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EERST DIT

NU KLEUR BEKENNEN!

D

E partijraad van de VU Vlaamse Vrije Demokraten
van zaterdag j.l. heeft de werknota omtrent de
verdere afwerking van de staatshervorming uitgebreid besproken. De politieke kommentatoren keken uit naar deze bijeenkomst en dat was niet
verwonderlijk. Dat de eerste minister dan toch nog
met voorstellen voor de dag is gekomen die op het
hoogste vlak opnieuw aan de orde zijn is aan de
VU te danken. En dit terwijl velen zich reeds
hadden ingegraven in afwachten en met één oog
op mogelijke vervroegde verkiezingen.
Dat is dus anders gedraaid dan zij hadden gehoopt en in
hun binnenste nog hopen. Na de zitting heeft het hoogste
beslissingsorgaan binnen de VU voor alle duidelijkheid nog
eens beklemtoond „dat de belangrijke overdracht van bevoegdheden en middelen van de eerste en de tweede faze
van de staatshervorming onlosmakelijk verbonden moet gezien worden met de voltooiing van de demokratische strukturen van de nieuwe federale staat."
Inderdaad, de rechtstreekse verkiezing van een Vlaams en
een Waals parlement is onontbeerlijk voor een fatsoenlijk
federalisme. Een kommentator noemde de afwezigheid van
dergelijke struktuur „een smet op onze toch al niet hoog
aangeschreven parlementaire demokratie".
En of hij gelijk heeft! Dat de andere
partijen rond deze parlementen zo
lauw doen doet ons besluiten dat zij
verder federalizeren een klein hart toedragen en dat zij bovendien maar lauwe demokraten zijn...
Voorzitter Gabriels had gelijk wanneer hij aan De Standaard verklaarde
dat bij sommige partijen, vooral bij de
Franstaligen, de wil ontbreekt om door
te gaan. Maar de vraag is groot welke
rol de CVP in de manke evolutie speelt.
Die partij laat duidelijk merken dat zij
geen hoge hoed op heeft van de voorstellen van de eerste minister. Het uur var) de waarheid,
noemde Gabriels de toestand. En hij zou wel eens gelijk
kunnen hebben, want de meeregerende partijen moeten nu
kleur bekennen.
Hoe politieke kommentatoren ook tegen de jongste voorstellen hebben geageerd, er zit genoeg in de aangereikte
doos van Martens om het gesprek aan te gaan en de politieke
toekomst van dit land veilig te stellen. De kommentaren
hebben alvast kleur bekend. Van de PVV-getinte kranten
moet niets ven/vacht worden, zij zijn alle objektiviteit kwijt en
zijn meer dan ook partij-spreekbuizen. De kristen-demokratisch geïnspireerden praten Tweel<erl<enstraat-taal en maken
het een bereidwillige Martens niet gemakkelijk. Beseffen zij
wel welke schade zij aanrichten?
Maar ja, kranten moeten niet voor de kiezer verschijnen en
dragen geen politieke verantwoordelijkheid.

Wie zich wel van zijn politieke opdracht gekweten heeft is
de VU-partijraad geweest, hij heeft met ernst en in plichtsbesef de voorstellen gewikt en gewogen. Het uitgangspunt door
de eerste minister geformuleerd om de organisatie van de
rechtstreekse verkiezingen aan de raden zelf over te laten
kan een stap betekenen naar verdere autonomie. Samen met
de internationale bevoegdheden van gemeenschappen en
gewesten en de toekenning van de restbevoegdheid zijn dit
belangrijke ontwikkelingen van het volwaardig zelfbestuur.
Maar dat alleen volstaat niet.
Vertrekkend van deze uitgangspunten en met respekt voor
het gesloten regeerakkoord moet verder werken mogelijk zijn.
De partijraad gaf dan ook aan haar ministers de duidelijke
opdracht om op basis van het regeerakkoord en het eigen
programma de gesprekken door te duwen.
Mocht dit niet gebeuren dan dreigen ook andere belangrijke punten in het gedrang te komen. Want in welke sfeer moet
anders de bespreking van de begroting 1992 worden begonnen? Een kompleet wantrouwen tussen de partners kan de
komende maanden het werk totaal vergallen. Ook voor
andere dossiers kan duidelijkheid geen kwaad. Wij denken
hier aan de bevoegdheidsverdeling op het vlak van het
leefmilieu b.v. Een onderwerp dat meer en meer onze
toekomst gaat bepalen en nu de speelbal blijft tussen te veel versnipperde
(on-) verantwoordelijkheden.
Dinsdag j.l. overlegde de eerste minister opnieuw met de fraktieleiders
van de meerderheid. Daar zouden
voorstellen besproken zijn die voor
veel heibel hebben gezorgd. De CVPvoorzitter heeft onmiddellijk zijn eerste
minister gedesavoeëerd, de premier
heeft gereageerd. Achter de koelissen
gromt het gekende groepje CVP-senatoren dat reeds eerder in het venweer
kwam tegen de omvorming van de
senaat. Achteraf bleek dat het om misverstanden zou gaan, enzoverder enzovoort.
Op dit ogenblik, woensdagmiddag, is het nog te vroeg om
klaar zicht te hebben op die (opzettelijk gestichte?) verwarring, maar niet te vroeg om te waarschuwen tegen allerhande
gekrakeel. Want venwarring en gekonkel zijn alleen maar
koren op de molen van hen die willen blokkeren, vertragen en
doen mislukken.
De draad die thans allen moet leiden is overduidelijk:
uitvoeren wat overeengekomen werd in het regeerakkoord en
wat noodzakelijk is om de komende legislatuur niet te
bezwaren. Deze in 1988 door iedereen aanvaarde doelen
moeten venwezenlijkt worden binnen de perken van de nog
resterende tijd.
Daar staan wij voor, wie dat niet wenst moet nu kleur
bekennen!
Maurits Van Liedekerke
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De Koerden staan momenteel
in het middelpunt van het wereldnieuws. Een betoging ten
voordele van het getroffen
volk vorige zondag in Brussel trok
nochtans maar bitter weinig volk.
Eén van de schaarse aanwezigen
was Willy Kuijpers.
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In het vierde deel van
onze reeks over Theo
Brouns bespreekt Mija
Proost „de inzet" in Lim-

burg.

Verleden vrijdag toverde premier Martens een konijn over
de derde faze uit zijn hoed.
De VU-partijraad kon er zich
zaterdag reeds over beraden.
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Zondag 28 april manifes1 1 ^^^^ ^^^ Aktiekfomitee
I ^J Vlaanderen '90 in Brussel. Een gesprek met de
VU-staatssekretaris in de hoofdstedelijke eksekutieve, Vic Anciaux.
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VU-senator Bob Van Hooland trekt ten strijde tegen de kwaal van de politieke benoemingen. Met
Jaak Gabriels stelt hij een depolitizeringspakt voor.
I
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De 30 jaar-oude wet op
de Ruimtelijke Ordening
en de Stedebouw is aan
herziening toe. De kamerleden Frieda Brepoels en Pol Vangansbeke stellen een alternatief
voor.
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In Bree greep een Vlaam^® primeur plaats: een
kollokwium waar vertegenwoordigers van de bedrijfswereld dialogeren met milieudeskundigen.
^

M Vooral in West-Vlaande| l ^ ren en in Limburg schort
^ ^ er heel wat aan de deelname van de jongeren
aan het hoger onderwijs.
I
I

17

Karel Jansegers verkeert
deze week bij de Grieken
en de Albanezen.

ƒ ^ ƒ% Kuituur en kultuurbele31%
ving zijn traditioneel bij^ ^ ^J zondere aandachtspunten voor de Vlaamse Beweging en haar demokratische politieke vertaling ervan, de VU. Op
5 mei heten de Vlaamse Vrije Demokraten u welkom in het Antwerpse Elzenveld.
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Senator André De Beul
legt uit welke waarden de
VU in het kultuurbeleid tot
uiting wil laten komen.
In 1993 is Antwerpen de
kulturele hoofdstad van
Europa. Er is nog heel
wat werk aan de winkel!

f^ ƒ % Voor wie van literatuur
J l i ^ houdt, maar nooit tijd
^ J ^ J vindt om te lezen, is er nu
een oplossing: Havelaar
in twintig minuten.
jl ^
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In verschillende omstandigheden namen Ronald
Desruelles, Ingrid Berghmans en Luc De Rijck
afscheid van de sport.
(omslag: R. Szommer, Esa, ts)
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PROTEX
Zondag jl. verkeerde Antwerpen een ganse dag in de ban van enkele spektakulaire
branden, zoals die bij het pesticidenbedrijf
Protex. Duizenden omwonenden werden
blootgesteld aan een irriterende rook. Personeel van de hulpdiensten werd in het ziekenhuis opgenomen, anderen dienden een preventieve bloedproef te ondergaan. Dagen
later nog bleef het aantal opnamen in de
ziekenhuizen stijgen, en werden nier- en
leverafwijkingen vastgesteld.
De brand zorgde ook voor zware schade in
één van Vlaanderens grootste waterzuiveringsstations. Het bluswater werd vermengd
met de chemikaliën van de fabriek en kwam
via de rioleringen in het zuiveringsstation
terecht. Daar werden zowat alle mikro-organismen die het afvalwater biologisch zuiveren vernietigd.
Protex blijkt al bijna vier jaar zonder eksploitatievergunning te werken. Die was wel
aangevraagd, maar was nog steeds niet
afgeleverd door de bevoegde instanties. Verschillende milieu-instanties hadden het bedrijf trouwens reeds geverbalizeerd, o.m.
voor het ontbreken van die vergunning, blijkbaar zonder gevolg.
De brand bij Protex heeft één ding haarfijn
aangetoond: ondanks alle milieu-plannen en
vergunningen van Kelchtermans en zijn
voorgangers, ondanks alle rampenplannen
van Tobback en zijn voorgangers, ondanks
de regelgeving op het vlak van ruimtelijke
ordening, ondanks de invoering van vergunningen allerhande, ondanks verbalizenngen,
blijkt een grootschalige milieuramp in Vlaanderen nog steeds mogelijk.

DE HOND...
Priester-dichter Anton Van Wilderode weigert verder nog mee te werken aan de
IJzerbedevaart. Van Wilderode is misnoegd
over een uitspraak van de voorzitter van het
IJzerbedevaartkomitee, Lionel Vandenberghe, tijdens een debat voor de Antwerpse
Coremansknng half januari. Dit debat, met
VVKSM-verbondskommissaris Linda Boudry
en VU-kamerlid Herman Lauwers, handelde
over jongeren en de Vlaamse beweging.
In WIJ van 25 januari werd over dit debat
bericht. Dat verslag {Een facelift voor de
Vlaamse beweging) heeft, zij het bijna drie
maanden na de feiten, een storm van protest
teweeggebracht in sommige Vlaamsnationale en ekstreemrechtse kringen. De diskussie
gaat vooral over volgende zin: Ik geef toe dat
ik ook liever met een dichtbundel van Van
Wilderode op de sofa zit dan hem op de wei
te horen, maar sommige simbolen moeten
nu eenmaal met respekt behandeld worden,
en dat geldt evenzeer voor de jongeren.
Vandenberghe had hiermee gereplikeerd op
Boudry. De VVKSIVI-leidster had gesteld dat
de Vlaamse beweging met de handikap worstelt dat de verpakking vaak de eigentijdse
en waardevolle boodschap verhult, en had

De werkzaamheden aan het viadukt van Kraainem op de E40 zorgen voor
kilometerslange file-ellende. Om de file op de autosnelweg wat in te krimpen
sloot de rijkswacht een aantal opritten tussen Leuven en Brussel. De
alternatieve wegen Leuven-Brussel, Leuven-Tervuren en alle andere dorpswegen uit de buurt die een beetje richting hoofdstad leiden, vormen een
marteling voor de reeds getergde chauffeurs die dagelijks naar Brussel
pendelen. De werkzaamheden aan het viadukt van Kraainem zouden eerst pas
eind juni beëindigd zijn. De Vlaamse Verkeersminister Johan
Sauwens
besliste bijkomende ploegen in te zetten om de werken te versnellen.
Daardoor is de ellende hopelijk een maand eerder voorbij.
(foto P. BOISIUS)
zich (onder meer) afgevraagd of het nu echt
elk jaar dezelfde dichter moet zijn die, met
overigens zeer smaakvolle teksten, de massa boeit.
Als je 't ons vraagt, schuilt er in de uitspraak van Vandenberghe geen kwaad: of
houdt de plaats waar een gedicht gelezen
wordt misschien een waarde-oordeel over
het gedicht (laat staan de dichter) in? Integendeel, is het met een grote eer voor een
dichter, wanneer gesteld wordt dat hij graag
gelezen wordt in de meest optimale omstandigheden, zoals op de sofa? Trouwens, 't
Pallieterke schreef in haar verslag van de
62ste Bedevaart zelf dat de programmabrochure (met de teksten van Van Wilderode,
pdj) herlezen ook na maanden nog een genot
blijft.

niet geschreven dat 't Pallieterke of WIJ de
zaak wilde opschroeven maar wel dat leden
van de Raad van het Bestuur van het IJzerbedevaartkomitee de zaak nog meenden te
moeten opblazen in o.m. bovengenoemde
bladen. Men kan zich dan de vraag stellen of
personen die uit de biecht van het Bedevaartkomitee klappen daar nog wel thuishoren.

...EN DE STOK

Wie werkelijk van de Bedevaartteksten
van Van Wilderode houdt, en al eens de
moeite neemt om ze te herlezen (op de sofa
bvb.) heeft trouwens opgemerkt dat tijdens
de jongste bedevaarten het gros van de
teksten van de dichter heropgevist waren
van vroegere Bedevaarten. Wat opzoekwerk
leerde ons bvb. dat de programmabrochure
van 1990 teksten van Van Wilderode vermeldt die ook al ten gehore gebracht werden
in 1984, '82, '80, '72, '71, '65, ja zelfs 1953.
Eén van de enige nieuwe teksten van '90
was Gedenken: meer dan met vergeten.
Hierin werden o.m. Firmin Deprez, Hendrik
Borginon, Karel De Feyter, en Joris Van
Severen herdacht.

Binnen bepaalde kringen las men de uitspraak van Vandenberghe blijkbaar anders.
Of liever, wilde men dat blijkbaar anders
gelezen hebben. Zo begon 't Pallieterke
meer dan twee maanden na het debat (terwijl
er nochtans een Pallieter-medewerker het
debat bijgewoond had) met een hetze tegen
de Bedevaartkomiteevoorzitter. Dit zielig gedoe kreeg zelfs weerklank in de nationale
pers. In WIJ werd sedert 25 januari over deze
zaak geen letter geschreven. Het toppunt
van hipokrizie stond deze week evenwel in 't
Pallieterke, dat, in reaktie op een artikel in de
Gazet van Antwerpen, boudweg ontkende de
rel rond de grote dichter te willen opblazen.
Weer eens een bewijs van het slechte
karakter van 't Pallieterke: de Gazet had nl

Om te leren lezen kunnen we 't Pallieterke
trouwens nog wat andere lektuur aanbevelen. Zoals een interview met Van Wilderode
in Humo van 28 februari '90, waarin de
winnaar van de dnejaarlijkse Staatsprijs voor
Poëzie vindt ,,dat er eens andere mensen
aan bod moeten komen (als tekstschrijver op
de Bedevaart, pdj), want het is eigenlijk altijd
hetzelfde onderwerp en ik kan daar niet
zoveel variatie meer inbrengen."

Het moge duidelijk zijn: 't Pallieterke zocht
een stok om de hond te slagen, en zoals dat
gewoonlijk gaat, vond het blad er een.
WIJ — 19 APRIL 1991
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DE MOSTERD VAN
VAN DENDEREN
Dat Agaiev er niet schuw van is om zonder
bronvermelding met VU-ideeën uit te pal<l<en
zonder brondvermelding, Is niets nieuws.
Dat werd voldoende bewezen met de plotse
interesse van de groenen voor het volksnationale tema, vooral ver van het Vlaamse bed
in het Baltikum, bij de Koerden of in de
Ball<an.
Agaiev doet ool< zijn uiterste best om met
wat meer dossierl<ennis dan slogans een
goed figuur te slaan in de strijd tegen de
internationale wapenhandel. Het VU-dossier
is daartoe een rijkelijke inspiratiebron voor
kopiist van dienst Hugo Van Dienderen. De
voorstellen die hij in een zogeheten vrije
tribune in het Agalev-maandblad Ecogroen
(april) over de wapenhandel ventileert, o.m.
betreffende de Cocom en de KVSE, vertonen
verdacht veel gelijkenis met wat we eerder
reeds lazen in de persmap van de VUVlaamse Vrije Demokraten over de Belgische wapenhandel.

GEEN WAPENS
VOOR RWANDA
De VU-Vlaamse Vrije Demokraten heeft
inzake wapenhandel niet alleen een palmares van meer dan twintig jaar aktieve inzet en
doorwrochte dossierkennis, de partij doet in
de regering ook al het mogelijke om de
verderfelijke handel in de dood aan banden
te leggen. Het wetsontwerp op de wapenhandel is hiervan één voorbeeld, maar bijlange
niet het enige.
Verleden week pas besliste de ministerraad, na verzet van vice-premier Schiltz en
enkele socialistische ministers, om geen wapens te leveren aan Rwanda. Minister van
Buitenlandse Zaken Eysl<ens had nl. voorgesteld om de Belgische wapenleveringen aan
Rwanda te hervatten.

PEREZ DE CUELLAR
Nu de tweede Golfoorlog tenminste op het
slagveld gestreden is, heeft VN-sekretarisgeneraal Perez de Cuellar zijn tong teruggevonden. De gevolgen van die oorlog worden
nu pas zichtbaar. En het ging niet om een
wargame. De genocide op de Koerden, het
tot op de grond vernielde Irak, de dreigende
epidemieën in Basra, de beelden van het
menselijk leed en de ontwrichting van een
land zijn dezelfde als na elke oorlog.
In Straatsburg, waar hij het Europees parlement toesprak, nam de Cuellar afstand van
Operatie Woestijnstorm. Generaal Schwarzkopf droeg geen blauwe helm, zei de VNsekretaris-generaal. Hij riep Europa op om
zijn gewicht in de schaal te werpen voor de
verwezenlijking van een waarachtige nieuwe
wereldorde. Er kan begonnen worden met
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Joodse kolonisten vestigen zich met icaravans nabij Nabloes op de bezette
Jordaan-oever. Terwijl de Amerilcaanse minister van Buitenlandse Zaken
Baker de vredesbesprekingen tracht op gang te helpen, wordt deze voortgezette kolonizatie van de bezette gebieden door Sovjetjoden in Palestijnse
kringen beschouwd als een regelrechte provokatie. Een Israëlisch parlementslid omschreef de stichting van de nieuwe nederzetting als „een tijdbom
in het vliegtuig van Baker". De verantwoordelijkheid voor deze torpedering
van de vredeskansen wordt bij de minister van Bouwnijverheid gelegd, de
havik Ariel Sharon. Indien alle bouwplannen voor joodse kolonistenin de
bezette gebieden uitgevoerd worden, zal de joodse bevolking er binnen twee
tot drie jaar verdubbeld zijn tot 200.000 inwoners.
(foto ap)
een ernstige kontrole op de wapenhandel.
Dit beseffen de Vlaamse Vrije Demokraten al
ettelijke jaren.

VLAGGEN
De huisbewaarders van het ministerie van
Financiën moeten zich aan ingewikkelde
voorschriften houden inzake de bevlagging.
In de Gazet van Antwerpen bracht men
hierover een berichtje waaruit blijkt dat er
bovendien verschillen bestaan tussen het
Nederlandse en het Franse taalgebied.
In beide taalgebieden moet op 14 welbepaalde dagen de driekleur gehesen worden.
Op 11 juli moet de Vlaamse leeuw gehesen
worden in Vlaanderen; op de dagen waarop

6

de driekleur moet gehesen worden, mag in
Vlaanderen ook de Leeuw wapperen.
In het Franse taalgebied moet de Haan
gehesen worden op 27 september. Maar in
hetzelfde taalgebied moet de Haan ook gehesen worden op dezelfde dagen als de
nationale vlag! De Haan moet dus 14 dagen
in Wallonië gehesen worden terwijl de Leeuw
evenveel dagen mag wapperen in Vlaanderen, zoals de Vlaamse Volksbeweging bemerkte.
Het verschil tussen moeten en mogen
vlaggen lijkt misschien subtiel, en een voorbeeld van die tipische Belgische overreglementering. Maar die is in het verleden al te
dikwijls in het nadeel van Vlaanderen uitgevallen. Daarom moet de vlagreglementering
van de huisbewaarders van het ministerie
van Financiën dringend aangepast worden.

KORTWEG
• Birgit Breuel volgt de door de
RAF vermoorde Detiev Rohwedder
op als voorzitter van de Treuhandarh
stalt. Die grootste holding ter wereld
privatizeert en saneert de ongeveer
8.000 staatsbedrijven uit de voormalige OOR. Wegens haar liberale Ideeën,
haar weridust en doortastendheid
wordt Breuel vergeleken met de gewezen Britse premier Thatcher.

WAT WIJ VOOR DE
KOERDEN KUNNEN DOEN

Zondag j.l. werd in de straten van Brusvoor een konfederale bestuursvorm kiezen.
sel nog maar eens betoogd ten voordele
Dat men anders zwijge over het leed van de
van de Koerden. Er was ronduit weinig
Koerden."
volk aanwezig, er schortte duidelijk iets
• Kan dat zo maar?
met de kommunikatie. Aan senator Willy
• De Duitse minister van BuitenlandKuijpers, die als een van de schaarse
„Jazeker. Na de 2e wereldoorlog werden
se Zaken Gemcher wil Saddam
politici aanwezig was, enkele vragen over
Japan, Duitsland en Italië zelfs kompleet
Hoessein voor een Internationaal hof
het nut van dergelijke beperkte manifestagedemilitariseerd. De beide laatste kregen
ties en over de stand van zaken in het
zien wegens misdaden tegen de
van bovenuit - net zoals Oostenrijk trouwens
Koerden-drama.
mensheid. Genscher verwees naar
- een federale grondwet opgelegd. Het huidi„De mobjiizering liep té snel en té slordig. ge vredesverdrag, dat pas gesloten werd,
het Neurenberg-proces, waarop de
Hebben de inrichters geoordeeld dat de zeer voorziet wèl in een vernietiging van de Iraakgeallieerden de nazimisdadigers veremotionele TV-beelden het alleen zoudense ABC-wapens, maar zegt niets over het
oordeelden. De EG sloot zich 's andedoen ? Ik weet het niet. Nochtans waren ersamenleven zélf van de verschillende volkerendaags bij Genscher's wens om
redenen te over om naar Brussel te trekken. ren in Irak. En wees gerust, via de herstelbeSaddam voor een internationaal geAlle lof voor Hugo Onghena, die het beleid talingen voor ca. 200 miljard dollar, zal de
rechtshof te slepen aan.
van zijn komitee aktualizeert en aan het Schwarzkopf-oorlogshandeling aan 'de groVlaams vredesstreven het zelfsbestuur enten' die de vredespen vasthielden, meer
• Ook de Israëlische Buitenlandmihet bestaansrecht voor ieder volk toevoegt,,winst opleveren dan dat de oorlog hen genister Davld Levy haalde deze week
kost heeft. Dat is wel geregeld."
• Voor een kwarteeuw was je zowat de
de krantenkoppen. Levy zei dat zijn
enige om met de VU dat voor de Koerden • En de verdeeldheid van de Koerden
land moet doorgaan met het vestigen
op te eisen; dat is nu toch gewijzigd...
zélf?
van Sovjetiocien in de Bezette Ge„In 1966 sprak Dr. Ismet Vanly, 'n Koerbieden, maar dat een dergelijke opedisch leider en politiek vluchteling uit Gene- „Ja, die speelt zeker een rol. Maar overratie de aandacht van de wereld niet
ve, in Sint-Niklaas op een VUJO-kongres.drijven mag je dat niet. Dat verschijnsel heb
mocht trekken.
je in iedere ontvoogdingsbeweging. De
Een vooraanstaande, deftige krant bestempelde dit als een 'nummertje' uit het raritei- Vlaamse beweging ontsnapt daar trouwens
• Natuurtijk mocht Eyskens, ook
tenkabinet van de Volksunie! We krijgen laat ook niet aan. Geregeld zuigt zowel Bagdad,
Buitenlandminister, In dit rijtje niet
gelijk.
Het is belangrijk voor de Europese als Ankara Koerdische leiders weg naar een
ontbreken. lUiaar dibnaal in goede zin:
buitenlandse politiek dat we met ons 'omme- kollaboratiefunktie. En van daaruit volgen
VU-voorzitter Jaak Gabriels gaf de
land', dat barst van de problemen, tot eerlijke dan verschillende strategieën. Onderschat
praatgrage professor deze week een
verhoudingen groeien. Het zelfbestuur voorook de buitenlandse berekeningen niet. De
pluimpje omwille van zijn regelrechte
ieder volk vormt daarbij de basis. Zowel voorPVDA in Vlaanderen bv. beheerst de meeste
voll(snatlotiallstlsche taai over de de Balkan, als voor het Midden-Oosten, alsKoerdistankomitees. Het Koerdisch Instituut
voor Noord-Afrika is dat waar. Zolang hetin Sint-Joost-ten-Node tracht, als een door
Koerden.
bestaansrecht van ieder volk niet erkend Vlaanderen en Wallonië erkende instelling,
• De Europese Gemeenschap heeft
wordt bij élke beleidshandeling, zal er on-boven alle partijen heen, de Koerdische
belangen vooraan te stellen en boven deze
de resterende sankties op de invoer
rechtvaardigheid t.a.v. de mens bestaan. De
Verenigde Naties moeten voorop gaan bij ditverschillen uit te stijgen."
van ijzer, staal en gouden munten uit
denken."
Zuid'Afrika opgeheven om de rege• En wat doet de Volksunie?
ring te belonen voor de maatregelen
m De VAKA-OCV-Voorzitter, Hugo Onge„In de regering trok Hugo Schiltz de kar
die totnogtoe werden genomen om
na, had het bij zijn toespraak over:,,Gisteom een stevige steun - ook internationaal - op
ren
ging
het
nog
over
een
te
verdelgen
de apartheid te beëindigen.
gang te brengen en te houden. André Geens
monster Hoessein, vandaag is hij terug besteedde heel wat van zijn noodhulp aan de
• De VU-parti|raad koos verleden zazijne Excellentie..."
vluchtelingen. Met ons werkgroepje brachterdag Willy Michiels tot opvolger
„Ja, leg dat maar eens uit aan de modale ten we tonnen hulpgoederen bij mekaar. En
van senator Hans De Belder, die diburger. Een Koerdische vluchtelingenvriendonder leiding van het Koerdisch Instituut
rekteur-generaat van de Vlaamse
van mij werd onlangs aangeworven bij de werd de verbroederingsaktie „ Van VlaandeDienst voor Buitenlandse Handel
BBC om er mee te werken, in 't Koerdisch, ren naar Koerdistan" op gang gebracht. Wij
aan de pas-opgerichte 'Stem voor een vrij moeten de Koerdische gemeenten uit hun
wordt. Michiels is verzekeringsmakeIrak'.
isolatie halen. Daarom zou elke gemeente er
laar en voorzitter van de VU-Beersel.
Gedurende weken werd er naar ieder dorp
goed aan doen om met de briefschrijfmetode
• Onder nationale en internationale
in Irak omgeroepen dat iedereen - dus ook deéén Koerdische gemeente uit de vergeteldruk besloot president Bush toch
Koerden - het militair moesten opnemen métheid te halen. Door het wisselen van brieven,
de geallieerde vredeskrachten I Nu het vredevan muziekbandjes, het mekaar bezoeken
Amerikaanse troepen naar het noorwerd, begon pas voorgoed de oorlog voor deenz... verhinderen we het Turks nationalisme
den van Irak te sturen. Daar zullen ze
Koerden. Leg dat maar eens uit aan een volk om de Koerdische basisgemeenschappen
samen met Britten en Fransen in weldat nog niet hersteld was van de vele depor- van de (normale!) wereld weg te houden."
omlijnde gebieden de veiligheid van
taties en de gasbombardementen. Irak blijft
de Koerden verzekeren. Bush bebovendien een diktoriaal-onleerbare unitaire Alle initiatieven en vragen zijn welkom
klemtoonde dat het om een strikt
staat, voortgekomen uit Brits-Franse kolonibij: Koerdisch Instituut, t.a.v. Derwish
humanitaire aktie gaat.
satie. Wie die onnatuurlijke staatsgrenzen Ferho, Bonneelstraat 4, 1040 Sint-Joosttoch wil handhaven moet dan ook resoluut ten-Node, tel. 02/230.89.30.
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PERSSPIEGEL
De perswereld bleef in zijn
kommentaren rond de voorsteilen-Martens draalen. De VU
kreeg daarbij de meeste aandacht. Wat zullen de andere
partijen doen? Is het menens of
schijn? De naaste toekomst zal
opheldering brengen.
(WV8)

op voorde regio's Zij hebben geen voeling
meer met Vlaanderen - voor zover zij in het
noorden ooit geïnteresseerd waren - en willen nu ook los van Brussel Zij zijn de
objektieve medestanders van de Vlaamsnationalisten die eveneens verder wensen te
gaan De enen willen landbouw en justitie, de
anderen de sociale zekerheid en straks ook
nog defensie, buitenlandse zaken en het
openbaar ambt splitsen "

De Standaard
Financieel |
| fe I 1
Ekonomische Js^ -L.t_F JL-=^
Dit dagblad had vooral oog voor de
positie van de VU na het voorstel van
premier Martens.
„De VU zit tussen hamer en aambeeld Ze
vindt het voorstel van premier Martens ongetwijfeld ondermaats Maar anderzijds zou uit
de regering stappen de zaak alleen maar
verergeren Dan zou er van de derde faze
onder de huidige legislatuur helemaal mets
meer terecht komen De huidige koalitie
speelt in dat geval immers haar twee derde
meerderheid kwijt Bovendien is de kans
groot dat als de VU de regering verlaat, de
andere koalitiepartijen zonder de VU zullen
verder regeren De VU dreigt dan helemaal
in de vergeetboek te geraken Als ze in de
regering blijft, kan ze de kiezer tenminste
nog wijzen op een gedeeltelijke realizatie
van de derde faze Ook de met-kommunautaire realizaties van de huidige regering komen dan mee op haar aktief, wat met het
geval zou zijn als ze het kabinet nu desavoueert "

HETVOLK
De meer radikale Vlamingen hebben
volgens Leo Marynissen een objektieve
bondgenoot in de Waalse federalisten die
veel verder willen gaan op de weg naar
zelfbestuur.
„De Vlamingen hebben terzake het stilzwijgend bondgenootschap gekregen van de
Waalse regionalisten die de Franse gemeenschap willen opdoeken en geen vragende
partij zijn voor stemrecht voor Franstaligen in
de Brusselse rand Zij zijn van oordeel dat de
faciliteiten voor Franstaligen in Vlaanderen
volstaan
De keerzijde van de medaille is dat die
Waalse regionalisten separatistische trekjes
vertonen Zij hebben al een vierde faze in de
maak en eisen steeds meer bevoegdheden
WIJ — 19 APRIL 1991

Naast de positie van de VU vraagt Dirk
Achten zich af hoe de franstalige partijen
zullen reageren.
„De zoeklichten zwenken in de richting
van de Franstalige regeringspartijen Aan
Franstalige kant is het beeld troebel Een
deel van de Franstalige pers doet het voorstel-Martens schamper af als holle f razen die
mets oplossen en alleen bedoeld zijn om de
VU gunstig te stemmen PSC-vice-premier
Wathelet zei korzelig dat het voorstel van de
premier met evenwichtig is en dat er zo snel
mogelijk een akkoord moet komen over het
kijk- en luistergeld Zonder zo'n akkoord,
dreigt de PSC af te haken De andere Franstalige vice-premier, Moureaux, doet eveneens nogal zwaar op de hand, omdat de PS
in het voorstel-Martens mets terugvindt over
de regionalizering van de landbouw "

GAZET VAN ANTWERPEN
Over de houding van de Vlaamse regeringspartijen is er meer klaarheid volgens
Jan Veestraete die Martens als een motor
blijft beschouwen voor de verdere federalizering.
„De premier heeft het nooit onder stoelen
of banken gestoken dat hij gekant is tegen
een vierde, een vijfde of zelfs een zesde faze
van de staatshervorming en dat met deze
derde faze ook het laatste woord in de
federale ombouw van het land moet gezegd
worden Daarom heeft hij steeds getracht het
regeerakkoord, en wel het gehele regeerakkoord, uit te voeren
De Vlaamse meerderheidspartijen zullen
de regenngschef bij deze poging beslist
geen strobreed in de weg leggen De CVP,
SP en VU hebben in de voorbije maanden en
weken steeds herhaald dat er pogingen
moesten gedaan worden om de derde faze
van de staatshervorming integraal uit te
voeren "
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Vindt dat Martens omwille van de VU de
Franstaligen tegen het hoofd stoot.
„Men kan zich tenslotte afvragen of de
eerste-mimster geen taktische vergissing
heeft begaan Om enkele weken of maanden
te winnen heeft hij zijn,, voorstellen'' gedaan
om de VU te kalmeren
Maar hij heeft
terzelfdertijd en door dit feit zelf heel wat
duivels gewekt het eenzijdig, onvolledig en
onevenwichtig karakter van zijn „pakket"
hitst al de samenstellende elementen van de
meerderheid op om een reeks eisen en egels
opnieuw naar voor te brengen Dit is bijvoorbeeld het geval met de PSC rond de overdracht naar de gemeenschappen van de
radio- en televisietaksen Dit is zo met de PS
rond de regionalizenng van de landbouw
Kortom, om de VU te behouden die slechts
het vijfde wiel is aan de wagen en een metonmisbare partner met twijfelachtig elektoraal lot heeft Wilfried Martens zijn andere
vennoten getergd en opgejut En zij zijn het
die hij na de verkiezingen nog nodig heeft
Dat IS dus zijn grote vergissing "

DE NIEUWE GAZET
Raymond De Craecker beschouwt de
UNO-resolutie over de Koerden als een
historische stap op de weg van het volkerenrecht.
„De internationale gemeenschap stapt immers af van de stelling dat wat binnen de
grenzen van een land gebeurt, zonder dat
daarbij een ander land betrokken is, louter
een zaak is van die natie zelf en met van een
internationaal „scheidsrechter" zoals de
Veiligheidsraad Het komt er dus op neer dat
de mensenrechten zwaarder gaan doorwegen en dat de brutale schending ervan kan
bestraft worden, ook al gebeurt zulks louter
binnen de grenzen van een bepaald land
Daarmee wordt een belangrijke stap gezet,
die een aantal bewindslieden, die boter op
hun hoofd hebben, beslist met in dank zullen
aanvaarden Bij een „misdaad tegen de
mensheid" vormt de soevereiniteit volgens
de nieuwe visie geen beletsel meer voor een
internationale tussenkomst De Verenigde
Naties zouden tot een veel menselijker benadering van dergelijke konflikten kunnen komen dan tot nu met de, heilige" eerbied voor
grenzen, in veel gevallen overigens louter
kunstmatig getrokken, zonder rekening te
houden met de volkeren "

DERDE FAZE:
MAAR DIE KAT KWAM WEER

D

E partijraad en het partijbestuur
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten hebben het initiatief Martens reeds uitvoering besproken Naar de inhoud toe werden
nog geen evaluaties gemaakt
Voor de VU bevat de werknota
enkel de uitgangspunten van de
verdere besprekingen Wel worden de voor de VU wezenlijke
elementen aangebracht het eigen parlement, de internationale bevoegdheden en - op uitdrukkelijk verzoek van vicepremier Hugo Schiltz - de restbevoegdheden Martens wil ook praten over de hervorming van Kamer en Senaat Dit kan, maar
het IS met pnontair

UITGANGSPUNTEN
De eerste-minister wil de toekenning van
het recht voor gemeenschappen en gewesten om autonoom in het buitenland op te
treden geregeld zien Enkele pnncipes hiervan staan reeds m de grondwet en bijzondere wetten Deze moeten nu aangevuld worden Dit IS met zozeer een kwestie van het
doorhakken van politieke knooppunten
Belangrijkste onderdeel van de werknota
IS uiteraard de rechtsreekse verkiezing van
de parlementen van de gemeenschappen
Hier wil Martens het pnncipe van deze verkiezing in de grondwet schrijven De uitwerking ervan zou in grote mate worden toegewezen aan de raden zelf via het principe van
een bijzondere wet Deze werkwijze is aanvaardbaar, op voonwaarde dat ten eerste het
opstellen van deze bijzondere wet nu reeds
wordt aangevat en ten tweede dat het regeerakkoord gerespekteerd blijft, inbegrepen de territoriale integriteit van de gemeenschappen Er kan dus geen sprake zijn van
het verlenen van stemrecht voor de Franse
gemeenschapsraad aan franstaligen die in
Vlaanderen wonen
Derde uitgangsunt van de nota Martens
betreft de hervorming van het tweekamerstelsel Het huidige stelsel is met langer van
deze tijd Volgens de eerste minister dient
gestreefd te worden naar een zekere specialisatie in de werkzaamheden tussen beide
Martens stelt voor om dit punt na de volgende verkiezingen te regelen aangezien er
grondwetsartikelen moeten worden aangepast die nu nog met voor herziening vatbaar
zijn Voor de VU kan er uiteraard gepraat
worden over Kamer en Senaat Dit is even-

wel met prioritair De VU heeft nooit gesteld
dat er hoedanook een Senaat moet blijven
bestaan Andere partijen hebben het hier
moeilijker mee Vooral de CVP houdt vast
aan de rood-pluche zetels van de Senaat om
een aantal vertegenwoordigers van belangengroepen te koopteren Vandaar hun verzet tegen de rechtstreekse verkiezing van
alle senatoren
Als er aan de Senaat gesleuteld wordt dan
IS de VU voorstander van een Senaat der
Gemeenschappen Die zou dan samengesteld door de rechtstreeks verkozen leden
van de Vlaamse Raad en de Franse Gemeenschapsraad De Senaat zou zich vooral
bezighouden met de verdere hervorming van
de instellingen, met de samenwerking tus-

Vorige vrijdag pakte eerste-minister Martens uit met zijn - langverwacht - initiatief rond de derde faze. Voor de VU was liet een
moment om naar uit te kijken. De
derde faze is wel niet de enige
VU-eis in de regering, het is er
wel een belangrijke. Een goede
derde faze moet Vlaanderen een
eigen parlement, een eigen stem
in het buitenland, een zelfstandige dynamiek bezorgen. Weinigen geloofden nog dat de regering de derde faze daadwerkelijk
op haar agenda zou plaatsen. Dat
is nu toch gebeurd, vooral dankzij het aandringen van de VU.

sen de twee gemeenschappen en enkele
andere grondwettelijk bepaalde materies

DUBBEL SPEL
De VU heeft het jongste weekeinde duidelijk gemaakt dat zij, op basis van de uitgangspunten van de eerste minister en vertrekkend van het regeerakkoord en het eigen
VU-programma, een opbouwend gesprek
over de derde faze wil aangaan Op haar
vraag zal er bovendien ook over de restbevoegdheden worden gepraat
Tot vandaag (woensdag) zijn er geen afwijzende standpunten door de regeringspartij-
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en ingenomen Wel heeft CVP-voorzitter Van
Rompuy, onder druk van een aantal zeer
behoudsgezinde senatoren, getracht stokken in de wielen van zijn eigen Eerste
Minister te steken over het punt van de
hervorming van de Senaat Het is duidelijk
dat het lijfsbehoud van enkele personen het
hier haalt op de wil om tot een eigen Vlaams
parlement te komen Ook het verlies van de
mogelijkheid om senatoren te kunnen koopteren, hetgeen vooral voor grote partijen
gunstig is, ligt de CVP zeer zwaar
Opnieuw wordt een spelletje gespeeld
waarbij de vlag van de verklaringen de lading
van de bedoelingen met dekt Zo wordt
enerzijds beweerd dat Senaat zo goed als
intakt moet blijven, anderzijds dat er een
rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad moet
komen Daarbovenop mogen er voor de CVP
geen nieuwe mandaten bijkomen Vraag is
dan wel waar de mandaten voor de Vlaamse
Raad vandaan moeten komen

DOORGAAN
Ook met een mogelijke overheveling van
het kijk- en luistergeld worden vuile spelletjes gespeeld De CVP koppelt deze overheveling mordicus aan de overheveling van
bijkomende bevoegdheden Goed, maar het
IS wel dezelfde partij die bijvoorbeeld met te
vinden is voor de overheveling van de bevoegdheid inzake Landbouw of Ontwikkelingssamenwerking Trouwens, de overheveling van de restbevoegheid naar de gemeenschappen zal deze in de toekomst ook voor
nieuwe taken plaatsen
De diskussie over de derde faze is geopend De VU wil dat er snel klaarheid komt
terzake Zoniet zal het vertrouwen binnen de
regenng om ook andere belangrijke besprekingen, zoals de opstelling van de begroting
1992, aan te vatten wegebben als sneeuw
voor de zon Het met venA/ezenlijken van een
goede derde faze zal een ontoelaatbare
hipoteek leggen op de toekomst van Vlaanderen en de samenwerking binnen de gehele
federale struktuur Wie de verantwoordelijkheid hiervoor wil dragen door de derde faze
omwille van het eigen partijbelang te blokkeren moet nu kleur bekennen Hoedanook zal
die kat morgen weerkomen Dan zal het wel
een katje zijn om met zonder handschoenen
aan te pakken
Stefan Ector
WIJ — 19 APRIL 1991

BRUSSEL

BETOGEN NIET TEGEN
MAAR VOOR DE VLAAMSE
BRUSSELAARS
AT betekent deze betoging voor de Vlaamse Brusselaars?
,, Vooreerst wil ik benadrukken dat de Vlamingen van waar ook
het recht hebben om in
Brussel te manifesteren om hun verzuchtingen en eisen naar voor
te brengen. Brussel is
immers de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. Ten tweede vind ik het initiatief
van een betoging over Europa dat naar
Brussel komt interessant. Doordat deze betoging aangekondigd werd en gehouden
wordt heeft ze eigenlijk reeds haar effekt
gehad. Nog nooit is het debat rond Brussel
zo intens geweest als nu. Brussel heeft lang
genoeg in de vergeetboek gelegen, ook in
die van de Vlaamse Beweging.
Ten derde: als je mij de vraag stelt over de
Vlamingen in Brussel wil ik er onmiddellijk
aan toevoegen dat ik Brussel niet kan zien
zonder Vlaams-Brabant. Brussel ligt in
Vlaams-Brabant en maakt er voor mijn part
een deel van uit. Wanneer ik dit zeg kant ik
mij al tegen een bepaalde slogan die waarschijnlijk uit onnadenkendheid in de betoging wordt gebracht, namelijk: „Taalgrens is
Staatsgrens • ook in Brabant".
Deze slogan kan niet bedoeld zijn voor de
echte taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië; ook niet in Brabant. Het slaat duidelijk
op de grenzen rondom Brussel. Welnu: die
grenzen zijn gebetonneerd en dat is noodzakelijk vermits Brussel als enige tweetalige
gebied in dit land gelegen is binnen het
eentalige Vlaanderen. tJiaar tussen Brussel
en de rest van Vlaams-Brabant is er geen
staatsgrens. De Vlamingen te Brussel maken deel uit van de Vlaamse Gemeenschap
en als er betoogd wordt om de gaafheid van
Vlaams-Brabant te beklemtonen dan zijn wil
als Brusselse Vlamingen daarbij betrokken. '

PACIFIKATIE
• Kan je spreken van een pacifikatie van
Brussel sinds de recente staatshervorming?
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„Ja. Hiermee wil ik niet zeggen dat het nu
allemaal rozegeur en maneschijn is tussen
Vlamingen en Franstaligen. Ik vind het nog
altijd een regelrechte schande wanneer ik
vaststel dat er in de ziekenhuizen van Brussel onvoldoende geneesheren zijn die Nederlands kennen. Elke keer opnieuw protesteer ik als Vlaamse mensen onheus en
onhoffelijk zijn aangesproken in de metro's;
wanneer er vernederende dingen gebeuren
in de Brusselse adminstratie ten overstaan
van de Vlamingen.
Als ik beweer dat er een stuk pacifikatie is
gerealiseerd in Brussel bedoel Ik dat er
ondanks bovenvernoemde feiten toch een
heel andere sfeer is ontstaan. Een belangrijk'

Op zondag, 28 april wordt er
door het aktiekomitee Vlaanderen '90 betoogd te Brussel. Ook
de Vü-Vlaamse Vrije Demokraten zal op deze betoging aanwezig zijn. Wel wil de VU haar
eigen aksenten leggen en
nuanceringen aanbrengen bij
het eisenpiatform. Staatssekretaris VIc Anciaux Is reeds jaren
vertrouwd met de mentaliteit en
de gevoeligheden van „zijn"
ketjes. Als geen ander kan hij
een Vlaamse betoging te Brussel in een breder perspektlef
plaatsen.
deel van de Franstalige politici brengt de wil
op om samen met de Vlaamse gemeenschap
dit gebied te besturen."
• Als men in bepaalde Vlaamse kringen
beweert dat deze staatshervoming niets
heeft gewijzigd aan de verhoudingen in
Brussel, dan is dit een overroepen reaktie?
„Inderdaad: het is een overroepen reaktie,
gebaseerd op een teoretlsche konstruktie die
op geen enkele manier rekening houdt met
het feit dat wij hier in Brussel nu eenmaal in
een internationale stad leven. In Brussel
maken de Franstaligen geen volstrekte
meerderheid uit, maar wel een grotere groep
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Anciaux: De aankondiging van de
betoging bracht het debat over Brussel op gang.
(foto a)
dan de Vlaamse aanwezigheid. Het statuut
voor Brussel moet noodgedwongen een konstruktie zijn die binnen Brussel wordt opgesteld. De Brusselse Vlamingen moet men
vertrouwen als volledig deel uitmakend van
de Vlaamse Gemeenschap."

EUROFOBIE
• IVIen beweert wel eens dat er een spanningsveld is tussen Brussel en Europa ten
aanzien van de Vlaamse belangen? Zo
heeft het eisenpiatform van de betoging
van zondag 28 april een zekere Eurofobe
ondertoon. Wat moeten we denken van
deze anti-Europese stroming in de Vlaamse beweging?
„Wel, ik heb reeds gezegd dat door het
aankondigen van deze betoging het debat
over Brussel op gang Is gebracht. Dat vind ik
dus heel positief. Wij moeten niet alleen
maar iets positiefs zien in de ontwikkeling
van Europa in Brussel. Ik ben niet zo en de
meeste Vlaamse Brusselaars ook niet. Als er
geen beleid ontwikkeld wordt om deze Euro-

pese ontwikkeling te begeleiden dan zijn er
inderdaad bijna mets anders dan negatieve
effekten te verwachten Maar dit alleen maar
zeggen is een fatalistische houding waarmee
ik het helemaal met eens ben Ik tref teveel
Eurofobie en fatalisme aan in de stellingen
die door de huidige Vlaamse Beweging en
ook door het aktiekomitee worden ontwikkeld Daar ben ik het dus helemaal met mee
eens Ten eerste wil ik relativeren in de
volgende zin Europa en de Europese Gemeenschap bestaan sinds 1957 Sedert
meer dan dertig jaar vergadert de Europese
Kommissie in Brussel Al meer dan dertig
jaar komt elke ministerraad in Brussel bijeen
Alleen het Europees Parlement vergadert tot
nu toe 1 week per maand in Straatsburg
h/len moet dus nu met doen alsof Europa zich
net in Brussel vestigt
Met het vooruitzicht op de verdere eenwording van Europa hebben natuurlijk een groot
aantal internationale financiële en ekonomische knngen zich hier in Brussel gevestigd
Bovendien is er vooral in de Skandinavische
landen een andere politiek ontwikkeld ten
aanzien van het eigen binnenlands kapitaal
dat voorheen met buiten mocht Dat kapitaal
IS de jongste paar jaren naar Brussel overgevlogen om hier een heleboel op te kopen
Met het gevolg dat de huur- en grondprijzen
opvallend gestegen zijn Maar dit is slechts
het geval in bepaalde delen van Brussel Dat
IS ook zo in bepaalde gemeenten in VlaamsBrabant, maar lang met in heel VlaamsBrabant
Ik ben van oordeel dat indien wij een beleid
kunnen ontwikkelen dat deze nieuwe perspektieven als een uitdaging beschouwt, we
het eventuele negatieve beeld kunnen omzetten m een positief gegeven Ik denk dat
dat een motiverende opdracht is voor de
Vlaamse Beweging en de politici "
• Hoe doen we dat als Vlaamse Gemeenschap?
„Ik ben ervan overtuigd dat wij die uitdaqing op twee manieren moeten aanpakken
Ten eerste ben ik gelukkig dat er nu een
Brussels hoofdstedelijk beleid kan gevoerd
worden De nieuwe struktuur van Brussel
komt op zijn tijd Wij kunnen nu pogen een
antwoord te geven op de stijging van huuren koopprijzen Als de gemeenten hun meerinkomsten, verkregen door taksen op kantoren omzetten in woningen voorde modale en
de sociaal zwakkere Brusselaar, krijgen ze
van het Hoofdstedelijk Gewest een groter
aandeel uit het Gemeentefonds dan voorheen Door deze politiek zijn we er toch al in
zekere mate in gelukt om de prijsstijging te
stabiliseren
Wat nu de taal en kuituur betreft dat is een
opdracht van de Vlaamse regering en van de
hele Vlaamse Gemeenschap
In Vlaanderen bestaat het idee dat de
Eurokraat een rijke burger is die'als hij moet
kiezen tussen Frans of het Nederlands bijna
altijd voor het eerste zal kiezen als zijn
huistaal en taal voor zijn kinderen Men ziet
in de Eurokraat een verfransingselement "

VLAAMSE REGERING
„Op dat vlak heeft de Vlaamse regering
een opdracht die ze onvoldoende vervult
Wanneer ze er met toe komt om dit resoluut
aan te pakken dan zijn de fatalistische denkbeelden van de Vlaamse Beweging van dit
ogenblik gewettigd Maar ik herhaal ik wens
met zo te reageren Ik meen dat er positieve
perspektieven aan vastzitten "
• Welke bijvoorbeeld?
„Ten eerste op het vlak van kuituur mag
ik herinneren aan het feit dat bijna 75 jaar
geleden Staf Bruggen met het Vlaams Volkstoneel suksessen oogstte, in het Nederlands,
in Parijs' Waarom zouden wij met aantrekkelijk zijn met onze Nederlandse taal en kuituur, als we voldoende investeren in infrastruktuur en in kulturele projekten ^ ik meen
dat dit kultureel beleid moet gevoerd worden
in samenwerking met Nederland Ik heb
daarover gesproken met de Nederlandse
eerste minister Ruud Lubbers Het Algemeen Nederlands Verbond werkt ook in die
richting Een gezamelijk initiatief tot het vestigen van een Nederlands Instituut hier in
Brussel is hoogst noodzakelijk Een Instituut
waar kollokwia worden ingericht, waar seminaries vimrden gegeven over taal en kuituur,
waar interessante voordrachten worden gehouden over alle mogelijke ondenverpen Als
het Instituut op een hoog peil staat moet het
aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor diegenen
die op het eerste ogenblik inderdaad Frans
spreken maarzeker met afkerig staan tegenover onze taal en kuituur
Daarnaast denk ik dat met de universiteiten heel wat kan gedaan worden In Brussel
hebben we de VUB, de VLEKHO, de EHSAL,
de UFSAL, verschillende met-universitaire
hogescholen Ik vind dat wij in samenwerking met de KUL, RUG en UA hier in Brussel,
al dan met binnen Erasmusprojekten, aantrekkelijk kunnen zijn voor de Europeanen
die in Brussel en omgeving wonen Het kan
als we er aan werken Dat zijn opdrachten
voor de Vlaamse regering
Op het vlak van het ondem/ijs wordt immers bewezen dat onze taal zeer aantrekkelijk IS - ook voor Franstaligen Een heleboel
Franstaligen sturen hun kinderen naar het
Nederlandstalig onderwijs Het grote probleem IS dat WIJ onvoldoende gestruktureerd
zijn in onze Nederlandstalige scholen De
leerkrachten proberen dat met veel goede wil
op te vangen maar ze zijn er eigenlijk met
voor geschoold De Vlaamse regenng moet
zorgen voor een betere omkadering, voor
bijscholing en omvorming van onze leerkrachten
Maar het bewijs is geleverd dat het Nederlandstalig ondenwijs aantrekkelijk is We
moeten dat nu uitbuiten Als we dat doen dan
denk ik dat wij een bijna onverwachte mogelijkheid hebben om onze Nederlandse taal en
kuituur uit te laten stralen over de wereld
Want de wereld -en Europa in de eerste
plaats- IS in Brussel gevestigd "
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• En hoe schat u de evolutie rond Brussel
m?
„De Vlaamse regenng heeft nog andere
opdrachten, meer bepaald in Vlaams-Brabant Als ik daarstraks gesproken heb van
een specifiek Brussels huisvestingsbeleid
dan moet de Vlaamse regenng hetzelfde
doen voor Overijse, Hoeilaart en de faciliteitengemeenten Dit beleid moet voldoende
garanties bieden voor de Vlaamse mensen
opdat ZIJ zich zouden kunnen vestigen in die
Vlaamse gemeenten Men mag dat met overlaten aan de rijkere geen belasting betalende
Europeanen of aan de Franstaligen die vanuit Brussel vertrekken Ook deze opdracht
vervult de Vlaamse regenng onvoldoende
Is er aan deze Europese mensen ooit naar
hun samenwerking gevraagd'' Hebben we
hen al voldoende gewezen op de mogelijkheden die ze hebben wanneer ze de positieve
konfrontatie met onze kuituur aangaan ' Integendeel we zijn ons vijandig aan het
opstellen tegenover de EG-ambtenaren en
de andere vreemdelingen En het is met zo
dat we ze nog kunnen tegenhouden Dat vind
ik dus verkeerd aan bepaalde slogans en aan
de sfeer die van de betoging uitgaat "

KETJES
• Zondag 28 april betoogt de VU-Vlaamse
Vrije Demokraten samen met het Aktiekomitee Vlaanderen '90, te Brussel. Bestaat
het gevaar met dat bepaalde personen en
groepen die mee opstappen de vooroordelen van de Brusselaar ten aanzien van
de Vlaamse Beweging gaan bevestigen?
„Ik ben met direkt bevreesd voor de reaktie of mening van de Franstaligen Wat ik wel
vrees is de reaktie van de Brusselse ketjes
Ik heb voor hen bijzonder veel affiniteit
omdat dit in de eerste plaats sociaal zwakkeren zijn Ze voelen zich met direkt bewust
Vlaming Het ketje staat met vijandig tegenover de Vlamingen maar schrikken wel op
door wat zij „een flamingantistische betoging" noemen Ik heb er helemaal geen
bezwaar tegen dat de flaminganten hier
komen betogen maar ik zou willen dat men
een vriendelijkheid aan de dag legt tegenover de gewone „Brusseleir"
WIJ gaan een deel van de betoging vullen
met Brusselse Vlamingen van de VU die zeer
duidelijk aan het publiek -in het Brussels
misschien- zullen zeggen dat „ wij ook Brusselaars zijn en meedoen aan die Vlaamse
betoging" Dit om aan te tonen dat het ook
voor de Brusselaar belangrijk is dat VlaamsBrabant met verloedert De Brusselaar gaat
immers pikmkken in Ovenjse of in Meise Hij
gaat wandelen in het prachtige Pajottenland
De Brusselse arbeider gaat werken in
Vlaams-Brabant Als we dus gaan betogen
moeten we dat op een simpatieke manier
doen De Vlaamse Brusselaar moet voelen
dat we met tegen hem, maar voor hem
betogen "
Bart Somers
WIJ — 19 APRIL 1991

DEPOUTISERINGSPAKT
OPENBAAR AMBT

I

EDEREEN in dit land weet waarover het
gaat : de politisering van de overheidssektor neemt extreme vormen aan. Nemen we bijvoorbeeld de aanwerving en
bevordering van ambtenaren. In de
meeste administraties gebeurt die in
hoofdzaal^ op grond van politiek of sindikaal lidmaatschap, en niet op grond van
bekwaamheid of verdienste. De ernstige
ambtenaar wordt erdoor ontmoedigd en
de kwaliteit van het ambtenarenkorps
wordt erdoor aangetast.
Of kijk naar de rijkelijk bestafte ministeriële
kabinetten : ze zetten de administratie
steeds meer buitenspel, en houden zich in
hoge mate bezig met het elektoraal verzilveren van hun minister of staatssekretaris.

En wie kent het wijdverbreide politiek
kliëntelisme niet : talrijke politici besteden
een groot deel van hun beschikbare tijd en
middelen aan taken die normaal aan de
administratie toekomen, om diensten te bespoedigen of onrechtmatige voordelen te
verwerven voor hun kiezers.
I^enig burger klaagt over de gebrekkige
dienstverlening van vele overheidsdiensten.
Ze worden slecht geleid, zijn slecht gestruktureerd en kosten veel belastingsgeld. De
ambtenaar die er werkt is niet gemotiveerd
en wordt onderbetaald. Een gebrek aan
professioneel management kenmerkt de
overheidssektor in dit land.

Toekomstplan
Voor Vlaanderen
Dit dossier l(wam tot stand in het kader
van de initiatieven rond het Toekomstpian
voor Vlaanderen. Het volledige dossier
'Breken met politieke benoemingen en
bevorderingen : ieders verantwoordelijkheid' kan u op de VU-studiedienst bekomen, VNS, Barrikadenpiein 12,1000 Brussel, tel. 02/219.49.30, vragen naar Greet
Sels (toestel 243).
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NIEUWE POLITIEKE
KULTUUR
Er heerst dus een gebrek aan een sterke
en positieve politieke en bestuurlijke kuituur,
aldus Bob Van Hooland. Hier moet dringend
werk van gemaakt worden. Als Vlaamse Vrije
Demokraten vinden we het onze plicht hierin
het voortouw te nemen.
Daarom wil de VU een voorstel doen dat
de samenwerking van alle politieke partijen
vraagt. We stellen voor met alle demokratische partijen een depolitiseringspakt af te
sluiten, waarbij alle ondertekenaars er zich
(foto a)

Goede wetten en reglementen
alleen volstaan niet om de
vriendjespolitiek bij benoemingen en bevorderingen in de administratie uit te schakelen. De
politici moeten het ook willen.
Daarom moeten alle politieke
partijen een stap terug zetten.
Gezamenlijk en gelijktijdig, aldus
senator Bob Van Hooland en VUvoorzitter Jaak Gabriels bij de
persvoorstelling van het VU-depolitiseringspakt. In het kader
van het Toekomstplan voor
Vlaanderen neemt de VU haar
verantwoordelijkheid op.

toe verbinden zich te onthouden van enige
tussenkomst bij benoemingen of bevorderingen in de diverse administraties.
Want depolitiseren veronderstelt volgens
voorzitter Jaak Gabriels in eerste instantie
een mentaliteitswijziging. De praktijk wijst uit
dat het niet volstaat een reglementering of
regeling te ontwerpen die de vrijheid tot
benoemen van de politieke overheia aan
banden legt. Een nieuwe politieke kuituur
kan slechts tot stand komen indien de politieke partijen het openbaar ambt niet langer
aanzien als een terrein voor machtsven/verving en klantenbinding, doch ambtenaren
beschouwen als professionelen die ten dienste staan van de overheid en de burgers en
waaraan de hoogste kwaliteitseisen mogen
gesteld worden.
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Dit is slechts op één manier te vera/ezenlijken, nl. door een gezamenlijk en gelijktijdig
akkoord tussen alle in het Parlement vertegenwoordige demokratische politieke partijen. In zo'n depolitiseringspakt moeten de
partijen afspreken te stoppen met elke politieke verdeling van benoemingen en bevorderingen tot en met rang 15 in alle overheidsadministraties.
In rang 16 en 17 kan een zekere ideologische
dosering tussen de diverse strekkingen aanvaard worden : een deel van deze kategorie
van ambtenaren moet immers uitgroeien tot
een ploeg van beleidsadviseurs die de naaste medewerkers van de minister moeten zijn.
Het is dus verdedigbaar dat deze politiek
geladen funkties bezet worden door echte
professionals die tegelijk representatief zijn
voor alle in de samenleving voorkomende
opinies. De kabinetten moeten dan gelijktijdig afgeslankt worden.
Daarnaast moeten een aantal maatregelen genomen worden die de professionaliteit
en de funktionaliteit in het openbaar ambt
verhogen. Ook dit draagt bij tot het venwezenlijken van de door ons zo gewenste
vernieuwde bestuurskultuur.
VU-voorzitter Jaak Gabriels hoopte bij de
andere partijen op medewerking en steun te
kunnen rekenen, waardoor meteen zou blijken dat depolitiseren ook voor deze partijen
meer is dan een loutere verkiezingsslogan.
Het zou het imago én de geloofwaardigheid
van de politieke wereld aanzienlijk verbeteren indien de politieke partijen in dit land
deze stap vrijwillig en gemeend zouden zetten.
PVS

VLAAMSE RUIMTELIJKE
ORDENING DOORGELICHT

H

ET blauwe kabinet Beysen zette
destijds de spekulatiemolen in
gang door de gemeenten naar
hun verzuchtingen en wensen
met betrekking tot de ruimtelijke
ordening te peilen Bijna alle
gemeenten bleken uitbreidingen van industneterremen en
woongebieden noodzakelijk te
vinden Het misbruiken van het
8 P A en het invoeren van het
mini-dekreet maakten dat zelfs de groene
zones met langer veilig waren voor de
Vlaamse bouwwoede Dit gegeven en het
gebrek aan beteugeling en sanktionenng
van bouwmisdrijven heeft het Vlaamse landschap na 30 jaar onherroepelijk aangetast

BOUWWOEDE
Het ontbreken van een globaal struktuurplan Vlaanderen, dat - gebaseerd op grondige deelstudies per sektor - het referentiekader zou moeten zijn waarbinnen beleidsbeslissingen genomen worden, maakt dat momenteel de versnippering van grondgebied
verder gaat Het tekort aan planmatige onderbouw leidde uiteindelijk tot ruimtelijke
wanorde Deze manier van werken noodzaakt de Vlaamse Eksekutieve de feiten na
te hollen, het lukraak inplanten van golfterreinen dient achteraf gekorrigeerd te worden
door een besluit van de Vlaamse Eksekutieve Het beleid inzake vakantie- en rekreatieparken is vergelijkbaar Het opstellen van
een gedragskode ter evaluatie van de
B P A 's bleek voor de Vlaamse Eksekutieve
een noodzakelijk instrument om de teugels
m handen te blijven houden
De VU pleit bijgevolg voor de introduktie
van struktuurplannen op gewestelijk en gemeentelijk niveau Deze moeten voldoende
ondersteuning leveren voor de opmaak van
bestemmingsplannen en de mogelijke wijzigingen ervan
Volledig nieuw in het voorstel is de opsplitsing naar belangrijkheid van de Vlaamse
ruimten Dit maakt dat een geografische
indeling gemaakt wordt, waarbij de kwalitatief belangrijke gebiedsdelen onder de direkte bevoegdheid van het Gewest vallen (waaronder o a groengebieden, historisch belangrijke sites ), terwijl de kwalitatief minder
belangrijke onder de bevoegdheid van de
gemeenten vallen Dit maakt dal de gemeente volstrekte autonomie heeft in het leveren
van de vergunningen en zodoende de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied m

handen heeft, dit evenwel binnen het kader
van de goedgekeurde struktuurplannen Bovendien blijft ingrijpen door de hogere overheid mogelijk doordat „iedereen" (dus met
alleen de gemachtigde ambtenaar en de
naastomwonenden) beroep kan indienen tegen het verlenen van vergunningen
In het nieuwe voorstel Brepoels-Vangansbeke wordt het aantal vergunmngsplichtige
werken aanzienlijk opgevoerd Wijzigingen
in de waterhuishouding en de vegetatie, het
kappen van lineaire landschapselementen
en reliefwijzigingen in groengebieden en
agrarische gebieden met ekologisch belang
moeten de landschappelijke en ekologische
degradatie van de vrije ruimten afremmen

De wet betreffende de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw wordt binnenkort 30 jaar
oud. Alhoewel het inhoudelijk
geen slechte wet is, bleven voldoende achterpoortjes voorhanden die bijgedragen hebben tot de uitholling ervan. De
„interpretatie" van deze wet
ging immers veelal ten koste
van de „open en groene ruimten'. Voldoende reden voor de
pijler Leefbare Toekomst in het
Toekomstplan voor Vlaanderen
om een evaluatie van deze belangrijke wet te maken. De VU
Vlaamse Vrije Demokraten vonden het noodzakelijk een eigen
voorstel te formuleren. Dit
voorstel werd afgelopen week
door de kamerleden Brepoeis
en Vangansbeke aan de pers
voorgesteld.
Belangrijk m dit verband is de uitbreiding van
deze vergunningsplicht naar de vogelnchtlijngebieden en de Ramsargebieden
In dit verband wordt de strafbepaling waarbij het betalen van de meenwaardesom voldoende IS, afgeschaft Op deze manier was
het immers mogelijk om indirekt ruimten met
geld te kopen en zachte bestemmingen te
wijzigen De strafbepaling waarbij de bestemming in de vroegere staat dient hersteld
te worden is m dit geval veel efficiënter De
transaktiesom blijft bestaan maar wordt op
minimum 10 000 fr gebracht Het beruchte
mini-dekreet wordt in het nieuwe voorstel
met langer weerhouden
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De oude wetgeving laat een dinamische
planning met toe Wijzigingen van de gewestplannen kunnen momenteel enkel door
middel van een slopende procedure om
hieraan tegenmoet te komen, wil de VU de
procedures sterk versoepelen en worden
slechts twee administratieve niveaus overgehouden, de gemeente en het Vlaamse niveau
Verder wordt de doorzichtigheid van het
systeem verbeterd door de beperking van
het aantal plannen en de koppeling van elk
plan aan éen specifieke instantie die vergunningen aflevert Er is tevens de mogelijkheid
gelaten om de struktuurplannen om de vijf
jaar te evalueren, waardoor efficiënter ingespeeld wordt op gewijzigde omstandigheden Hierdoor wordt het plan verplicht om de
maatschappelijke ontwikkelingen te volgen,
zonder dat de rechtzekerheid ondermijnd
wordt

TRADITIE
Met dit nieuwe voorstel wordt aangeknoopt met de traditie van de VU te ijveren
voor het behoud van de Vlaamse open en
groene ruimten Naast het VU-landschapsplan waarbij de landbouwers d m v beheersovereenkomsten bij het natuur- en landschapsbehoud betrokken werden, werd tevens werk gemaakt van het herstel en de
aanplant van kleine en lineaire landschapselementen
Anderzijds werden de inplanting van golfterreinen en rekreatiegebieden in belangrijke
groengebieden aan de kaak gesteld, terwijl
grootschalige inbreuken (o a ontgnnding)
sistematisch aangekaart werden
P. Hermans

JiL
Toekomstplan
Voor Vlaanderen

Het dossier over de Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw is een onderdeel van het
VU-Toekomstplan voor Vlaanderen. Het Is
gratis verkrijgbaar bij de VNS, Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel, 02/219.49.30.
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EKOFRONT

MILIEUBELEID IN DE GEMEENTE:
BREE NEEMT INITIATIEF
bracht en vervolgens gefixeerd aan het poreuze dragermateriaal. Op deze manier worden de aktieve bakteriën in kontakt gebracht
met het vervuilde slib en kan begonnen
worden met hun zuiverende werking. Het
sisteem kan toegepast worden in verschillende domeinen van de waterzuivering; industriële en huishoudelijke afvalwaters, landbouw-mestproblematiek, zuivering van kanalen en beken.

Het Breese schepenkollege organiseerde
samen met de Breese Ekonomische Stuurgroep (BRES) - waarin de voornaamste bedrijven vertegenwoordigd zijn - een koilokwium „Ekonomie en Ekologie" o.l.v. burgemeester Jaak Gabriels.
Het betreft hier een Vlaamse primeur
waarbij bedrijven hun specifieke leefmilieuproblemen rechtstreeks en individueel konden bespreken met specialisten van wereldfaam. Hiervoor waren o.a. prof. Buekens
(VUB) en de firma's CEI en Udati uitgenodigd.
Volgens burgemeester Gabriels is Bree
met dit initiatief niet alleen een milieu-stap
voor, maar is het een efficiënte manier om dmv rechtstreekse kontakten met de bedrijfswereld zelf - te ijveren voor een leefbaar
industrieel klimaat en tevens de werkgelegenheid te vrijwaren.

Tijdens het kollokwium werden verregaande afspraken gemaakt tussen CEI en de
bedrijven.

,PRO-AKTIEF'
Professor Buekens oordeelde na de vragenronde dat het Breese bedrijfsleven hem
goed geïnformeerd en milieubewust overkomt. De overtredingen bleken van kleinere
aard. De meeste bedrijven waren op het
eerste zicht in regel.
Prof. Buekens beweerde verder dat - naar
aanleiding van de herstrukturering van de
administratie - het misnoegen van het personeel zich veeleer tegen de bedrijven dan
tegen de minister keert. De rechtszekerheid
dreigt hierbij om te slaan in willekeur en
„volkstribunale" toestanden. De professor
gaf daarom de bedrijven de raad „pro-aktief"
te zijn. Bedrijven mogen geen afwachtende
houding meer aannemen, maar moeten zelf
trachten een milieu- en veiligheidsaudit van
de onderneming te maken.

BRUG NAAR BEDRIJVEN
De bedrijfswereld wordt met betrekking tot
de leefmilieukwaliteit vaak met de vinger
gewezen. Het is voor de ondernemingen
echter geen gemakkelijke taak om gelijktijdig
voldoende te produceren, de werkgelegenheid op peil te houden en dure milieuinvesteringen uit te voeren.
Toch wordt de zorg voor het leefmilieu
voor het bedrijfsleven een steeds belangrijkere zaak. De publieke opinie bekijkt ledere
aktiviteit van de onderneming immers met
argusogen. De sociale kontrole door de omwonenden en natuurverenigingen maken dat
bedrijven zich nog moeilijk 'misstappen' kunnen veroorloveven.
Aan de andere kant is het milieubewustzijn
bij bedrijven sterk toegenomen onder druk
van de openbare opinie en de strenge wetgeving.
Toch is het belangrijk te stellen dat de
kleine en middelgrote bedrijven niet over een
eigen milieuverantwoordeiijke beschikken
om de steeds strenger wordende wetgeving
op de voet te volgen. Vaak is het voor hen
ook niet mogelijk dure milieu-audits te laten
uitvoeren.
Bovendien bevinden de Vlaamse parastatale
instellingen - OVAM - AROL - VMZ - WZK
zich momenteel in een herstruktureringsfase. Dit schept heel wat onduidelijkheid naar
vergunningen en kontrole.
Het was bijgevolg het ideale moment om
dit Kollokwium te organiseren. Het schepenkollege trachtte door dit initiatief een brug te
slaan naar de bedrijfswereld en hen een
forum aan te bieden waarin hun specifieke
problemen aan bod zouden kunnen komen.
WIJ — 19 APRIL 1991

Vervolgens is het dan mogelijk de eigen
tekortkomingen te ontdekken en regulerende maatregelen uit te werken.

Gabriels bracht bedrijven en milieuspecialisten rond dezelfde tafel. Een
Vlaamse primeur.

(foto a)

Uit een vooraf georganiseerde rondvraag
bleek het afvalwater het grootste probleem te
zijn voor de Breese bedrijfswereld.

AFVALWATERZUIVERING
Om deze rede was een afvaardiging van
de groep CEI aanwezig. Dit is een bedrijf met
internationale faam op het vlak van ontwikkelingen en toepassingen ter voorkoming van
milieuvervuiling. CEI kan dmv haar biofixatie-metode een kwalitatief hoogstaande en
vrij goedkope oplossing aanbieden.
Bij het door hun gepatenteerde procédé
worden bakteriën in een aktieve vorm ge-
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Met dit initiatief sl<oort de stad Bree op
twee fronten. Door op een gemoedeliil<e en
haast vertrouwelijke basis milieuvervuilende
bedrijven in kontakt te brengen met elkaar,
met de stadsdiensten en met milieu-eksperten wordt een klimaat geschapen waarin in
alle openheid de grote en kleine, vaak gemeenschappelijke problemen van de bedrijven aan bod komen.
Enkel deze openheid en wederzijds vertrouwen maken het mogelijk duurzame oplossingen naar voren te schuiven, waarbij de
bedrijven zich in regel kunnen stellen met de
wetgeving en die voor de stad oplossingen
bieden in haar strijd tegen de milieuvervuiling. Het was dan ook een tevreden burgemeester Gabriels die op het einde van de dag
een positieve balans kon voorleggen.
Ook vanuit de bedrijfswereld werd aangedrongen op een voortzetting van deze overlegstruktuur.
P. Hermans

VLAAMSE SCHROOM
VOORTGEZET ONDERWIJS

E

EN van de allerbelangrijkste uitdagingen naar de nabije toekomst
toe betreft de mate waarin de
doorstroming naar het hoger onderwijs plaats vindt en opgevolgd
wordt. Dit gegeven sluit immers
op een direkte wijze aan bij de
zogenaamde tertiaire uitbouw van
de maatschappij, waarmee gezegd wil zijn dat inzonderheid de
intellektuele vorming als een dominant kenmerk valt in te schatten. Nu al
trouwens is een dergelijke herschikking volop in de maak, in die zin dat manuele arbeid
nog maar nauwelijks voorkomt.
De beroepen van het tertiaire tipe, die
veelal als de „white collars" van enkele jaren
geleden omschreven worden, vertegenwoordigen voor het ogenblik reeds zo'n 65 a 70%.
Uiteraard zal hun dominante plaats binnen
de arbeidsmarkt naar de nabije toekomst toe
nog verder aan belang winnen. Het doet
m.a.w. als vanzelf uitkijken naar een verdere
benadrukking van een goeie voorbereiding
en vorming, waarmee alvast het fundamenteel belang van voortgezet en hoger onderwijs ekstra sterk onder de aandacht wordt
gebracht. Kwaliteitsonderwijs aanreiken is
nu eenmaal een prioritaire zorg voor iedere
gemeenschap die haar jongeren optimale
toekomstkansen wil meegeven.
Al even kruciaal is evenwel de bevraging
naar de mate waarin jongeren zich binnen de
diverse vormen van hoger onderwijs laten
inpassen.
Wanneer nu dit facet van het hoger onderwijs nader bekeken wordt, dient men een
drieledige indeling voor ogen te houden.
Onderscheid wordt namelijk gemaakt tussen
het (eigenlijke) universitair ondenwijs, het
hoger onderwijs van het lange tipe (het
zogenaamde HOLT) en het hoger onderwijs

van het korte tipe (het zogenaamde HOKT).
Inzonderheid de eerste twee nivo's gelden
met name als de meest ambitieuze.
Ook is het gebruikelijk om de doorstroming
naar het hoger onderwijs te bepalen door het
aanduiden van een participatieratio. Hiermee bedoelt men de verhouding van studenten (van 18 jaar) ten opzichte van een totaal

De voorbije weken en maanden
stond het zogenaamde Megadekreet omtrent de universiteiten volop in de belangstelling.
Al dit voorbereidende werk
moet er toe leiden dat dit onderwijsdekreet binnenkort in
de Vlaamse Raad kan afgehandeld worden.
De eigenlijke krachtlijnen ervan
kwamen hier reeds eerder ter
sprake. Minder bekend zijn
evenwel de bazisstrukturen
van het hoger onderwijs en de
mate waarin Vlaamse Jongeren
erin participeren. Dit overzicht
wil daarop een antwoord aanreiken. Helemaal bevredigend
is deze participatie overigens
zeker niet te noemen.
aantal jongeren van 18 jaar. Per generatie
krijgt men aldus een korrekte weergave van
de mate waarin jongeren wensen voort te
studeren.
In bijgaande tabel worden deze participatieratio's aangeduid voor de vijf Vlaamse
provincies en uitgesplitst per studienivo.
Evenzeer volgt bovendien een globale groe-

Participatiekoëfficiënten in
i het hoger onderwijs
(18-jari
(18-iarigen)
HOKT

en
UNIV.

HOKT

en
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Gemiddelde

HOLT

en

en

UNIV

HOLT

HOLT

HOKT

HOLT

UNIV.

13,7%
i9,4%
12,8%^
14,0%"
10,0%
14,0%

11,1%
13,3%
3,2%
8,1%
7,5%
8,7%

24,8%
32,7%
16,0%
22,1%
17,5%
22,7%

27,8%
21,3%
18,9%
24,2%
16,2%
22,6%

39,9%
34,6%
22,1%
32,3%
23,7%
31,3%

52,6%
54,1%
35,0%
46,4%
33,7%
45,2%
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Vandenbroeke: het praktisch georiënteerde hoger onderwijs is vooral
in West-Vlaanderen een zorgenkind,
het universitair onderwijs vormt vooral in Limburg een probleem.
pering waarmee dus de aanzetten tot voortstuderen naderen omschreven worden.
Bij een dergelijke weergave treffen meteen
de erg uitgesproken verschillen per provincie. Een benedenwaardige participatie en dit
voor de drie nivo's is waarneembaar voor de
twee perifere provincies West-Vlaanderen en
Limburg.
Maksimale verhoudingen dienen zich omgekeerd aan voor Antwerpen en inzonderheid voor (Vlaams-)Brabant. Het zijn regionale tegenstellingen die vrij goed bekend zijn
en waarop reeds vaak de aandacht werd
gevestigd.
f»/linder bekend daarentegen is het onderscheid in de participatie per studienivo. De
realiteit houdt namelijk in dat de algemene
mate van voortstuderen, met een gemiddelde van 45,2% voor Vlaanderen, zowat evenwaardig is met hetgeen zowel in Wallonië als
in de buurlanden aan de orde is.
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ADVERTENTIE

BIJSTURING NODIG
Het meest fundamenteel kontrast verwijst
evenwel naar een te lage vorm van voortstuderen aan de universiteiten enerzijds en in
het hoger onderwijs van het lange tipe anderzijds. Een totale participatie van 22,7% is
hoe dan ook veel te zwak wanneer men zich
op een ambitieuze manier op de uitdagingen
van morgen wenst toe te leggen. Bovendien
doet men dit of toch zeker onvoldoende door
dan wel voor een vrij massale doorstroming
naar het onderwijs van het korte tipe te
opteren.
Binnen het nivo van het HOKT laten zich
immers zowat één op drie jongeren opnemen. Het is een verhouding die het viervoud
omvat in vergelijking met het HOLT; vergeleken met de universiteiten bedraagt het verschil dan weer 123%.
Niet zozeer omtrent de mate van het
voorstuderen loopt het m.a.w. mank in
Vlaanderen, des te meer met de achterhaalde schroom om voor de meest volwaardige
studierichtingen te kiezen. Een heel bijzondere zorg in dit verband vormt dan verder het
nogal praktisch georiënteerde hoger onderwijs van het lange tipe. Een participatiegraad
die gemiddeld genomen niet eens de 9%
haalt, vraagt hoe dan ook om bijsturingen.
Heel in het bijzonder moet deze ondenwijsrichting overigens in West-Vlaanderen nader
bekeken worden waar de participatiekoëfficiënt nauwelijks 3% bedraagt. Op het universitaire vlak is het dan weer in Limburg dat
voor aangewezen aanpassingen moet gezorgd worden.

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

SCHROOM
De aangediende kontrasten zijn alvast van
aard om er vanuit het onderwijsbeleid nader
op m te gaan. Door lukraak de ekspansie te
bepleiten of door voor een ongenuanceerde
demokratisering van het hoger onderwijs te
kiezen, gaat men al te zeer aan de finaliteit
van de probleemstellingen voorbij. De essentie daarvan zit in de titel van deze bijdrage
vervat.
Tot op heden betoont Vlaanderen nog al te
veel schroom bij het uitbouwen van voortgezet onderwijs. Op dit vlak moet men duidelijk
hoger durven mikken. Het is de allerbeste
garantie om zich op de uitdagingen van
morgen voor te bereiden. Waar nodig moet
dit dan ook verder bijgestuurd worden, o.m.
door financiële drempels weg te nemen zodat het demokratiseringsgegeven een effektief in plaats van een hol begrip wordt.
Evenzeer kan dit door het stelsel van de
studietoelagen te herzien en door, naar de
meer perifere gebieden toe, voor bijvoorbeeld een aanvullende mobiliteitspremie te
zorgen.
Chris Vandenbroeke,
Ondervoorzitter
VU-Viaamse Vrije Demokraten.
WIJ

19 APRIL 1991

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

HOTEL - RESTAURANT

axtino
Berg 17 - B 3790 St.-Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08-041/81.09,29

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren; 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn
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Gastronomie m een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

VOLKEN EN STATEN

DE ANDERE
BALKAN-VOLKEREN
GRIEKEN
In 1990 is het eiland Cyprus zo verdeeld
gebleven als het van in 1974 is. De dagelijkse kontakten tussen de noorde!ijl<urkse en
de zuidelijke Griekse zone schijnen wel vlotter te verlopen: het toerisme hervindt zijn
weg naar het Noorden en Turken komen
werken in hef welvarender Zuen. Maar van
deze grotere openheid is niets te bemerken
in de politieke kontakten.
De 16e verjaardag van de Turkse militaire
inval, die Cyprus brutaal in tweeën deelde,
verloopt dan ook in mineur. De Grieks-Cypriotische president Vassilive streeft naar
een tweeledige federatie, waarin de burgers
van beide federaties vrij zouden mogen rondtrekken, wonen en werken.
Dit is wat de Turks-Cyprioten juist niet
willen. Zij staan op zelfbestuur, dus hoogstens een losse konfederatie.
De 30e verjaardag van het einde der Britse
koloniale heerschappij en de uitroeping van
de republiek Cyprus biedt evenmin reden tot
vreugde. Omdat 30 een rond geetal is, tracht
de (Grieks-)Cypriotische regering er een wat
feestelijker klimaat rond te hangen. Officieel
en juridisch is Cyprus nog steeds één republiek. De Turks-Cypriotische republiek wordt
alleen door Turkije erkend. Vertegenwoordigers van andere staten laten dit bij die
verjaardag goed merken.
Zeker is het zo dat de Griekse meerderheid in feite een zo unitaristisch mogelijke
struktuur wenst en de Turkse minderheid
een zo groot mogelijk zelfbeschikking. Het is
een groot verschil, als kleinere groep zijn
eigen zaken te regelen of door een grotere
groep als minderheid te moeten geduld,
beschermd of gepest worden.
Anderzijds kan men begrijpen dat in de
ogen van de Grieken Cyprus nog altijd helemaal hun eiland is en de Turken ni^t anders
dan de afstammelingen van hun vroegere
veroveraars, en daar dus eigenlijk niet op
hun plaats zijn. Al zeggen zij dat natuurlijk
niet luidop.

Politie-agenten arresteren een etnische Albanees na een demonstratie in
PodUJeVO.
(foto Reuter)

ALBANEZEN
Iedereen kent nu wel stilaan het droeve lot
van de Albanezen die de Joegoslavische
provincie Kosova bewonen. De degradatie
die de Serviërs deze voorheen ,,autonome"
provincie in 1988 hebben doen ondergaan,
handhaven zij onverstoorbaar in 1990.

KNEVELARIJEN

^ REAKTIE OP
EEN REAKTIE

Op 20 februari - er zijn die maand al 27
mensen om het leven gekomen - geeft de
nationale leiding van Joegoslavië het leger
de opdracht ,,een einde te maken aan de
etnische onrust in de provincie Kosova".
Politiegeweld volstaat niet.
In maart wordt er de noodtoestand afgekondigd, die weliswaar midden april wordt
opgeheven. Inmiddels hebben bij ServischAlbanese incidenten weer 28 mensen de
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dood gevonden. In dezelfde maand worden
700 Albanese gezinnen uitgewezen naar
Albanië en worden in drie steden samen een
duizendtal gevallen gemeld van waarschijnlijk opzettelijke vergiftiging van schoolkinderen door de Servische militie.

Als reaktie op de toenemende kontrole die
de deelrepubliek Servië op het onderworpen
Kosova uitoefent, roepen de provincieraadsleden (vroeger ,,volksvertegenwoordigers")
van Kosova op 4 juli hun gebied tot „deelrepubliek" uit. Ze vinden evenwel de politie op
hun weg en lezen hun zelfstandigheidsver[>
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klaring maar voor op de trappen van hun
afgesloten „parlement".
Het Servische gezag kan zoiets natuurlijk
niet dulden. Daags daarna (eigenlijk 's
nachts) worden verschillende politieke en
media-verantwoordelijken „onzacht" door
de Servische politie opgepakt. De lokalen
van Relindja een der weinige nog in het
Albanees verschijnende tijdschriften, worden bezet, het radio- en televisiestation te
Prisjtina wordt het zwijgen opgelegd en troepen uit Servië en Montenegro verschijnen in
het straatbeeld.
Het Europese parlement vindt de toestand
zo erg dat het op 13 juli, na opsomming van
alle knevelarijen en diskriminaties waaraan
Albanezen bloot staan, een resolutie aanneemt die voor eenmaal afwijkt van de EGregel, zich alleen met staten in te laten. Niet
toevallig gaat het initiatief tot het opstellen
van deze resolutie uit van Europees VUparlementslid Vandemeulebroucke.

jonse „Dames de Marie" te Aalst gepekt
werd).
In december sluiten de Serviërs nog eens
twee sekundaire scholen en een normaalschaool. Vierduizend Albanese scholieren
en hun 300 leerkrachten komen op straat
terecht; onbetaald uiteraard. Dat zal hen
leren, de Servische programma's niet te
willen overnemen.
Het zou ons te ver voeren, hier alle plagerijen, incidenten en het aantal gewonden,
gevangenen, gebroodroofden enz. te vermelden.
De toestand geraakt steeds meer gespannen. Twee faktoren mogen daarbij niet uit het
oog verloren. Ten eerste zijn Albanezen
geen tam volkje zoals de Vlamingen. Bij hen
IS de aloude bloedwraak nog bestaande. Het
kan met lang meer duren vooraleer zij hele-

maal uit de band springen; en dan als
,,terroristen" gebrandmerkt zullen worden.
Ten tweede grenst Kosova aan de republiek Albanië. Zeer langzaam doch reeds
zichtbaar komt ook daar beweging in het
starre partijlandschap. Voorlopig is de onvrijheid en het lage levenspeil er nog van die
aard dat aansluiting bij die staat de KosovarAlbanezen weinig aantrekt. Komt daarin echter verbetering, dan zou wel eens werkelijkheid kunnen worden wat de Serviërs tot nu
toe ten onrechte beweren: dat de Kosovaarse Albanezen „separatisten" zijn.
Karel Jansegers

Volgende week sluiten wij dit deel af
met Turken en Hongaren.

ADVERTENTIE

HOOP EN WANHOOP"^
Zelfs in Joegoslavië schijnt de tijd echter
rijp te worden voor andere partijen dan de
kommunistische. Ook in Kosovo wordt er een
opgericht: de „Demokratische Unie" van dr.
Rugova. Zij ijvert voor passief, demokratisch
verzet en krijgt algauw 100.000 leden. Een
paar maanden later echter dreigt zij de
kontrole over haar leden te verliezen, zozeer
drijven de aanhoudende Servische pesterijen de Albanezen tot verzet.

domus - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar!
n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme

Op 29 augustus stromen 10.000 Albanezen samen voor een hotel in Prisjtina, de
hoofdstad van Kosova, waar Amerikaanse
senatoren logeren, die de toestand komen
verkennen. De Servische politie maakt met
geweld een einde aan deze spontane betoging. Het Amerikaanse kongres dreigt met
stopzetting van alle hulp aan Joegoslavië,
als Servië de mensenrechten in Kosova niet
beter gaat eerbiedigen.
Bij het begin van het schooljaar, in september, heerst in Prisjtina een algemene staking
van scholieren en winkeliers. Ook de arbeiders staken, als protest tegen het ontslag dat
duizenden onder hen treft. Zonder dat is
reeds de helft van de aktieve bevolking
werkloos.
In oktober wordt dr. Rugova, leider der
bovengenoemde partij, in beschuldiging gesteld. Waarschijnlijk wil Servië een politiek
sukses van deze nochtans gematigde partij
verhinderen. De universiteitsbiblioteek en de
medische fakulteit van Prisjtina worden gesloten. De kulturele onmondigheid van de
Kosovar-Albanezen is daarmee bijna volledig. Schouwburgen zijn al jaren dicht, sinds
korte tijd ook filmzalen. Albanese kranten
verschijnen met meer. Alle onderwijsniveaus
krijgen Servische programma's opgelegd.
2500 Servische studenten worden de universiteit van Prisjtina opgedrongen.
Het is duidelijk' ,,hier wordt een jeugd
verbasterd, hier wordt een volk vermoord"
(zoals ooit, voor veel minder dramtische
toestanden, op de gevel van de toen franskilWIJ — 19 APRIL 1991

Tel. 052-47.88.09

Met tradit ionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uyv eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutel klare
oplossing.

VOOR INLICHTINGEN
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(OPSTUREN A.U.B.)

NAAM :
.
. . .
ADRES :
. . .
TEL. :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschrijving, phjzen )
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

THEO BROUNS, EEN BEWOGEN LEVEN/4
Vanaf 1 februari 1944 werd het Limburgse
VNV gereorganiseerd. De gouw werd verdeeld in twee arrondissementen: Noord-Limburg onder leiding van Antoon Ariën en ZuidLimburg onder leiding van Jef Van Herck.
Theo Brouns bleef gouwleider en zou voortaan ook deel uitmaken van de Raad van
Leiding van het VNV. Nog altijd trachtte hij
met „zachte" maatregelen te reageren, dit in
tegenstelling tot de SS-DeVlag, die brutaal
terugsloeg.

DE „INZET
Op 18 juli 1944 was met de moord op
arrondissementsleider en burgemeester van
Tessenderio Antoon Ariën de maat vol. Bij de
begrafenis op 22 juli 1944 besloot het VNV
terug te slaan. Vrijwilligers, Dietse militieZwarte Brigademannen ouden ingezet worden tegen de partizanen.
Wie het bevel hiertoe gaf en op welke datum
is niet duidelijk. De processen en vonnissen
tegen Theo Brouns en Hendrik Elias geven
hierover geen uitsluitsel. Toch pleit alles
ervoor dat Elias wel degelijk op de hoogte
was van de geplande aktie. In het vonnis
tegen Elias (17 oktober 1947) werd niet
voldoende geacht dat Elias de oprichting van
antiterreurgroepen bevolen of toegelaten
had. Maar Theo Brouns was toen al meer
dan een jaar dood en op zijn proces te Luik
(12 december 1945) werd gesteld dat Brouns
op bevel had gehandeld.
Wat vaststaat is dat zowel Theo Brouns als
Hendrik Elias, als de kommandant-generaal
van de Dietse Militie-Zwarte Brigade Joris
Van Steenland aanwezig waren op de begrafenis van Antoon Ariën. Ongetwijfeld bespraken zij daar de toestand. Het is trouwens
volledig ondenkbaar dat in een autoritair
geleide organisatie als het VNV één man
zonder toestemming van zijn overste een
dergelijk initiatief zou genomen hebben. En
zou kommandant-generaal Van Steenland,
op vraag van één lid van de Raad van leiding,
toestemming gegeven hebben zijn mannen
in te schakelen ?
Bovendien ging het om een gewapende
aktie, dus moesten ook de Duitsers akkoord
gaan. Trouwens, op de vergadering van de
Zwarte Brigade-Limburg (Hasselt, 27 juli
1944) werden er vrijwilligers voor de aktie
gevraagd in naam van VNV-leider Elias. Op
deze vergadering werd het woord gevoerd
door Theo Brouns en de gouwkommandant
van de Zwarte Brigade-Limburg Lode Huygen (1911 -1948). Meer dan vijftig vrijwilligers
boden zich aan. Gouwkommandant Huygen
besloot dat elke man zijn eigen wapen moest
meebrengen of een revolver zoJ ontvangen.
Deze bewapening bleek echter al te pover en
Lode Huygen beloofde voor zware wapens te
zorgen. Theo Brouns van zijn kant verzocht
de vrijwilligers uitdrukkelijk ,,zichzelf een

Theo Brouns spreekt het publiek toe tijdens de Heldenhulde voor de
Oostfrontstrijders in zaal Cameo te IHasselt (januari '44).
strenge tucht op te leggen". Hij duldde in
geen geval een tegenterreur zoals de SSDeVlag die voerde. Verdachten mochtten in
geen geval gedood worden. Diegenen die
opgepakt werden, moesten worden overgedragen aan de leiding van de „Inzet", Lode
Huygen.
Ondertussen waren er ook bij de bezettende overheid ingrijpende veranderingen gebeurd. De Militarverwaltung had plaats gemaakt voor een Zivilverwaltung. Generaal A.
von Falkenhausen werd vervangen door
Reichskommissar Grohé, een overtuigd
Nazi. Bovendien kon Reichsführer SS Himmler zijn vertegenwoordiger in België Jungclaus laten benoemen tot Höherer-SS-undPolizeiführer. Met andere woorden de Rijkswacht werd nu volledig gekontroleerd door
de SS. Het was met Jungclaus, die rechtstreeks bevelen kreeg van Himmler, dat
kommandant-generaal ZB Van Steenland
moest onderhandelen over de „Inzet". Junclaus moet met de ,,Inzet" ingestemd hebben, temeer daar Himmler zelf op 17 juli
bevel gegeven had een genadeloze tegenterreur te voeren en de schuldigen zonder
meer neer te schieten...
Op 7 augustus 1944 werden de vrijwilligers
samengeroepen in het VNV-lokaal te Hasselt. Er werden vijf groepen gevormd om
ingezet te worden in de meest bedreigde
streken. Standplaatsen waren Tessenderio,
Koersel, Bree, Neeroeteren en Bilzen. Nogmaals werd er beklemtoond dat vooral de
moordenaars van gevallen kameraden moeten opgespoord worden, niet de andere verzetslui. De mogelijke verdachten mogen niet
neergeschoten worden. Na grondige ondervraging door de groepsleiders moeten ze
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overgedragen worden aan de gouwkommandant. De ,,Inzet" kon beginnen.
Wanneer eind augustus Theo Brouns een
verslag ontvangt van Lode Huygen, meent
deze dat de terroristen wel degelijk in aftocht
zijn. De balans van de hele aktie luidt acht
doden en heel wat arrestaties. Voor Theo
Brouns is het echter duidelijk dat er op
sommige plaatsen veel te voortvarend en te
ondoordacht werd opgetreden. Bovendien
gebeurden er in Limburg tijdens de ,,Inzet"
van de Zwarte Brigade akties van andere
organisaties, waarbij aan bepaalde,,zwarte"
zijde ook schurkenstreken voorkwamen,
zoals de overval op de brouwerij te Alken
onder leiding van de uiterst dubieuze Blommaert, politiechef van de Wachtbrigade.
Te Molenbeersel was er in dezelfde periode een bloedig optreden van de Duitse SD,
die inlichtingen gekregen had van de Zwarte
Brigade-groep, ingezet te Neeroeteren.
Wat was de indruk bij de bevolking van
dergelijke akties? Voor haar waren alle
,,zwarten" VNV'ers. De gevolgen bij de repressie waren dan ook vreselijk. Bijzonder
tragisch was dat juist in de periode van de
,,Inzet" sekretaris-generaal Romsée een regeling met de bezetter aangaande de bevoegdheid in gevallen van verboden wapendracht, kon treffen.

N HET WILDE WEG..~
Reichskommissar Grohé ging ermee akkoord de toestand van voor 4 april 1944 te
herstellen zodat de Belgische justitie terug
[>
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EsannniQimaiM!
bevoegd verklaard werd voor vervolging en
veroordeling van verboden wapendracht. Dit
bleef teorie want welke bevoegde Instantie
zou het nog aangedurfd hebben dergelijke
akties te starten met de geallieerden voor de
deur? Bleef overigens de vraag wie er nu
echte verzetslui waren en wie misdadigers.
Een mengeling van de twee was er ook nog.
Moordenaars en dieven schroomden zich
niet een „idealistisch" tintje aan hun misdaden geven door met het verzet te schermen.
Zij lieten zich ook niet onbetuigd in de
bevrijdingsdagen. Zij waren de meest „dappere" zwartenjagers en begingen misdaden
tegen (vaak totaal onschuldige) mannen,
vrouwen en meisjes. Nog maanden na de
bevrijding - de „spontane volkswoede" kon
moeilijk nog meetellen - werd er gemoord en
geroofd in Limburg.
Tweemaal bleek Limburg de meest beproefde Vlaamse provincie. Tijdens de bezetting werden er naast de aanslagen van
het verzet een groot aantal misdrijven gepleegd door schurken van allerlei slag. Tijdens de repressie werden de Limburgse
Vlaams-Nationalisten het zwaarst getroffen,
terwijl dezelfde schurken van tevoren hun
wanbedrijf ongestoord konden voortzetten.
Tijdens de bevrijdingsdagen brak er een
golf van terreur over Limburg los op al of niet
vermeende ,,kollaborateurs". „Arrestaties in
het wilde weg, brandstichting, plundering.

foltering en ook moord waren schering en
inslag." (J. Bouveroux ,,Tereur in oorlogstijd".
Van minstens 23 moorden in de bevrijdingsdagen zijn nadere details bekend. Daar
waar de daders bekend waren werden ze
vaak niet veroordeeld. In gevallen waar naderhand een ernstig onderzoek ingesteld
werd, stuitte de politie op een wantrouwig
stilzwijgen bij de bevolking.
Einde augustus, begin september drongen
de geallieerden enorm snel door, de wanordelijk vluchtende Duitsers voor zich uitjagend. Heel wat ,,kollaborateurs" sloegen
eveneens op de vlucht. De VNV-leiding, met
H. Elias aan het hoofd, vluchtte na een kort
oponthoud in Lummen (Limburg) naar Nederland en Duitsland. Theo Brouns weigerde
te volgen en bleef in Limburg. Wellicht meende hij, zoals ook sommige andere,.zwarten"
dat deden, dat hij in geweten gerust kon zijn
en verantwoording voor zijn optreden kon
afleggen. Immers bevoegde Belgische en
Duitse diensten waren tijdens de bezetting
duidelijk in gebreke gebleven bij de beteugeling van het terrorisme.
Als gouwleider voelde Theo Brouns zich
verantwoordelijk
voor
de
Limburgse
VNV'ers, maar als kabinetschef van de goeverneur moest hij zorgen voor de veiligheid
van alle Limburgers. Alle „zachte" maatre-

gelen waren tevergeefs geweest. Was het
dan te verwonderen dat een wanhopige
Brouns in augustus 1944 naar het wapen van
tegenterreur greep?
Op 4 september 1944 verliet Theo Brouns
met vrouw en kinderen Hasselt. Hij dook bij
zijn ouders onder. Weldra ondervond hij dat
het daar nu niet bepaald veilig is. Waarheen
nu? Partijgenoten waren aangehouden of
werden gezocht, bij vrienden was hij evenmin zeker. Hetzelfde gold trouwens voor alle
Vlaamsgezinden in de streek of het zou
iemand moeten zijn, die zich tijdens de
bezetting bijzonder stil had gehouden. Pastoor Spitz van Ophoven, was zo iemand. In
feite kenden de twee mannen elkaar slechts
oppervlakkig, maar toch onthaalde de geestelijke de vluchteling met open armen.
Aanvankelijk liep alles vrij goed. De ondergedokene kon over de ruime biblioteek van
de priester beschikken, kon lezen en schrijven. Maar voortdurend werd hij gekweld door
de zorg om zijn familie, zijn vrienden, zijn
volk.
Mlja Proost

Volgende week:
Het afscheid.
ADVERTENTIE

KgÈ bouwonderneming
turnhoutsebaan 186, B-2200 antwerpen-borgerhout
tel. 03/235 67 67 - telex 32 553 telefax 03/235 64 62
rue Joseph II straat 36-38, B-1040 Bruxelles - Brussel
Tel. 02/218 02 85

TOT UW DIENST
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KULTUURDAG

WELKOM IN T ELZENVELD
ULTUUR en kultuurbeleving zijn traditioneel bijzondere aandachtspunten voor de Vlaamse beweging en haar demokratische, partij-politieke
vertaling ervan, de Volksunie.
Op een ogenblik dat de omvorming van Vlaanderen tot een echte Vlaamse Staat haar staatkundige voltooiing nadert lijkt het streven naar meer
technologie, meer welvaart en meer macht al het
andere naar een tweederangsrol te verdringen.
Kultuurpolitiek is voor de meeste politici een
elektoraal onaantrekkelijk gegeven en de aandacht en tijd die eraan geschonken worden is hieraan
rechtevenredig klein.
Nu het Europa zonder grenzen in de steigers staat, is het
noodzakelijk, wil de Vlaamse, wil de Nederlandse kuituur,
overleven, dat over kuituur en kultuurpolitiek opnieuw gepraat en nagedacht wordt.
Op 5 mei aanstaande organiseeert de VU Vlaamse Vrije
Demokrater) in Antwerpen het grote kulturele totaalgebeuren : Kuituur zonder Muur.

In het teoretische gedeelte gaan we proberen een antwoord te geven op vragen rond „de verhouding VlaanderenNederland", „moet Europa kulturele bevoegdheden bezitten"? ,,trekken we niet teveel kulturele muren rondom ons
op ?" enz.
Zeker even belangrijk is het tweede luik. Op verschillende
plaatsen in Antwerpen : 't Elzenveld, het Groenplein en
omliggende straten, organiseren wij een waaier van verschillende kultuuruitingen.
Wars van elke elitaire bedoening, zal dit kultureel gebeuren ook u aanspreken.
Ongetwijfeld zullen wij als VU Vlaamse Vrije Demokrater),
zonder enige pleinvrees, het broodnodige belang van een
goed doordachte kultuurpolitiek benadrukken.
Als voorzitter van het arr. Antwerpen, heet ik u dan ook van
harte welkom op Kuituur zor)der Muur.
Tot dan !
Koen Raets,
voorzitter
VU-arr. Antwerpen

ZONDER
5 MEI '91 - 'T ELZENVELD - ANTWERPEN
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De Vectra.
Opel verlegt de grenzen.
De nieuwe Vectra verlegt de
grenzen. Met een profiel dat de
wind geen kans laat. Met een
interieur waarin u zich ogenblikkelijk thuisvoelt. Alles zit
waar u het blindelings zoekt.
Elk detail iseven zorgvuldig
afgewerkt. En zelfs de stereo
radio-cassette met 6 luidsprekers hoort er standaard bij.

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

gsniveaus
Diesel, zestienkleppers, motronic,4x4, katalysator... uzegt
het maar. EnelkeOpel-motor is
vandaag al klaar voor loodvrij.

C^tu^'

^^ 1 j | | É | | | | ^ \ ^

VECTRA

[e

DAAR STAAT GENERAL MOTORS ACHTER
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EEN TOTAALPROGRAMMA
„Kunst is bij uitstek de taal waarin een
gemeenschap inaar gesprek met de wereld voert." schreef de filosoof Max Wildiers.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten
heeft als een van haar voornaamste doelen de identiteitsbevestiging van ons
volk, een van de middelen daartoe is de
kulturele uitstraling.
In het kader van haar Toekomstplan
voor Vlaanderen heeft de partij belangrijk
studiewerk voor een offensief kultuurbeleid geleverd. Het zal door haar mandatarissen vertaald worden naar de praktische kultuurbeleving toe en op het politieke forum worden gebracht.
Om de daad bij het woord te voegen wil
zij het publiek kennis laten maken met
haar standpunten en met een brede
waaier van kunstdisciplines. Daartoe organiseert zij op
zondag 5 mei 1991 te Antwerpen
KULTUUR ZONDER MUUR
Zonder muur, omdat kuituur niet enkel
de plastische kunsten of de letteren betreft maar een totaalbegrip is waarvan
ook de economie, de natuur en het kosmische mysterie deel uitmaken.
Zonder muur, omdat de dialoog tussen
de artistieke wereld, het beleid en de
gebruikers van kunst gaande moet blijven.
Zonder muur, omdat onze rijke kunsttraditie aansluiting moet vinden bij de
talenten van vandaag.
Zonder muur, omdat zowel de overheid
als de bedrijfswereld en de partikulieren
plichten hebben om de kunsten te aktiveren.
Zonder muur, omdat de regio Vlaanderen zijn identiteit op het internationale
forum wil bevestigen.
Zonder muur, omdat wij samen met
Nederland de stap naar Europa willen
voorbereiden.

PROGRAMMA
Vanaf 10u.30tot 18u. lopen kunstmanifestaties naar ieders gading, maar de dag
begint om
lOu. met een gedachtenwisseling over
de toekomst van de kleine kuituren in
Europa. Na een inleidend referaat door
Maarten Mourik, gewezen Unesco-ambassadeur, debatteren André De Beul
(VU), Aad Nuis (D66) en Oscar De Wandel (sekretaris van de Taalanie). Moderator is Wilfried Vandaele (sekretaris van
het Algemeen Nederlands Congres)

Een van de optredende groepen is „Vier op 'n R i j " , een vermaard l<wartet
dat hedendaagse bloirfluitmuzielt brengt. Een ware belevenis! (foto wu)
Aan de vergadering wordt een voorstel
van verdragswijziging, de zgn.
kultuurparagraaf in het EG-handvest, ter
goedkeuring voorgelegd.
Slottoespraak door voorzitter Jaak Gabriels.
Tot 12U.3) in het Auditorium.
10U.30 optreden van:
- Scaldis Cantat (koor) in de de Kapel
- Kabaret Onzing in de Kloosterzaal - ,, De weg die je niet kiest,, Poëzieprogramma door woordkunstenaar Hugo
Van der Cruyssen in de E.Weynszaal
12U.30 Middagpauze met
- Deep Creek-jazz
Uu.Namiddaggebeuren met
- Kinderprogramma in het Auditorium
- Theo Mertens (kamerkoperkwintet) in
de Kapel
- Tars Lootens (solo-piano) in de Kloosterzaal

BUITENGEBEUREN
Twee fanfares spelen in de buurt
Om 14U.30 begint op het Groenplein het buitengebeuren met een
optreden van de live funk en rap
band L.J.Jones and the voices
(voorprogramma) en de nederpopgroep Roestvrij.
Dit is een organisatie van VUJO

- Poëzie in de E.Weynszaal
15U.30
- Vier op 'n Rij (Hedendaagse blokfluitmuziek) in de Kapel
- Chierlycke Danseryen in de Kloosterzaal
17U.30 slot
Doorlopend zijn er tentoonstellingen
van beeldhouwwerk, steendruk, kalligrafie en origami, enz...

WAT U MOET
WETEN
* De deelnemers ontvangen een ruim
informatiepakket met o.a. de VU-standpunten voor een volwaardig kultuurbeleid.
* Het deelnameticket geeft 50% reduktie
voor een bezoek aan het dagbladmuseum. Abraham Verhoevenhuis, in de
nabijgelegen Lombardenvest 6. (50fr. +
drankje).
* Er is kinderopvang.
* In de buurt zijn eet- en drankgelegenheden bij de vleet. In 't Elzenhof is een
kafetaria waar kan gepiknikt worden.
* Parkeergelegenheid in betaalparking
Oudaan in de buurt, open tot 18u.
Gehandikapten met kaart kunnen parkeren op P-Elzenveld
* Wie met de trein komt (Centraal station)
neemt aan Frankrijklei tram 12 of 24 of
Bus 1 tot Nat. Bank.
't Elzenveld is gelegen in de Lange
Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen.
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GRONDVER#NTREINIGING ?

Biack poinds

^*%,. Stort \n

natuurge'

GRONDE REINIGING!

Lange Nieuwstraat 21-23 bus 6 - B-2000 Antwerpen, België
Tel.: (03) 252.12.11 - Fax: (03) 252.68.31 - Telex: 31839 dredg b
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ontdek alle details
die de ernst
ifan de leukste auto
bewijzen.

Ontdek alle details die van de nieuwe Mazda 121 de kortste vlerdeurs limousine ter wereld maken. Leuk dank zij de korte neus en de
gebalde achterkant. Hij werd door de Japanners met de grootste ernst ontworpen en wei volgens een nieuw koncept: het "2,5''-volume.
Resultaat: een verrassend interieur met volop ruimte voor de passagiers en een grote koffer waarin uw bagage met de glimlach verdwijnt.
Kortom, 380 cm van komfort en raffinement, beschikbaar in de versies 1100 en 1300cc, 16 kleppen, belde met katalysator en bijhorende
financiële voordelen: Staatspremie, loodvrije benzine,... En dan spreken we nog niet van de zorg voor het detail die de Japanners ook toepassen
op hun kleinste modellen. Zo beweegt het elektrische schuifdak* van voor naar achter, van achter naar voor en van beide kanten naar het
midden toe. En het kan zelfs bediend worden vanop de achterbank. U ziet het: de leukste wagen heeft ernstige argumenten. Vooral ook
zijn prijs, vanaf 280.000 BF (BTW inb.). Kom dus de nieuwe IMazda 121 ontdekken. Ik toon u alle details. Niemand is zo maniak als Mazda.

DE N I E U W E M A Z D A 1 2 1 .

maZDa

• In optl» voor de 1300 LX 4M5

GARAGE DEWIL N.V.
Lange Leemstraat 212
2018 Antwerpen - tel. 239.31.12

Boomsesteenweg 364
2160 Antwerpen - tel. 830.28.16
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ZONDER MUUR
Het IS beslist niet de eerste maal dat de VU
aandacht vraagt voor het kultuurbeleld. Herhaaldelijk organiseerde onze partij studiedagen, kollokwia, denkdagen over dit tema.
Het Vlaams-nationalisme is toch ontstaan
vanuit het verlangen een einde te maken aan
de verdrukking en de achterstelling van de
Nederlandse kuituur. Ons kultureel programma, d.i. onze ambitie om Vlaanderen kultureel op te trekken, wortelt in de lange geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding. In
de strijd tegen onrecht en achterstand hebben wij ons geleidelijk een eigen en originele
kijk op Vlaanderens kulturele toekomst opgebouwd.
Onze ideeèn over kuituur gaan uit van een
geloof in waarden. In deze tijd moeten wij het
rooien zonder kerkvaders en dogma's. Vandaag is elke mens verplicht zelf op zoek te
gaan naar de waarden waarin hij wil geloven
en waarvoor hij zich wil engageren.
Als Vlaamse demokraten willen wij ook
vandaag verder nadenken over de ontwikkelingen die de wereld in deze eeuw heeft
beleefd.
Al die tijd hebben mensen van goede wil
gepoogd mee de waarden te formuleren die
wij in ons werk aan de politieke vormgeving

van de samenleving proberen waar te maken. Het gaat daarbij om waarden die de
toekomst van de mensheid schragen.
Op de VU-kaderdag in 1977 werden als
waarden o.m. gesteld :
a) het inzicht dat universum, wereld en mens
het produkt zijn van een nooit voltooide
evolutie;
b) vorming : de levenslange opgave van elke
mens te werken aan de ontwikkeling van zijn
lijf en leden, geest en hart, karakter en
talenten;
c) l<reativiteit : het menselijk vermogen om
voortdurend zichzelf en zijn ingeving te hernieuwen;
d) het ekologisch bewustzijn : d.i. het inzicht
dat lichaam en geest, mens en milieu, wereld
en universum één zijn;
e) de onmisbaarheid van ethiek, de volstrekte noodzaak om te komen tot gedragsregels
die het menselijk samenleven verheffen boven de wet van de jungle;
f) de onontbeerlijkheid van schoonheid en
kunst, die steeds weer andere vorm geeft
aan de harmonie van de ,,eerste morgen";
g) aanpassingsvenvogen tot samenleven :
het vermogen om de andere met zijn waarden niet alleen te verdragen (= verdraagzaamheid) maar ook het opbrengen van de

Vlaams minnezanger zingt z'n liefde voor Hollandse maagd uit.
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kunst om mét die andere te leven (= pluralisme);
h) zin voor het tieilige : d.i. het geheimzinnige verlangen naar iets dat absoluut is, iets
dat absolute waarde heeft en ontsnapt aan
de onbestendige wereld van de verschijnselen.

MET NEDERLAND
De partijpolitieke aktie van de VU is erop
gericht die waarden in het kultuurbeleld tot
uiting te laten komen. Daarom komen wij op
voor goede televisie, voor toepassing van het
Kultuurpakt, voor taalzorg en bescherming
van ons kultureel erfgoed.
Daarom hecht de VU zoveel belang aan
een goed kunstbeleid, aan de internationale
kulturele samenwerking en aan de Nederlandse Taalunie.
In het regeerprogramma van de Vlaamse
Eksekutieve vinden wij eerder weinig ambitie
om een echt kultuurbeleld te voeren. De VU
heeft herhaaldelijk gepleit voor meer kuituurkredieten.
Maar de kultuureksellentie behoort tot de
oppositie en dat is niet leuk, noch voor de
koalitiepartners noch voor kultuurminnend
Vlaanderen dat wel wat anders had gewild
dan VTM-niveauloosheid en beeldbuisfelices.
André De Beul,
ondervoorzitter Vlaamse Raad

ADVERTENTIE

Burgerlijke Bouwkunde
Utiliteitsbouw
Industriebouw
Sleutel-op-deur projecten
Renovaties
Antwerpse BouwwerkenVerbeeck
11 -35 Bouwensstraat
2140 ANTWERPEN

Tel. 03/231 08 96
Fax 03/ 232 53 49
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EEN KULTURELE
PROGRAMMAVERKLARING
De kulturele autonomie, lange tijd een
prioritaire doelstelling van de Vlaamse beweging, is in België reeds meer dan 20 jaar een
feit. De grondwetsherziening van 1969-1970
regelde inderdaad de instelling van de Kultuurraden die autonoom, via dekreten, bevoegd waren voor kulturele aangelegenheden, bepaalde ondenwijsmateries, de samenwerking tussen kultuurgemeenschappen, de
internationale kulturele samenwerking en de
taalwetgeving.
Hoe heeft Vlaanderen deze autonomie
aangewend? Is er sprake van een rijk en
gevarieerd kultureel leven? Leeft Vlaanderen echt?
Antwoorden op deze vragen is verre van
eenvoudig en bovendien grotendeels afhankelijk van de gekozen invalshoek. Kultuuroptimisten kunnen wijzen op de nog steeds
massale amateuristische kunstbeoefening.
Een onderzoek van prof. Stefaan Top
gepubliceerd door het Algemeen-Neder-

lands Congres leert dat Vlaanderen vandaag
meer dan 1.000 zangkoren, 1.450 muziekkorpsen en 720 toneelgezelschappen telt.
Ook een kultuurvereniging als het Davidsfonds ziet zijn ledenaantal gestaag stijgen:
plus 5.000 leden-gezinnen in de jaren '80. In
de wereld van de professionele kunsten
slaan we evenmin een mal figuur. De namen
Anna Teresia De Keersmaeker, Rudolf Werthen of Hugo Claus hebben internationale
allure. En figuren als Gerard N/lortier en Jan
Hoet zijn wereldwijd biezonder gegeerd.

PEANUTS
Vlaanderen: een inderdaad rijk gevarieerd artistiek leven...

Velen zien nochtans voldoende redenen
tot geweeklaag. Men verwijst daarbij vaak
naar de situatie in de audio-visuele sektor
waar pulp en kommercie troef schijnen te
zijn. Vormende uitzendingen en kultuurprogramma's skoren zeer laag in de hitparade
UI

Q

HERBOSCH-KIEREN.V.
Sint-Jansweg
9130 KALLO
Tel. 03/775.28.82
Fax 03/775.35.10

Waterbouwwerken
Afbraakwerken
Scheepsberging
Steenbestortingen
Beton recyclage
Milieutechnieken
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van de kijkcijfers. Het pijnlijke gevolg hiervan
is dat ze, als ze überhaupt nog uitgezonden
worden, naar de laatavond worden verwezen. Het wedervaren van de Breugelprogramma's (zie WIJ vorige week) is in dit
verband illustratief.
Eind vorig jaar vond men in de pers dan
weer de neerslag van alarmkreten geslaakt
door kulturele prominenten en topambtenaren van de Administratie voor Kunst. Het
bleek namelijk dat de Vlaamse Gemeenschap slechts 0,6 procent van haar begroting, ofte 2,4 miljard frank, aan professionele
kunst besteedde. Peanuts in vergelijking met
de meer dan 9 miljard dat Nederland aan de
'kunsten' uitgeeft.
Met dit bedrag, zo beweerde men, kan
hooguit een overlevingsbeleid worden gevoerd, zeker geen volwaardig en offensief
kunstenbeleid. Laat staan dat het zou toelaten de Vlaamse kunst en kuituur op de
Internationale scène te promoten.
Bekommerd om een kwaliteitsvol kunst- en
kultuurbeleid -een „zachte" sektor die al te
dikwijls in de schaduw wordt gesteld door
sociaal-ekonomische temata en kommunautaire spitstechnologie- nam VU- voorzitter
Jaak Gabriels het gelukkige initiatief om
enkele vooraanstaanden uit de socio-kulturele wereld rond een met kuituur gedekte tafel
te brengen.

KULTURELE KRACHT
Een ander uitgangspunt is dat kultuurbeleid onmogelijk los kan gezien worden van
andere maatschappelijke faktoren als het
onderwijs en de media, die beiden een
kolossale verantwoordelijkheid dragen. Ook
zij moeten zorgen voor een nieuwe kulturele
mentaliteit.
Kultuurbeleid dient overigens, aldus het
dokument, een integrale bevoegdheid van
Vlaanderen te blijven. Er wordt gewaarschuwd tegen een agressieve Europese regelgeving en geageerd tegen grote, nationaal gebleven budgetten als het kulturele
Lotto-krediet.

Belangrijk is eveneens dat, niettegenstaande de vraag om grotere financiële armslag, de taak van de overheid toch niet als
alleszaligmakend wordt beschouwd. Uiteraard moet de overheid zorgen voor een
degelijke kulturele infrastruktuur, voor voldoende mogelijkheden voor de scheppende
kunstenaars, voor redelijk subsidiëring enz.
Financiële beperkingen worden evenwel
erkend en het gevaar voor verzuiling in de
socio-kulturele wereld is niet denkbeeldig. In
de eerste plaats, zo wordt gesteld, moet men
mensen en groepen stimuleren om zelf kunst
en kuituur te kreëren en te beleven. Want
uiteindelijk is de kulturele kracht van een
gemeenschap afhankelijk van vele mensen
zoals u en ik. Een geruststellende gedachte.
(f.d.)

ANTWERPEN, EUROPESE
KULTUURHOOFDSTAD 1993

Met het oog op de happening Kuituur
zonder muur van 5 mei aanstaande te Antwerpen werden, als resultaat van deze bijeenkomsten, enkele dokumenten opgesteld
die samen gerust kunnen beschouwd worden als een programmaverklaring voor een
waarachtig kultuurbeleid. Het gaat in totaal
over een vijftal teksten.

10 GEBODEN
Naast de beschouwend-filosofische inleiding Kuituur, een totaalbegrip door Max
Wildiers, over het verstoorde evenwicht tussen ekonomie en kuituur, zijn er bijdragen
over de „10 geboden van een waarachtig
kultuurbeleid", een cijfemiatige analise van
de kunstbegroting, een eigen visie op de
audio-visuele kuituur en een pleidooi voor de
kulturele verscheidenheid in Europa, met
aanzetten tot samenwerking Vlaanderen-Nederland en een voorstel van Kultuurparagraaf die het Verdrag van Rome moet aanvullen.
Basisstelling van het kultuurmanifest is dat
de kulturele dimensie in het maatschappelijk
leven meer aandacht verdient. ,,De taak van
het kultuurbeleid moet er dus op gericht zijn
het gestoorde evenwicht te herstellen, de
invloed van de ekonomische sektor tot redelijke verhoudingen terug te dringen en ruimte
te scheppen voor de ontplooiing van de
ethische, esthetische en metafysische noden."
Een grotere aandacht die uiteraard ook
financiële implikaties heeft. De geciteerde
0,6 procent wordt als te weinig ervaren.

Reeds tijdens het algemeen begrotingsdebat in de Antwerpse stadsraad van februari
1990 kwamen wij namens de VU-fraktie uitvoerig tussen omtrent de rol van Antwerpen
als kultuurhoofdstad. Wij stelden onze tussenkomst trouwens onder de uitdagende
titel: Kultureel Ar)twerpen in 1993: Vergiftigd
geschenk? Riskante uitdaging? Utopische
doelstelling ? Floppende afloop ?
Gespecifieerd komt het erop aan om te
weten hoe ,,wij" Antwerpen deze alleszins
vererende uitverkiezing op een waardige
internationaal uitstralende wijze doen invullen. Met wat we intussen vernamen over de
dramatisch belabberde financiële situatie
van de grootste stad van Vlaanderen, blijft
ook hier de vraag naar de hoeveelheid van
de ter beschikking staande financiële midde-

20

len. Dit met de kennis dat de rubrieken Kunst
en Toerisme in de totaliteit van de jaarlijkse
stadsuitgaven slechts een aandeel vertegenwoordigen van 3,86 en 0,22%\

VLAAMS BELANG
Vanuit Vlaams-nationaal standpunt moet
het o.i. duidelijk zijn dat het projekt Antwerpen 1993 zeker niet beperkt mag blijven tot
een streling van ,,onze gereputeerde Sinjorengrootheid" maar dat het gesteld dient te
worden als een uitgesproken Vlaams belang.
Een unieke kans om ons als geprofileerde
Nederlandstalige gemeenschap binnen heel
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Europa voor te stellen. Een gelegenheid om
ons via de kuituur kenbaar te maken en dit
met allure en met voornaamheid, met onze
beste l^uitureie hoogstandjes, met inzet van
alle dienstige kommunikatiemiddelen.
Wij lieten deze visie gepaard gaan met
heel konkrete aandachtspunten. Antw/erpen,
kulturele hoofdstad van Europa in 1933 mag
immers niet mislukken, omdat de gevolgen
van een mislukking te nefast zou zijn voor
onze hele Gemeenschap.
Het idee van de elkaar opvolgende Europese kultuursteden dient erop bedacht te
zijn, de bevordering van de waardering en
het begrip voor en de integratie van de
kuituur in de Europese politieke konstellatie
te realiseren. In de uitwerking van dergelijke
projekten moet dan ook gestreefd worden
naar een eerlijk evenwicht tussen de Europese aksenten en de aktiviteiten, die bedoeld
zijn om de inrichtende stad zelf en haar
specifieke kultuureigenheid in het licht te
plaatsen.

1) Antwerpen '93 zal zich zeker niet beperken tot samenwerking met de Antwerpse
kulturele scène, maar beschouwt Vlaanderen, België en Europa als de natuurlijke
artistieke voedingsbodem van de hele manifestatie.
2) Antwerpen '93 moet meer zijn dan een
éénjarig festival. In feite moet het een nieuw
vertrekpunt betekenen voor een dinamisch
en krachtig kultuurbeleid in Vlaanderen.
3) Antwerpen '93 moet een duidelijke Europese dimensie krijgen. (Samenwerkingsverbanden met kunstenaars en instellingen,
ruimte voor de geïntegreerde niet-Europese

groepen en hun kuituur, onze bijzondere
relaties met Nederland, Wallonië en de
Duitstalige gemeenschap).
4) Antwerpen '93 moet leiden tot een
grondige kwaliteitsverbetering van de globale kulturele situatie in Antwerpen en met
gunstige gevolgen voor heel Vlaanderen.
Wij menen dat deze intenties niet alleen
terecht verwoord zijn maar dat ze ook inhoudelijk de nodige waarborgen bieden. Punt zal
dus zijn deze doelstellingen ook te realiseren
en de sistematische uitvoering ervan optimaal op te volgen, te kontroleren en eventueel tijdig bij te sturen.

Slibverkenning: Echo/od/ngen

Continue nautische bodem d
Fysiscii - ciiemisciie metingen
Bodemonderzoel<

Verder mag zeker niet vergeten worden
dat bepaalde festiviteiten kunnen bijdragen
tot lange termijnprojekten op het terrein van
de gewaarborgde kultuurbevordering in heel
Europa.
Bovendien kan heel wat geleerd worden
uit de programmatie en realisaties van vorige
Europese kulturele hoofdsteden: Athene
(1985), Firenze (1986), Amsterdam (1987),
Berlijn (1988), Parijs (1989) en Glasgow
(1990). Zonder hierover in detail te willen
treden, kan toch reeds besloten worden dat
deze steden over het algemeen vaak „de
kulturele integratiegedachte opgeofferd hebben aan eigen stadspromotie". De mtensere
deelneming aan allerhande manifestaties
vanuit werkelijk ,,heel Europa"kan zeker
sterk verbeterd worden. Zeer belangrijk is
naar onze mening dat een deel van de
programmatie een duidelijk pedagogisch aspekt zou hebben. Dit zou kunnen gerealizeerd worden door een in het leerplan in te
lassen studiepakket „Europese kuituur".
Het is duidelijk dat precies wij, als kleinere
taal- en volksgemeenschap binnen Europa,
daar alles bij te winnen hebben. Wat we hier
gemist en verwaarloosd hebben door de
sistematische ontmanteling van ons eigen
onderwijssisteem, is aldus wellicht nog bij te
sturen.

INTENTIES
Zonder in te gaan op de konkrete invulling
van een feestprogramma, is er intussen toch
reeds heel wat voorbereidend werk verricht.
De gekozen datum is erg gunstig: Antwerpen zal kunnen rekening houden met de
aktuele ontwikkelingen in de brede Europese
kontekst. Dit maakt dus de weg vrij voor een
grondige bezinning over de „Europese identiteit in een mondiaal perspektief".
De aangetrokken intendant voor Antwerpen
'93, Eric Antonis, ziet de doelstellingen als
volgt:
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KULTUURDAG

DRIE GROTE IDEEËN
Het hele projekt zou dan gestruktureerd
worden rond drie grote ideeën.
1. Een historisch luik onder de titel „De
toekomst van het verleden". Dit luik is gemakkelijk op te hangen aan de twee hoogtepunten uit Antwerpens geschiedenis, enerzijds de „gouden zestiende eeuw", toen
Antwerpen kon gelden als het voorbeeld van
een bloeiende handelsmetropool met een
werkelijk internationale handel. Anderzijds is
er de laat negentiende-eeuwse periode met

0^^/77 detectie
'tingen in-situ

de revival van de haven, handel en nijverheid
en de urbanistische ekspansie. Tevens de
gunstige voedingsbodem voor een kulturele
heropstanding met Europese aansluiting (Jugendstil bv.).

ge zorg dient besteed te worden. Een manifestatie als Antwerpen '93 moet kunnen
leiden tot restauratie waar nodig, aktualisering, herfunktionalisering en vernieuwingsstimuli van het historisch erfgoed. Het is
precies op dit vlak dat al de meest konkrete
2. Een tweede luik wenst een stand van
invulling toegezegd werd, of zelfs reeds
zaken op te maken van de huidige Europese
gestart is. Tegen 1993 worden inderdaad de
kulturele dinamieken. Dit wordt aangeboden
renovaties voltooid van de Bourla-schouwonder de titel „Een Europa van de steden"
burg, het Hessenhuis, de Stadsfeestzaal
en vormt een poging tot beter begrijpen van
Meir, het Bisschoppelijk Paleis, de O.Lhet hedendaagse kunstgebeuren via de aan.Vrouw-katedraal, het Centraal Station en
knopingspunten Europa en de „stad". De
wellicht nog andere, kleinere historische gestad fungeert nu eenmaal als een gewetensbouwen. Niet te verwaarlozen zijn inderdaad
vol ,,kollektief geheugen" waaraan de nodiook de stimuli die hier uitgaan van privéen
organisaties/instellingen
ADVERTENTIË eigenaars
(Grand Bazar, Zuiderpershuis, Hippodroom,
Eilandje, Muhka, enz.). Dit betekent dus
alleszins de definitieve regeling van een
aantal Antwerpse infrastrukturele dossiers.
Wij zijn benieuwd...
3. Een derde toekomstgerichte tematiek
wordt aangeduid onder de naam „Een sluimerende kracht". Hier wordt uitgegaan van
de vaststelling dat er momenteel opnieuw
sterke artistieke impulsen uitgaan vanwege
Vlaamse artiesten naar het buitenland. De
duidelijke hernieuwde belangstelling in het
buitenland voor onze kunstvizie en bekommentariëring van het internationale kulturele
gebeuren wordt bewezen door aankopen,
tentoonstellingen, hoge kijkcijfers, galerijbelangstelling, enz. Antwerpen '93 wil dit alles
nog aktiveren en bevorderen. Hier is dus
ruimte voor werkelijk eksperimentele, kreatieve, progressieve, modernistische artistieke manifestaties.

VOOR IEDEREEN
Wij geloven oprecht dat wij ons ook als
Vlaamse nationalisten in een dergelijke positionering kunnen terugvinden. Een bezorgdheid onzerzijds moet uiteraard blijven, dat dit
hele gebeuren niet plaatsheeft boven de
hoofden van de bevolking. Ook die moet er
,,beter van worden" en er eveneens aanknopingspunten en raaklijnen met zijn leven
kunnen in vinden. Dit betekent dat wij waarschuwen voor een te elitair karakter.

yibverwerking: subdepots
Ontwatenng - Consoiidatie
Extractie- en fixatieteciinie/c
Fractie-sciieiding
iViicrobioiogisciie behiandeiing

7 -verwerking
'1.44 Fax.: (050) 55.02.33

Tevens is het verantwoord dat er van in het
begin duidelijk afgesproken beperkingen
werden ingebouwd. Inhoudelijk beperkt het
projekt Antwerpen '93 zich bewust tot de
,,kunsten". Voorrang krijgt de hedendaagse
kunst. Financieel wil men alles binnen een
begroting van 700 miljoen houden. Daarbij
zal vooral dienen gerekend te worden op
privé-sponsoring. De diverse overheidsdiensten en -instellingen zullen nu moeten laten
zien of ook zij zich bewust zijn van de
verderstrekkende aspekten, verbonden aan
de vooralsnog vererende opdracht voor de
stad Antwerpen.

Dirk Stappaerts,
Raadslid Antwerpen
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HARBOUR
and
ENGINEERING
CONSULTANTS

Voert volledige opdrachten uit inzake
projectleiding en werftoezicht
voor
HAVENBOUWWERKEN
KUSTEN RIVIERWERKEN
ZEEBODEMVERKENNING
MILIEUTECHNOLOGIE
KUSTVERDEDIGING EN STRANDSUPPLETIE
BURGERLIJKE BOUWKUNDE
GEOLOGISCHE EN SEDIMENTOLOGISCHE BEWAKING
OPTIMALISATIE DER BAGGERWERKEN
TRANSPORTNETWERKEN
COMPUTERTECHNIEKEN

HAECON N.V. - Delnsesteenweg 110 - 9031 DRONGEN (BELGIUM)
Tel. 091-26.50.94 - Tx. 12586 HAECON B - Telefax 091-27.61.05

DE VLAAMSE OPERA
DEFINITIEF OP INTERNATIONAAL NIVEAU
Toen Mare Clémeur zo'n goed jaar geleden zijn eerste seizoen voorstelde was het
duidelijk dat de jonge intendant van de
Vlaamse Opera het Vlaamse operahuis een
eigen koers zou laten varen. Het jeugdig
entoesiasme van het nieuwe team wilde hij
voeden en steunen met de ervaring van
grootmeesters in het vak. Het programma
toonde een fijne wisselwerking tussen plaatselijk meesterschap en internationale kwaliteit.

De jonge Kanadese regisseur Robert Carsen heeft met de realisatie van Manon /.escaufzijn internationale vermaardheid alle eer
aangedaan. Zonder de muziek en het verhaal van Abbé Prevost ook maar één ogenblik geweld aan te doen zette hij een adekwate, fijnzinnige en diepgaande visie op de
wereld van Manon neer, De co-produktie met
L'Opéra de la Bastille te Parijs en de nationale/internationale perskritieken logen er niet
om : de aanzet van de Puccini-cyclus plaatste de Vlaamse Opera meteen op de lijst van
de Europese operahuizen waarmee rekening
moet worden gehouden. Geen geringe prestatie voor zo'n jong huis.

JONG KOOR EN ORKEST
Het Koor van de Vlaamse Opera is, zoals
het huis waaraan het verbonden is, nog net
geen drie jaar oud. Het ensemble is samengesteld uit, vooral jonge, eigen en buitenlandse zangers. Peter Burian, de koorleider
van dit ensemble, kreeg de opdracht om van
deze jonge falanks een professioneel operaen koncertkoor te maken. Na twee seizoenen
is het voor iedereen duidelijk dat Burian
buitengewoon goed slaagde in zijn opdracht.
Het Koor van de Vlaamse Opera is een
schitterend ensemble geworden dat telkens
opnieuw prachtige prestaties levert. Tijdens
de koorkoncerten, de Tancredi-concertante,
Carmina Burana, La Petite Messe Solennelle
en Die Jalireszeiten bevestigde het koor de
eerste kwaliteitsimpressies. In de operaprodukties Simon Boccanegra, Don Carlo, Jevgenij Onegin, Macbeth, Manon Lescaut en
Parsifal bewees het ook een eersterangs
teaterensemble te zijn.
Ook het Simfonisch Orkest van de Vlaamse Opera is een jong ensemble. Het bestaat
voor een deel uit musici van de vroegere
Opera voor Vlaanderen, maar is voor het
overgrote deel aangevuld met nieuwe, nationale en internationale musici. Tijdens verschillende koncerttoernees kon het Vlaamse
publiek kennismaken met de uitzonderlijke
kwaliteit van dit dinamisch ensemble. Ondertussen verzorgde het orkest ook talrijke suksesvolle operaprodukties zoals Simon Boccanegra, Don Carlo en Macbeth van Verdi,
Jevgeni Oneging vna Tsjaikovski, Elektra en
Ariadne auf Naxos van Straus, Manon Lescaut van Puccini en Parsifal van Wagner.

PUCCINI
Marc Clémeur engageerde als vast gastdirigent Silvio Varviso, die naast zijn nieuwe
funktie geregeld dirigeert aan de Bayerische
Staatsoper te München, de Wiener Staatsoper en de Deutsche Oper Berlin. Daarnaast
speelt het orkest onder leiding van befaamde
gastdirigenten zoals Stefan Soltesz, Thomas
Fulton en Gabriel Chmura.

VLAAMSE
BAROKSPECIALISTEN
Intendant Mare Clémeur
(foto A. Augustijnen)
De eigen aksenten zijn reeds duidelijk
uitgebouwd tijdens het seizoen 1990-1991.
De Puccini-cyclus van de Vlaamse Opera wil
de operaliefhebber met een fijnzinnige, lichtvoetige Puccini laten kennismaken. Deze
Italiaanse komponist is volgens Clémeur veel
minder verist en een zwaar-op-de-handse
realist dan de meeste operarealisaties tot nu
toe lieten vermoeden. Het duo dat deze meer
impressionistische visie op Puccini realiseerde met Manon Lescaut blijkt een eersterangskeuze te zijn.
Met deze eerste produktie uit de cyclus
stelde de Vlaamse Opera zijn vaste gastdirigent Silvio Varviso aan het publiek voor. Een
man met zo'n loopbaan als vast gastdirigent
van een jong operahuis engageren is een
schitterende zet en getuigt van inzicht en
visie.
Silvio Varviso brengt niet alleen zijn jarenlange ervaring mee naar Antwerpen maar
ook zijn nooit aflatend entoesiasme voor
opera en nieuwe uitdagingen. Het is duidelijk
: hij wil van het Simfonisch Orkest van de
Vlaamse Opera een eersterangsorkest maken en daar is hij aardig mee bezig. Wat we
te horen kregen tijdens de Manon Lescautpremière was van een buitengewone, hoogstaande kwaliteit.
Ondertussen bevestigde Varviso onze eerste indrukken tijdens de Pars//a/-uitvoeringen. Hij wist het Simfonisch Orkest van de
Vlaamse Opera opnieuw te motiveren tot
grootse prestaties.
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Een tweede eigen aksent in de programmalle is de realisatie van barokopera's onder
de muzikale leiding van wereldvermaarde
Vlaamse barokspecialisten. Tot op heden
konden de Vlaamse barokmuzikanten enkel
in het buitenland operaprodukties realiseren.
Voor het eerst kunnen zij aan de slag in een
operahuis in eigen land. Deze optie kunnen
we alleen maar toejuichen.
Dit seizoen dirigeerde Sigiswald Kuyken
zijn La Petite Bande, samen met het Koor
van de Vlaamse Opera, in een uitvoering van
Die Jahreszeiten die op plaat is vastgelegd
en tijdens een suksesvolle koncerttoernee
het Parijse operapubliek in vervoering
bracht. Als slot van dit seizoen staat Alcina
van Handel op het programma. Jos Van
Immerseel dirigeert deze co-produktie met
de opera van Lausanne en het Theatre du
Chatelet te Parijs.

JONG VLAAMS
TEATERTALENT
Het is voor ieder teaterliefhebber duidelijk
: het nieuw Vlaams teater zit in de lift.
Nederland, en nu reeds Duitsland, benijdt
ons teatertalent. Het is een juiste investering
naar de toekomst toe om deze teatergeneratie ook in de Vlaamse Opera aan bod te laten
komen. De eerste keuze was meteen een
schot in de roos. Guy Joosten regisseerde op
een ongedwongen, frisse manier La Cenerentola van Gioacchino Rossinni. Zijn regie
toonde een perfekt aanvoelen van de muziek, een persoonlijke en juiste aanpak van
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OPERA

Miriam Gauci (IVIanon) in de schitterende del(ors van Anthony Ward, (foto A. Augustijnen)
het gegeven en een groot gemak om met
zangers te werken. Ook de rolbezetting van
deze produktie was een geniaal staaltje van
operavakmanschap. Een produktie die het
bewijs levert dat juist gekozen teaterregisseurs samen met een jonge cast wonderen in
het operagenre kunnen verrichten.
Deze produktie betekent In velerlei opzich-

ten een primeur voor de Vlaamse Opera.
Voor het eerst ging een scenische operaproduktie van de Vlaamse Opera in première te
Gent. Weliswaar nog niet in het Gentse
operagebouw, dat wegens noodzakelijke
restauratiewerken tot september 1992 gesloten is, maar wel in de zaal Vooruit. Ook is La
Cenerentola de eerste operaproduktie van

de Vlaamse Opera die op toernee gaat door
Nederland.
Dit alles lijkt ons geen mager palmares
voor een operahuis dat amper een kleine drie
seizoenen op de planken staat.
Ray De Bouvre,
fin. adm. direkteur
Vlaamse Opera
ADVERTENTIE
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• 3000 werknemers
I

• 11 terminals met een
totale concessieoppervlakte
van 474 ha
• 48 ha overdekte
opslagruimte

• 38,6 miljoen ton behandeld
in 1990 (d.i. 38% van de
totale trafiek van Antwerpen)

HESSENATiE NV
Stijfselrui 34, 2000 Antwerpen
Tel: (03) 220 6011 Fax:{03}220 62 62

HAVELAAR IN
TWINTIG MINUTEN

V

OLGENS tal van onderzoeken
wordt er met meer gelezen
Het belang van de literatuur in
de samenleving is met de opkomst van de audiovizueie
media sterk teruggeschroefd
In Vlaanderen koopt slechts
16% regelmatig een boek
22% van de Vlamingen zijn
regelmatige lezers, 21 % lezen
zelden een boek en 57%
nooit In het totaal lezen dus 78% van de
Vlamingen nooit of slechts zelden een boek
De 22% die dat wel regelmatig doen, vinden
we vooral in de leeftijdskategorie beneden
de 21 jaar Eenmaal het onderwijs achter de
rug, valt het aantal regelmatige lezers terug
tot minder dan 10%

NOOIT GELEZEN
Literaire publikaties halen begrijperlijkerwijze maar zeer bescheiden verkoopcijfers
Drieduizend verkochte eksemplaren is voor
een literair boek al een prestatie Voor heel
wat mensen is de drempel van de boekhandel een veel te hoge hindernis Daarvoor
worden verschillende redenen aangehaald
het boek zou met uitnodigen om te lezen
Bladzijden vol letters in kleine druk heten
een vloek te zijn in dit tijdperk van massakommunikatie Voor kranten en tijdschnften
IS een verzorgde en luchtige vormgeving, op
luksueus papier en rijkelijk geïllustreerd, een
absolute must om op te boksen tegen de
audiovizueie konkurrentie
De mensen zouden het ook met langer
opbrengen om zich avondenlang te verdiepen in woorden op papier De samenleving is
te vluchtig, te jachtig voor dergelijke aktiviteiten Wie dan toch op zoek gaat naar een
goed boek verdrinkt vaak tussen het ruime
aanbod Boekrecensies m kranten en tijdschriften worden dikwijls te moeilijk genoemd
Anderzijds blijft de Vlaming het boek met
ongenegen De mooi ingebonden, luksueuze
maar nooit gelezen ruggen m de zware
eikehouten boekenkast, vormen een van de
tipische ingrediënten van , de" Vlaamse
huiskamer
De tanende interesse voor literatuur is een
betreurenswaardige zaak, zo zullen de
meeste deskundigen beamen Het literaire
boek blijft steeds meer een vreemdsoortig
produkt dat slechts een elite van lezers
aanspreekt De uitgeverij KomKom meent
een idee te hebben om deze trend om te
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Compact books is de naam van
een nieuwe boel<enreel<s die
meesterwerl(en uit de literatuur
in een drastisch ingekorte, vereenvoudigde en geïllustreerde
vorm op de markt brengt. Omdat
de meerderheid van de volwassenen niet naar boeken gaat, wil
de uitgever met dit initiatief het
boek naar de lezer brengen. Men
meent dat ook de druk bezette
man of vrouw, die geen tijd vrijmaakt voor kuituur, zich door
deze reeks aangesproken zal
voelen. En ook in het technisch
en beroepsonderwijs wil men op
deze wijze de scholieren warm
laten lopen voor de groten van
de wereldliteratuur.
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buigen Als de lezer met naar het boek gaat,
dan kan je het boek naar de lezer brengen,
luidt de redenering Het projekt Compact
books (waarom toch die Engelse naam'') wil
klassieke werken uit de Nederlandstalige en
wereldliteratuur aan een nieuw en breder
publiek voorstellen Daarvoor wordt een rezoluut andere vorm gegeven aan de klassiekers, weliswaar met zoveel mogelijk eerbied
voor de oorspronkelijke inhoud en stijl

NIEUW MEDIUM?
Dit laatste betwijfelen we wel Want hooy
ziet zo'n Compact Book er dan u i f De
oorspronkelijke werken worden herleid tot
hun inhoudelijke essentie en gestruktureerd
m duidelijk afgebakende, korte hoofdstukken
van elk een bladzijde Naast elk hoofdstukje
prijkt een grafisch verzorgde zwart-wittekening die de inhoud van het hoofdstukje tracht
duidelijker te maken

BOEKEN
Een kontroversieel projekt, met andere
woorden. Want het hoeft geen betoog dat
literatuurliefhebbers
moord en brand
schreeuwen bij deze „verkrachting" van hun
geliefde auteurs. De nuances van de oorspronkelijke werken kunnen in de Compactversie natuurlijk niet weergegeven worden,
idem dito voor karaktertekeningen, beschrijvingen, de algemene sfeer van het boek, etc.
Anderzijds dienen de kritlcl te beseffen dat
de originele werken nog steeds blijven bestaan. De Compact Books kunnen misschien
meer mensen overtuigen om ook met de
oorspronkelijke boeken kennis te maken. De
aanpassingen van oorspronkelijke werken is
bovendien een verschijnsel dat van alle tijden is.
Men kan de Compact versie van een
literair meesterwerk misschien wel vergelijken met de verfilming van een boek. Film is
een specifiek medium met een eigen taal. De
verfilming is dan ook meer dan een bewerking van papier voor het witte doek. Er wordt
een geschreven verhaal omgezet naar een
verbeeld verhaal, met een eigen regelstruktuur. De uitgevers van de Compact Books
pretenderen dat ook hun kompakte versie
van de literaire meesterwerken een nieuw

medium vormt, gebaseerd op de kracht van
de oorspronkelijke literaire schepping, maar
funktionerend op bazis van een autonoom
geheel van regels. Dit willen we best geloven.

KUNNEN
MEEPRATEN
Alleen moeten we nog overtuigd raken van
de eigen waarde van die regels. De filmtaal
heeft zijn waarde al geruime tijd bewezen.
Met kamerabewegingen, mise en scène, verhaal- en tijdsstruktuur, montage, etc. kan
men een ekstra- of andere dimensie geven
aan de lettertjes uit het oorspronkelijke boek.
Men kan dan het boek beter vinden dan de
film, de film zal zonder twijfel een eigen
waarde hebben, dankzij de filmtaal. Na de
lektuur van Max Havelaar, de eersteling in de
serie Compact Books, hebben we weinig
toegevoegde waarde ontdekt in de bewerking van Multatuli's boek.
De Compact serie kan volgens ons geen
echt nieuw medium genoemd worden we-

gens dit gebrek. Wél kan de serie de,,grote"
literatuur toegankelijk maken voor een ruimer publiek: mensen met een lagere of
gemiddelde opleiding, die anders toch nooit
de moeite zouden nemen om zich doorheen
de echte Max Havelaar te worstelen. En ook
anderen: leerlingen uit het technisch en
beroepsonderwijs, druk bezette mensen die
gedurig zuchten dat ze nooit eens aan een
goed boek toekomen. En vooral: mensen die
graag over van alles en nog wat een woordje
kunnen meespreken. Je moet nl. klassiekers
als Lady Chatterly's Lover, De Loteling,
Dode Zielen, Vary de koele meren des doods
of Tij! Uilenspiegel (aangekondigde titels in
de Compact serie) gelezen hebben, of er
minstens een woordje over kunnen meespreken om in een bepaald milieu als ,,vor' te
worden aanzien. Met de Compact Books kan
je zonder veel moeite veel literaire „achterstand" inhalen.

(Pd|)
Max Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij. Multatuli. Compact Books. Uitgeverij Komkom, Langelostraat
37, 3212 Pellenberg (016/25.16.55), 69 biz, 385
fr.

ADVERTENTIE

UITRUSTING:
- in totaal 24 kalfslederen clubzetefs
- waarvan vergaderruimte voor 15 personen
- vestiairekast
- ruim toilet met lavabo
- keukenblok met spoelbak
- bar met flessenhouders
- koelkast
- koffiezetapparaat
- boiler
- heteluchtoven
- servies, bestek en glazen
- indirekte verlichting
- stereo geluidsinstallatie (radio/CD/cassette)

D

- draadloze micro
-

individuele stopkontakten 200 Volt
4 video/TV-monitors (VHS)
koptelefoon per zetel
hostess-drukknoppen
telefoon en telefax

TECHNISCHE GEGEVENS:

- airconditioning
- ventilatie
-

anti-inbraakbeveiliging
354 pk Mercedes-motor met geluiddemping
remvertrager
ABS-systeem
super luchtvering
funktioneert op 24 en 220 Volt
(voor gebruik op beurzen, tentoonstellingen, sportmanifestaties,...)

Deze exclusieve VIP-car biedt u de gelegenheid uw gasten te verwennen, al rijdend te vergaderen, comfortabel
en ontspannen langere afstanden te overbruggen, te communiceren met de buitenwereld tijdens de rit, op een
luxueuze manier aanwezig te zijn op beurzen, sportmanifestaties, uitzonderlijke gebeurtenissen,... ' •
Begeef u met stijl op de weg met de VIP-car, tiet summum van comfort. De hostess aan boord maakt het u
nog gemakkelijker en gezelliger.

€MRS BE POLBER
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VLAKBIJ EN ELDERS

POEZIEPRIJS PAUL SNOEK
SCHEERT HOGE TOPPEN
beek, Hugo Claus, Karel Jonckheere, Christine D'Haen, Hans Faverey, Ben Cami, Gust
Gils, Gerrit Kouwenaar, Marcel Van Maele,
Lucebert, C.B. Vaandrager, Eddy Van Vliet,
Armando e.a.

In oktober van dit jaar zal het tien jaar
geleden zijn dat een van Vlaanderens belangrijkste na-oorlogse dichters Paul Snoek
bij een auto-ongeval om het leven kwam. Ter
herdenking van dit tragische feit schreef zijn
geboortestad Sint-Niklaas een naar hem genoemde poëzieprijs uit. Algemeen werd een
uitvoerig deelnemersveld verwacht. De
meest optimistische voorspellingen werden
evenwel nog ruimschoots overtroffen. Om
deel te nemen dienden auteurs of uitgevers
gedurende de jongste vijf jaren gepubliceerde dichtbundels in te zenden. Op de sluitingsdatum van de inzendtermijn (31 januari)
werden meer dan 200 werken ontvangen...
zowel uitgegeven door de meest prestigieuze Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen als
op bescheiden stencilpeil in eigen beheer,
zowel avant-garde werk als meer klassiek.
Opmerkelijk daarbij was dat tal van publikaties binnen kwamen van reeds veelvuldig
gelauwerde schrijvers die zich normaal niet
tot deelname aan wedstrijden laten verleiden, bijvoorbeeld van J. Bernlef, Bert Schier-

Even opmerkelijk was dat naast het legertje befaamde dichters er zich zeker zoveel
jongere talenten en verrassende debutanten
aanboden. Naast een grondige voorselektie
staat de jury nog een berg moeilijk werk te
wachten.

In oktober zal het tien jaar geleden
zijn dat Paul Snoeit overleed.

De redenen van het overweldigende sukses van de poëzieprijs zijn wellicht te vinden
in de hoge financiële beloning voor de winnaar (100.000 frank), in de faam van de
overleden dichter en in de grote (5-jaarlijkse)
periodiciteit waarin de Paul Snoek poëzieprijs uitgeschreven wordt. De wel eens gehoorde bewering dat de dichtkunst bij ons op
sterven na dood zou zijn, werd dus eens te
meer overtuigend weerlegd.
(NvB

INTERECHO ZOEKT
INTERNATIONALE WEERKLANK
Grafisch ontwerper, konstruktivistisch
kunstenaar, uitgever en voormalig galerijhouder Paul Ibou heeft nooit uitgeblonken
door bescheidenheid. Hij bewoont nu het
fraaie domein-kasteel Hof ter Lyere te Zandhoven, dat hij inmiddels zijn Chateau noemt.
Wel brengt hij voortreffelijk kreatief werk en

publikaties die opvallen door hun verzorgde
en oorspronkelijke vormgeving. In 1985 richtte hij de Groep Interecho op, gespecialiseerd
in kunst- en designboeken gericht op een
wereldwijde verspreiding via de boekhandel... vandaar zijn samenwerking met de
internationaal toonaangevende verdeler van
dergelijke boeken, de Nippon Shuppan Hanbai Inc. in Tokyo.

ADVERTENTIE

Uit het huidige uitgave-programma lichten
wij als meest opvallende titels: Banking
Sumbols Collection, Famous Animal Symbols Paul Ibou Logobook (met 200 emblemen)... Wie er meer over wil weten (en het
loont beslist te moeite) kan de aktuele aanbiedingsbrochure aanvragen bij Interecho
International, Hof ter Lyere, Hofeinde 2,2240
Zandhoven. Maar een gedegen vakkennis
van het Engels is dan wel een „must"... want
het Nederlandse taalgebied is voor de wereldomvattende ambities van de Groep veel
te klein. En die pretenties dulden nu eenmaal
weinig zelfrespekt.

WIJ stellen U voor in exclusiviteit

(C^uroru:^
B.V.B.A Stassen-Verlinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer -j

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/611110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen.
•Furon: eerste vermelding van Voeren in 966.
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Het logoboei<, fraai uitgegeven, maar
in 't Engels.

MUZEK

TWINTIG JAAR WILLY SOMMMERS
Vorige zaterdag vierde Willy Sommers zijn
jubileum, ter gelegenheid van z'n 20 -jarige
karriere als podiumartiest, in de Antwerpse
Elisabethzaal. Oe zaal zat zo goed als vol
met fans. Willy Sommers bekleedt een heel
aparte plaats in het wereldje van het lichte
Vlaamse (schlager-) lied. Wij gingen voor u
eens een kijkje nemen.
Het was niet moeilijk om in de stemming te
komen, want bij elk woord en elke beweging
van Willy waande een groepje df mes zich in
een TIen-om-te-zien- uitzendino Met Vlaanderen de Leeuw brak de zanger meteen al
het ijs. Zijn zowat tien singelhits bracht hij
goed afgewisseld met kleinkunstige ballades, countrygetinte liedjes en het lambadaachtige Desperado. Op het einde van z'n
optreden kreeg Sommers een staande ovatie. Terecht betrok hij zijn trouwe begeleiders
en zijn liedjesschrijver/producer Roland Verlooven, die verdiend de >abamprijs kreeg, in
het applaus.
Het jubileumkoncert was het startsein voor
een toernee door Vlaanderen én het proefoptreden voor de TV-opname die op 4 mei
a.s. plaatsvindt in het Oosteriu;: Casino.
Sommers heeft heel wat meer te bieden dan
de hits die jaren aan een stuk de Top-tien
haalden, zoals bv. zijn recente CD Hou van
mij (met prachtige vokale inbreng van Dani
Caen in het titellied). De show wordt voorafgegaan door een optreden van het vokale
trio Timeless, een pittig voorprogramma
souldisco (76 + Four Tops), met een tiental
dansers die bij momenten wervelend waren.

JOAN ARMATRADING:
HET BESTE VAN...
Toen halfweg de jaren zeventig de punkrock, na de Britse eilanden ook onze kontreien teisterde, kwam Joan Armatrading het
publiek geruststellen dat er ook nog „Love
and affection" was. Deze houding leverde
haar prompt een wereldhit op, het was het
begin van zeven, vette, muzikale jaren. Armatrading bleek een talentvol schrijfster van
popballades te zijn, een genre waarvoor
onze kleinkunstenaars jammer genoeg té
weinig belangstelling vertoonden. Enkele parels op een rijtje waren het pittige Drop the
pilot, Rosie, het sixtiegetinte Me, myself and
lenl 'm lucky, dat door Steve LIlywhite (van
topgroep U-2) geproduced werd. Dit laatste
nummer gaf haar een zéér eigentijds cachet.
Tussendoor neigde Joan al naar de jazz,
zoals in Show some emotion, met de schitterende akoestische gitaarsolo erin vervat. All
the way from America is het waardige sluitstuk van deze verzamelplaat.
Voornoemde parels kan je allemaal herontdekken op de Best of—CD van Joan
Armatrading die zopas op het AM—label bij

Phonogram werd uitgegeven. Muziek om,
met een glaasje rode wijn in de hand, een
zwoel zomeravondje van te genieten!

COLIN BLUNSTONE:
GROOTSTE HITS

Dankzij de komst van „Tien om te
zien" op VTM kreeg de karriere van
Willy Sommers een nieuwe vlucht.
(foto VUM)

Een der onvergetelijke groepen uit de late
jaren zestig waren The Zombies. Ze deden
het vooral goed over de grote plas, met She's
not there skoorden ze in Amerika een tophit,
ook met Time of the season en Don 't believe
In miracles hielden ze hun populariteit nog
jaren hoog. De fijgestemde zanger was Colin
Blunstone. Pianist Rod Argent, die de meeste liedjes schreef, werd studiomuzikant en
producer (ondermeer van de drie LP's van
Tanita Tikaram). Colin zelf ondernam halfweg de jaren zeventig een suksesvolle solotoer die hem ook voor een koncert naar
Brussel bracht. Terecht staan zijn hits nu op
straalplaat (uit op het JSE—label bij Indisc),
tesamen met werk o.a. eks-Mody Blues Danny Laine, nu pianist bij Paul Mc Cartney,
nummers van Jimmy Ruffin uit zijn LP's
Ennismore en Eye In the sky, en recenter
tamla-soulgetint werk dat hij schreef in samenwerking met niemand minder dan Dave
Stewart. Kortom suksesnummers én werk
voor zeer romantische zielen.
(sd)

VOLKSMUZIKANTENTREFFEN '91

Van 17 tot 20 mei heeft in Gooik,
hartje Pajottenland, de traditionele
Pinksterreünie voor volksmuzikanten
plaats. Tal van binnen- en buitenlandse
groepen treden op, en u kan demonstraties met danspoppen en renaissancedansen bijwonen en de muziekmarkt
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bezoeken, er wordt ook veel aandacht
besteed aan volksdans, samenzang en
samen muziseren.
Voor het volledige programma en
meer informatie kan u terecht bij
Herman Dewit 054/56.64.39
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ZWARTE HUMOR EN HISTERIE
Als je een liethebber bent van een amusante zwarte komedie, mag je Sibling Rivalry
('n slippertje met allure) niet missen. Deze
nieuwe film van Carl Reiner, die enkele tijd
geleden sukses oogstte met de eerder flauwe When Harry met Sally, heeft heel wat
simpatieke lui rondlopen. Het totaal ongeloofwaardige en soms ietwat morbide verhaal met veel te veel toevalligheden, blijft je
de lach om de mond toveren. Dit is ook de
eerste echte hoofdrol voor Kirstie Alley (die
net nog de floppende Looks who's Talking II
afleverde), en herejee, ze knalt bijna letterlijk
uit de voegen van het scherm door haar
lijfelijke aanwezigheid.
Kirstie is Marjorie Turner, ze is getrouwd
met Harry (Scott Bakula), een suffe jonge
dokter, die zelfs een bloempot zou gaan
vervelen en die zich verstoten voelt door zijn
ouders, (ook al dokters) die meer van zijn
broer en zus zouden houden. Na een woeste
vrijpartij met Charles (Sam Elliot) sterft die
aan een hartaanval. Blijkt ie ook nog haar
schoonbroer te zijn, ook al een dokter, genomineerd zelfs voor de Nobelprijs. Dan ontvouwen diverse broers en zusters situaties.
Marjories jongere zuster Jeanine (Jamie
Gertz) duikt op. Er is de onkreukbare politieman Wilbur (Ed O'Neil, de verschrikkelijke Al
Bundy in het al even verschrikkelijke Married...with children) en zijn jongere broer, het
zwarte schaap van de familie, Nick (Bill
Pullman, een gewoon schitterende komiek).
En dan duikt er ook nog de zus van Harry en
Charles op. Iris (Carrie Fisher), ook als een
dokter, die een giftige tong heeft en voortdurend Marjorie en Harry vertelt wat ze eigenlijk
wel zouden moeten doen met hun leven.
Nick denkt dat hij per ongeluk de dood van
Charles heeft veroorzaakt en Marjorie Is wat
blij dat ie haar helpt om het op een zelfmoord
te laten lijken. De afscheidsbrief die Marjorie
er uit perst is pure literatuur, wat haar besluit
om schrijver te worden nog versterkt. Zus
Jeanine maakt het nog wat gekompliceerder
door verliefd te worden op agent Wilbur. Niet
erg misschien, maar als je weet dat haar
verliefdheden niet langer duren dan 24 uren
zouden daar wel eens komplikaties uit kunnen groeien.
Kun je nog volgen ? Indien wel, ga dan ook
kijken.

BUITENAARDS
Als je in 1997 in Los Angeles bent, zou je
wel eens kunnen meemaken, wat er zich
afspeelt in de nieuwe Predator, de tweede en
waarschijnlijk niet eens de laatste, want
wordt er een predator - wat zijn het eigenlijk ?
- aan het end gedood, er duiken er dadelijk
een achttal (die we voordien nooit zagen)
nieuwe op.
WIJ — 19 APRIL 1991

Predator 2, drugs en geweld in de gloeiend hete straten van LA.
Het is gloeiend heet in LA en drugkonlngen, baronnen en keizers, met als nationaliteit Jamaïcaan of Columbiaaan, beheersen
de straten, gewapend met de modernste
schiettuigen, strijdend tegen een slechter
uitgerust politiekorps.
De zwarte Harrigan (Danny Glover) staat
aan het hoofd van een groep politiemannen
en -vrouwen, die enkele keren na elkaar op
de plaats van de misdaad aankomen, om
daar drugfabrikanten en dealers aan te treffen die volledig in stukken zijn gereten... De
dader blijkt opnieuw een buitenaards wezen
dat (net als 10 jaar daarvoor, in Predator één
dus) bezig is gewapende mensen uit te
roeien.
Een speciale afdeling van het FBI zit
eveneens achter dit wezen aan en de leider
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hiervan houdt er een eigen mening op na
over wat de politie wel of niet kan en mag
doen. Maar Harriman zal gedeeltelijk zijn
slag thuishalen, nadat een man van zijn
groep, Danny Archuleta (Ruben Blades)
eveneens gruwelijk wordt vermoord en wanneer later ook Leona (Maria Conchita Alanso)
de enige vrouw in het gezelschap (wat heet
vrouw?) in handen van het monster valt...
De eigenlijke ster van deze film is echter
Lawurence G. Paull, die de produktie vorm
gaf voor regisseur Stephen Hopkins. Hij
herhaalde het uitstekende werk dat hij deed
voor Blade Runner, tenwijl de scenaristen
niks anders deden dan over het hek kijken bij
Robocop, Allen en Predator I en je kan er nog
veel meer opsommen. Een overgeakteerd
histerische gedoe, dat zeker zijn histerisch
publiek zal weten te vinden.
Willem Sneer

SPORT

DRIEMAAL DROEFENIS
AAR liggen de grenzen
van menselijke vrijheid
bij sportbeoefening?
We hebben ooit een
oud
wielerkampioen
horen stellen dat de
vrijheid absoluut mocht
(moest) zijn. Dat iedereen maar verantwoordelijk moet zijn voor eigen doen en laten. Een
kwade grap natuurlijk die de kompetitiesport
volkomen zou vervalsen en die praktisch zou
neerkomen op aansporing tot zelfmoord.
Vandaar dat sportbonden, de ene al meer
dan de andere, al jaren (proberen) vechten
tegen dopinggebruikers. Die strijd heeft (enkele) resultaten opgeleverd waarvan de onschuldige waarnemers opkeken.

RENDIERBLOED...

^

Wie diende wie, wat, wanneer, waarom?
Het verhaal van de neusdruppeltjes die de
verkoudheid moesten bestrijden is een
„evergreen" geworden. De vindingrijkheid
van atleten bij urineafname strekte zich uit
van „de peer van Pollentier" tot ,,het kondoom van De Bie". Een trieste meewarige
glimlach verzachtte het leed en de ergernis.
Maar er was en is natuurlijk nog veel meer.
U herinnert zich toch nog Lasse Viren, de
Finse lange afstandsatleet die met rendierbloed zou gelopen hebben? Of Ben Johnson. Misschien denken we over enkele jaren
op deze bladzijden op dezelfde manier terug
aan Luc De Rijck, de jonge ambitieuze spits
die stierf aan de gevolgen van „een speciale
medische behandeling" die door de Voetbalbond inmiddels „onvoorzichtig, oneerlijk, onbekwaam, ongelukkig en onaanvaardbaar"
werd genoemd. De omschrijving van de
gewraakte en fatale praktijk gaat van „zuurstofkuur" tot ,,bloeddoping". Het gerechtelijk onderzoek zal uitkomst moeten brengen.
De verantwoordelijkheidsvraag zal zeker
worden gesteld.
Doping is de gesel van de sport. Niet enkel
van de topsport. Op alle nivo's grijpen sportbeoefenaars naar middelen die hun natuurlijke prestatiekapaciteit moeten opvoeren. De
ene keer gebeurt dit onder toezicht van een
bekwaam en verantwoordelijk sportdokter.
De andere keer mag aan de tïeroepseer van
de begeleider worden getwijfeld. Vaak of
soms, wie zal het zeggen, eksperimenteren
sportlui op eigen kompas, varen zij een koers
zonder einddoel of richting. Beangstigend en
bedroevend. Motoren van al deze praktijken
zijn de prestatiemaatschappij en het geld dat
alles krom maakt wat recht is.
Is (was) De Rijck dader, slachtoffer of
beide tegelijk? Welke was de rol van de
klubdokter die inmiddels ontslag nam? Was

Ingrid Berghmans stopt en dat verdient waardering.

Sportlui zijn ool( maar mensen
en op geregelde tijdstippen
worden wij daaraan lierinnerd.
Er zijn Idappen die evenwei
harder aanltomen dan anderen.
Dat Ingrid Berghmans na elf
jaren kompetitiesport op hoog
nivo kapt met een wereldje van
trainen en lijden is de iogika
zelve. Maar het doet zeer omdat zij 's lands enige echte
topatlete was en spoedig nog
slechts in de herinnering zal
overblijven.
Dat Ronald Desruelies, die
nooit met minderwaardigheidskompleksen zat opgezadeld,
daags nadat hij Belgisch indoorkampioen over de zestig
meter werd de atletieksport
vaarwel zegde vonden wij
vreemd. Dat nu blijkt dat hij
voor de gelegenheid nog eens
naar verboden middelen zou
gegrepen hebben maakt het allemaal intriest.
Maar niets weegt op tegen de
dood van een jonge man van
vijfentwintig. De voetbalbond
liet er inmiddels geen twijfel
over bestaan: voor haar stierf
Luc De Rijck, de betere aanvaller van tweede klasser FC Turnhout, door „doping"!
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(foto Mare Cels)

de apparatuur die werd aangewend bedrijfszeker en waarom was het allemaal nodig?
Het is nog veel te vroeg om deze vragen te
beantwoorden maar het wordt wel tijd dat
,,wij" zelf eens een sportdokter aan het
woord laten. Een goed voornemen dat we
spoedig in daden zullen omzetten. Inmiddels
blijft de verslagenheid van de voetbalwereld
en het leed van de familie.
Het nieuwste gebeuren - hij is inderdaad
niet aan zijn proefstuk toe - rond Ronald
Desruelies is niet van aard om ons entoesiasme voor de sterk gekommercialiseerde atletieksport op te drijven. De spurter uit Antwerpen zou bij zijn laatste wedstrijd op dopinggebruik - sporen van amfetamines - zijn
betrapt. Desruelies was zesendertig toen hij
het absoluut noodzakelijk achtte te bewijzen
dat hij en niemand anders de snelste was...
Nu, we willen hem zijn pleziertje gunnen
maar we mogen toch onze schouders ophalen wanneer hij vandaag meent te moeten
verklaren dat ,,er iets verkeerd moet gebeurd
zijn met zijn urinestraal; dat misschien iemand hem heeft willen treffen omdat hij nooit
een uitgesproken tegenstander van doping
(wat inderdaad nog duidelijk is) was; dat hij
toch zo dom niet kan zijn; enzovoort".
Tegen Desruelies hebben we altijd in verwondering (wat niets van doen heeft met
bewondering) aangekeken. Een knappe atleet, dat zeker. Maar in grote omstandigheden werd hij vaak door kwetsuren gekweld.
Wanneer het dan toch eens goed afliep,
zoals op de EK in Sindelfingen, was het
dopingonderzoek er teveel aan. We laten
Ronald Desruelies voor wat hij was: een
schone atleet. Een ,,grote" is evenwel wat

ï>
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SPORT
anders. Om tot dat besluit te komen hadden
we die zielige epiloog niet nodig en hoeven
we ook niet op de uitslag van de tegenekspertise te wachten.
Dat Ingrid Berghmans er op haar dertigste
een streep onder trekt is de logika zelve. De
Limburgse judoka heeft alles gewonnen wat
er te winnen viel. Ze hoefde niets meer te
bewijzen. Haar palmares is indrukwekkend.
Tien jaar lang was zijn de kompleetste judoka ter wereld. Acht keer was zij de Belgische
sportvrouw van het jaar. Zij won de Nationale
Trofee voor Sportverdienste. Zij maakte van
het vrouwenjudo een Olimpische sport.
Berghmans heeft ook geleden, en niet
weinig, voor haar sport: ze werd geopereerd
aan de knie (viermaal), de pols en de schouder. Meer dan eens kwam ze van ver terug,
vocht ze in de eenzaamheid tegen de vertwijfeling. Bij het Olimpisch Komitee leefde de
begrijpelijke hoop dat Berghmans haar karrière nog tot de Spelen in Barcelona zou
proberen rekken om daar voor ons land haar
zoveelste gouden plak binnen te halen.
Ingrid heeft bedankt en daarvoor verdient
ze waardering. Ze wil haar sponsors, trainers
en supporters geen rad voor de ogen draaien. Ze wil eerlijk blijven met zichzelf. Voor
haar gelden voortaan andere prioriteiten. Ze
was een grote sportvrouw, een heus nationaal monument.
Flandrien

VERRIJZENIS VAN EEN
SPECIALIST
Mare Madiot heeft de 89ste Parijs-Roubaix
gewonnen. Het was de tweede keer dat de
mans uit Renazé de tocht door de hel zegevierend besloot. Renazé is een plek op de
grens van Normandië en Bretagne, de streken waar nagenoeg alle grote Franse kampioenen opgroeiden.
Ook in 1985 won Madiot al eens met
voorsprong. Hij is dus een specialist die voor
de gelegenheid uit de doden opstond want
tussen beide triomfen waren de suksessen
schraal. Hij werd wel nog eens Frans wegkampioen maar daar bleef het bij en achter
alles is dat veel te weinig voor een renner die
voor zes jaar als een aankomend kampioen
werd afgeschilderd.
Parijs-Roubaix was vorige zondag geen
wereldkampioenschap van de klassiekers.
De weersomstandigheden zaten mee. Droog
en zonnig. Niemand kon echt zijn stempel
slaan op de wedstrijd. Niemand bracht onomstreden de bevestiging van eerder geleverde prestaties. Het wielrennen verandert
wel degelijk van gedaante. Er zijn geen
cracks meer die een gans voor- of naseizoen
ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
Onder de Koerden
11,

Terwijl Erik Suy in Bagdad over liet Koerdische probleem sprak, reisden Knackredakteuren naar Oost-Turkije en naar de Iraaks-Iraanse grens, naar de Koerden
zelf. Hun reportages, deze week in Knack

De wereld van FTI
In Gent wordt volgende week voor
de vijfde keer de technologiebeurs
Flanders Technology International
gehouden. Hoe kan de techniek ons
leven veranderen? De wereld van
FTI, een extra dossier deze week in
Knack.

Exit yuppie
• Weet u nog dat de jaren tachtig
die van de yuppie waren? Die snelle jongen die het even op de beurs
gemaakt had? Wel, de yuppie is
out, hij maakt plaats voor de zachte schleppy. Hoe ziet die er uit? Deze week in Knack.

De miljarden van Kalkar
De snelle kweekreaktor SNR-300
van Kalkar kostte 147 miljard
frank. Tien miljard daarvan werden
door ons land betaald. Nu alles
klaar is, blijft de winkel dicht. Het
drama van Kalkar, deze week in
Knack.

En meer...
• Interview: Bernard Henry Levy en
de macht van de intellektuelen • Milieu: Waarom is de Laak zo vuil en
hoe werkt Tessenderlo Chemie? •
Sport: Jos Daerden, een veteraan
bij jong Germinal Ekeren.
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Mare Madiot.

(foto vuu)

kunnen beheersen. De interne verhoudingen
werden door het FICP-puntensisteem te zeer
gewijzigd. Ploegen met één kopman bestaan
niet meer. Iedereen moet bij gelegenheid
punten sprokkelen. De hiërarchie van knechten en meesters werd afgebouwd. ParijsRoubaix blijft echter nog wel een koers voor
specialisten.
Jaar na jaar treden dezelfden op de voorgrond. Stuurvaardigheid, weerstandsvermogen en berekening - er mag geen pedaalstoot gegeven worden die niet opbrengt of
men is er aan voor de moeite - blijven
voorwaarde tot sukses. De koers ligt onze
renners wel (tien in de eerste twintig) maar ze
kunnen natuurlijk niet elk jaar winnen. Tot
vreugde van de Fransen die voor de gelegenheid hun Madiot, een eigengereid en vrank
renner die al vaker voor de kontroverse
zorgde, met kampioenengewaden sierden.
Het pretje weze hen en hem gegund.

VELG 91
Velo 91 is verschenen. De jaarlijkse
wielerbijbel bevat alle mogelijke informatie over beroepsrenners en amateurs, wegrenners en pistiers, veldrijders en vrouwelijke hardfietsers. Alle
uitslagen van 1990, de erelijsten van
alle belangrijke ééndags- en rittenwedstrijden, het chronologisch jaaroverzicht. Voor de redaktie tekenden gewoontegetrouw Harry Van den Bremt,
de rubriekleider wielrennen van Het
Nieuwsblad, en Rene Jacobs.
Velo is sober maar doelmatig geïllustreerd. Het boek kost 520 frank en kan
besteld worden op telefoonnummer
052/21.13.54.

MENGELWERK

HERSENBREKERR

1

•

9

10

••
16

VERTIKAAL
2. Nog niet rijp (5)
3. Je kunt er op liggen (of staan) en er
iemand een draaien (4)
4. Primitief, maar toch niet helemaal ongevaarlijk wapen (8)
6. Bij verdriet komen de bewoners van een
vochtige streek te voorschijn (12)
7. Lichamelijk gezien de hoogste onderscheiding gekregen (8)
8. Slechte hoedanigheid (7)
11. Dit vervoermiddel is maar bedoeld voor
ongeveer de helft van de bevolking (10)
12. Dit strafwerktuig uit het oosten tref je ook
op westerse hoofden aan (5)
13. Nakomelingschap (6)
16. Met dit veelgebruikte woord kun je de
meest uiteenlopende gevoelens uitdrukken (3)
18 Taai kennisgebied (4)
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SATERDAG
Kraainem zien en...
...auto snel weg!

WINNAAR
OPGAVE 81

Gorbie koel ontvangen in Japan.
...krijgt Korillingen

Uit de vele korrekte inzendingen van deze
week trok een onschuldige kinderhand volgende winnaar; Linda De Meester, Martelaarslaan 164, 9000 Gent. Ze ontvangt van
ons eerstdaags een boekenpakket. Gefeliciteerd I

Elektriciteitsprijs daalt wat..
...Amper(e) wat goedkoper
Ook Yvonne met pensioen.
...Dura Lex, sed Lex

OPLOSSING OPGAVE 81

Nu ook al...
...Wisselwegenfiles

Horizontaal: 3. zetel; 6. braderij; 8.
achteruit; 10. strenge vors't; 11. ja
maar; 13. amen; 14. Zeeuw; 16. kwaal;
17. snaren.
Vertikaal: 1. geldstroom; 2. veerhuis;
4. kreupelrijmelaar; 5. scharlaken; 7.
barst; 9. eenmanszaken; 12. kim; 15.
wijlen.

•

8

14

13

15

7

6

^

HORIZONTAAL
1. Wordt een stekeltjesbal als hij zich bedreigd voelt (4)
5. Deze vogel lijkt om warmte te vragen (4)
7. Wereldje (5)
9. Stad tussen twee luiken (10)
10. Zo'n wereldprestatie moet toch binnen
60 minuten verricht worden (9)
13. Verblijfplaats voor studenten en voor
sommige dieren (3)
14. Verminderd doordat iemand ermee van
door is (9)
15. Weg zonder einde (7)
17. Met de naam van deze Brabantse gemeente begint ook de naam van een
heel bekende sprookjesfiguur (4)
19. Er ontbreekt iets aan dit kledingstuk (6)
20. In Arabische landen speelt hij de baas
(4)
21. Engelse siaapbank (5)

•

4

OPGAVE 82

3

2

AHASVERUS
beschermt witte haai",
las Ahasverus.
En de swartes?

Milieuramp in Deurne...
.. werk voor Miet beSmet

„Zuid-Afrika
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Rivièra: Livornolie, San
...Remolie, Monacolie

WIJ — 19 APRIL 1991

TELEVISIE

ZATERDAG 20 APRIL

MAANDAG 22 APRIL

TV 1

TV1

TV1

10.00 Schooltelevisie; 12.30 Babel, voor migranten; 16.15 Belle Starr's dochter, western; 17.48
Nieuwskrant; 17.53 Kvïislijn; 17.55 Nieuws;
18.00 T\k tak; 18.05 Schoolslag; 18.45 Vlaanderen Vakantieland; 19.20 Joker- en lottotrekking;
19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Baraka, spelshow
21.30 Ongelooflijk maar Bardi, Illusionist
22.30 Vandaag
22.50 Sport op zaterdag
23.20 Een jaar in Vietnam, serie

09.00 Samson; 10.00 Eucharistieviering; 11.00
De zevende dag, praatkafee; 13.00 Huizen kijken. Info; 13.20 Sunday Proms, koncert; 14.30
Schoolslag; 15.15 Kat en hond; 15.40 Doorzetters, film; 16.40 Space 1999, serie; 17.30 Kilimanjaro, nieuws voor jongeren; 17.55 Nieuws; 18.00
Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 Nova Zembla, toer.
kwIs; 19.00 Sportweekend I; 19.30 Nieuws; 19.45
Sportweekend II.
20.30 De Weg, serie
21.30 België in z'n blootje, bloemlezing
22.00 I.Q., kwIs
22.30 Vandaag
23.05 De zijderoute, dok.
23.40 Coda

14.00 Schooltelevisie, 15.00 Babel, voor migranten; 17.30 Het Capitool, serie; 17.53 Kwislijn;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10
Alfred J. Kwak, tekenfilmserie; 18.35 Durty, serie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Zeg 'ns AAA, serie
20.30 De man van de ambassadeur, serie
21.25 Tien voor taal, spelprogr.
22.05 Op de koop toe, konsumentenmag.
22.35 Kunst-zaken
22.40 Vandaag
23.00 Incredlbile, humor, praatshow
23.30 Coda

VTM
15.30 Hanna Barbera, tekenfilms; 16.20 Clip club,
serie; 16.35 That's love, serie; 17.00 Super 50;
18.00 Nieuws; 18.05 The A-team, serie; 19.00
Nieuws.
19.30 Waagstuk, kwis
20.00 De juiste prijs, spelprogr.
21.00 Stakeout, politlekomedie
23.00 Nieuws
23.30 The Cincinnati Kid, film
01.15 Nieuws

Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.45 De Vara matinee, koncert;
14.48 Neighbours, serie; 15.14 Jules Unlimited,
info; 15.39 De verteller; 16.03 De speurder; 16.51
Museumschatten, kunstroof; 17.00 De kleine wijzer; 17.30 Nieuws; 17.38 Vroege vogels, mllleumag.; 18.18 Vara's Kindermenu; 19.00 Nieuws;
19.22 Lingo, woordspel
19.47 The Flying doctors, serie
20.39 Oppassen!!!, serie
21.04 Sonja op zaterdag, praatshow
22.00 Achter het nieuws, aktualitelten
22.35 Twee voor twaalf, kwisprogr.
23.15 De schreeuw van de Leeuw, kabaret
23.50 E.N.G., serie
00.32 Museumschatten
00.38 Nieuws

Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Post!, brievenrubriek; 17.45 The Thundercats, tekenfilmserie; 18.08 Wordt vervolgd, tekenfilms; 18.30 Pauze TV, jongerenmag.; 18.55 Jackpot, kwIs; 19.25
Junior Survival, overlevingsproef; 20.00 Nieuws.
20.28 Navarro, film
21.55 Glamourland, roddelprogr.
22.25 Karel, praatshow
23.18 Jonge mensen op het koncertpodium,
klassiek
00.05 Nieuws

Ned. 3
09.00 Nieuws; 18.00 Paspoort Marokkanen;
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal extra;
19.10 Minidraken, dok.
20.00 Nieuws
20.20 George Gershwin, dokumentalre
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport
22.50 The trouble with Harry, komedie van Hitchcock
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TV 2
TV 2
15.20 Sport extra, Lulk-Bastenaken-Lulk
VTM
12.00 Super 50, hitparade; 13.00 Nieuws; 13.30
Telebusiness, flnandeel-ek. mag.; 14.00 Love
boat, serie; 14.55 Clip club, verzoekprogr.; 15.00
Herbie rides again, DIsney-komedIe; 16.35 Murphy Brown, serie; 17.00 Dag Coco, dierenmag.;
17.50 VTM-sport; 18.00 Nieuws; 18.05 Kinderakademie;
19.00 Nieuws.
19.35 Waagstuk, kwis
20.00 De strangorianen, serie
20.30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning
22.00 Nieuws
22.20 De sportshow
23.25 Remington Steele, film
00.10 Nieuws
Ned. 1

18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 18.58 Oogappel, oudermag.; 19.30
Nieuws.
20.05 Het Grensgevoel, serie
20.35 Over mijn lijf, gezondheldsmagazine
21.05 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21.40 Uitzending door derden,
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16,45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, gezinsserie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30
Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad
van Fortuin.
20.00 Dierenplezier, spelprogr.
20.30 MacGyver, serie
21.30 Family ties, serie
22.00 Nieuws
22.30 Vroemtuigen, automag.
23.00 Goliath awaits, miniserie
23.50 Nieuws

11.00 Eucharistieviering; 11.55 Thomas More,
praatprogr; 13.00 Nieuws; 15.35 The Muppet
show; 16.00 Lamers, praatshow; 17.00 Jonge
mensen nu; 17.30 Nieuws; 17.35 KRO Kresj;
17.55 De ridders van het hete hangijzer, serie;
18.15Crash,jongerenprogr.; 19.00 Nieuws; 19.05
Tom en Jerry, tekenfilmserie; 19.14 Waku Waku,
spelprogr.
19.44 Het jaar van de flamingo, dok.
20.10 Hints, pantominespel
20.45 Ik heb al een boek, boekenprogr.
21.30 Brandpunt, aktualitelten
22.05 Het ouderlijk huis
22.35 House of cards, dramaserie;
23.30 Nieuws

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Operation
Mozart, serie; 18.06 Beroemde verhalen, serie;
18.30 Paperclip, jongerenmag.; 19.00 Nieuws.
19.20 The Cosbyshow, serie
19.51 The Hollidayshow, spelshow
21.22 Hier en nu, aktualitelten
22.06 Roseanne, serie
22.34 Cheers, serie
22.58 Ander nieuws, dok.
23.23 Tekens van leven, kunstserie
23.54 Nieuws

Ned. 2

Ned. 2

09.00 Babar de olifant; 09.25 De avonturen van
Tijn, poppenserie; 09.35 Detective, TV-strIp;
09.45 Achterwerk in de kast internationaal;
10.05 Boter, kaas en deltawerken, kwIs; 10.25
Van heinde en ver, jeugdserie; 11.00 Reiziger in
muziek; 12.00 TROS voetbal plus; 12.30 Maraton Rotterdam; 13.00 Nieuws; 13.05 Maraton
Rotterdam; 18.00 The wonder years, serie; 18.25
Johnny, praatprogr.; 18.58 Moord-TV, popmag.;
19.10 In living colour, serie; 19.30 Onrust!, subkultureel mag.; 20.00 Nieuws.
20.10 Blackadder, kom. serie;
20.42 Jongens van de Witt, dok.
21.07 Bij nader inzien, serie
22.05 Laatste getuigen;
23.25 Nieuws

13.00 Nieuws; 14.30 Santa Barbara, serie; 15.20
Ontdek je plekje. 15.30 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr.; 15.58 Service salon, famllletljdschrlft; 17.30 Nieuws; 17.38 Ko de Boswachtershow, natuurserie; 18.28 Een droom van een
tuin, kursus-terrassen; 18.53 Avro sportpanorama; 19.25 Alle dieren tellen mee, dierenmag.;
20.00 Nieuws.
20.28 South by South East, serie
21.00 True colors, kom. serie;
21.30 Avro televizier, aktualitelten
22.15 L.A.Law, serie
23.00 Ontdek je plekje

Ned. 3
09.00 Nieuws; 11.00 Islamitische Omroep Stichting; 11.30 Omrop Fryslan; 12.00 Het Capitool,
diskussieprogr.; 15.20 Studio sport; 18.00 P.C.
Privé, komputerkursus; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Studio sport; 20.00 Nieuws.

Ned. 1

Ned. 3
09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 15.00 Teleac; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het klokhuis; 19.10 Teleac; 20.00 Nieuws.
20.20 Milieubericht
20.25 De Tijd
20.50 Men neme... vis,
21.15 Eigenaardig
21.20 Extra

TELEVISIE

DINSDAG 23 APRIL

DONDERDAG 25 APRIL

TV1

TV1

TV1

14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie;
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Plons; 18.10 Draaimolen; 18.20 De kasteelgeesten; 18.40 Black Beauty, serie; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 FTI-journaal; 20.05 Kwislijn
20.10 De drie wijzen, Invisprogr.
20.45 Zeker weten, praatprogr.
21.55 Liedjes voor Rome
22.40 Kunst-zaken
22.45 Vandaag
23.05 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

16.00 Samson; 17.30 Het Capitool, serie; 17.53
Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05
Plons; 18.10 De kat, jeugdserie; 18.35 De woudlopers, serie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 FTI-journaal
20.05 Kwislijn
20.10 Tatort, serie
21.50 Chateau Van Hove,
22.45 Vandaag
23.05 Kunst zien, Breughel
23.55 Coda

14.00 Schooltelevisie; 15.00 Babel, voor migranten; 17.30 Het Capitool, serie; 17.53 Kwislijn;
17.55 Nieuws; 18.00 Tiktak; 18.05 Pions; 18.10
Prikballon; 18.25 Carlos & Co, kinderserie; 18.40
De geheimzinnige goudsteden, tekenfilmserie;
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 FTI-journaal
20.05 Kwislijn
20.10 Een zaak voor twee, serie
21.10 Bagdad Café, serie
21.35 Panorama, aktualiteiten
22.35 Vandaag
22.55 De nieuwsjongens, kom. serie
23.20 Coda

TV 2

TV2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Van aap tot aap, doi<. over de
bosmensen; 19.30 Nieuws.
20.00 Groep oude mannen, psych. TV-drama
21.30 Uitzending door derden
22.10 Een computer ook in jouw klas
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoel<progr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret Identity, gezinsserie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30
Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad
van fortuin.
20.00 Luc, praatshow
21.00 Twin Peaks, serie
22.00 Nieuws
22.30 Telefacts, al<tuaiiteiten
23.15 Soap, serie
23.40 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.39 Jules Unlimited, nieuwe teciiniei<en; 18.04 Vara's Kindermenu; 19.00 Nieuws; 19.23 Lingo, spelprogr.
19.47 De baas In huis?, serie
20.17 Laat maar zitten, serie
20.48 Bloemen voor... Willem Wilmink, showprogr.
21.46 In het nieuws, al(tuaiiteiten
22.36 Golden girls, serie
23.01 Impakt, óok.
23.46 Museumschatten
00.05 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 14.30 Santa Barbara, serie; 15.15
'n Stuk of twee; 16.15 Captain Planet, serie;
16.40 Een hart voor dieren; 17.05 Zorro, serie;
17.30 Nieuws; 17.40 Bouli, tel<enfilmserie; 17.45
B.O.O.S., jeugdprogr.; 18.10 Countdown, pop;
18.55 Veronica sport; 19.25 Die 2 speciaal; 20.00
Nieuws.
20.27 Wiseguy, serie
21.25 RUR Magazine, praatsiiow
22.05 The cellar, griezeifilm
23.35 Paravisie, impressie
Ned. 3
09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00 Atlas
van Anatolië, dol<.; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuls;19.10 Monopolie, serie; 20.00 Nieuws.
20.20 Lopend vuur, mediarubriei(
21.02 Wachten in de wolken, dol(umentaire
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport journaal
22.30 NOS-laat
23.15 Klassieke mechanika, kursus
23.45 Nieuws

18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Sportavond
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoei^progr.; 17.00 Schuif af;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30
Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad
van fortuin.
20.00 Rap Klap, spelprogr.
20.45 Jake and the Fatman, serie
21.30 The famous Teddy Z, serie
22.00 Nieuws
22.30 Scarecrow en mrs. King, serie
23.25 Benson, serie
23.50 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kro's tekenfilmfestival; 18.00 Retsen, dok.; 18.20 Neighbours, serie; 18.44 Algemene loterij Nederland
19.00 Nieuws.
19.22 Volmaakte vreemden, serie
19.50 Praktijk op poten, serie
20.20 Pleisterkade 17, serie
21.10 Kruispunt TV, mag.
21.50 De nomanden, dok.
22.40 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr.
23.30 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 14.15 Santa Barbara, serie; 15.04
De TV-dokter; 15.05 Das Erbe der Guldenburgs,
serie; 15.48 Beifleur, middagmag.; 17.00 Dieren
van het Groene Woud, kinderserie; 17.30
Nieuws; 17.40 De teenage hero turtles, serie;
18.02 Popformule; 18.42 Billy Hotdog, kinderprogr.; 18.57 Dieren in het wild, natuurserie;
19.22 Blizz, jongerenmagazine;
20.27 Wherever you are, drama
22.16 De tv-dokter
22.17 Ojevaarsjo
23.02 Tros Aktua, aktualiteiten
23.37 Fantazie In de ban van de werkelijkheid
Ned. 3
09.00 Nieuws 09.30 Schooltelevisie; 18.00 De
familie Ramdam, serie; 18 30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Van
gewest tot gewest, regionaal nieuws; 20.00
Nieuws
20.20 Stichting Socutera
20.25 Toscanini dirigeer von Weber en Brahms
21.24 Studio sport
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.15 Nieuws

45

TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 De wereld in kaart, dok.
20.50 Hanussen, psych. drama
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekprog.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.15 My secret identitiy, serie, 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Tien om te zien, show
21.00 Dallas, serie
22.00 Nieuws
22.30 Star, filmmagazine
23.20 VTM Sport
23.45 Equal justice, serie
00.35 Nieuws
Ned. 1
10.00 Vrouw zijn, mag.; 10.45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek; 13.00 Nieuws; 15.00 De wereld van de watervogels, dok.; 15.30 Ceddie,
serie; 15.59 Het kleine huis op de prairie, serie;
16.46 Kop en staart, kinderprogr.; 17.00 Ik ben
Benjamin Ben, kleuterprogr.; 17.30 Nieuws;
17.40 Tijdsein 1, aktualiteiten; 18.30 Binnenste
buiten, jongerenprogr; 19.00 Nieuws
19.20 Avonturenbaai, serie
19.45 Het Atlantische Rijk, dok.
20.36 Lieve Moeder, dok.
21.39 Tijdsein 2, aktualiteiten
22.15 God verandert de mensen, praatprogramma
23.05 Verandering op til, dok. over auto's
23.50 Tenslotte
00.00 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Bouli, serie;
17.45 Baanbreker, info; 18.10 Top 40; 18.55
Emptny nest, serie; 19.20 Bodylijn, Life-style
magazine; 20.00 Nieuws
20.27 In de Vlaamsche pot, serie
21.05 Nieuwslijn, aktualiteiten
21.30 100.000 Gulden show, spelshow
22.30 Nieuwslijn
23.10 Veronica film en video
23.25 Married with children, serie
23.50 Drop the dead donkey, serie
Ned. 3
09.00 Schooltelevisie; 09.30 Schooltelevisie;
18.00 Wat doe jij nou? over school- en beroepskeuze; 18 30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het Klokhuis; 19.10 Lucinda Lambton en
de moderne architektuur; 19.35 Bekijk 't maar,
serie; 20.00 Nieuws.
20.25 Portret van een huwelijk dramaserie;
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 26 APRIL
TV1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie;
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1 Top 30; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 FTI-journaal
20.05 Kwislijn
20.10 De wonderjaren, serie
20.35 Gevecht voor Jenny, TV-drama
22.10 Première film en video, filmnieuws
22.45 Vandaag
23.05 Tijd is geld, mag.
23.15 Tamarindezaad, spionagefilm
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.00
Uitzending door derden 19.30 Nieuws.
20.00 Vreemd volk?, dol<.
20.40 Ten Huize van...
21.20 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
21.40 Koncert
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoel<progr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 Standing tall, western
22.45 Nieuws
23.15 Friday the 13th
00.00 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws 14.10 Weg van de snelweg, Europa; 14.43 Nocturne, liciit-l<iassiel<; 15.06 Ja natuurlijk extra, dol<.; 15.34 Sana, het kind uit de
Oessa, portret van Jan Vosl<ens; 16.00 Passage,
infomag.; 17.30 Nieuws; 17.38 Winnie the Pooh;
18.01 Disney Club; 19.00 Nieuws.
19.21 Weg van de snelweg: Nederland
19.53 Dücker en Oudenrijn, l<om. serie
20.20 't Torentje, al<tualiteiten
20.30 Murder, she wrote, detel^tiveserie
21.21 Einstein, spelprogramma
22.10 Rondom tien, al^tuaiiteiten
22.55 De zijden draad, dol<. serie
23.18 Nocturne, licht klassiel<
23.47 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het
verleden heden wordt; 17.55 Kijk TV; 18.23
Dieren in het wild, dok.; 18.50 Hi de hi; 19.20
Aruba terug in de olie; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centrum West, serie
21.31 De TV-dokter
21.32 De leukste thuis
22.07 Crime Time, facetten v.d. nnisdaad
22.47 Staten-Generaal, serie minidrama's
22.57 Allo' Allo', serie
23.15 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort; voor Turken; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Vogels kijken; dok; 19.25 Het gezicht van Nederland; 20 00 Nieuws.
20.25 Studio Sport
20.55 Geen C te hoog
21.35 Cinema 3, filmnieuws
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 Best little girl in the world, film
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Steve McQueen moet het niet alleen aan de kaarttafel bewijzen in „The
Cicinnati Kid". Zaterdag 20 aprii op VTIM om 23u30.
ZATERDAG 20 APRIL

THE CINCINNATI KID
De Kid is een befaamde pokerspeler. Hij
trekt naar Miami om daar zijn kans te
wagen. Hij zal het dan wel moeten opnemen tegen Lancey Howard, de „koning
van het pokerspel". Amerlk. film uit 1965,
met Steve McQueen, Edward G. Robinson en Ann-Margaret. (VTM, om 23u30).

ZONDAG 21 APRIL

~

DE DOLLE KEVER
KOMT TERUG
Geslaagd vervolg op „The love Bug",
eveneens van Robert Stevenson (1974),
over Herbie, de VW-kever met het eigenzinnige karakter. Met Stefanie Powers,
Helen Hayes en Ken Berry. (Herbie Rides
Again - VTM, om 15u.).

MAANDAG 22 APRIL

POLICE PYTHON 357
Politiekommissaris Perron wordt verliefd
op de knappe, eenzame Sylvia, Hij weet
echter niet dat zij de maitresse is van zijn
overste en daardoor haalt hij zich heel wat
problemen op de hals. Franse film uit
1975 met Yves Montand en Simone Signoret. (RTL-TVI, om 20u10).

DINSDAG 23 APRIL

DE KELDER
De jonge Willy brengt zijn vakantie door
bij zijn gescheiden vader. Vanaf het
ogenblik dat hij diens oude boerderijtje
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betreedt voelt hij een dreigende en onverklaarbare spanning. Amerlk. griezelfilm
van Kevin S. Tenny uit 1988 met Patrick
Kilpatrick. (The Cellar - Ned. 2, om
22u05).

WOENSDAG 24 APRIL

WHEREVER YOU ARE
Pools-Britse film uit 1987, met Renée
Soutendijk en Julian Sands. De oorlogsdreiging en het opkomende fascisme
staan het geluk van Nina en Julian Castor
in de weg. Wanneer hij in 1939 in ZuidAfrika verblijft, stort Nina in mekaar. (Ned
2, om 20u27).

DONDERDAG 25 APRIL

HANNUSSEN
o p het einde van WO I wordt de Oostenrijkse korporaal Klaus Schneider in de
kliniek van de joodse dokter Bettelsheim
opgenomen. Die ontdekt in de korporaal
paranormale talenten en maakt van hem
een graag geziene waarzegger. Hongaars-Duitse film uit 1988 met Klaus Maria
Brandauer. (BRT TV2, om 20u15).

VRIJDAG 26 APRIL

TAMARINDEZAAD
Amerlk. film uit 1974 met Julie Andrews en
Omar Sharif. Judith Farrow en Fjodor
Sverdlov leren elkaar kennen tijdens een
vakantie op Barbados. Judith is een Engelse en werkt voor Buitenlandse Zaken;
Fjodor is een Rus en van de KGB... (The
Tamarind Seed - BRT TV1, om 23u15).

PARTIJBESTUUR

OP DE
BARRIKADE

Daar zaten we dan bij mekaar in het
Brusselse l<ongressenpaleis. Een pracht van
een lentedag, die zaterdag 13 april! Wij
allen, de partijraad, studerend en denkend
rond Martens' sobere nota over de derde

fase. Internationaal recht verkrijgen voor je
volk en een eigen Vlaams parlement dat is
niet niks! Waar is de tijd dat Maurits Coppieters (toen nog niet verkozen!) op het Davidfonds-kongres niet mocht spreken over federale hervormingen... 't Pallieterke gaf toen
nog bezwerend de raad om toch-maar-voorde-Senaat... CVP te stemmen! Of nu: de
tooghangers, de bangen en de schijnheiligen
die zeggen en schrijven dat alles-vanzelfbeter wordt o.m. in Brussel! Je kent ze ook
wel de absoluten die liever bij de karkas van
een dood beleid blijven - zitten - hopen, dan
een beleidspoging op te zetten. Over de
grendelgrondwet die nu al 20 jaar onze
Vlaamse meerderheid ondemokratisch met 2
grendels blokkeert hoor je weinig of niets
meer bij de kommentatoren. Welk pessimistisch volkje met een erg kort geheugen zijn
we toch ?
Lenin moet ooit gezegd hebben dat de
eerste de beste kok een land kan regeren.
Welnu, ik geloof dat helemaal niet. Je moet
om te beginnen een reuzegroot hart hebben,
waar een schip-van-verlangens in kan varen.

I^aar dat is niet genoeg. Je moet een klaar
verstand hebben, met een verdomd goed,
evenwichtig inschattings- en opmerkingsvermogen. Want deze ,derde grondwetsdans'
moet uitgevoerd worden met liefst vier partners, die elk in meerdere of mindere mate
ons VU-tje dodelijk willen omhelzen en dit om
vele redenen! In het voorbije weekeinde
wordt ne mens tussen en in: Antwerpen - St.Niklaas - Beringen - Brussel overvraagd met
„Hoe zitten de l<ansen ?" - vragen. Maar een
kristallen bol helpt daarbij niet. En ne mens
wordt in onze stiel betaald voor datgene wat
je weet! Indien je zoudt betaald worden voor
datgene wat je niet weet, volstaat het geld
van de hele wereld niet... Wat antwoord ik
dan in zo'n gevallen? Heel simpel dit: indien
alle partijen, de Vlaamse in de eerste plaats
natuurlijk, de Volksunie-gedragslijn van onze
partijraad volgen, dan zit Vlaanderen goed.
Willen, al diegenen die zich aan de wal en
aan de toog geroepen achten om de derde
fase te koken, zich éérst richten tot de
anderen.
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 15 april verspreidde algemeen voorzitter
Jaa/f Gabriels de volgende mededeling ten
behoeve van de pers.

WAPENHANDEL
Naast het staatsomvormende projekt zijn
er voor de VU ook andere belangrijke wetgevende initiatieven die de regering, in samenwerking met Kamer en Senaat, tot een goed
einde dient te brengen. De VU wil mee de
bazis leggen van een nieuwe politieke kuituur in dit land en enkele voorstellen uit haar
Toekomstplan voor Vlaanderen nu al in wetgevend werk omgezet zien. Zo zijn de wetsontwerpen omtrent de depolitizering van de
magistratuur en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van wezenlijk belang om de goede en demokratische werking
van de overheid naar de toekomst toe te
beveiligen. Ook heeft de regering nog werk
voor de boeg om tot een meer rechtvaardige
spreiding van de lasten en rechten in de
sociale en fiskale wetgeving te komen.
Het wetsontwerp betreffende de wapenhandel moet er toe bijdragen dat de onverkwikkelijke reputatie van ons land op dit
domein opnieuw wordt rechtgetrokken. Ook
meent de VU dat ons land er goed aandoet
om ook nog binnen deze legislatuur verder te
werken aan de afslanking van ons defensieapparaat. Op die manier kunnen middelen
vrijkomen om nog meer inspanningen te
leveren voor de ontwikkeling van de Derde
Wereld.
Tevens heeft het partijbestuur aandacht
besteed aan de schrijnende problematiek

van de Koerdische vluchtelingen. Op het
louter humanitaire vlak is de VU verheugd
dat de hulpverlening vanuit bijvoorbeeld Europa eindelijk grootschalig op gang wordt
gebracht. Dit mag voor ons land echter geen
ekskuus vormen om terzake niet zelf haar
verantwoordelijkheid op te nemen. Overal
waar zij kan dient de regering, financieel of
logistiek, maksimale inspanningen te leveren, inzonderheid wat betreft de lovenswaardige initiatieven die Artsen Zonder Grenzen
onmiddelijk heeft genomen.
Politiek gezien is deze menselijke katastrofe het zoveelste droevige bewijs dat de
VU-visie inzake volkerenrechten en federale
wereldordening de enige weg is om tot
evenwicht en veiligheid voor de verschillende volkeren te komen, Pas indien er een
wereldordening tot stand komt die uitgaat
"van de autonomie van de volkeren en het
respekt voor ieders grondgebied kan een
klimaat ontstaan om tot veiligheid en vrede te
komen. De VU stelt vast dat deze visie
steeds vaker door belangrijke wereldleiders,
zoals de paus, onderschreven wordt. Het
betreurt echter dat dit slechts kon en kan na
dergelijke enorme tragedies.

KOERDEN
Tenslotte doet de VU een oproep aan de
regering om Turkije, een land met Europese
aspiraties, aan te sporen tot nog grotere
inspanningen voor het lot van de Koerdische
vluchtelingen. Het opnemen van humanitaire
verantwoordelijkheid voor volkeren in nood
moet immers een vast gegeven worden in de
Europese houding in de wereld.
Wat nu de verdere staatsomvorming betreft stelt het partijbestuur vast dat de werk-
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nota van eerste minister Martens de diskussie hieromtrent opnieuw op gang heeft gebracht. De VU benadrukt dat deze nota enkel
de uitgangspunten voor deze diskussie omvat. Een inhoudelijke beoordeling op bazis
van deze uitgangspunten is hoedanook voorbarig. De VU is in die zin verheugd dat de
werknota die onden/verpen aansnijdt die wezenlijk zijn om de staatsomvorming naar de
inhoud en naar het funktioneren kwalitatief
en demokratisch te vervolledigen. Zelf heeft
de VU bovendien de restbevoegdheid aangekaart. Ook deze wordt in het diskussiepakket opgenomen.
De VU is van mening dat de regering er nu
goed aan doet de gesprekken rond de derde
faze zonder talmen verder te zetten. Zoniet
loopt zij het risiko de werking van de globale
federale struktuur die voortkwam uit de eerste en tweede faze, grondig te bemoeilijken
naar de toekomst toe. Dit is voor de VU noch
in het belang van Vlaanderen, noch in het
belang van het geheel.
De VU heeft van bij de aanvang van deze
regeerperiode duidelijk gesteld dat zij haar
gegeven woord om het volledige staatsomvormend projekt af te werken, wil nakomen.
Indien alle partners in de regering hun gegeven woord willen houden, dan dienen zij nu
de inspanningen te leveren om deze derde
faze maksimaal binnen deze legislatuur af te
werken. De VU wenst hier niet op vooruit te
lopen maar meent dat dit tijdens de eerstvolgende besprekingen duidelijk zal worden. In
ieder geval zullen alle regeringspartners
klaarheid moeten scheppen omtrent hun
politieke wil om deze derde faze tot een goed
einde te brengen vooraleer andere politiek
fundamentele besprekingen kunnen worden
aangevat.
WIJ — 19 APRIL 1991
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DRUKKE TIJDEN
28 APRIL BRUSSEL
Vlaamse verenigingen, gegroepeerd in het
Aktiekomitee Vlaanderen '90, organiseren
op 28 apnl opnieuw een „lentemanifestatie"
in Brussel De organisatoren vragen biezondere aandacht voorde Vlamingen m Brussel
Tevens beklemtonen zij onze solidariteit met
Vlaams-Brabant
Net als vorig jaar zet de VU Vlaamse Vrije
Demokraten haar schouders onder deze manifestatie We zorgen voor een frisse, opvallende en ludieke aanwezigheid
Samenkomst te Brussel, E Jacqmainlaan
om 10 uur

1 MEI AALST
Op deze dag van de arbeid legt de VU
bloemen neer aan het Daens-monument te
Aalst Om 15u samenkomst in het Kultureel
Centrum De Werf waarna plechtigheid aan
het monument

5 MEI ANTWERPEN
De beschotten tussen de verschillende
kunsten doorbreken, de draad met kunstenaars en kunstliefhebbers opnemen, aandacht vragen voor de stiefmoederlijke behandeling van de schone kunsten dat is het
opzet van de kultuurdag Kuituur Zonder
Muur
Op 5 mei biedt de VU een programma met
voor elk wat wils poëzie, dans, muziek -

zowel klassiek als Vlaamse pop -, beeldhouw- en schilderkunst.
Het geheel start met een gedachtenwisseling
over de toekomst van het Nederlands en de
kleine kultuurgemeenschappen in Europa
Kuituur Zonder Muur te Antwerpen, 't Elzenveld Vanaf 10 uur gespreksronde
Vlaanderen-Nederland en doorlopend tot 18
uur tentoonstellingen en optredens

11 MEI HASSELT
Op zaterdag 11 mei maakt de VU een
balans op van drie jaar regeringswerk Meteen leggen we ook onze onmiddellijke verwachtingen voor de toekomst vast Dit gebeurt tijdens het biezonder statutair partijkongres „Vlaanderen Belooft"
Na de middag bent u hartelijk welkom op
de slotzitting Politiek en ontspanning wisselen elkaar af Zo worden de vier VU-ministers
op de rooster gelegd door Lou De Clerck,
hoofdredakteur van de Gazet van Antwerpen
en Mark Platel, hoofdredakteur van Het Belang van Limburg De Westvlaamse bard
Willem Vermandere zorgt voor de muzikale
omlijsting Uiterarad zijn er toespraken van
algemeen sekretaris Willy Kuijpers en algemeen voorzitter Jaak Gabriels Een en ander
wordt aan elkaar gepraat door poppenspeler
Armand Schreurs
Maak er een gezinsdag van Kinderopvang
IS voorzien
Biezonder VU-kongres te Hasselt, Kultureel Centrum Om 10 uur biezonder partijkongres en 14 30 uur slotzitting

ST.-PATRICK'S
DAY...
Elke rechtgeaarde Kelt weet dat St-Patrick'sday op 18 maart wordt gevierd Voor
ons was het feest een maand later en wel op
12 apnl j I , de dag dat schepen-senator
Patrick Allewaert Barrikadenplein 12 binnenwaaide met 22 nieuwe WIJ-abonnees Konsternatie alom, maar de adressen stonden
er, zwart op wit
Terwijl de gulle sint nog wat formulieren
invulde wou hij z'n geheim wel kwijt
„Geheim' Niks geheim i Gewoon aan kennissen de vraag gesteld en 1 op 2 zei
onmiddellijk ja Ik stond er zelf een beetje
verbaasd van Ik dacht zo bij mezelf moesten al onze mandatarissen van hoog tot laag
nu eens hetzelfde doen dan dienden wij met
met enkele honderden te rekenen, maar met
duizend En dat zou toch mooi zijn "
Patnck Allewaert heeft gelijk, maar wie van
zijn konfraters neemt de handschoen o p '
Vijf dagen later stond dhr Allewaert opnieuw m het deurgat, met nog eens 3 nieuwe
WIJ-abonnementen i En voor hij zich nchting
senaat haastte laadde de top-werver nog van
die prachtige Siemens-hangklokken in die
elke nieuwe WIJ-abonnee kado krijgt „Daar
zijn ze in Roeselare zo zot vani"
En weg was hij

LIJST TOP-WERVERS

VNOS OVER
ONAFHANKELIJKHEID
Op dinsdag 23 apnl vindt de vierde uitzending in de VNOS-debattenreeks over het
Toekomstplan voor Vlaanderen plaats Ditmaal komt de pijler onafhankelijkheid aan
bod Daarover debatteren VU-kamerlid Nelly
Maes, Knack-redakteur Marc Reynebeau en
professor Staf Hellemans Kijken dus op
ADVERTENTIE

dinsdag 23 apnl om 21 u 30 op TV2
Wie zo'n debat ook eens in 't echt wil
meemaken, kan dat Wel even afspreken
met Carine Boterberg (tel 02/223 05 87),
want er zijn slechts 20 publieksplaatsen
beschikbaar

1
2
3
4
5
6
7
8

11

15

19

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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Patnk Allewaert, (Roeselare)
Enk Vandewalle, (Izegem)
Ward Herbosch, (Wommelgem)
Cecilia Vens-Demuynck, (Izegem)
Anny Lenaerts, (Wilrijk)
Klaartje Allaert-De Vuyst,
(Schepdaal)
Ingrid Roets, (St -Martens-Latem)
Walter Storms, (Lovendegem)
Mane-Louise Thiebaut, (Berg)
Greet Claes, (Liedekerke)
Eddy Vandermeulen, (Gordingen)
Maunce Passchijn, (Meise)
Veerie Wijfels, (Zemst)
Liske Vanhorenbeeck,
(Hofdstade-Zemst)
Betty Buys, (Benngen)
Harry Van Herf, (Zutendaal)
Georges Raes, (Ledegem)
Lode Van Dessel, (Nijlen)
Lieve Van Damme, (Diksmuide)
Remain De Grave, (St -Gillis-Waas)
Jose Lampaert, (Tielt)
Willy Kuijpers, (Herent)
Willy Putzeiijs, (Lummen)
Rob Geeraerts, (Vorst-Kempen)
Ivo Coninx (Genk)
jan Gaudrop, (Aalst)

25
23
14
12
10
9
8
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

UIT DE REGIO
Georgette De Kegel, (Ninove) . . .
Clem De Ranter, (Hoboken)
Miei Uytenhoven, (Buizingen) . . .

2
2
2

Totaal Wervers

194

Algemeen Sekretarlaat

211

Algemeen Totaal

405

ARRONDISSEMENTELE TOP
Het zou wel eens aardig zijn de WIJwerving per arrondissement te bekijken. En
dan zien wij dat het arr. Roeselare-Tielt hoog
de kroon spant. Niet te verwonderen na de
groote stooringhe vanuit Roeselare en Izegem. Maar de arr. Haile-Viivoorde en Antwerpen, van oudsher bij de pinken, klampen
aan.
En toch zijn wij er van overtuigd dat de
helft van de arrondissementele lijst stukken
beter kan.
Wedden dat?
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Roeselare-Tielt
Halle-Vilvoorde
Antwerpen
Gent-Eekio
Tongeren-Maaseik
Hasselt
Aalst
Mechelen
Oostende-Veume-Diksmuide
10. Smt-Niklaas
11. Brugge
Leuven
Turnhout
14. Brussel
Dendermonde
leper
Kortrijk
Oudenaarde
Totaal

65
35
29
15
13
10
5
4
4
3
2
2
2
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TRANSVLAANDEREN
BETOOGT

I

Op woensdag 1 mei betoogt de Vlaamse
Federale Partij - lid van de Europese Vrije
Alliantie - voor de tweede keer in een FransVlaamse stad, nu te Duinkerke De betoging
stapt op achter de slogan „Wij eisen werk in
Frans-Vlaanderen"
De VFP-betoging vertrekt om 11 uur op het
Jan Bartplein in het stadscentrum De betoging verloopt enkel achter de Leeuwevlag en
de VFP-vlaggen ledereen is van harte welkom Verdere inlichtingen bij Bruno Lobert,
rue Carnot te F-59155 Faches-Thumesnil,
tel 00/33/20/53 62 92

M

DR. A. BORMS
HERDACHT

VLAANDERENKOERDISTAN:
WE HELPEN!
Dit Indo-Europees volk kent al een kwarteeuw de belangstelling van de VU Omringd
door het Araabs, Perzisch, Turks en Slavisch
imperialisme ondergaat het voor de zoveelste maal een aanslag op zijn bestaansrecht,
Het Partijbestuur nam op 15 april 91 zijn
verantwoordelijkheid op Het duidde senator
Wiliy Kuijpers aan om een werkzame samenwerking tussen het Koerdisch Instituut, het
Vlaams Internationaal Centrum en SOS-Ziekenhuizen op gang te brengen
Minister André Geens stelde vanuit de
regering vervoerhulp ter beschikking Guido
de Backer koordineert met Derwish Ferho en
Veerie Wijfels de aktie
De bedoeling is om vanuit ieder arrondissement een vrachtwagen winterkledij in te
zamelen en naar de Koerdische vluchtelingen in't Turks- Iraaks grensgebied over te
brengen Alle kontakten werden gelegd via
de parlementsleden en arrondissementele
besturen
Wie praktisch én snel wil en kan helpen
neme best kontakt op met Guido de Backer,
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel, tel
02/219 49 30

Volgend jaar zal dr Borm's oprichting van de
Raad van Vlaanderen 75 jaar oud zijn Betere
konsekwentie kunnen wij aan die daad met verbinden dan de lopende staatsomvorming Stap-nastap, over de grendelgrondwet (die onze getalsmeerderheid sedert 1970-71 verspeelde) de zelfstandigheid voor ons volk verwezenlijken
Algemeen Sekretans Willy Kuijpers en senator
Walter Luyten woonden, namens het Partijbestuur
de herdenking in de St-Franciskuskerk aan de
Bredebaan te Merksem bij Het Antwerps Arrondissementsbestuur, vele mandatarissen en bestuursleden waren aanwezig Zowel de koor- en samenzang als de homilie waren passend verzorgd Het
VNJ zorgde voor de Amnestie-fakkelloop en de
bloemenhulde Na de herdenkingsmis werd er
opgestapt naar de begraafplaats voor de herdenkingsplechtigheid aan Dr Borms'graf Over de
generaties heen, blijft het rusteloze, inzelrijke leven
van dr Borms - met 'n 10 jaar lange hechtenis i •
onze dank vragen en onze opdracht richten
Een vraagje echter bij deze herdenking moeten
nu ook daar, bij de kerkingang, pamfletten worden
uitgedeeld en allerlei brochures worden verkocht'
Een klem beetje méér fijngevoeligheid en zijn voor
het échte geljeuren zijn daar toch wel op hun
plaats

BRABANT
APRIL
19 MAZENZELE: Leven, werken en wonen in
Vlaams-Brabant Spreker Etienne Van Vaerenbergh Om 20u in zaal „De Geleerde Man",
Steenweg 43 Org vzw Vorming en Gemeenschap
20 LENNIK: Mozartkoncert met Jan Van Weyenberg (viool) en Nonko Murai (piano), om 20u in
kasteel te Gaasbeek Org Vlaamse Kring i s m
DF en Andreas Masiuskring
20 TIELT-WINGE; Twee Fuif met discobar Southside in de OudeJongensschool, Kruisstraat te Tielt
(aan het gemeentehuis) om 20u Kaarten w k 50
f r , kassa 60 fr Org VUJO-Tielt-Winge
20 ESSENE-HEKELGEM: Eetfestijn Vanaf 18u tot
21 u Inl Rik Verhavert
21 ESSENE-HEKELGEM: Eetfestijn Vanaf 11u30
tot 17u Inl Rik Verhavert
22 BRUSSEL: Info-avond ,,Midden-Europa tussen
Praag en Boekarest" Om 20u in Lakensestraat
120 Inl Lieven Dehandschutter (tel 091/25 75 27)
23 JETTE: Kultureel verblijf aan zee te Westende
tot 30/4 Org VBG-Jette (02/478 37 74)
23 BRUSSEL: Met provincieraadslid Guido Dosogne en senator Walter Luyten naar het Brabantse
Provinciehuis Verzameling om 11 u30 in de Lakensestraat, Hof van Engeland, tegenover Koninklijke
Vlaamse Schouwburg
24 SINT-AGATHA-BERCHEM: Hans De Belder
over ,,De Golfkrisis opgelost of n i e f " Om 20u
in De Kroon, JB Vandendrieschstraat 19 Org
Karel Bulsfonds-Berchem
24 ST-AGATHA-BERCHEM: Gespreksavond met
senator Hans De Belder in Trefcentrum De Kroon,
J B Vandendrieschstraat 19 te St-Agatha-Berchem Aanvang 20u Org VU-afdeling Sint-Agatha-Berchem
25 DILBEEK: Verbroedenng in Ontmoetingcen-
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trum Westrand, Kamerijklaan, om 14u Org
WVG-Dilbeek i s m seniorenraad (02/466 07 90)
25 RUISBROEK: „Leven, werken en wonen in
Vlaams-Brabant" door Etienne Van Vaerenbergh
Om 20u in Taverne De Fregat, Kerkplein 32 Org
Vorming en Gemeenschap
26 STEENOKKERZEEL: „Voor een beter beheer
van het kanaal Leuven-Mechelen" Praatkaffee
met Willy Kuijpers, Etienne Van Vaerenbergh, ir
Vandenabeele (vissenjdienst), ir Vandewalle (VI
Milieumaatschappij), Greenpeace e a In de Vrije
Basisschool, Van Frachenlaan 26, om 20u Org
De Vlaamse Gaai
29 BRUSSEL: Lakensestraat 120, om 20u De
Baltische Staten door prof dr R Yakemtchouk
Toegang gratis
Org
Dosfelinstituut
Info
02/219 92 50

AKTIEVE
VU>JONGERENKERN
TE TIELT-WINGE
Na hun opvallende „bordenaktie" rond de Kerstperiode, waarmee de VU-jongeren de bevolking
hun beste wensen meedeelden, boden ze op zaterdag 16 februan op het ,,Gouden Kruispunt" de
kopende massa kaarten aan ten voordele van
Kosovo
Op korte tijd verzamelden Els, Jan, Veerie, Anja,
Leen, Els en Jo, gesteund door Claudine, Marjan
en Erica 4000 fr voor het Kosovo-projekt van de
nationale VUJO en Willy Kuijpers Ondanks sommige afwijzende kritieken waren ze zeer entoesiast
Proficiat aan de volhouders i

WIJ — 19 APRIL 1991

UIT DE REGIO
*«<&..>»

i

APRIL
19 OOSTENDE: Open gesprek met volksvertegenwoordiger Jan Loones over „Nieuwe troeven voor
onze kust" met Europarlementslid Jaak Vande
meulebroucke over „Vlaanderens kansen in Europa"en met vice-eersle-minister Hugo Schiltz over
„Vlaanderen, een dimensie meer" Om20u inzaai
, Ten Stuiver", Stuiverstraat 357 Org VU-GrootOostende en het arrondissementsbestuur VUOostende Veurne-Diksmuide
20 VEURNE: Ledenfeest met algemeen VU-voorzitter Jaak Gabriels en volksvertegenwoordiger Jan
Loones Inschrijven bij Albert Huyghe (650 fr p p )
(tel 058/31 16 83) Om 19u30 in Avekapelle, zaal
,,De Reygaerd" Org VU-afdelmg Veurne
21 WEVELGEM: Gezinsvriendelijke lentefiesttocht
doorheen Groot-Wevelgem Start 14u30 - Molen
Org Aktie Veilig Verkeer en Zuiver Milieu i s m
VU-Groot-Wevelgem
22 IZEGEM Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u
voordracht over Palingen, door J Delancker Org
VWG-lzegem
22 OOSTENDE: Voordracht over Oostende Org
VWG-Oostende (059/70 95 02)
23 BLANKENBERGE: Eendagstrip naar Brussel
met bezoek parlement, katedraal, Mini-Europa(250
fr supplement) Vertrek 7u 30 aan stadhuis Kostprijs
750 fr
Inschrijven bij E Duysters
(050/41 36 54) Org VVVG-Blankenberge
24 KORTRIJK: Gesprek met voorzitter Jaak Gabriels Om 20u m de Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 1 Programma voorstelling Toekomstplan
voor Vlaanderen met toelichting en gelegenheid tot

ADVERTENTIE

vragenstelling Org VU-Kortrijk Inkom gratis
24 OOSTENDE: Daguitstap naar Diksmuide en
abdij van West-Vleteren Org WVG-Oostende
(059/70 95 02)
24 BRUGGE. Spreekbeurt „Humor en wetenschap
in de politiek" Org
WVG-St-Kruis-Brugge
(050/35 54 30)
24 IZEGEM: Knutselavond ,,Het maken van een
sierspeld" Om 20u in Parochiecentrum, Ommegangstraat 5 Inschrijven voor 17 apnl Pnjs 325 fr
Org Vlanajo vzw
25 VEURNE:,,Vlaanderen in Europa, een zee van
troeven", door Jaak Vandemeulebroucke Om
19u 30 in Vormingsinstituut voor KMO, St Idesbaldusstraat 2 Inkom Gratis
26 WINGENE: Raymond van het Groenewoud en
zijn Vlaamse Mustafas (voorprogramma met No
I D ) Om 20u (deuren om 19u) in Parochiaal
Centrum Kaarten voorverkoop 300 fr, aan kassa

MEI
1 INGELMUNSTER: Natuurwandeling te Ruddervoorde Start aan de kerk om 15u Wie met rechtstreeks naar de startplaats rijdt, wordt er verzameld
op het marktplein te Ingelmunster om 14u Afstand
ongeveer 6 km, in een zeer groene omgeving Org
VU-afdeling Ingelmunster
10 ROESELARE: VLANAJO vzw organiseert een
bezoek aan het „Reuzehuis" te Gent Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom Afspraak om 15
uur aan de ingang van het Reuzehuis, Volderstraat
9 te Gent Inkom 50fr Leden BGJG gratis

DUINENWANDELING TE MIDDELKERKE
Op zondag 28 april opent de Middelkerkse Wandelklub „De Strandlopers" reeds m de vroege
uurtjes de deuren van de sporthal om de eerste
wandelaars om 8 uur te laten vertrekken Er zijn 5
verschillende afstanden uitgestippeld 7,14,20,32
en 42 km De kortste afstand - is eveneens toegankelijk voor rol- en kindenwagens - loopt langs de
zeedijk tot in Raversijde om langs de pittoreske
Duinenweg terug te keren De tweede afstand, 14
km, neemt de westelijke duinen mee Met 20 km
komen Leff inge en de wijk Krododille daarbij 32 km
loopt tot aan Slijpe en Mannekensvere De grootste
afstand met zijn 42 km loopt naar het hinterland St

STAD VILVOORDE
Aanwerving van een opsteller in de algemene administratie en aanlegging van een
wervingsreserve, geldig voor twee jaar

ZOEKERTJE

Diplomavereiste diploma of studiegetuigschrift (hoger sekundair onderwijs) dat in
aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2
Kandidatuurstelling kan tot 4 mei 1991 bij
middel van inschrijvingsformulieren samen
met aanwervingsvoorwaarden te bekomen
op de Personeelsdienst, Stadhuis, 1800 Vilvoorde tel 02/251 09 85

— GEZOCHT — 31-jarige perfekt drietalige hulpboekhoudster zoekt nieuwe betrekking in het centrum of ten westen van Brussel wegens verhuis van
huidige firma Naast acht jaar ervanng als hulpboekhoudster heeft ze ook een jaar ervaring met
douaneformaliteiten Voor inlichtingen zich wenden
tot senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

In opdracht
De Stadssekretaris,
De Burgemeester
Vera Boudry
Laurent Moyson

400 fr te verkrijgen bij VU-afdeling Wingene, Futselstraat 27 (tel 051/65 56 35)
28 DEERLIJK: Familiale autozoektocht t n v gehandikapte kinderen, minderbedeelden en bewoners Rustoord Start ts 13 en 14u café Brouwershof Prijsuitreiking om 20u in Gaverkasteel, Gaverdomein Org VU-Deerlijk
28 BRUGGE VU-Brugge legt bus in naar betoging
in Brussel Inschrijven noodzakelijk (250 fr p p ) op
het VU-sekretanaat, Graaf de Müelenaerelaan 119
(050/33 80 53 — 's avonds)

— GEZOCHT — 25-jarige jongedame met noties
medisch sekretariaat en interims in OCMW en
klinieken zoekt passen betrekking in het Brusselse
of ten Westen van Brussel Onmiddellijk beschikbaar Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr
Jef Valkeniers, tel 02/569 16 04

Pieterskapelle, Schore Mannekensvere en Rattevalle
Er zijn trofeeën voorzien voor de grootste groepen Naast de vele wandelklubs komen elk jaar
meer en meer individuelen naar de georganiseerde
tochten Inlichtingen Kaatje Maesen, warenhuis
Unie, Mouchottelaan 13, 8430 Middelkerk,
(059/30 14 91) of bij de sekretaris M Vandekerckhove, Zeedijk 204 bus 2, 8430 Middelkerke
(059/3018 96)

ROESELARE NAAR
BRUSSEL
Het koordinatiekomitee van Vlaamse verenigingen van Roeselare, heeft het plan opgevat om met
bussen naar Brussel te rijden om daar samen aan
de betoging van 28 april e k deel te nemen
De bussen vertrekken om 8u30 stipt op de grote
parking naast het station te Roeselare Voorziene
terugkomst te Roeselare omstreeks 16 uur
Inschrijvingen graag voor donderdag 25 april
bij - Dienstcentrum 't Leeuwke, Hugo Verrieststraat 4, 8800 Roeselare (tel 051/20 83 45 - tijdens
de kantooruren) • Tonie Soete, afdelingsvoorzitter
VU, Oostrem 10, 8800 Roeselare (tel 051/20 85 63
- na de kantooruren) Kostpnjs 250 fr per persoon
Kinderen beneden de 12 jaar gratis Na inschrijving
wordt u persoonlijk een „opstap-ticket" bezorgd

ADVERTENTIE

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

RESTAURANT

Proevertie

HASSELTBERQ

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon
Ti-

St -Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille

p,

Tff^T

Levendvers kreeftje
geparfumeerd
met lichte kerne uit Madras
•A

Lamszadel

-

met
•ü

Nagerecht
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50

Banketzaaltje

gratis

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond

gesloten
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008T-VLAANDEREN
APRIL
19 LOCHRISTI: Hugo Coveliersover „Banditisme,
terrorisme en Roze Balletten" Om 20u in 't
Schuurke, Hotel Begonia, Dorp-Oost 7 Org
Goossenaertskring Lochristi
20 ZELE: Uitstap naar de Voer met als reisleider
Walter Luyten Vertrek H Hartplein Zele om 7u 30
Terug rond 22u Kosten volw 300 fr -12j 250 fr
Org VU-Zele Info Jan Stryncks (052/44 49 83)
20 GENT: Huldiging ere-senator Frans Baert Om
19u30 St -Pietersabdij (St -Pietersplein 9) Feestrede Hugo Schiltz Muziek Koep Mezon Kaasbuffet 350fr Org arr Gent-Eekio
23 KRUIBEKE: Bezoek aan Bakkersmolen te Wildert Org VVVG-Kruibeke (03/774 34 62)
26 BELZELE: Muzikale avond met liederen uit de
jaren '30, '40 en '50, door Martine Geennckx, aan
de piano Hans Hemerijckx Om 20u in zaal Het
Witte Paard, Dorp Voorverkoop 120 fr, ingang 150
fr Org FVV-DF-Belzelieren
26 SINT-AMANDSBERG: Dia- en videomontage
,,De vrijheidsstrijd van de Litouwrers", door senator
Walter Luyten Om 20 uur in de Raadszaal Oud
Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg Org VU St Amandsberg i s m VU-Oostakker Inl Jan Ritzen,
(tel 091/28 4512)
27 BUGGENHOUT: Zangavond Vlaamse Knng,
Palliterzaal te Opstal om 20u
27 GENT: Kabaretavond met ,,Moereloere" om
20u in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 Deuren open vanaf 19u Kaarten 100 fr (tel
091/26 41 91 - 19u) Org VU-Gent-Brugsepoort
27 DENDERMONDE: Provinciaal ontmoetingsmoment mediatechnieken in Oud Gemeentehuis te
Grembergen met Peter Verlinden, Erwin Brentjens
en Raf Suettels Van 9u30 tot 13u's middags Org
Lodewijk Dosfelinstituut
28 DEINZE: Vlaamse Vnendenknng Deinze legt
bus in naar betoging in Brussel Inschrijven en info
bij Mark Devulder (091/86 72 84) of Maurits Waelkens (091/86 34 15)
30 MEERBEKE: 15de Breugeliaanse-meiavond
Vanaf 18 uur in de Berlindiszaal te Meerbeke

MEI
18 HAMME: Lokaal 't Leeuwke, Mandemakerstraat
47 Edukatief voorprogramma op de eendaagse
studiereis (25 5) van VU-afdeling met dia-voordracht over de Duitse gemeenschap in België
Aanvang 20u Gastspreker Walter Luyten
25 HAMME: 't Leeuwke Daguitstap naar De Duitse
Gemeenschap in Belgiè, met bezoek aan Eupen
Bustocht o IV Walter Luyten Inl 052/47 26 94

y^Sü-^^K^^
VREDESOPVOEDING IN SCHOLEN
In een brief aan de Merelbeekse scholen, de
leerkrachten, de ouderverenigingen en alle jeugd
verenigingn vraagt de plaatselijke VU-voorzitter
Koen Van Caimere meer aandacht te besteden aan
het voeren van een ,vredesopvoeding' Namens de
Merelbeekse VU-afdelmg schrijft hij dat Vlaanderen een diepgewortelde vredestraditie heeft Twee
wereldoorlogen zaaiden tijdens deze eeuw dood en
vernieling Aan de IJzer groeide onder de jonge
soldaten echter de „Nooit meer Oorlog"-gedachte
Dit vredesbesef moet ook aan de volgende generaties worden meegegeven
De recente gebeurtenissen in de Golf hebben de
wreedheid en absurditeit van het oorlogsgebeuren
rechtstreeks tot in de huiskamer gebracht Dagelijks knjgen we beelden te zien van gewapende
konflikten, moordpartijen, burgeroorlog en ander
wapengekletter
Kinderen en jongeren zijn voor dit geweld immuun geworden voor,normaal' gaan vinden Begrippen en waarden als ,vrede', ,welzijn' of ,vrijheid' verliezen hun inhoud

„Mogen wij u vriendelijk vragen tijdens uw lessen
of aktiviteiten, daar waar het past en ieder volgens
eigen inzicht en invulling, aandacht te schenken
aan ,vredesopvoeding' Laat ons trachten kinderen
en jongeren inzicht te verschaffen in de werkelijke
redenen van sommige konflikten, hen bij te brengen dat er tussen ,wit' en ,zwart' vooral veel,grijs'
te vinden is, dat oorlogsgeweld met,normaal' is en
het nooit kan of mag zijn Laat ons jongeren leren
het hoofd te bieden aan de kuituur van haat, geweld
en oorlog i" zo luidt het in de bnef
In een bijlage vermeldt de brief een heel aantal
organisaties die voor de nodige inspiratie en dokumentatie kunnen zorgen voor dergelijke vredesedukatie Zo wordt een bezoek aan het vredesmonument te Diksmuide ten stelligste aanbevolen
De aktie van VU-Merelbeeke verdient navolging
Wie meer inlichtingen wenst kan terecht bij Koen
Van Caimere, voorzitter VU-Merelbeke, Poelstraat
100 te 9820 Merelbeke (tel 091/31 68 45)
(meegedeeld)

TWEEDE
WANDELZOEKTOCHT
DOOR HET
HISTORISCHE GENT
De Volksunie-afdeling Gent Sint-Pieters organiseert dit jaar een tweede Wandelzoektocht door het
historische Gent Waar vorig jaar het beroemde
stadscentrum werd ontdekt, is het dit jaar de beurt
aan het historische en sfeervolle voormalig Groot
Begijnhof Sint-Elisabeth en de unieke omgeving
van het Prinsenhof Leerrijk en boeiend voor het
hele gezin
De wandelzoektocht loopt tot zondag 25 augustus 1991 Inschrijving 150 frank per deelnemer,
over te schrijven op de rekening nr 068-207764024 van Volksunie Gent Sint-Pieters, lepenstraat 9,
9000 Gent
Een pakket mooie prijzen ligt te wachten op de
winnaars De prijsuitreiking zal plaatshebben op
een feestelijk samenzijn op zaterdag 31 augustus
/99/te Gent, in het Parochiehuis St Coleta Wacht
met langer en doe mee'
Informatie wordt u graag verstrekt door de sekretaris van de afdeling R Roels, Burggravenlaan
243, 9000 Gent (tel 091/22 72 37) Bij voorbaat
hartelijk welkom in de oude vechtstad'

BELASTINGENADVIES

FLANDERS
COMPUTERDAGEN
Op zaterdag 20 en zondag 21 apnl
organiseert Flanders Komputerklub een komputerbeurs in de zalen
Kring, Jaak De Boeckstraat 73,2170
Merksem, en dit telkens van 10 tot
18 uur Op deze beurs wordt niet
alleen de kans geboden meuwr of
tweedehands materieel aan te
schaffen De bezoeker krijgt ook
ruimschoots de gelegenheid talrijke
demonstraties te bekijken en de no
dige informatie in te winnen over de
werking en de aanschaf van een
komputersisteem De inkom bedraagt 50 frank Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Bruno Staes (03/645 44 46), WiUy Bon
ten (03/645 17 18) of Gilbert Van
Tendeloo (03/858 90 19) Deze mensen zijn tevens bereid aan belangstellenden alle gegevens te ver
strekken over de door FCC ingerichte kursussen (MS DOS, Dbase,
C64, )

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf

Wie in de regio problemen heeft bij het invullen
van belastingaangiften kan terecht bij onze deskundige

Pas henngenchte luxekamers

Zaterdag 18 mei '91 bij Robert Hoelbrandt,
Wijngaardstraat 44 te Sint-Pauwels - tel
03/776 89 30

I

Zaterdag 25 mei '91 bij Remain De Grave,
Eeckbergstraat 20 te Sint-Gillis - tel 03/770 70 62

Ivlidweekarrangement drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners 4 950 B F
per persoon
Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10 17

Telkens tussen 14u30 en 16u
Het advies wordt u gratis en diskreet verstrekt

51
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VIERING
1250 JAAR DONK

VU-RAADSLID BEZORGT GENTS
OCMW KADO
Het KB nr. 20 van 20 juli 1970, gewijzigd met
ingang van 1 januari 1985, bepaalt o.a. dat bepaalde investeringen aan rusthuizen, RVT- en gezinstiuizen onderworpen zijn aan een verlaagd tarief
van 6 i.p.v. 17%.
Indien het OCMW bedoelde werken heeft laten
uitvoeren aan 17% kan de teveel betaalde BTW
teruggevorderd worden met terugwerkende kracht
van maksimum 5 jaar.
Toen in het tijdschrift De Gemeente van april
1990 de OCMW's aan dit KB herinnerd werden,
vroeg raadslid Jan De Moor (VU) bij de administratie van de BTW bevestiging van deze belangrijke
maatregel.
J. De Moor: „Op mijn vraag in de Raad van april
1990 naar de stand van zaken bij het Gentse
OCMW was er enig ongeloof toen bleek dat het
Sekretarlaat, noch de dienst Boekhouding, noch de
Ontvangerij, noch de Technische Dienst of de

Dienst Patrimonium op de hoogte was van enige
wetgeving of richtlijnen terzake.
Na mijn herhaalde aandringen In de Raad werd
eindelijk in de zitting van 26 maart jl. meegedeeld
dat volgens een voorlopige stand reeds een bedrag
van 2.194.662 frank aan teveel betaalde BTW was
teruggestort."
Alhoewel de vraag van raadslid De Moor van april
1990 dateerde werden nog fakturen van juni 1990
aan 17% betaald. Vorderingen tot terugbetaling
van teveel betaalde BTW voor het jaar 1984 en,
door de trage reaktie van het OCMW op zijn vraag,
ook voor 1985 zijn uiteraard verjaard en definitief
verloren.
Men kan zich de vraag stellen hoe het mogelijk is
dat een gewoon raadslid, zoals Jan De Moor zich
noemt, van een belangrijk OCMW - in thesauriemoeilijkheden - het Bestuur moet wijzen op dergelijke financieel belangrijke wetgeving.

VU-SINT-GILLIS-WAAS
TEGEN SLUIKSTORTEN OP 'T HOL
Zaterdagvoormiddag 2 maart '91 werd op de
vroegere stortplaats 't Hol te Sint-Gillis Waas 16,1
ton korrelassen gestort, afkomstig van de verbrandingsoven van de Interkommunale voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA) te Sint-Niklaas.

VRAGEN
Het bestuur en de direktie van MIWA hadden
geen voorafgaande toestemming verleend om de
assen op 't Hol te storten en waren hiervan evenmin op de hoogte. Meer zelfs, de direktie gaf, na
over de feiten te zijn ingelicht, uitdrukkelijk verbod
korrelassen naar 't Hol te voeren. De verbrandingsrechten van de MlWO-oven moeten immers gestort

H^

worden op de vergunde klasse 2-stortplaats te
Appels.
De VU van Sint-Gillis vernam dat de assen die op
't Hol gestort werden, werden aangevoerd door een
vrachtwagen van de firma V.B. De bestuurder
beweerde te handelen met toestemming van het
gemeentebestuur. Ook zou hij toelating hebben om
nog een tweede vrachtwagen op 't Hol te lossen en
zou er eind februari ook reeds een lading gestort
zijn geweest.
De VU van Sint-Gillis maakt zich ernstig zorgen
over deze feiten en dringt bij het kollege van
Burgemeester en Schepenen aan op een snelle
opheldering?
De VU wenst een duidelijk antwoord op twee
vragen:
1. Heeft het gemeentebestuur inderdaad toestemming verleend om verbrandingsresten van
MIWA op 't Hol te storten en, zo ja, hoe kan met
verantwoorden dat dit gebeurt op een niet-vergund
stort?

N.V. Z A K E N K A N T O O R
HERMAN STEENHOUDT

2. Wat gaat het gemeentebestuur ondernemen
om de ten onrechte gestorte assen te verwijderen ?

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

GEWEIGERD

Woonkrediet
steeds iets beter!

^.4

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFDOUWERS
Gentsesteenweg 5
9420 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS
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Dit probleem en de vragen werden als aanvullend angendapunt ingediend door raadslid L. De
Munck voor de raadszitting van 7 maart jl. Het werd
geweigerd omdat het laattijdig zou zijn ingediend (3
maart om 23u50) en niet voldoende genoeg gedokumenteerd...

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA

mo
t^^^
^ 4 ^

P.V.B.A.

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

52

Schepen van Kuituur en Feestelijkheden
Lo Guypen tijdens zijn feestrede ter gelegenheid van 1250 jaar DonIc.
(foto w u )
Donk Herk-de-Stad - In de Herkse deelgemeente
Donk hangen de vlaggen, nog zes maanden lang,
tot in oktober. Donk bestaat 1250 jaar. Op 7 april
werd Donk voor het eerst genoemd in de schenking
van graaf Robbrecht van Haspengouw aan de abdij
van St.-Truiden. Deze historische vermelding is
voor de Donkenaren een reden om zes maanden
lang feest te vieren. De inzet van de feestelijkeheden was de akademische zitting van 6 april jl. in de
parochiezaal van Donk. De feestelijkheden lopen
nog tot in oktober, met als hoogtepunt een historische en folkloristische stoet op 18 augustus.
Op de akademische zitting, die muzikaal werd
opgeluisterd door het muzikaal ensemble Camerata Leonardo, o.l.v. Hugo Adams, waren heel voorname gasten onder wie VU-senator Laurens Appeltans en schepen Lo Guypen. Het was trouwens Lo
Guypen die als schepen van Kuituur en Feestelijkheden de gelegenheidstoespraak hield en een
historisch beeld schetste van Donk vanaf 7 april
1941 tot Donk 7 april 1991. Hilde Vanhumbeeck,
voorzitter van het feestkomitee heette de gasten
welkom en gaf een overzicht van de op touw
gezette feestelijkheden en praatte de viering aan
mekaar met onder andere een interview met twee
Donkenaren, Adèle Celis als geboren en getogen
en Marcel Claes als ingeweken Donkenaar.

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenvi^eg naar Aalst 496

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9 4 7 1
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51

054-33.11.49
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Gelaarsd en gespoord klaar vor een politieke maar sportieve fietstocht door Limburg.

(foto Hfo)

VUJO-LIMBURG ORGANISEERT POLITIEKE FIETSTOCHT
Beringen en VUJO-Limburg organiseerden zondag 14 april jl. een politieke fietstocht doorheen
Midden Limburg om de aanddCht te trekken op de
provinciale problematiek. DF V U J O eist een gelijkberechtiging van de Limbur;,óe bevolking op diverse gebieden, ekologisch en dkonomisch en stelt dat
de aandacht voor het jeugd' :r\{ in Limburg ondermaats IS. VUJO-Limburg d o t t . "^irom een oproep
aan alle mandatarissen op alle , ' '«s zich in te
zetten om tot een volledige geiijkb^,
--ling te
komen. Speciale aandacht wordt ook gt. aagd
voor de federalisering van de bevoegdheden en de
gemeenten de kans te geven een eigen milieuherstel- en ontwikkelingsprogramma uit te werken. De
Volksuniejongeren vragen dat een onmiddellijke
halt wordt toegeroepen aan de grinteksploitatie en
dat de overblijvende natuurgebieden strikt worden
beschermd.

GEEN PROVINCIALISME
De VU-Jongeren noemen de uitbouw van een
degelijk universitair onderwijs geen kleingeestig
provincialisme maar een ophalen van de achterstand van de Limburgse 10% universitaire studenten naar het gemiddelde van 14%. Dit is een niet
meer dan redelijke minimum eis in het kader van
een zo noodzakelijke rekonversie van Limburg.

UITBREIDING SPOORNET
Het noorden van de provincie en het Maasland
blijven afgesloten van een degelijk spoorvervoer. In

De jongeren vragen ook dat het op stapel staande ERC-projekt een „neen" krijgt toegeroepen
omdat ze geloven dat er geen enkel vierkante
meter natuurgebied mag opgeofferd worden aan
de realisatie van luchtkastelen. De VUJO stelt zich
ook vragen rond de kostprijs en de rendabiliteit van
dit projekt.

het kader van Europa '92 dient de lijn AntwerpenHasselt-Maastricht-Aken-Keulen opnieuw te worden uitgebouwd en moet de infrastruktuur dringend
gemoderniseerd. De VU-Jongeren kiezen duidelijk
voor het openbaar vervoer en de uitbouw van
degelijke pendelverbindingen met de rest van het
Vlaamse land en de hoofdstad.
Om deze eisen kracht bij te zetten sprongen de
jongeren zondag 14 april op de fiets en reden van
Beringen via Heusden, Lummei^Stokrooie naar
Hasselt. Niet alleen jongeren maar ook minister
Johan Sauwens, volledig professioneel uitgedost,
de senatoren Rob Geeraerts en Jef Van Bree,
provincieraadslid Tony Beerten, mandatarissen
Jaak Vandewijngaert, Frans Vanslippelen, Simonne Vanoppen, Luc Deckers en voorzitter Wilfried
flemy fietsten mee. De groep werd uitgewuifd door
schepen Betty Buys van Beringen en algemeen
sekretaris Willy Kuijpers, die van de gelegenheid
gebruik maakte om oude vrienden in Beringen te
gaan begroeten. Senator Laurens Appeltans, verhinderd om mee te rijden wegens een recent
opgelopen voetkwetsuur, gaf de start van de politieke f letsel ing.
H.J. Ombelets

REKONVERSIEGELDEN

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING

In hun betoog stellen de VU-Jongeren dat de 8
miljard rekonversiegeld absoluut binnen de provincie wordt besteed, aan een degelijke uitbouw van
de industriële en toeristische infrastruktuur en via
een soon gemeentefonds aan degelijke plaatselijke
projekten.

LIMBURG
APRIL

VAN DER CRUYS

t*nn^0^j0'

Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15

„Je herkent hem aan z'n glimlach", zei de
laborant die deze foto ontwikkelde...

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

(foto Hfo)

24 GENK: Bezoek Diamantmuseum Grobbendonk.
Org.: WVG-Genk (011/35.88.79).

TONGEREN-MAASEIK
NAAR BRUSSEL
Arrondissement Tongeren-H/laaseik naar Brussel
voor de Lentebetoging op 28 april a.s. Er wordt
busvervoer voorzien: Zuid-Limburg, Noord-Limburg en Maasland Deelnemers gelieve kontakt op
te nemen mpt hun afdelingsvoorzitters of -sekretarissen

BRAMO B.v.b.a.
De beste keus in keukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.
Llndenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op E l 7
Tel. 03/252.82.32
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ANTWERPEN
APRIL
19 TONGERLO/WESTERLO: Spreekbeurt door
Walter Luyten over „De houding van de Belgische
staat ten opzichte van de Vlamingen die veroordeeld werden i v m de problematiek van de volkerenmoord te Katyn" Om 20u 30 m Kapellekeshoef,
Kapelstraat 1 Org SMF-Kempen Gratis toegang
19 MERKSEM: Kaartavond met Vlanac Merksem
Om 20u in Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan
360 Deelname 100 fr p p Inschrijving ter plaatse
19 BRASSCHAAT: Een avond over Aartsbisschop
Romero, El Salvador en de situatie in MiddenAmerika Om 19u30 in de Oude Pastorij Gast
Guido De Schrijver {scheutist en lid van het Romero-en Guatemala-komitee) Org VU-Brasschaat
i s m VCLD
19 GEEL: Kwis voor de Wisselwimpel Staf Driesen
Om 20u in zaal ,,De Hoef", Winkelomse Heide
Org FVK-Rodenbachfonds
19 KONTICH: Een meeleef-avond rond de figuur
van Emiel Hullebroeck m m v Gust Teugels Om
20u15 in Magdalenazaal 2 Vooraf inschrijven bij
Willem Schiltz (tel 03/457 36 97) Deelnameprijs
100 fr (Aperitief inbegrepen) Org Vlaamse Knng
Kontich
20 EKEREN: Jaarlijkse receptie van VU-Ekeren en
prov raadslid Leo Luyten Om 15u in Lambertus
Vormingscentrum, Oorderseweg 8 Gastspreker
Andre Geens
20 MERKSEM: FVV-Merksem bezoekt Bormshuis
te Antwerpen Afspraak ter plaatse. Volkstraat 30,
2000 Antwerpen, om 14u
20 EDEGEM: Kom zing met mij 9de Zangavond
met Gust Teugels, in zaal Elzenhof, Kerkplein, om
20u Kaarten aan 150 fr bij J Engelen-Saenen
(457 11 51) Treden op Gemengdkamerkoor Cantamus, meisjeskoor Die Ghespeelkens en Cecile
Van Dijck
20 KALMTHOUT: Bezoek aan Brussel met VUKalmthout Vertrek om 8u 30 aan Stationsplein
Heide 300 fr p p Inschrijven op tel 666 86 81
20 SCHILDE-'s GRAVEN WEZEL: Kaasavond (300
fr p p ) Om 20u in zaal „De Liebaert" in SchildeBergen Kaarten op voorhand bestellen op het
sekretanaat tel 03/383 63 08 Org VU-afdeling
Schilde-'s Gravenwezel
20 MOL: KWIS in zaal ,,Malpertuus" om 19u
Inschrijven voor 15 april bij Rik Geyzen
014/3163 29 of 014/3127 16 Inschrijvingsgeld
300 fr per groep van mm 3 en max 5 personen
Org Vlaamse Vrienden i s m Vlanajo
20 NIJLEN: Vijfde Breugelavond m lokaal Kempenland, Herenthoutsesteenweg 53 te Nijlen Vanaf
16u Org Volleybalklub Kempenland
22 DEURNE: Voordracht ,,Mens en beschaving",
om 14u 30 in CC Rix, de Grijspeertstraat 86 Org
VWG-Deurne (03/321 75 95)
22 ZWIJNDRECHT: Vlaams Huis, Polderstraat om
20u spreekbeurt door Walter Luyten over de situa
tie in Litouwen en de Baltische staten Eigen
reisverhaal met dia's Org VU-afdeling Zwijndrecht Inl 03/252 75 32
23 BERCHEM: Dagreis naar Bergen met bezoek
aan stadhuis, Jean Lescarts-huis, museum van
Schone Kunsten enz Vertrek Berchem-statie om
8u Van18u tot 19u 30 vrij avondmaal Prijs 1 050
fr p p (bus, bezoeken, gids, chauffeur, middagmaal en evt inkomkaarten) Inschrijven voor 10/4
bij FVV-Berchem (rek 412-6188941-31
24 MERKSEM: Studiebezoek aan BRT-omroepcentrum te Brussel van 9 tot 11 u Namiddagbezoek
kasteel van Gaasbeek Org VVVG-Merksem
(03/645 52 09)
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25 ZWIJNDRECHT: Bezoek aan H/Iechels Stadspoppenteater
Org
VVVG-Zwijndrecht
(03/252 92 78)
26 SCHOTEN: Mozart Voordracht door mevr M
Meyvisch, met bandopnamen van werken van Mozart Om 20u in Kasteel van Schoten Inkom F W leden 150 fr, met-leden 200 fr Org Vlaamse
Vrouwen Schoten
26 BERLAAR: Davidsfondsafdeling gaat een dagtocht organiseren o I v senator Walter Luyten, een
busuitstap ,,ln het spoor van Egmont" Inl
03/48211 93
27 LOENHOUT: Gratis vissen voor VU-leden in de
natuurlijke omgeving van Loenhout, van 10 tot 16u
Om 17u gezellig samenzijn met barbecue aan 350
fr Gastspreker Wiliy Kuijpers, Org VU-Rijkevorsel-Merksplas
27 MERKSEM: Waterzooi-avond door FVV-Merksem, in Vlanac, Bredabaan 360 Achteraf koffie en
cake 300 fr p p Inschrijven bij J Janssens voor
20/4 (03/646 66 82)
27 KAPELLEN: Initiatie-kursus Automechanikaom
13u30 in Garage Mark Maes, Ph Spethstraat 1,
Kapellen) Deelname gratis Info Bart Sneyders
(03/664 90 45) Org VUJO-Kapellen
27 ANTWERPEN: Diavoordracht door senator
Walter Luyten over zijn recente bezoeken aan het
parlement in Vilnius (Litouwen) Lokaal 't Fanfarke,
Lange Lozanastraat Inl 03/482 11 93
28 MERKSEM: Met Aktiekomitee Vlaanderen '90
naar Brussel Vertrek om 8u 45 stipt aan Vlanac,
Bredabaan 360 Inschrijving 200 fr p p bij Fred
Van Dijck (03/646 16 06)
28 KALMTHOUT: Met FVV naar manifestatie
Vlaanderen 90 Inschrijven bij J Verbruggen
(666 57 77)
28 BERCHEM: FVV-Berchem legt een bus in naar
betoging in Brussel Vertrek aan de ,,oude kerk"
om 8u30 Prijs 200 fr Inschrijven op nummer
03/321 73 60 Org FW-Berchem
28 HEIST-OP-DEN-BERG: Deelname aan de manifestatie te Brussel met eigen bus aan 300 fr p p
Te betalen aan Roger Van Dijck via rekeningnummer 416-1009691 12 met vermelding ,taalgrensstaatsgrens' Inl 015/24 80 86
28 BERLAAR-HEIKANT: De plaatselijke VU-afdeling legt een bus in naar betoging te Brussel
Vertrek 9u aan de St -Rumolduskerk Inl Jeanine
Bakkers, Berkenstraat 23 of telefonisch via
24 4617
29 KALMTHOUT: Spreekavond over ,,Onze voorouders , hekserij, volksgeloof" door Louis Jordaens Om20u in De Raaf, Withoeflei 2 Niet-leden
100 fr inkom Org FVV-Kalmthout
29 ZWIJNDRECHT: Sportkamp tot 3/5 te Dudzele
Org VVVG-Zwijndrecht (03/252 92 78)

MEI
3 MECHELEN: Arr VU-kwisavond in St-Maartensberg, Rijmenam Info Mia Billiet, 015/51 31 69
3 KAPELLEN: Avondbezoek aan de koninklijke
serres Vertrek met bus om 20u aan Holiday Inn
Hotel terug rond 23u30 Inschrijven bij VTB-VAB
(tel 03/21812 74) met vermelding groep FVVKapellen Prijs p p (400 fr voor bus en toegang
serres) Inl mevr Ina Budding tel 03/664 46 62
Org FVV-Kappelen
3 KONTICH: VU dansfeest met dansorkest Gene
Summer en Gunther Neefs Om 20u30 in Magdalenazaal te Kontich Org VU-Kontich-Waarloos
6 Lier: Vlaams-Nationaal Centrum, Berlarij 80 Van
18u30 tot 19u30 spreekuur met VU-senator Walter
Luyten Ook na afspraak, tel 03/482 11 93
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GEERAERTS
INTERPELLEERT
OVER OLEN
In de zaak van de radio-aktieve vervuiling m Olen
waarschuwde senator Rob Geeraerts voor overdreven stemmingmakerij en verweet hij Miet Smet de
geruchtenstroom nog aan te wakkeren Hij stelde
haar hierover een mondelinge vraag
De streek rond Olen werd onlangs opgeschrikt
door akties van Agalev-woordvoerders die de nukleaire vervuiling rond de MHO-radiumfabnek van
St-Jozef Olen steeds opnieuw in het nieuws brengen Olen werd hierbij betiteld als ,,spookdorp"
Volgens Geeraerts zijn de psichologische nadelen
van een dergelijke uitspraak in dit geval ongezonder dan de milieuvervuiling zelf Hij verwijst in dit
geval naar het onderzoek dat het ministerie van
Volksgezondheid in 1988 verrichtte naar radioaktiviteit in de omgeving van Olen, Mol en Tessenderlo Hieruit blijkt immers dat de normen voor
Radon nergens overschreden werden Zelfs in de
Laak werden hogere koncentraties gemeten dan in
de beruchte Olense Bankloop In 1990 heeft het
SCK trouwens bijkomend onderzoek verricht in 12
Olense woningen met hetzelfde rustgevende resultaat
Geeraerts trekt dan ook fel van leer tegen Miet
Smet die het nodig vindt miljoenen te besteden aan
allerhande onderzoeken in Olen en op deze manier
de bevolking nodeloos ongerust maakt Geeraerts
dringt verder aan om de bevolking objektief in te
lichten over dit dossier om op deze manier het
probleem naar z'n ware proporties te herleiden
(ph)

ARRONDISSEMENT
MECHELEN
NAAR BRUSSEL
VU-afdelingen van het arr Mechelen nodigen uit
deel te nemen aan de georganiseerde bustocht
naar de hoofdstad om in Brussel deel te nemen aan
de manifestatie Taalgrens-Staatsgrens De prijs zal
200 fr zijn, kinderen halve prijs Vooraf inschrijven
kan u via Andre Thys, Nijlen (481 64 61), Mark Van
Esbroeck, Heist-op-den-Berg (24 65 98), Walter
Luyten, Berlaar (48211 93), Jos Gons, Koningshooikt (48213 16), Mia Billiet,
Rijmenam
(51 31 69), Walter Frederickx, Duffel (31 61 97) en
Jeanine Bakker, Balderhei (015/24 4617) Deze
bestuursleden delen de uurregeling mee

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

So<J^13r98'S-^^^umoem
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

— Restaurant —
Betaalbare keuken
't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30.82

— Camb/tlwug —
Wloostmikaai 3'3960^^66
011/ 49 28 97

_M>rvn»fteJ

'tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken
Sfeervol treinmeubllalr - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIOINE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

Jê

SL

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Marlens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hostellerie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een g a s t r o n o m i s c h kompleks. gelegen op a m p e r 15 min van de kust. stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken, rust, rustiek en r o m a n t i e k

Ij^tttm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

Wi] bieden U
14 luxueuze h o t e l k a m e r s met alle d e n k b a r e komfort
Fijne Franse keuken, a la c a r t e en 8 m e n u ' s van 695 fr tot 1600 fr
Een h a r t voor de kinderen, eigen speelruimten en a a n g e p a s t e m e n u s
K a m e r (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN"

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele a p p a r a t u u r

Voor g r a t i s informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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8690 Alveringem tel. 058/288 007
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WOORDEN MAAR...GEEN DADEN IN DE RAAD
In de Antwerpse gemeenteraad had Dirk Slappaerts het het uitgebreid over de KNS-begroting.
Kort: de personeelskosten stijgen, de sanenng laat
minder marge voor de teaterprodukties en de
inkomsten dalen verder. De totale bijpassing van
de stad bedraagt liefst 122 miljoen.
Ondertussen wordt de benoeming van de nieuwe
direkteur verder gekleurd (!) door de perslekken, de
politieke druk en de eisenpakketten van de 2
overblijvende protagonisten met hun supporters.
Dit vormt misschien een staaltje van Antwerpse
politieke kuituur, zeker geen voorbeeld van kultuurpolitiek...

scheiden... en dat ook zo vlug mogelijk te doen
door de erkenningsprocedures geen jaren te laten
aanslepen. Anders kweek je frustraties bij hen die
hier in afwachting logeren en vooral overlast bij de
eigen bevolking.
Een grootstad zoals Antwerpen trekt immers al
genoeg marginaliteit aan. Trouwens, de andere
gemeenten in de omgeving schuiven ook teveel
hun verantwoordelijkheid er op af.

DOOS...
De andere interpellaties waren op dorpsniveau

en niet vermeldenswaard. In de loop van de week
kwam de havenschepen een (nieuwe) NV verdedigen als beheersorm voor het havenbedrijf. Eens
temeer deed hij dit voor de pers, eens te meer bleek
het om een doos vol met wensen en intenties te
gaan. Wij dachten dat het als het over de Antwerpse haven gaat, de inhoud belangrijker is dan de
vorm. Anders gezegd, de onduidelijkheid over het
beheerskontrakt blijft hangen en hiermee ook de
handen van goedwillende havenmanagers vastgebonden... maar ook de konkurrentiekracht van
Antwerpen ondermaats.
Hugo Hermans

SAMENLEVEN
Het eksperiment met de samenlevingskommissies zorgde voor een demagogisch vertoon Herinner u, verleden jaar werd een zgn. racisme-motie
voorgesteld en door de VU omgebogen naar een
kommssie waar alle partijen verplicht waren zich
ernstig te beraden over de manke samenleving in
deze stad. Hieruit kwam de samenlevingskommissie om de wijkbewoners samen te brengen over
eigen problemen.
Gerard Bergers pleitte voor het direkt betrekken
van distriktsraden en verzette zich tegen het weglaten van een passus inzake vrijwillige terugkeer. Het
Blok wenste geen oplossing, dat doorprikt immers
haar slogans. De PVV liep hen bij monde van het
fraktieleider na, in tegenstelling met de PVV-afgevaardigde in de kommissie... maar ook met de
eigen Beysenwoorden in de Vlaamse Raad. Alle
andere partijen keurden het eksperiment goed

LOOD...
Fonne Crick eiste klaarheid in het aanslepend
luchtvervuilingsdossier van ,,de" Metallurgie m
Hoboken. Uiteindelijk gat het over en sociale woonwijk en over ontwikkelingskansen van kinderen'
Vi/ijk en dossiers mogen met verder bestoft worden
met lood. Maar. ook de burgemeester kan hier
ingrijpen als hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid van zijn mensen, dat wordt te veel vergeten.

...ZWAAR
Het (te) groot aantal politieke vluchtelingen in
Antwerpen zorgde nog eens voor gekleurd demagogisch vertoon. Het Blok legde eens te meer de
verbinding met kriminaliteit, Agaiev sprak tegenovergesteld
Fonne Crick kwam gedetailleerd tussen en
schuwde met harde feiten te citeren Belangrijk is
het (politieke) koren van het (ekonomisch) kaf

#

#

luor

Leden van de Vlaamse Aktiegroep voor het Veilinghuis.

(foto H. Verachten)

ZOEKT BOEL, BOEL?
Herhaaldelijk heeft de Vlaamse Aktiegroep Geel
vastgesteld dat Veilinghuis Boel het nodig vond om
tweetalige reklame te verspreiden onder de Geelse
bevolking.
Geel IS eentalig Nederlands en bijgevolg kunnen
wij met anders dat deze handelswijze afkeuren.
De Aktiegroep: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er
veel betere en efficiëntere manieren bestaan om
het beoogde publiek te bereiken dan het bedelen
van tweetalige reklame in onze streek. Vermits u
blijkbaar van mening bent dat Geel een faciliteiten-

gemeente is, is de Vlaamse Aktiegroep Geel hierbij
zo vrij om een aangepast plaatsnaambord ,,Geel/Jaune" aan het Veilinghuis aan te brengen. Dit
bord past in uw denkwereld ,anno 1900' waarin een
aantal dorpsnotabelen het .chiquer' vonden om in
het Frans aangesproken te worden, en zich op die
manier van het Vlaamse plebs te onderscheiden."
De Vlaamse Aktiegroep Geel hoopt met deze
aktie Boel te overtuigen om de nodige maatregelen
te nemen om het uitsluitend Nederlandstalig karakter van Geel te respekteren. Als dat niet het geval is
„Zoekt Boel, Boel"...

NOG GEEN ABONNEE?
U was nog geen abonnee van WIJ? Dan mag U zeker deze kans niet missen. Vul dit
strookje in en stuur het naar WIJ, Dienst Abonnementen, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel, en U ontvangt nog 3 gratis proefnummers.
Naam.:

^

Adres:

Tel.

>«-WIJ
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AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortler
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

OEVRIESE
woonveftichtlng^

nv de winne-fabrisac

baron r u / r n r l a a n "H
H.UO brug^r •»

migrostraat 128
/ B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

058 - 51.26.29

Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

,

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

ESOXSTAN PHILIPS
Panorama 36
1780 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
053/80.10.09

/

drukkerij

n

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app. en villa's
In alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

Nieuw telefoonnummer:

<
"x^
\.

1 mtm ^

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
TeL 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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WEEK VAN DE FIETS
Ik verheug me over de belangstelling voor
fietsen. Ook over de aanleg van heel wat
nieuwe fietspaden. Het moet allemaal veel
geld gekost hebben. Maar iets moet me van
het hart. De jongste jaren heb ik meermaals
schriftelijk en mondeling aan alle verantwoordelijke (en onverantwoordelijke) instanties van gemeentebestuur tot minister zelf de
vraag gericht: ,,Er zijn ontelbare fietspaden
die op meerdere plaatsen (ernstig) gehinderd
worden door storende bulten bij de kruispunten met dwarsstraten. Soms zou je er echt
verongelukken. Ik zelf ontmoet er zo verschillende dagelijks op mijn fietspad naar het
werk. Reeds 15 jaar! Om dit in orde te
brengen zijn geen onteigeningen nodig en
ook geen kapitalen. Wel de handtekening
van een verantwoordelijke".
Luc Broes, Antwerpen

ZOMERUUR
Ter attentie van de heer Quaeghebeur
(Wederwoord, WIJ 12 april jl.) graag het
volgende. Een etmaal duurt 24 uur en daar
komt geen uur bij met de zomertijd. Meestal
verdwijnt er wel een uur slaap en dat is
nefast voor de gezondheid. Zeker voor de
mensen die in ploegdienst werken en 's
morgens om 4 uur uit bed moeten is die
zomertijd gewoon pesterij.
Meer en meer werknemers hebben geen
zomertijd nodig omdat ze kunnen genieten
van glijdende werkuren en op die manier hun
levensritme kunnen aanpassen aan de omstandigheden.
De milieoverwegingen mag u niet zomaar
overboord gooien. We moeten integendeel
alles doen om de relatie mens - natuur te
herstellen.
En wat die zg. zwijgende meerderheid
betreft: de meerderheid wordt gewoon het
zwijgen opgelegd. Gelukkig zijn er nog volksvertegenwoordigers (meestal alleen bij de
VU) zoals Luk Vanhorenbeek die niet zwijgen. Daarom zeg ik: Doorzetten Luk!
Hugo Van Ransbeeck, Dendermonde

GEEN TRONEN
BLUVEN STAAN
De brief „Leve de koning!" van de heer G.
De Grauwe in WIJ (29 maart jl.) heeft bij mij
de volgende reaktie uitgelokt.
De Kroon, de kerkelijke overheid en de
Belgische staat hebben gedurende een
eeuw de kleine Vlaamse man als minderwaardig behandeld en z'n taal geminacht;
na 1944 werden de edelste Vlaamse strijders
en kunstenaars om hun Vlaamse overtuiging
vervolgd, gekerkerd; ja zelfs vermoord.
Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Waarom zouden rechtgeaarde Vlamingen dan de
nazaten van zulk regime verheerlijken en
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huldigen? Onze pastoor predikte onlangs
nog:,,Laten wij bidden voor de koning en de
koningin" Ik vroeg me af „waarom"?
Het minzaam gelaat van mevrouw Fabiola
en de vriendelijke groeten van mijnheer Boudewijn ten spijt, heeft Vlaanderen, mijns
inziens, geen behoefte meer aan een koninkrijk.
„Geen tronen blijven staan"! Vroeg of laat
blijven alleen de stenen beelden van keizers
en koningen over en naar musea verwezen.
Het Is niet moeilijk ontelbare (?) aanhangers
van het vorstenpaar te winnen, als men zelfs
kindjes, die pas hun eerste rokje of broekje
ontgroeid zijn, een driekleurig vlaggetje in de
handen stopt.
De hedendaagse jeugd Is, spijtig genoeg,
meestal onwetend over de geschiedenis van
Vlaanderen en de strijd voor Vlaamse zelfstandigheid.
Ik betwijfel het, zoals de briefschrijver stelt,
dat de VU-Vlaamse Vrije Demokraten 50%
van haar kiezers zal verliezen omwille van
een verdeeld standpuntterzake.
J. De Dier, sr, Erembodeaem

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

BORMS-HERDENKING

KONSEKWENT
Koninklijk Kommissaris voor het vreemdelingenbeleid, Paula D'Hondt, eist van de
migranten (terecht!) dat ze Nederlands leren, dit moet dan konsekwent van de meer
geschoold, beter betaalde Eurokraten geëist
worden!
Bart de NIjn, Mechelen

KOERDEN
Daar wordt een volk vermoord. En wij
staan erbij en wij kijken ernaar, elke dag.
De Almachtige Amerikaan die hen opgeroepen heeft tot opstand tegen de Arabische
Hitler, speelt een partijtje golf met zijn Turks
vriendje, op doorreis in het Westen: zo kan
hij, Ozal, een beter idee opdoen van ,hoe
stop je Indianen - repsektievelijk Koeren best in een reservaat'?
De Almachtige heeft honderden helikopters In de buurt. Het zou dus een peulschil
zijn om, vanaf de eerste dag, dit moegemarteld volk te bevoorraden vanuil de lucht;
maar de Turkse, Syrische, Iraanse en Sovjetrussische ,bondgenoten' zijn van princiep
dat de énig goede Indiaan (pardon: Koerd)
een dode Koerd is; zij hebben dat in het
Verre Westen kunnen leren.
Bush heeft met de wolven gedanst, ze
kunnen hem voor mijn part mee opvreten.
Of leest hij eerst nog een gebedje voor,
voor de kamera's?
P. de Pauw, Gent

DENKPISTE
WIJ ging iets dieper in op de denkoefeningen die De Standaard maakte over de WestVlaamse VU. Het verheugt me dat ook een
kartel met Agaiev wordt overwogen. De jongste tijd groeiden de Volksunie en Agaiev
programmatisch steeds dichter naar elkaar
toe. Samen zouden deze twee partijen minimum 16% maar mogelijk meer als 20% van
de stemmen voor zich weten te winnen en
zich kunnen presenteren als een macht
waarmee men rekening dient te houden.

Langs deze brief om zou ik de VU-VVDafdeling Merksem proficiat willen wensen
voor haar aktieve inzet op de Dr. August
Borms-herdenking. Zelf nam ik deel aan de
Amnestie-fakkelloop van VNJ-Antwerpen.
Als we met de lopers de gemeente Merksem
binnen kwamen gelopen werden we (en alle
voorbijgangers) venwelkomd door een groot
spandoek met het opschrift ,,Welkom in de
gemeente van Dr. August Borm. VU".

Vlaanderen heeft dringend nood aan een
partij met een grote aanhang die ongebonden het betere Vlaanderen kan waarmaken
tegen de traditionele partijen in.

Verder verheug ik mij om de grote opkomst
op deze herdenking, toch hoop ik dat er
volgend jaar nog méér aanwezigen zullen
zijn. Want de „ongekroonde koning van
Vlaanderen" verdient meer respekt. Verder
hoop ik op een goede afloop van de derde
faze. Zonder toegevingen!

Het lijkt me dan ook dwaas dat Volksunie
en Agaiev, in de plaats van samen te werken,
vooral proberen eikaars kiezers af te snoepen. Hopelijk verplicht de situatie waarin de
Westvlaamse VU zich bevindt tot nauwe
samenwerking die op termijn verder gaat dan
een tijdelijk verkiezingskartel.

Kurt Ryon, Steenokkerzeel

Jeroen De Smet, Kessel-Lo

58

SIEMENS

Aqualifting, de schoonheidskuur
van Siemens voor uw linnen

Aqualift, de uitvinding van
Siennens luidt een nieuw wastijdperl< in: het linnen dirigeert
voortaan de wasmachine.
De revolutionaire trommel
besproeit het linnen met net
voldoende water en zeep.
Zo wordt het linnen héél zacht,
tot in de kleinste vezel ge-aqualift
Tevens past het waterniveau zich
automatisch aan het gewicht en
het absorptievermogen van het
wasgoed aan.

Op de zachte aqualifting volgt het
progressief droogzwieren met intervals. Met tussenpozen wordt
het linnen herschikt in de trommel zodat het niet door rekken
of wringen beschadigd wordt.
Het komt bijna kreukvrij tevoorschijn. Dringend gaan strijken is
niet langer een must!

Onze voorsprong geeft
u meer tijd om te leven
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Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuv/
communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale
5400 BCN PABX-lijnen produceren.

Sovjetunie deel uit van de wereld van Alcatel Bell.

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een

over wederzijdse samenwerking met het oog op de

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel

ontwikkeling van de telecommunicatie-industrie.

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in
de

USSR in

het domein van

de

digitale

telecomapparotuur.

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de
economische herstructurering van de Sovjetunie.
Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware.

No verloop van een vijfjarige inloopperiode zal
deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi-

Communicatie is onze wereld.

A L C A T E L
TELECOMMUNICATIE

BELL

