantal struktureie proble
men die zonder hulp van de 
overheid niet kunnen opgelost 
worden. 

ken op de precaire situatie van de JMA's 
overhandigde Koen Raets een gezamenlijk 
subsidie-dossier aan bestendig afgevaardigde 
Vic Van Eetvelt. Provincieraadslid Koen Raets 
drukte bij de overhandiging de hoop uit dat de 
Bestendige Deputatie de nodige budgettaire 
ruimte zou scheppen om deze vorm van niet-

VU-provincieraadslid Koen Raets. 

verzuilde kultuurbeleving en vorming te onder
steunen. 

Gastheer Vic Van Eetvelt was duidelijk on
der de indruk van het muzikale feest dat hem 
door het gelegenheidskoor werd aangeboden. 

Zijn eerste reaktie was erg positief: „Alleen 
bezieling en inzet volstaan niet om dit waarde
vol edukatieff werk levend te houden. Het 
Provinciebestuur zal onderzoeken op welke 
manier zij de werking van de JMA's in de 
toekomst zal ondersteunen." 

Een hoopvol resultaat van een geslaagde 
aktie. Uiteraard blijven we deze zaak aandach
tig volgen. 

En, als het met een gelegenheidskoncert 
niet mocht lukken, dan vinden we wel een 
andere manier om het provinciebestuur te 
overtuigen van het waardevolle kulturele werk 
dat de JMA's bieden. De bezieling en kwaliteit 
is er. Waarom zouden we ons schamen om 
hiermee nog eens uit te pakken ? 

Koenraad De Meulder 
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MUZIEK 

BRETOENSE FOLK: EUROSKOL'88 
Terwijl de hitlijsten afwisselend door onze 

newbeat en dan weer met hedendaagse ver
sies van oude krakers worden gestoffeerd 
kijken de „betere" muziekstijlen de kat uit de 
boom. Vooral de protestsong van de zestiger
jaren houdt zich gedeisd. Dylan, Donovan 
noch Boudewijn de Groot hebben momenteel 
zin om terug te komen. De blues beperkt zich 
tot een hernieuwde kennismaking door kon-
certen van ondermeer B.B.King, en Robert 
Clay als belangrijke nieuwkomer, plus een 
keertje de betreurde Muddy Waters als hitlij-
ster. Herbronning is evenwel de boodschap, 
en zelfs een popmeester als Gary Moore komt 
er onomwonden voor uit dat hij de inspiratie 
voor zijn pas verschenen elpee ,,After the 
War" bij zijn Ierse ,,roots" haalde, hij eksperi-
menteerde met Jigs en reels in songs en op 
uitgebreide synthesisers. 

BRETANJE 
De blikvanger van de Bretoense volksmu

ziek is momenteel de dubbelplaat ,,Breizh-
Europa-Euroskol'll", die de onvergetelijke 
avond te Brest-Penfeld laat horen waar niet 
minder dan 15.000 Bretoenen volop genoten 
van de Bretoense liederen en muziek. Voor de 
vele liefhebbers die het niet ,,live" konden 
meemaken is deze plaat een unieke aanrader. 
Het is meteen een gelegenheid om een resem 
artiesten aan het werk te horen: de groep Tri 
Yann, Louis Capart, Bleizi Ruz, John Moli-
neux. Andrea Ar Gouil (die begeleid wordt door 
de gebroeders Queffeleant), plus Gilles Servat 
met zijn prachtig chanson ,,Ar Rozenn hag al 
Lili", dat hij in het Bretoens zingt. En dan 
volgen Yvon Etienne, Korriganed, en de muzi
kanten van Long John Silver met hun overtui
gende zeemansliederen, Yann Fanch Keme-
ner en Gilles Le Bigot... Belangrijk is dat deze 
opname, in Diwan-produktie, is opgenomen 
met medewerking van de R.B.O., de Bretoen
se radio, in samenwerking met het Kultureel 
Instituut van Bretagne (Skol Uhel Ar Vro). Ook 
de hoes met originele tekeningen van Bretoen
se artiesten is een meevaller, en de plaat kan 
best besteld bij Diwan Breizh, le Bourg 29214, 
Tréglonou, mits overschrijving langs de post 
van 100 F.F. -i- portkosten. 

COUNTRY 
Je zou verrast zijn als je wist hoeveel tieners

met-walkman neer countrymuziek luisteren. Zij 
noemen het trucksongs, maar country is meer 
dan met de vlam in de pijp over de passen en 
snelwegen razen om. Het is veeleer een ont
snappingsmiddel, een levensstijl zelfs, zoals 

manceerd beeld van, maar ook bij ons zijn er 
velen die ervan houden. Zelfs tijdens de wilde 
punkperiode kwam het Engelse vakblad Melo
dy Maker tot de vaststelling dat niet minder 
dan 48 percent mensen platen kopen die je tot 
de country kan rekenen, van verre of dichtbij. 

SELEKTIE 

Country of trucksongs? Karin Setter 
won! 

de newbeat is en newwave was voor de 
hedendaagse tiener. De country-hoed of Stet
son, niets anders dan een variante op wat de 
Tsjechische immigranten meebrachten, is met 
meteen een must. Het gaat vooral om de 
melodieuse muziek die gevoelvol óf leuk wil 
zijn, met een welbepaald instrumentarium, en 
zonder teveel experimenten. De film ,.Coun
try" (vorige zondag op VTM) gaf er een gero-

ADVERTENTIE 

In het Kempische Olen was er vorige week 
de selektie van de Country Music masters, dat 
de bedoeling heeft de beste inlandse country-
groep van het jaar te kiezen voor de grote 
Europese finale, die dit keer plaatsvindt op 8 
juli e.k. Hoewel de Scorchers en REM over de 
grote plas met sukses hun cowpunt opdissen 
blijkt dat bij ons zowel publiek als artiesten het 
bij de grote stromingen blijft houden. ,,Einde
lijk zijn er een aantal inlandse groepen van 
internationale kwaliteit", zei de Britse organi
sator Mickey Hayes ons achteraf, en ook 
Kempenaar Michel Theunissen alias Johnny 
Tiger vond dat er voor de vier groepen die 
zondagavond de finale betwistten een prijs 
mocht zijn: de virtuose Father Broom, een 
schitterende en dynamische Karin Setter, de 
kruidige skiffle van Brackish Hill, én onze Dolly 
Parton uit Hasselt Jenny Leeds mochten er 
zijn. Karin Setter won, en wordt dus onze grote 

troef... _ _ 
S.D. 

De Staatssekretans voor het Brusselse Gewest Jef Valkeniers, bevoegd voor de sociale huisvesting 
heett binnen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij een nieuwe dienst opgericht 

WOONINFO 
Wenst u meer te weten over 

• KOMFORTPREMIES 
• BOUW- EN 

VERWERVINGSPREMIES 
• RENOVATIEPREMIES 
ol over de premies voor 

• GEVELREINIGING 
• AANLEG VAN VOETPADEN 
o( over de 

• VERHUIS-, HUUR- EN 
INSTALLATIETOELAGEN 

of indien U meer algemene 
informatie wenst over de 
hutsvesting m de 19 gemeenten ? 

AARZEL DAN NIET, 
WEND U TOT 

WOONINFO 
Noordstraat IB 1000 BRUSSEL 

02/512.32.92 
512.35.25 
512.44.90 LAAT BRUSSEL WEER ADEMEN 

Open elke dag van 9 tot 14 30 uur (uitgezonderd weekeinde) 
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„VOEL JE HAPPY 
ALS VLAMING!" 

E
EN MET UW VOLK is het motto van 
het 52ste Vlaams Nationaal Zang
feest, dat op 23 april m de Antwerp
se velodroom zal plaatsgrijpen 

Sinds enige jaren kiest men als 
slagzin voor het zangfeest een vers
regel uit een Vlaams lied, ,,Een met 
uw/ volk" IS een fragment uit een 
liedtekst van Renaat Van Daele, op 
muziek gezet door Armand Preu-
d'homme 

Waarom deze leus'? ,,Zulk tema zou uiter
aard makkelijk als konservatief of ouderwets 
kunnen worden aangezien maar het is deson
danks verbazend aktueel en — hopen wij — 
funktioneel", aldus ANZ-voorzitter Richard Ce
lls 

Het ANZ, aldus Celis, ncht zich sinds jaren 
met zijn zangfeesttema's met naar een beperk
te doelgroep maar naar de totaliteit van de 
Vlaamse gemeenschap van nu Voor alle dui
delijkheid deelt het ANZ haar doelgroep toch 
even op 

HAPPY 
Eerst en vooral zegt het ANZ aan de dood

gewone man m de straat" ,,wees een met uw 
volk, voel je happy als Vlaming, voel je goed — 
beter — in je Vlaamse burgerhuid Wees je 
bewust van je eigen waarde van je Vlaamse 
verleden, wees waakzaam over het Vlaamse 
heden en vertrouw m je Vlaamse toekomst'" 

Aan al wie aktief kultuurbedrijvend is zegt 
het ANZ ,,werk voor uw volk, met uw volk en 

met enkel voor je eigen geestelijk konsumptie-
genoegen Draag de kuituur uit naar de men
sen rondom je, naar wie ze het meest nodig 
heeft Wees met te gauw tevreden, wees met 
te vulgariserend-gemakkelijk, maar beschouw 
anderzijds kuituur met als elite-bezit of luksus 
En bovendien respekteer en koester je eigen 
kuituur naast en in de universaliteit van ons 
eeuwenoud mundiaal kunstzinnig erfgoed'" 

Tenslotte aan al wie in het,,nieuwe" Vlaan
deren kulturele, maatschappelijke of politieke 
verantwoordelijkheden draagt zegt het ANZ 
,,wees een met uw volk"' Maar streef daarbij 
eerst naar onderlinge konsensus, naar recht
schapen overleg, naar eensgezindheid en wil 
tot samenwerking Laat de al te steriele broe

dertwisten met leiden tot schande en onder
gang, voel je echt verbonden met het volk 
waaruit je komt, van wie je een zending 
kreeg" 

PROGRAMMA 
Uiteraard wordt dan ook dit jaar weer met 

spanning uitgekeken naar hetgeen ANZ-voor-
zitter Richard Celis vanachter het spreekge
stoelte zal zeggen Maanden terug zei hij 
alvast dit aan de pers ,,Wij zijn met fier over de 
ruziemakende groepen flaminganten en ande
re Vlamingen die, met scherpe messen en nog 
scherpere tongen tegenover mekaar staan 
Zonder een enkele principiële toegeving te 
doen, zullen wij toch ook de eenheid m streven 
voorstaan " 

25 jaar geleden overleed Gaston 
Feremans. Op het 52ste Zang
feest zal hij herdacht worden. 
„Heer laat het broedervolk der 
oude Nederlanden niet onder
gaan in broedertwist en schan
de...". Deze versregel uit het 
door Feremans getoondichte 
„Gebed voor het vaderland" zou 
wel eens de teneur kunnen zijn 
van de jaarlijkse redevoering 
van de ANZ-voorzitter. 

Traditiegetrouw is de regie m handen van 
Herman Slagmulder Tekstauteurs zijn Jaak 
Corijn, Wouter De Bruyne, Frans-Jos Verdoodt 
en Anton van Wilderode 

Ook dit jaar zal de massazang het sportpa
leis alweer doen daveren op z'n grondvesten, 
begeleid door het Vlaams Symfonisch Orkest, 
o I V Michael Scheck en geruggesteund door 
een hele resem koren uit de vijf Vlaamse 
provincies 

Gastdirigenten zijn Lode Dieltiens, Mark 
Goossens en Juliaan Wilmots 

De solo-artiesten dit jaar zijn Connie Neefs, 
Herman Elegast, Jeanine Lambrechts en Gust 
Teugels, die ook de kindergroepen samen
stelt De groep Zakdoek brengt samen met 
deze kindergroepen en Gust Teugels een 

nummertje ten tonele Zakdoek zal ook het 
voorprogramma verzorgen 

Voor de koreografie tekent de groep Shaida 
uit O L V Waver, de Volkskunstgroepen van 
de Vlaamse Volkskunstbeweging zijn even
eens van de partij 

Francis Verdoodt en leerlingen, en Herman 
Elegast zorgen voor de bindteksten en de 
voordracht 

Net als vong jaar werden een aantal eregas
ten, bekende Vlamingen van allerhande plui
mage, uitgenodigd 

Naar goede gewoonte is er ook een verras
sing voorzien, doch hieromtrent tasten wij nog 
m het duister 

Ook meldt het ANZ dat opnieuw zal gebruik 
gemaakt worden van videoprojekties op reuze-
schermen 

ENGLISH! 
Een primeur dit jaar op het zangfeest een 

Engels (jawel') lied, en dan nog wel een negro-
spiritual „Go down, Moses" Moet kunnen 
volgens voorzitter Richard Celis ,,Wij kregen 
een zending van ons volk Leid ons volk, — 
zoals de bijbel zegt — verder op weg naar het 
zolang beloofde land Of, zoals het m de 
spiritual klinkt ,,Ga dan Vlaamse Moses, haal 
uw volk weg uit de verdrukking en achterstand, 
zeg aan uw unitaire Farao's „to let my people 
g o i " " 

Het afvoeren van de jeugdmuziekkapellen 
bij de apoteose gaf vong jaar heel wat heisa 
Daar is dit jaar weer een mouw aan gepast 

Onder de titel ,,Wij houden wel van onze 
jeugdmuziekkapellen" wordt een heuse taptoe 
op poten gezet Onder leiding van Oscar Van 
Malder brengen KSA Hanske De Krijger uit 
Oudenaarde, VNJ Nationaal en VVKS Sint 
Joris uit Izegem een gezamenlijk spektakel 
Iedereen dus weerom ,,happy" m het sportpa
leis' 

(t.s.) 

De belangstelling voor het 52ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest is zeer 
groot. Bestel daarom nu nog uw kaar
ten op het ANZ-sekretariaat, Baron 
Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen. 
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NIEUW IN DE BIOS 

KINDERSPEL ^ 
Met de Oscars is het toch een eigenaardige 

zaak Alhoewel zowat 6 000 leden van alle 
Amenkaanse bonden (akteurs, regisseurs, ak-
trices, regisseuses en noem maar op) zoge
zegd afzonderlijk stemmen, lijkt het me dat 
iedereen naar iedereen telefoneert, om toch 
maar met uit de toon te vallen als het formulier 
uiteindelijk wordt ingezonden Het kan natuur
lijk ook dat er hier en daar wat gedirigeerd 
wordt Zo IS het mijn vaste overtuiging dat deze 
keer — en ook vroeger — de vrouwen hun 
woordje (teveel) meepraatten Zodat je als 
resultaat krijgt dat Rain man tot de beste film 
van het jaar wordt uitgeroepen En dat is fiij 
niet! 

Dat Dustin Hofman de prijs voor de beste 
vertolking krijg is met helemaal onterecht, 
maar liever had ik James Edard Olmos hem 
zien krijgen voor zijn prestatie in Stand and 
deliver — waar hij ook nog zijn nek uitstak als 
producer, want tenslotte heeft Hofman weer 
maar eens een ander personage aangeno
men Verdienstelijk is natuurlijk ook dat hij alle 
moeite ter wereld heeft gehad om deze film 
gefinancierd te krijgen 

Jodie Foster kreeg volkomen terecht de 
Oscar voor de vrouwelijke vertolking, want The 
accused is voor ons de film die het had 
moeten halen — met als goeie tweede Dange
rous Liaisons, die ook werkelijk schitterende 
muziek ter ondersteuning meekreeg 

Cliiid's Piay, de horrorfilm van Tom Hol
land, zag je terecht nergens op een Oscarlijsi 
staan Hij stak in een snel tempo de oceaan 
over, alhoewel het m dit genre wel meer 
voorkomt Zitten de freaks met steeds om 
nieuwe thnlls, nieuw bloed, in het slechtste 
geval nieuw geweld, verlegen' Chiid's Piay 
kreeg zijn avant-prémière als sluitingsvoorstel-
ling van het 7e Internationaal Festival van de 
Fantastische en de SF-film van Brussel De 
liefhebbers krijgen gedeeltelijk wat ze willen m 
deze produktie (die volgens ons toch wel wat te 
dicht naast Ameiia — uit Triiogy of Terror — 
van Dan Curtis en met Karen Black heeft 
gelegen) 

IVIama Karen (Catfierine Hicks) koopt op de 
valreep nog een nieuwe pop van een straat
venter voor haar zoon Andy (Alex Vincent) 
Chucky, de pop, is echter bezeten en binnen 
de kortste keren vermoordt ze de babysit Daar 
komt detektive Mike Norris (Chris Sarandon) 
opduiken Terwijl de kijker vol leedvermaak 
toekijkt omdat hij weet — het lijkt wel poppen
kast of zo'n TV-kwis waarbij de antwoorden op 
het scherm verschijnen en de kijker dus slim
mer mag zijn dan de kwiskandidaat — probe
ren de akteurs er een geloofwaardige verto
ning van te maken 

Wiiiem Sneer 

NEDERLANDSE COMMISSIE 
VOOR DE CULTUUR VAN DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

SAMENSTELLING VAN EEN ACTIEF RE-
CRUTERINGSBESTAND voor SOCIAAL-
CULTURELE WERKERS (M/V) voor de So
ciaal-Culturele Raden van de Brusselse Ag
glomeratie 
(MOMENTEEL ZIJN ER TWEE VACATU
RES) 

Functie 
— begeleiden van processen van samenle

vingsopbouw 
— ondersteunen van het verenigingsleven 
— dienstverlening naar de bevolking 

Voorwaarden 
* Statuut van de sociaal-culturele werkers in 
dienst van de NCC 

— diploma en ervanng' 
Een diploma van maatschappelijk assistent, 
bij voorkeur specialisatie sociaal-cultureel 
werk, of een diploma van een daarme verge
lijkbare opleiding in een post-secundair op
leidingsinstituut of vijf jaar grondige ervaring 
in het sociaal-culturele werk 

ADVERTENTIE 

SAMENSTELLING VAN EEN ACTIEF RE-
CRUTERINGSBESTAND voor STAFFUNC
TIONARISSEN (MA/) in de Trefcentra van de 
Brusselse Agglomeratie 

Functie 
— organiseren van de acitiviteiten in het 

Trefcentrum 
— programmering eigen activiteiten 
— begeleiding overige programmering 

Voorwaarden 
* KB van 26 oktober 1976 ,.Aanwerving, 

statuut en weddetoelagen van staffunctio
narissen van de erkende Nederlandstalige 
Culturele Centra" 

— diploma en ervaring 
Een universitair diploma met ten minste 2 
jaar praktijkervaring of een einddiploma van 
het sociaal-artistiek of pedagogisch hoger 
onderwijs met ten minste 3 jaar praktijkerva
ring 

De selectie van de kandidaten gebeurt met medewerking van een extern bedrijfsadviesbu
reau dat door dezelfde eisen van discretie gebonden is als de NCC 

INLICHTINGEN- en INSCHRIJVINGSFORMULIEREN schnftelijk aanvragen vóór 15apnl 
1989 bij j » K 

NCC, Examensecretanaat, Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel 

Voor alle verdere inlichtingen tel 02/426 99 78 

COORDINATOR - INFORMATIEFUNCTIE 

De Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratire wenst een 
coordinator (m/v) voor haar informatiefunctie aan te werven (contractueel) 

Profiel — max 30 jaar 
— genoot een opleiding op universitair niveau of hoger ondenwijs buiten universiteit, 

bij voorkeur met een pedagogische of informatica otientatie De combinatie van 
beide is uiteraard een voordeel 

— vlotte contactuele mogelijkheden zowel m interne als m externe onderhande-
lingssituaties 

— vlotte organisatorische kwaliteiten 
— beheerst verschillende toepassingen op P C en heeft enige ervanng in kleine tot 

middelgrote informatiesystemen gekoppeld aan een P C 

Functie — verrichten van onderzoek via het stuurgroep mechanisme 
— inventarisenng van bestaande informatie- en informatiseringsbesthoeften 
— adviseren van de NCC m b t het algemeen informatiebeleid en de informatie

planning 
— zelfstandig leiden van de goedgekeurde toepassingsprojecten 

Inlichtingen kunnen bekomen worden op het NCC-Examensecretanaat, Saincteletteplein 30 
te 1080 Brussel — tel 02/426 99 78 
De schnftelijke kandidatuurstelling met uitgebreid curnculum vitae dient ons te bereiken 
uiterlijk op 15 apnl 1989 

De selectie van de kandidaten gebeurt met medewerking van een extern bedrijfsadviesbu
reau dat door dezelfde eisen van discretie gebonden is als de NCC 
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NEDERLANDS 
OORLOGS-
TABOE 
DOORBROKEN 

De vloed literatuur over de tweede wereld
oorlog Is zelfs door de gespecialiseerde recen
senten niet meer te verwerken. Wekelijks wor
den nieuwe titels op de markt gegooid die een 
of ander deelaspekt van de grote wereldbrand 
belicfiten. 

LAATSTE OORDEEL 
Jonge historici uit de oude en de nieuwe 

wereld zitten koortsachtig te graven in bibliote-
ken, dokumentatiecentra en archieven en pro
duceren aan de lopende band thesissen over 
oorlog, bezetting, weerstand, kollaboratie, re
pressie en noem maar op. 

De nieuwsmedia doen hun duit in het zakje 
door hun lezers, luisteraars en kijkers te over
spoelen en te hersenspoelen met meestal 
tendentieuze berichtgeving, waardoor het 
Laatste Oordeel overbodig wordt en de mens
heid nu reeds wordt opgedeeld in duivels en 
engelen. Hoewel het vriend-vijandbeeld fel 
door elkaar wordt geschud door Gorbatsjov en 
zijn glasnost-politiek, die de miljoenen slacht
offers van Vadertje Stalin figuurlijk en soms 
letterlijk laten opdelven. 

In die zondvloed van informatie en desinfor
matie is het een herademing^ wanneer een 
braakliggend terrein op een objektieve manier 
wordt ontgonnen. Over het Vlaams Legioen 
werd reeds heel wat gepubliceerd maar het 
Nederlands Legioen was bi) onze noorderbu
ren meer dan veertig jaar een taboe. Dat taboe 
is nu doorbroken. Door een Vlaming nog wel, 
en door een Vlaamse uitgeverij, weze het dan 
met de logistieke steun van Noord-Nederland
se medewerkers. 

„Het Vrijwilligers Legioen Nederland"... is 
een kanjer van 600 bladzijden en voor al wie 
belang stelt in de militaire kollaboratie boven 
de Moerdijk een must. 

De auteurs: de Vlaming Jan Vinex en de 
Nederlanders Viktor Schotenius verhelen in 
een korte verantwoording hun simpatie voor 
de Nederlandse vrijwilligers niet. Maar daar
mee houdt de subjektiviteit ook op. De rest van 
het boek is dokumentatie zonder de minste 
duiding. 

De publikatie van de korrespondentie van de 
machtige Himmler met zijn ondergeschikten 
en met de hoogste Duitse autoriteiten in Ne
derland, zoals Seys-lnquart en Rauter is rele
vant. In die brieven ontdekt de lezer de ware 
Mussert, een tragisch-eenzame figuur, voor de 
meeste Duitsers te Nederlands en voor de 
meeste Nederlanders te Duits. 

Men leest met verbazing dat het grote Duits
land bang was voor NSB-ers en Nederlandse 
frontofficieren met Dietse sympatieën. En voor 
wie het nog niet wist: de prioriteit van alle 
generaals is altijd en overal menselijke grond
stof voor hun regimenten. Ook dat kan men in 
alle duidelijkheid opmaken uit de brieven van 
en naar de hoofdkwartieren. 

Opmerkelijk is dat, net als in Vlaanderen, de 
Duitse propaganda geen materialistische 
items beklemtoonde maar de ideologische 
snaar betokkelde bij de werving voor het 
Nederlands legioen. In de talrijke oproepen die 
in de uitgave staan afgedrukt is er sprake van 
,,kruistocht tegen het ongeloof", ,,de bolsje
wistische bedreiging", ,,de redding van de 
Europese kristelijke beschaving", ,,kerk en 
kruis", „volk en vaderland", enz. Men kan er 
dus redelijkerwijze van uitgaan dat ook in 
Nederland talrijke idealisten zich door dergelij
ke argumenten lieten leiden bij hun beslissing 
om naar het oostfront te trekken. 

ONVERMELD REKORD 
Wie geen boodschap heeft aan het militair 

jargon uit het oorlogsdagboek van het Legioen 
Nederland, noch aan de lange naamlijst van 
gesneuvelden, zal misschien zijn gading vin
den in het vlotte proza van de toenmalige 
oorlogskorrespondenten. Zo b.v. het verhaal 
van de Nederlandse korporaal Gerardus 
Mooyman, die op negentienjarige leeftijd op 
één enkele dag liefst dertien Russische tanks 
heeft gekraakt. Een rekord dat wellicht niet in 
het Guiness-book wordt vermeld. 

A propos, welke Nederlander weet nog dat 
de eerste bevelhebber van het Nederlands 
Legioen niemand minder was dan Hendrik 
Alexander Seyfardt, luitenant-generaal, oud 
chef van de generale staf en zoon van de 
gewezen minister van Oorlog, A.L.W. Sey
fardt? De kritische aantekeningen van de op 
6 februari 1943 vermoorde Lt. Gen. Seyfardt 
behoren tot de belangrijke bladzijden uit het 
werk. 

Oswald van Ooteghem, eresenator 

— Het Vrijwilligers Legioen Nederland. Uitg. 
Etnika, Antwerpen. 1.100 fr. Rek. 000-0430363-71 
of 930-0020636-39 vermelding Legioen Neder
land. 

LIMBURG 
De jongste uitgave van het driemaandelijks 

literair tijdschrift Appel is gewijd aan de 150 
jaar scheiding der beide Limburgen. Dit jaar is 
het inderdaad 150 jaar geleden dat de vroege
re éne provincie Limburg in twee delen werd 
gescheiden: Belgisch en Nederlands Limburg. 

In juni vorig jaar kondigde verantwoordelijke 
uitgever Guido Wulms dit initiatief reeds aan in 
WIJ: De scheiding der Limburgen heeft 
hier toch wat beroering met zich meegebracht. 
Toch wilen we met Appel niet aan een soort 
,,provincialistisch-nationalisme" doen. We wil
len gewoon eens uitzoeken wat deze schei
ding bij de mensen hier heeft teweeggebracht, 
hoe ze dat hebben ervaren, en hoe ze dat 
vandaag aanvoelen... 

Limburg werd lang als één groot rekreatie-
gebied beschouwd, gelukkig is daar de jongste 
jaren verandering in gekomen. Appel poogt 
met dit Limburg-nummer, hoe bescheiden ook, 
een steentje in deze gunstige evolutie bij te 
dragen. 

Appel nr.1 van de 14de jaargang werd een 
lijvige publikatie (108 biz.) met proza en poëzie 
die in de ruimste zin betrekking hebben op de 
scheiding der Limburgen. Hiernaast bevat 
deze uitgave een aantal inleidende essays, 
o.a. van Evrard Raskin, de Vlaamse voorzitter 
van het Algemeen Nederlands Verbond 
(A.N.V.). 

— Appel. Driemaandelijks literair tijdschrift. 
Jaargang 14, nr.1, 108 bIz. 
Abonnement 500 fr., losse nummers 140 fr. 

Kontaktadres: Guido Wulms, Houtstraat 37, 
3800 Sint-Truiden, tel.: 043/68.38.20. 
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MONUMENTOPNAME 

SCHERPENHEUVEL IN DE STEIGERS 
De basiliek van O.L. Vrouw van Scharpen-

heuvel is wellicht het meest bezochte monu
ment in Vlaanderen maar zoals talrijke bouw
werken uit het verleden is zij sterk aangetast 
door de zure regen. 

Het voorbeeldig restauratiedossier is reeds 
door het Bestuur van Monumenten en Land
schappen goedgekeurd en wacht op de hand
tekening van de bevoegde minister. 

De basiliek van Scherpenheuvel is de vroeg
ste en een van de weinige centraalbouwen met 
koepelvormige afdekking in West-Europa. Zij 
werd in opdracht van de aartshertogen Al-
brecht en Isabella opgetrokken onder leiding 
van hun hofarchitekt Wenceslas Cobergher 
Cobergher (1560-1634) bracht als eerste de 
barok uit Rome naar onze gewesten. De basi
liek van Scherpenheuvel is zonder twijfel een 
van zijn fraaiste venwezenlijkingen. De stompe 
onafgewerkte toren is waarschijnlijk het gevolg 
van geldgebrek. Het plan van Cobergher voor
zag een elegantere koepelvormige afdekking 
met een kleine lantaarn. Uit het historisch 
onderzoek, belangrijk onderdeel van het res
tauratiedossier, blijkt dat het oorspronkelijk 
bouwwerk tijdens zijn 360-jarig bestaan weinig 
aanpassingen heeft gekend. Door de eeuwen 
heen is Scherpenheuvel het druk bezochte 
bedevaartsoord gebleven zoals voorzien was 
in 1610, bij de aanstelling door het aartsbis
dom Mechelen van de eerste pastoor, Joos 
Bouckaert. 

DRINGEND 
Sinds twintig jaar wordt er werk gemaakt van 

de broodnodige restauratie van de basiliek. Na 
een aangepaste venwarming, de hernieuwing 
van de beiaard en herstellingswerken aan de 
koepel, wordt heden de elektriciteit gesaneerd. 
De kostprijs hiervan bedraagt ongeveer 4 mil
joen fr. en wordt voor het grootste gedeelte 
gedragen door overheidssubsidies. 

Voor de volgende fasen is een dossier 
opgemaakt dat dringend op een ministeriële 
handtekening wacht: nl. de restauratie van de 
toren en van de kloostergang. Door de erbar
melijke toestand van de barokke toren is er 
een reëel gevaar voor de talrijke bezoekers. 
De kloostergang was een verbinding tussen de 
sakristie en het in 1825 grotendeels afgebro
ken klooster van de vroegere bedienaars van 
de bedevaartplaats. Deze unieke barokke 
gang van 80 meter lang ligt gedeeltelijk onder
gronds en is door vochtinsijpeling zwaar aan
getast. Na grondige restauratie is een bestem
ming als tentoonstellingsruimte van de kerk
schat het overwegen meer dan waard. 

De basiliek van Scherpenheuvel, wellicht Vlaanderens meest geliefde bede
vaartsoord, dringend aan restauratie toe. Het dossier is rond maar de centen 
laten op zich wachten. 

De werken aan de toren en aan de klooster
gang worden geraamd op 91 miljoen waarvoor 
terecht op overheidssubsidies wordt gere
kend. De degelijkheid van het dossier staat 
immers borg voor een verantwoorde restaura
tie. Bovendien werd in samenwerking met de 
Stichting Monumenten- en Landschapszorg 
gestart met een kampanje waarbij men een 
beroep doet om sponsors om de nodige 4 
miljoen te verzamelen voor de schilderwerken 
aan het interieur van de basiliek. Eerste minis
ter Gaston Geens van de Vlaamse Gemeen
schap beloofde zijn morele steun tot het beko
men van subsidies voor de restauratiewerken 

in dien de kerkfabriek zelf de kosten voor de 
schilderwerken zou dragen. Na enkele maan
den is reeds 700.000 ingezameld en het ko
mende bedevaarlseizoen kan voor het mirakel 
zorgen. Verder verschaft een keurig verzorgde 
folder informatie over de problematiek betref
fende sponsoring. 

Door de kombinatie van overheidssubsidies 
en het aantrekken van sponsors hoopt men op 
korte termijn de restauratiewerken aan het 
meestbezochte monument van Vlaanderen tot 
een goed einde te brengen. 

Raf Vandervelde 

ADVERTENTIE 

Kunslmeubolon 

Moube lun me i ch. i rme en st i j l uit e i ; 
Meube len op m.iat. 
De mooiste i ne rkmeube len . 
H.A.Z. H)cii, Kdvfl, r iolel , Uotors de Piinii 
tamilli', VeiKi', i'.,i. 
Zilmri ihelen j . R IK lie, l i i r i , Ue Sode, ca . 
Grote l>eiis lil)ela.uis Ooc-taniileii. 

erpeii, ()i'(>oi;l)l4 

Eegenen 105, SCHOONAARDE - Bevri j . i ingsiaan I J l A, APPELS 

(Steenweg We l te ren -Dendermonde) 012 42.21 .-->(. - 22. : { l . ' ;7 

lucleie (lai; «pen tol l 't i i., iloiulenlaf; !.;islolen. 
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SPORT 

EDWIG VAN HOOYDONCK 
GEEN GEWONE 

D
E 73ste Ronde van Vlaanderen 
was een heuse voltreffer. Toen het 
menens werd, op zo'n zestig kilo
meter van de streep, begon het te 
regenen, waaide het en was het 
koud. Karel Van Wijnendaele had 
het scenario bij de Heer besteld. 
In de meeslepende finale meldden 
zich eerst de favorieten. Vervol
gens was er een voor ons schrik
wekkende Hollandse machts

greep met Maesen, Verhoeven, Van der Poel 
en Hermans. Maar het was andermaal rond 
Geraardsbergen, ons sportieve bedevaarts
oord, dat de koers in een beslissende plooi 
viel. Van Hooydonck sloeg toe op de Bosberg. 
Hij liep weg van zijn zes medevluchters en 
verwierf in tien kilometer tweeëntwintig sekon-
den voorsprong. 

ONZE HOOP 
De ovenwinning van Van Hooydonck is voor 

onze wielersport een geschenk van de hemel.. 
De tweeëntwintigjarige belofte uit Wuustwezel 
draagt al een paar seizoenen de hoop van ons 
wielervolkje mee. Reeds als junior werd hem 
een grote toekomst voorspeld. Van Hooydonck 
won vaak erg overtuigend. Hij was altijd aan
valler en zegevierde doorgaans met voor
sprong. Hij startte m de moeilijkste wedstrij
den. Hij werd verstandig begeleid. 

Van Hooydonck was twintig toen hij in sep
tember '86 naar de profs overstapte en onder
dak zocht bij de ploeg van Jan Raas. Een 
bewuste keuze omdat de Zeeuw een geduldig 
en wi)s ploegleider is die met onmiddellijk met 
pakken geld staat te zwaaien maar wel weet 
hoe hij jonge klasbakken naar de top moet 
leiden. 

DOKTER 
In de Brabantse Pijl van '87 verstuurde Van 

Hooydonck voor het eerst signalen van grote 
klasse. In '88 was de Grote Prijs Eddy Merckx 
(een wedstrijd tegen het uurwerk) zijn belang
rijkste sukses. Er groeide vorig jaar wel enig 
ongeduld rond Van Hooydonck die niet ophield 
met smeken hem toch maar niet met de 
ondraaglijke erfenis van Eddy Merckx te belas
ten. 

1989 moest per definitie beter worden dan 
1988. Zoniet zouden de twijfels luidop begin
nen knagen. Van Hooydonck won tijdens het 
openingsweekend alvast Kuurne-Brussel-
Kuurne. Daarna moest hij een kleine week 
stoom af laten omwille van een verkoudheid. 
Om in de Ronde van Vlaanderen genadeloos 
te kunnen toeslaan. Wat mogen we nu in de 
onmiddellijke toekomst van Van Hooydonck 
verwachten? Niet te veel. Ondanks alles is de 
Kempenaar nog erg jong. Moet hij zeker nog 
weerstand en kracht bijkweken. We hopen dat 
Van Hooydonck zich nog eens laat zien in een 
topkoers. In de zomer zou hij dan zijn eerste 
Tour beginnen. Zou. Want het is natuurlijk nog 
niet zover. Edwig wil leren. Hij wil ook het 
hooggebergte ervaren. We wachten af en zijn 

De goden zijn de Ronde van 
Vlaanderen goedgezind. Onze 
belangrijkste wielerwedstrijd 
wordt doorgaands door een hele 
en In uitzonderiijke gevallen 
door een halve kampioen ge
wonnen. Eric Vanderaerden, 
Adri Van der Poel, Claude Cri-
guiellon, Eddy Pianckaert en nu 
Edwig van Hooydonck. 
Geen enkele organisator kan 
zich een mooiere erelijst dro
men. 

zeker met ongeduldig. 1989 is voor 's lands 
grootste belofte nu al voor een goed stuk 
geslaagd. Maar deze hardrijder die ook over 
voldoende karakter en verbetenheid beschikt 
om een col op te rijden, zal zich zeker nog een 
paar keer in gunstige zin onderscheiden. Is het 
trouwens ook niet hoopgevend dat dokter 
Claes, destijds de stille schaduw van Rik Van 
Looy, de raadsman is van de — of Edwig het 
nu graag hoort of niet — nieuwgeboren kam
pioen? Het was trouwens deze dokter die 
Edwig in de voorbije winter geregeld op kracht
training uitstuurde naar de Muur en de Bos
berg... 

Wat heeft de Ronde van Vlaanderen 1989 
ons nog geleerd? Dat de gevreesde nivellering 

naar beneden toe zich misschien doorzet. Op 
de kasseien gingen de uitgesproken favorieten 
mooi (?) op een rij ten onder. Kelly, Pianckaert 
en Vanderaerden schoten zondag duidelijk 
tekort. Van der Poel verdeelde zijn krachten 
verkeerd. Criquielion verstopte zijn falen ach
ter de uitval van Sergeant, die zelf ook weer 
tekort kwam in de ultieme kilometers. 

EVEN WENNEN 
Dat de kopgroep van zeven bestond uit 

renners van zeven ploegen en vijf nationalitei
ten (er waren wel drie Vlamingen bij!) was ook 
kenschetsend. Het bewijst dat in deze dagen 
in elke koers alles mogelijk blijft. Het wielerle-
ger heeft geen opperbevelhebbers meer. Dat 
is wennen voor het publiek. Al hoeven de 
wedstrijden er daarom niet minder aantrekke
lijk om te worden. 

Flandrien 

vw*. 

Edwig Van Hooydonck: tranen van 
geluk of... van het schrikken? 

WIJ 7 APRIL 1989 



SPORT 

GEDAAN 
GENOEG 

In de voetbalkompetitie is alvast één beslis
sing gevallen. Racing Genk degradeert. Een 
bijzonder pijnlijke vaststelling voor wie de 
ontstaansgeschiedenis van deze eerste grote 
Limburgse klub nog niet vergeten is. 

MISLUKT? 
Voor een twaalftal maanden probeerden de 

bestuurders van Winterslag en Thor Water
schei de Genkse voetballiefhebbers in een 
grote, zoniet toch veel betere toekomst te doen 
geloven. De fusieklub zou een nieuw stadion 
krijgen en er zou fors worden geïnvesteerd in 
talent. Op de half lange termijn (maksimaal vijf 
jaar) zou Europees voetbal een realiteit wor
den. 

Het is anders verlopen. Omdat veel financië
le beloften nooit werden nagekomen en omdat 
de beperkte beschikbare gelden ook nog ver
keerd werden aangewend. En verder is het 
een volkse wijsheid dat twee natte zakken 
elkaar nooit drogen... Twintig halve vormen in 
voetbal nooit één hele. 

Realiteit is verder dat de zich gedupeerd 
voelende supporters nog altijd naar Brussel, 
Mechelen, West-Vlaanderen of Luik moeten 
om de betere Limburgse voetballers m hun 
werken te zien. 

Wie hoopte dat het gedaan was met de 
uittocht van grote talenten moet zich zwaar 
bedrogen voelen. Het is gedaan met Thor, met 
Winteslag en met de eerste klasse. Dat is 
teveel om slikken. 

Ander nieuws in voetballand was het zoge
zegde superaanbod van Video Foot en Super-
club op de televisierechten voor ons voetbal. Al 
hoeft men van het geciteerde bedrag 
(330.000.000 voor drie jaar) niet onmiddellijk 
achterover te vallen. De staatsomroep en de 
kommerciële zenders betalen nu samen al 
zestig miljoen per seizoen en het opbod is 
eigenlijk nog niet echt begonnen. We hebben 
hier al eerder gesteld dat de ontketende (en 
zielige) voetbaloorlog enkel de voetbalbond 
zou ten goede komen. In de Wetstraat bestond 
tijdens de vijandelijkheden maar één grote 
bekommernis: voorkomen dat de verschillen
de stations het onder elkaar eens zouden 
worden ,,zonder" de voetbalbond gevoelig te 
verrijken. 

Voetbal niet alleen oorlog op het veld 
maar ook tussen TV-stations... 

ADVERTENTIE 

GEZOND VERSTAND 
In dat kader dient men ook het jongste 

superaanbod te situeren. Bij de nu al betrok
ken partijen melden zich in de toekomst vast 
nog andere geldjagers. Dat niemand zich in-
beelde dat de kijker bij deze ontwikkelingen 
baat zal vinden. Het tegendeel is waar. Wan
neer over enkele jaren de tietaaltelevisie haar 
intrede zal hebben gedaan, kunt u misschien 
uit uw luie zetel opstaan en wat geld in het 
doosje stoppen om uw favoriete sport te bekij
ken. Wij vinden niet dat de overheid moet 
ingrijpen. Maar we hopen wel dat het gezonde 
verstand zal zegevieren. Indien de zenders 
elkaar met voetbal willen bekonkurreren ge
beurt dat best in een kwalitatief en niet in een 
kwantitatief duel. Niet meer (of minder) maar 
beter voetbal. 

Nog een slotbedenking: wat is er van het 
door de nieuwe zender met zoveel pathos 
verdedigde recht op vrije nieuwsgaring over
gebleven nu diezelfde heren plots bereid zijn 
om tien miljoen op tafel te leggen? Mogen we 
glimlachen of moeten we medelijden hebben? 

Deze week 
in Knack Magazine 

Afghanen onder elkaar 
Wie dacht dat de Afghaanse rebellen na het vertrek van de 

Sovjets het regime in Kaboel zonder meer zouden platwalsen, 
komen bedrogen uit. Wat gebeurt daar nu precies? Sus Van 
Elzen reisde naar Pakistan en het Afghaanse grensgebied, en 

bericht. Deze week in Knack. 

Olie in zee 

Voor de kust van Alaska is een tanker lek 
geslagen, en ook in het Zuidpoolgebied is 
de zee met olie vervuild. In het Kanaal is 
een container met insekticiden zoek. Over 
onvoorzichtigheid en onverschilligheid, de
ze week in Knack. 

Moord in de moskee 

De moord op de Imam-direkteur van de 
Brusselse moskee en zijn assistent schudt 
de anders zo rustige Belgische islamitische 
gemeenschap door elkaar. Hoe zit moslim-
Belgie in elkaar, en wie kan er baat heb
ben bij de dood van de Iman? Deze week 
in Knack. 

Wat is de ï^u waard? 

Het Europees Monetair Stelsel bestaat tien 
jaar en heeft voor rust gezorgd op de geld
markten. Maar de Europese munteenheid, 
de Ecu, is nog altijd niet de dollar van het 
Verenigd Europa. Wat is die Ecu waard? 
Deze week in Knack. 

Het paard van het postmoderne 

Met het postmoderne haalt het Museum 
van Antwerpen het paard van Troje bin
nen zijn muren: de kunst lijkt goed en wel 
overwonnen, de opperste spraakverwarring 
gemstalleerd. Kan roerganger Lyotard zo
iets bedoeld hebben? Deze week in Knack. 
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TELEVISIE 

|ZATERDAG8APRIL ' ^AANDAG 10 APRIL 

De Kander, dok 
De spokenjagers, film 
Allemaal beestjes, natuurmagazme 
Boeketje Vlaanderen, info 
Buren, serie 
Sterk medicijn, serie 
Mona Lisa, evergreens 
Sport op zaterdag 
De vreze Gods, 2-delige film 
Poolshoogte, astronomie 

BRT 1 

1500 
1600 
17 35 
18 50 
20 00 
20 25 
22 00 
22 45 
23 15 
00 00 

VTM 

17 00 Transformers, serie 
17 30 VTM-Top30 
18 30 She's the sheriff, serie 
19 30 Bompa, serie 
20 00 20.000 Leagues under the sea, film 
22 40 The far country, film 

Ned. 1 
15 31 Steil achterover, serie 
15 56 Black Beauty, sene 
16 21 Tekenfilms 
18 25 Flevofestival, koncert 
19 19 Steil achterover, serie 
19 45 Cheers, serie 
20 58 Het wassende water, serie 
22 40 Hooperman, serie 
23 04 St. Elsewhere, serie 

Ned. 2 
16 00 Dynasty, serie 
18 45 Top 40 
21 00 Rur, praatshow 
21 45 Beauty & the Beast, serie 
22 35 Kanonnen van Navarone, film 

[ Z O N D A G 9 APRIL 
BRT 
11 00 De zevende dag, praatprogramma 
12 45 Sunday Proms, koncert 
15 30 Zonsverduistering, jeugdfilm 
16.50 Smja Mosa, sene 
1810 Leven en laten leven, milieumagazine 
20 30 Langs de kade, serie 
21 30 Journal Brut, film 
22 45 Stijl, antiek 

BRT 2 
13 25 Parijs-Roubaix, wielrennen 
15 30 Parijs-Roubaix, wielrennen 

VTM 
15 00 Zondag matinee 
18 00 Kojak, serie 
20 00 Servicegolf, mensen helpen 
20 30 Colonel Redl, film 
23 35 War and remembrance, serie 

Ned. 1 
15 31 Waaldrecht, sene 
19 07 Flying doctors, sene 
20 28 Fantastico, show 
22 28 Golden girls, serie 

Ned. 2 
20 20 Van Kooten en De Ble, kolder 
21 57 Pas d deux, animatie 
22 03 Nauwgezeg en wanhopig, TV-vertelling 

BRT 1 
17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, serie 
19 00 Vechten voor onze planeet, dok serie 
20 00 De drie wijzen, spel 
20 45 Moord in de kerk, serie 
21 35 Wikken en wegen, verbruikersrubnek 
22 50 Horizon, wetenschap 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Extra-time, sport 

VTM 

18 00 Rintintin, serie 
18 30 Cijfers en letters, spel 
19 30 Rad van fortuin, spel 
20 00 Chuka, film 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, serie 

Ned. 1 
15 30 Neighbours, sene 
18 35 Tekenfilms 
19 30 Kapitein James Cook, serie 
20 27 Soundmix show 
21 50 Vreemde praktijken, serie 

Ned. 2 
18 20 The real ghostbusters, sene 
20 29 Roots, serie 
22 50 Galakoncert Scheveningen 

Ned. 3 
20 29 The best of Rok & Rol, flitsen 

t DINSDAG 11 APRIL 
BRT 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, serie 
18 35 Charlie en Charie, film 
20 00 Buren, sene 
20 30 De monnik en de bij, sene 
21 00 Moet kunnen, pop 
21 45 lemandsland, Ticino 
22 45 Camera, info 
23 15 So What?, jazz 

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 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 War and remembrance, serie 
21 00 Klasgenoten, Louis Tobback 
22 30 Diamonds, serie 

Ned. 1 
15 25 James Hernot, serie 
1811 Tekenfilms 
19 52 De Cosby show, serie 
20 18 A different world, serie 

Ned. 2 
17 50 Tros popformule 
20 29 Solo voor een kmd, aktie 

21 05 De aanslag, serie 
22 50 As Summers Die, film 

Ned. 3 
21 07 De orkestsultes van Bach klassiek 

WOENSDAG 12 APRIL 
BRT 1 
15 00 Arnold, sene 
16 00 Candi, Candi, serie 
18 10 Merlina, sene 
18 35 Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
20 00 Een zaak voor twee, serie 
21 00 I.Q., kwis 
21 30 Eiland, kunst 
22 45 Blikvanger, mode 

BRT 2 
14 50 De Waalse Pijl, wielrennen 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Sportavond 
22 00 Mobiele mensen — auto 

VTM 
18 00 Streethawk, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 In love with an older woman, film 
21 40 Star, filminfo 
23 00 Cheers, sene 
23 25 VTM-sport 

Ned. 1 
15 00 Zuid-Afnka, boycot' 
15 35 De natuur van N.-Amerika, dok 
16 00 Overal en nergens, dok serie 
16 35 Lassie, sene 
18 30 Jody en het hertejong, sene 
1919 Gospelmagazine 
19 55 De Campbells, sene 
20 20 Caught, film 

Ned. 2 
17 55 Call to glory, serie 
18 40 Countdown, pop 
19 25 Family Ties, sene 
20 29 Miami Vice, sene 
22 35 In koncert 
23 20 China Beach, sene 

Ned. 3 
20 29 Camille, film 

DONDERDAG 13 APRIL 
BRT 1 
17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, sene 
1810 Kung Fu, sene 
20 00 Felice!, spel 
20 30 Panorama, aktualiteiten 
21 25 Blauw bloed, sene 
22 45 De Amerikaane eeuw, dok serie 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Vroeger is dood, film 
21 30 Damiaan, TV-spel 

VTM 

18 00 Rintintin, serie 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
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EEN FILM PER DAG 

20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Dailas, serie 
22.30 Odd Couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 

16.01 Neighbours, serie 
16.24 Kermis der ijdeiheid, serie 
18.02 Vara's kindermenu 
19.21 Een klas apart, serie 
19.56 De sprookjesverteller, serie 
20.20 Lingo, spel 
20.46 Sonja op donderdag, praatshow 
21.35 Cagney & l.acey, serie 
22.40 Ondine, TV-bewerking toneel 

Ned. 2 

17.40 Airwolf, serie 
18.25 David de kabouter, serie 
20.29 Beppie, serie 
21.50 Up With People, portret 
22.25 L.A.Law, serie 

VRIJDAG 14 APRIL Jasperina de Jong tracht haar leed te verwerken door er een boek over te 
schrijven in „Vroeger is dood". Donderdag 13 april op TV 2, om 20u. 

BRT1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.00 Kinderprogramma's 
19.00 Vlaams-Nationale Omroepstichting 
20.00 Buren, serie 
20.45 Story of S.O.E., dok. serie 
21.45 Mijn moederspraek II, Festival van Vlaande
ren 
22.50 Onfatsoenlijk gedrag, serie 

BRT 2 

17.25 Grote Prijs van Bavikhove, w/ielrennen 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmnieuw^s 
20.30 Educating Rita, film 
22.20 Filmspot, achtergrondinfo 
22.50 Volleybal, finale 

VTM 

18.00 Rintintin, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Trading places, film 
21.45 Empty nest, serie 
22.45 Podium, James Brown 

Ned. 1 

15.40 Centennial, serie 
17.45 Henderson kids, serie 
18.30 Kro's tekenfilmfestival 
19.30 Father Dowling, serie 
20.55 Twee banen op een kussen, serie 
22.40 Een uur SImenon, serie 
23.40 De opera van Malandro, film 

Ned. 2 

16.00 Dieren in het wild, de struisvogel 
16.29 Suske en Wiske, seri 
17.24 Familie Oudenrijn, serie 
17.49 Bassie en Adriaan, serie 
20.50 Alf, serie 
21.10 Papillon, film 

Ned. 3 

20.29 Avondvoorstelling, Youri Egorov en Antony 
Tudor 

ZATERDAG 8 APRIL 

GHOST BREAKERS 
Amerik. avonturenfilm uit 1940 met o.a. 

Bob Hope en Paulette Goddard en Richard 
Carlson. Mary Carter erft het Castillo Maldl-
to, een spookkasteel op Black Island in 
Cuba. Toch besluit zij er haar Intrek te 
nemen. (BRT 1, om 16u.) 

ZONDAG 9 APRIL 

REDL EZREDES 
Wenen rond de eeuwwisseling. Ondanks 

zijn bescheiden afkomst wordt Alfred Redl 
toegelaten tot de militaire akademie. Duits-
Oostenrijks-Hongaarsefilm van Istvan Sza-
bo uit 1984 met Klaus Maria Brandauer en 
Gudrun Landgrebe. (VTM, om 20u.30) 

MAANDAG 10 APRIL 

CHUKA 
Amerik. western van Gordon Douglas uit 

1966 met Rod Taylor, Luciana Paluzzi en 
Ernest Borgnine. De oudere Chuka ont
moet opnieuw zijn eerste en enige liefde 
wanneer zij zich in de postkoets bevindt die 
door een groep indianen wrdt belaagd. 
(VTM, om 20u.) 

DINSDAG 11 APRIL 

LA GRANDE MAFIA 
Franse film van René Clair uit 1971 met 

Francis Blanche, Maya Bayard en Michel 
Galabru. Na een hartoverplanting veran
dert de simpele bankbediende Modeste 
Miette in een gemene gangster... (RTL-
TVi, om 20U.05) 

WOENSDAG 12 APRIL 

CAMILLE 
Amerik. film uit 1936 met Greta Garbo, 

Robert Taylor en Lionel Barrymore, geba
seerd op ,,La Dame aux Camélias" van 
Alexandre Dumas. Garbo schittert als de 
tragische heldin die haar geluk moet opof
feren om haar liefde te bewijzen. (Ned. 3, 
om 20U.29) 

DONDERDAG 13 APRIL 

VROEGER IS DOOD 
Ned. film uit 1987 met Jasperina de 

Jong, Max Croiset en Dolf de Vries. Inez, 
een vrouw van middelbare leeftijd, wordt 
op pijnlijke wijze gekonfronteerd met het 
langdurig en moeizaam proces van het 
ouder worden. (TV 2, om 20u.) 

VRIJDAG 14 APRIL 

TRADING PLACES 
De uitstekende rolbezetting brengt leven 

in deze verrassende komedie van John 
Landis uit 1983, waarin een rijke man van 
plaats wisselt met een kruimeldief... (VTM, 
om 20u.) 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

VLAAMS 
BALLET 

De huidige, artistiel<e direicteur van het Bal
let van Vlaanderen, Robert Denvers, opteerde 
van bij zijn aanstelling vooreen programmatie-
politlek w/aarin alle genres aan bod kwamen, 
zow^el in kleinere als in avondvullende ballet
ten. Momenteel wordt verdiende bijval geoogst 
met „La Sylphide", een mijlpaal in de ontwik
keling van de romantisch-verhalende teater-
daps. Vermits het werk nog geruime tijd op 
onze podia zal te bewonderen zijn, situeren we 
even de ontstaansperiode van het romantische 
geme. 

Rond 1820 vond de romantische strekking 
die in de muziek, de letteren en de schilder
kunst al welig tierde ook haar koreografische 
expressievorm. Zo dienden allereerst de go
den hun hoofdrollen af te staan aan elfen, 
nimfen, herders, sterfelijke prinsen en andere 
personages die in de nieuwe kunst,.gewoon" 
geacht werden. Ook de dekors werden aard
ser, sombere wouden, valleien in het maan
licht, pastorale dorpen, enz. 

De inhoud van het romantische ballet was 
steevast een triest eindigende liefdesgeschie
denis met een bovennatuurlijke vrouw die 
verliefd werd op een man van vlees en bloed. 
Deze tematiek bleef tot op het einde van de 
vorige eeuw aan bod, want ook Odette uit Het 
Zwanenmeer was nog een in een zwaan beto
verde prinses. Pas de Ballets Russes brachten 
later nieuwe verhalen. 

De romantische balletstrekking vergde uiter
aard ook een eigen uitdrukkingsstijl. Een elf is 
b.v. nauwelijks zichtbaar en zweeft. Haar kle
ding is doorschijnend en w\ als de nevel. Zo 
ontstond, nota bene speciaal gekreëerd voor 
La Sulphide de zgz. tutu en het balletgenre zelf 
kreeg de naam ,,Ballet blanc" mee. Omdat de 
vergeestelijkte danseressen ook lichamelijk 
van de aarde wilden loskomen, gingen ze 
uiteindelijk op de punten van hun tenen dan
sen, wat de satijnen schoentjes niet aankon
den, zodat de pointes met voorin het bloc op 
de planken verscheen. 

De eerste versie van La Sylphide werd in 
1932 in Parijs gedanst in een koreografie van 
de legendarische Filippo Taglioni. Vier jaar 
later monteerde Auguste Bournonville, de 
grondlegger van het Deense ballet, een krakte-
roiogisch meer diepgaande versie. Met de 
teloorgang van het romantische genre ging 
hiervan veel verloren, maar niet alles. Daar 
zorgde Flemming Flindt (Kopenhagen, 1936) 

Repetitiefoto met Teressa del Real 
(Sylphide), Dawn Fay (Effie) en Pablo 
Savoye (James). 

voor, die na veel opzoekwerk zijn versie op die 
van Bournonville baseerde. Het meesterwerk 
heeft hierdoor zijn oorspronkelijke sterkte en 
tragische impakt behouden, maar bekoort 
door zijn originaliteit en frisheid ook de heden
daagse toeschouwer. Wellicht daarom dat 
deze versie in het repertoire van het Ballet van 
Vlaanderen werd opgenomen. 

APERITIEF 
De maand maart was de eerste maand van 

het Romeinse jaar en gewijd aan de oorlogs
god Mars maar Karel de Grote maakte er de 
lentemaand van. Naar lengizinmonat, omdat 
dan de dagen beginnen te lengen. 

Maar echt lente wordt het pas in april. April 
stamt van het latijnse aperire: openen. Je kunt 
dus zeggen dat april het aperitief van het jaar 
is. 

Blijft nog de vraag vanwaar de aprilgrap 
komt. Niet zo duidelijk. Op tal van plaatsen 
wordt 1 april verzenderkensdag genoemd. En 
dat zou te maken hebben met het verzenden 
van Jezus van Pilatus naar Herodes. In onze 
dagen noemt men dat iemand van pontius 
naar pilatus sturen. 

TUSSEN 
POT EN... 

Of de woordspeling de echte titel van de 
tentoonstelling is, zullen we pas volgende 
week weten. Maar het Centrum van de Vlaam
se Gemeenschap Alden Biezen kondigt in zijn 
mededelingenblad onder de hoofding,,Tussen 
pot en... sierschijf" een expositie aan (van 15 
april tot 21 mei) over „het archeologische 
onderzoek te Groot-Bilzen van de Bandkera-
miek tot de Merovingers". 

We schreven in WIJ al eerder over de 
verbazingwekkende oudheidkundige vond
sten die in Limburg al gedaan werden (en 
andere die wellicht nog op opgraving wach
ten). De rijkdom aan archeologische sites van 
de Bilzense regio werd daarbij niet over het 
hoofd gezien, we wachtten enkel op de goede 
gelegenheid. Die is er nu. 

Reeds tegen het einde van de vorige eeuw 
werden er belangrijke toevalsvondsten gee-
daan, die wel pseudo-professionele opzoekin
gen aanwakkerden, maar tot de huidige des
kundig uitgevoerde opgravingen diende toch 
een lange weg afgelegd. De inspanningen en 
resultaten zijn er des te verdienstelijker om. In 
bijna ell<e deelgemeente werden opzoekingen 
verricht, die niet zelden internationale bekend
heid verwierven. Daarbij denken we in de 
eerste plaats aan de Bandkeramische neder
zetting op de Staberg te Rosmeer en aan het 
Merovingische grafveld, alweer te Rosmeer, 
op dezelfde plaats waar ook al Ijzertijd- en 
Romeinse bewoning aanwezig was. 

Over het aldus uit de greep van de tijd 
teruggewonnen archeologisch erfgoed organi
seren de Landkommanderij Alden Biezen, de 
Stad Bilzen, de Nationale Dienst voor Opgra
vingen, Bilisium en het Kultureel Centrum van 
Bilzen een grootse overzichtstentoonstelling. 

Tot de blikvangers behoren alleszins het 
luxueuse grafmeubilair van het befaamde vor-
stengraf van Eigenbilzen en de rijksversierde 
gouden sierschijf uit het Merovingische graf
veld te Rosmeer. Talrijke gebruiksvoonwerpen, 
makettes, rekonstrukties, plannen en foto's 
geven op een didaktisch opgevatte wijze een 
beeld van het dagelijkse leven in ons verre 
verleden. Daarnaast zijn er prachtige sieraden 
te bewonderen, kunstig uitgewerkte kleingsat-
tributen en fraai versierd aardewerk. 

Deze unieke verzameling die in haar ver
scheidenheid toch een samenhangend totaal
beeld vormt, is ondergebracht in de op zich al 
imponerende zalen van het waterslot van Al
den Biezen (Kasteelstraat 6, Bilzen-Rijkho-
ven). 
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UIT DE REGIO 

KADERDAG 
VOLKSUNIE
VROUWEN 

Op zaterdag 15 april gaat in zaal Alpheusdal, F 
Williotstraat 22, Berchem een Kaderdag van de 
Volksunievrouwen door 

PROGRAMMA 
10u Welkom 

10u 30 „Vormingskansen voor vrouwen in Euro
pa" door Rita Mulier van vzw „Omschakelen" 

12u30 Gezamenlijk middagmaal 

13u 30 „Vrouwen in de Volksunie", diskussie met 
het partijbestuur van de Volksunie Koordinatie door 
Nora Tommelein, voorzitter Volksunievrouwen 

Slottoespraak door Jaak Gabriels, algemeen voor
zitter van de Volksunie 

HOE DE FEESTZALEN ALPHEUSDAL BE
REIKEN? 

Met de wagen 

— Vanaf de Ring uit de richting Turnhout (E34) of 
Hasselt (E313) 

Op de Ring afslag ,,4" nemen in de richting 
Mortsel Na ± 600 m, aan de tweede verkeerslichten 
linksaf Deze straat teneinde njden en dan rechtsaf 
Aan uw rechterzijde ligt het „Alpheusdal" 

— Vanuit Lier of Kontich 

Vanaf Mortsel de Grote Steenweg volgen in de 
nchting „Antwerpen Centrum" In Berchem aan de 
eerste verkeerslichten voorbij de supermarkt GB, 
rechtsaf Deze straat teneinde rijden en dan terug 
rechtsaf Aan uw rechterzijde ligt het,,Alpheusdal" 

— Vanuit Mechelen en Brussel via de E19 

In de Craeybecktunnel nchting ,,Centrum" nemen 
Aan de eerste verkeerslichten, juist over de Ring, 
rechtsaf Na ± 600 m, aan de tweede verkeerslich
ten, terug rechtsaf en ± 700 m verder, aan de derde 
verkeerslichten, linksaf Deze straat teneinde rijden 
en dan rechtsaf Aan uw rechterzijde ligt het „Al 
pheusdal" 

— Vanuit Boom via de A12 
Voorbi) de viadukt van Wilrijk rechtdoor rijden in de 

nchting „Antwerpen" — dus NIET de tunnel nemen 
— en voorbij het Bouwcentrum rechtsaf de Singel 
nemen Aan de derde verkeerslichten terug rechtsaf 
en na ± 700 m aan de verkeerslichten linksaf Deze 
straat teneinde rijden en dan rechtsaf Aan uw 
rechterzijde ligt het „Alpheusdal" 

— Vanuit Gent via de El 7 

Op de Ring afslag ,,5" nemen en aan de verkeers 
lichten links afslaan De volgende lichten rechtsaf 
onder de tunnel door, aan de tweede lichten terug 
rechtsaf en na ± 700 m aan de verkeerslichten 
linksaf Deze straat teneinde rijden en dan rechtsaf 
Aan uw rechterzijde ligt het ,Alpheusdar' 

Met het openbaar vervoer 

Wie treint naar Berchem (Antwerpen) moet afstap
pen in Berchem-Station Daar heeft hi) twee mogelijk
heden Ofwel te voet langs de Posthoflei de Roder-
veltlaan en de Berchem Stadionstraat naar het,,Al
pheusdal" een frisse wandeling van om en bij 20 
minuten 

Ofwel met de bus nummer ,,9" 's Morgens is er 
een bus om 9u 34 en om lOu 04 's Middags om 
14u 04 en om 14u 24 De rit naar,,Alpheusdal" duurt 
een 6-tal minuten 

VU OP TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 14 april 

om 19u op BRT-1 bevat volgende onderwer
pen 

— ,,Van droom naar daad" tweede deel in 
een reeks over de Vlaamse staatsvorming, 
vandaag gemeenten met een bijzonder taai
statuut en Brussel met o m VU-voorzitter Jaak 
Gabriels, 

— kanttekeningen bij de aktualiteit, 

— een gesprek met Herman d'Espallier over 
het Vlaams-Nationaal Zangfeest, 

— „Brussel , poort op de wereld" een 
reportage over de toekomstkansen van het 
nieuwe hoofdstedelijk gebied, met VU-volks-
vertegenwoordiger Vic Anciaux 

De Volksunie arrondissementen Brussel 
en Halle-Vilvoorde nodigen U 

van harte uit op het 3de 

FEEST IN 'T HART 
VAN BRUSSEL 

Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 20 uur 
in de Ancienne Belgique, 

Steenstraat m Brussel. 

met o.m. 

Connie Neefs 
Kris de Bruyne 

orkest Rico Zoroh 
dikobar Golden Sixties 

Zakdoek 

Inkom 200 fr 

Eén week voor de Europese en Brusselse 
stembusslag moet de Ancienne Belgique uit 
haar voegen barsten i Het feestgedruis van 
die avond moet de voorbode zijn van een 

klinkende VU-overwinning in Brussel en gans 
Vlaanderen' 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

TeL 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

NAAR DE 1000 
De voorbije paasweek is het iets rustiger geweest 

bij de abonnementenwerving Toch werd de kaap der 
500 net overschreden Vooral het arr Leuven haalde 
uit 

Opnieuw dus een arrondissementele en een per
soonlijke stand Ook het % van het streefdoel weid 
licht verbeterd 

ARRONDISSEMENTEEL 

Antwerpen 
Halle-Vilvoorde 
Tongeren-Maaseik 
Gent-Eekio 
Leuven 
Oostende-Veurne-

Diksmuide 
Dendermonde 
Hasselt 
Roeselare-Tielt 
Turnhout 
Kortrijk 
Mechelen 
Brugge 
Aalst 
Sint-Niklaas 
Brussel 
leper 
Oudenaarde 

Totaal 

Nieuwe 

71 ( + 3) 
71 ( + 4) 
54 (-h2) 
45 ( + 3) 
37 ( + 6) 

33 (+1) 
25 ( + 2) 
23 ( + 2) 

23 
21 
20 
18 
15 

13 (-(-2) 
13 ( + 2) 
8 ( - H ) 

8 
4 

502 (•(•27) 

Streefdoel 

12,6 
30,3 
65,1 
19l6 
13,5 

37,5 
38,5 
19,2 
21,9 
8,8 

13,5 
17,8 
13 
17,1 
12,4 
4,7 

19,5 
5,6 

17,7 

(*) Het eerste cijfer duidt de nieuwe abonnementen 
aan in elk arrondissement het % is het aandeel van 
het streefdoel dat Voor elk arr werd gesteld Bij de 
bepaling werd rekening gehouden met o m het 
aantal inwoners) 

TOP-WERVERS 
1 Bert Verleysen Munsterbilzen 
2 Ivo Coninx Genk 
3 VU-Deerhjk 
4 Anny Lenaerts, Wilrijk 

Karel Rigo Gent 
6 André Willems, Maasmechelen 
7 Jaak Gabnels, Bree 

Enk Vandewalle, Izegem 
Mane-Louise Thiebaut Berg 

10 Georges Raes, Ledegem 
Koen Thevissen Dilsen 
Jaak Vander Haegen Oudenaarde 

12 Jan Caudron Aalst 
VU-Tervuren 

25 
11 
8 
7 

•l 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

•DRAAIBOEK 
Ten gerieve van de plaatselijke verantwoor

delijken voor WIJ-abonnementen werd een 
Mini-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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UIT DE REGIO 

APRIL 
7 STEENOKKERZEEL: afdelingsbestuursverkie-
zingenvan 19 tot 21 u in de Parochiezaal Humelgem, 
Billastraat 7 
7 MACHELEN: afdelmgsbestuursverkiezingen in 
het zaaltje van café De Arend, Vandenberghestraat 
12 Van 19 tot 21 u Gastspreker Vic Anciaux 
8 SINT-MARTENS-BODEGEM: 9e Pannekoeken-
festijn en boterhammen op zijn Pajots In Gemeen
schapslokalen, Schoolstraat vanaf 18u Ook op 9 
april vanaf 15u Org VU-St-Martens-Bodegem 
10 LENNIK: Bezoek aan tentoonstelling „De erfe
nis van de Franse Revolutie", in ASLK-galerij Kreu
pelenstraat Brussel Rondleiding door Machteld De 
Schrijver Vertrek om 13u 15 stipt met eigen wagens 
op H^arkt 15 te Lennik Deelname gratis Inschrijven 
op te l 02/532 14 41 Fed Autonome Centra voor 
Welzijnswerk 
11 LEUVEN: „Oekraïne" door prof De Boutte 
(stichter 1ste Rodenbachkring) Na vraagstelling sta
tutaire ledenvergadering Om 14u in zaal St Jozef, 
Burgemeesterstraat Deelname in de onkosten 150 
fr (koffietafel inbegr) Inschrijven bij Rodenbachkring 
Leuven 
12 DILBEEK: Samenstelling politieke raad (met 
kooptaties) en verkiezing Politiek Kollege, om 20u in 
de Parochiezaal StAnna Pede Kandidaturen voor 
koöptatie en PK vóór 7/4 bij arr sek S Rummens, 
Vilvoordsesteenweg 23a, 1850 Grimbergen 
12 SINT-PIETERS-LEEUW: samenstelling politie
ke raad (met kooptaties) en verkiezing politiek kolle
ge 
14 LENNIK: Afdelmgsbestuursverkiezingen van 20 
tot 22u in ,,de verzekering tegen de grote dorst" aan 
de Baetensstraat te Eizeringen 
14 MACHELEN-DIEGEM: Samenstelling politieke 
raad (met kooptatie) en verkiezing van politiek kolle
ge 
14 HOEILAART: Afdelmgsbestuursverkiezingen 
van 19 tot 21 u in CC De Koldam, Koldamstraat 11 
15 HEKELGEM: Eetfestijn in zaal Patronaat, Fos-
selstraat Affligem-Hekelgem, 's avonds Ook op 16 
apnl 's middags en 's avonds Org VU-Hekelgem 
15 TERVUREN: Kulinaire avond met optreden van 
dansgroep uit Erps-Kwerps Verschillende vissoort 
Vanaf 18u in zaal Den Engel Org VU-Tervuren-
Dinsburg-Moorsel 
15 MEISE; Bal van burgemeester Kerremans en 
schepenen Vanaf 20u 30 in SportschuurWolvertem, 
Populierenlaan Orkest Waltra Org VU-l^eise 
15 JETTE: 17e Bal VBGJ, St Pieterskollege, Ver-
beystraat Jette 
15 WEMMEL: kursus ,,Opleiding gemeenteraads
leden" (deel 4) De Zandloper, Kaasmarkt 75, om 
9u 30 Ora VVM i s m Dosfelmstituut 
18 ROOSDAAL: Afdelmgsbestuursverkiezingen 
van 19 tot 21 u m het Vlaams Sociaal Centrum 
Brusselstraat 9, Pamel-Roosdaal 
20 HALLE-VILVOORDE: Uitgebreid arrondisse 
mentsbestuur om 20u m 't Schuurke te Brussel 
22 ZAVENTEM: Haantjes- en biefstukkenfestijn 
VU-Zaventem Vanaf 12u in refter school, Mechelse 
steenweg. Centrum Sterrebeek 
22 LEMBEEK: 13de Haantjeskermis m zaal De 
Knng, Stevens de Waelplaats Vanaf 17u 30 Ook op 
23/4 vanaf 11u30 
27 LENNIK: Daguitstap naar Antwerpen Om lOu 
bezoek Rubenshuis o I V Koen De Meulder 12u30 
middagmaal 14u bezoek diamantmuseum o l v 
gids -f demonstratie diamantslijpen I7u einde 

Deelname 200 fr pp Vertrek om 9u stipt Markt 15 
Lennik Inschrijven voor 20/4 op tel 02/532 14 41 
Org Fed Aut Centra Welzijnswerk 
28 HALLE-VILVOORDE: arrondissementsraad om 
20u in zaal Collegium aan de Brusselstraat, Groot-
Bijgaarden Samenstelling van de nieuwe arrondisse
mentsraad 

29 HAACHT: 5de Kaas- en wijnfeest met gastoptre
dens ZaalFamilia(Tildonk) Aanvang 20u Inkom 50 
fr Org VU-Haacht 

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

DRIE MIJLPALEN IN MILIEUBELEID 
VOOR BRUSSEL 

De voorbije week werd door de Brusselse Exekutie-
ve het door staatssekretaris Jef Valkeniers ingedien
de voorontwerp van wet betreffende het leefmilieu 
goedgekeurd en voor spoedadvies naar de Raad van 
State verzonden Eerder werd het Brusselse Instituut 
voor Milieubeheer (BIM) opgericht 

Dit instituut moet een milieubeleid voorbereiden, 
uitvoeren en kontroleren (Het instituut zal 70 ambte
naren tewerkstellen waaronder vooral milieudeskun
digen) Het goedgekeurde voorontwerp kreeert een 
wetgevend kader voor afvalstoffenreglementering en 
milieueffektrapportering (MER) 

De afvalstoffenwet beoogt een regeling op het 
gebied van de voorkoming en verwijdenng van afval
stoffen De gezondheid van mens en milieu wordt 
hiermee beschermd tegen de schadelijke invloeden 
veroorzaakt door het ophalen, het vervoer, de behan
deling en het storten van afvalstoffen 

De MER moet het mogelijk maken om in het 

aanvangsstadium van technische projekten en pro
cessen zoveel mogelijk de gevolgen ervan m te 
schatten voor het milieu 

De eigenlijke milieueffekten beoordeling zal wor
den toevertrouwd aan het Brusselse Instituut voor 
Milieubeheer 

Met deze drie mijlpalen wordt de toekomstige 
Brusselse Exekutieve een basiswetgeving aangebo
den waardoor van meet af aan een volwaardig 
leefmilieubeleid kan gevoerd worden 

ZOEKERTJE 
• Vlaams Ziekenfonds te Ovenjse zoekt Vlaams-
nationale bediende die snel en sekuur werkt Deeltijd
se betrekking wordt vlug voltijdse Bel 02/687 95 42 
vanaf 10 apnl 

TERNAT BELEEFDE GROENE WEEK 
De Groene Week met boomplantmg, die 

steeds een positieve weerklank gekend heb
ben m de gemeente Ternat, is aan een nieuv\/e 
jaargang toe Na 6 jaar gew/erkt te hebben 
volgens eenzelfde scenario dacht schepen 
Laurent De Backer dat het animatieprojekt 
Groene Lente aan vernieuwing toe was Door 
de Ternatse bevolking wordt de groene week 
met de daaraan verbonden boomplantakties 
terecht als een positief feit bestempeld Ook 
het belang om de jeugd hierbij te betrekken 
mag zeker met uit het oog worden verloren ZIj 
moet bewust gemaakt worden van de nood
zaak om het leefmilieu voor de toekomst leef
baar te houden 

Daarom deze volgehouden aktie van het 

Ternats Gemeentebestuur m samenwerking 
met de Vereniging voor Openbaar Groen 
Dergelijke akties komen de gemeente ten 
goede en helpen de bevolking respekt en 
kennis op te brengen voor het gemeentelijk 
groen. 

Het vijfde studiejaar van juffrouw Arianne 
Wellemans plant bomen langs de Wever
straat In de deelgemeente Wambeek. le
dere leerling krijgt als aandenken een jonge 
boom thuis bezorgd. 

WIJ - 7 APRIL 1989 
W 

36 

HKtt^. 



UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

8 SINT-NIKLAAS: Raad van Bestuur FVK O.VI. 
Vorming: het gemeentelijk kuituree! beleid — werk-
loosheidsproblematiek. In Vlaams Huis, Nieuwstraat 
86, om 14U.30. Gastafdeling: Gebr. Van Raemdonck-
kring S.Niklaas. Org.: FVK-O.VI. 
8 MERE: Pannekoeknamiddag in Vlaams Huis Hof 
Ten Daele om 15u. 100 fr. p.p. 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 VtJ-Eeklo. Om 
lOu. eucharistieviering, 11u. akademische zitting. 
Om 19U.30 in Salons Mimosa, August van Acker-
straat, schitterende feestdis aan 699 fr. p.p. 
8 ERTVELDE: 20e Lentebal in zaal De Molen te 
Wippelgem. Vanaf 21u. Muziek door Radio Artevel-
de. Org.: VU-Ertvelde-Evergem en Sleidinge. 

13 RUPELMONDE: Voorlichtingsvergadering over 
de fiskale hervorming. Gastspreker: Rad Spinoy. Om 
20u. in Raadszaal Oud Gemeentehuis Rupelmonde. 
Org.: A. Verbruggenkring Rupelmonde. 
14 HAALTERT: Vanaf 21 u. optreden van Jazz
band Peper en Zout, in De Eglantier (vernieuwde VU-
lokaal), Hoogstraat 14. Iedereen gratis toegang. 
15 HAALTERT: 9e Vlaams Eetfestijn in Hof ten 
Eede te Haaltert. Biefstuk natuur, kampernoelies, 
provencale en peper (300 fr.), kinderschotel (150 fr.). 
15 DESTELBERGEN: Deelname van Dr. J. Goos-
senaertskring Destelbergen aan edukatieve kwis van 
VTB-VAB in zaal Berghine om 20u. 
15 ASSENEDE: Geleide daguitstap naar Dover 
(Engeland). Overtocht vanuit Zeebrugge. Info: N. 
Boucher 091/44.05.65. Org. VVV 't Leeuwke 

15 DE PINTE: 10de Lentebal in zaal „Mieregoed", 
Mieregoedstraat. Deuren 20u.30. Muziek: Studio 
Pallieter. Alle aanwezigen gratis konsumptie. Inkom 
100 fr. Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep en VOS 
15 ST.DENIJS-WESTREM: verplaatst naar 2^ 
april. 

15 ZELE: Bal van de burgemeester. Sporthal De 
Zeven — Koevliet, vanaf 20 uur. Orkest: The Blitz 
Band. Inkom 100 fr. vvk 80 fr. 
15 GENT-BRUGSEPOORT: Gentse kabaret-avond 
met ,,Moereloere" in Centrum Reinaert, Reinaert-
straat 26. 
15 EVERGEM: Anton Van Wilderode en de Ijzerbe
devaart: gedichten 1977-1987. In zaal De Leeuw, 
Dorp 128 te St.-Laureins. Na de voorstelling gourmet-
avond aan 400 fr. p.p. inschrijven op rek. 443-
0611751-78 van VOS€vergem. Org. Ijzerbedevaart
werkgroep Meetjesland. 
16 SLEIDINGE: Tentoonstelling in taverne De Boe-
meltrein in zaal Spoor 2, Van 8 tot 16 april. Werk van 
Hubert Willems uit Wondelgem. Open, in de week 
van 18 tot 21u., zaterdag 14-21u., zondag 10-21u. 
Donderdag gesloten. Org.: Vrienden Vlaams Huis-
16 DEINZE: Groepsbezoek aan het museum van 
Deinze en Leiestreek. Samenkomst aan het museum. 
Gids IS Herman Maes. Echtgenoot en kinderen mo
gen mee. Org.: FVV-Deinze. 

18 MELLE: Euro-avond met Willy Kuijpers. Meet 
info bij F. Van De Putte 091/52.30.23. 
18 SINT-AMANDSBERG: Diavoordracht door Jan 
Ritzen over China in dienstencentrum Sint-Amands-
berg om 20u. Org.: Dr. J. Goossenaertskring i.s.m 
FVV-Sint-Amandsberg. 
21 GENT-MUIDE: Voordracht: De Muide, zo was 
het, door M. Casteels en A. Brysse, in zaal De Toren, 

Sleepstraat 210 te Gent om 20u. Org.: Vlaamse K.K. 
Sluizeken-Muide. 

22 GENT: Geleid bezoek aan Zwin (Knokke Zoute) 
Info: E. Symoens, Sint-Denijslaan 339, Gent (091/ 
22.87.63). Org.: Dr. J. Goossenaertskring Gent. 
22 SINT-DENIJS-WESTREM: Vriendenmaal in het 
Gildenhuis, Loofblommestraat. 500 fr. p.p. jongeren 
350 fr. Gastspreker: Jaak Vandemeulebroucke 
Org.: VU-St.-Denijs-Westrem-Afsnee. 

22 SINT-NIKLAAS: 22ste Privaat Avondfeest, in de 
Stadsfeestzaal (dicht bij station). Deuren 19u.30. 
Aanvang: 20u.30. Muziek: orkest Waltra. Inkom 100 
fr. Org.: SMF-Waasland-Dendermonde. 
23 SINT-AMANDSBERG: 2 busreizen naar Zang
feest. 500 fr. (reis + inkom 3e rang). Vertrek Evergem 
Dorp 11U.45, St.Pietersplein 12u.30, Dampoort 
12U.50, kerk Lochristi 13u.30; 2e bus: Wondelgem 
Vierweegse 12u., Ledeberg kerk 12u.40, St. Amands-
berg gemeentehuis 12u.55 en Colombo 13u. Info- K 
De Gelder-Cleiren (28.01.20), L. Rombout-Ghys 
(31.09.74) en M. Vandewoestijne (26.24,00). 

23 WETTEREN: Naar Zangfeest. Vertrek: Wiche
len kerk 12u15, Weiteren Station 12u.30, Kalken kerk 
12U.50, Laarne kerk 13u.15. Terug rond 19u. Inschrij
ven vóór 20/4 bij CDNV, Fortstraat 7, Weiteren (091/ 
69.67.88 tussen 11 en 13 uur). Kostprijs bus: volw. 
200 fr., kinderen t/m 18j. lOOfr. Indien geen 45 
inschrijven op 20/4 wordt bus afgelast. 

27 AALTER: in de voetsporen van Reinaert de Vos. 
Voordracht door Bert Peleman. In het Kultureel 
Centrum, Stationsstraat 47. Aanvang 20u. Org.: 
Dr.J.Goossenaertskring Aalter. 

28 WICHELEN: Gelegenheidscafé Melkermis. 't 
Zonneken, Oud Dorp 35. Open vanaf 19u.30, Belot-
ting, gratis 2000 fr. + inleg 50 fr. Op 29/4 open van 
16u., 30/4 open vanaf lOu., 1/5 open vanaf 8u.30, 
jaarmarkt. Iedereen welkom. Org.: VU-Wichelen. 
30 MEERBEKE: 13de Bruegeliaanse Meiavond in 
Berlindiszaal vanaf 18u. Org.: VU-Meerbeke-Nei-
gem. 

MARCEL DE BOE 
OVERLEDEN 

Wij vernemen het overlijden ten gevolge van 
een verkeersongeval van Marcel De Boe. 

De aanhef van zijn overlijdensbericht ,,na 
een leven vol inzet voor zijn volk en zijn 
streek" is meer dan de waarheid. Wie Marcel 
een beetje gekend heeft zal zich een man 
herinneren die rusteloos op pad ŵ as voor zijn 
volk en zijn Zw/almstreek. 

Marcel was de stichter-voorzitter van de 
Vrienden van de Zwalm en van de Zwalmmo-
len en bovendien plaatselijk vertegenwoordi
ger van VTB-VAB. Wie zal ooit het werk 
kunnen schatten dat hij presteerde om deze 
uithoek van de Vlaamse Ardennen een vol
waardig toeristisch beleid te geven? 

Marcel De Boe, die herhaaldelijk kandidaat 
op VU-lijsten was, lag mede aan de basis van 
de grote betoging naar Vloesberg op 24 april 
1972 waar niemand minder dan Flor Gram
mens het woord voerde en waar eigenlijk het 
Taalaktiekomitee is ontstaan. 

De overledenen was ook een onrustige strij
der voor meer rechtvaardigheid in de benoe-
mingspolitiek van de magistratuur, nog on
langs was hij op onze redaktie met de tekst van 
een brochure waarin hij zijn slechte ervaringen 
met de rechtbank van Oudenaarde beschreef. 

Wij zullen zijn bezoeken aan onze redaktie 
missen, wel de herinnering bewaren aan een 
vriendelijke nooit aflatende man. 

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op 
zaterdag 8 april om 11 u. in de parochiale kerk 
van St.-Bavo te Noorderwijk, Herentals. 

Aan mevrouw De Boe en de ganse familie 
bieden wij onze blijken van diep medeleven bij 
dit plotse en te vroege afscheid. 

GAZET VAN ZELE 
LOOFT BURGEMEESTER 

De Gazet van Zele brengt sinds 1945 het nieuws 
„voor en door de Zelenaar". In het nummer van 3 
maart j . l . lazen wij enkele merkwaardige zaken over 
one burgemeester Jozef De Bruyne van de Zeelse 
Belangen, de plaatselijke variant van de Volksunie. 

In een redaktioneel kommentaar over de oppositie 
schrijft het weekblad: de grote troef van burge
meester De Bruyne. Bijna negen jaar full-time burge
meesterservaring vermunt zich in een kennis van alle 
facetten van een bepaalde kwestie en bijgevolg in 
een rijk arsenaal aan deskundig torpedomateriaal 
voor op het eerste gezicht gedegen, maar bij nader 
inzien minder praktische voorstellen". 

In de Gazet van Zele van een week later lezen wij 
n.a.v. een politiek debat: „Uit het globale verloop 
onthouden wij vooral een deskundige Jozef De Bruy

ne, wiens ervaring en akkurate feitenkennis sterk uit 
de verf kwamen..." 

En de lofzang gaat verder. 

In een andere editie van de Gazet van Zele lezen 
we dan weer dat de „Oppositiepartijen niet blij zijn 
met de burgemeester." Waarom? 

,,Onze burgervader is een „krak" in debatteren en 
in gemeenteraadsdiskussies: zijn weergaloze dos
sierkennis en zijn (voorlopig ongecounterde) ge
sprekstechniek zette de oppositie schaakmat De 
„jonge leeuwen" van CVP en SP miauwen wel, maar 
brullen niet... Jozef De Bruyne is duidelijk véél te 
sterk voor zijn opposanten. Dat mag ook wel eens 
gezegd worden, of niet soms? Ja toch!" 

Tot daar de lofzang aan „een burgemeester van de 
buiten die zijn steke staat I 
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UIT DE REGIO 

APRIL 
7 IZEGEM: Staatshervorming, uitgelegd door 
Frans Baert, in hotel Century, om 20u Org VU-
Izegem 
7 ROESELARE: Dienstencentrum West-Flandria 
St -Michielsstraat 23, om 14u Ongevallen met kin
deren Org Welzijnszorg W VI 
7 TORHOUT: Diavoorstelling over Renaat De Rud
der als Ijzerfrontsoldaat in „d ' Oude Posterij", Zuid
straat, om 20u Info Henri Degraeve (21 43 72) 
Org VU-Torhout 
10 BRUGGE: 't Brugse Vrije Katelijnestraat 115, 
om 14u Ongevallen met kinderen Org Welzijns
zorg W VI 

11 WAREGEM: De Klauwaert, Grote Markt, om 
19u30 Ongevallen met kinderen Org Welzijns
zorg W VI 
11 WERVIK: VVVG-fietstocht 20 km, vertrek om 
14u 30 in de E Gellyncklaan 
13 lEPER: BIJ mevr Anneessens-Vanryckegem, 
Ooievaarlaan 11, om 14u Ongevallen met kinderen 
Org Welzijnszorg W VI 
13 POPERINGE: 't Belfort, Grote Markt, om 
19u 30 Ongevallen met kinderen Org Welzijns
zorg W VI 
14 LEDEGEM: Willy Kuijpers over Europa, in zaal 
De Kring te Sint-Eloois-Winkel om 20 uur Iedereen 
welkom Inkom gratis Org VU-Ledegem 
14 TORHOUT: Beatlore-fuif in , Starlight" W K 80 
fr, kassa 100 fr Start 20u Org VUJO en 't Wreed 
Acciden Info Jan Deman (21 50 86) 
14 IZEGEM: Vlaams HUIS, vanaf 20u Tweede kaar
ting Ook op 16/4 vanaf lOu Org Kaartersklub de 
Vlaamse Vrienden 
15 KORTRIJK: Kursus ,Opleding gemeenteraads
leden" (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 Gelu-
we, om 19u 30 Volw 400 f r , -12i 200 fr Gastspre
ker 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' metJ Vandemeulebroucke J 
Cuppens (GvA) en D Sterckx (BRT) Inkom 50 fr 
voor abonnees gratis Org Vlaamse Studie- en 
Vormingskring 

21 ROESELARE: Vlaanderen voor de uitdaging 
van de verandenng door Herman Candries, om 20u 
in 't Leeuwke, St Michielsstraat 23 Org Vlaams 
Dienstencentrum 't Leeuwke i s m Vlanajo 
21 IZEGEM: Avondwandeling Start 't Spiegelaar-
ke 20u Org FVV-lzegem 
23 TORHOUT: Naar Zangfeest Vertrek markt
plaats 8u 30 550 fr p p , inbegrepen busreis, inkom 
tentoonstelling Moretus-Plantijn, inkom Zangfeest 
Info H Degraeve 
23 MENEN: Om 14u Lentewandeling, max lOkm 
Trefcentrum West Flandria leperstraat 65 Menen 
24 WERVIK: Wandeling te Zandvoorde van 6 km 
Om 15u Vertrek te Wervik per auto op 't Steenakker 
om 14u30 org VVVG-Wervik 

DE WINTERSLAAP 
VAN DE 
WESTVLAAMSE 
PROVINCIERAAD 

In 1988 werd het nieuw huishoudelijk regle
ment van de Provincieraad plechtig aangepast 
in die zin dat iedere eerste donderdag van de 
maand een zitting zou plaats vinden van de 
raad Dit voor zover er genoeg agendapunten 
zouden zijn 

1989 bleek alvast een zeer kalme start te 
kennen vermits voor januari en maart er te 
weinig stof tot kennisnemen en stemmen was 
om de 90 Westvlaamse raadsleden naar Die 
Scone op te roepen 

Ook de agenda voor februan volstond nau
welijks om de tijd te overbruggen tot aan de 
nieuwjaarsreceptie' 

De Volksuniefraktie kwam niettemin terecht 
tussen bij monde van provincieraadslid Jan 

ADVERTENTIE 

Fonteyne De raad werd verzocht om ,,mach
tiging te verlenen tot het aangaan van een 
dading met een aannemingsforma die met de 
provincie in een geding had betrokken n a v 
de verbouwingswerken aan het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst te Oostende" 

Raadslid Fonteyne kon zich met akkoord 
verklaren met de werkwijze van de Bestendige 
Deputatie om twee redenen 

Enerzijds werd er slechts een summiere 
uitleg verstrekt, ook in de kommissie, zodat de 
raad onmogelijk met kennis van zaken kon 
oordelen over de gegrondheid van de aanspra
ken van de aannemer Indien de rechtbank zou 
uitspraak doen, in plaats van de voorgestelde 
dading (= wederzijds water m de wijn doen), 
dan kon het evengoed zijn dat de aannemer 
nul frank bekwam, dan wel schadevergoeding 
ontving Thans zou de aannemer 400 000 fr 
ontvangen 

Anderzijds werd de opportuniteit van het 
aangaan van dadingen terzake door de over
heid in vraag gesteld. 

HOTEL 

-PULLMAN-
ASTORIA 

Brussel 

Het PULLMAN ASTORIA HOTEL, gelegen in het centrum 
van de stad is één van de laatste elegante Grand Hotels 
in Brussel 
Geheel gerenoveerd in 1987 biedt het haar gasten alle 
moderne faciliteiten en comfort in een uniek en histonsch 
kader 
• 125 kamers met kleurenTV telefoon minibar en haar 

droger 

• Restaurant ,,Le Palais Royal" — stijlvol lunchen en 
dineren in een Louis XVI decor met een ruime keuze uit 
diverse klassieke è la carte gerechten en daarnaast een 
dagelijks wisselend All in Menu ó BF 1 280 per per 
soon (aperitief — 3 gangen menu — koffie en wijn inbe 
grepen) 

• De Pullman Plano Bar — genieten van uw favoriete 
drankje in een sfeervolle entourage met s avonds live 
pianomuziek 

• Diverse stijlvolle zalen voor vergaderingen banketten 
personeelsfeesten cocktails ed 

Koningsstraat 103 1000 Brussel 
Tel 02/21762 90 Fax 02/21711 50 Telex 25040 

member of 

PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS 

WIJ - 7 APRIL 1989 38 



UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
APRIL 

7 MOL: De Gewestplanwijziging. Informatie hier
over, om 20U.15 in de parochiezaal te Mol Rauw 
(Gemeenteheistraat). 
7 EDEGEM: Om 20u.30 in Drie Eiken, voorstelling 
nieuw afdelingsbestuur door de nieuwe voorzitter VU-
Edegem Fons Delbaen. 
7 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Zangavond in het 
Vlaams Huis, mst Gust Teugels en Pol Van de 
Voorde, om 20u. Org. Vlaams Huis Were Di 
8 MERKSEM: Naar jaarlijkse gewoonte leggen we 
bloemen neer op het graf van dr. Borms. Bijeenkomst 
om 14U.30 aan het kerkhof. Org.: VU-l^erksem. 
8 KAPELLEN: Daguitstap met bus naar Voer
streek. Rondrit met gids is voorzien. Bezoek aan 
mergelgrotten. Streefbuffet. Alles samen: 650 fr. p.p. 
Vertrek om 7u.30 in Putte-Centrum-Zilverenhoek. 
Inschrijven vóór 1 april bij Rosine Van Rompaey 
(666.70.98). Org.: FW-Kapellen. 
11 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: sociaal dienst
betoon door VU-fraktieleider Hugo Coveliers. 
12 KAPELLEN: Kursus „Het nieuwe Vlaanderen", 
POB-Kapellen, Hoevense baan 12, om 20u. Org.: 
VU-Kapellen i.s.m. Dosfelinstituut. 
12 EDEGEM: Dia-avond over Albanië door Bea 
Bruloot. Om 20u. in Drie Eiken, Drie Eikenstraat 128. 
Org.: Kulturele Kring. 
14 LINT: Leden en simpatisantenfeest in zaal 't 
Centrum om 20u.30. Italiaanse tafel aan 395 fr. 
Inschrijven bij VU-feeskommitee 455.70.70 of 
455.24.24. Org.: VU-ünt. 
14 ZWIJNDRECHT-BURCHT: ANZ-Promotiea-
vond in het Vlaams Huis om 20u. Videomontage 2 
laatste zangfeesten, spreekbeurt door M. Waege-
mans. Org.: Vlaams Huis Were Di. 
15 BORNEM: 20ste Lentebal VU-Groot-Bornem in 
zaal Roxy, Jan Hammeneckerstraat, Mariekerke. 
Aanvang: 21 u. Inkom 70 fr. wk. 50 fr. Met DJ The 
Black Devil. 

15 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken, kaartavond. 
Inschrijven op voorhand. Org. VNSE. 
15 EDEGEM: Om 15u.: Zielemis voor pater Bou-
quillon, familiakerk Elsdonk, Boudewijnlaan Edegem. 
Nadien ontmoeting in het Blauwwoetheem Fort 5 
ingang J. De Roorestraat 8. Org.: Verbond Vlaamse 
Meisjesscharen. 
17 EDEGEM: Om 20u.30 in Drie Eiken: ontmoeting 
met Jaak Vandemeulebroucke. Org.: VU-Edegem. 
17 MECHELEN: Arrondissementele bestuursver-
kiezingen. 
18 EDEGEM: Van 20u.30 tot 21u.30 in Drie Eiken: 
Vlamat. 

21 ANTWERPEN: Dé Toekomstsektoren in Euro
pa. Lunchgesprek met Gunther Pauli. Om 12u.30 in 
het Elzenveld, zaal Agnes Volcerix, Lange Gasthuis
straat 45. Org.: Coremanskring Antwerpen. Inschrij
ven vóór 18/4. 
21 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Kapel-
lekeshoef. Voordracht in begeleiding van dia's door 
Bob Demont over Zuid-Afrika. Org.: SMF-Kempen-
Limburg. 

21 KAPELLEN: 2de Kwisavond, om 20u. in Ge
meentelijk Jeugdcentrum, Eikendreef 3. Deelname in 
ploegen van max. 5 pers. Inschrijven en info bij Gerd 
Gheysens, Hindedreef 4 (03/664.16.73). Org.: 
Vlaams Jeugdcentrum vzw. 

23 BERCHEM: Kursus „Opleiding gemeenteraads
leden" (deel 3). Alpheusdal, F. Williotstraat 22, om 
lOu. Org.: VVM i.s.m. Vormingscentrum L. Dosfel. 

KULTURELE VERSCHEIDENHEID BEWAREN 
Op 21 maart vond in de gebouwen van het 

meubelbedrijf BULO te Mechelen de tweede 
avond plaats in het kader van de konferentie-
cyclus „Europa: Uitdaging 1992". 

Moderator was Hugo De Greet, direkteur 
van het Kaaitheater uit Brussel en intendant 
van het Shaffy-theater te Amsterdam. Hij vroeg 
de gastsprekers VU-Europarlementslid Willy 
Kuijpers en het Nederlandse Tweede Kamerlid 
Aad Nuys hoe zij naast de ekonomische de 
kulturele eenwording van Europa mogelijk 
achten. 

Willy Kuijpers trok onmiddellijk van leer 
tegen hen die kultuur-imperialistsich denken, 
eraan toevoegend dat dit de overgrote meer
derheid der Europarlementsleden betreft. Hij 
zag voor het Europa van morgen eerder een 
overkoepelende funktie in het kultuurbeleid 
weggelegd, eerder dan het naar zich toetrek
ken van belangrijke delen van kultuurbeleid. 

Zo moet er een bewust taalpolitiek komen, 
waarin aan het bekende Erasmusprogramma 
aandacht besteed wordt. Ook uitwisseling in 
„niet-vertaling" (d.i. bvb. Nederlands gespro
ken toneel in Baskenland) moet kunnen, terwijl 
de Leuvenaar verder pleitte voor een soort 
vanr kulturele grondwet. Om welke vorm dan 
ook van kultuurimperialisme te onderdrukken 
zag Kuijpers een belangrijke rol weggelegd 
voor het Esperanto. 

VERSCHEIDENHEID 

Omdat het Engels reeds een te grote voor
sprong heeft, is dit een utopisch denken aldus 
D'66-er Nuys, maar dat kan of mag de door
snee Europeaan niet afschrikken. Het Europa 
na 1 januari 1993 zal en mag niet venworden in 
een Europa met 1 taal, 1 kuituur, 1 levenswijze 

en 1 volk. Anders zouden wij daardoor immers 
net dat beslissende voordeel verliezen dat we 
nu hebben tegenover de VSA en de USSR, 
namelijk die enorme, verrijkende diversiteit 
van kuituren. Verder mag de kuituur geen 
defensieve houding (,,rond zijn eigen historie 
draaien") zijn of blijven, maar moet men als 
kultuurgroep zijn blik verder durven werpen, 
zonder evenwel aanspraak te willen maken op 
dominantie. 

Nuys, die ook literair kritikus is, vestigde 
tevens de aandacht op de verschillende vor
men die kuituur in zich heeft, en toonde zich 
wat dat betreft erg negatief met betrekking tot 
de filmkultuur. Aansluitend bij Kuijpers' me
ning over de uitwisseling in ,,niet-vertaling", 
betoonde hij zijn bewondering voor de „vech
tershouding" van de Vlamingen, want, aldus 
Nuys, „de meeste Nederlanders weten niet 
wat hun taal en eventuele belemmeringen 
erop, betekent; de Friezen uitgezonderd." 

Uit de vragen van het ongeveer 100-koppig 
publiek bleek verder hoezeer gevreesd wordt 
voor diskriminerende refleksen en de minimali
sering van het belang van de eigen gemeen-
schapskultuur. Mark Hendrickx 

ADVERTENTIE 

r # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y 

vemnOas s^nknv. 
MMMMMmmmmmgfiiiiiiiiiiiiiiitttttiti 

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 D veranda/pergola AZ Privé 
G veranda/pergola Horeca 

L - - - . - - - - - ____________________J 
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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 
Perscnenwagens en vrachtn'pgens 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

V / migrostraat 128 
4 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

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 
Vijfhulzen 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 

\ E T R A P V B A 

ÜlO 
HEIHOEFSEWEG 1 

» ^ » ^ ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel 03/457 23 89 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavenj 
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 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Te l . : 02/759.54.54 
na 18 uur. 

BREE N/\AR 
ZANGFEEST 

Wie van Bree meewil naar het Zangfeest kan 
daarvoor terecht bij 

Mia Cuypers, Cafe Cambrmus, Bree 
(47 28 97) 

Jef Geebelen, Boneputstr, Bree (46 11 88) 

Jaak Geussens, Thijsstr 5, Bree (46 17 76) 

Denis Thijs, Bosstr 14, iongeno (öb bu /» ; 

De autobus vertrekt oni 12u30 aan het 
nieuw stadhuis (Bree) en is terug m Bree rond 
20u Voor een plaatsje in de bus 200 fr , al wie 
jonger is dan 16 reist gratis mee Inschrijven 
voor 10 apnl 

LIMBURG 
APRIL 
7 BREE Zangstonde in cafe Cambnnus om 20u 
M m V ANZ door videomontage over laatste zang 
feesten Gastspreker Maunls Waegemans Zang 
o I v Jef Geebelen Ber Smeets staat in voor instru 
mentale begeleiding Org Ijzerbedevaartwerkgroep 
Bree 
8 HASSELT: Kursus,.Opleiding gemeenteraadsle
den (deel 3) Kultureel Centrum Kunstlaan om 
9u 30 Org VVM i s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
- i (iMoocLi i\t.roo.. v^pieiding 9i,iin,(, „ ^_ 
leden ' (deel 4) Kultureel Centrum Kunstlaan om 
9u 30 Org VVM i s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
23 HEUSDEN-ZOLDER Naar Zangfeest Vertrek 
om 13u aan De Oude Knng St Willebrordusplein 
400 fr + 200 fr busreis Inschrijven bij Frans 
Vanstipelen Noordberm 61 (011/42 59 95) 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba A L G . B O U W B E D R I J F V A N D E N B R A N D E N 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met t rad i t ione le 
« V A N D E N B R A N D E N » kwal i tei t 

Keuze uit verschi l lende types . 
Ook voor uw e igen « schets » - idee 
hebben wi j een sleutel klare 
op loss ing . 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B ) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, pnjzen ) 
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MOOI GEBAAR 
Bravo minister André Geens, voor de steun 

aan onze kinderen. Inderdaad l<inderen moe
ten betrokken worden bij de streek- en het 
wereldgebeuren. De foto in WIJ nr. 11 van 16 
maart j. l . greep me zo aan. 

Bij al deze kinderen zal dit feit hun ganse 
leven bijblijven, omdat ook zij meetellen als het 
om onze samenleving gaat, om het wereldge
beuren, om kuituren gaat. Dit is zeker de beste 
methode om de mensen in de wereld bewuster 
te maken dat het leven op aarde voor,,ieder
een" goed moet zijn. 

Ik herinner me als kind dat ook ik aangeduid 
werd om te Torhout, de minister van Landbouw 
bloemen aan te bieden (1949). Daarbij moest 
Ik enkele welkomstwoorden uiten. Ik wou dit 
enkel in het Nederlands doen, want die bewus
te minister was een Waal, totaal Nederlands
onkundig werd me gezegd. Inderdaad geen 
enkel Nederlands woord kwam uit z'n mond en 
dit In een Vlaamse stad als minister in eigen 
land. Dit feit alleen is me mijn ganse leven 
bijgebleven. Wij, leerlingen van de school 
liepen erbij voor spek en bonen en om vlagge
tjes te zwaaien. Je zou voor minder Vlaams-
voelend worden. Dit had ik toen al begrepen. 

Ik vraag me nu dikwijls af of de kinderen van 
nu wel bewust zijn van de moeilijkheden die 
onze regio heeft gekend en de toestand van 
het huidig wereldgebeuren nu ze helemaal of 
onvoldoende geschiedenisles krijgen op 
school. 

Daarom vind ik dit zo'n prachtig gebaar van 
minister Geens. 

W.B., Knokke-Helst. 

DERDE FASE 
Essentiële punten in het kader van de derde 

fase van de grondwetsherziening zijn o.a. 
— het regulariseren van de „vergeten" 

rechtvaardige 15 VI/9 W zetelverdeling voor de 
Europese verkiezingen (of indien onze natio
nale tandem Martens/Tindemans ooit Groen
land rekupereert een eventuele 15 VI/9 W/1 D 
verhouding); 

— het toekennen van de residuele bevoegd
heden aan de Gemeenschappen; 

— een eigen ,,goed" VI en W Parlement. 
Daarenboven zou het zeer wenselijk zijn om 

ondanks de tegenwind van vooral de Vlaamse 
partners en hun unitaire ,,aanhangsels" de 
federalisering van de sociale zekerheid ook in 
het pakket op te nemen. Een sluitstuk in het 
geheel zou echter het toekennen van de 
Vlaamse en Waalse subnationaliteit moeten 
zijn, subnationaliteit waarover naar het mij 
voorkomt ook in VU-kringen nog weinig ge
sproken wordt. Gewezen VU-senator Maurits 

Van Haegendoren schreef hierover indertijd 
behartenswaardige dingen. 

Nu de unitaire krachten in dit land zich 
klaarblijkelijk steeds meer groeperingen om de 
derde fase in de grond te boren is het absoluut 
nodig dat wij samen en boven alle (vaak 
terechte) meningsverschillen achter onze on
derhandelaars staan, althans voor zover deze 
mensen „maximaal" de rechtvaardige 
,,Vlaamse" eisen (ook amnestie) verdedigen 
en de,,Vlaamse" traditionelen voor hun duide
lijke ,,Vlaamse" verantwoordelijkheid plaat
sen. 

Met België eventueel, maar zonder kan ook! 
Frans Smet, Antwerpen 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand In, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zl}, 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. 

KOERS DER KOERSEN 
Flandrien heeft gelijk wanneer hij in WIJ (3 

maart j.l.) schrijft dat onze Ronde van Vlaande
ren eigenlijk het wereldkampioenschap van 
Vlaanderen is. Inderdaad de koers der koer
sen! 

Uw sportmedewerker had er nog kunnen 
aan toevoegen dat het geesteskind van Karel 
Van Wijnendaele sinds driekwart eeuw het 
mooiste visitekaartje van Vlaanderen is. Voor 
vele Europeanen en wellicht voor velen buiten 
ons kontinent raakte Vlaanderen dank zij de 
ronde bekend en geliefd. 

Dit resultaat is onbetwistbaar het mooiste 
eresaluut dat aan de uitvinder van de Ronde 
van Vlaanderen van jaar tot jaar kan gebracht 
worden. En de mooiste oven/vinning op haar 
palmares! 

P.L., Hofstade 

VOEÏÏOCHT VAN 
DE PEENE 

De Vlaamse Beweging in Frankrijk leeft! 
Intenser dan vroeger! 

Zo gaat op zaterdag 22 april e.k. de 13de 
Zwijgende Voettocht van de Peene door. De 
slag aan de Peene die op 11 april 1677 
geleverd werd, had tot gevolg dat het huidige 
Frans-Vlaanderen door Frankrijk werd inge
lijfd. Op 11 april 1977, 300 jaar na de feiten, 
had voor de eerste maal de zwijgende voet
tocht door het slagveld plaats. Raf Seys was er 
de initiatiefnemer van. 

Dit jaar vertrekt de voettocht van de Peene 
om 15 uur aan het kerkje van Zuidpeene. 
Zuidpeene is samen met Noordpeene een 
schilderachtig Vlaams dorpje tegenaan de 
Kasselberg gelegen, op 15 km van de grens in 
het département du Nord. 

Na de voettocht kan men een bezoek bren
gen aan de vestingstad Kassei met zijn grote 
kultuurhistorische rijkdom. 

Hopelijk zit het weer mee zodat deze uitstap 
naar de Franse Westhoek een onvergetelijke 
dag wordt. 

Luc Van den Weygaert, Antwerpen 

OPNIEUW BEWEGING 
Naast een verzoekschrift van politici (o.a. uit 

de VU en het VB) gericht aan het arbitragehof, 
zijn nu eindelijk andere ,,schaakspelers voor 
Vlaanderen" echt in beweging gekomen. Ook 
de drie Fondsen en zelfs het VEV hebben 
iemand uit hun vereniging gevonden om klacht 
neer te leggen bij dit hof in verband met de 
verdeling van de Belgische zetels in het Euro
pees parlement. 

Dat slaat weer aan bij de goede traditie. 
Naast de politiek-gebonden schaakspelers in 
de regering moet de politiek-ongebonden 
Vlaamse Beweging haar spel spelen. 

Spijtig genoeg missen, zelfs de ,,Fondsen" 
de kracht van een zeer demokratisch verkozen 
vertegenwoordiging. Zo is het zeer duidelijk 
dat geen enkele voorzitter van eender welke 
groep Vlaamse Bewegers veel meer kan dan 
standpunten innemen namens een deel van 
zijn leden. 

Met een klacht bij het arbitragehof, inge
diend door een bepaalde persoon zelf, speelt 
men op de juiste wijze mee in het schaakspel 
om voor Vlaanderen het maksimum aan moge
lijkheden te bereiken. 

Goed gewerkt! f 

F. Habitans, Schaarbeek 
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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 loten 
Rust ieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

-' C^f^ z ^ ffc^^ 
' CAmbrinus ~ 

kUffiUrstraat 3 3690 £>ree 

JS 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^alinöbui^ 
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 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— 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 

y^tttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het 
Westvlaamse Verschaevedorpje Alveringem, 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 mogehjkheden 
Week endverblijf 

• Fijne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F 
tot 1600 F 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aanga 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden tel.: 058/28.80.07. 
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DE f1 • MODETENT ^ P^^Skéi VAN DE 

éTé 

ONZE GANSE NIEUWE LENTE EN ZOMERCOLLECTIE 
NÜAAN 

KORTING 

KOM VLÜGHELPEN LEEGMAKEN!! 
Toelating Min Econ zaken • Ref. nr.: 4 PC 5/U34428 

Daoeliiks geopend van 9-18 uur ook op zaterdag 
Zon en feastdagen gesloten 
Vnjdag koopavond tot 21 u 

1 het modehart 
van België 

Boomsesteenweg 35 Aartseiaar 


