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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

Maandag ges lo ten 
Rust ieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE B E U L E 
Hei rbaan 53 
2730 B U R C H T 
T e l . : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

flbdijkans 

Affligem 

Caf/^ 7^ Jfotol-
' CAMMHUS ~ 

kloff^^rrgtnui 3 3690 Bree 
tm/'ifZBjf 

„HiWY^Wk, 
SL= JS 

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 
S'mds 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 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

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

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-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktle) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Wi] bieden U 

Feestzaal-Hotel-Restaurant-Tea Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 mm van de kust in het 
Westvlaamse Verschaevedorpie Alveringem stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 
i luxueuse kamers met alle denkbare komfort 
Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
Eveneens pension en 1/2 pension mogeliikheden 
Week endverblijf 
Fi|ne Franse keuken aan de kaart en menus vanaf 695 F 
tot 1600 i 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijkheden tel.- 058/28.80 07 
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EERST DIT 

EEN STAP 
IN DE GOEDE RICHTING 

H
ET IS eigenlijk met voor mogelijk te achten maar de regering 
heeft zich deze week moedig uitgesproken aan het adres 
van de NAVO en de Amenkaanse regenng Voor 1991 -1992 
moet aangaande de vernieuwing van de nukleaire korte 
afstandsraketten geen beslissing genomen worden 

WIJ hadden de afwijzing liever krachtiger en definitief 
gehad maar een land dat enkele jaren terug nog slaafs de 
NAVO-bevelen uitvoerde boekt hoe dan ook vooruitgang 
wanneer het eens neen durft zeggen 

Met de Volksunie en de socialisten m de regenng was het 
dus uitkijken naar het regenngsstandpunt en het lag dan 

ook voor de hand dat het lokaal waar de verenigde kamerkommissies 
van Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen de zaak bespra
ken afgeladen vol zat Temeer daar de regenng, eveneens in tegenstel
ling tot haar voorganger, haar stantpunt eerst aan de volksvertegen
woordiging wou voorleggen en een debat mogelijk maakte Bij vorige 
gelegenheid landden de raketten in Florennes op het ogenblik dat 
Martens meedeelde dat ze zouden geplaats worden 

Laten wij vooraf stellen dat wij het Belgische lidmaatschap van het 
Noordatlantisch pakt met in vraag stellen De 
NAVO heeft zin en betekenis en is een waar
borg voor vrede en de noodzakelijke tegenhan
ger van het Warchaupakt Maar sinds het 
einde van de Koude Oorlog is er m de wereld 
veel veranderd Het wit-zwart-beeld van de 
goede westerling en de slechte Rus is danig 
verbleekt dat een heronentermg zich opdnngt 
Bestaat de oorlogssdreiging Oost-West nog in 
die mate zoals wij die tot pakweg het begin van 
de jaren tachtig hebben gekend'' Moet met 
eerder gevreesd worden voor een dreiging als 
gevolg van de manke Noord-Zuid- relatie' 
Moeten NAVO en Warchaupakt zich met bera
den over deze gewijzigde toestand' 

Nu blijft voorzichtigheid steeds geboden De 
Sovjet-Ume dat nog steeds 15% van zijn BNP aan bewapening 
spendeert moet m het oog gehouden worden Bovendien zijn de 
wijzigingen in de SU zo schokkend dat wat vandaag wet is morgen 
misschien reeds voorbijgestreefd kan zijn 

In de kamerkommissie sprak Vic Anciaux namens de Volksunie Het 
IS veelzeggend dat de gewezen VU-voorzitter ook nu — net zoals hij dat 
tijdens zijn voorzitterschap met zoveel kracht deed — het neen aan de 
kernwapens uitsprak Toen ook stapte hij als voorzitter mee op in de 
vredesbetogingen Anciaux zal dat zondag opnieuw doen Hij wordt 
daarbij gedreven door een diepgewortelde vredesgedachte die hij put 
uit het pacifistisch erfgoed van de Ijzerfrontsoldaten 

Anciaux was dinsdag m de kamerkommissie de tolk van het Vlaams-
nationale gedachtengoed toen hij wees op het Nooit Meer Oorlog van 
Diksmuide Het kan met genoeg herhaald Anciaux heeft perfekt het VU-
standpunt weergegeven, een standpunt dat reeds bestond n a v de 
middelange afstandsraketten 

Anders dan toen is het feit dat de raketten waarover het thans gaat er 
reeds staan De vraag is of ze gemoderniseerd moeten worden Als 
modermzeren wil zeggen het in stand houden en met meer en mets 

minder dan kan het Elke andere interpretatie moet van de hand 
gewezen Dus met vernieuwen, met hun reikwijdte verlengen tot de 
afstand van de middellange afstandsraketten die door het INF- akkoord 
werden ontmanteld De vernieuwde raketten mogen geen sluiks omzei
len van deze historische akkoorden zijn Ook dat heeft Anciaux gesteld 

De regeringsmededeling vervwjst ook naar de parallel tussen de 
vredesonderhandelingen omtrent konventionele wapens en nukleaire 
wapens Ook dat is een stap vooruit Wie het met de vrede meent kan 
met kiezen tussen een vrede met vuile (nukleaire) wapens of een oorlog 
met propere (konventionele) wapens De enige oplossing is een 
volledige wapenbeheersing, wederzijds en gekontroleerd Een dergelijk 
rezultaat kan slechts bekomen worden door overleg tussen de groot
machten Dat kleine landen daarbij een positieve rol kunnen spelen 
heeft de regenng dinsdag bewezen 

Afbouw wil ook zeggen een nukleair schoon Europa, van de noordzee 
tot de Oeral Dat zou mooi zijn, maar nog veel mooier zou een totale 
kernstop voor de hele wereld zijn Het zal wel een droom blijven maar 
een droom waard om voor te ijveren 

Het regeringsvoorstel om tot 1992 aan de kernwapens met te raken 
geeft meteen ook de tijd om binnen de peno-
de van de komende 3 jaar tal van thans 
gestelde vooruitzichten te laten uitgroeien 
Hoe zal Europa er na 1992 uitzien' Hoe zal 
Gorbatsjov het nationaliteitenkonflikt binnen 
de SU oplossen' Blijven Polen en de Duits
landen wat ze thans z i jn ' Op wat zal de 
brand in Joegoslavië uitdraaien' Hoe zullen 
het Midden- en het Verre-Oosten evolueren' 
Wat brengt president Bush van zijn mandaat 
terecht' Wat gebeurt er met Zuid-Amenka' 
Met Afrika' 

Bovendien kan niemand ontkennen dat er 
zich de jongste tijd merkwaardige volksnatio-
nale bewegingen voordoen die hoe dan ook 
hun invfcied zullen hebben op een nieuw we

reldbeeld Zowel in het Europa van de 12 als daarbuiten krijgen volkeren 
steeds meer en meer stem en smelt de opdeling voor of achter het 
Ijzeren gordijn langzaam weg 

In deze boeiende tijd die wij thans beleven krijgt het probleem van 
oorlog en vrede een heel andere betekenis Is het te utopisch te denken 
dat volkeren die hun eigenheid beleven vredelievender tegenover 
mekaar staan dan sterk gecentralizeerde staten' 

In plaats van het spel van sommige NAVO-haviken mee te spelen 
doen WIJ er beter aan deze boeiende tijd een toekomst te geven en met 
op wapens uitgespaard geld vrede, veiligheid en welzijn te waarborgen 
Voor ons volk en voor alle volkeren Tegenover deze betrachting staan 
honger, armoede, onderontwikkeling, een vernietigde natuur en geeste
lijke leegheid De miljarden die wapens kosten zijn de overvloed om 
deze schrijnende nood te lenigen 

Wanneer wij zondag opnieuw achter de kreet Nooit Meer Oorlog 
zullen opstappen zal dat het onderlijnen zijn van de stap in de goede 
nchting 

Maurits Van Liedekerke 
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7 Zondag wordt Brussel weer het 
toneel van een massale vre
desdemonstratie. Het stand
punt van de Belgische regering 

over de modernisering van de korte 
afstandsraketten raakte intussen be
kend. WIJ stak zijn licht op bij Aure-
lien Thijs van Pax Christi. 

8
Volgens begrotingsminister 
Hugo Schiltz moet het federali
seringsproces ook een gunsti
ge invloed hebben op de 

staatsfinanciën. Een klus voor de 
veelbesproken derde fase. 

M ^ In Polen werd een belang-
I I 1 rijke stap naar demokratie 
I ^ J gezet. Inmiddels blijven 

Poolse burgers echter uit 
hun staat wegstromen. De Bondsre
publiek is hiervoor erg in trek. In 
Berlijn verblijven naar schatting 
30.000 Polen. 

M ^ ^ In de partikuliere zieken-
I J huissektor werd deze week 
I ^ ^ het stakingswapen boven

gehaald. Dit ongewone 
drukkingsmiddel wijst op de diepe 
malaise bij het ziekenhuispersoneel. 
Een overzicht. 

M ^m Op 1 april waren er verkie-
T ^F zingen in Irak. Parlements-

I I leden uit het buitenland 
werden uitgenodigd om 

een oogje in het zeil te houden. VU-
kamerlid Daan Vervaet was er en 
schreef zijn bevindingen neer. 

^ ^ Het dossier van de vaste 
I i e oeververbinding over de 
I ^ J Westerschelde raakt in een 

stroomversnelling. Hoewel 
deze integraal op Nederlands grond

gebied zal liggen, is ook Vlaanderen 
betrokken partij. 

f^ f^ Een halve eeuw koloniale 
J %£ aanwezigheid in Kongo le-

^ 1 ^ J verde ook een literaire 
oogst op. Maar vreemd ge

noeg bleken de rijkste vruchten pas 
na de Dipenda te worden geplukt. 

0^ 0^ De Vlamingen blijven het 
^ I I uitstekend doen in de klas-

^J^J siekers. Na een knappe 
overwinning in de Ronde 

van Vlaanderen kwamen we ook 
sterk naar voren op de kasseien tus
sen Parijs en Roubaix. 
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ROLSTOEL 
De akties van de rolstoelgebruikers zullen 

dan toch vruchten afwerpen Ze hadden gepro
testeerd tegen het feit dat ze de bioskopen met 
binnenmochten Met een deurwaarder werd dit 
o m in Antwerpen gekonstateerd Een bios
koopuitbater legde toen de fijngevoeligheid 
aan de dag om de gebruikers wel toe te laten, 
maar hun rolstoel met De rolstoelen zouden 
immers in geval van brand een tijdige ontrui
ming van de zalen kunnen verhinderen 

In ieder geval waren de aktievoerders aan 
het verkeerde adres Het standpunt van de 
bioskoopuitbaters is immers te begrijpen in
dien er zich een brand zou voordoen en er 
bevonden zich rolstoelen m de zaal, zou de 
verzekering kunnen weigeren tussenbeide te 
komen 

Maar gelukkig was de aktie ook ter ore 
gekomen van de verantwoordelijke, de minis
ter van Tewerkstelling en Arbeid Van den 
Brande Deze kondigde aan om de diskrimina-
tie weg te werken Hij zal een ministneel 
besluit laten publiceren dat bepaalt dat mag 
worden afgeweken van de verplichting om 
zitplaatsen vast te maken aan de vloer Rol
stoelen zouden dus met langer beschouwd 
worden als zitplaatsen 

Volgens het besluit zouden de rolstoelge
bruikers enkel toegelaten worden op die ver
diepingen waar minstens twee (nood)uitgan-
gen voorzien zijn 

KRAAINEM 
De politieke situatie m de Vlaamse facilitei

tengemeente Kraainem is er de jongste maan
den zeker met op verbeterd Tijdens de ge
meenteraad van 21 februan werd op diverse 
domeinen een loopje genomen met de taalwet 
en de wetten in het algemeen Hiertegen werd 
door de beide VU-raadsleden Enk Willemen en 
Luk Van Biesen klacht neergelegd bij de 
provinciale overheid 

Buiten de traditionele ontvangstmelding van 
de provinciale overheid kregen de raadsleden 
op 6 apnl een schrijven van de gemeenschaps
minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
en Openbaar Ambt, Vandenbossche, waarin 
hij onder meer stelt ,,lk heb echter gemeend 
meteen te moeten reageren gezien de ernst 
van de klachten Dienaangaande heb ik aan de 
Gouverneur een schrijven gericht om de be
slissing nopens de begroting, indien deze in 
strijd met artikel 71 zou zijn gestemd, te 
schorsen Bovendien heb ik de heer Gouver
neur gevraagd de heer Mancq op zijn plichten 
te wijzen, zoals deze bij de gemeentewet 
voorzien zijn " 

Deze brief is hoopgevend eindelijk een 
kordate reaktie van een Vlaamse minister Zal 
nu eindelijk de taalwet en de wetten in het 
algemeen worden gerespekteerd' 

REGION D'EUROPE 
Het tweede kongres van Wallonië, Region 

d'Europe, de beweging van Happart, beteken
de meteen een afgang Waar verleden jaar nog 
tweeduizend happartisten op de been ge
bracht konden worden, kreeg men zaterdag 
nauwelijks 500 man bij elkaar Alle zwaarge
wichten van de Waalse politiek stuurden bo
vendien hun kat, op enkele uitzondenngen als 
Dehousse en Happarts tweelingbroer Jean-
Marie na Naar verluidt had de stand waar 
gratis Waalse streekgerechten geproefd kon
den worden nog het meeste sukses 

Hoewel Happart herverkozen werd als voor
zitter kreeg hij seneuze tegenwind, o m van 
Francois Perm Die verweet Happart m de 
muizenval van de PS gelopen te zijn Perm zei 
ook nog dat hij vóór het jaar 2000 geen schot 
meer ziet komen m de staatshervorming, een 
federalisme voor 80% op z'n Vlaams 

De sprekers op het kongres hoedden er zich 
voor openlijke kritiek uit te brengen op de PS-
top en PS-voorzitter Spitaels, die m een grote 
schoonmaakoperatie het PS-partijbureau van 
happart-aanhangers gezuiverd had Het is m 
Wallonië met langer een voordeel bekend te 
staan als happartist 

MIJNEN 
De 5 000 resterende Limburgse mijnwerkers 

kwamen maandag op straat Na een oproep 
van de ploegbazen manifesteerden ze tegen 
de „nakende sluiting van het westelijke mijn-
bekken en het bedrog van manager Gheyse-
linck" Het ABVV steunde de aktie met, de 
AC V-vertegenwoord igers stapten wel mee op 
De mijnwerkers eisten werkzekerheid tot '96 

KS-manager Gheyselinck had dit sociaal en 
ekonomisch onverantwoord genoemd Vol
gens hem bedraagt het verlies van de KS 1 
miljoen per mijnwerker per jaar Alles samen 

zou het Vlaamse Gewest zo'n 50 miljard fr 
moeten opbrengen om de tewerkstelling in de 
Kempense Steenkoolmijnen tot 1996 te verze
keren 

Gemeenschapsminister Sauwens kwam in 
Hasselt de gemoederen bedaren Hij wees op 
het Vlaams regeerakkoord, dat het engage
ment van de nationale overheid heeft overge
nomen en alleen op korte termijn een aktuali-
sering van het herstrukturenngsplan vraagt 
De Vriendenknng Zwartberg-Limburg ver
klaarde zich solidair met de aktie van de 
kompels en zal geen woordbreuk van de 
regering aanvaarden 

GEORGIË 
Het nationalisme m de USSR dreigt het 

grote land op zijn grondvesten te doen tnllen 
Glasnost en perestrojka brachten inderdaad 
hervormingen, maar deden ook de hoop in de 
harten van de vele onderdrukte volkeren in de 
Sovjet-Unie heropleven Totnogtoe waren de 
onlusten vooral beperkt tot Armenië en de 
Baltische republieken Litouwen, Estland en 
Letland Nu is Georgië volop in beroenng, 
maar het nationalisme steekt ook de kop op m 
Moldavië, de Oekraïne, Centraal-Azie 

De situatie m Georgië is bijzonder ingewik
keld 65% Georgiers leven er samen met 
Armeniers, Russen, Koerden, Azein's, Osse-
ten en Abchazen, en er zijn twee autonome 
republieken (Adjarie en Abchazie) en een auto
noom gebied (Zuid-Ossetie) De Abchazen 
eisen nu een eigen republiek, wat natuurlijk 
met naar de zin is van de Georgiers, die zelf 
autonoom wilden worden Gorbatsjov stuurde 
zijn buitenlandmimster Sjevarnadze, zelf 
Georgiër, naar de republiek om de vuurhaar
den te gaan blussen De verdere evolutie van 
de perestrojka en glasnost in heel de Sovjet
unie zou wel eens op het spel kunnen staan 
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DOORDEWEEKS 

SWAPO OUT 
Namibië geraakt moeilijk uit de startblokken 

naar zijn onafhankelijkheid. De troepen van de 
Verenigde Naties konden niet verhinderen dat 
er bloedige gevechten uitbraken tussen SWA
PO-strijders en Zuidafrikaanse soldaten. Hoe
wel niemand de ware toedracht van het ge
beurde kent, lijkt vooral de SWAPO de boter 
gegeten te hebben. SWAPO-strijders zouden, 
tegen de afspraken, vanuit Angola in Namibië 
binnengeslopen zijn en daar slaags geraakt 
zijn met Zuidafrikaanse troepen, die dit juist 
wilden verhinderen. 

Het is vreemd dat de SWAPO met deze 
infiltratie het onafhankelijkheidsprogramma op 
de helling gezet heeft. Algemeen wordt im
mers aangenomen dat de bevrijdingsorganisa
tie de voorziene vrije verkiezingen in Namibië 
met glans zou winnen. De SWAPO had dus 
niets te winnen met die infiltraties. Een moge
lijke verklaring is wel dat de SWAPO-leiders 
hun manschappen niet vokioende onder kon-
trole hadden, of dat er onduidelijkheid bestond 
over de afspraken in het verdrag tussen Ango
la, Cuba en Zuid-Afrika. 

SWAPO-leider Nujoma moest nu een zware 
toegeving doen: de SWAPO-strijders moeten 
zich volledig terugtrekken in Angola, op 160 
kilometer van de Namibische grens, en moe
ten hun wapens inleveren bij de UNO-blauw-
helmen. De terugtrekking zowel als de inleve
ring van de wapens loopt volgens de jongste 
berichten ook al niet op wieltjes. 

ETA 
Verleden week zegde de ETA haar bestand 

met de Spaanse overheid op. En de terreuror
ganisatie maakte geen grapje: een nieuwe 
reeks bomaanslagen, gelukkig voorlopig zon
der doden, maakte een einde aan een in 20 
jaar ongekende periode van 95 dagen zonder 
terreur. 

De Spaanse regering kondigde onmiddellijk 
aan het overleg met ETA stop te zetten. De 
aanhoudende terreur van de Baskische af
scheidingsbeweging deed haar intussen alle 
krediet bij de Baskische bevolking verliezen. 
Spontane protestmanifestaties in Baskenland 
illustreerden dit. 

Het kabinet Gonzales kan ook op internatio
nale steun rekenen om de ETA te isoleren, 
zowel diplomatiek ais politioneel. En zo hoopt 
men ETA opnieuw tot onderhandelen te bewe
gen. 

POLEN 
Voor het eerst doet de kommunistische partij 

in een Oostblokland na vreedzame onderhan
delingen afstand van zijn alleenheerschappij. 
In juni grijpen in Polen vrije verkiezingen plaats 

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn dood wordt zaterdag in 
het Heyzelstadion een massaspektaltel rond het leven van Pater Damiaan op touw 
gezet. Meer dan duizend deelnemers beelden het leven van Damiaan De Veuster 
uit Tremelo uit. Het stadion is gratis toegankelijk vanaf 13 u. Voorlopig wordt er 
nog druk gerepeteerd. ('oto Pau' van Den Abeele) 

voor een Senaat van 100 zetels. Die nieuwe 
instelling krijgt een vetorecht over de wetten 
die in de Sejm, de Poolse kamer, gestemd 
worden. Algemeen wordt verwacht dat de 
Poolse oppositie de senaat zal beheersen. 
Anders is het nog gesteld met de Sejm, waar 
de oppositie over 35% van de 460 zetels zal 
mogen beschikken. De KP krijgt hier 39%, 
terwijl de rest naar partijen en organisaties 
gaat die onder de kontrole staan van de 
kommunistische partij en naar PAX, een socia
listische katolieke organisatie. 

De Poolse president, hoogstwaarschijnlijk 
Jaruzelski, krijgt wel uitgebreide bevoegdhe
den. Zowel Jaruzelski als Walesa zijn het er 
overigens over eens dat de demokratische 
hervormingen in Polen zullen staan of vallen 
met een heropleving van de ekonomie. Daar
voor wordt reikhalzend uitgekeken naar het 
westen, dat reeds hoopgevende signalen uit
zond. 

zegt positief noch negatief over Hitler te den
ken. 

46% meent verder dat het Duitse Derde Rijk 
niet alleen slechte kanten had. Bij de aanhan
gers van de ekstreemrechtse Republikaner 
Partei stijgt dit percentage tot 79%. 

20 april aanstaande is het 100 jaar geleden 
dat Hitler geboren werd. 

TROPISCHE 
BOSBOUW 

HITLER 
Volgens een opiniepeiling in het Duitse 

weekblad Der Spiegel heeft 14% van de West
duitsers een positief tot zeer positief beeld van 
Adolf Hitler. Bij de kiezers van de ekstreem-
rechtse partijen is dit zelfs bijna 40%. Zijn de 
Duitsers dan zo kort van geheugen? 

Gelukkig blijkt ook bijna driekwart van de 
ondervraagden een tegengestelde opvatting te 
hebben over de grote Nazi-leider. Zo'n 12% 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
André Geens heeft aangekondigd dat België 
zal deelnemen aan het aktieplan voor de 
tropische bosbouw, dat gekoördineerd wordt 
door de Wereld Voedsel- en Landbouworgani
satie (FAO). Het Ontwikkelingsprogramma van 
de Verenigde Naties, de Wereldbank en het 
World Resources Institute verlenen eveneens 
hun medewerking aan dit internationale aktie
plan. 

Het programma is gericht op een duurzaam 
bosbeheer door het integreren van de kom-
merciële bosbouw in de lokale ekonomie en 
landbouw, de produktie van brandhout, herbe
bossing, natuurbehoud en het verbeteren van 
de bosbouwinstituten en het bosbouwonder-
zoek in de ontwikkelingslanden. De Belgische 
bijdrage zou 20 miljoen bedragen gespreid 
over drie jaar. 

WIJ - 14 APRIL 1989 6 

£ i J ^ jëtc^^&j4icf\j. 



KORTWEG 

•Zo'n twee kilometer van het strand 
van Knokke, dicht blf de gasterminal 
van Zeebrugge, ligt een stort van 
30.000 ton Duitse munitie utt de 
eerste wereldoorlog. 

• in Peking rijden er 10.(K)0 auto's en 
7 mli]oen fietsers. 

• Het Bnigsh hat^eisblail werd 
door de Westviaamse mediagigant 
Roularta overgenomen. 

• Een honderdtal opvoeders bracht 
een bezoekje aan het jaarlijks bal dat 
gemeenschapsminister Lenssens in 
Wi^e organiseert. De rijkswacht werd 
ter hulp geroepen zodat Lenssens de 
dans kon openen. 

• De gemiddelde Belg slikt drie pillen 
per dag. Daarmee bekleedt België de 
zesde plaa^ op de wereldranglijst van 
geneesmiddelenverbruik. 
• inge (15) en Aniek (12) Tackaert uit 
ZeJe stoten met hun ouders de wedden
schap af dat ze een jaar lang geen tv 
meer zouden kijken. 

• Het kollege van goeverneurs oor
deelde verdeeld over een besluit van 
de Voerense gemeenteraad om aan 
franstaiige verenigingen subsidies te 
verlenen. Hierdoor blijft dit bestuit 
rechtsgeldig. Het iJzerbedevaarttcomi-
tee protesteerde tegen het feit dat de 
fransteilgen In Vlaanderen blfjki>aar 
geen pacifikatie wensen en daarvoor 
zelfs op vooraanstaande ambtenaren 
kunnen rekenen. 

• Volgens Dehaene moet de uitwerking 
van een sterk cenferaal gezag voor
aan op de agenda staan van de derde 
faze van de staatshervoitning. 

• René Cappart, de uittredende 
Kraainemse OCMW-voorzitter, stelde 
zich „om gezondheidsredenen" geen 
kandidaat meer voor een volgende 
ambtstermijn. 

• in Oostenrijk beven de patiènten van 
het L.ainz-ziekenhuls voor engelen 
des doods. 4 verpleegsters zouden de 
dood van een vijftigtal bejaarden op 
hun geweten hebt>en. (Dit bericht heeft 
overigens niets te maken met onze 
cover) 

• Deze week in steraanbieding op de 
ieperse markt: bommen en grana
ten. 
• De Japanse premier TakesMta 
heeft nu toegegeven dat zijn partij voor 
minstens 28 miljoen fr. smrargeid van 
de firma Recruit ontvangen heeft. 
• Na klacht van de VU moet Menen 
van de Raad van State terug naar de 
stembus. 

BEVESTIGING VAN 
VLAAMSE VREDESWIL 
• Er wordt zondag nog maar eens betoogd 
door vredesaktivisten, nu tegen de moder-
nizering van nukleaire korte afstandswa-
pens. IVIeent u dat zo'n massa-manifestaties 
echt invloed kunnen uitoefenen op de Belgi
sche regering? 

„Pax Christ'! heeft van bij het begin over een 
spoedmanifestatie gesprol<en om de beslis
sing over de modernizering van nuldeaire l<orte 
afstandsral<etten te beïnvloeden. 

Wij hebben gemeend dat zoiets goed kon 
passen in onze informatiekampanje naar de 
beleidsmensen toe. Wij hebben brieven en 
brochures gestuurd aan alle politieke verant
woordelijken om hen te wijzen op het belang 
van de besprekingen die op komst zijn. Ik 
geloof dat zo 'n manifestatie ook nu nog zinnig 
is, alleen al om onze politiekers te steunen in 
hun opdracht t.o.v. de NAVO-bondgenoten." 

• Welke houding moet de Belgische rege
ring aannemen indien blijkt dat zij met haar 
standpunt geïsoleerd staat binnen de 
NAVO? 

„Ik geloof niet dat ze geïsoleerd staat. Wij 
geloven eerder dat ze op de lijn zit van de 
bekommernissen die in West-Duitsland leven, 
en dat het nu juist belangrijk is dat onze 
vertegenwoordigers in de verschillende orga
nen van NA VO en Europese Gemeenschap dit 
standpunt ook bij de partners doen aanvaar
den. Het is een moedig standpunt om verder 
op te komen in de totale sfeer van ontspanning 
tussen Oost en West naar een denuklearise-
ring." 

• Bij de middellange-afstandsraketten was 
de Europese publieke opinie tegen de plaat
sing. Toch kwamen de raketten er. Nu 
spreekt een opiniepeiling opnieuw van een 
afwijzing. Is de situatie tegenover toen ver
anderd? 

„Er is een zekere verschuiving in de publie
ke opinie. Ik geloof dat die ook te danken is aan 
wat meer openheid. Toch pleiten wij ervoor dat 
de gemeenschap nog duidelijker zou betrok
ken worden bij de besluitvorming op deze 
punten en op het hele buitenlands beleid van 
België. Ik geloof ook dat het in de nieuwe 
internationale kontakten belangrijk is dat de 
publieke opinie weet wat er ook aan de kant 
van Rusland aangeboden wordt. Drie-vier jaar 
geleden spraken wij nog veel van een vijands
beeld, tem/ijl nu toch duidelijk de eerste vrees 
voor oorlog wegebt en omgebogen wordt in 
een ernstige vorm van nieuwe kontakten." 

• Is een kernvrij Europa een oplossing wan
neer blijkt dat b.v. landen in het Midden-
Oosten toch over kernwapens zouden be
schikken? 

„De nul-optie die wij als Pax Christi voorstel
len is voor ons ook een stapsgewijze bewe
ging. Het is duidelijk dat in de laatste fasen van 
de afbouw van de nukleaire bewapening men 
ook langs de UNO stappen zal moeten zetten 
om te komen tot een wereld-konventie. Ik denk 
hier b.v. aan wat op dit moment gebeurt rond 
chemische wapens. Iets dergelijks zal ook voor 
nukleaire wapens moeten gebeuren wil men 
met deze afbouw doorgaan." 

(foto Luc Peeters) 

• Op UW perskonferentie was ook een ver
tegenwoordiger van Fax Christi-Waiionië. 
Hoe verklaart u dat de franstaligen — aldus 
de opiniepeiling — minder afwijzend staan 
t.o.v. de kernwapens? 

„Wij hebben dit ook vastgesteld vanuit die 
enquête. Het doet Pax Christi in elk geval veel 
plezier dat zij de vertolker is van een groot deel 
van de Vlaamse bevolking om uitdrukking te 
geven aan de vredeswil van dit volk. Ik denk 
hierbij ook aan de boodschap die nog steeds 
duidelijk doorklinkt bij mensen die aan de IJzer 
gestreden hebben en hun vraag naar Nooit 
fileer Oorlog. Dat is toch iets wat in Vlaanderen 
steeds is blijven leven. Daarvoor en daaraan 
mogen werken is voor Pax Christi een heel 
prettige opgave." 

Aurelien Thijs is voorzitter van Pax Christi 
Vlaanderen. Hij is bedrijfsleider van een 
KMO, gehuwd en vader van 3 kinderen. 
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BEGROTING 

H. SCHILTZ WIL 
BEGROTINGSTEKORT 
WEGFEDERAUSEREN 

V
OOR Hugo Schiltz is het duidelijk 
dat de aan gang zijnde staatsher
vorming een vreedzame revolutie 
is die verder gaat dan ooit door de 
Vlaamse Beweging gedroomd en 
verhoopt. Noch de voorstellen van 
de Frontpartij, noch het wetsvoor
stel op de federale hervorming 
van Frans Van der Eist, noch het 
historische WB-kongres van 
1962 gingen ooit zover dan de 

huidige, reeds goedgekeurde wetteksten. 

Uitgerekend op een ogenblik dat de Staat 
zich in een belabberde financiële toestand 
bevindt wordt hij meer dan grondig hervormd. 
Toch zit hier geen tegenstrijdigheid in, inte
gendeel, de hervorming kan en zal bijdragen 
tot de sanering van de overheidsfinanciën, 
tenminste als ze volledig wordt gerealiseerd en 
als een neo-unitair tegenoffensief wordt afge
slagen. 

PRIJSKAARTJE? 
De cijfers van de huidige staatshervorming 

zijn ondertussen wel bekend: de middelen van 
de deelstaten bedragen initeel 662,7 miljard op 
een totaal van 2020 miljard waarvan 404 
miljard lasten van de rijksschuld. De evolutie 
van de middelen ligt vast. In vergelijking met 
de toestand zonder staatshervorming wint 
Vlaanderen, moet het nog gezegd, maar liefst 
295 miljard in 10 jaar tijd, 1071 miljard tijdens 
de twee volgende decennial 

Met deze staatshervorming wordt een einde 
gemaakt aan de arbitraire scheeftrekkingen 
van de vroegere verdeelsleutels en aan de 
wafelijzerpolitiek voor die materies die aan de 
gewesten en gemeenschappen worden toe
vertrouwd. 

Kritici beweren dat dit proces hopen geld zal 
kosten. Cijfermannetje Verhofstadt voorspelt 
het failliet van het saneringsbeleid. Volgens 
hem en volgens de nog resterende unitaire 
„krachten" moet er gekozen worden lussen 
,,federaliseren of saneren". 

Het spreekt vanzelf dat VU-minister Hugo 
Schiltz deze stelling moeilijk kan aanvaarden. 
Hij vindt zijn argumenten trouwens niet eender 
waar. Recent wetenschappelijk onderzoek 
o.m. door David R. Cameron van de Yale 

Het Is wat rustiger geworden 
rond de staatehervorming. De 
grote wetten van de eerste en 
tweede fase zijn gestemd, de 
derde fase wordt bestudeerd en 
voorbereid. Te vroeg om te eva
lueren en te iaat om terug te 
Itrabbelen, in zuHte periodes 
neemt het risiko op passIviteK 
t€«. 
Dat gaat alvast niet op voor vlce-
premier Hugo Schiltz. Na een 
energie-opsloipeflde begro-
tingskontrole wil hij de staats* 
hervorming opnieuw bif de ho
rens vatten. Zijn motivatie is 
dubbel, ais federalist zoekt hij 
een bestendiging van onze nieu
we stiiatsstruktuur, als minister 
van Begroting weet hij dat het 
federaliseringsproces ook een 
gunstige Invloed op de staa^i-
nanciën kan hebben. DK proces 
moet dan wel vottooid worden In 
de derde fase. 
2Sjn thesis federaliseren om te 
saneren en de voorwaarden om 
d«ze te doen slagen stelde hij 
dinsdag aan de pers voor. 

University heeft aangetoond dat federalisering 
in het algemeen juist het saneringsproces 
bevordert. Akademisch heet het dat er zich 
tussen beide objektieven een positieve syner
gie voordoet. 

GEDECENTRALISEERDE 
ZUINIGHEID 

Een internationale vergelijking van OESO-
gegevens leert ons dat de federale staten 
gemiddeld een lagere belastingsdruk hebben 
dan de unitaire staten. In de gefederaliseerde 
landen bedroeg die in 1984 gemiddeld 34,5 % 
van het BNP ten opzichte van gemiddeld 42,5 
% in unitaire staten. Uit de tabel kan ook 
afgeleid worden dat de totale belastingsdruk in 

ESO-Tabel: Ekonomische groei, belastingsdruk en staats-
strukturen: comparatleve studie tussen 1965 en 1984. 

Staatsvorm 

Federale Stalen: 

Australië 
Canada 
Duitsland 
Oostenrijk 
Verenigde Staten 
Zwitserland 

Gemiddeld 

Groei-index 

Unitaire staten 

België (vóór 
staatshervorming) 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Japan 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 

Gemiddeld 

Groei-index 

19 
t (1) 

capita 

24.27 
25.94 
31.60 
34,67 
26.31 
20.71 

27.25 

100 

30.76 
29.90 
29.70 
34.97 
18.32 
30.40 
3356 
3322 
30.58 
35.68 

30.71 

100 

65 
BBP (2) 

1.990 
2.687 
1.958 
1.304 
3.611 
2.342 

2.315 

100 

1.754 
2.140 
1.824 
2.008 

930 
2.114 
1.618 
1.901 
1.844 
2.825 

1.896 

100 

19 
t (1) 

capita 

31.21 
33.72 
37.73 
41.95 
28.99 
32.18 

34.46 

126 

46.73 
48.02 
36.00 
45.49 
27.38 
41.43 
45.54 
46.41 
38.51 
50.46 

42.60 

139 

84 
BBP (2) 

11.330 
13.504 
10.076 
8.505 

15.665 
13.950 

12.172 

525 

7.731 
10.575 
10.484 
8.919 

10.457 
9.416 
8.610 

13.396 
7.515 

11.450 

9.855 

520 

(l)tolale belastingsonWangsten in % van het BBP. 
Bron: OECD, revenue Statistics of OECD Member Coun
tries, Paris 1986, tabel 3 biz, 83. 

(2) BBP per capita in VS-dollar in lopende prijzen en lopende 
wisselkoersen. 
Bron; OECD, National Accounts 1960-1985 Main Aggre
gates, Paris 1987, tabel 21 biz. 117. 
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BEGROTING 

federale staten ook trager stijgt dan in centrale 
staten. 

Het overhevelen van overheidstal<en van het 
federale naar het deelstaat niveau is een 
politiek die bijdraagt tot het vertragen en zelfs 
verminderen van de omvang en de groei van 
de publieke sektor. In de Verenigde Staten 
wordt deze fiskale decentralisatie en verant
woordelijkheid trouwens ekspliciet gebruikt om 
het overheidstekort te bestrijden. 

Het mechanisme dat hier achter zit is de 
zogenaamde equivalentieregel. De fiskaliteit 
dient zoveel mogelijk gedecentraliseerd te 
worden omdat het „prijskaartje" van de pu
blieke goederen die door de belastingsbetaler 
gefinancierd worden zo duidelijk mogelijk 
zichtbaar kan worden gemaakt. De kiezer kan 
dan de verantwoordelijke politici belonen of 
afstraffen voor het gevoerde fiskaal beleid. 
Een unitair of centraal sisteem kan de „fiskale 
illuzie" beter inkleden of verdoezelen. Ook is 
het zo dat het de facto langer duurt om nieuwe 
overheidstekorten in alle deelstaten van een 
federaal land in te voeren. Hetgeen uiteraard 
besparend werkt. 

FINANCIERINGSWET 
Toegepast op de Belgische situatie mogen 

we ervan uitgaan dat de financieringswet voor 
gewesten en gemeenschappen op zich tot 
zekere besparingen zal leiden. Zo worden de 
onderwijsuitgaven gekorrigeerd en is er ook 
een éénmalige besparing van 2 % op de 
basisbedragen. 

Indien de deelgebieden hun uitgaven beper
ken tot de middelen- en leningsmarges voor
zien in de financieringswet dan zal hun begro
tingssituatie geen negatieve invloed hebben 
op het globale overheidstekort en het doorbre
ken van het rentesneeuwbaleffekt van de 
openbare schuld. 

Veel belangrijker besparingen worden ver
wacht door het wegvallen van een geldverslin
dende wafelijzerpolitiek. De centrale staat mag 
dan wel niet, via bijvoorbeeld speciale fond
sen, trachten een deel van haar overgedragen 
bevoegdheden te rekupereren. Het fonds No-
thomb moet hiervoor wel een goede les zijn 
geweest. 

VOORWAARDEN 
Ook onze staatshervorming kan tot aanzien

lijke besparingen leiden. Daarvoor dient even
wel de juiste politieke kuituur en een eigen 
begrotingsfilosofie in de deelstaten te worden 
ontwikkeld. Hugo Schiltz schetst drie voor
waarden : 

1. De publieke keuze voor overheidsoptre
den inzake de gefederaliseerde materies moet 
zo eksklusief mogelijk bij de deelstaten komen 
te liggen: geen nieuwe wafelijzers meer. 

Minister IHugo Schiltz: ,,Hoe meer 
federalisme hoe groter de kans om de 
overheidsuitgaven te drukken!" 

(foto F. De Maftre) 

2. De fiskale ruimte voor de deelstaten moet 
groter worden, deze van de centrale staat ipso 
facto lager. Voor de kiezer moet het duidelijk 

worden dat de uitgaven van de gemeenschap
pen en gewesten ook met hun belastinggelden 
worden betaald. 

3. Het dubbel mandaat moet afgeschaft 
worden. De eigen deelstaatregering moet door 
een eigen deelstaatparlement worden gekon-
troleerd. 

Vice-premier Schiltz pleit ervoor de relatie 
dussen de staatshervorming en de begroting 
verder te onderzoeken. Indien nodig dient dit 
aanleiding te geven tot een verfijning van de 
financieringsmechanismen. De centrale staat 
moet zich onthouden van neo-unitaire rekupe-
raties door het uitvinden van parallelle be
voegdheden en het misbruiken van speciale 
dotaties. Integendeel, zij moet verder ruimte 
laten om een gewestelijke fiskaliteit tot ontwik
keling te laten komen. 

Hugo Schiltz hield een stevig pleidooi voor 
de volledige uitvoering van de staatshervor
ming. Hoe meer federalisme ons land invoert, 
des te groter is de kans op beheersing van de 
overheidsuitgaven en op de verlaging van de 
fiskale druk. 

Het dubbel mandaat moet dan ook snel 
afgeschaft om de burger de kans te geven een 
politiek zindelijke keuze te maken voor diege
nen die hun belastingsgelden al dan niet zuinig 
en goed aanwenden. Waarmee de begrotings
minister duidelijk maakt dat het realiseren van 
de derde fasee niet alleen een belangrijke 
zaak is voor Vlaanderen, maar ook voor onze 
publieke financiën. 

Stefan Ector 

ADVERTENTIE 

fc> 

Inrichting van direktiekantoren 
Systeemmeubleen 
Ergonomisch zitkomfort 
Totaalinrichtingen 

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

2500 LIER — 

1940 SINT
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VOLKEN EN STATEN 

POLEN NOG 
STEEDS GEKLEMD 

D
E verbeterde Westduits-Russi-
sche kontakten worden in Polen 
met Argusogen bekeken. Vele Po
len vrezen dat die op hun kop 
zouden kunnen tot stand komen. 
Daarom verkiezen zij rechtstreek
se onderhandelingen met dat stuk 
Duitsland, dat evenwel niet aan 
Polen grenst. 

Weliswaar is het nog steeds 
niet geraden te beweren dat niet 

alleen de Duitsers aan de Polen maar ook de 
Polen aan de Duitsers veel onrecht aangedaan 
hebben. Jan Lipski, literatuur-wetenschapper, 
kan daarvan meepraten. En de Oder-Neisse-
grens blijft hoe dan ook onbespreekbaar. 

,,onafhankelijk Pools televisiestation Berlin". 
Men schat het aantal Berlijnse Polen op 
30.000. 

UIÏÏOCHT 
Inmiddels blijven Poolse burgers uit hun 

staat wegstromen: 275.000 sedert het begin 
jaren tachtig. Het gaat om echte Polen en om 
Volksduitsers. 

Aangezien Volksduitsers in de Bondsrepu
bliek natuurlijk als eigen volk worden ontvan
gen, dus voorrang genieten boven azielzoe-
kers en gastarbeiders, trachten ook vele Polen 
om het even hoe enige verwantschap met 
Duitse voorouders aan te tonen. Dit geldt 
biezonder voor de huidige bewoners (vaak 
Oost-Polen) van gewezen Duitse gebieden. 
Deze laatste liggen er tegenwoordig maar 
verwaarloosd bi). 

Oppel (nu Opole) is een stad op een hon
derdtal kilometer ten zuid-oosten van Breslau 
(Wroclaw). De bisschop aldaar pleit voor ker
kelijke diensten in het Duits ten behoeve van 
de kleine groepen Duitsers, die daar spijts 
alles de uitdrijving overleefd hebben. Laatstge
noemden proberen een ,,Verband der Deut-
schen in Polen" op te richten. In een kommu-
nistisch land kan dit echter niet, indien de 
overheid hiertoe geen toelating geeft. Dit doet 
ze niet en dus komt er opnieuw niets van in 
huis. Eerdere pogingen bleven namelijk ook al 
zonder gevolg. 

In Duitsland hebben de Polen het dan wel 
gemakkelijker. Niet in de DDR, waar zij geen 
vereniging mogen oprichten en uit de media 
moeten blijven. In West-Berlijn daarentegen 
verschijnt een Pools tijdschrift en werkt een 

DE SCHADUW 
VAN KAÏÏN 

De Russen zijn van dezelfde Slavische fami
lie als de Polen. Het ware echter een vergis
sing te menen dat beide volkeren bevriend 
zijn. In de loop van hun geschiedenis hebben 

66/8 - Voor Polen begint 1988 
met een ongewoon bezoek. De 
Westduitse minister van Buiten
landse Zai(en Genscher komt op 
bezoek. De betrekkingen tussen 
Polen en Duitsland zip nog 
steeds koel. Dat zij elk tot een 
andere wereldorde behoren, 
maakt de relatie niet gemakkelij
ker. Toch zijn er tekenen van een 
lichte dool. 
De Westduttsers worden In de 
(onvrije) pers niet meer steevast 
„revanchisten" genoemd. En in 
kringen rond Solidarnosc wordt 
gespeeld met de gedachte aan 
een verenigd Duitsland, dat af-
stend zou nemen tegenover 
Amerika, terwijl Polen dan zou 
kunnen „gefinlandizeerd" wor
den. 

de Polen van de Russen tenminste evenzeer te 
lijden gehad als van de Duitsers. 

Een kommissie van geschiedkundigen uit 
Polen en de Sovjet-Unie had als opdracht 
,,witte vlekken" in hun gemeenschappelijke 
geschiedenis op te klaren. In maart beëindigt 
zij haar werkzaamheden; zonder resultaat. De 
massamoord op 4 tot 5.000 Poolse officieren in 
een bos bij Katyn, blijft de Pools-Russische 
betrekkingen vertroebelen. De Russen bewe
ren dat ze in 1941 door Duitsers gepleegd 
werd. De Polen geloven in dit geval de Duit

sers, die beweren dat ze in 1939 door Russen 
begaan werd. 

Op 8 maart roepen 59 Poolse intellektuelen 
en ijveraars voor burgerrechten hun sovjet-
kollega's op om van hun overheid een openlij
ke verklaring hierover te eisen. 

Naar aanleiding hiervan rijst de vraag naar 
het lot van 11.000 andere Poolse officieren, die 
elders in kampen zaten en van wie nooit 
iemand is teruggekeerd. 

De verrassende openheid, waarmee Sovjet
leider Gorbatsjov de wereld verbaast, heeft 
o.a. als gevolg dat in een Russische publikatie 
een toespeling gemaakt wordt op de mogelijk
heid in te gaan op het verzoek van de Polen. 
Eer het zo ver is, zal het nog wel even duren. 

Karel Jansegers 

Heropgebouwde patriciërswoningen 
in Opole, het vroegere Oppel. 
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ZWITSERLAND 

DUITS 

FRANS 

RHETO-ROMAANS 

ITALIAANS 

„LIA RUMANTISCHA" 
MET ZORGEN EN PLANNEN 

In en rond de Alpen leven de brokstukken 
van een volk dat in de Romeinse tijd een 
uitgestrekt gebied bewoonde en zoals vele 
anderen geromantiseerd werd de Rhetiers 

HEFBOMEN 
Niet elk jaar valt over de dne stille groepen, 

waann zij uiteengevallen zijn, iets te benchten 
Ook dit jaar met over de Ladiners noch over de 
Fnoeliers (Italië), wel over de Rheto-Romanen 
(Zwitserland) 

Op 20 februan 1988 is het precies een halve 
eeuw geleden dat het Zwitserse parlement het 
Rheto-Romaans als vierde landstaal erkent 
Radio DRS belicht dit gebeuren in geuren en 
kleuren De hele Rheto-Romaanse kuituur 
komt er aan te pas Vooral van 8 tot 14 februari 
'88 komt een overzicht van levenswijze, identi-
teitsbezinning, pedagogische en politieke pro
blemen, letterkunde en muziek in al hun scha-
kenngen, het volk als zodanig in de kijker 
zetten Radio DRS zelf is trouwens een van de 
belangrijkste hefbomen voor dit kleine taalge
bied Wat IS m Europa een volk zonder radio 
(en televisie)' 

Herdenking voert tot bezinning, in dit geval 
althans Het aantal Rheto-Romaans-spreken-
den bedraagt immers nog slechts 50 000, 
verdeeld m vijf dialekten, en pas sedert 1982 
voorzien van een eenheidsschrijftaal 

Het gevaar voor verdwijning komt vooral van 
het overheersende Duits, versterkt door het 
toensme In de sociologische zin van het 
woord dan, want van officiële zijde komt eerder 
aanmoediging En uiteindelijk moeten de Rhe
to-Romanen het zelf de moeite waard vinden, 
hun taal te behouden Moeite vraagt het inder
daad, zich als lid van een kleine volksgroep 
dan nog territonaal met helemaal aaneenslui
tend, te handhaven 

MEDIA 
Met halfoogst komt de Lea Rumantscha 

bijeen om zich over de toekomst te beraden 
Dat IS de 50e Sentrada Rumantscha, die 
ditmaal plaats vindt in het gedeeltelijk nog zeer 
goed bewaarde Scnol Daar het aantal Rheto-
Romaans sprekenden blijft afnemen, hopen ze 
bij die gelegenheid op een half-eeuwfeestge
schenk uit Bern de verheffing van lands- tot 
ambtelijke taal Ze worden echter ontgoo
cheld 

Op de vergadering wordt een zgn nul-
eksemplaar getoond van het eerste Rheto-
Romaanse dagblad, dat in de herfst zou moe
ten verschijnen Tot dan toe verschijnen twee 
bladen (,,Gasetta romantscha" en ,,Fogl la-
din") tweemaal in de week 

In dit ekstreme geval is het zeer duidelijk hoe 
belangrijk media geworden zijn voor de overle
ving van talen en volkeren 

HONGER-
RELLEN 

In erg konsumptieve maatschappijen is 
ekonomie het geheel van de oeverloos 
vele dingen waarmee de mensen besten
dig bezig zijn, in een spanningsveld tus
sen de kosten voor de groei en de onkos
ten voor de opheffing van de gevolgen 
daarvan 

In maatschappijen die minder ver 
staan in hun ontwikkeling heeft de massa 
met (of nog met) de kans met oeverloos 
vele dingen bezig te zijn, noch op het 
materiele vlak noch op het ideologische 
vlak Die tweevoudige schaarste leidt er 
vaak tot bestendige spanningen, tot ge
mor dat uitmondt m rellen De rellen van 
ideologische aard rijpen langzaam en zijn 
moeilijk te bedwingen 

Hongerrellen laaien snel op en zijn 
even snel neer te slaan Voor de overheid 
komt het er vooral op aan het spannings
veld tussen beide vormen van kronisch 
ongenoegen te beheersen en het samen
vallen van beide soorten rellen te verhin
deren 

In het Polen der zeventiger en tachtiger 
jaren kon de overheid beide met geschei
den houden, met in de laatste plaats 
omdat de gevolgen van een verkiezing 
van een Poolse kardinaal tot paus meer 
overtuigingskracht uitstraalden dan en
kele regimenten oostbloksoldaten Ook 
m Roemenie grepen in november 1987 
hongerrellen plaats 

Anders dan in Polen konden ideologi
sche onvrede en voedselproblemen voor
alsnog gescheiden blijven 

BIJ voedselrellen ontwikkelt zich bijna 
steeds eenzelfde scenario de oproerpo
litie verschijnt en tegelijk worden de prijs
verhogingen of de verbruiksbeperkingen 
opgeheven en treedt het staatshoofd op 
als de beschermer van het volk, tegen 
zijn regering m 

Zo gebeurde het in 1984 in Egypte, 
Marokko en Tunesië, in 1986 in Zambia, 
m 1988in/l/genyeenin 1989 in Venezue
la 

Politieke scenario's kunnen even hard 
als eenvoudig zijn 

Frans-Jos Verdoodt 
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GESLOTEN 
WEGENS ZIEKTE 

E
R is in de zachte sektor een belletje 
gaan rinl<elen: het soberheidsbe-
leid van de kristendemokratlsch-li-
berale regeringen had Immers het 
paradepaardje van de welzijnsstaat 
zwaar toegetakeld. Afvloeiingen en 
een goedsluitende loonstop haal
den het prestige van vaak karitatle-
ve beroepen verder naar beneden 
maar dreven het werkritme op. Er 
werd een grens overschreden: een 

samenleving die volgens alle berichten een 
ekonomische hoogkonjunktuur kent, mag zich 
niet langer toestanden permitteren zoals verte
genwoordigers van de zachte sektor ze de 
jongste maanden aankloegen. Men zag maar 
één oplossing: eens hard op de tafel kloppen. 
Massale betogingen, ludieke en prikakties, tot 
uiteindelijk het ongewone stakingswapen bo
ven gehaald werd. En iedereen schrok. In dit 
nummer zetten we de schijnwerper op de 
problemen bij het ziekenhuispersoneel. De 
opvoeders komen later uitgebreid aan bod. 

ONDERWAARDERING 
De onderwaardering van het ziekenhuisper

soneel is zowel financieel als mentaal. Er zijn 
sinds 12 jaar geen echte loonsverhogingen 
meer geweest. In vergelijking met de totale 
loonkost van alle sektoren bengelt deze van 
het ziekenhuispersoneel achteraan: 

— energiesektor: 5.053 fr. per dag 
— banksektor: 4.428 
— metaalsektor: 4.329 

— bouwsektor: 3.680 
— ziekenhuissektor: 3.124 

De toeslagen voor abnormale prestaties zijn 
bovendien belachelijk laag: 

— zaterdagwerk: 0% 
— zondagwerk: 20% 
— feestdagen: Qo/o 
— nachtwerk: 20% 

In het licht van het voorgaande lijken de 
financiële eisen van het ziekenhuispersoneel 
nog niet eens zo fenomenaal hoog: 

— 12% onmiddellijke opslag 
— 20% opslag binnen 3 jaar 

— 50% toeslag voor onregelmatige presta
ties 

Maar het schoentje wringt ook nog ergens 
anders: het ziekenhuispersoneel gaat gebukt 
onder een zeer hoge arbeidsbelasting. Daar 
zijn vijf grote oorzaken voor aan te stippen. 
Ten eerste werd het verzorgingswerk door de 
afbouw van ziekenhuisbedden in kleinere zie
kenhuizen en door de drastische beperking 
van de ligduur door minister Dehaene veel 
zwaarder en akuter dan voorheen. 

PERSONEELSAFBOUW 

Vanuit de "produktleve" sektor 
bestond altijd ai een beetje een 
neerbuigende tiouding tegen
over de "zaciite" seirtor. Die van 
levensbelang is voor al de zwak-
keren en zieken in onze samen
leving, daar is iedereen liet wel 
over eens. Maar een zachte sek
tor produceert geen iiarde goe
deren, en over winst- en verlies-
cijfers spreken heeft er altijd een 
on-menseliJk geurtje; de zachte 
sektor wordt wei eens als het 
paradepaardje van de welzijns
staat beschouwd. Toch leeft er 
ook bewondering voor hen die 
zich dag na dag Inzetten voor de 
medemens. Vaak cijferen ze 
zichzelf weg vanuit een geënga
geerde en diepmenselijke bewo
genheid, veelal kristelijk geïn
spireerd. Een bewogenheid die 
veel "nine to five"-werknemers 
uit de harde sektor ontberen. 

Op de tweede plaats betekende de eksplo-
sieve groei van de medische technologie een 
steeds grotere uitdaging voor het verpleegkun
dig personeel. Maar daar tegenover staat de 
krappe personeelsbezetting die tijd noch ruim
te biedt voor een steeds noodzakelijker wor
dende bijscholing. 

Ten derde werd de grote deelname van de 
deeltijdse arbeid in de sektor (tot 35%) niet 
gekompenseerd door nieuwe tewerkstelling. 

De zgn. full-time ekwivalenten zijn de laatste 5 
jaar gedaald met plusminus 4.000 personen. 
Dit betekent minder arbeidsvolume en dus 
meer werk voor minder handen. 

De verschillende sektoren zijn ten vierde ook 
rechtstreeks en onrechtstreeks getroffen door 
personeelsafbouw. En tenslotte mogen we niet 
uit het oog verliezen dat de veiligheidsrisiko's 
in de ziekenhuissektor zeer hoog liggen, maar 
de arbeidswettelijke bescherming zeer laag is. 

Om deze onmenselijke arbeidsbelasting te 
verlichten wordt een verhoging van de perso
neelsnormen gevraagd tot 16 verplegenden 
per 30 bedden. Deze norm is momenteel louter 
boekhoudkundig (dus niet wettelijk) op 12 
bepaald. Minister Busquin van Sociale Zaken 
stelde reeds 2.000 nieuwe jobs in het vooruit
zicht, maar hier rijst wel een probleempje: er 
zijn nauwelijks 860 uitkeringsgerechtigde 
werkloze verpleegkundigen voorhanden. Dat 
is eigenlijk niet verwonderlijk: steeds minder 
jongeren kiezen voor een beroep waar je voor 
een hongerloon onregelmatig en zwaar werk 
moet verrichten. Of het karitatieve engage
ment om de zieke mens te helpen moet zeer 
groot zijn. We zien hoe langer hoe meer 
afgestudeerde verpleegkundigen naar het bui
tenland trekken. Duitsland en Nederland zijn 
erg in trek, maar sommigen zoeken het zelfs in 
Zwitserland. 

En als er 860 uitkeringsgerechtigde werklo
zen met een verpleegkundig diploma zijn, 
betekent dit nog niet dat die 860 allemaal staan 
te springen voor een job in het ziekenhuis. In 
procenten uitgedrukt komen die 860 werklo
zen ongeveer overeen met het percentage bij 
volledige tewerkstelling. Het kan dus nog een 
tijdje duren vooraleer de 2.000 nieuwe jobs 
ingevuld zijn. 

LIGDAGPRIJS 
Sinds 1 februari bestaat er al wel een ak

koord voor de openbare ziekenhuissektor, die 
integraal door de overheid betaald wordt. Tij
dens de onderhandelingen met de partikuliere 
ziekenhuizen kon minister Busquin vrijdag 
plots 200 miljoen uit zijn hoed toveren, door de 
achterstand die de privé door het aanslepend 
konflikt op de overheidssektor heeft opgelo
pen. Om de eisen kracht bij te zetten gingen al 
een pak partikuliere ziekenhuizen in staking, 
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Personeelsleden van het Jetse Akademische Ziekenhuis zetten hun staking 
nog wat kracht bij door enkele kruispunten te bezetten. (foto dmr) 

BEA VAN HOLSBEKE, 
VERPLEEGSTER 
• Je bent bijna elf jaar werkzaam in de 
ziekenhuisverpleegkunde. Is er in die tijd 
veel veranderd? 

„Vooral de jongste jaren is de situatie in het 
ziel<enhuis waar il< werk snel aan het achteruit
gaan. Nochtans werden er vanuit de direktie 
inspanningen geleverd om boven de norm te 
werken en om uitstekend gekwalificeerd per
soneel aan te trekken. Momenteel is er bij ons 
op de dienst één verpleegster niet vervangen. 
Er zijn bovendien veel minder leerlingen die in 
het ziekenhuis hun stage komen doen." 

• Klopt het dat die stagiairs eigenlijk als 
goedkope werkkrachten beschouwd wor
den? 

,,Dat is altijd een beetje het geval geweest. 
Men doet nochtans wel pogingen om de leer
lingen niet te laten opdraaien als goedkope 
werkkrachten. Ze zijn nu bvb. veel beter omka
derd dan toen ik stage liep, werken meer met 
monitrices. Maar je kan bijna niet werken 
zonder stagiairs, heel het systeem is erop 
gebaseerd. Er wordt op de stagiairs gerekend 
om het werk gedaan te krijgen. En zelfs dan 
gaat het dikwijls niet. Als er op mijn dienst 
patiënten liggen die zwaar hulpbehoevend 
zijn, ja, dan gaat het gewoon niet om je werk 
behoorlijk te doen, dan moet je beginnen 
schiften. 

Wanneer wij op onze dienst gaan staken, 
betekent dit in praktijk dat we de zondags-

zij het dat dringende medische en hygiënische 
zorgen nog steeds toegediend worden. 

De gemal<l<elijkste manier om het personeel 
van de partil<uliere ziel<enhuizen te herwaarde
ren is natuurlijk simpelweg hun eisen inwilli
gen. De ziekenhulsberoepen zouden daardoor 
ook weer wat maatschappelijk prestige winnen 
en hun aantrekkelijkheid voor jongeren kun
nen terugwinnen. Maar het regeerakkoord 
staat hier vierkant in de weg. De koalitiepart-
ners verbonden er zich immers toe om het 
overheidstekort tot 7% van het BNP te beper
ken. Al te gemakkelijk toegeven zou deze 
doelstelling op de helling zetten en de poort 
wagenwijd opengooien voor het andere perso
neel dat (gedeeltelijk) door de overheid betaald 
wordt. 

Want dit is nu net het paradoksale van de 
Belgische ekonomische situatie: waar de pri-
vésektor ekonomische hoogdagen beleeft en 
ruimte vindt voor betekenisvolle loonsverho
gingen, is de overheidssektor nog steeds ziek. 
Een zware openbare schuld dwingt deze sek-
tor de buikriem gespannen te houden. Om het 
sneeuwbaleffekt van de rente op de staats
schuld te stoppen, heeft de regering de fameu
ze 7 procentsnorm vastgelegd. Wat dit nu met 
de privé-ziekenhuizen te maken heeft? Minis
ter Busquin betaalt nl. de wedden van onge
veer 55.000 van de 70.000 werknemers uit de 
partikuliere ziekenhuizen. Dat zijn zij die onder 
de zogenaamde ligdagprijs vallen. De andere 
30% wordt door de privé-werkgever betaald. 
Minister Busquin wil dan ook slechts tege-

dienst toepassen. Welnu, dit komt er op neer 
dat er slechts één personeelslid per dag moet 
staken om terug te vallen op die zondags
dienst. Dit maar om te illustreren hoe krap we 
met het verpleegkundig personeel zitten." 

• Eén van de redenen om loonsverhoging 
te vragen is ook de grotere verantwoorde
lijkheid van de verpleegkundigen. In de 
praktijk zouden jullie veel meer doen dan 
statutair toegelaten is? 

„Ja, wettelijk mogen wij zeer weinig. Perfu
sies (prikken binnen venen met medikatie), 
intraveneuze (rechtstreeks in venen) spuitjes, 
enz. mogen we in principe niet doen. En dat 
gebeurt al jaren toch. Ik geloof wel dat de wet 
hier een beetje achternahinkt. Wat niet wil 
zeggen dat op bepaalde diensten (bvb. inten
sieve zorgen bij hartpatiënten) het verpleeg
kundig personeel een zware verantwoordelijk
heid draagt. Vooral voor zulke diensten speelt 
ervaring een belangrijke rol. Het zeer grote 
personeelsverloop in de verpleging bemoeilijkt 
dit natuurlijk." 

\> 
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Het Universitair Ziekenhuis van de V.U.B, te Jette staakt. Een stakingspost voor een ziekenhuis: geen gewoon zicht. 
(foto dmr) 

• Waar wreekt zich het personeelstekort In 
de ziekenhuizen het hardst? 

„Je moet tegen een veel te hoog tempo 
werken. Je kan in feite niet de nodige tijd 
besteden aan de patiënten of het werk. IHet is 
tegen de klok werken. Dan kom ik dikwijls thuis 
met een onbevredigend gevoel. Ik denk dan bij 
mezelf: daaraan en daaraan had ik meer tijd 
willen spenderen en ik ben er niet toe geko
men; of ik zit te piekeren of ik niks vergeten 
ben. Want je kan uiteindelijk niet anders dan 
schiften, prioriteiten leggen. Dan ga je de 
zwaarste patiënten zo goed mogelijk proberen 
te verzorgen, maar dat gaat automatisch ten 
koste van de andere patiënten." 

• Klagen de patiënten daar dan over? 

„Dat gebeurt wel eens. Maar de patiënt 
ondergaat eigenlijk heel die malaise zonder er 
iets tegen te kunnen doen. Als je een uur hebt 
om 15 patiënten te verzorgen, dan betekent 
dat dat je 4 minuten aan een patiënt kan 
spenderen. Als je daar bij één patiënt niet mee 
toekomt of tijd verliest, betekent dat gewoon 
datje nog sneller moet werken bij een andere. 
Je moet bvb. bij zwaar bedlegerige patiënten. 

die regelmatig van houding veranderd moeten 
worden, hielen en stuit masseren. Volgens het 
boekje neemt een stuitmassage 20 minuten in 
beslag. Wel, zo lang kan je daar natuurlijk niet 
mee bezig zijn. 

Patiënten zeggen wel eens dat vriendelijk 
zijn geen tijd noch moeite kost. Dat klopt 
natuurlijk niet. Van zodra je met iemand begint 
te praten of wat dieper op zijn of haar proble
men wil ingaan, lopen de minuten, en moetje 
die weer ergens anders terugwinnen. Vriende
lijk zijn is niet altijd zo evident als je moe bent 
en gehaast." 

• Als je nu pas 18 zou zijn, zou je dan 
opnieuw voor de verpleegkunde kiezen? 

,,Dat is een moeilijke vraag. Ik moet zeggen, 
ik doe het nog altijd even graag. Ik betreur mijn 
keuze niet. Maar ik kan me goed voorstellen 
dat jongeren nu veel minder geneigd zijn om 
verpleegkunde te studeren. In mijn tijd speelde 
het kristelijke engagement voor de medemens 
nog een heel grote rol. Vooral meisjes werden 
een beetje in de richting van sociale beroepen 
geduwd: verpleegkunde, ondenwijs, sociale 
school. Toen studeerden meisjes minder met 
het idee om later een echt beroepsleven uit te 

bouwen, karrière te maken. De ambitie lag 
lager dan bij de jongens. Werken als verpleeg
ster is trouwens moeilijk te kombineren met 
een gezinsleven. Vandaar ook het grote perso
neelsverloop." 

• Hoe wordt er bij het ziekenhuispersoneel 
gereageerd op de huidige aktles voor meer 
loon en betere werkomstandigheden? 

„De mensen zijn het echt beu om te blijven 
doomfroeten zonder veel waardering. Wat nu 
gebeurt zou vijf jaar terug ondenkbaar ge
weest zijn. We voelen ons ook sterker omdat er 
een tekort is op de arbeidsmarkt. Er werd de 
jongste jaren enorm geïnvesteerd in appara
tuur en gebouwen, maar van het personeel 
werd voetstoots aangenomen dat ze wel de
zelfde kwaliteit zouden blijven leveren tegen 
hetzelfde loon en zwaardere werkomstandig
heden. Zoiets kan niet langer. Heel die karita-
tieve sfeer is aan het verdwijnen. We doen ons 
werk maar willen daar ook voor betaald wor
den. Zeker nu men overal hoort hoe goed onze 
ekonomie wel draait. In het begin waren we 
heel onwennig tegenover betogen, manifeste
ren, staken... Maar de taal wordt harder en 
harder." r i 

WIJ - 14 APRIL 1989 14 



OMSLAGVERHAAL 

JOOS WAUTERS, 
VAKBONDSLEIDER 

moetkomen voor dat gedeelte van de «werkne
mers die op zijn betaalrol staan. Voor de rest 
moeten de privé-werkgevers maar over de 
brug komen. Dat is volgens Busquin de prijs 
van de vrijheid. Veel privé-ziekenhuizen zijn 
echter nu al verlieslatend. Vooral in katholieke 
syndikale middens doet het gerucht dan ook 
de ronde dat Busquin nu de budgettaire heilige 
speelt tenwijl de personeelsleden van de — 
overwegend katolieke — partikuliere zieken
huizen het nog steeds met minder moeten 
stellen dan hun kollega's uit de openbare 
sektor. 

HERVERDELING 
Er is nochtans een andere weg mogelijk. De 

oplossing voor de gerechtvaardigde eisen van 
het ziekenhuispersoneel zou vooral gezocht 
moeten worden in een globale heroriëntering 
van de middelen, zowel binnen de totale 
RlZIV-begrotIng als binnen het ziekenhuisbud
get. 

Het is daarom belangrijk een inzicht te 
krijgen in de richting en de grootte van de 
verschillende geldstromen. Niet alleen in het 
globaal stelsel van gezondheiszorgverstrek-
kingen, maar ook, specifiek voor wat het zie
kenhuispersoneel betreft, binnen het tot stand 
komen van de globale verpleegdagprijs. De 
Ronde Tafel over de ziekteverzekering was 
wat dit betreft ronduit ontgoochelend. Daar 
bleek overduidelijk dat het bloot leggen van 
deze geldstromen op veel verzet stoot, van 
velen zijden (en zuilorganisaties). 

Een herverdeling binnen het ziekenhuisbud
get zou in de eerste plaats ten voordele van de 
verpleegkundigen moeten gebeuren. Daartoe 
bestaan een aantal mogelijkheden: 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; de dokter-
starieven en bezoldigingen, en deze van direk-
tie en kaderpersoneel doorzichtig en kontro-
leerbaar maken, wettelijk vastleggen en unifor
meren; rechtstreekse betalingen van de zie
kenhuisrekeningen door het RIZIV (dus zonder 
tussenkomst van de mutualiteiten),... De open
baarheid van de boekhoudkundige gegevens 
van de instellingen wettelijk maken is hier 
natuurlijk een absolute voorwaarde. 

Een duurzame en strukturele oplossing voor 
de problemen van het ziekenhuispersoneel is 
nodig. De voorstellen waarover momenteel 
onderhandeld wordt (en waarover op het ogen
blik van de redaktie van deze tekst nog geen 
akkoord was) gaan al te weinig die richting uit. 
Éénmalige tegemoetkomingen, onder de druk 
van syndikale akties, hoe verantwoord ook, 
zijn slechts Pyrrusoverwinningen. Het heeft er 
veel van weg dat de huidige onderhandelingen 
voor de ziekenhuissektor eens te meer een 
gemiste kans worden. (pdj) 

• Zit U als vertegenwoordiger van het LBC 
niet een beetje in de tang tussen Busquin, 
die piots de budgettaire tieilige speeit als 
het over de partikuliere ziekenhuizen gaat, 
en de werkgevers, die niet geneigd zijn over 
de brug te komen omdat hun ziekenhuizen 
vaak al verlieslatend zijn? 

„Het is al sinds drie jaar en langer duidelijk 
dat de overtieid, en niet alleen minister Bus
quin, in de partiliuHere ziekenhuissektor ver
antwoordelijkheid draagt en financiële midde
len moet voorzien. Wij hebben dat destijds ook 
aan Dehaene gezegd. Ik vind dus niet dat wij 
het nu politiek spelen en speciaal Busquin 
willen treffen. 

Anderzijds is het ook zo dat de werkgevers 
tussenbeide moeten komen. Het is niet meer 
dan logisch dat ook zij nu middelen moeten vrij 
maken. We zitten dus niet geprangd tussen 
Busquin en de privé-werkgevers. We stellen 
gewoon beiden verantwoordelijk, overheid zo
wel als privé-werkgevers. Maar de uiteindelijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt wel 
bij de regering." 

• is de stilzwijgende steun van de zieken-
huisdirekties voor de akties, bvb. door het 
personeel ekspliciet toe te laten te gaan 
betogen tijdens de werkuren, niet aan het 
afzwakken nu er echt gestaakt wordt? 

„Aan de grondslag van onze akties liggen 
de te lage lonen en het personeelstekort. Dit 
heeft ook gevolgen voor de toekomst, omdat 
jongeren minder en minder verpleegkunde 
willen studeren. Op termijn komt dus de kwali
teit van onze gezondheidszorg in het gedrang. 
En dat raakt de werkgevers van de partikuliere 
ziekenhuizen evenzeer als de werknemers. 
Het was dus niet meer dan logisch dat de 
werkgevers niet konden ontkennen dat onze 
eisen gerechtvaardigd zijn. Maar als je a zegt, 
moetje ook b durven zeggen. En de stakingen 
die nu aan de gang zijn gaan een stapje verder 
dan betogingen of prikakties. De werkgevers 
staan tegenover een staking echter niet zo 
tolerant. Hun bekommernis behelst dan het 
gevaar dat ze een marktsegment gaan verlie
zen. De OCMW-ziekenhuizen, die niet staken, 
zouden wel eens een stukje van het marktaan
deel van de privé-ziekenhuizen kunnen inpik
ken. En die bekommernis prevaleert klaarblij
kelijk op het inhoudelijke aspekt van onze 
akties. 

Pas op, wij beschouwen de staking als het 
ultieme middel, we staken niet omdat we graag 
staken. Je mag niet vergeten dat het in onze 

Joos Wauters van de Landelijke Be-
diendencentrale (ACV): ,,akkoord is 
onvoorspelbaar". (foto Peustjens) 

sektor niet zo eenvoudig is om te staken. Bij 
het ziekenhuispersoneel leeft het spannings
veld tussen onze rechtvaardige eisen en de 
gewetensproblemen rond de zorg voor de 
patiënt zeer sterk. Het positieve is naar mijn 
mening wel dat die speciale vorm van staken in 
de ziekenhuizen, met de verzekering van de 
zondagsdienst, lukt. Niemand had dit voor 
mogelijk gehouden." 

• Wat vindt U van de uitspraak van Verhof-
stadt, die in een Aktueel-uitzending van 
twee weken terug de sociale onrust in de 
zachte sektor toeschreef aan het gevoerde 
beleid van IMartens VIII? 

„Dat is natuurlijk een valse voorstelling van 
zaken van Verhofstadt. Met de liberalen in de 
regering waren we er nog slechter aan toe 
geweest. De gezondheidszorg als gemeen-
schapszorg draagt immers niet de bekommer
nis weg van de liberalen. 

Anderzijds hebben de huidige akties wél 
rechtstreeks te maken met het regeringsbeleid 
en het beleid van Busquin. Als die de artsen 
12% loonsverhoging toekent mogen wij toch 
ook eens komen aankloppen ?" |> 
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• Ja maar, de artsen antwoorden hierop dat 
40 a 70% van hun honoraria terugvloeien 
naar de ziekenhuizen, en dat mede hierdoor 
het personeel dat niet onder de ligdagprijs 
valt betaald wordt. 

„Ik zou hierover dan wel eens duidelijkheid 
willen zien. Die afdrachten zouden eindelijk 
eens doorzichtig gemaakt moeten worden. Én 
het is toch onloochenbaar dat in tijden van 
soberheid, ook toen iedereen inleverde, de 
artsen jaarlijks loonsverhogingen kregen van 

• De voorstellen die nu ter tafel liggen zijn 
eigenlijk weinig struktureel. Had men de 
gelegenheid niet moeten aangrijpen om bin
nen het ziekenhuisbudget herverdelingen 
ten voordele van het personeel te eisen? 

„ Wij hebben voorstellen in die zin gedaan, 
en ik vind ook dat zoals de zaken er nu voor 
staan er misschien kansen gemist zijn. Maar 
zodra je een diskussie over het systeem van de 
gezondheidszorg wil aangaan vang je bot. Is 
het bvb. juist dat de artsen in een ziekenhuis 
ongestoord zelfstandig mogen inkasseren of 
moeten zij ook niet naar een vast loon evolue
ren? 

Impliciet zitten er in onze eisen wel struktu-
rele maatregelen, zoals de vraag naar pro-
grammatie. We hebben bvb. ook naar de 
parlementsfrakties dossiers gestuurd die een 
aanzet vormden om de diskussie over ons 
systeem van gezondheidszorg fundamenteel 
te voeren. Maar we merkten dat als we wat 
verder willen graven iedereen zich terug trekt. 
Hoe dichter we naar de budgettaire konse-
kwenties opschuiven, hoe meer iedereen de 
schouders ophaalt en zegt dat daar momen
teel geen ruimte voor is." 

• Busquin houdt voet bij stuk wat het totale 
bedrag van zijn toegevingen betreft. Over 
de interne verdeling daarvan laat hij de 
diskussie vrij. Maar is het aanvaarden van 
bvb. een grotere loonsverhoging ten koste 
van minder bijkomend personeel op langere 
termijn geen uitstel van het probleem? 

„Dat geschuif binnen het totale pakket is 
inderdaad een pijnlijke operatie. Maar momen
teel zijn die toegezegde bijkomende jobs niet 
voorradig op de arbeidsmarkt. Daarom kunnen 
we hier een stuk vrijmaken voor loonsverbete
ringen. Tegen '91 kunnen die 1.200 bijkomen
de jobs in de partikuliere sektor er echter wel 
zijn. Op dat moment moeten ze er dan ook 
komen." 

• Ziet U op korte termijn een oplossing 
haalbaar? 

„Dat is momenteel onvoorspelbaar." Q 

(Samenstelling pdj) 

AKKOORD IN ZICHT? 
Het sociaal overleg voor de partikuliere 

ziekenhuizen zat tot gisteren nog in het 
slop. Deze onderhandelingen zitten erg 
ingewikkeld in elkaar. Zoals wel meer ge
beurt in België, lopen verschillende tegen
stellingen er kriskras door elkaar. De vak
bonden verdedigen eigenlijk niet hetzelfde 
standpunt, en ook binnen de groep werk
gevers bestaaat niet direkt eensgezind
heid. Anderzijds zijn er wel relatieve bond
genootschappen tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties die deel uitmaken 
van dezelfde zuil. Maar bovendien door
kruist een kommunautair verschil de on
derhandelingen. In Wallonië wordt er im
mers (voorlopig) minder gestaakt dan in 
Vlaanderen en staan de werkgevers dus 
minder onder druk. In sommige regio's 
blijken momenteel voorgestelde toegevin
gen reeds geruime tijd schering en inslag 
te zijn, waardoor ze voor deze regio's 
natuurlijk hun betekenis verliezen. 

N/laandag werd in het paritair komitee 
nog eens 12 uur onderhandeld. Werkge
vers en vakbonden vertrokken tenslotte 
met een voorstel van sociaal bemiddelaar 
Robeets in handen. Dit voorstel zou door 
beide partijen aan hun achterban voorge
legd worden. Dat is intussen reeds ge
beurd, maar de tijd tussen het sluiten van 
de redaktie en de verschijning van dit 
nummer verhindert ons U daarover te be
richten. Intussen gingen de stakingsakties 
in de privé-ziekenhuizen verder. Volgens 
LBC-vakbondsleider Joos Wauters was het 
voorlopig nog onvoorspelbaar of het voor-
stel-Robeets zou aanvaard worden (zie 
kaderstuk). 

Waaruit bestaat dit voorstel? Robeets 
stelt een CAO voor twee jaar voor waarin 
toegevingen gedaan worden ten belope 
van 3,1 miljard fr. Deze houden het volgen
de in: 

— een baremaverhoging van 2% vanaf 
1 september a.s. 

— optrekking van de vergoedingen voor 
onregelmatige prestaties van 20 naar 30% 
op 1 februari '89 

— optrekking van de vergoedingen voor 
nachtwerk van 30 naar 35% op 1 juli '89 

— optrekking van de vergoedingen voor 
zondagswerk van 30 naar 40% op 1 januari 
1990 en naar 50% op 1 augustus 1990. 

— een premie van 6.000 fr. per jaar voor 
alle personeelsleden 

— voor het verplegend personeel: een 
bijkomende premie van 4.000 fr. 

— voor de hoofdverpleegkundigen: een 
bijkomende premie van 12.000 fr. 

— 600 nieuwe arbeidsplaatsen tegen 
1990 

Een aantal kwalitatieve vragen van de 
vakbonden zullen voor de grote vakantie 
van dit jaar worden besproken, en een 
werkgroep zal een onderzoek instellen 
naar de maatschappelijke problemen van 
het ziekenhuispersoneel. 

Dit voorstel legt duidelijk de klemtoon op 
de looneisen. Daaraan wordt, zij het niet 
onmiddellijk, in sterke mate tegemoetgeko
men. Het gedifferentieerde premiestelsel 
laat wat kostenbesparingen toe voor de 
werkgevers, maar zou wel op tegenstand 
van de bonden stuiten. De loonsverhoging 
en de vergoedingen gaan echter ten koste 
van de eisen voor meer (gekwalificeerd) 
personeel. Van de 1.200 toegezegde ar
beidsplaatsen voor de partikuliere sektor 
blijven er slechts 600 over, tegen 1990. 

Ook de kwalitatieve eisen worden op de 
lange baan geschoven. En het heeft er veel 
van weg dat meer strukturele ingrepen als 
een herverdeling binnen het globale zie
kenhuisbudget weer voor geruime tijd in de 
ijskast gestopt zullen worden. Want het 
voorstel-Robeets maakt, eventueel mits 
enkele minieme aanpassingen (minder 
premies, meer vergoedingen?), wel een 
kans om weer eventjes rust te brengen in 
de partikuliere ziekenhuizen. Veel zal hier 
afhangen van de militante kernen in de 
ziekenhuizen. 

Omslagfoto Ronald Szommer. 
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VERKIEZINGEN IN IRAK 

D
E jongste geschiedenis van Irak 
lieeft weinig met sprool<jes te ma
lden. De oorlog die dit land van de 
30 miljoen palmbomen met zijn 
aartsvijand Iran gevoerd heeft, en 
die 8 maanden geleden met een 
twijfelachtig akkoord werd stopge
zet, betekende een menselijke en 
ekonomische aderlating zonder 
weerga. 

Een rapport van maart 1989 van 
Amnesty International maakt melding van ge
vangenzetting en exekutie van honderden kin
deren. Op 16 en 17 maart 1988 werden 5.000 
inwoners van Halabja met chemische wapens 
door Iraakse militairen uitgemoord. 

De politiek van wederopbouw waarvan het 
land thans het voorwerp is, staat trouwens 
helemaal in funktie van de oorlog. Niet de 
burgerbevolking, het eerste en meest kwetsba
re slachtoffer van dit konflikt, maar de soldaten 
die meegevochten hebben, worden in de wat
ten gelegd. In de steden zijn zij in zeer korte 
tijd machtige rentenieren geworden die de 
mooiste appartementen toegewezen kregen, 
tenwijl hun strijdmakkers op hel platteland als 
hereboeren over grote lappen grond kunnen 
beschikken. 

In de straten en in de huizen is president 
Saddam Hussein alom tegenwoordig. Op met 
gulden slingers versierde foto's tilt hij hier een 
kind in de lucht, knuffelt hij daar een baby en 
poseert hij nog iets verder met een groepje 
moegevochten maar trotse soldaten. Ondanks 
de oorlog, ondanks het mensonterende ge
bruik van chemische wapens tegen eigen 
bevolkingsgroepen, blijft Hussein stevig in het 
zadel. 

IRAAKS KURDISTAN 
Anderhalf uur helikopter scheidde ons van 

de Koerdische stad Arbil in de gelijknamige 
provincie. De Koerden, zo verkondigde het 
regime met luider stemme, genoten het voor
deel „dubbele kiezers" te zijn. Zij brachten 
hun stem uit als Irakees én als Koerd. De 
verkiezingen kregen zo een pluralistische in
slag. Aangekomen in één van de stembu
reaus, werd het ons snel duidelijk dat dit 
pluralisme met een flinke korrel zout moest 
worden genomen. Op het stembiljet dat één 
der kiezers ons in het geheim had toegestopt, 
stonden 24 namen onder elkaar gerangschikt. 
Gezien de pluralistische bedoelingen van het 
regime lag het voor de hand dat de Irakese 
kiezer zijn stem op één van de verschillende 
partijen had kunnen uitbrengen, met name op 
de regeringsgezinde Baathpartij, op de onaf-

hankelijken of de nationalistische Kurdistan 
Democratie Party (KDP). 

Maar zo had het officiële pluralisme het niet 
begrepen. Er kon uitsluitend op personen 
gestemd worden, zodat regeringsgezinden, 
onafhankelijken en Koerden ,,broederlijk" in 
één kolom onder elkaar vermeld stonden en de 
niets vermoedende vaak ongeletterde kiezer 
de indruk kreeg dat de kandidaten van wie één 
zijn voorkeur zou gaan genieten, allen tot één 
en dezelfde lijst behoorden. 

In de vier bureaus die wij bezochten, vielen 
nog andere tegen de demokratie indruisende 
onregelmatigheden op te tekenen. De stem
mingen verliepen niet altijd geheim. Wij zagen 
verschillende mensen zich in één hokje sa-
mendrummen, wij zagen twee vrouwen hun 

Op 1 aprit j.f. vonden in trak 
nationale verkiezingen plaats. 
Uit 952 kandidaten kozen (op 
een totale bevolking van 15 mil
joen inwoners) de Irakezen 250 
afgevaardigden voor hun Natio
naal Parlement. Omdat het Wes
ten zich mocht vergewissen van 
het demokratische verloop van 
deze verkiezingen, werden een 
aantal buitenlandse delegaties 
ter supervisie uitgenodigd. Van 
een van deze delegaties maakte 
kamerlid Daan Vervaet deel uit. 
Samen met een aantal van zijn 
ambtsgenoten vertrok hij op 28 
maart j.l. naar Bagdad. Hier zijn 
verhaal. 

stem met het biljet tegen een muur uitbrengen, 
wij zagen een groep mannen luid diskussië-
rend hun stemgedrag voor de aanblik van de 
menigte met elkaar vergelijken. 

Ook zonder een bezoek aan een kiesbureau 
kon men veronderstellen dat de Iraakse verkie
zingen ver stonden van de demokratische 
grondbeginselen. Men hoefde maar de voor
waarden onder de loep te nemen om in aan
merking te komen voor het kandidaatschap, 
zoals deze genoteerd stonden in de regerings
krant The Bagdad Observer van 1 april 1989; 
„By law, the candidates for the Assembly 
should bear Iraqu nationality and should have 
contributed to the war effort, whether by figh
ting at the front, donating cash or gold or 
having intellectual and literary works on the 

War." De naklanken van de oorlog ontzagen 
niets of niemand. 

KAT- EN MUISSPEL 
Toen wij uit het laatste te inspekteren stem

bureau stapten voelden wij ons onbehaaglijk. 

Hoe demokratisch een regime is, valt minder 
af te lezen van de door de overheid georkes-
teerde evenementen, dan aan gesprekken met 
de plaatselijke bevolking. Wij verwijderden ons 
diskreet van de groep en van onze officiële 
gids, en begaven ons in het labyrintische 
konglomeraat van straten dat de citadel van 
Arbil omgeeft. In de verte zagen wij een jonge 
Koerdische vrouw op ons afkomen en spraken 
haar aan. Als een schichtige hinde speurde ze 
om zich heen en murmelde in gebroken En
gels: ,,Gelooft u toch vooral niet alles wat men 
u zegt. Ik kan lezen, schrijven en spreken, ook 
ik kan dus president worden". En iets kalmer: 
,,Mag ik u op de thee uitnodigen?" 

Wij hadden nauwelijks tijd om bij onszelf na 
te gaan of wij haar voorstel zouden aanvaar
den of ons bij de groep voegen, want plots 
kwamen van verschillende kanden militairen 
aangelopen. Wij probeerden de achtervolgers 
af te schudden. 

Maar onze hoop was ijdel. Er ontspon zich 
een kat- en muisspelletje met de militairen en 
tenslotte gaven wij ons gewonnen. Sir, sir! You 
have to go back, your group is waiting! Was 
het een vergelding voor ons optreden dat we 
anderhalf uur lang moesten wachten op de 
helikopter die ons naar Bagdad terugvoerde, 
of is de oorlog nog niet gedaan? 

DOODSKREET 
Wij zouden ons verslag met een gunstige 

noot kunnen afronden en besluiten dat Irak in 
the springtime is of lts democracy, indien wij 
de verschrikkingen van de chemische oorlog
voering uit ons hoofd zouden zetten, indien wij 
de megalomane personenkultus rond presi
dent Saddam Hussein uit het oog konden 
verliezen, indien wij de systematische schen
ding van de meest elementaire mensenrech
ten door de vingers konden zien, en bovenal: 
indien wij de beestachtige moord op duizen
den Koerden — mannen, vrouwen en kinderen 
— konden vergeten. Maar een menselijke 
doodskreet blijft nagalmen. 

Daan Vervaet 
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NEDERLAND AARZELT MET 
VASTE OEVERVERBINDING 

WESTERSCHELDE 

D
E plannen voor de realisatie van 
een vaste oeververbinding over de 
Westerschelde zijn met nieuw 
Reeds twintig jaar cirkuleren di
verse studies om Zeeuws-Vlaan-
deren met de rest van Zeeland en 
Nederland te verbinden In 1977 
stelde de Rijksovertieid een tracé 
vast bij Kruiningen-Perkpolder De 
aanleg van de VOW werd echter 
telkens weer uitgesteld In 1982 

besliste diezelfde overheid expliciet af te zien 
van de bouw van een vaste oeververbinding 
Nauwelijks vier jaar later gaf een volgend 
kabinet opnieuw ruimte om het VOW-projekt te 
bestuderen 

Eind 1987 startte de eerste faze van de 
(verplichte) milieueffektrapportage (MER) Een 
jaar later weerhiekl de Zeeuwse provinciale 
overheid m een eerste MER-rapport zeven 
tracés Een recente beslissing van de Provin
ciale Staten van Zeeland beperkte de keuze tot 
drie 

REGIONAAL? 
Opvallend is wel dat heel wat beslissings

macht bij de Zeeuwse Provinciale Staten ligt 
De nationale overheid lijkt slechts op afstand 
toe te zien Dit is merkwaardig, temeer daar 
vele ingewijden wijzen op het (inter)nationale 
karakter van de oeververbinding Zij stellen 
onomwonden dat de VOW de tussenschakel is 
voor een snelle en direkte verbinding van de 
Rotterdamse haven met Noord-Frankrijk, en 
dus met de Kanaaltunnel in Calais De VOW 
moet Rotterdam toelaten haar aandeel in de 
stukgoed- en kontainertrafiek op Groot-Brittan-
nie verder uit te bouwen 

Zeeland situeert het nut van de VOW daar
entegen in de regionale, en hoogstens interre
gionale sfeer De VOW dient er om „de twee 
delen van Zeeland beier dan nu met elkaar te 
verbinden teneinde de regionale centra en 
industriegebieden in onderlinge samenhang te 
kunnen vergroten" De ekonomische ontslui

ting van Zeeuws-Vlaanderen, en de uitdunning 
van een van Nederlands zwaarste kongestie-
gebieden staat hierbij vooraan Cijfers over de 
uit filevorming voortvloeiende ekonomische 

Behoren de veerdiensten Vlls-
singen-Breskens en Krulningen-
Perkpolder straks tot het verle
den? tn Nederland (iggen alvast 
plannen op tafel om een vaste 
oeververbinding over de Wester
schelde (VOW) te realiseren. De 
jongste maanden kwam het dos
sier in een stroomversnelling te
recht. Toch moeten nog heel wat 
knopen worden doorgehakt. 7^ 
onder meer de keuze van de 
plaats waar de oeververbinding 
zal worden gebouwd en het 
soort verbinding dat zal worden 

Hoewel de oeververbinding inte
graal op Nederlands grondge
bied zal liggen, is ook Vlaande
ren betrokken parU|. Antwerpse 
havenkringen lieten reeds een 
duidelijk n/ef horen tegenover de 
plannen voor de bouw van een 
brugverbinding. 
Twee aannemerskombinatles 
zijn Inmiddels druk doende om 
deze gigantische opdracht 
straks in hun orderbMk te kun
nen inschrijven. Recente uit
spraken van de Nederlandse mi
nister van Verkeer en Waterstaat 
trekken echter een fikse streep 
door hun financieringsplannen. 

schade zijn indrukwekkend Het McKinsey-
rapport „Afrekenen met de files" becijferde 
het jaarlijks tijdverlies aan de veren (1985) op 
ruim twinig miljoen gulden (360 miljoen frank) 

Dat de Nederlandse Rijksoverheid de VOW 
een louter regionaal karakter toedicht, kadert 
in een dubbele strategie Allereerst wenst men 
het buitenland (in casu Belgie/Vlaanderen) zo 
mm mogelijk te alarmeren Andere waarne
mers zien hienn echter ook een strategie van 
kostenspreiding „Door het overbeklemtonen 
van de regionale funktie van de VOW, wil Den 
Haag zoveel mogelijk de financiële last van het 
projekt doorschuiven naar de Provincie Zee
land " 

ELIMINATIE 
Momenteel staat men voor een dubbele 

keuze Een recente beslissing van de Zeeuwse 
overheid het drie mogelijke traces open Inte
ressant hierbij is dat men in het oorspronkelij
ke MER-rapport (november 1988) nog zeven 
tracés had uitgetekend De opties Vlissingen-
Breskens, Hoofdplaat-Borssele (met een 
West- en Oost-tracé) en het Oost-trace van 
Terneuzen Oost-Goes zijn vervallen De elimi
natie van dit laatste projekt komt tegemoet aan 
de sterke kritiek die door een aantal milieuver
enigingen was geuit Ondermeer de Zeeuwse 
Milieufederatie had zich sterk tegen deze keu
ze verzet De doorsnijding van de landschap
pelijk bijzonder waardevolle Zak van Zuid-
Beveland was voor hen totaal onaanvaard
baar 

Blijven dan nog dne tracés Kruiningen-
Perkpolder, Terneuzen-Ellewoutsdijk en de 
westelijke variant van Terneuzen Oost-Goes 
Opvallend hierbij is dat de mogelijkheid voor 
een verbinding tussen Kruiningen-Perkpolder 
nog steeds behouden blijft Dit tracé is welis
waar veruit het goedkoopste van de drie aan
gehouden opties, doch gezien zijn ekstreem 
oostelijke ligging blijft de instandhouding van 
het veer Vlissingen- Breskens in dit geval 
noodzakelijk De afschaffing van dit veer, al
thans wat het gemotoriseerde verkeer betreft, 
was nochtans een van de uitgangspunten voor 
het op punt stellen van het exploitatieplan voor 
de VOW Ovengens, het tracé Kruiningen-
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Een van de mogelijkheden is een hangbrug (56 meter boven het water). 

Spel(takulair is deze wel. . . 

Perkpolder ligt biezonder dicht bij de momen
teel reeds in aanbouw zijnde Liefkenshoektun-
nel. 

HANGBRUG 
Een tweede keuze betreft de aard van de tot 

stand te brengen verbinding. Hier precies ligt, 
met name voor de Antwerpse haven, een 
adder onder het gras. Op dit ogenblik zouden 
nog twee projekten worden onderzocht. Een 
eerste bestaat uit een hangbrug over de hoofd
vaargeul, met zogenaamde viadukten over de 
sekundaire vaargeulen. Deze optie wordt ge
promoot door de aannemerskombinatie Tol-
brug Exploitatie Maatschappij (TBtwl), een kon-
cern waarbij, naast het konstruktiebedrijf 
Grootint en de Nationale Investeringsbank, 
vooral Nederlandse staalreus Hollandia-Kloos 
betrokken is. Dit bedrijf wordt geleid door Rob 
Lubbers, broer van de Nederlandse premier. 
Hoewel geen enkele officiële gesprekspartner 
openlijk deze familierelatie als een biezonder 
element in het dossier wil vermeld zien, lijkt het 
traditionele „stapje-voor" niet uitgesloten. 

Naast TBt^ is er de Exploitatiemaatschappij 
Westerschelde. Haar voorkeur gaat uit naar 
een tunnelkonstruktie. De gezonken tunnel, 
een soort aan elkaar te koppelen betonnen 
dozen (zoals bijvoorbeeld de Antwerpse Ken-
nedytunnel), komt er, ofwel over de ganse 
breedte van de Westerschelde, ofwel enkel 
onder de hoofdvaargeul (met een brugverbin-
ding over de zijamien). De Exploitatiemaat
schappij Westerschelde is een Nederlands-
Belgische kombinatie. Bij de Belgische bedrij
ven, die goed zijn voor een participatie van 

zo'n 30 %, noteren we namen als De Meyer 
LL&N, CFE en SBBM. Hoewel deze groep, die 
reeds twintig jaar aan een mogelijk VOW-
projekt werkt, zich voornamelijk heeft geprofi
leerd als voorstander van de tunnelkonstruk
tie, is zij ook bereid de bnjgkonstruktie voor 
haar rekening te nemen. 

De mogelijke optie voor een hangbrug over 
de Westerschelde doet het VOW-dossier met

een ook in Antwerpen belanden. De Tolburg 
Exploitatie Maatschappij becijferde haar deel
name aan het projekt op basis van een hang
brug, waarvan het wegdek zich 56 meter 
boven het water zou bevinden. Meteen haalde 
men de woede van de Antwerpse havenge-
meenschap op de hals. Havenschepen Jan 
Devroe, en met hem de Antwerpse gemeente
raad, acht de bouw van een Scheldebrug 
onverantwoord. De brugkonstruktie zou hoog
tebelemmerend en bovendien nautisch kwets
baar zijn. Antwerpen verwijst hierbij naar het 
Scheidingsverdrag van 1829 en het Internatio
naal Waterwegenstatuut van Barcelona van 
1921 dat voor de Antwerpse haven een onbe
lemmerde doorvaart én qua diepte én qua 
hoogte voorziet. De Antwerpse eis om de 
doorvaarthoogte op te trekken naar ruim 90 
meter, lijkt langs Nederlandse zijde niet te 
worden gehoord. Hoe het dan in de toekomst 
moet met op de Boelwerf (Hoboken) gebouwde 
offshore- konstrukties (zoals het 90 meter hoge 
boorplatform Yatzy), of de vierde generatie 
kontainerschepen, blijft een open vraag. 

Als gevolg van het Antwerpse njet is het 
staalkonstruktiebedrijf Hollandia aan een te
genoffensief begonnen. Hollandia voorziet mo
menteel de inlassing van een uitneembaar 
gedeelte in de hangbrug. Dit leidt echter niet 
alleen tot heel wat extra kosten, ook het 
wegnemen en terugplaatsen van dit segment 
zal telkens nogal wat tijd in beslag nemen. De 
initiatiefnemers hebben er in elk geval alle 

> 

De Antwerpse havengemeenschap heeft het niet begrepen op de hangbrug. De 
konstruktie zou belemmerend werken en nautisch kwetsbaar zijn. 
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baat bij de hoogte van de Westerscheldebrug 
te beperken. Lijkt een 90-meter hoge brug 
technisch best haalbaar, technici rekenden 
voor dat iedere meter hoger, een 25 meter 
langere aan- en uitloopbrug vereist. De finan
ciële gevolgen van deze optie zijn dan ook 
navenant. 

Daarbij komt dat de mogelijke keuze voor 
een brugverbinding ook in militaire kringen op 
een ernstig voorbehoud stuit. Zo zou met 
name binnen de NAVO nogal wat verzet rijzen 
tegen een dergelijke konstruktie: bij het instor
ten van de brug kan de toegang tot Antwerpen 
worden belemmerd. 

ZEEBRUGGE PRO 
Interessant om volgen is de reaktie langs 

Vlaamse zijde. In tegenstelling tot de Antwerp
se Havengemeenschap staan Gent en Zee-
brugge niet negatief tegenover het VOW-pro-
jekt. De Gentse havenschepen Verheecke ver
klaarde eind vorig jaar positief te staan tegen
over de VOW. Dit evenwel op voorwaarde dat 
de verbinding westelijk van Terneuzen komt. 
Voor voorzitter Traen van de Maatschappij van 

Als antwoord op het Antwerpse protest paste de Nederlandse staalreus 
Hollandia haar plannen aan. Voor uitzonderlijk hoge transporten wordt nu een 
uitneembaar bruggedeelte (lengte: 200 meter) voorzien. 

FINANCIËLE 
OVERHEIDSINBRENG 
NOG ONZEKER? 

De kosten van de vaste oeververbinding 
worden geschat op ruim 15 miljard fr. Nu 
reeds staat vast dat de VOW, net als beide 
Scheldeveren, als een tolverbinding zal 
worden geëxploiteerd. Aan de partikuliere 
onderneming die de VOW bouwt en uitbaat 
zal, zowel door de Rijks- als door de 
Provinciale overheid, een jaarlijkse bijdra
ge worden betaald. Momenteel besteden 
net Rijk en de provincie Zeeland respektie-
velijk 30 en 4 miljoen gulden per jaar aan 
de Scheldeveren. Beide overheden zijn in 
principe akkoord dit bedrag gedurende 25 
jaar aan de exploitatie-maatschappij door 
te betalen. 

Enkele weken terug verklaarde de Ne
derlandse minister van Verkeer en Water

staat mevr. N. Smit-Kroes, dat dit bedrag 
onmogelijk volledig kan worden geïnde
xeerd. Waarnemers ven/vijzen naar een 
recent schrijven van de minister dat het 
voor indeksatie vatbare bedrag quasi hal
veert. Smit-Kroes gaat hiermee in tegen 
eerdere, begin 1988 geformuleerde, belof
ten, en haalt zo een fikse streep door de 
rekening van beide aannemerskombina-
ties. Woordvoerders bevestigen dat deze 
houding de verdere plannen volkomen op 
de helling zet. „ Wanneer men straks komt 
tot de keuze van het tracé en de aard van 
de verbinding, zou het wel eens kunnen dat 
men vaststelt dat tieide partikuliere aanne-
merskoncerns bedanken voor de op
dracht", zo luidt het. Hoe dan ook, Smit-
Kroes lijkt niet bereid op haar standpunt 
terug te komen. 

de Brugse Zeevaartinrichtingen kan „de brug 
of de tunnel over of onder de Westerschelde 
de direkte bruikbaarheid van het hinterland 
van Zeebrugge enkel gevoelig verhogen". 
Traen opteert, wat de verbinding in België 
betreft, duidelijk voor het tracé ten westen van 
Terneuzen en verder via Maldegem en Jabbe-
ke naar Calais. De mogelijke aansluiting van 
de VOW op ons vierbaanswegennet vormt 
alvast een bijkomend element in het dossier. 

AFWACHTEN 
Momenteel blijft het echter afwachten. Nie

mand durft nog een definitieve datum voor de 
aanvang van de werken te noemen. Eind dit 
jaar verwacht men wel een definitieve keuze 
van het tracé. Wanneer de eerste spade in de 
Zeeuwse grond komt, blijft een open vraag. 
Wanneer de eerste wagen over of onder de 
Westerschelde zal kunnen rijden, is het al 
evenzeer. 

Beide aannemerskombinaties houden reke
ning met een bouwtijd van vier tot vijfjaar. Veel 
zal echter afhangen van het financiële entoe-
siasme van de Nederlandse overheid. Komt 
deze niet over de brug, dan kan men het VOW-
projekt wel weer in de koelkast stoppen. 

Nico Moyaert 
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BITSIG DEBAT 
De VOW maakt deel uit van het onder

tussen tot reusachtige proporties uitge
groeide Nederlands-Vlaams dossier inzake 
infrastruktuurwerken en leefmilieu. Een 
dossier dat, volgens vele waarnemers een 
steeds bitsiger karakter krijgt. 

Wilfried Vandaele, algemeen-sekretaris 
van het Algemeen-Nederlands Congres, 
heeft het onomwonden over „het Grote 
Blufpokerpsel". 

Vlaanderen en Nederland zijn afwisse
lend vragende partij. Zo is Vlaanderen 
vragende partij inzake de aard van de 
VOW, de uitbaggering van het kanaal 
Gent-Terneuzen, de nieuwe sluis in Ter-
neuzen, de werken aan de Zwingeul en de 

verdieping van de Westerschelde (waar 
sinds eind maart een Nederlandse prin-
ciepsbeslissing op handen lijkt). Onze 
noorderburen zijn dan weer vragende partij 
op tal van andere terreinen: het debiet en 
de kwaliteit van het Maaswater, de zuiver
heid van de Schelde, de uitbreiding van het 
vliegveld Beek, de doortocht van de TGV 
en de aanleg van de aangepaste wegver
bindingen voor de VOW. 

Sinds kort liggen de meeste van deze 
dossiers op de werktafel van Johan Sau-
wens, gemeenschapsminister van Open
bare Werken en Verkeer. Sauwens, die 
zich ook in andere dossiers liet opmerken 
door zijn direkte stijl, stelde „het projekt 
van de Westerscheldebrug in dezelfde 
sfeer te zullen beantwoorden als de Neder
landse tiouding tegenover de verdiepings-
werken van de Schelde". Populair uitge

drukt: „De vriendschap kan niet blijven 
van een kant komen", aldus Sauwens in 
een reaktie op zijn werkbezoek aan zijn 
Nederlandse kollega Smit-Kroes. 

Officieel Nederland reageerde verrast. 
Overigens lijkt men er nogal wat moeite te 
hebben met de gewijzigde staatsstruktuur 
in dit land. De reaktie van ir. J.P. Korbee, 
consul der Nederlanden te Gent, is hiervan 
een typische illustratie, f^et betrekking tot 
het VOW-dossier merkt Korbee droogjes 
op dat „bindende afspraken, over welke 
oplossing dan ook, enkel op nationaal ni
veau kunnen worden gemaakt. Dit is op 
Rijksniveau". Sauwens voelt zich hierdoor 
met gehinderd. In een gesprek met De 
Nieuwe Gazet verklaarde hij te geloven „in 
een nabuurschap dat dag-in-dag-uit wordt 
opgebouwd, niet in een nabuurschap met 
grote verdragen en juridische teksten". 
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Mogelijke trajekten voor de oeververbinding, de drie resterende tracés in kursief. 

1. Vlissingen-Breskens; 2. Hoofplaat-Borssele (met twee varianten: een West- en een Oost-tracé); 3. Terneuzen-
Ellewoutsdijk; 4. TerneuzenOost-Goes (met opnieuw twee varianten: een West- en een Oost-tracé); 5. Kruiningen-
Perkpolder. 
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EUSKO ALKARTASUNA 
KONGRESSEERDE 

Het volksnationalisme van Baskenland is 
levend en wel en heeft verleden week een 
krachtig signaal gegeven van zijn jeugdig 
dinamisme Het 2e kongres van de Baskische 
Volksunie Eusko Alkartasuna (EA) ging nl 
door op 1 en 2 apnl te Bilbo, met meer dan 
1 200 deelnemers De Volksunie was er verte
genwoordigd door senator Hans De Belder 

Sedert nauwelijks twee jaar heeft deze jonge 
partij zich opgedeeld uit de meer konservatief-
burgerlijke en tot de kristendemokratie beho
rende PNV Indien deze laatste 20 % der 
Baskische stemmen vertegenwoordigt, dan is 
de EA met haar 16 a 17 % op weg om een sterk 
alternatief te worden 

Beide partijen zetten zich echter af tegen de 
ETA die onwettelijk en gewapenderhand, de 
Baskische zelfstandigheid wil uitlokken Op dit 
ogenblik zijn echter onderhandelingen aan de 
gang tussen de ETA, de Spaanse regering en 
Algerije, dat bemiddelend optreedt 

GARAIKOETXEA 
De bedoeling van dit kongres was voor een 

deel organisatorisch, maar ovenwegend ging 
het om de bepaling van het sociaal-ekono-
misch profiel van de EA die voortaan wenst 
gekwalificeerd te worden als progressief so-
ciaal-demokratisch Binnen de volksnationalis-
tische ideologie treedt zij kordater op dan de 
PNV, die soms tevreden blijkt te zijn met 
enkele manifestaties voor administratieve de
centralisatie, die door Madrid worden toege
staan en rekent meteen het zuidelijker liggend 
Navarra bij in haar Baskische ambities o m 
inzake steun aan het onderncht in de Baski
sche taal In Navan-a kwamen en komen zich 
vrij veel Spanjaarden vestigen, wat het Bas-
kisch element aldaar verwatert de EA rea
geert daartegen i 

Karlos Garaikoetxea, 
het Europees EA-lid. 

De charismatische voorzitter van de EA, 
Karlos Garaikoetxea, werd in zijn mandaat 
herbevestigd hij zetelt ook m het Europees 
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Parlement, waar hij zijn partij vertegenwoor
digt in de Europese Vrije Alliantie, waarvan 
ook de Volksunie lid is. 

Verschillende vertegenwoordigers van an
dere volksnationalistische partijen brachten 
een groet aan dit levendig en entoesiast kon-
gres: Oksitanen, Bretoenen, Val d'Aostanen, 
Sarden, Korsikanen, Galiciërs, Katalanen, An-
dalusiërs, ook vertegenwoordigers van het 
Polisario. 

In naam van de Volksunie zette senator De 
Belder uiteen welke rol de partij speelt in de 
aan gang zijnde staatshervorming in België. 
De invloed die de VU op vorm en inhoud van 
de federalisering uitoefent droeg de uitgespro
ken belangstelling weg van de leden van de 
Eusko Alkartasuna en van de andere volksna
tionalisten. 

Het spoor dat wij aldus trekken naar het 
Europa der Volkeren wordt nauwlettend door 
onze zusterpartijen gevolgd. Wij mogen niet 
vergeten dat voortaan niet meer België onze 
uitdaging is, maar wel Europa I Het Europa van 
de EEG-lidstaten, dat voor ons met het eind
doel is, maar slechts een stap in de richting 
van het Europa der Volkeren en der regio's. En 
daar hebben wij, zoals n.a.v. dit kongres geble
ken is, een reeks entoesiaste nationalistische 
partners voor. 

Hans De Belder 

PRENT 
KAARTEN 
UIT 
FRANS-
VLAANDEREN 

„Menschen Lyk Wyder" is een Frans-
Vlaamse vereniging met zetel te Godewaers-
velde (F) nabij Poperinge (B). Ze heeft tot doel 
de Nederlandse taal en kuituur in Frans-Vlaan-
deren te bevorderen. Maar hiervoor zijn fond
sen nodig. Daarom stelt de vereniging haar 
eerste twee reeksen (2 x 20) pentekeningen 
voor die Frans-Vlaanderen afbeelden. De kun
stenaar is J.CI. Bottin uit Ochtenzeele nabij 

Kassei. De kaarten zijn van donkerbruine af
druk op ivoorkleurige achtergrond. Tweetalige 
beschrijving. Niet beschikbaar in de winkels. 
Een ongineel geschenk om een verzameling te 
beginnen. 

Een reeks van 20 kaarten kost 340 fr. en is te 
bestellen bij Frank Allacker, Goudenhoofd
straat 2 te 8970 Poperinge. Giro 000-1602114-
62. 

Het Plus-Sparen van het blauwe fabriekje. 

Ik krijg meer intrest! 
Heb je de dag van vandaag geen geld, dan kom 

je geen stap meer vooruit. Logisch dus dat mijn 
spaarcentjes daar zitten waar ze mij meer opbrengen: 
bij 't Krediet aan de Nijverheid. 

Doe ik nu extra voordeel dankzij dat 
"PLUS-SPARENr Want elk beetje geld dat ik tussen 
1 april en 30 juni '89 op mijn spaarboekje zet, 
brengt mij een uitzonderlijke aangroeipremie op 

van l,257o* bovenop de basisintrest van 3,757o. 
Moet ik mijn geld wél op m'n boekje laten tot 
31 december. Loont de moeite vind ik. 

Méér sparen voor 't zelfde geld is dus 
niet moeilijk. Je opent nu 'n spaarboekje bij 
't Krediet aan de Nijverheid en je geniet direkt van 
"PLUS-SPAREN!' Mooi meegenomen zeg ik! 
*Wettelijk maximum. 



Op 16 april 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 Barrlkadenplein 
vanwaar we gezamenlijk vertrekken on
der de NOOIT MEER OORLOG-slogan 
naar de verzamelplaats aan het Centraal 
Station. 

VERVANGING 
LANCE-RAKET 

Een invloedrijk deel van de militaire en 
politieke top van de NAVO probeert de legers 
die front in Duitsland staan opgesteld, een 
nieuwe kernraket voor de korte afstand (400 
km bereik) aan te smeren. Voor een dergelijk 
wapen op grote schaal en bedrijfsklaar aan de 
troepen kan geleverd worden, gaat er een 
decennium voorbij. Ondertussen moeten de 
hoogoplopende ontwikkelingskosten betaald 
worden. De Amerikanen hebben bij dergelijke 
projekten een groot financieel voordeel. Het 
zijn hun bedrijven die mogen ontwikkelen en 
bouwen en daar rijkelijk voor betaald worden. 
Als op voorhand kan vastgelegd worden dat de 
Europese legers de raket eveneens (moeten) 
aanschaffen, is de kost voor een belangrijk 
deel afgewenteld op de belastingsbetalers in 
andere landen. 

De opvolger van de LANGE zal opgenomen 
worden in het arsenaal en de bevelsstruktuur 
van de landmacht. De globale militaire ont
plooiing van de Amerikaanse strijdkrachten 
laat de inzet van dit wapen slechts toe bij de 
troepen in Duitsland en in Korea. In Europa 
mogen we spreken van een militaire ontspan
ning zonder weerga in de geschiedenis sinds 
1945. In Korea lijkt het hopeloos verstarde en 

achterlijke Noorden geen aanleiding te geven 
tot een dergelijke krachtstoename. 

Overal elders in de wereld waar een Ameri
kaans militair ingrijpen denkbaar wordt, is het 
zonneklaar dat het vooral de luchtmacht en de 
zeemacht zullen zijn die met de inzet van dit 
soort kernwapens voor de korte afstand zullen 
dreigen (of effektief aanwenden...). Daarom 
worden er vele honderden cruise-raketten, 
vergelijkbaar met de Florennes-versie, op oor
logsschepen en bommenwerpers geplaatst. 
Voor dit „kleinere" werk beschikken de Ameri
kaanse gevechtsvliegtuigen over een raket die 
vanop een paar honderd kilometer trefzeker 
naar het doel kan gelanceerd worden. Zowel 
Fransen als Britten hebben de taktische voor
delen van dit laatste type ingezien en werken 
aan gelijksoortige wapens. 

Waarom die nadruk op het toch invoeren 
van een opvolger van de LANGE in Europa als 
de voordelen van hun aanwezigheid en inzet 
met een atoomkop zo beperkt zijn ? Is de reden 
niet veeleer politiek? 

SUPERARTILLERIE 
De NAVO-legers worden thans uitgerust met 

een hoogtechnologische raketwerper. Elk 
voertuig heeft op dit ogenblik twaalf raketten 
die met grote trefzekerheid 30 km ver kunnen 
geschoten worden. Er is voorzien dat van dit 
soort superartillerie een duizendtal voertuigen 
zullen aangeschaft worden. Het grote voordeel 
van dergelijke raketsystemen is dat ze perma

nent kunnen verbeterd worden en bijzonder 
flexibel zijn. 

Elke raket kan geladen worden met — al 
naargelang de behoefte — mijnen, pantser-
doorborende mini-raketjes die elk hun eigen 
doel opzoeken, splinterbommetjes tegen men
selijke doelwitten, speciale munitie voor de 
vernietiging van startbanen... Een cocktail van 
deze ingrediënten kan desgewenst ook ver
schoten worden. En elke raket kan een opper
vlakte met springstof bedekken die met de 
gewone artilleriestukken gewoon onhaalbaar 
is. De militaire voordelen zijn duidelijk. 

De opvolger van de LANGE zou per twee op 
dit nieuwe stalinorgel geïnstalleerd worden. 
Deze raket hoeft dan niet noodzakelijk met een 
atoombom geladen worden. Het is evengoed 
mogelijk om ze met de boven opgesomde 
submunitie te laden. Op het centrale front zou 
het dan denkbaar worden om bliksemsnel 
belangrijke segmenten van de strijdkrachten 
en politieke beslissingscentra aan de overzijde 
uit te schakelen zonder de inzet van kernwa
pens. Met andere woorden hetzelfde effekt 
bereiken als mét het gebruik van ,,taktische" 
atoombommen. Erg defensief is dit allemaal 
niet en het kan de pas begonnen en veel 
belovende militaire ontspanning in Europa 
sterk bezwaren. Zeker omdat het voor de 
tegenstander niet mogelijk zal zijn om te weten 
of de stalinorgels toch niet klaar staan om 
atoombommen af te schieten... 

De werkgroep Internationale Samenwerking 
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WETSTRAAT 

HISTORISCH FORFAIT 
NAAR GESCHIEDENIS 
ET de toepassing van de bio
logie in de ziekenhuizen — en 
dit zowel bij de diagnose (on-
derzoel< van bloed, urine en 
weefselfragmenten bvb.) als 
bij de behandeling (radiografi
sche straling, laserstralen en 
nukleaire terapie bvb.) — 
loopt het de spuigaten uit. 
Overkonsumptie en misbrui
ken zijn de vaste regel, en 

bovenop is er nog een serieuse kommunautai-
re scheeftrekking. 

De programmawet van eind 1988 wilde defi
nitief paal en perk stellen aan de tomeloze 
ekspansie van de klinische biologie. Dit diende 
te gebeuren door de invoering van een forfait. 

Walter Peeters juichte dit initiatief toe. Tege
lijkertijd benadrukte hij evenwel dat voor de 
berekening van het forfait uitgegaan moet 
worden van „korrekte, objektleve en objekti-
veerbareparameters". Bij wijze van voorbeeld 
citeerde hij het aantal en het type van bedden, 
de bezettingsgraad, de personeelsbezetting, 
de opleidingsmogelijkheden, het aantal door
verwezen patiënten, het aantal raadplegingen, 
opnamen en spoedopnamen. Bovendien be
pleitte hij een „fleksibel" forfait. Naargelang 
de evolutie en de noodwendigheden zou het 
geregeld moeten aanpasbaar zijn. 

,HISTORISCH' 
Minister Busquin van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid slaagde er echter in de goe
de intentie van het forfait te verknoeien. Hij 
maakte er een „historisch" forfait van, een 
forfait waarbij uitgegaan wordt van de verstrek
kingen klinische biologie in het jaar 1987. 

Dit betekent doodeenvoudig de beloning 
van de overkonsumptie van het verleden, de 
beloning van de gegroeide misbruiken. 

Dit betekent bovenop de bestendiging van 
de gekende onrechtvaardige en onverantwoor
de interregionale transferten. En deze hebben 

volgens de VU-senator niets meer gemeen 
met de interpersonele solidariteit van ons so
ciaal zekerheidsstelsel. 

Enkele cijfers staven dit ten volle. Door 
toepassing van het historisch forfait ontvangt 
Vlaanderen voor de klinische biologie gemid

deld 175 fr. per verpleegdag, Brussel 395 fr. en 
Wallonië 357 fr. Van de voorziene enveloppe 
van 6,9 miljard gaat er aldus om en bij 2,5 
miljard naar Wallonië. Stellen we het nationaal 
gemiddelde op 100 dan krijgen de Vlaamse 
ziekenhuislabo's 68, de Brusselse 150 en de 
Waalse 136. Het besluit van Peeters: ,,0p 
deze wijze worden op blijvende wijze minder 
financiële middelen ter beschikking gesteld 
van de Vlaamse ziekenhuizen, en dus onrecht
streeks voor alle personeelsleden die er werk
zaam zijn. En dat ten/i/ijl we gekonfronteerd 

Nog onlangs kwam prof. Herman 
DeJeeck In het „Ekonomisch en 
Sociaal Tijdschrift" tot het be
sluit dat het inkomen uit sociale 
zekerheid per hoofd In Wallonië 
31 % hoger ligt dan in Vlaande» 
ren. Btj de oorzaken hiervan die
nen zeker de demografische ont
wikkeling (groter aanüil bejaar
den) en de ekonomische toe
stand (groter aantal werklozen) 
vermeld. 
Maar er is meer. Vooral dan op 
het vlak van de ziekteverzeke
ring waaraan een kommunautai-
re smet kleeft. En niet zomaar 
een ais „Intermenselijke solida
riteit" te verwaarlozen smet. Dat 
blijkt uit het betoog van Walter 
Peeters over de klinische bioio-

worden met de gerechtvaardigde eisen van dat 
personeel." 

HOOPVOL 
Het historisch forfait moet dus terug naar de 

geschiedenis. Het dient zo snel mogelijk ver
vangen door meer objektieve en rechtvaardige 
kriteria. En in geen geval mag het overgeënt 
worden op andere domeinen, zoals bvb. de 
radiologie. Een referentie naar 1987 zou ook 
daar de scheeftrekking tot vaste regel maken. 

Senator Walter Peeters: „Stellen we 
het nationaal gemiddelde op 100 dan 
krijgen de Vlaamse ziekenhuislabo's 
66, de Brusselse 150 en de Waalse 
136." 

's Lands gemiddelde ligt erop 345,5 fr. Maar in 
Henegouwen, Namen en Luik bedraagt het 
resp. 600,9 fr., 522,1 fr. en 500,2 fr. Ter 
vergelijking: alle Vlaamse provincies situeren 
zich ver onder het nationaal gemiddelde. 

Het moet gezegd dat het antwoord van 
minister Busquin hoopvol stemde. Hij toonde 
begrip voor de argumentatie van Walter Pee
ters, en erkende de kommunautaire scheeft
rekking. Het historisch forfait situeerde hij als 
een voorlopige uitweg om alvast de uitgave-
neksplosie af te remmen. Aan de voorzitter van 
het RIZIV zou gevraagd zijn een voorstel uit te 
werken dat aan het verzoek van Walter Pee
ters tegemoet komt. 

Samen met Peeters hopen we dat Busquin 
zijn belofte hard maakt. Zo niet zou de federali
sering van de sociale zekerheid wel eens 
versneld onvermijdelijk kunnen worden, nog 
sneller dan vice-premier Dehaene kon vermoe
den, (j.a.) 
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POËZIE 

TOT TAAL-HARDSTEEN 
GEPOLIJSTE HARTPIJN 

N haar eerste poëziebundel konfronteerde 
Lut De Block zichzelf met het rouwproces 
om de overleden vader. Zij deed dit in 
eenvoudige, direkte verzen, wel emotio
neel maar nooit sentimenteel. De enige 
schoonheidsfoutjes waren intensiteits
stoornissen, vooral veroorzaakt door een 
wel te genieten, ludiek ,,woord-werkelijk-
heid" spel uit de zgz. nieuw-realistische 
school, dat echter soms ontkrachtend 
werkte. 

In Landziek toont zich, zowel tematisch als 
stylistisch, een andere Lut De Block, veel 
essentiëler schrijvend nu, zonder de vrijblij
vende kneepjes van het vak. Ook de feitelijke 
vera/ijzingen zijn geen anekdotiek meer, maar 
hebben een poëtisch ingrijpende, vaak aan
grijpende funktie. 

ONBESTEMD 
Inhoudelijk blijft de vaderfiguur herhaaldelijk 

aanwijsbaar, maar is naast de andere temas— 
vooral aarde en zee — niet langer dominerend. 
Trouwens, of de auteur nu over Frankrijk, een 
voorhistorische tumulus, pregnante oorlogs
wonden, meeuwen of wat dan ook schrijft, het 
gaat in wezen steeds om de ziekte in eigen 
binnenland; onrust, onderhuidse vervreem
ding, twijfel, ontheemding, een peilend hunke
ren naar het wel aanwezige, maar ook naar het 
pijnigend onbestemde. 

Zo schrijft Lut De Block vanuit een wat 
weemoedig tijds- en lotsgevoel, evenwel zon
der dat de weemoed ooit „gratuit" wordt, 
daarvoor is haar mentale instelling te kompro-
misloos, te vitaal en krachtig. 

EDELSTEEN 
Die kracht uit zich vooral in haar verwoor

ding die, geschreven op het scherpst van de 
pen, soms hard overkomt. Landziek is dus 
geen lieflijke, gemakkelijke poëzie, maar poë
zie als een diep ontgonnnen gesteente, dat 
moeizaam bewerkt wordt tot trefzekere pijlpun-
ten. Met een zorgvuldige zuinigheid aan literai

re middelen puurt Lut De Block ongemeen 
gave poëzie uit haar gesteente, dat dan de 
harde facetten van geslepen diamant verkrijgt, 
soms ook de heldere schittering ervan. De 

Lut De Btock (Hamtne 1952) de
buteerde in 1984 met de bundel 
Vader, waarvoor ze naast loven
de kritieken ook de Yang-poëzie-
prijs ontving. Eind vorig jaar 
kwam haar tweede bundel Land
ziek van de pers, waarvan een 
aantal gedichten eerder be
kroond werden met de Nationale 
Poëzleprijs van de Stad Poperin-
ge, verdiend zoals nu blijkt. Dui-
dellfk profileert de in Parijs wo
nende schrijfster zich met deze 
gespierde verzen als een van de 
meest autentieke poëtische ta
lenten uit onze aktuele letteren. 

emotionele geladenheid wordt alzo slijpend 
gebald tot een voor het gemoed tastbare 
lichamelijkheid in doorgaans eerder korte ge
dichten. De bundel Landziek leest men dan 

Lut de Block. (Foto M. Hendryckx) 

ook traag, bedachtzaam en verrukt zoals men 
een edelsteen tussen de vingers neemt. 

NIc van Bruggen 

— Landziek, Gedichten, Lut De Block. 
Reeks de Bladen van de Poëzie, Uitgeverij 
Poëziecentrum (Hoornstraat 11,9000 Gent), 
1988, 45 biz., 350 fr. 

Les champs de bataille 

De Somme zijn we al voorbij. Er rakelt mist uit de 
ondiepe graven. De dolle kervel en de bereklauw tekenen 
het schaduwbeeld van nooit meer oorlog. Een einderloos 
gebied bewoond door lichamen van bloed en aarde. 

Te laat zijn klamme hand gevoeld, zijn asem in mijn nek. 
Tot bloedens toe rijt hij mijn schouders open en drukt 
zijn afkeer in mijn vel. Hij zit weervlak achter me aan. 
Maar ik vlam door. Ik moet mezelf te pletter schrijven. 
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OM TE NOTEREN 

POËZIE 
1955-1965 

Tot 12 mei e.k. loopt in de Expozaal van het 
Erasmushuis (Fal<ulteit Letteren en Wijsbe
geerte), Blijde Inkomststraat 21 te Leuven een 
tentoonstelling over Poëzie in Vlaanderen 
1955-1965, onder het motto, ontleend aan een 
vers van Paul Snoek: ,,Barbaar in mijn mond". 

Deze tentoonstelling, die kan gezien worden 
als een vervolg op een gelijkaardige tentoon
stelling vorig jaar over de periode 1945-1955, 
wordt georganiseerd door de Afdeling Neder
landse Literatuurstudie van de KU Leuven. 

De poëzie, de literaire tijdschriften en het 
literaire leven uit de jaren '55-'65 worden 
getoond door middel van publikaties, foto's, 
handschriften en dokumenten. Dat alles tegen 
de achtergrond van een evokatie van de poli
tieke en kulturele aktualiteit. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan de dichters die de 

traditie van het harmonische, kristelijke of 
humanistische schrijven verderzetten, als aan 
de brede golf van experimenteel zoeken naar 
vernieuwing van taal en poëzie. 

INVENTARIS 
Tegelijkertijd verschijnt bij uitg. Acco een 

boek met dezelfde titel, waarin een grondig 
overzicht van de poëtische ontwikkelingen tus
sen 1955 en 1965 wordt geboden, aangevuld 
met een respresentatieve bloemlezing en her
inneringen van enkele belangrijke dichters uit 
de periode. 

Rond dezelfde tijd verschijnt bij uitg. Houte-
kiet als derde deel van de ,,Kahiers over de 
geschiedenis van de Vlaamse poëzie sinds 
1945" een studie van Ivo Boelaert, Program
ma-verklaringen in de Vlaamse literaire tijd
schriften, 1955-1965: een inventaris en analy
se van meer dan 50 programmaverklaringen, 
met publikatie van de belangrijkste tekstfrag
menten. 

De tentoonstelling en beide boeken volgen 
uit een onderzoeksprojekt onder leiding van 
prof. H. Brems in de Afdeling Nederlandse 

Literatuurstudie van de KUL, en uit een werk-
kollege met een groep licentiestudenten. 

De tentoonstelling is open alle werkdagen 
van 10 tot 18u., weekends en feestdagen 13-
17u. Ze loopt van 14 april tot 12 mei. 

KUNSTGREEP 
— MARC RAES stelt tentoon in Galerie 

Labyrint, Dries 29, 8948 Kemmel. Tot 23 april 
dagelijks toegankelijk vanaf 10 uur. Dinsdag 
gesloten. 

— Tot 28 mei kan men in het Vredescentrum 
(distriktshuis van Deurne, Unoplein) de ten
toonstelling VLUCHTEN VOOR DE GROOTE 
OORLOG-BELGEN IN NEDERLAND 1914-
1918 gaan bekijken: historische foto's, kunst
werken, dokumenten en stille getuigen die, 
helaas, altijd aktueel blijven. 

De tentoonstelling kan gratis worden be
zocht, alle dagen (uitgezonderd maandag) van 
10 tot 17 uur. 

— ART DECO IN EUROPA, dekoratieve 
tendensen in de toegepaste kunst rond 1925, 
IS een tentoonstelling die tot 28 mei loopt in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 
/ Koningsstraat in Brussel. 

Met meer dan 250 meesterwerken op het 
gebied van de toegepaste kunst, geselekteerd 
uit talrijke buitenlandse musea en privé-verza-
melingen wort voor het eerst een duidelijk 
inzicht geboden in de verspreiing van de Art 
Deco in Europa. Het gangbare beeld van Art 
Deco, dat zich tot nu toe bijna uitsluitend tot 
Frankrijk beperkte, wordt zodoende vervolle
digd. Vanuit dit ruimer oogpunt dringt zich 
daarenboven een nieuwe omschrijving van het 
begrip op. 

Art Deco kan het best worden beschouwd 
als een geheel van essentieel dekoratieve en 
eklektische tendensen. In weerwil van hun 
gevarieerde vormentaal en nationale verschil
len hebben deze tendensen belangrijke we
zenstrekken gemeen die hen radikaal onder
scheien van de Modernistische tendensen uit 
diezelfde jaren. Art Deco vormt het laatste 
sublieme moment in de geschiedenis van het 
Europese kunsthandwerk. 

Felix De Boeck bij Herman Teirlinck 
te Beersel. „„,„ YdS) 

Dagelijks open van 10 tot 17.45 uur, woes-
dag tot 21.45 uur. Maandag gesloten. Inkom 
250 fr. 

— Van 15 april tot 22 mei zijn in de Galerij 
Herman Teirlinck, Uwenberg 14 in 1650 Beer
sel, tekeningen te zien van FELIX DE BOECK. 

Op de museumzolder van het gemeentehuis 
van Drogenbos worden permanent schilderij
en van De Boeck ten toon gesteld. 

Beide tentoonstellingen zijn dagelijks toe
gankelijk van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 
uur. Gesloten op dinsdag en woensdag. 

— In het Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst, Romestraat 11 te 8400 Oostende loopt 
de RETROSPEKTIEVE GUST DE SMET nog 
tot 29 mei toegankelijk, dagelijks van 10 tot 18 
uur. Gesloten op dinsdag. De toegang be
draagt 100 fr. 

- DE ERFENIS VAN DE FRANSE REVO
LUTIE 1794-1814 is een ekspositie die tot en 
met 11 juni doorgaat in de ASLK-Galerij, Kreu
pelenstraat 12 in Brussel. 

Alle dagen toegankelijk van 10 tot 18 uur, 
ook op zon- en feestdagen. 

Gratis toegang. 

- EEN WERELD IN STUKKEN is een ten
toonstelling over het onstaan van de legpuz
zel. De tentoonstelling loopt tot 12 oktober in 
het Speelgoedmuseum, Nekkerspoel 21 te 
2800 Mechelen. 

(samenstelling ts) 
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DE AFRIKA-ROMAN 
IN VLAANDEREN 

I
960 betekende inderdaad een breuklijn 
in de Vlaams-Afrikaanse betrekkingen. 
Paradoxaal echter bleek de rijkste 
oogst Afrika-literatuur pas na de onaf
hankelijkheid op te halen." Met deze 
vaststelling opent samensteller Jullen 
Vermeulen het verrassend themanum
mer De/IMa-TOman/n Vlaanderen. De 
lijst van romans verschenen tussen 
1960 en 1988 vermeldt zowat tachtig (I) 
titels van cm. Jac. Bergeyck, Albert 

van Hoeck, Daisy Ver Boven, Jef Geeraerts, 
André Claeys, Raf van de Linde, Paul Bron-
deel, Gerard Soete, Guido Tireliren. 

Vanuit verschillende gezichtshoeken wordt 
deze literaire produktie, die tot autentieke 
romankunst is uitgegroeid, belicht. Albert van 
Hoeck schetst het ontstaan van de post-kolo-
niale roman in 1959-1970, een periode waarin 
het blanke trauma van de Dipenda wordt 
verwerkt. De aandacht van de schrijvers voor 
de zwarte mens en zijn materiële en geestelij
ke kuituur wordt in een aantal exemplarische 
romans geanalyseerd door Julien Vermeulen. 
Dezelfde auteur onderzoekt ook de stilistische 

Albert van Hoeck (toto P. v.d. Abeeie) 

vernieuwingen in de Afrika-roman na 1960. 
Daisy Ver Boven tekent vor een gevoelvolle 
bijdrage over de zwarte vrouw in de Kongolite-
ratuur. De houding van de auteurs t.a.v. de 
„évolués", de meer ,,beschaafde" zwarten 
die naar westers model gingen leven, onder
zoekt Herbert van Nuffelen. Over de aanwezig
heid, en vooral de afwezigheid van Zwart-
Afrika in de Nederlandstalige kinder- en jeugd
literatuur handelt de bijdrage van Marlta de 
Sterck. Het nummer wordt overvloedig geïllus
treerd door fotomateriaal (o.m. uit het persoon
lijke archief van verscheidene auteurs), verhel
derend kaartmateriaal en twee fragmenten van 
onuitgegeven werk van Jac. Bergeyck en An
dré Claeys. 

Een halve eeuw koloniale aan-
wezigheid van Vlamingen in 
Centraai-Amka heeft tot in 1^0 
honderden literaire publtkaties 
opgeleverd van uiteeniopend ni
veau. De Geschiedenis van de 
Vlaams-Afrtkaanse Letterkunde 
van A Verthé en S. Henry (1962) 
geeft daarvan een overzicht. Wie 
denkt dat met de onafhankelijk
heid die literaire stroom is opge
droogd, moet het jongste num
mer van het tijdschrift Vlaande
ren even doornemen. 

VERRIJKING 
Dit Vlaanderen-nummer verrast door de 

aparte invalshoek vanwaaruit onze moderne 
letterkunde wordt benaderd. Een brok verle
den, dat door ambtenaren, zendelingen en 
ondernemers werd beleefd, kreeg literair ge
stalte in romans die dikwijls een terapeutische 
werking beogen maar even vaak de wereld van 
de Afrikaan, vanop afstand én achteraf beke
ken, met bewondering tot leven brengen. Op 
die manier heeft de bijdrage van de koloniale 
auteurs de hedendaagse Nederlandse letteren 

Jef Geeraerts als jager op groot 
wild... (foto Mare Cels) 

verrijkt. Intussen lezen wij de romans die 
Zwart-Afrika zelf heeft geschreven. Hebben 
onze auteurs dan een defintief punt gezet 
achter de roman geïnspireerd door Zwart-
Afrika? Tijdens een boeiend panelgesprek 
n.a.v. de voorstelling van het nummer zag 
Julien Vermeulen een mogelijke nieuwe im
puls in de ervaringen van ontwikkelingshel
pers. In het werk van Guido Tireliren vindt men 
trouwens reeds aanzetten daartoe. 

Vermelden we nog dat in de Kortrijkse 
Stadsbiblioteek (Leiestraat 30) een beschei
den maar bijzonder informatieve tentoonstel
ling loopt over de Vlaamse Afrika-roman na 
1960. 

I.p. 

— De Afrika-roman In Vlaanderen. Nr. 225 van het 
tijdschrift „Vlaanderen", jg. 38 (1989), nr. 2. Los 
nummers: 250fr. Abon. 700fr. Rek. 712-1102147-
19 van CVKV, Tieit. 
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ZINGENDE TORENS 

O
NGEVEER drie jaar geleden 
startte het bestuur van Monu
menten en Landschappen met de 
uitgave van een reeks compact 
discs Orgels in Vlaanderen. Het 
initiatief was de bel<roning van 
een aantal goede restauraties 
van historische orgels. Musici die 
met het instrument en de litera
tuur vertrouwd zijn konden in op
timale omstandigheden de moge

lijkheden van het instrument demonstreren. 
Een digitale opname en digitale montage ver
zekerden een maksimale kwaliteit. Door de 
grote bijval — 2 van de 5 opnamen dienden al 
bijgeperst te worden — werd vorig jaar overge
gaan tot het opnemen van beiaardmuziek. 

BELFORT 
Op donderdag 6 april j . l . kon de pers kennis 

maken met het resultaat. De Kredietbank stel
de de stemmige zolderruimte ter beschikking 
van het enkele jaren geleden gerestaureerde 
„Toreken", gelegen aan de Vrijdagmarkt te 
Gent. Niet zonder fierheid wees direkteur De 
Rammelaere op het feit dat de aanwezigheid 
van de oudste klok van Gent het Toreken 
voorbestemde als lokatie voor deze inhuldi
ging. 

Als eerste in de reeks Zingende Torens 
werden de klanken van de beiaard van het 
Belfort van Gent op CD geperst. Uit de toelich
ting van dhr. Goedleven, inspekteur-generaal 
van het Bestuur voor Monumenten en Land

schappen, onthouden wij dat deze opname op 
vele gebieden een primeur is. Het is de eerste 
volledige digitale opname en montage van 
beiaardmuziek en bovendien de eerste straal-
plaat met beiaardmuziek. Het feit dat enkele 
stukken gespeeld worden door twee beiaar
diers (vader en zoon), ondermeer de ongeloof
lijk virtuoos uitgevoerde vlucht van de hommel, 
is eveneens uniek. Hij vervolgde met de gun
stige omstandigheden te schetsen waarin 
deze opname is ontstaan met medewerking 
van het stadsbestuur van Gent dat de beiaard 
ter beschikking stelde, de gemeentelijke politie 
die het straatlawaai probeerde te beperken, de 
beiaardiers Jos en Geert D'Hollander die voor 
een schitterende uitvoering zorgden, de studio 
G. Steurhout die met zijn micro's hoog in de 
toren tijd noch moeite spaarde om alles zo 
getrouw mogelijk op te nemen en R. Gailly die 
de uitgave verzorgde. 

Hierna werd het instrument en de vertolkte 
literatuur toegelicht door Jos D'Hollander. 

Monumentenzorg beperkt zich 
niet enkel tot het instandhouden 
en restaureren van gebouwen. 
Ook de aankleding en de uitrus
ting mogen niet aan onze aan
dacht ontsnappen. Na de Vlaam
se orgels komen thans onze bei
aarden aan de beurt. 

De beiaard van Gent is een meesterwerk 
van Pieter Hemony (1619-1680), de Stradiva-

^*£*J 

rius van het klokkenspel. Hij is bovendien de 
meest uitgestrekt middentoonbeiaard ter we
reld met twintig klokken in het basregister 
(pedaal) en drieëndertig klokken in het discan-
tieregister (manuaal). De zwaarste klokken die 
Hemony heeft gegoten hangen in deze bei
aard. Klokke Roeland, de laagste basklok 
weegt 6.200 kg. 

SCHIÏÏEREND 
Voor deze opname werd gekozen voor een 

uitgebreid gamma van de meest uiteenlopen
de speelmogelijkheden en voor een gepaste 
benadering van het instrument. Naast eenvou
dige liederen kan men genieten van dansen, 
barokwerkjes (deels bewerkte clavecimbelmu-
ziek, deels oorspronkelijk beiaardmuziek), be
schrijvende muziek uit de laat-romantiek, au
thentieke beiaardmuziek vanaf 1950 tot heden 
en vierhandige beiaardwerken. Jos D'Hollan
der, stadsbeiaardier van Gent, docent aan de 
Koninklijke Beiaardschool te Mechelen en aan 
het Lemmensinstituut te Leuven gaf een schit
terende vertolking ten beste. Zijn zoon Geert, 
stadsbeiaardier te Mechelen en eerste lau
reaat van de Driejaarlijkse Internationale Ko
ningin Fabiolawedstrijd van beiaard te Meche
len (1987) assisteerde hem voor de vierhandi
ge stukken. 

Deze eerste opname uit de reeks Zingende 
Torens bewijst eens te meer dat Vlaanderen 
het internationale podium niet moet schuwen. 
Ons kultureel erfgoed is weer een monument 
rijker. 

De historische Hemony-klokken in de Gentse beiaard. Raf Vandervelde 
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SPORT 

DE NAZATEN VAN 
DE FLANDRIENS 

D
E Franse voorjaarsklassieker Pa-
rijs-Roubaix is altijd het gelief
koosde strijdtoneel geweest van 
de Flandhens. Zij hebben er de 
ovenwinningen opgestapeld. Zelfs 
in de „magere jaren" vaaren zij in 
deze topkoers nooit uit de voorste 
gelederen weg te slaan. Alhoewel: 
van 1978 tot en met 1986 won 
nooit een landgenoot. Daar stond 
wel tegenover dat van 1968 tot en 

met 1977 alleen maar nazaten van de Flan-
driens op het hoogste podium stonden. In die 
gezegende tien jaren won Merckx drie- en 
Roger De Vlaeminck viermaal. Het bewijst dat 
onze coureurs geboren kasseistampers wa
ren, nog zijn en vermoedelijk altijd zullen 
blijven. 

NIET IEDEREEN 
Nog zijn omdat vorig jaar de in wezen totaal 

onbekende DirkDemol won en omdat er vorige 
zondag geen maat stond op het ,,onven«ach-
te" duo Wampers-De Wolf. Zullen blijven om
dat de meeste buitenlanders met de dood in 
het hart aan de race beginnen en alsmaar 
gemakkelijker forfait verklaren of... opgeven. 

Parijs-Roubaix is inderdaad niet voor ieder
een weggelegd. De koers vergt vele eigen
schappen: de kombinatie van kracht en 
macht, van moed en volharding, het gevoel 
voor evenwicht, het reaktievermogen. Alles 
moet maksimaal aanwezig zijn. Het ligt voog 
de hand dat enkel grote kampioenen al deze 
kwaliteiten op één en dezelfde dag kunnen 
bundelen. 

Daarom blijft de erelijst van de Franse konin-
ginnekoers ongeëvenaard. Al beginnen de 
buitenlandse kommentatoren zich nu toch 
lichtjes te ergeren om de jongste tw^e laurea
ten. Dat zij met Dirk Demol moeite hadden, 
konden wij begrijpen. Dat zij moeite hebben 
met Jean-Marie Wampers pleit niet voor hun 
kennis. 

De Brabander is immers niet de eerste de 
beste. Hij werd destijds nationaal kampioen bij 
de amateurs en toen hij overstapte naar de 
profs gold hij als een heuse belofte. Die hoge 
venvachtingen heeft Wampers slechts gedeel
telijk kunnen inlossen. Hij zegevierde ooit in de 
Grote Prijs van Frankfurt en reed ook eens erg 

dicht bij de overwinning in Gent-Wevelgem. 
Vorig seizoen verdween Wampers evenwel 
definitief van het voorplan. Hij sukkelde met 
mononucleose, zijn rekuperatievermogen was 
totaal ondermijnd en hij sprak luidop over 
,,stoppen". Vandaar dat velen zondag verrast 
opkeken. Maar Peter Post niet. De veelge
plaagde ploegleider — zijn Panasonics zijn 
niet langer toonaangevend — behield altijd het 
vertrouwen in Wampers. Hij werd daar nu 
vorstelijk voor beloond. Want Wampers reed 
beresterk en ,,Hollands slim" in Parijs-Rou
baix. De manier waarop hij van achter de weer 
erg meevallende Edwig Van Hooydonck onver-

Parijs-Roubaix zal nooit een 
klassieker zl|n als een andere. 
De helletocht over de kasseien 
van het Franse Noorden is niet 
enk«i een sportief anachronis» 
me, hij is een „geklasseerd wie-
Iermonument". 
Dat het bos van Arenberg het 
ganse Jaar door voor het verkeer 
gesloten blip omdat het onbe
rijdbaar wordt geacht, volstaat 
om de leken een „Idee" te ge
ven. 

hoeds wegdemarreerde zou geen Kees hem 
verbeterd hebben en de wijze waarop hij Dirk 
De Wolf pole position opdrong bij het binnenrij
den van de wielerbaan verried zijn scholing... 

GULDEN SPOREN 
Wampers is op zijn dertigste aan spektaku-

laire rangverhoging toe. Pierre Chany, de 
deskundige kommentator van L'Equipe, ver
geleek hem maandag met... Pino Cerami die 
rond de jaren zestig, in de nadagen van zijn 
carrière, van knecht tot kampioen werd verhe
ven. In Roubaix werd nochtans algemeen 
aangenomen dat Dirk De Wolf de sterkste man 
in de koers was. De Pajot (St. Katharina 
Lombeek) van 28 is een ander mens geworden 
nu Roger De Vlaeminck hem van dichtbij 
begeleidt. De Wolf heeft zijn trainings- en 
leefgewoonten ten gronde veranderd, zo wordt 

Jean-Marie Wampers, de held van de 
Hel... (foto vuM) 

beweerd. De resultaten zijn navenant. Op de 
kasseien was Dirk onmiskenbaar de sterkste. 
Hij viel aan met ongebreideld temperament, 
met bezielende wilskracht. Ook De Wolf ver
diende de ovenwinning. 

Met ,,de gekroonde hoofden" van de wieler
sport ligt dat momenteel anders. Vanderaer-
den, Kelly en Vanderpoel kwamen eigenlijk 
niet in het stuk voor. Zij schieten duidelijk 
tekort. Daardoor zet de nivellering zich onver
minderd verder. Momenteel kan geen enkele 
ploeg de wedstrijd kontroleren. Ook nu weer 
werd de kopgroep van zes gevormd door 
renners van zes ploegen. Het verklaart mede 
waarom de ontsnappingen zo'n suksesvol ver
loop kennen... 

Men kan erom treuren maar voor ons be
staat daar voorlopig geen reden toe. In Rou
baix waren er vier Vlamingen onder de eerste 
vijf. Slechts twee Fransen bleven in de Fulden 
Sporenslag (om het Belang van Limburg te 
citeren) min of meer overeind: Madiot en 
Duclos-Lassalle. Twee „specialisten" van de 
kasseikoers. 

Flandrien 
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SPORT 

OPEEN 
ZUCHT VAN 
DE TITEL 

KV Mechelen bevindt zich op een zucht van 
de landstitel en vermits het éénenveertig jaar 
geleden is dat de „kanonniers van de kanun
nik" kampioen werden, zal het geluk groot zijn. 

KV heeft echter al zijn pijlen nog niet ver
schoten. De ploeg van Aad de Mos (voor hoe 
lang nog?) draait nog volop mee in de Europa
cup II als wordt Genua een harde noot om 
kraken. Verder is het zeker niet onmogelijk dat 
KV ook nog eens de beker van België mee
pakt. In een goede dag hebben de Maneblus-
sers in eigen land immers geen tegenstanders 
meer. 

REAKTIE 
In de gegeven omstandigheden mag het 

niemand verwonderen dat de gieren boven het 
stadion cirkelen. Waar zoveel suksessen wor
den geoogst moet toch nog wat te rapen 
vallen... 

Als we de kranten mogen geloven draait de 
transfermolen in dit land al op volle toeren. 
Naar jaarlijkse gewoonte werd hij op gang 
geduwd door datzelfde KV Mechelen dat al 
luid verkondigde dat weer een kleine vloot 
nieuwe spelers werd aangeworven om volgend 
seizoen nog beter te kunnen doen. Dat andere 
ambitieuze klubs op deze traditie wordende 
gewoonte zouden reageren, viel te voorspel
len. Anderlecht zou ook al de portefeuille 
hebben boven gehaald om versterking vast te 
leggen. Bovendien zou de Brusselse klub Aad 
de Mos hebben benaderd. De Nederlander, 
die naar eigen zeggen ook in het buitenland 
zeer wordt begeerd, wenst het ijzer te smeden 
terwijl het heet is. Hij zou (nog?) niet neen 
geantwoord hebben. 

Over een en ander mag niemand zich nog 
verbazen. De sportwereld leeft vandaag zon
der fatsoennormen en zonder goede gewoon
ten. 

ONRUSTWEKKEND 
De topklubs worden, enkele uitzonderingen 

te buiten gelaten, geleid (of beter beheerd) 
door managers die heilig geloven in de vrije 
markt en haar mechanismen. De traditionele 
bestuurders, de benevols, zijn zoniet verdwe-

Aad de Mos, overstap naar Anderlecht wordt met de dag zekerder (foto VUM) 

nen dan toch erg zeldzaam geworden. De 
spelers zijn huurlingen geworden die zich 
melden bij de meest biedende(n). Nieuw is het 
allemaal niet maar het spel wordt in deze 
dagen toch wel erg open en bloot gespeeld. 
Open en bloot en dus verlaten liggen er ook 
heel vaak de volksplaatsen bij. De onherken
baarheid is groot geworden, de afstand tussen 
de klub en haar supporters ook. Wij beschou

wen de huidige gang van zaken als onrustwek
kend omdat de top altijd de basis inspireert. 

Wij vernamen ook dat in de lagere provincia
le reeksen al heel vroeg wordt onderhandeld, 
dat ook daar pseudo-managers en makelaars 
het sportieve gebeuren voortijdig ondergra
ven. Het is een bedroevende ontwikkeling 
waar de bond zich schijnbaar niet om bekom
mert. 

DEZE WEEK IN 

• Brillen en persoonlijkheid 
Een a I s net langer enkel een opisch hulpstuk 
vokeraonvef^ced sneteenoebngnikoc-
cessore woorTiee persoonlijkneid Denodr jkt 
wordt of het georek ddoroon ger^oskeerd 

• JanVanRompaeylnKas)mlrenLadakh 
In de "nddhden dot Argus net op dntenne 
wos resde Jdn Von raompoey nddr Indo 
Moor de i|te hoogten voh de Himolcrya woor 
nI net de eenzo'^e toppen opzocht rnoor 
d ent oi de "nensen oteef 

• Geratfineerd Japans 
Peter vdh Doeveren neemt j mee noor het 
centrum vdn de Jdpdnse keuken m Brussel 
restourdht sushiPorenloodstCTevonTogowo 
fen inwiidmg m gerdffineerd oosters eten 

• Parijs houdl zich gedeisd 
Voor de eerste wmter von de jaren negentig 
prezenteren de För̂ ise créoteurs een ge
dempt en sereusmodeoeeid ifedelijkheid s 
de hoofdtoon voor de mode vdn het komen
de decennium 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 15 APRIL 
BRT1 

15 00 Mensenetende tijgers, dok 
16 00 De rode zeeschuimer, film 
18 25 Postbus X, serie 
18 50 Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine 
20 25 Sterk medicijn, 2-delige film 
21 55 Terloops, een aparte kijk 
23 15 Beroemde rechtszaken, 2-delige film 

VTM 
17 00 Transformers, tekenfilm 
17 30 VTM-Top30 
18 30 She's the sheriff, serie 
19 30 Bompa, serie 
20 00 The last sunset, film 
22 30 The fan, film 

Ned. 1 
15 30 Steil achterover, serie 
15 56 Black Beauty, serie 
16 21 Tekenfilms 
18 25 Flevotestival, hoogtepunten 
1919 Steil achterover, serie 
19 45 Cheers, serie 
21 02 Het verhaal van Kees, TV-film 
22 40 Hooperman, sene 
23 04 St. Elsewhere, serie 

Ned. 2 

16 00 Dynasty, serie 
18 45 Top 40 
19 25 Wijnexpres, serie 
20 29 Muziekspecial Piet Veerman 
20 55 Koos Postema: op leven en dood, praatshow 
21 45 Beauty & the Beast, serie 
22 35 Blow out, film 
00 31 The Chase, film 

ZONDAG 16 APRIL 
BRT 1 
09 00 Kinderprogramma's 
11 00 De zevende dag, praatcafé 
12 45 Sunday proms, koncert 
15 20 Hatschipuh, jeugdfilm 
16 50 Sinja Mosa, serie 
17 40 Malvira, serie 
18 10 Van Pool tot Evenaar, kwis 
20 30 Langs de kade, serie 
21 30 Shenyang Acrobatic Troup, chinese akroba-
tie 
22 00 Mode '89, Franse mode 
22 45 lonesco, portret 

BRT 2 
15 00 Luik-Bastenaken-Lulk, wielrennen 

VTM 
15 00 Zondag matinee, gevaneerd progr 
18 00 Kojak, serie 
20 00 Servicegolf, mensen helpen 
20 30 Never cry wolf, film 
22 50 War and remembrance, serie 

Ned. 1 
18 01 Vara's kindermenu 
19 07 Flying doctors, serie 
22 14 Golden girls, serie 
22 39 De hoogvliegers, serie 
23 33 Natuurmonument 

Ned. 2 
12 30 Philips marathon Rotterdam 
20 10 Van Kooten en De Bie, kolder 
20 30 Zeeklimaat, moderne armoede 
21 07 French & Saunders, sene 
21 37 Nauwgezet en wanhopig, TV-vertelling 

MAANDAG 17 APRIL 
BRT 1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, sene 
1810 De peulschil, doe-programma 
18 35 Avonturenbaai, serie 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 45 Moord in de kerk, serie 
21 35 Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlan
den 
22 45 Huizen kijken, info 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Extra time, sport 
21 20 Steden musiceren, Oudenaarde — Ronse 

VTM 
17 00 Tekenfilms 
18 00 Rintintm, serie 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Far horizons, film 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, serie 

Ned. 1 
16 35 Kinderprogramma's 
18 35 Tekenfilms 
1919 Kapitein James Cook, serie 
20 16 Soundmix, finale 
21 30 Vreemde praktijken, serie 
23 00 Damiaan, dok 

Ned. 2 
17 50 Ontdek je plekje. Tongeren 
18 20 Tekenfilms 
20 29 Mama is boos!, film 
22 55 Jonge mensen op koncertpodlum 

DINSDAG 18 APRIL 
BRT 1 

17 00 Flipper, sene 
17 30 Arnold, serie 
18 35 Jan zonder Vrees, serie 
18 45 60-Plus, seniorenmagazine 
20 30 De monnik en de bü, dok serie 
21 00 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21 40 Diabetes, info 
22 45 So What?, jazz 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Argus, praatprogramma 
21 55 Sociale Zekerheid, info 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 Rintintin, serie 
18 30 Cijfers en letters 
19 30 Rad van fortuin 
20.00 War and remembrance, serie 

21 00 Klasgenoten, Roger De Vlaeminck 
22 30 Diamonds, sene 

Ned. 1 

15 25 James Herriot, sene 
18 11 Tekenfilms 
19 52 De Cosby show, sene 
20 18 A different world, serie 
20 43 Murder she wrote, serie 
22 41 Rondom tien, praatprogramma 

Ned. 2 

17 44 Tros popformule 
19 25 Alf, serie 
20 29 De aanslag, miniserie 
22 10 Dressed to kill, film 

Ned. 3 

2111 De orkestsuites van Bach III 

WOENSDAG 19 APRIL 

Arnold, sene 
Tekenfilms 
Nonni, jeugdserie 
Merlina, sene 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
Mode '89, Belgische mode 
Een zaak voor twee, serie 
I.Q., kwis 
Moviola, filmmagazine 
Container, praatprogramma 

BRT 1 

15 00 
16 00 
16 45 
1810 
18 35 
19 00 
20 00 
21 00 
21 30 
22 45 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Sportavond 

VTM 

17 00 Tekenfilms 
18 00 Streethawk, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 The Sting II, film 
21 45 Star, filmnieuws 
23 00 Cheers, serie 
23 25 VTM-sport 

Ned. 1 
1610 De natuur van N.-Amerika, natuurserie 
16 35 Lassie, serie 
18 30 Jody en het hertejong, sene 
19 55 De Campbells, serie 
20 55 Geroepen voor Peru, dok 

Ned. 2 
17 05 Buck Rogers, serie 
18 40 Countdown, pop 
19 25 Family Ties, sene 
20 29 Miami Vice,& serie 
21 20 Imca Marina in Turkije, special 
23 05 China Beach, sene 

Ned. 3 
20 29 Regendruppels, TV-film 

DONDERDAG 20 APRIL 
BRT1 
17 00 Flipper, serie 
17 30 Arnold, sene 
1810 Kung Fu, serie 
20 00 Felice I, spel 
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20.35 Panorama, aktualiteiten 
21.30 Blauw bloed, serie 
22.45 De Amerikaanse eeuw, dok. serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Lieve vrouwen, TV-film 
21.40 Gurre-Lieder uit Berlijn/1, koncert 

VTM 

18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Oalles, serie 
22.30 Odd couple, serie 
23.00 Jake and the Fatman, serie 

Ned. 1 
16.24 Kermis der ijdelheid, serie 
18.02 Vara's kindermenu 
19.21 Een klas apart, serie 
19.56 De sprookjesverteller, serie 
20.20 Lingo, spel 
20.27 Sonja op donderdag, praatshow 
21.34 Cagney & Lacey, serie 

Ned. 2 
17.40 Airwolf, serie 
18.25 David de kabouter, serie 
20.29 Bepple, serie 
21.48 L.A. Law, serie 
23.20 Ontdek je plekje. Tongeren 

VRIJDAG 21 APRIL 
BRT 1 
17.30 Arnold, serie 
18.20 Schoolslag, spel 
20.45 The story of S.O.E., dok. serie 
21.45 Festival van Vlaanderen, Mijn Moederspraek 
IV 
22.50 Onfatsoenlijk gedrag, serie 
BRT 2 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmnieuws 
20.30 De senator, film 
22.15 Fllmspot, achtergrondinfo 
VTM 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tex, film 
21.45 Empty nest, serie 
22.40 Podium, Bob Dylan en Tom Petty 

Ned. 1 
16.40 Paycartambo, de Inca rivier, dok. 
17.45 Henderson kids, serie 
19.30 Father Dowling, serie 
21.00 Twee banen op een kussen, serie 
22.40 Een uur SImenon, serie 
23.40 Nakes Spur, film 
Ned. 2 
17.23 Familie Oudenrijn, serie 
17.48 Bassie en Adriaan, serie 
19.00 Dierenmanieren, info 
19.35 Reanimeren nu leren, info 
20.40 Six weeks, film 

Ned. 3 
20.29 De voorgeschiedenis, dok. 

EEN FILM PER DAG 

Barbara Harris wordt door Alan Alda voorgesteld aan zijn „medewerk
ster" Meryl Streep in „The Seduction of Joe Tynan". Vrijdag 21 april oo TV 
2, om 20U.30. r i-

ZATERDAG 15 APRIL 

THE FAN 
Amerik. thriller uit 1981 met Lauren Ba-

call, James Garner en Maureen Stapieton. 
De toneeiaktrice Sally Ross leeft terugge
trokken In New York. De Jonge Douglas 
Breen, die Sally verafgoodt, stuurt regel
matig liefdesbrieven maar vermoedt dat 
die niet tot bij zijn idool geraken... (VTM, 
om 22U.30) 

en Nacy Allen. De gefrustreerde Kate Miller 
brengt in een depressieve bui de nacht 
door met een onbekende man. Bij het 
ontwaken vindt zij in zijn lade een medisch 
rapport en een strafregister... (Ned. 2, om 
22U.10) 

WOENSDAG 19 APRIL 

THE STING II 

ZONDAG 16 APRIL 

NEVER CRY WOLF 
Bioloog Tyler krijgt de opdracht geduren

de een zomer lang de wolven te observer
en, deze zouden verantwoordelijk zijn voor 
de uitroeiing van de karlboes. Amerik. film 
van Darroll Ballard uit 1983 met Charles 
Martin en Brian Dennehy. (VTM, om 
20U.30) 

MAANDAG 17 APRIL 

MAMA IS BOOS 
Ned. komische film van Ruud van He-

mert uit 1986 met o.a. Rijk de Gooijer, 
Peter Faber en Adelheid Roosen. Ter gele
genheid van de 20ste huwelijksverjaardag 
van John en Danny wordt een feestje 
gebrouwd. Na een voldoende hoeveelheid 
drank lekt uit dat John er een vriendinnetje 
op na houdt... (Ned. 2, om 20u.29) 

DINSDAG 18 APRIL 

DRESSED TO KILL 
Amerik. thriller van Brian De Palma uit 

1980 met Angie Dickinson, Michael Gaine 

Gangsterleider Doyle Lonnegan is vast
besloten af te rekenen met Fargo Gondorff 
en diens gezel Jak Hooker, die hem jaren 
voordien voor een half miljoen oplichtten. 
Amerik. film van Jeremy Paul Kagan uit 
1983 met Oliver Reed, Jackie Gleeson, 
Teri Garr en Karl Malden. (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 20 APRIL 

LE GUIGNOLO 
Franse avonturenfilm uit 1980 met Jean-

Paul Belmondo, Michel Galabru en Pierre 
Vernier. Alexandre Dupré is een onverbe
terlijke bedrieger en oplichter. Wegens 
goed gedrag wordt hij voortijdig uit de 
gevangenis ontslagen. (TF 1, om 22u.35) 

VRIJDAG 21 APRIL " 

THE SEDUCTION OF 
JOE TYNAN 

Amerik. politiek drama uit 1979 met o.a. 
Alan Alda, Meryl Streep en Barbara Harris. 
Senator Joe Tynan gaat een veelbeloven
de politieke carrière tegemoet. Hij begaat 
echter een flater van formaat door een 
verhouding te beginnen met een jonge 
advokate... (TV 2, om 20u.30) 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

KUNST IN 
DE KELDER 

Kunstenaars beklagen er zich vaak over dat 
als ze een kunstwerk aan de staat of aan 
andere openbare instantie verkopen, dit werk 
in feite opgehouden heeft te bestaan. Meestal 
belandt het in een opbergkelder en is dan af 
herleid tot een inventarisnummer. Naar aanlei
ding van een verbouwing gunt het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen 
ons een blik in een gedeelte van zijn onder
grondse buik. 

Sinds de bouw van het museum in 1884-
1890 werden de rioleringen nooit vernieuwd. 
Zo ontstonden uiteindelijk verzakkingen in de 
grote benedenzalen, waardoor nieuwe vloer-

konstrukties noodzakelijk zijn. Dit vergt dan 
weer uitgravingen, zodat — prettig meegeno
men — broodnodige ruimtes kunnen bijge-
maakt worden. Zo komt er een prentenkabinet 
voor de zowat 7.000 stuks die het museum rijk 
is... een lokaal zonder daglicht en eenvoudig te 
klimatiseren, ideaal voor grafiek. Andere ruim
tes worden voorzien voor sanitaire installaties, 
een uitbreiding van de schrijnwerkerij en het 
opbergen van tentoonstellingsmateriaal, mate
riaal van de tuiniers, lijsten... en jawel, kunst
werken. 

Na de werken, die een jaar zullen duren en 
minstens 30 miljoen gaan kosten, zullen alle 
zalen van de moderne afdelingen nieuwe vloe
ren en muurbekledingen hebben. Toch een 
nadeel voor het publiek: vanaf 1 juni zullen 
beurtelings een aantal zalen van de 19de en 
20ste eeuwse verzamelingen gesloten wor
den. Troost evenwel ook: in de mate van het 
mogelijke wordt een kleine keuze van deze 
kollekties samengebracht en elders in het 
KMSK getoond. 

DE DICHTER 
IS DE SIGAAR 

Enige tijd geleden diepten wij, in een zieken-
huisbiblioteekje nog wel, een boekje op „De 
ernstige roker — of over de mannelijke en 
waarachtige omgang met het kruidtabak". De 
kleine maar mooie uitgave dateert uit 1950 en 
zult u in geen boekhandel meer vinden, maar 
beslist wel in de biblioteek. Daar staat de naam 
van de auteur borg voor, die van een groot 
dichter, tevens de man die in ons taalgebied 
op onnavolgbare wijze geschreven heeft over 
wijn, koken, reizen en andere goede dingen 
des levens: J.W.F. Weremeus Buning. Zoek 
dit boekje, getergde roker, en wees getroost. 

,,De ernstige roker" telt 65 bladzijden, die u 
het best savoereert bij het genot van een goed 
glas cognac en dito sigaar. Want ja, lezer, de 
auteur heeft zo zijn prioriteiten. Hij schrijft 
uitsluitend over sigaren, uitsluitend over man
nen en het moet allemaal „goed" zijn. Een 
gewone sigaar is maar een blazertje dat wel 
geduld wordt, maar toch liefst in het doosje 
blijft. Een elitair gedoe dus, maar dat we, ter 
kompensatie van zoveel verloedering die ons 
dagelijks omringt, er graag bijnemen. Ook de 
exkluzieve, wat archaïsche schrijftrant komt in 
die zin verkwikkend mooi over. 

Buning vertelt spitse anekdotes, maakt intel-
lektualistische grapjes, citeert de Prediker 
naast Baudelaire, schopt naar het vulgaire, 
maar waar het hem in wezen over gaat, is dat 
wij goed leren roken. Zo leren wat wat 'n goede 

eag/?j?:?o./ 9'/i7moj yj/i 

sigaar is, hoe we er het puntje afbijten of -
knippen, hoe we het kleinood aansteken, wat 
de rol van de as is en vooral hoe we er de tijd 
voor moeten nemen om van onze sigaar te 
genieten. 

De dichter-roker beleert inderdaad, maar 
weet ook te relativeren. Vandaar dit citaat: „Er 
is over de kunst van het sigarenroken, zo goed 
als over het genieten van poëzie, en goede 
keuken, en het kennen van goede wijn, maar 
één ding te zeggen, te weten dat deze kunsten 
niet bestaan; of tenminste voor zoverre ze 
bestaan, in hoge mate kunstenmakerij zijn 
(gelijk dit ook in de kunst op zichzelf wel 
voorkomt...)". 

PROEVEN 
In de klassieke oudheid kende men geen 

flessen. De wijn werd opgeslagen in fusten 
(nooit lang overigens) en vervoerd en verhan
deld in amforen. Bewaarwijnen bestonden niet 
echt. Sinds de Romeinen in Frankrijk, het 
Iberisch Schiereiland en Duitsland de wijnstok 
invoerden, bewaarde men de wijn ook daar 
oospronkelijk uitsluitend in vaten. 

De Romeinen kenden wel flessen, maar dat 
waren in feite karaffen, die men op tafel zetten 
en waaruit men de wijn schonk, zoals men dat 
nu bij het dekanteren nog doet. Op het einde 
van de zeventiende eeuw ontdekte men de 
eigenschappen van kurk. Meteen deed de 
wijnfles haar intrede. Men bemerkte al vlug dat 
wijn die men in een gesloten fles bewaarde 
een veel langere levensduur had en ook op 
een andere manier rijpte. De wijn kreeg boe
ket, m.a.w. ontwikkelde zijn specifieke geur, 
waardoor ook zijn persoonlijkheid aan eigen
heid won. Toch werd de fles niet onmiddellijk 
aanvaard. Immers, de kurk droogde vlug uit. 
Tot men dat euvel ongedaan maakte door de 
flessen liggend te bewaren, waarbij de wijn zelf 
voor een permanente bevochtiging van de stop 
zorgde. Dit bracht ook een wijziging van de 
flesvorm mee. De eerste flessen leken nog 
sterk op karaffen, breed en dikbuikig, en 
konden niet liggend bewaard worden. Daarom 
ging men rond het einde van de 18de eeuw 
over op de huidige flesmodellen, die niet alleen 
liggend bewaren, maar ook stapelen mogelijk 
maakten. Meteen werd ook de wijnkelder po
pulair bij de gegoede burgerij. Immers, fusten 
vereisten veel ruimte, maar flessen bewaren 
kon nu gemakkelijk in de eigen woning. Zo 
leverde de wijn zelfs zijn bijdrage tot de kelde-
rarchitektuur van de vorige eeuw. 

Er ontstond met dat alles tevens een nieuwe 
wijnkultuur. Waar wijn voorheen kwasi onmid
dellijk na aanschaf, dus steeds vrij jong ge
dronken werd, trad vanaf de 19de eeuw een 
nieuw fenomeen op: de „vin de garde" of 
bewaarwijn. Twee wijnen die met deze evolutie 
razendgeliefd werden, waren de Port en de 
Bourgogne. Bordeaux zou later volgen. Hoe
wel er nog zielen zijn die ook nu wijn op fust bij 
de wijnboer gaan kopen en deze zelf bottelen 
als de tijd ,,rijp" is, wordt dit eerder als een 
hobbyachtig exotisme beschouwd. 
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UIT DE REGIO 

TAK-MARS IN BRUSSELSE RAND 

HALFWEG VOORBIJ 
Het arrondissement Tongeren-Maaseik weet zich 

t o V het gestelde streefdoel wat de abonnementen
werving betreft, sterk te profileren, het stijgt naar de 
70 %i Dendermonde (44,7 %), OVD (37,5 %) en 
Halle-Vilvoorde (31,6 %) doen het uitstekend Maar 
ook andere arrondissementen laten zich met onbe
tuigd, dat leest u af m onderstaande nieuwe stand 

Met het nieuwe totaal van 539 nieuwe abonnees is 
het vooropgestelde doel — 1000 nieuwe tegen 11 juli 
a s — halfweg Naar de 600 nu i 

ARRONDISSEMENTEEL 

Antwerpen 
Halle-Vilvoorde 
Tongeren-Maaseik 
Gent-Eekio 
Leuven 

Nieuwe 

77 {-f 6) 
74 {-e 3) 
57 (-f 3) 
50 (+ 5) 
40 (+ 3) 

Oostende-Veurne-Diksmuide 33 

(+ 1) 
Dendermonde 
Hasselt 
Roeselare-Tielt 
Turnhout 
Kortrijk 
Mechelen 
Brugge 
Aalst 
Smt-Niklaas 
Brussel 
leper 
Oudenaarde 

29 (-f 4) 
26 (+ 3) 
24 (+ 1) 

21 
20 

20 (+ 2) 
17 (+ 2) 
15 (+ 2) 
15 (+ 2) 

8 
8 

5 ( + 1) 

Streefdoel 

13,7 
31,6 
68,7 
21,7 
14,6 

37,5 
44,7 
21,7 
22,9 
8,8 

13,5 
19,8 
14,7 
19,7 
14,3 
4,7 
19,5 
6,9 

Totaal 539 ( + 37) 19 

(* 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) 

MINI-DRAAIBOEK 

Ondertussen vonden ook de eksemplaren van ons 
Mini-Draaiboek voor WIJ-wervers reeds tal van afne
mers Nog even herinneren dat daarin in 10 punten 
uitgelegd wordt hoe u het gemakkelijkst nieuwe WIJ-
abonnees kunt werven 

Wie er nog geen heeft belt even naar WIJ, 02/ 
219 49 30 en kan een of meerdere eksemplaren 
gratis ontvangen 

Vergeet met dat elk nieuw WIJ-abonnement recht 
geeft op een biljet voor een tombola met een half 
miljoen aan prijzen En dat bovendien elke werver 
eveneens op zo'n tombolabiljet aanspraak maakt' 

Op zondag 30 april a s stapt TAK in de Brabantse 
faciliteitengemeenten De slogans van de mars zijn 
,,Rand groen en Vlaams" en „Faciliteiten, weg er
mee" 

Samenkomst om 11u 30 aan de Westrand te Dil-
beek 

Busregeling 
Antwerpen 

Kalmthout 9u 30, Wilfried Bosmans, 03/666 74 59 

Turnhout Grote Markt, 9u 30, christ Van Dijck, 
014/37 72 28 en Jan Huybrechts, 03/314 65 20 

Herentals-Olen 9u 30, Jaak Peeters, 014/ 
21 57 86 

Geel-Mol Malpertuus, station Mol, 9u , Dirk Bollen, 
014/3140 85 

Antwerpen Berchem Kerk, lOu , Bruno Huyghe-
baerl, 03/236 23 70 

Mechelen Grote Markt, 10u30, Mare Hendrickx, 
015/20 15 16 en Mark Vermost, 015/21 83 82 

West- en Oost-Vlaanderen 

Zeebrugge 9u 10, Leo de Waele, 050/54 51 10 

Brugge parking achterkant station 9u 30, Wim 
Logghe, 050/35 44 49 

Kortrijk Het Vosken, 9u 30, Odette Ampen, 056/ 
35 78 63 en Jan De Weer, 056/21 87 52 

Gent St Pietersstation, lOu 15, Ene Cromme-
lynck, 091/26 87 59 

Aalst Station, lOu 45, Hilde Tas, 053/77 18 95 

Geraardsbergen Station, lOu , Jan de Borre, 054/ 
41 86 31 

Oudenaarde Station, 9u 30, Marcel De Bisschop, 
055/31 69 19 

St-Niklaas Hotel Serwir, lOu , Dirk Vanderspee-
ten, 03/777 22 25 en Kris Verguit, 03/778 01 88 

Hamme-Dendermonde Leeuwken, Mandema-
kersstraat Hamme, lOu 20, Quintelier, 052/47 68 25 

Brabant 
Overijse De Klomp, 10u45, Rudy Coel, 02/ 

687 84 11 en Ene Vraneken, 02/657 18 65 

Asse Gemeentehuis, 11u , Bart De Valek, 052/ 
35 79 77 

Steenokkerzeel 11 u , Jos Moysons, 02/759 67 61 

Dilbeek Westrand, 11u30, Piet Ronsijn, 02/ 
569 77 64 

Brussel Viking (Arduinkaai), 11 u , Luc Meirlevede, 
02/512 05 30 

Leuven Station, 10u30, M Gerritsen, Ruelens-
vest 191, 3030 Leuven 016/22 04 52 (tussen 21 u 30 
en 22u 30) 

Limburg 
Voeren Frituur Wijnants, 9u 30, Raf Thomassen, 

041/81 12 84 

Pnjs 250 fr, Brabanders 150 fr 
Om het vlotte verloop van de wandeling te vrijwa

ren IS het nodig dat deelnemers gebruik maken van 
de bussen Inschrijven is dus noodzakelijk ken kan tot 
26 apnl 

Wie te ver van één der opstapplaatsen woont 
neemt kontakt op met Dries Muyiaert, Eikenstraat 24, 
9390 te Moorsel-Aalst, tel 053/78 36 82 Ook voor 
Limburg kan je hier terecht 

De wandeling zal uitsluitend doorgaan achter de 
Leeuwevlag, de deelnemers wordt gevraagd geen 
partijpolitieke kentekens te dragen 

VU OP TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 14 april (van

avond dus) om 19u op BRT-1 bevat volgende onder
werpen 

— ,,Van droom naar daad" tweede deel in een 
reeks over de Vlaamse staatsvorming, vandaag 
gemeenten met een bijzonder taaistatuut 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 hoofdstede
lijk gebied, met VU-volksvertegenwoordiger Vic An-
ciaux 

Niet vergeten, vanavond om 19u op BRT-1 

„DE LAAK" 
GAAT WANDELEN 

De aktiegroep „Red de Laak" die nog maar pas in 
het nieuws kwam door een bezoek aan minister van 
Leefmilieu, Kelchtermans, heeft weer een nieuwe 
aktiviteit op touw staan 

Omdat de ruimingswerken in de Laak diverse 
kommentaren wekken, organiseert ,,Red de Laak" 
op zaterdag 15 apnl om 14 uur een wandeling naar 
een van de tijdelijke werkbekkens 

Er wordt vertrokken op de parking van Dennenoord 
op de Kapelleberg te Eindhout 

Na de wandeling bestaat er de mogelijkheid om te 
eten 150 frank en 100 voor kinderen 

Inlichtingen Ludo Helsen (013/66 59 49) of bij 
Patrick Vankrunkelsven (013/66 64 60) 

ONDERWIJSMENSEN: 
WITTE PRODUKTEN? 

De VU organiseert een studienamiddag rond het 
thema financiering van het onderwijs onder de titel 
,,OndenA/ijsmensen witte produkten'" 

De namiddag gaat door op zaterdag 29 apnl '89 in 
zaal Alpheusdal, F Williotstraat 22 te Berchem (Ant
werpen) vanaf 14u 30 

Deze VU-studienamiddag bestaat uit een drieluik 

— de (zwakke) maatschappelijke positie van de 
leerkracht (R Janssens — W L Vereniging Vlaamse 
Leerkrachten) 

— de financiële ontwaarding van het lerarenambt 
en de gebeurlijke implicaties (C Vandenbroeke — 
VU-Partijbestuur) 

— de bram dram van wetenschappelijke vorsers 
(medewerker van Focus Research) 

Deze namiddag, waarop ruime diskussiemogelijk-
heden aan het publiek worden gelaten, zal voorgeze
ten worden door kamerlid Luk Vanhorenbeek 
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KADERDAG 
VOLKSUNIE
VROUWEN 

EURO-RONDE VAN VLAANDEREN 
START TE BRUGGE 

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

PROGRAMMA 

lOu.: Welkom 
10u.30; „Vormingskansen voor vrouwen in Euro

pa" door Rita Muiier van vzw „Omschakelen". 

12u.30: Gezamenlijk middagmaal 

13 u. 30: „Vrouwen en de Politiek", studie van 
Gerda Van Uangendonck. 

15U.30:,.Vrouwen in de Volksunie", diskussie met 
het partijbestuur van de Volksunie. Koördinatie door 
Nora Tommelein, voorzitter Volksunievrouwen. 

Slottoespraak door Jaak Gabriels, algemeen voor
zitter van de Volksunie. 

De VU-Euro-bus start zijn reis door Vlaande
ren op zaterdag 29 april 89 te Brugge om aan 
te kopen op de nationale meeting te Brussel op 
4 juni. In deze periode doorkruist hij gans 
Vlaanderen. 

De Eurobus vertoeft drie dagen in het arron
dissement Brugge en wel op 29 en 30 april en 
op 2 mei. 

Op zaterdag 29 april in de voormiddag is er 
een aktie voorzien in Brugge-stad en in de 
namiddag verhuizen we naar Blankenberge, 
waar 's avonds in hotel Eden op de zeedijk een 
spetterend avondfeest doorgaat. Meer details 
verneemt u binnenkort maar hou in ieder geval 
deze avond reeds vrij want we verwachten er 
niet alleen televisieopnamen maar ook alle 
kaderleden en leden uit ons arrondissement. 

Wie op 29 april wil deelnemen aan de 
verschillende akties in de stad Brugge en ook 
te Blankenberge kan nu reeds kontakt opne

men met de arr. voorzitter Luc Grootaerdt (tel 
36.29.31 of 02/327.93.62). Wij verwachten uw 
medewerking. 

Op 30 april en op 2 mei doorkruisen we dan 
het arrondissement maar daarover verneemt u 
later meer. 

Financiële steun kunnen we nog steeds 
gebruiken. U kan uw bijdrage storten op rek. 
nr. 477-0053371-92 van het arr. Brugge, Kape-
laantraat 3, 8310 Brugge 3, met vermelding 
Eurofonds. Alle giften zijn welkom, hoe klein 
ook. Voor bedragen vanaf 1000 fr. zal u een 
bewijs voor inbreng in uw belastingsaangifte 
worden toegestuurd. Verdere informatie i.v.m. 
de kampagne wordt u zo snel mogelijk gemeld, 
maar we verwachten alle kaderleden, leden en 
WIJ-lezers op 29 april om 19u. stipt in hotel 
Eden op de zeedijk te Blankenberge. 

Erwin Van Driessche, 
alg. verantw. Euro-kampagne 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondhetdseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend mkidel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «tons sanitatis, effectu 
mirabilis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 

darmontsteking. Zenuw- en funktioneJe storingen. 
3. chronische ontsteking det luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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ANTWERPEN 
APRIL 
14 LINT: Leden en simpatisantenfeest m zaal 't 
Centrum om 20u 30 Italiaanse tafel aan 395 fr 
Inschrijven bij VU-feeskommitee 455 70 70 of 
455 24 24 Org VU-Lint 
14 ZWIJNORECHT-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 H/let DJ The 
Black Devil 

15 EDEGEM: Om 20u in Dne Eiken, kaartavond 
Inschrijven op voorhand Org VNSE 
15 EDEGEM: Om 15u Zielemis voor pater Bou-
quillon, familiakerk Elsdonk, Boudewijnlaan Edegem 
Nadien ontmoeting in het Blauwvoetheem Fort 5 
ingang J De Roorestraat 8 Org Verbond Vlaamse 
Meisjesscharen 
17 EDEGEM: Om 20u 30 in Dne Eiken ontmoeting 
met Jaak Vandemeulebroucke Org VU-Edegem 
17 MECHELEN: Arrondissementele bestuursver-
kiezingen 
17 KALMTHOUT: ,,Muziek beluisteren" G Wou
ters leert het ons met muziek van Peter Benoit Om 
20u in De Raaf, Withoeflei, Heide Org FVV-
Kalmthout 
18 EDEGEM: Van 20u 30 tot 21 u 30 in Dne Eiken 
Vlamat 
19 EDEGEM Grafoloog, om 20u in lokaal Drie 
Eiken te Edegem Org FVV-Edegem 

19 MERKSEM: Voordrachtavon met prof Venken 
,,Wat met de normen van de maatschappij'" Om 
20u in Vlanac Org FVV-Merksem 
21 ANTWERPEN: De Toekomstsektoren m Euro
pa Lunchgesprek met Gunther Pauli Om 12u 30 m 
het Elzenveld, zaal Agnes Volcerix, Lange Gasthuis
straat 45 Org Coremanskring Antvi/erpen Inschrij
ven vóór 18/4 

21 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u 30 m Kapel-
lekeshoef, Voordracht m begeleiding van dia's door 
Bob Demont over Zuid-Afrika Org SMF-Kempen-
Limburg 

21 KAPELLEN: 2de Kwisavond, om 20u in Ge
meentelijkjeugdcentrum, Eikendreef3 Deelname in 
ploegen van max 5 pers Inschrijven en info bij Gerd 
Gheysens, Hindedreef 4 (03/664 16 73) Org 
Vlaams Jeugdcentrum vzw 
22 NIJLEN: 3de pensenbak van 16 tot 20u in 
lokaal Volleybalklub, Herenthoutsesteenweg 53 Al
ternatief krieken met frikadellen Org Vlaamse 
Knng Kempenland, Nijlen 
23 BERCHEM: Kursus „Opleiding gemeenteraads
leden" (deel 3) Alpheusdal, F Williotstraat 22, om 
lOu Org V V M i s m Vormingscentrum L Dosfel 

27 KAPELLEN: Mevr Angelita (van Spaanse af
komst) toont hoe men een echte Sangria en paella 
klaarmaakt In zaal Den Maasdam, Hoogboomses-
teenweg. Kerk Hoogboom Leden 130 f r , met-leden 
180 fr Org FVV-Kapellen 
28 MORTSEL: Toneelknng „Streven" speelt voor 
VU-Mortsel in het Mark Liebrechtcentrum, H Kruis
straat 16, het blijspel ,,God schept de dag" van 
Kaufman & Hart Aanvang 20u Toegang 160 fr 
Toegangskaarten bij Jan Andries (449 32 13) 

VU-SINT-AMANDS A/D 
SCHELDE KREEG 
NIEUW BESTUUR 

Bil de jongste gemeenteraadsverkiezingen brach
ten VU-St-Amands zijn zetelaantal van twee naar 
drie De tweede verkiezing waaraan werd deelgeno
men bleek een sukses en een aansporing om de 
komende jaren te werken naar bestuursverantwoor-
delijkheid 

De kandidaten voor het afdelingsbestuur, die allen 
verkozen werden, zijn met dit doel aangetreden Een 
belangrijk aantal van hen zijn nieuwe krachten, die de 
strijders van het eerste uur komen bijstaan en aan de 
VU-afdelmg meer slagkracht zullen geven 

De nieuwe ploeg is als volgt samengesteld Voor
zitter Frank De Hertog, Broekstraat 21 te Lippelo, 
Ondervoorzitter Francine lllegems. Heidestraat 116, 
St-Amands, Sekretaris Jean-Pierre Berlin, Kruisveld 
24 te Oppuurs, Penningmeester Herman Van Mier-
lo, Wilgenweg 45, Oppuurs, Afdelingsblad (,,'t Klok-
zeel") + Propaganda Patrick De Keyser, Kasteel-
dreef 4 te Lippelo, Leden -f WIJ Leo Van Ranst, 
Dam 154 te Sint-Amands, Organisatie Freddy Jan-
segers, Voortstraat 34e, Oppuurs, Propaganda Pie-
ter Maenvoet, Heidestraat 201, St-Amands, Vrou
wenwerking Reinhilde Caluwaerts, Jeugdlaan 59, 
St-Amands, Vorming Frans De Leeuw, Buitenveld 7, 
St-Amands, Dienstbetoon Etienne Servaes, J V 
Droogenbroeckstraat 53, St-Amands, Bestuursle
den Jan Moeyersons, Broekstraat 21b, Lippelo, 
Godelieve Gevers-Pauwels, J V Droogenbroeck
straat 44, St-Amands, Leo Emmerechts, Weverstraat 
7, St-Amands, Aimé De Decker, Kerkstraat 3, St-
Amands, Margo Vernest, Wilgenweg 45, Oppuurs, 
Jean Buggenhout, Jeugdlaan 45, St-Amands en 
Lisette Keppens, Bloemenlaan 52, St-Amands 

Mandatanssen Provincieraadslid Etienne Ser
vaes, Gemeenteraadsleden Frans De Leeuw (frak-
tieleider), Aime De Decker en Jan Moeyersons 
OCMW-raadslid Leo Van Ranst 

Door een spreiding van de bestuursfunkties over 
de drie deelgemeenten én met voorrang voor de 
jongeren en de vrouwen, streeft het nieuwe bestuur 
een optimale samenwerking na Een efficient be
heersplan zal eveneens toelaten om de relatief grote 
bestuursgroep ,,strijdbaar" te houden Voor een 
beter Vlaanderen i 

Fr. De Leeuw, 

gemeenteraadslid. 

VUJaMECHELEN 
(ARR.) KREEG NIEUW 
BESTUUR 

Eind februari werd een nieuw bestuur gekozen 
door de Volksunie-Jongeren van het arrondissement 
Mechelen Tot voorzitter werd de 21-jarige Mare 
Hendnckx, student in de rechten en in de wijsbegeer
te, uit Mechelen, gekozen Sekretaris Antoon Pans, 
penningmeester Manna Somers Overige bestuursle
den zijn Koen Anciaux, Bart Symons, Els Van Weert, 
Veerie Van Parijs, Mark Van Esbroeck en Ludo De 
Graef 

Meer info Neerweg 15 te 2800 Mechelen 

VU-EDEGEM 
IN HET NIEUW 

Begin maart werd door de leden een nieuw 
afdelingsbestuur verkozen Om statutaire re
denen kon de uittredende voorzitter geen kan
didaat zijn voor het voorzitterschap 

Tot voorzitter werd Pons Delbaen gekozen 
en tot sekretaris Linda Blereau De volledige 
samenstelling van het bestuur ziet er als volgt 
uit Katelijne Vallaeys (hulpsekretaris), Paul 
Drossaert (penningmeester), Dirk Vergauwen 
(ondervoorzitter), Frans Carael (technische 
cel). Goedele Vandewalle (evenementencel) 
Andere bestuursleden zijn Hugo Duneux, Jan 
Stoffelen en Karel De Gryse Gemeenteraads
leden Joost Gois en Renaat Dekeyser 
OCMW-raadslid Willy Platteau 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE SCHILDE 

Op 15 februari werden de bestuursverkiezmgen 

gehouden in de VU-afdeling Schilde-'s Gravenwezel 
inder de 16 verkozenen werden de funkties als volgt 

verdeeld 

Voorzitter Hugo Pas, onden/oorzitter Albert Van 
den Broeck, sekretans Els Jacobs, penningmees
ter Chris Josephy, jongerenwerking Wim Peeters 
Bestuursleden Eddy d'Hondt Hortense Myelmans, 
Anita Vervoert, Paul Mertes, Jef Couwels, Fons 
Mathot, Renaat Willeme, Manta Schadick, Piet Hoe
ben, Toon Claessens en Magda Pas-Van Belle 

BIJ de eerste bestuursvergadering werd Kathleen 
Van den Broeck gekoopteerd 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE HOVE 

Op dinsdag 21 maart is het nieuwe VU-bestuur 
gekozen Tijdens de eerste bestuursvergadering op 
donderdag 23 maart zijn de volgende bestuursleden 
benoemd voorzitter Didier Tnijs, ondervoorzitter 
Mark Van Mensel, sekretans DaniPel Janssens, pen
ningmeester, leden en abonnementen Willem Nollet, 
propaganda Theo Vanmeert, organisatie, Nicole 
Swillens, jongerenwerking Inge Thijs, vrouwenwer
king Beo Carsauw en gewoon bestuurslid Mare De 
Swert 

TE HUUR 
In de Haan aan Zee voor juli en augustus gemeubeld 
appartement met plaast voor 4 personen Eetplaats, 
2 slaapkamers keuken stortbad + WC garage 
Inlichtingen tel 050/82 44 63 
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DEZE WEEK IN 
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j ^ een nieuw dossier 
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Elektronika — Nieuwe Instrumenten 
Muziekscholen — Oe fanfare 
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APRIL 

14 M00RSLEDE-DADI2ELE: Jaarfeest, met als 
gast Jaak Gabnëls. In lokaal De Vlasschaard. Be
langstellenden bellen naar een bestuurslid of lokaal 
De Vlasschaard. Org.: VU-Moorslede-Dadizele. 
14 LEDEGEM: Willy Kuijpers over Europa, m zaal 
De Kring te Smt-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. Tw/eede 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-
v»e, om 19u 30. Volw.: 400 fr., -12). 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: Auditonum Muziekakademie, 20u.. 
Debat „Europa 1992" met J. Vandemeulebroucke, J 
Cuppens (GvA) en D. Sterckx (BRT) Inkom 50 fr., 
voor abonnees gratis. Org.- Vlaamse Studie- en 
Vormingskring. 

20 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 14u • Fobieën of fobische angst Org : Welziins-
zorg W VI. 

20 POPERINGE: 't Belfort, Grote Markt om 19u.30: 
Ongevallen met kinderen. Org.- Welzijnszorg W.VI. 
21 ROESELARE: Vlaanderen voor de uitdaging 
van de verandering door Herman Candnes, om 20u 
in 't Leeuwke, St.Michielsstraat 23 Org - Vlaams 
Dienstencentrum 'I Leeuwke i.s.m.Vlanajo. 

21 IZEGEM: Avondwandeling. Start- 't Spiegelaar-
ke 20u. Org.: FVV-lzegem. 
22 BLANKENBERGE: Tentoonstelling met werken 
van André Doom In Stadsgalerij, Langestraat Elke 
dag van 10tot13u.envan 15 tot 21 u en dit tot en met 
30 apnl Opening op 21/4 om 20u. Org.: Vlaamse 
Kulturele Kring i.s.m. Kollege burgemeester en sche
penen Blankenberge. 
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 14U.30. org.: VVVG-Wervik. 
27 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u.: Psychotherapie- Systeemtherapie. Org.: 
Welzijnszorg W.VL. 
29 BLANKENBERGE: Arr. Euro-meeting in Hotel 
Eden, Zeedijk 149 (naast Casino) Blankenberge. 
Aanvang. 20u. Nationale start Europese Verkiezin
gen met voorstelling lijst. 
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UIT DE REGIO 

WESTVLMMSE 
DIALOOGDAG OVER 
VERVOER EN 
VERKEER 

Te Jabbeke — gedoemd om ooit een draaischijf 
voor autowegen te worden ' — biedt de Volksunie op 
zaterdag 15 april 89, vanaf 14u een open dialoog 
over „vervoer en verkeer in en naar West-Vlaande-
ren" 

Na elkaar komen volgende tema's aan bod 

— Westvlaams openbaar vervoer meer dan een 
schone slaapster' 

— Westvlaams wegverkeer tussen noodzaak en 
verstikking, 

— Westvlaamse havens en luchthavens voor de 
uitdaging van vandaag en morgen 

Voor minister Johan Sauwens, die onlangs enige 
beleidsinzichten vrij gaf, zal deze dialoogdag een 
goede gelegenheid zijn om op de Westvlaamse 
wensen en grieven in te spelen 

Deze dialoogdag staat open voor elke belangstel
lende mits voorafgaandelijke inschrijving per brief
kaart aan G Van In, Westmeers 114, 8000 Brugge 

De samenkomst gaat door in de lokalen van het 
„Klem Strand", Varsenareweg 29, Jabbeke, op za
terdag 15 april van 14 tot 18u 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE MENEN 

WIJ stellen het nieuwe Volksuniebestuur te Menen 
aan onze lezers voor 

Voorzitter Joseph Allyns Ondervoorzitter en le
denwerving Herman Cosman Sekretaris Geert Ro-
denbach Penningmeester Marnix Vanryckegem 
Redaktie-Wij Fredy Vanderhaege 

Bestuursleden Alain Baeten, Mare Beghein, Hen-
nette Declercq, Bart Pottie, Wilfried Roelstraete, 
Roos Verbrugghe, Stefaan Verraes en Mard Car-
doen 

Mandatarissen Lieve Craenest, Eddy Schelstrae-
te, Henwijn Vandenbuicke en Antoon Vandendries-
sche. 

LIMBURG 
APRIL 
19 TESSENDERLO: Kookdemonstratie door Mare 
Slaets Visgerechten In lokaal Gettendonk, Hulst, om 
19u 30 Deelname gratis Echtgenoten en vnenden 
ook welkom Org FW-TessenderIo 
22 HASSELT: Kursus „Opleiding gemeenteraads
leden" (deel 4) Kultureel Jentrum, Kunstlaan om 
9u 30 Org VVM i s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
23 HEUSDEN-ZOLDER: Naar Zangfeest Vertrek 
om 13u aan De Oude Kring, St Willebrordusplein 
400 fr + 200 fr busreis Inschrijven bij Frans 
Vanstipelen, Noordberm 61 (011/42 59 95) 

APRIL 
14 LENNIK: Afdelingsbestuursverkiezingen 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, om 20u in taverne Binnenhof aan het station te 
Diegem 
14 HOEILAART: Afdelingsbestuursverkiezingen 
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 
april '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 STEEN0KKERZEEL:0m13u verzamelen aan 
de hoek van de Dijk-Ruthstraat, opruimen van de 
bosrand Org Vlaamse Gaai-Natuurbescherming 
15 MEISE: Bal van burgemeester Kerremans en 
schepenen Vanaf 20u 30 in Sportschuur Wolvertem 
Populierenlaan Orkest Waltra Org VU-Meise 
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 Org VVM i s m Dosfelinstituut 
16 ELSENE-OUDERGEM: Eetinstuif De 10 lekkere 
uurtjes Van 12 tot Met kinderanimatie Vanaf 18u 
beantwoordt Vic Anciaux al uw vragen over Brussel 
In Elzenhof, Kroonlaan 12-14 te Eisene Org VU-
Elsene-Oudergem 
18 ROOSDAAL: Afdelingsbestuursverkiezingen 
van 19 tot 21 u in het Vlaams Sociaal Centrum, 
Brusselstraat 9, Pamel-Roosdaal 
18 AFFLIGEM: samenstelling politieke raad (met 
kooptaties) en verkiezing Politiek Kollege Om 20u in 
't Gildenhuis, Kerkstraat te Hekelgem (Affligem) 
20 HALLE-VILVOORDE: Uitgebreid arrondisse-
mentsbestuur om 20u in 't Schuurke te Brussel 
20 HALLE-VILVOORDE: FVV-Brussel-Halle-Vil-
voorde naar opvoenng van ,,Vanaties omtrent eend", 
door Brussels Kamertoneel, BKT Kapellemarkt 8 
Gratis toegang Reservatie 053/66 82 15 (Rita Neu-
ckermans) 

22 ZAVENTEM: Haantjes- en biefstukkenfestijn 
VU-Zaventem Vanaf 12u in refter school, Mechelse 
steenweg. Centrum Sterrebeek 
22 LEMBEEK: 13de Haantjeskermis in zaal De 
Knng, Stevens de Waelplaats Vanaf 17u 30 Ook op 
23/4 vanaf 11u 30 Org VU-Lembeek 
22 ZAVENTEM; 3de haantjesfestijn in de refter van 
de gemeenteschool (naast Gemeentehuis, Mechelse 
stwg ) te Sterrebeek Vanaf 11u 45 Org VU-Groot-
Zaventem 

22 KEERBERGEN: Kaas- en Bieravond In zaal 
Berkenbrem in centrum van de gemeente 250 fr 
Lekkere kazen en bijpassende streekbieren Vanaf 
19u Org VU-Keerbergen 
24 LENNIK: Voordrachnamiddag over zelfmoord 
en zelfdoding door Jan Raeymaekers Diskussie en 
vraagstelling Van 14 tot 15u30 in Huize Zwanen-
broek, Zwartenbroekstraat 127 te Lennik Org Fed 
Aut Centra Welzijnswerk 
27 LENNIK: Daguitstap naar Antwerpen Om lOu 
bezoek Rubenshuis o IV Koen De Meulder 12u30 
middagmaal 14u bezoek diamantmuseum o l v 
gids -f demonstratie diamantslijpen 17u einde 
Deelname 200 f r pp Vertrek om 9u stipt Markt 15 

Lennik Inschrijven vóór 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 
28 WEMMEL: Debatavond met Vic Anciaux en 
Annemie Neyts over „Brussel, Derde Gewest'" In 
K C De Zandloper, om 20u 
28 LEUVEN: Arr bestuursverkiezingen Vooraf 
kooptatie Kandidaten voor kooptatie aan Paul Cre-
sens. Azalealaan 2 te 3295 Diest voor 21/4 

NIEUW BESTUUR 
VOOR VU-BUIZINGEN 

Op 13 maart werd te Buizingen het nieuwe afde
lingsbestuur verkozen ,,Ouwe getrouwen' kregen 
versterking van zeven nieuwelingen zodat ervaring 
en verjonging samen, borg staan voor een degelijke 
en dynamische aanpak van het vele (oppositie) werk 
ten bate van een open en eerlijk beleid 

Het nieuwe bestuur zal met nalaten de stiefmoeder
lijke behandeling van de deelgemeente Buizingen 
aan te klagen Ook initiatieven in verband met de zorg 
voor een beter en veiliger leefmilieu worden in het 
vooruitzicht gesteld 

Een Breugheliaans ledenfeestje wordt georgani
seerd op zondag 28 mei te 16u met Europarlements
lid Willy Kuijpers 

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit voorzitter 
Jef Van Steenstraeten, ere-voorzitter en ledenadmi
nistratie Miei Uytenhoven, sekretaris en OCMW-
raadslid Yvonne Turneer, penningmeester Gaby Gi-
lis, organisatie van politieke aktiviteiten Ene De Greef 
en Tom Dehandschutter, organisatie van feestaktivi-
teiten Lie Inghelbrecht, propaganda Geert Gulden-
tops en Jaak Hofmans, pers en sociaal dienstbetoon 
provincie en gemeenteraadslid Juul Denayer Andere 
bestuursleden Lonny Allard, Frans Denayer, Hubert 
Deridder, Magda Moens en Maria Van Keer 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE OVERUSE 

Zes jaar hard werken aan de uitbouw van de 
afdeling heeft na de gemeenteraadsverkiezingen 
haar vruchten afgeworpen In het gemeentebestuur 
wordt de post van schepen voor Ruimtelijke Ordening 
en Grondbeleid waargenomen door Marcel De Broyer 
en IS de Volksunie in het OCMW vertegenwoordigd 
door Henri Otte 

Dat de Volksunie in Overijse de wind in de zeilen 
heeft werd bevestigd tijdens de bestuursverkiezingen 
van 17 maart 1989 Het bestuur werd gevoelig 
verjongd de gemiddelde leeftijd bedraagt 35 jaar De 
vrouwen vertegenwoordigen er de helft van de be
stuursleden Deze bestuursploeg staat voor de uitda
ging, om samen met de mandatarissen, de gemeen
teraadsverkiezingen van 1994 met een klinkende VU-
overwinning af te ronden 

Voorzitter a i Henri Otte, sekretaris Reinhilde 
Raspoet, ondervoorzitter Raoul Vanderceelen, le
denwerving Beatrij Van Rossen, penningmeester 
Willem De Broyer, organisatie Mark Vandevijver, 
propaganda Piet Vandenbranden, jongerenwerking 
Jan De Broyer, pers Henri Otte Werkende leden 
Kristien Craps, Marleen Huyghe en Ann Otte. 
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OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

14 BRAKEL: Arr, bestuursverkiezingen arr. Ouden
aarde, in café Concorde, Neerstraat 27. 
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.), kinderscfiotel (150 fr.). 
Org.: VU-Haaltert. 
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. 
Boucfier 091/44.05.65. Org. VVV 't Leeuwke Assene
de. 
15 DE PINTE: 10de Lentebal in zaal „IWIieregoed", 
Mieregoedstraat. Deuren 20u.30. Muziek: Studio 
Pallieter. Alle aanwezigen gratis konsumptie. Inkom 
100 fr. Org.: Ijzerbedevaartwerkgroep en VOS-De 
Pinte. 
15 ST.DENIJS-WESTREM: verplaatst naar 22 
april. 
15 2ELE; Bal van de burgemeester. Sportfial De 
Zeven — Koevliet, vanaf 20 uur Orkest: The Blitz 
Band. Inkom 100 fr. wk 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-Evergem. 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-
Sleidinge. 
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. 
16 DENDERLEEUW: Euronamiddag met Willy Kuij-
pers, in zaal Botjeshof, Langestraat Welle, vanaf 16u. 
Eerst dok. + uitleg door AndréOttoy, daarna diamon
tage door W. Kuijpers. Gratis 2 pannekoken en een 
tas koffie. Org.: VU-Groot-Denderleeuw. 
18 MELLE: Euro-avond met Willy Kuijpers. Meer 
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 SINT-NIKLAAS: Informatieavone belasting
shervorming, door Jean-Pierre Dullaert. Om 20u. in 
Reinaertzaal van Stedelijke Biblioteek, Heymanplein. 
Org.: A. Verbruggenkring Sint-Niklaas. 
21 GENT-MUIDE: Voordracht: De Muide, zo was 
het, door M. Casteels en A. Brysse, in zaal De Toren, 
Sleepstraat 210 te Gent om 20ij. 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. Aan

vang: 19U.30. Vanaf 22u. dansavond. Inschrijven 
vóór 20/4 bij Arthur De Vylder, Kleine Goedingen-
straat 30, 9821 Afsnee, of tel. naar Joris Dewaele 
22.51.52. Org.: VU-St.-Denijs-Westrem-Afsnee. 
22 SINT-NIKLAAS: 22ste Privaat Avondfeest, m 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 l lu.45, St.Pietersplein 12u.30, Dampoort 
12U.50, kerk Lochristi 13u.30; 2e bus: Wondelgem 
Vienweegse 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. Kaarten voor 
zangfeest evenens bij CDNV. 
24 BELZELE: Namiddag-uitstap naar Bommelbos-
hoeve, Lochristie. Vertrek: 13u. aan kerk Belzele per 
bus, terug rond 18u. Deelname: leden en huisgeno
ten 180 fr., niet-leden 200 fr. Inschrijven: Buntstraat 
27, Nieuw RAbot 6, 9050 Evergem. Org.: FVV-
Belzele. 
24 SINT-NIKLAAS: Verkiezingen arr. bestuur en 
koöptatie leden arrondissementsraad. Kandidaturen 
voor koöptatie aan VU-sekretariaat, Dr. Verdurmen-
straat 6, 2700 Sint-Niklaas, tegen 14/4. 
26 LOKEREN: Hormonenvlees en volksgezond
heid. Wie is verantwoordelijk? , door Jaak Vande
meulebroucke. Om 20u. in lokaal A van het Kultureel 
Centrum te Lokeren. Org.: A. Verbruggenkring. 
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 Meikermis. '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. 

PAASBLOEMEN 
TE LEBBEKE 

Met pasen heeft te Lebbeke traditiegetrouw de 
grote kermis plaats. 

Van deze gelegenheid werd door het VU-bestuur 
van Groot-Lebbeke gebruik gemaakt om de leden 
een bezoek te brengen. 

Zo togen de bestuursleden van de deelgemeenten 
Denderbelle en Wieze, evenals het 18-koppige be
stuur van Lebbeke, aangevuld met de gemeente
raadsleden Dirk De Cock, Willy Bosman en Marcel 
Vermeir en OCMW-raadslid Hugo De Mol, op paasza
terdag op stap. 

Alle leden werden bedacht met paasbloemen en 
een paasbrief. 

De aktie viel in goede aarde... 

VU-ZELE HEEFT EEN 
NIEUW BESTUUR 

Op zondag 29 januari werd in het lokaal „Pallieter" 
door een talrijk opgekomen aantal leden het nieuwe 
bestuur voor de komende 3 jaar vastgelegd. 

In vergadering van 9 maart '89 werden de voorzit
ter en sekretaris definitief gekozen. Het nieuwe 
bestuur ziet er als volgt uit: 

Voorzitter Jan Strynckx (WM), ondervoorzitters 
Desire Roels (+ leden en abonnementen) en Bernd 
Moens. Sekretaris: Mare Maes. Penningmeester: 
Aime Van Avermaet. Leden: Frans Meirsman (organi
satie), Leon De Cock en Freddy Thienpondt (propa
ganda), Daisy Goossens (vrouwenwerking), Dirk 
Blancquaert, Jaak Goossens, Marcel De Waele, Mare 
Van Mossevelde, Paul Goossens, Hubert Temmer
man, Eddy Van de Velde, Hermand Van Driesche, 
Jaak Verschuren, Ignace De Krijger. 

Gekoöpteerd: Hugo Heirman, Simonne Strobbe en 
Willy Van Malderen. 

Mandatarissen: Jozef De Bruyne, Raf Michiels, 
Alfons Rupus, Solange Dullaert, Paul Geerinck, Hugo 
Van Driessche, Pierre De Bock en Peter Poppe 
(jongerenwerking). (D. Roels) 

VU-ZWALM ROUWT 
In een tijdsbestek van veertien dagen verloor VU-

Zwalm twee van haar trouwste leden. 

Op 22 maart 89 stierf Adrienne De Cocker, echtge
note van Gaston Lapaige, aan een hartaderbreuk. 
Adrienne was vooral gekend door de Vlaamse 
Zwalmtoeristen als uitbaatster van ,,Het Stampkot", 
Vlaams café bij de IJzerkotmolen aan de oevers van 
de Zwalm. Adrienne en Gaston genoten reeds enkele 
jaren van een welverdiend pensioen maar bleven 
desalniettemin aktief binnen de plaatselijke VU kern. 

Op 1 april moesten wij ook afscheid nemen van 
Marcel De Boe, aktief VU-bestuurslid en kantonaal 
afgevaardigde in de arrondissementele raad. 

In Vlaamse middens was hij vooral gekend als 
grote promotor van de Zwalmstreek en eigenaar van 
de Zwalmmolen. Al meer dan 30 jaar geleden gaf hij 
de eerste toeristische brochure over de Zwalmstreek 
uit. Onder de titel ,,Kent U de Zwalm" tekent Marcel 
De Boe in 1958 de toeristische mogelijkheden van de 
door hem zo geliefde streek. Jaren geleden liet hij zijn 
praktijk als advokaat over om zich volledig te kunnen 
inzetten voor zijn levensdoel: de Zwalmstreek toeris
tische valoriseren. Ondanks zijn pensioengerechtig
de leeftijd bleef hij vechten voor zijn streek met het 
entoesiasme van een jonge tiener. Zo trok hij dikwijls 
eenzaam op pad, ter verdediging van zijn idealen. 
Wie ooit de geschiedenis van de Zwalmstreek zal 
schrijven, zal niet kunnen voorbijgaan aan de kleurrij
ke figuur van meester Marcel De Boe. 

Aan familie en nabestaanden van beide overlede
nen biedt de Vu Zwalm zijn oprechte en innige 
deelneming aan en sterkte voor de komende dagen. 

K.B. 

ZOEKERTJE 
* Vlaams Ziekenfonds te Overijse zoekt Vlaams-
nationale bediende die snel en sekuur werkt. Deeltijd
se betrekking wordt vlug voltijdse. Bel 02/687.95.42 
vanaf 10 april. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

HEIHOEFSEWEG 1 
^ T i ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ S T Te l : 03/457.23.89 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

ADVERTENTIE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD. NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel.: 053-66.83.86 
AFD.: OKEGEM -9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

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

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de slerschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUV^, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

WMi w r j r # # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / > JU 
verandas genknv. 
gMMmmrmrmmMjnntiitiiittiitttttttii 
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 
n veranda/pergola Horeca 
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WEDERWOORD 

KVHV 
In het gesprek met de huidige voorzitter van 

KVHV (WIJ, 23 maart j I) staat een stuk dat 
elke oprechte Vlaming zou moeten lezen De 
jonge student geeft rustig, maar zeer goed zijn 
mening over 't Pallieterke Hij merkt terecht op 
dat meer dan achterdocht nodig is bij de 
beoordeling wat enn wordt opgenomen 

Uit een konkreet voorbeeld weet ik dat een 
artikel opgenomen in dat weekblad blijkbaar 
zonder medeweten van de betrokkene, een 
incident tussen een ambtenaar en zijn hogere 
chefs, werd beschreven op een manier die 
ertoe geleid heeft dat de ambtenaar zeer grote 
moeilijkheden beleefde 

Verder zijn er de „bneven" die 't Pallieterke 
richt tot vooraanstaande figuren Zo had Lionel 
Vanden Berghe onlangs de eer een wijze raad 
te krijgen De inhoud van die ,,bnef" was weer 
typisch loven en afdreigen in een adem 

Goed gezien van die KVHV'er Zouden de 
jongeren dan toch verstandiger zijn dan de 
ouderen' 

B. Van Bachten, leper 

BRT 
Ik zou het van alle daken willen schreeuwen, 

dat onze BRT absoluut met Vlaamsbewust isi 

Na een reportage, of na eender wat bespro
ken werd, komt het al te dikwijls voor, dat het 
muzikaal programma hernomen wordt, met 
een in het Frans gezongen lied' 

Waarom daarmee herbeginnen' Moet dat 
van hun bazen' tjerken zij met, dat zij daar
mee m de zakken van de Vlaming schijten' 

Dan IS de RTB konsekwenter Of herbegin
nen ZIJ hun muzikaal programma telkens met 
een Nederlands gezongen l ied ' 

O. Van den Bergh, Schepdaal 

GESCHIEDENIS 
In de geschiedenisboeken wordt weinig of 

met verwezen naar de Vlaamse ontvoodings-
strijd 

Na in het verleden hieromtrent een aantal 
oproepen gedaan te hebben, heb ik nu zelf het 
initiatief genomen, om samen met andere 
leerkrachten en met de hulp van een historicus 
een aantal lespakketten voor het lager onder
wijs en de eerste twee jaren van het secundair 
onderwijs uit te werken omtrent de Geschiede
nis van de Vlaamse Beweging 

Daarom heb ik het plan opgezet om via het 
uitwerken van specifieke lesopdrachten uitwis-
selingsprojekten met Nederlandse scholen op 

touw te zetten waann „Vlaanderen, vroeger en 
nu" aan de Nederlandse schooljeugd voorge
steld wordt, terwijl het lesthema ,,Nederland, 
vroeger en nu" m Vlaamse scholen aan bod 
zou komen 

Daarenboven ligt het ook in mijn bedoeling 
door het organiseren van wederzijdse open-
deur-dagen school- en stadspoorten voor de 
leerlingen te openen Vlaanderen op bezoek m 
Nederland, Nederland op bezoek m Vlaande
ren Dit idee berust reeds in de uitwerkingsfa
se 

De direktie van het Smt-Stanislaskollege, 
Fredenk de Merodestraat te 2600 Berchem-
Antwerpen werd onmiddellijk geestdriftig be
reid gevonden om voor dit projekt als piloot-
school op te treden Tijdens een eerste verga-
denng met de Nederlanse konsul-generaal in 
Antwerpen werd een werkplan opgesteld en 

POËZIE 

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

werden er verdere konkrete afspraken ge
maakt voor de nabije toekomst Het ligt in mijn 
bedoeling dit projekt in zoveel mogelijk Vlaam
se scholen te lanceren 

Erwin Brentjens, Kontich 

EUROZETELS 
ledereen is het erover eens dat als het 

pnncipe van een man éen stem in al zijn 
konsekwenties toegepast wordt, het ontwerp 
op de Euroverkiezingen ongrondwettelijk is 
omdat Vlaanderen slechts 13 zetels krijgt Het 
arbitragehof moet dit ontwerp dan ook resoluut 
naar de prullemand verwijzen, zelfs als dit zou 
betekenen dat België de Euroverkiezingen 
moet uitstellen Dan zou de regering Martens-
VIII pas goed voor joker staan voor heel 

Europa, door te sjoemelen met de grondwet 
Jos De Smedt, Gent 

Het siert ons weekblad dat het aandacht 
heeft voor Vlaamse poëzie, regelmatig kunnen 
WIJ over nieuwe uitgaven lezen Er zijn trou
wens weinig kranten en weekbladen die zich 
nog op dit pad begeven Waar is de tijd van 
Urbain Van de Vooorde gebleven ' Men moet 
zich nu tot gespecializeerde en vaak dure 
letterkundige tijdschriften wenden En wie kan 
dat nog ' 

Toch zou ik in een Vlaams-nationaal week
blad willen pleiten voor meer aandacht voor de 
Vlaamse strijdpoezie zoals wij die in onze 
jeugd hebben gekend Rodenbach, Wies 
Moens, Bert Peleman, Ferdinand Vercnocke 
en zovele anderen 

Maar waarschijnlijk horen die met meer thuis 
in het video-kijkend Vlaanderen van vandaag 
Of hebben zij geen waardige opvolgers meer' 

J.H.,Dendermonde 

JAPANSE GOLF 
In uw voortreffelijk dossier over de golfterrei

nen in Vlaanderen (WIJ 31 maart j I) heeft u 
het ook even over de Japanse aanwezigheid 
Onder de eerder vulgaire titel Vlaamse prosti
tutie schrijft u ,, Buitenlandse investeerders 
kunnen ook op andere manieren aangetrokken 
worden zonder hiervoor waardevolle land
schappen op te offeren " 

Daar kan ik inkomen maar u vergeet er wel 
bij te zeggen welke die andere mameren zijn 

Persoonlijk vind ik dat wij ons wel moeten 
inzetten voor tewerkstelling maar dat wij ook 
nog moeten zorgen voor vertier voor de buiten
landse investeerders is toch vergezocht Top
managers verdienen bovendien genoeg cen
ten om zelf voor hun vrije tijd m te staan 
Verder vraag ik mij af in welk buitenland voor 
onze Vlaamse investeerders dergelijke grote 
en dure inspanningen worden gedaan 

Interessant vind ik uw voorstel om golfterrei
nen aan te leggen in waardeloze gebieden als 
oude storten 

Daarover zou tussen de golfklubs en de 
overheid een gesprek kunnen komen, vooral 
over de financiële konsekwenties Een geza
menlijk financieel projekt tussen de golfklubs, 
de overheid en de industne (die met haar vuil 
voor de storten heeft gezorgd) lijkt aangewe
zen 

Tal van „zwarte vlekken" in Vlaanderen 
zouden aldus weer proper en nuttig kunnen 
worden gemaakt Laat dan de Japanners maar 
komen 

P.L.,Hofstade 
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EmnniMEmM 

NV BERT C a r s e n T r u c k s 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
^ /-^ 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 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 
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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 — wel dat we 
's avonds goed en wel met 
onze wagen inscheepten in Zeebrugge. 

Let it be, dacht ik, en kocht hem een 
mooie oansteker Aon boord, wel te ver
staan. En omdat alles er toch tax-free 
was, deed ik mezelf in ééri adem ook 
maar een flacon parfum cadeau. Hoe 
zouje zelf zijn? 

Volgde een zalig diner in het boord-
restauront. 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 dot je zo snel in Huil bent, ik 
was best nog een dagje aan boord ge
bleven. Zeker voor die voordelige prijs. 
Bovendien gelden er voor groepen, se

nioren, studenten, gezinnen 
(kinderspeelruimte voorzien!) 
en voor korte verblijven ook 
nog speciale tarieven. Mij 
een raadsel hoe ze 't doen. 

«Anyway» 't is zalig hier 
in Schotland: want de Schotten weten 
met kennersblik m'n "Continental look" 
naar waarde te schatten. 

Vraag uw gratis brochure 89 bij 
NORTH SEA FERRiES. LEOPOLD II DAM 13 

8380 ZEEBRUGGE - TEL. 050/54.34.30 

Of raadpleeg uw reisbureau 

NAAM: 

ADRES 

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


