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DE INDIANEN VAN
HET MIDDEN-OOSTEN

AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Tel. 02/582.13.12

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

02/582.04.10

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
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 Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

DEVRIESE >
woonverlichtine

nv de winne-fabrisac
<

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

058 -51.26.29

Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

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

baron ru/ftttlaan "K
H5iO brujigr 1
»ian brufifir oostkanin
». 050 3 S " 4 0 4 ,

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
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

/

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem

•s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

EERST DIT

VLAAMS-BRABANT, ONZE
VERANTWOORDELIJKHEID
ONDAG gaan we met z'n allen weer Vlaams betogen Dat
IS met de eerste keer en dat zal ook met de laatste keer
zijn Het verschil met vroeger is echter dat het er stilaan
gaat op gelijken dat de Vlamingen meer en meer tegen
zichzelf gaan betogen Want sinds de jongste fazen van
de staatshervorming zijn de Vlamingen voor het grootste
deel zelf verantwoordelijk voor wat zij met hun zelfbestuur
aan het doen zijn
De betoging is vooral gericht op de problematiek van de
rand rond Brussel en deze behoort tot ons territorium
Natuurlijk zijn er de faciliteiten voor franstaligen in zes
Vlaamsbrabantse gemeenten, daar kunnen wij sinds de taalgrensregeling van 1963 en de grendelgrondwet van 1970 met om heen
Deze stappen zijn historische vergissingen geweest, de oorspronkelijke bedoeling om anderstaligen te integreren in deze Vlaamse
gemeenten is mislukt Politiek gezien is het op dit ogenblik onmogelijk de faciliteiten van vandaag op morgen af te schaffen zonder het
proces van de doorgedreven federalizering op de helling te zetten
Maar dat wil hoegenaamd met zeggen dat de Vlaamse regering de
handen in de schoot moet laten Integendeel zouden wij uitroepen
Enkel een verdere federalizering, inbegrepen de met-inmenging m
mekaars zaken en op mekaars grondgebied, en een stnkte Vlaamse
voogdij-uitoefemng over deze gemeenten
gekoppeld aan een bewuste kuituur-, woonen grondpolitiek kunnen de faciliteiten binnen een redelijke termijn overbodig maken
Maar wat moet vastgesteld worden'' Dat
de verantwoordelijken voor de randgemeenten weinig of mets hebben gedaan Een
voorbeeld verleden week zaterdag werd in
Linkebeek een Vlaams kultureel centrum
geopend, een oude eis van de daar wonende Vlaamse bevolking Wie kan op een
naam na zeggen hoeveel Vlaamse ministers van Kuituur er gekomen en gegaan zijn
eer dit ontmoetingshuis er eindelijk is gekomen' En dit IS maar een voorbeeld

Z

De franstaligen hebben daarentegen een
heel andere politiek gevoerd, zij hebben voor hun mensen infrastrukturen opgericht Bovendien hebben zij handig gebruik gemaakt van
hun elektorale sterkte in gemeente- en OCMW-raden en aarzelen met
met drukwerken als Carrefour te mobilizeren
Wat heeft Vlaanderen tegenover deze politiek gezet' Weinig of
nietsi Nochtans heeft zij alles in handen om te werken VlaamsBrabant behoort integraal tot Vlaanderen, de taalgrens is staatsgrens
geworden, de voogdij over de Zes behoort tot de Vlaamse regering
die alle ordenende bevoegdheden binnen haar macht heeft Alle
bevoegdheden ruimtelijke ordening, verkeer en infrastruktuur, huisvesting en leefmilieu, kuituur
Een van de nijpende problemen is het grondbeleid in deze groene
tuin van Brabant Door zijn goede geografische ligging en landschappelijk mooi uitzicht IS Vlaaras-Brabant aantrekkelijk voor kapitaalkrachtige franstaligen, buitenlandse ambtenaren en dito bedrijfsmensen ZIJ drijven grond-, bouw- en huurprijzen schandalig hoog op
zodat de oorspronkelijke bewoners verdreven worden door de macht
van het geld Een evolutie die de landschappelijke verloede-
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ring en kulturele afbouw in de hand werkt Dat de Vlaamse overheid
op dat vlak nooit voorzorgen heeft genomen is ronduit een schande
De randfederaties rond Brussel die daartoe ooit zijn opgericht,
werden vroegtijdig opgedoekt Er kwam mets voor in de plaats
Er zijn nochtans mogelijkheden te over, zo stelt Jef Valkeniers voor
om een randfederatie Halle-Vilvoorde op te richten Een andere
mogelijkheid is een door de VU Vlaamse Vrije Demokraten ontworpen Landinrichtingsprojekt voor de gemeenten Overijse, Hoeilaart,
Huldenberg en Tervuren Zo'n initiatief is met nieuw, er lopen
pilootprojekten in de Westhoek en in de noord-oosthoek van Limburg
BIJ de Vlaamse regering ligt de uiteindelijke beslissingsmacht om het
projekt door te duwen
Het IS bedenkelijk dat een politieke partij het voortouw moet nemen
tot dit initiatief en met een alerte Vlaamse regering en haar administratie
Zo'n projekt moet er ook komen voor de andere gemeenten van de
rand Alhoewel wij weten dat het moeilijker zal liggen in gemeenten
als Drogenbos, Linkebeek, St -Genesius-Rode en Wemmei Maar
ook daar moet opgetreden worden en dat kan want de Vlaamse
gemeenschap is sinds de jongste staatshervorming bevoegd ook
voor de gemeenten met faciliteiten
Toch zijn WIJ er ons van bewust dat zo'n plannen met èlle
problemen zullen oplossen want andere
gevaren bedreigen Vlaams-Brabant De
hoofdstad breekt uit haar voegen en daar
kan het wettelijk vastleggen van de grenzen
van de 19 met veel aan veranderen Daar
heeft de problematiek van de grootstad mee
te maken de administratieve hoogbouw in
en de verloedenng van de binnenstad doet
de kapitaalkrachtigen uitzwermen naar de
groene rand Bovendien is er de groeiende
aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren waarvan de meesten zich met wensen
aan te passen Zo wordt algemeen gezegd
Maar is dit wel juist' Hebben wij voor hen
wel een gepast onthaalbeleid ' Hebben wij
hen al ooit in kontakt gebracht met onze
instellingen, met onze kuituur, met onze problematiek' Drijven wij ze
met in de handen van de franstaligen' De reaktie van voorzitter
Gaston Geens alsof onze kuttuur met bedreigd wordt en wij ons met
hoeven te beveiligen is een verkeerd uitgangspunt Kadert dit
misschien in zijn te engelstalige genchtheid van zijn Flanders
Technology-beurs' Dit is een verkeerde aanpak
Een goede aanpak kan alleen gericht zijn op het voorkomen van
rijke buitenlandse getto's in de groene gemeenten rond de hoofdstad Moet hier met voorkomen worden wat met de migranten is
gebeurd die zich zijn gaan opsluiten in wijken waar na verloop van tijd
slechts kon vastgesteld worden dat er mets meer aan te doen i s '
De VU Vlaamse Vrije Demokraten staat achter de betoging van
aanstaande zondag, de partij wil de manifestatie vooral positief
benaderen door de beleidsverantwoordelijken te doen bewijzen wat
ZIJ waard zijn In de problematiek van Brussel en Vlaams-Brabant kan
de Vlaamse regering nu eens laten zien dat wat wij zelf doen, ook
beter doen
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
De hormonenmafia is nog
niet verslagen. In een boerderij in Klemskerke werd deze
week een van de grootste
hoeveelheden hormonenpreparaten aangetroffen ooit in België gemaakt.
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Vlaams-Brabant is in nood,
roept iedereen. De VU doet er
wat aan, zoals het landinrichtingsprojekt voor de gemeenOverijse-Hoeilaart-Tervurenten
Huldenberg bewijst.
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Afspraak zondag in Brussel voor de manifestatie
van het Aktiekomitee
Vlaanderen '90.

M ^
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Jef Maton Stelde de kulturele kosmos van de
Vlaamse beweging tijdens het interbellum weder samen en trekt belangrijke besluiten voor de huidige Vlaamse
beweging en de VU.
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De Vlaamse pacifist Al3 Ë bert Emiel Eyckerman be^ ^ ^ 1 zint zich n.a.v. een artikelenreeks in De Standaard
over de Nooit meer oorlog-gedachte: wensdroom of streefdoel?
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M ^ 'In de Balkan is het afgeloI SM pen jaar zoveel gebeurd
I ^ J dat Karel Jansegers het
in één keer niet verteld
kreeg. Op bezoek bij de Turken en
de Hongaren.

15

Zijn de Koerdische vluchtelingen in nood? De VU
blijft niet bij de pakken
zitten!

4

Geen wielrenner heeft
ooit meer de gemoederen
van de Vlamingen beroerd als Rik Van Looy.

M ^m
/ l g
"Y f

Val Kilmer is Jim Morrison niet, zo staat al te
lezen op het graf van de
legendarische
zanger
van The Doors.
(omslag Photo News/VNJ-nationaal)
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NGO'S...
De helft, zo niet drievierde van de projel<ten van de niet-goevernementele organizaties (NGO's) zijn ten dode opgescfireven nog
voor ze goed en wel begonnen zijn. Deze
toch wel ophefmakende konkluzie staat volgens De Standaard te lezen in een intern
rapport over de werking van de NGO's in
Zaïre, opgesteld door de samenwerkingssektie van de Belgische ambassade in Kinshasa.
In zijn reaktie op dit rapport toonde minister André Geens van Ontwikkelingssamenwerking zich niet echt verbaasd. De professionalizering van de NGO-sektor is van bij
zijn aantrede als minister een belangrijke
beleidslijn geweest. De problemen die nu
boven komen drijven zijn immers niet nieuw.
Geens heeft dan ook al hard gewerkt om ze
op te lossen. In het staatsblad zijn net 4
koninklijke besluiten gepubliceerd over de
NGO's. Ze trachten een grotere professionalizering door te voeren door te sleutelen aan
de medefinanciering, het statuut van de
NGO-vrijwilligers, hun vorming, voorbereiding en vergoeding, en de steun voor hun
edukatieve akties.

...IN ZAIRE
Geens wees er trouwens op dat hij sedert
de aanvang van zijn ambtsperiode geen
enkele nieuwe NGO erkend heeft, hoewel de
druk vanuit bepaalde zuilorganizaties vaak
zwaar was. De minister weigerde het proces
van de individuele NGO's te maken. Welke
NGO's niet voldoen, zal in de toekomst wel
duidelijk worden door de strengere voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om
een erkenning te krijgen. Wie hier te kort
schiet, zal gewoon niet meer erkend worden.
Geens benadrukte dat heel wat NGO's
voortreffelijk werk verrichten, in Zaïre en
elders. Het bewijs dat Geens de NGO's een
goed hart toedraagt wordt trouwens geleverd
door de verdrievoudiging van het jaarlijks
budget dat de minister voor de NGO's sedert
zijn aantrede heeft uitgetrokken.

De wederopbouw in Koeweit is begonnen. Dat er heel wat moet heropgebouwd worden bewijst d^ze foto van Kabelmetal Electro in Hannover. De
reusachtige bobijnen stalen kabels vormen echter slechts een fraktie van wat
werkelijk nodig is.

schapsbeleid,
Brussel).

(foto epa)

Wetenschapsstr. 8, 1040

programma toe, verduidelijkte de voorzitter
van Expo-Velo het belang van het voorbije
tweewielersalon, en stelde prof. Renson een
Op FTI is voor het eerst ook het Mobility studierapport voor over het fietsgedrag in
Center te bekijken, een initiatief van FTI, Vlaanderen.
Openbare Werken en Verkeer, VerkeerVlaanderen en Fabrimetal. De bedoeling van
het Center is de nieuwste technologieën te
tonen die in de verschillende transportsektoren (wegverkeer, lucht- en ruimtevaart,
scheepvaart en spoorvervoer) worden ontDe late vorst zorgde voor katastrofale
worpen en toegepast. Het neusje van de gevolgen voor de zowat 18.000 fruittelersbezalm voor de toeschouwers is hier een diara- drijven. Naar schatting 60 tot 80% van de
ma-show, met een cirkelvormig scherm van fruitbloesems zijn verloren. 40% van onze
36 m lengte en 4 m hoogte, die toont hoe het fruitteelt veroverde moeizaam de weg naar
verkeer van personen en het transport van de omliggende Europese markten. De fruitgoederen de volgende tien jaar dient te teelt groeide uit tot de meest ekspansieve
evolueren naar een mensvriendelijker, veili- van haar soort binnen de EG.
ger en milieurespekterende aktiviteit.
Aan de ministers Claes (Ekonomische Zaken), De Keersmaeker (Landbouw) en MayDat de flets als individueel vervoermiddel stadt (Financiën) stelde senator Willy Kuijvoor werk- en ontspanningsverkeer in de pers een dringende vraag welke financiële
toekomst een grotere bijdrage zal gaan leve- reddingsoperaties er voor de getroffen beren, wordt onderlijnd door de aanwezigheid drijven voorzien worden. De senator stelde
van verschillende tipes van hedendaagse een renteloos of voordelig overbruggingskrefietsen. In het kader van de Week van de diet voor als tegemoetkoming voor de betrokFiets (zie WIJ 5 april) lichtte Sauwens het ken vier- tot vijfduizend hektare.

FRUITTEELT

VU-MINISTERS
OPFTI
De VU-ministers Sauwens en Schiltz stelden elk een initiatief voor op de technologiebeurs Flanders Technology International. Als
federaal minister verantwoordelijk voor het
Wetenschappelijk Onderzoek stelde Schiltz
de promotiefolder voor het Vademecum Wetenschappelijk Onderzoek wqr. Deze losbladige publikatie zal voor elkeen die betrokken
is bij het wetenschappelijk onderzoek een
nuttige leidraad vormen. De eerste aflevering verschijnt in het najaar (inlichtingen:
Diensten voor Programmatie van het Weten-

5

WIJ — 26 APRIL 1991

DOORDEWEEKS

NAMIBIË...
Volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers
bracht van 6 tot 16 april een bezoek aan
Namibië. Vorig jaar nam hij reeds deel aan
een internationale parlementaire delegatie
die er als waarnemer bij de eerste vrije
verkiezingen optrad.
Doel van dit tweede bezoek, samen met
twee Britse parlementsleden, was na te gaan
hoe de demokratische principes van de
grondwet en de nationale verzoening in de
praktijk gebracht werden. Bij hun terugkeer
toonden de drie zich over het algemeen
optimistisch over de toekomst van Namibië.
Heel wat burgers, blank en zwart, schijnen
de jonge republiek een goed hart toe te
dragen, aldus H. Coveliers.

...EENJAAR LATER
Toch stelde hij vast dat de grootste partij,
de SWAPO, wel eens moeite heeft met de
demokratische spelregels. Anderzijds heeft
deze partij, die 41 van de 72 zetels in het
parlement heeft, een onafhankelijke ombudsdienst opgestart. Er werden nochtans
enkele schendingen van de mensenrechten
gekonstateerd, en de ombudsman pleit voor
regionale kantoren om deze beweringen te
kunnen onderzoeken.

Verleden zondag ging de nationale Chiro-aktie Stekelstrik door. Honderden
Chirogroepen doorheen Vlaanderen zetten een milieu-aktie op getouw. Gewapend met een stekelstrik trok men naar een uitgekozen plaats in de gemeente.
De bedoeling was de aandacht te trekken en te wijzen op het minder fraaie, het
gevaarlijke, het milieubelastende dat achter de strik schuilgaat. Op de foto
zien we een entoesiaste Chirogroep uit Hasselt bezig op de planeet Afval. De
jongeren haalden op een speelse manier zwerfvuil rond en leerden hoe een
schoner leefmilieu bij jezelf begint.
(foto p. BOISIUS)

Ook zijn er problemen met de integratie
van de voormalige guerrillastrijders in het
burgerleven. De hoge werkloosheidsgraad
gaat hand in hand met een belangrijke
straatkriminaliteit. De regering zoekt echter
naar een groter werkgelegenheidsaanbod
als oplossing, en niet naar een verhoogde
repressie.

vlak een vergissing van jewelste begingen.
Koeweit bleek immers helemaal geen demokratie te zijn, en, zo werd deze week duidelijk, lijkt ook helemaal niet zinnens om het
(zelfs maar een beetje) te worden. De Koeweitse regering verhinderde maandag een
perskonferentie die zeven oppositiegroepen
in een hotel wilden houden, enkele uren voor
het bezoek van de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Baker.

Tenslotte wees Coveliers op de Belgische
verantwoordelijkheden: samenwerking met
deze jonge staat dringt zich op. Aangezien
een groot gedeelte van de bevolking Afrikaans spreekt dient de Vlaamse Gemeenschap een kultureel akkoord met Namibië te
sluiten, aldus het kamerlid.

De nieuwe Koeweitse regering telt vele
nieuwe gezichten, maar de sleutelposten
blijven in handen van de familie van de emir,
s\e\kJaberal-Ahmedal-Sabah. In de nieuwe
regering werd geen enkel oppositielid opgenomen, en het is ook niet duidelijk of en
wanneer er ooit vrije verkiezingen komen.

KOEWEIT
De Verenigde Staten leverden een prachtjob in Koeweit. Het bezette landje werd in
een mum van tijd en op indrukwekkende
wijze bevrijd. Voor de show mochten zelfs
enkele andere landen van de Verenigde
Naties een beetje meevechten. Terecht stelde men dat de internationale gemeenschap
de wederrechtelijke bezetting van een land
door een ander land niet mag nemen. Het
probleem is alleen dat het arme Koeweit niet
het enige land is dat door een vreemde
mogendheid bezet was, maar dat het toevallig wel van zeer groot belang is omwille van
zijn rijke ondergrond. Maar die kritiek is niet
nieuw.

verlegen, daarom willen we u zijn reaktie ook
niet onthouden.
Volgens Valkeniers wordt Martens immigrant nummer één in Brussel. Martens wil
van twee markten oogsten, maar dreigt telkens van een kale kermis thuis te komen. De
premier wil in Brussel immers stemmen binnenhalen van zowel Franstaligen als Vlamingen. Een splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dreigt op die
manier wel helemaal onmogelijk te worden.
Martens kan misschien wel wat CVP-stemmen bijwinnen, maar Valkeniers meent niet
dat de premier stemmen zal afsnoepen van
andere partijen.

UITGAVEN
MARTENS
NAAR BRUSSEL
Premier Martens kreeg het hard te verduren toen bekend werd dat hij voor de volgende verkiezingen naar Brussel wil verhuizen.
Zowel van Franstalige zijde als uit Vlaamse
hoek voorspelt men Marlens een droevige
politieke toekomst in de hoofdstad. De redenen liggen voor de hand. Ook senator Jet
Valkeniers werd in Het Volk om zijn mening
gevraagd. De Dilbeekse fraktieleider in de
senaat zit zelden om een krasse uitspraak

Nu blijkt echter de grote voorvechters van
de demokratie zoals de Amerikanen zich zo
graag voorgesteld zien, ook op demokratisch
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Na drie maanden blijkt dat de uitgaven van
de departementen van de federale overheid
zoals verleden jaar volledig onder kontrole
zijn. Minister van Begroting Schiltz maakte
dit verleden week bekend.
Het uitvoeringsritme van de begrotingskredieten voor vastleggingen bedroeg einde
maart 29,6% tegenover 31,8% vorig jaar.
Voor de ordonnanceringen is de verhouding
24,6% t.o.v. 26,1%.
Hieruit blijkt dat, wat de federale staat
betreft, de door sommigen aangekondigde
krizisscenario's eens te meer politieke luchtspiegelingen bleken te zijn.

KORTWEG
• Op het SP-kongres werd Frank
Vandenbroitcke herkozen tot SPvoofzftter. Hij was de enige kandidaat. Ook voor het SP-partijburo vielen geen verrassingen te noteren. Er
waren evenveel kandidaten als vakatures.

HORMONENMAFIA
KRIJGT NIEUWE KNAUW

• Minister van Buitenlandse Zaken
Eyskens schreef premier Martens
een brief waarin hij schrijft te vrezen
dat de regeringsbesllssing on> geen
wapens te leveren aan Rwanda een
even grote blunder zal zijn als toen
de weigering om obussen te leveren
aan Groot-Brïttanniê.

Op dinsdag 16 april j . l . werd in een
boerderij te Klemskerke één van de grootste hoeveelheden hormonenpreparaten,
ooit in België aangemaakt, aangetroffen.
Aan Jaak Vandemeulebroucke die reeds
jaren geleden de kat de bel aanbond vroegen wij om een reaktie.

• Na twee maanden brandbestrijding
In Koeweit, slaagden 's werelds beste
brandweerlieden er nog maar in om
54 van de meer dan 500 brandende
oliebronnen te blussen.
• Björn Borg slaagde niet echt in zijn
come-back. Eens de wedstrijd tegen Arrese begonnen was bleek dat
er van de kwaliteiten van het intussen
34-]artge tenniswonder (voorlopig?)
niet veel meer overschiet.
• De IVIechelse politie stelt voortaan
geen processen-verbaal meer op bij
ongevallen met enkel stoffelijke
schade.
• Voor wie daar nog mocht aan twijfelen, de CVP is voor het Vlaams
karakter van Vlaams Brabant. Daarom stapt de CVP niet mee in de
betoging van het Aktiekomitee Vlaanderen ' ^ van zondag a.s.
• De Brusselse CVP-mintster Jos
Chabert is overigens misnoegd over
de aanvallen van het Davidsfonds
op Europa. Volgens Chabert werd
hierover binnen deze vereniging geen
overleg gepleegd. Chabert Is immers
ai veertig jaar trouw lid van het Davidsfonds, maar nog nooit werd hem
om zijn mening gevraagd.
• Oe diefstal uit auto's steeg het
voorbije jaar gevoelig. De „gewone"
diefstal zoals zakkenrollen daarentegen daalde. Ook werden minder fietsen gestolen. Over vandalisme, handtastelijkheden en andere vormen van
„kleine kriminaliteit" zijn geen cijfers
beschikbaar.
• België sloeg voor één keer eens
een mooi figuur in het buiteniand,
door de snelheid waarmee ons land
een humanitaire aktie op gang bracht
en para's naar Iran stuurde die er
een tentenkamp zouden bouwen.
IMaar het dndigt weer een Belgenmop
te worden: de para's mochten zonder
visum of paspoort Iran niet in. Alleen
was het nog niet duidelijk'wie daarvoor nu de verantwoordelijkheid
draagt, Iraanse of Belgische autoriteiten.

„Eindelijk begint ool( de Belgisclie overheid - weliswaar onder zeer sterke druk van
de Europese kommissie - stilaan te begrijpen
dat ze de illegale hormonencircuits moet
aanpakken. Daarom nam ze in december
1990 een aantal zeer konkrete maatregelen,
die in de goede richting gaan en die overigens een aantal van mijn suggesties letterlijk
overnamen. Het belangrijkste daarvan was
de verhoging van de strafmaat ten aanzien
van handelaars in hownonenprodukten."
• lUlaar het gaat reeds lang niet meer om
hormonen alleen...
„Gewiekste handelaars verspreiden zogenaamde B-agonisten of herverdelers, zoals
Clenbuterol, Salbutamol, ...En het houdt niet
op: wetenschapsmensen vertelden mij onlangs dat er terzake al meer dan 85 varianten
bestaan, zodat het achterhalen ervan steeds
tuten werden aangeduid die het hormonenmoeilijker wordt.
dossier met speciale aandacht volgen.
Er zijn ook steeds meer en meer aanwijzigingen dat naarmate de afschaffing van de f^eer en meer is er ook sprake van verEuropese binnengrenzen tegen begin 1993 hoogde samenwerking, zij het niet officieel
dichterbij komt, de hormonenzwendel zichen dus al te vaak op informele en vrijwillige
internationaliseert, met filialen en ontsnap-wijze tussen de vaak bewonderenswaardige
pingsroutes tot in welbekende belastingspa-ambtenaren die met dit dossier belast zijn.
En het ene dossier brengt natuurlijk steeds
radijzen als de eilanden Mann en Jersey
nieuwe gegevens en aanwijzingen voor antoe."
^
dere, nog niet opgeloste zaken."
• En dan Is er „de ontdekl^ing" van de
• De strijd is dus nog niet gestreden.
gigantische hoeveelheid in bperderij De
Welke maatregelen moeten er nog genoRode ^oort te Klemskerke...
men worden om de pest helemaal uit te
,,Inderdaad, te Klemskerke werd wellichtroeien?
de tot nu toe grootste hoeveelheid hormonenpreparaten ontdekt. l\/leer dan 100 zak- „Een van de eerste maatregelen die snel
ken poeder, evenveel flessen en injektienaal-genomen moet worden is de oprichting van
een nationale koördinatiecel, met verantden!
De strijd tegen het illegaal gebruik van woordelijken van de gerechtelijke wereld, de
hormonen in de vetmesterij boekt het jongsterijkswacht, en ambtenaren van het ministerie
van Landbouw en Volksgezondheid, zo mojaar dus gelukkig het ene sukses na het
andere. Steeds meer en meer netwerken gelijk zelfs uitgebreid met fiskalisten en accountancy-specialisten.
Vanzelfsprekend
worden opgerold. Vaak vallen de speurders
van de ene verbazing in de andere. Het is wordt het hoog tijd- dat deze diensten de
inderdaad onbegrijpelijk hoe ih^moreel ennodige komputer-randapparatuur krijgen zolichtzinnig sort/migen omspringen met de dat de verschillende inlichtingen en dossiers
volksgezondheid, vandaar dus denodd^^k'gemakkelijk opgevolgd kunnen worden.
aan een streng optreden."
Een dergelijke koördinatiecel is natuurlijk
ook noodzakelijk op het brede Europese nivo
• U voert reeds jaren een strijd tegen de
omdat het ook hormonencircuit zich heeft
hormonenmafla. Kunt U dus van positieve
geïnternationaliseerd.
rezultaten spreken?
Het oprollen van het immense net in West„l\/lijn jarenlange strijd tegen de hormo- Vlaanderen toont aan dat we rezultaat boenenhandel had ondermeer tot gevolg dat inken, maar er valt nog een lange weg te
alle gerechtelijke arrondissementen substi-gaan."
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
Ensor schilderde oott De Intocht van Kristus in Brussel.
Heeft Martens zich daarop geïnspireerd om zijn transfer vanuit Gent aan te vragen? De
(commentaren hierrond gaan
hun ganq.
De bSoging te Brussel, nu zondag, zet vele pennen in bevieging.
En met de Vlaamse internationale technologische t}eurs witten we nog eens aantonen dat
„wat we zelf doen", enz...
(W.V.B.)

ffir LAATSTE NIEUWS
Zijn volgende regels uit Vlaamse bekommernis of uit l(onkurentievrees geschreven?
„Met zijn voornemen toont Martens ook
aan, dat hij een wel bijzonder vreemde l<ijl<
heeft op de staatshervorming die de Vlamingen, nog steeds een meerderheid in dit land,
wensen. Zij eisen, zoals de CVP, al jaren de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. En het is juist op deze
gebundelde stemmenmarkt dat de premier
zijn oog laat vallen. Bovendien onderstreept
hij, door de senaatslijst te kiezen, dat hij
geen komaf wil maken met de hervorming
van het tweekamerstelsel en de raden. Of
was het dan toch maar een oprisping en een
vluchtpoging om een tweede nederlaag tegen de Gentse Verhofstadt te ontwijken?"

rechtstreeks verkozen Vlaams parlement
moet kunnen vormen, dient overigens bij
prioriteit werk te maken van een allesomvattend beleid ter bescherming van VlaamsBrabant. Laat zij de toestand op zijn beloop
dan dreigt dit deel van Vlaanderen verloren
te gaan. En de fout zal dan vooral bij ons
liggen.
Zij die daar schouderophalend over doen
en deze bekommernis afdoen als een verouderde Vlaamse refleks vergissen zich. Er is
feitenmateriaal voldoende voorhanden om
onweerlegbaar aan te tonen dat VlaamsBrabant sociaal-kultureel reeds al te zwaar
lijdt onder de zuigkracht van Brussel als
hoofdstad van dit land en als hoofdstad van
Europa."

De Standaard
In het recente debat over „Europa zegen of doem voor Brussel en Vlaams
Brabant" doet Manu Ruys zijn duit in het
zakje.
„De kernvraag is of wij Brabant laten
uitverkopen. Of wij gedogen dat de hoge
ambtenaren, de topmanagers van de Eurokratie die zich in Brabant installeren in de
groene, residentiële wijken - de echte reservaten -, van daaruit hun nieuwe gemeente
gaarstoven voor de Euro-verbrusseling.
De Nederlandstalige die belang hecht aan
zijn taal, kuituur en identiteit, wil niet in een
Brabants Bokrijk wonen. Hij wil leven in een
open en gastvrij land, maar dan wel een,
waar hij zich kan thuis voelen. Hij wil geen
indiaan worden in een Vlaams reservaat,
waar de nieuwe elite in haar talen het hoge
en beslissende woord voert."

Knack
Lou De Clerck snijdt hetzelfde tema aan
en waarschuwt voor schouderophalende
euforie.
„De Vlaamse regering, die zo vlug mogelijk een demokratische samenspan met een
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Frans Verleyen waarschuwt voor een
Europese pletrol die de kulturele verscheidenheid zou platwalsen.
„Het „Europa dat men in elkaar aan het
flansen is"lijkt op een vermorzelende machine die voor zowel de politieke als kulturele
gelijkschakeling van de mensen aan het

zorgen is. Ze is een tipe-voorbeeld met alle
kenmerken van de multinationale staat: een
centrale overheid (bijna prinselijk geïnkarneerd door Jacques Delors die beweert dat
binnenkort vier op vijf van alle belangrijke
beslissingen door de Kommissie genomen
zullen worden) tegenover de staten als ondergeschikte besturen. Dit Europa kan niet
bestaan zonder ethnische en staatkundige
vervaging. Want het is geen Gemenebest
aan te worden, maar een strak gecentralizeerde unitaire superstaat. Lokale wetten en
reglementen, aangepast aan de eigenaardigheden van bevolkingen en hun geschiedenis, worden gevoelloos omver gewalst (...).
De Europese machine vormt niet alleen
een bedreiging voor alles wat kleinschalig is.
Ze bevat ook de kiemen van oudenvets
imperialisme, stilaan ook met inbegrip van
de eeuwige militaire nostalgie. In feite zit het
Euronationalisme hopeloos vast in een totaal
achterhaalde staatsnationalistische idee.
Het redeneert nog op dezelfde wijze als
Louis XIV'

TTET BELAHC YAK LIHBURP
Onder de titel „Zelf doen" heeft IMarc
Platel zijn bedenkingen bij de Vlaamse
technologiebeurs.
„FTI zal wel voor eeuwig en drie dagen
met dat ongelukkige engelstalige etiket opgezadeld blijven. Niet weinigen in Vlaanderen blijven ten onrechte geloven dat in anglofiele pseudo-europeaniserende snobisme de
deur is voor Vlaanderen om zich buiten de
eigen grenzen te laten kennen. Maar ook die
oprisping mag de FTI'91-pret niet bederven.
Vlaamse zelfstandigheid kan dus inderdaad zinvol zijn. De opeenvolgende staatshervormingen bieden ons en de andere Belgen kansen om een en ander zelf te doen.
Niet alleen maar het organiseren van al dan
niet suksesrijke beurzen, maar we kunnen
ons ondenvijs afstemmen op de 21ste eeuw,
ons sociaal welzijn verder uitbouwen, het
nodige geld bijeenscharrelen om ons leefmilieu wat leefbaarder te maken. We hebben
onze ekonomische welvaart grotendeels in
eigen handen."

WETSTRAAT

EEN KONKREET PROJEKT
VOOR VLAAMS-BRABANT

D

E basissituatie is beleend: inwijl<ing van kapitaall<rachtigen die
de grond-, bouw- en huurprijzen
drastiscti omhoog drijven, wat
resulteert in een speculatieve
druk met versnelde verstedelijking tot gevolg. Dit ten koste van
de natuurlijke en landschappelijke eigenheid van de Vlaams
Brabantse gemeenten. Volgens
Van Vaerenbergh-Brepoels is
een landinrichtingsprojekt het ideale instrument om voor de betrokken gemeenten een
nieuw grondbeleid te voeren dat enerzijds
beantwoordt aan de vereisten inzake huisvesting, tewerkstelling, verkeer en kulturele
voorzieningen en anderzijds in zeer hoge
mate rekening houdt met een verantwoord
milieubeleid en de ekologische draagkracht
van dit karaktervolle landschap.

LANDINRICHTING
Het dekreet van 21 december 1988 legt de
struktuur van de Vlaamse Landmaatschappij
vast. Het vormt tevens het juridische kader
dat de landinrichting in Vlaanderen mogelijk
moet maken.
Sindsdien heeft de verantwoordelijke minister Kelchtermans reeds twee pilootprojekten in gang gezet: de Westhoek en noordoost Limburg. Het is de taak van de Vlaamse
Landmaatschappij om in te staan voor de
begeleiding en uitvoering van de landinrichtingsprojekten. Een speciale kommissie
landinrichting adviseert de minister welke
gebieden bij voorrang in aanmerking komen.
De Gemeenschapsminister duidt tenslotte
de gebieden aan en legt deze nadien als
voorstel voor aan de Vlaamse Regering.
De studie die de Vlaamse landmaatschappij uitvoert omvat een onderzoek naar de
noodzaak van het projekt en bestaat uit een
beschrijving van de bestaande toestand met inbegrip van de ekologische waarden -,
de inventarisatie van de behoeften, de ontleding van de ruimtelijke aanspraken en de
programma's van de onderscheiden overheden.

,KLEIN ZWITSERLAND'
Voor Van Vaerenberg - Brepoels is het
gebied ten zuiden en zuid-westen van Brussel het meest voor landinrichting geschikt.
Deze streek - tussen Brussel en de taalgrens

- omvat het grondgebied van de gemeenten
Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren. Óp de verstedelijkte kernen na is het in
zijn algemeenheid een relatief gaaf, open
gebied met een sterk groen karakter gebleven. Sommige delen ervan worden in de
volksmond als „Klein Zwitserland" bestempeld. Het landinrichtingsprojekt heeft hier als
eerste taak het groene karakter te bestendigen en te versterken.
Anderzijds stelt zich specifiek het probleem van de ,,serre-kompleksen". Door de

Op vele domeinen wordt de
leefbaarheid en de l^walitelt
van de leefomgeving in de
Vlaams-Brabantse gemeenten
aangetast. De stadsvlucht uit
Brussel naar deze gemeenten
en de inwijking van kapitaalkrachtige anderstaligen naar
Vlaams Brabant tasten het eigen karakter van deze streek
aan en dit ten koste van hen die
er sinds jaar en dag wonen,
werken en leven.
De werkgroep „Leefbare toekomst" van het Toekomstplan
voor Vlaanderen stelde zich tot
doel de open ruimten In Vlaanderen en dus ook deze van
Vlaams Brabant In bescherming te nemen. Ze formuleerde
een voorstel tot landinrichtingsprojekt voor de gemeenten Overi se-Hoeilaart-Tervuren-Huldenberg.
Dit konkrete voorstel werd
door de kamerleden Etienne
Van Vaerenbergh en Frieda
Brepoels als open brief aan de
verantwoordelijke
minister
Kelchtermans overgemaakt.
ineenstorting van de druiventeelt zijn de
bestemmingsvoorschriften van het gewestplan achterhaald. Anderzijds geven die bestemmingsvoorschriften van van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse meerduidige mogelijkheden aan. In de serre-kompleksgebieden kunnen wettelijk para-agrarische of zelfs
ambachtelijke aktiviteiten georganiseerd
worden, hoewel deze gebieden nochtans
funktioneler zouden kunnen ingericht worden als zuiver landbouw of groengebied.
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Samen met zijn kollega Frieda Brepoels en de betrokken gemeenten
ontwierp Etienne Van Vaerenbergh
een projekt van landinrichting voor
Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en
Tervuren.
Door middel van het landinrichtingsprojekt
moet het mogelijk zijn een objektieve afweging te maken van de verschillende belangensektoren, waarbij het open en groene
karakter van de streek steeds centraal dient
te staan. Op deze wijze kan onrechtstreeks
de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel afgeremd worden, en hierdoor de verfransing.
De eerste belangrijke stappen in de realisatie van dit projekt zijn reeds gezet. Vanaf
het begin werden de gemeenten bij de voorbereiding betrokken. Hierbij bleek al snel de
gemeenschappelijke interesse omdat het tegemoet komt aan de binnen de gemeentebesturen reeds lang gekende problemen. Landinrichting bleek ook voor hen het ideale
instrument om op een voor hen goedkope
manier de gestelde interne en intergemeentelijke problemen op te lossen.
Het voorstel tot landinrichtingsprojekt
„Overijse-Hoeilaart-Tervuren-Huldenberg"
zal binnenkort ingediend worden bij de kommissie voor Landinrichting. Deze kommissie
zal het voorstel onderzoeken en een advies
formuleren voor minister Kelchtermans.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft
ondertussen het initiatief als ,,open brief"
reeds ingeleid bij de betrokken minister. De
kiemen zijn gelegd, het is aan minister Kelchtermans het konkreet gestalte te geven.
(P.H.)
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WETSTRAAT

ERC MET NATUUR
VERZOENEN
Onlangs zette het Bestuur van de Kempense Steenkoolmijnen het licht op groen om
het ERC-projekt (ERC staat voor: Edukatle
en Europees, rekreatie en research, kreativiteit en kuituur) op te starten.
De verwezenlijking ervan hangt in grote
mate af van de medewerking van de Vlaamse regering, die instaat voor de overheidssteun maar ook voor een belangrijke wijziging van het gewestplan (1860 ha).
Vooral dit laatste is een doorn in het oog
van kamerlid Frieda Brepoels. De voorgestelde wijziging van gewestplan slaat op
meer dan 1000 ha natuur- en bosgebied. Om
die reden interpelleerde ze de gemeenschapsministers voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening.

OPEN RUIMTEN

~

Heel konkreet wilde Brepoels de te wijzigen oppervlakte kennen, alsook de wijze
waaarop deze grootschalige wijziging verzoend kan worden met het bosdekreet en de
groene hoofdstruktuur Vlaanderen. Ze pleitte krachtig voor voldoende ekologische randvoorwaarden, en zo nodig voor alternatieven
van inplanting teneinde verdere verspilling
en versnippering van open ruimten te beletten.

Het antwoord van Waltniel klonk bevredigend. Niet de volledige oppervlakte is voor
rekreatie bestemd. Binnen de globale afbakening van het projekt zal een verdere detaillering doorgevoerd worden, en in ekologische gebieden rekening gehouden worden
met de basisvoonvaarden.

VOOR EN TEGEN?
Minder éénduidig was de reaktie van
Kelchtermans. Enerzijds toonde hij zich fel
voorstander van het projekt omwille van de
ekologische winst (?). Anderzijds kon wat
hem betreft slechts zo'n 350 è 400 ha,
waarvan 90% industriegebied, van bestemming veranderen. Dit klinkt erg verbazend:
de minister moet toch weten dat de ekologische gevolgen van het mega-projekt niet
beperkt zullen blijven tot 400 ha. Hoe kan
men in dit dossier én voorstander van het
projekt én pleitbezorger van groene hoofdstrukturen zijn?

KLEINE PROJEKTEN
Frieda Brepoels verklaarde het ERC-projekt op de voet te volgen. Opbouwend verwees zij naar Nederlands-Limburg waar de

• Half maart besloten de kamerleden, de
beslissing over een parlementair onderzoek
van het S/Vco-dossier uit te stellen tot na de
afloop van het administratief onderzoek. Minister voor Buitenlandse Zaken Eyskens zal
binnen een drietal weken de rezultaten hiervan bekend maken.
• Niet zonder belang zijn de wijzigingen die
werden aangebracht in het wetboek van de
Belgische nationaliteit. Bondig samengevat
beogen zij de automatische toekenning van
de Belgische nationaliteit aan migrantenkinderen van de derde generatie en, mits een
aantal voonwaarden, aan migrantenkinderen
van de tweede generatie.
• Verder stemde de Kamer in met een
grondwetswijziging, die de funktie van
staatshoofd toegankelijk maakt voor vrouwen.
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HULP AAN
KOERDEN...
Zowat in alle parlementen van dit kontinent
kwam de tragedie van de Koerden ter sprake, en werd tegelijkertijd fel aangedrongen
op hulpverlening.
Het voorbeeld werd gegeven door het
Europees Parlement. Op initiatief van Jaak
Vandemeulebroucke en zijn EVA-fraktie
werd ingestemd met een resolutie, die krachtig de volkerenmoord op de Koerden door het
regime van Saddam Hoessein veroordeelt.
De Europese Raad van Ministers werd om
doeltreffende en toereikende steun verzocht,
de Verenigde Naties aangemaand om door
een wijziging van het Handvest „verder te
gaan dan het louter in stand houden van
nationale grenzen".

...MAAR NIET
IN VLAAMSE RAAD

P-SPROKKELS
• De zittingsdagen werden vorige week netjes opgedeeld tussen Kamer, Senaat en
Vlaamse Raad.

meer dan één miljoen rekreanten verdeeld
zijn over kleinere, aan het landschap aangepaste projekten.
Deze vorm van rekreatie - met maksimaal
behoud van landschap en natuur - moet ook
aan de Vlaamse zijde van de Maas mogelijk
zijn.

• In de Senaat kaartte Bob Van Hooland
nogmaals het blijvende probleem van de
Verkeersveiligheid aan. Hij vroeg zich af, of
er niet een andere en effektieve struktuur
nodig is om bvb. via een heel precies projekt
dit probleem professioneel aan te pakken.
• De Vlaamse Raad stemde in met een
viertal ontwerpen van dekreet. Namens haar
fraktie vertolkte Frieda Brepoels een gunstig
advies bij de oprichting van de MINA-Raad
en het initiatief dat de isolatie en de ventilatie
van gebouwen reglementeert.
• Eenzelfde positieve benadering verkreeg
het dekreet inzake het Vlaams Provinciefonds vanwege Etienne Van Vaerenbergh.
• Verder aanhoorde de Raad tal van interpellaties en vragen. Vermelden we deze van
Jan Caudron over de selektieve inzameling
van klein gevaarlijk afval en van Frieda
Brepoels over het ERC-projekt en de ondertiteling van informatieve TV-programma's.
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Ook in Kamer en Senaat kwam het drama
van de Koerden indringend ter sprake. Bij de
initiatiefnemers hoorden uiteraard de VUfrakties: Willy Kuijpers en Walter Luyten in
de Senaat, Nelly Maes in de Kamer.
Terecht trok Walter Luyten met de problematiek ook naar de Vlaamse Raad. Kunnen
we niet een deel van onze Vlaamse begroting bestemmen voor hulp aan de Koerden?
Kunnen niet een konferentie beleggen om
juridisch het volkenrechtelijk bestaan van
alle volkeren te verzekeren?
Het antwoord van voorzitter Gaston Geens
van de Vlaamse regering was ronduit beschamend : „De heer Luyten zou zijn vraag
beter richten tot de nationale minister".
Geen geld dus voor de Koerden, ook niet via
bvb. een vereniging of instelling die federaal
werkt.
Waarop Walter Luyten weliswaar binnensmonds, maar woedend murmelde: „Dan
doen we het zelf". Wat ook gebeurde.

HET VLAAMSE HEIR

VLAANDERENS TOEKOMST
IN EUROPA
Vorige week zondag hield de Vlaamse
Volksbeweging haar nationaal Kongres in
Kortrijk onder het motto: „Onze toekomst in
Europa : Vlaanderen onafhankelijk?" Het
was sinds 1981 geleden dat de W B kongresseerde. Meer dan 200 kongresgangers kozen voor een onafhankelijk Vlaanderen binnen een konfederaal Europa.
Vier reeksen resoluties werden tijdens
deze ledenvergadering goedgekeurd. In een
reeks resoluties werd België afgewezen. Het
konfederalisme op het Belgisch niveau is
voor de W B geen oplossing. Het subsidiariteisbeginsel wordt in één ruk toegepast: alle
Belgische bevoegdheden moeten Vlaanderen en Wallonië te beurt vallen. Brussel
behoort tot Vlaanderen en de Franstalige
Brusselaars krijgen een zekere vorm van
medebestuur. Met de huidige maatschappelijke realiteit en de bestaande regeling voor
Brussel wordt geen rekening gehouden.
In een tweede reeks Europese resoluties
wordt Brussel als zetel van de politieke
instellingen in Europa afgewezen. Het Europese parlement, de Kommissie en de ministerraad moeten „in het belang van Vlaanderen weg uit Brussel." Of de zaak zo opgelost
wordt, valt te betwijfelen.
De ganse problematiek Vlaams Brabant
en de Europese funktie voor Brussel wordt
meteen op de rekening geschreven van één
welbepaalde groep, nl. de rijke buitenlanders
en Eurokraten. Meteen wordt het oude vijandbeeld van België vervangen door een
nieuw: Europa. Met feiten als de verdere
verstedelijking van Brussel en het uit zijn
voegen barsten van een stad, die nog steeds
een goedkope vestigingsplaats is in vergelijking met andere Europese hoofdsteden en
een centraal gelegen uitvalsbasis voor bedrijven, wordt geen rekening gehouden. Dat
Vlaanderen zijn ekonomische welvaart voor
een groot deel te danken heeft aan de
Europese funktie van Brussel wordt op deze
manier ontkend. Anderzijds is de zorg voor
het behoud van de eigenheid van Vlaams
Brabant meer dan terecht. Maar een VlaamsBrabant zonder Europeanen of andere
vreemdelingen is terecht aan de vooravond
van de 21ste eeuw „de droom van het
reservaat", zoals G. Fonteyn recent schreef.
In een derde reeks resoluties wordt opgekomen voor de rechten van het Nederlands als
volwaardige Europese taal. Zowel het bestuurlijke als het openbare leven in Vlaanderen moeten uitsluitend in het Nederlands
verlopen. In een vierde reeks resoluties
wordt gepleit voor een toenadering tot Nederland, via een goed gebruik en een uitbouw van de Taalunie. De verdere uitbouw
van de Taalunie moet de eigen kulturele

identiteit uitdrukkelijk bevorderen. Er moet
een strukturele samenwerking komen tussen
Vlaamse en Nederlandse universiteiten en
hogescholen. Vlaanderen en Nederland
moeten in het buitenland op kultureel vlak
gemeenschappelijk optreden. Het EG-Ver-

drag moet aangevuld worden met een paragraaf die aan de lidstaten/deelstaten de
uitsluitende bevoegdheid inzake taal- en kultuurbeleid toekent. Deze twee eisen komen
alvast uitgebreid aan bod op de VU-Kultuurdag van 5 mei a.s. in Antwerpen.
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E. Jacqmainlaan 10u.

Net als vorig jaar organiseert het Aktiekomitee Vlaanderen '90 een lentemanifestatie
in Brussel. De organisatoren vragen biezondere aandacht voor de Vlamingen in Brussel.
Tevens willen ze onze solidariteit met
Vlaams-Brabant beklemtonen.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten zet haar
schouders onder deze manifestatie. Allen
samen kunnen we zorgen voor een opvallende, frisse en ludieke aanwezigheid van onze
partij.
Samenkomst te Brussel: E. Jacqmainlaan,
kruising met de Boudewijnlaan (naast het
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nieuwe gebouw van de Vlaamse Gemeenschap). Verzamelen om 10 uur. De VU
Vlaamse Vrije Demokraten verzamelen rond
de aktiebus van VUJO, vlak bi] het kruispunt
Jacqmainlaan-Boudewijnlaan.
Parkoers: Jacqmainlaan, De Brouckéreplaats, Anspachlaan, Lemonlerlaan, Doornikstraat, Rouppeplein.
Na de betoging organiseert de VU Vlaamse Vrije Demokraten van het arrondissement
Brussel voor zij die nog wat willen napraten
een gezellig samenzijn in kaffee 't Schuurke,
Oude Graanmarkt 25. Iedereen is er welkom.
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VLAAMSE BEWEGING

VLAAMSE BEWEGING
ALS ZINGEVING

J

EF MATON is hoogleraar aan de
RUG en ekonoom van vorming. In
de VU Is hij geen onbekende: als
ekonomist leverde hij bijdragen tot
bijna alle kongressen, en van 7 9
tot '89 was hij ondervoorzitter van
de partij. Sedert de jongste verkiezingen voor het VU-partijbestuur
maakt hij er geen deel meer van uit.
Deze biografische gegevens zijn
waarschijnlijk overbodig, maar ze
zijn belangrijk, om de achtergrond van Maton's artikel te begrijpen. Want de gewezen
VU-ondervoorzitter schreef een ingewikkelde filozofische bijdrage, waarin hij de bouwstenen van de flamingante wereld als zingevingssisteem onderzoekt. In een volgende
uitgave zullen we Jet Maton zelf aan het
woord laten. Hier volgt een beknopte samenvatting van zijn bijdrage.

KULTURELE KOSMOS"
De „kulturele kosmos" van het flamingantisme van het interbellum heeft volgens Maton volgende kenmerken: Vlaanderen was
een biotoop. Een van de eigenschappen van
een biotoop is zijn relatieve geslotenheid,
zijn hoge graad van autonomie en de beperkte kommunikatie met andere biotopen. Om
dit te verklaren verwijst Maton naar de volgende elementen: de onderontwikkeling, de
impermeabiliteit, kenmerkend voor een volk
dat schoolse kennis mist, de traagheid van
de kommunikatie en, niet in het minst, de
torenhoge omheining die de alomtegenwoordige Kerk en de Vlaamse beweging rond het
volk hadden opgetrokken.
Binnen die omheining ontwikkelde zich
onder een brede kring van onderwijzers,
onderpastoors en heimatschrijvers een specifieke kuituur die het denken, voelen en
handelen van meerdere generaties heeft
beïnvloed. Het weefsel dat zo tot stand kwam
was volksgericht: volkse wijsheden, spreuken, verhalen en liederen werden geïntegreerd met het doei gerechtigheid voor en de
verheffing van het (arme en kleine) volk te
bekomen. Zo kwam een kosmos tot stand die
de flamingant een normenstelsel oplegde:
edelmoedigheid, rebelsheid, standvastigheid, trouw en kosteloos engagement werden hoog aangeslagen. Zo ontstond het
flamingantisme als een globaal zingevingssisteem.
Dit zingevingssisteem had gevolgen voor
de manier waarop de flamingant aan politiek
deed. Het uiteindelijke doel was een land van
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belofte, dat Vlaanderen heette, maar veel
meer was dan een federale staatsstruktuur of
een staatshervorming. Vlaanderen was eerder een ideaal en een utopie.
De bewaarplaats van de utopie is volgens
Maton de beweging. Dit geldt in Vlaanderen
evenvoor het kristendom, het socialisme zowel als het liberalisme. De beweging voedt
de politiek, ze is de voedingsbodem en
kweekplaats van nieuwe ideeën, spruitend
uit dezelfde bron of stroom.
Volgens Maton evenwel heeft de VU de
Vlaamse beweging leeggezogen en ontzegt
ze haar het recht om aan politiek te doen,
vermits de politiek moet gevoerd worden
door beroepspolitici, die het klappen van de
zweep kennen. Hieruit volgt dat binnen het
Vlaamsnationaal domein geen heiligdom
meer is waar het ideaal beleefd en herdacht
wordt, geen broedplaats meer en geen uit-

In een bijdrage in iiet Jongste
nummer van Vlaanderen Morgen (2/91) tracht Jef iMaton de
kulturele itosmos van de
Vlaamse beweging weder samen te stellen. Vanuit dit blikveld trekt hij enkele belangrijke
konkluzies voor de huidige
Vlaamse beweging, en haar belangrijkste politieke drager, de
Volksunie.
wijkmogelijkheid voor diegenen, die terecht
of onterecht, door de niet altijd verheffende
spelregels van de politiek ontgoocheld en
gekwetst zijn, of die eenvoudigweg de spelregels van de dagjespolitiek afwijzen.
Aansluitend stipt Maton aan dat een zingevingssisteem met noodzaak normverschaffend is voor de persoon. Dit betekent dat het
een pakket aan etische handelingsvoorschriften inhoudt, die zeggen wat afkeurenswaardig, en wat lovenswaardig is. Wanneer
deze groepsnormen opgeheven worden, is
de desintegratie van de groep gestart.

BEVRIJDINGSBEWEGING
In het Vlaamsnationalisme lagen deze
groepsnormen hoog. Ze waren veeleisend
voor het politieke én het persoonlijke gedrag : een graad van altruïsme, die hoger lag
dan de middelmaat. Idem voor de rechtvaar-
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Jef Maton: „Verwikkeld in het politiek lijf-aan-lijf gevecht van elke dag,
lopen ook wij het gevaar aan reduktie
te d o e n " .
digheidszin. Idem voor het beoefenen van
het schone. Bovendien zit er in de kulturele
kosmos van de flamingant zoals bij alle
bevrijdingsbewegingen van onderdrukte volkeren een messiaanse verwachting. De toekomstige staat is de omgekeerde wereld van
de niet-aanvaardbare realiteit van het ogenblik. Maton geeft de negro-spirituals, de
gospelsongs, de bevrijdingsteologie en de
kerken als vluchthaven in de Baltische staten
en Polen als voorbeeld van uitingen van deze
messiaanse verwachting. Maton verwijst
naar het simbool AVV-VVK dat opgang
maakte aan het IJzerfront (hij verwondert er
zich over dat jonge linkse intellektuelen, die
toch iets moeten weten over bevrijdingsbewegingen, zich hierover verbazen). Meer
zelfs, Maton legt in het verschijnsel dat
Messiaanse bewegingen de neiging hebben
om te personalizeren de link naar bepaalde
eigenaardige verschijnselen in de geschiedenis van het Vlaamsnationalisme, zoals de
invloed van Cyriel Verschaeve.

VLAAMSE BEWEGING
En tenslotte wijst Maton nog op een ander
kenmerk van de bevrijdingsbewegingen: de
verdrukten kunnen niet omgaan met de
macht, dit in tegenstelling met hun verdrukkers. Méér nog, zij voelen de bestaande
machtsuitoefening en het spel van koalities,
waarvan zij sinds generaties het slachtoffer
zijn, aan als in se ongerechtigd en onrechtmatig. De nieuwe staat is er dan ook een,
waar het recht niet door de macht wordt
bepaald.

VAN VERLEDEN
NAAR HEDEN
Deze kulturele kosmos brak na wereldoorlog II om verschillende redenen aan scherven. Vlaanderen werd langzamerhand als
biotoop vernietigd, wetenschap en techniek
namen de plaats in van gedichten en miten.
Verbeterde kommunikatie bracht grotere kuituren binnen. Van binnenuit wilden sommigen ten allen prijze het plein oversteken,
maar niet met het volk, wel als individu.
Anderen rekenden af met het verleden dat
hen in hun jeugd had gekwetst. Het afstand
nemen van zijn volk of het proces van
mentale emigratie, is tevens de verloochening van zijn identiteit, aldus Maton. Ze heeft
geen zin en lost ook niets op.
De auteur gaat vervolgens in op de twee
hoofdkomponenten waarop deze afrekening
met het verleden betrekking had: de kerk en
het oorlogsverleden. Wat dit laatste betreft,
vormden de koncentratiekampen een breuk
in de geschiedenis, waar we vroeg of laat
mee in het reine zullen moeten komen. Wij
zijn hier nog niet doorheen, meent Maton,
maar we staan al verder dan de Oostenrijkers, de Fransen en de oh zo welbewuste
Hollanders.

Nochtans zijn de koele wetenschappers en
cerebralen in een beweging onontbeerlijk. Zij
moeten ons behoeden voor amateurisme,
onvoldragen dossiers en standpunten enz,
zegt Maton, zij moeten de definitie geven van
de termen die we hanteren, duidelijk maken
wat de fundamentele beginselen van een
zingevingssisteem inhouden voor de politieke praktijk. Maar ook moeten ze onze antennes zijn die nieuwe geluiden van buiten onze
vrij besloten kring opvangen en naar de
keuken van onze partij brengen.
Maar de reduktie van de mens tot een
ééndimensionale mens is de reduktie tot een
onmens. De homo politicus net als de homo
economicus wijst Maton af. Deze redukties,
tipisch voor het Amerikanisme, zijn evenzeer
fiktief als de vroegere sagen, maar zij zijn
dodend.

HOMO ECONOMICUS EN
HOMO POLITICUS
De politiek is een hard bedrijf voor diegene
die het mag of moet bedrijven. Het zich
bevuilen van de handen is hierbij onvermijdelijk. Venvikkeld in het politiek lijf-aan-lijf
gevecht van elke dag, lopen ook wij gevaar
aan reduktie te doen. En eliminatie van
waarden en waardevolle mensen, die aan
het profiel van bovengenoemde homines niet
voldoen. Dit gevaar bestaat voor iedere partij. Voor ons en Agaiev meer dan voor andere
partijen, omdat de buitenpolitieke beweging
die ons voedt, zwak gestruktureerd is en niet
over instituties beschikt.

Maton geeft het voorbeeld van de macht
van het aantal voorkeurstemmen in het partijstelsel en hun plaats in de hiërarchie van
de groep. Ik zou het betreuren, zo citeert
Maton zichzelf in een brief uit 1984 aan Paul
Van Grembergen, moest men in de Volksunie deze spelregels van de macht als
„goed" en „normaal" gaan beschouwen.
De homo politicus met zijn bepaalde kenmerken zoals hoog ambitienivo, list, handigheid
in het opbouwen van zijn imago behoort in
zijn uiterste vorm thuis in het domein van de
sociale biologie. Ik verkies te behoren tot het
ras van de homo sapiens sapiens.
Maton voegt hier tenslotte nog aan toe dat
deze houding tot een onhoudbare tegenstelling leidt tussen wat we ,,zijn" en het schijnbeeld, dat we ophangen voor de publieke
opinie, het elektoraat. Het overkomen wordt
belangrijker dan het zijn. Je kan dit spel een
tijdje spelen, maar niet blijvend. De ,,bijval"
van het publiek is geen waarborg voor de
waarheid van ons woord en de juistheid van
ons handelen.
En Maton besluit: We kunnen niet zonder
een normenstelsel, dat bepaalt wat gerechtigheid en goedheid is, dat ons toelaat onszelf als groep en persoon te beoordelen, dat
richtlijnen inhoudt voor de relaties tussen
personen binnen de groep, de relaties met
andere groepen en met andere gemeenschappen.
(pdj)
— Vlaanderen morgen, Te Couwelaarlei 134,
2100 Deurne-Antwerpen (03/326.05.05). Een
jaarabonnement (6 nummers) kost 700 frank, te
storten op rekening 409-8524961-63 t.n.v.
Vlaanderen Morgen.

De afrekening met de kerk speelt veel
nationalisten parten. Wij spelen op dit vlak
zoals vaak een alles-niets spel. Ofwel niets
meer aanvaarden, ofwel zich vastklampen
aan het oude traditionele katolicisme. Beide
houdingen zijn fout. Het is volgens Maton
politiek onwijs niet van dichtbij te volgen wat
er zich in het katolieke zingevingssisteem
aan vernieuwing voordoet.
Maton waarschuwt ook voor antiritualisme.
Dit is het gevolg van de voorbereiding van de
staatshervorming. Dan kan je met transcendente werkelijkheden, simbolen en rituelen
niet veel aanvangen. Er moet onderhandeld
worden, dossierkennis, koud logisch denken
en handelen zijn belangrijker.
Binnen de Vlaamse beweging betekent dit
antiritualisme de afwijzing van het zingevingssisteem en de simboliek die het zingevingssisteem ontsluiert, omdat je beiden niet
meer aangepast vindt. Dit is nochtans verkeerd, zegt Maton. De VU wil- immers een
waardenpartij zijn, maar je kan geen waarden inbouwen in het zingevingssisteem zonder metafizische premissen, oordelen over
transcendente werkelijkheden zoals het goede, het rechtvaardige, het sakrale, enz.

Maton: De afwijzing van het zingevingssisteem en de simbolielc dat dit sisteem
ontsluiert, is verkeerd.
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VROUWEN

VU-VROUWEN
FORMULEREN EISENPLATFORM
Op 16 maart had in Wemmei de jaarlijkse
ledenvergadering plaats van de VU-vrouwen. In de voormiddag w^erd gedebatteerd
over een gewijzigde maatschappijkultuur
o.l.v. Annemie Van de Casteele, ondervoorzitter van de VU-Vlaamse Vrije Demokraten.
Prof. Chris Vandenbroeke, futuroloog, stelde
dat sociologisch onderzoek aantoont dat de
laatste 10-15 jaar de mannenmaatschappij
op kantelen staat en de toekomstverwachtingen voor de vrouw meer dan ooit positief zijn.
De voornaamste reden is de gelijkwaardige
deelname van vrouwen aan het onderwijs.
Sinds vijf jaar studeren evenveel jongens als
meisjes in het universitair en niet- universitair
hoger onderwijs.

KADERFUNKTIE
Bea Rabe, gedurende 30 jaar kaderlid in
de bankwereld, gaf een boeiend relaas van
haar ervaringen en vooral veel goeie tips
voor vrouwen die het willen maken. Zij stelde
dat 30 jaar geleden een vrouw in een kaderfunktie een buitenbeentje was en één vreemde eend kreeg meestal alle kansen om te
slagen. Anno 91 is het aantal vrouwelijke
kaderleden toegenomen en hun aantal op
zich, is voldoende opdat de groep mannen
zich bedreigd gaat voelen.
Maar de vrouwen zelf hebben alle moeite
van de wereld om uit hun verzorgende rol te
treden, meisjes moeten vooral zachter worden opgevoed, vrouwen plannen nog te
weinig hun carrière. Binnen het onden/vijs
wordt stilzwijgend het traditionele rollenpatroon doorgegeven.
Ilse Dielen, kaderlid bij Fabrimetal, legde
de nadruk op het belang van positieve akties
om binnen tipisch mannelijke sektoren als de
metaalsektor roldoorbrekend te werken. Vol-

gens Annemie Van Winckel, emancipatiewerkster bij BRTN is de invloed van het
vrouwelijke imago in de media op de mentaliteitsverandering bijzonder groot.

BIJ DE KOMENDE
VERKIEZINGEN
Uit het panelgesprek bleek duidelijk dat de
arbeidsomstandigheden en karrièremogelijkheden van de vrouw nog steeds beïnvloed
worden door een aantal vooroordelen en
oude rollenpatronen. Opvoeding, onderwijs,
bij- en omscholing moeten inspelen op een
wijzigende maatschappijkultuur, waarbij
mannen en vrouwen een evenwaardige rol
krijgen.
De komende wetgevende verkiezingen en
de ondervertegenwoordiging van de vrouwen was het diskussiepunt in de namiddag.
Uit recente studiedagen betreffende deze
problematiek blijkt dat over alle partijgrenzen
heen dit een zeer teer punt is. De SP- en
PRL-vrouwen eisen 1/3 vrouwen op alle
lijsten en op alle verkiesbare plaatsen. De
PS- en CVP-vrouwen opteren voor 1/5 vrouwen teneinde geleidelijk via 2 op 3 te komen
tot volledige gelijke vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen. Agaiev streeft naar een
50/50 verdeling van de plaatsen en stelt voor
de plaatsen die voor vrouwen werden voorbehouden en niet werden ingevuld open te
laten bij gebrek aan vrouwen. Annemie
Neyts is tevreden met de helft van de strijdplaatsen en 1/2 van de opvolgersplaatsen.
Binnen de vergadering werd gewezen op het
onrealistisch en elektoraal karakter van sommige partijvoorstellen. Toch stelden de aanwezigen dat de vrouwen binnen de VU reële

kansen moeten krijgen om verkozen te worden.
Daarom werden een aantal maatregeien in
de vorm van een eisenplatform geformuleerd. De VU-vrouwen menen dat om een
zichtbare aanwezigheid van vrouwen op alle
lijsten te bekomen de helft van de lijsttrekkers een vrouw moet zijn. Wanneer dit niet
mogelijk is moet de plaats van eerste opvolger aan een vrouw worden toegewezen. Als
voorgaande maatregelen niet resulteren in
de beoogde vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement en de provincieraden,
dan dient dit via koöptaties in de Senaat
bijgestuurd te worden.

BAZISPRINCIPES
VAN HET FEMINISME
Dit eisenplatform werd toegestuurd naar
het ganse VU kader. Het resultaat is in alle
opzichten verbluffend en weldra krijgt deze
aktie een vervolg.
Tot slot hoopt Nora Tommelein, voorzitter
VU-Vrouwen, dat nu de VU Vlaamse Vrije
Demokraten de bazisprincipes van het feminisme (vrijheid en demokratie) in haar vaandel voert, mannen en vrouwen een evenredig
deel van de beschikbare mandaten in de
jonge Vlaamse staat zullen krijgen.
I„Q\

Bent U geïnteresseerd dan kan U nog
altijd een eisenplatform aanvragen
op het Algemeen VU-sekretariaat,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
(02/219.49.30), en dit zo snel mogelijk terugsturen naar lietzelfde adres,
t.a.v. Greet Claes.

„Naar een gewijzigde maatschappijkultuur" was het tema van een panelgesprek georganizeerd door de VU-vrouwen
V.l.n.r. voorzitter Nora Tommelein, Chris Vandenbroeke, Bea Rabe (Kredietbank), Annemie Vandecasteele (moderator), Ilse Dielen (Fabrimetal), Annemie Van Winckel (BRTN) en Greet Claes (verslaggeefster).
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AKTIE

VLAANDEREN HELPT
KOERDISTAN

Iraakse Koerden koesteren zich in de zon in hun tentenkamp aan de Iraaks-lraanse grens.

D

E telefoon in het kantoor van
Veerie Wijfels, namens SOSZiekenhuizen mede-koördinator
voor de aktie Vlaanderen-Koerdistan, staat roodgloeiend. Na
vijf minuten wachten krijgen we
haar eindelijk te pakken. Ze
klinkt gejaagd, spreekt snel, een
gevolg van de telefoontoevloed
waar ze de jongste tijd mee af te
rekenen krijgt. De aktie loopt als
een trein, vertrouwt ze me toe, het is niet bij
te houden.

De telefoon houdt niet op te rinkelen: niet
alleen partikulleren die met een stapel oude
maar niet versleten winterjassen zitten, zelfs
bedrijven bellen op om hun oude stocks weg

De beelden die ons bereiken
over het lijden van de Koerdische vluchtelingen laten geen
mens onbewogen. De VU zet
zich al jarenlang in om het lot
van de Koerden te verbeteren
en samen met hen te ijveren
voor zelfbeschikking. Nu de
Koerden eens te meer het
slachtoffer worden kunnen
volksnationalisten niet werkloos aan de kant blijven staan.
De aktie Vlaanderen-Koerdistan loopt intussen als een
trein, zo zegt koördinator Veerie Wijfels.

^roio ap)

te geven. Eén bedrijf liet zelfs weten dat de
nieuwe dekens op de gewenste maat van de
rol mochten gesneden komen worden.

OOK BEDRIJVEN
Het VU-partijbestuur had op 15 april besloten om vanuit de VU Vlaamse Vrije Demokraten een hulpakfie te organizeren. Senator
Willy Kuijpers kreeg de opdracht om een
werkzame samenwerking tussen het Koerdisch Instituut, het Vlaams Internationaal
Centrum en SOS-Ziekenhuizen tot stand te
brengen.

>
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Minister André Geens stelde vanuit de
federale regering vervoerhulp ter beschikking. De NGO Oxfam-België krijgt 20 miljoen
fr. ter beschikking. Twee C 130-transportvliegtuigen vertrokken op 26 april en 2 mei
naar de Iraaks-Turkse grens. Óp vraag van
Artsen Zonder Grenzen stelde Geens nog
eens 25 miljoen fr. ter beschikking voor
medische en materiële hulp in de Koerdische
vluchtelingenkampen. Met dat geld zullen
medicijnen en medisch materieel, tenten en
dekens, transportmiddelen en de noodzakelijke luchtbrug worden betaald.
Op het VU-sekretariaat (Barrikadenplein
12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30) staat
nationaal koördinator Guido De Backer aan
het roer. Wie wil helpen of goederen kwijt wil
kan met hem kontakt opnemen. Denvish
Ferho koördineert vanuit het Koerdisch Instituut.

MAGAZIJNEN
De bedoeling is om vanuit ieder arrondissement een vrachtwagen winterkledij in te
zamelen voor de Koerdische vluchtelingen in
het Turks-lraaks grensgebied. Er werden
depots geopend in het hele Vlaamse land
(zie kader). Daar kunt u terecht met warme
kledij of andere hulpgoederen voor de Koerden.
In Brussel stonden dinsdag jl. reeds goederen te wachten voor drie vrachtwagens:
proper gewassen, geperste en ingepakte
klederen. De kledij voor Koerdistan wordt
gratis geperst door Wereldmissiehulp. Dit
persen is van groot belang: geperst kan er

In leper ging een internationaal kongres door in het kader van de pijler
„ v r e d e " . Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om aan de leperse Hallen
tijdens de zaterdagmarkt een inzamelaktie te houden. Op de foto arrondissementsvoorzitter Mare Meersseman en koördinator van de humanitaire aktie,
VU-schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jan Delie, afdelingsvoorzitter
Dagmar Van Ryckegem, dhr. en mevr. Fons en Janno Braem-Dambruyne.

18 tot 19 ton kledij in een vrachtwagen van
20 ton, ongeperst is dat slechts 10 tot 11 ton.
Vanop het Barrikadenplein vertrok donderdag reeds een eerste konvooi, 's Anderendaags vertrok een konvooi uit Aalst. Zoals je
merkt, de aktie loopt als een trein.
In leper werd verleden week een inzamel-

aktie gedaan aan de Hallen tijdens de wekelijkse markt. Een overdonderend sukses. In
aanwezigheid van Willy Kuijpers en Derwisch Ferho, aanwezig in leper voor een
kongres georganizeerd door het arrondissement (zie ook Uit de regio) werd de solidariteit tussen Vlamingen en Koerden kracht
bijgezet.
Morgen zaterdag grijpt er in Lier een
inzamelaktie plaats, van tien tot 16 u. op de
Gasthuisvest (aan het Ateneum). Kledij,
schoeisel, matrassen, kampeermateriaal,
alle nuttig overlevingsmateriaal behalve
voedsel (tenzij konserven) is er welkom. Ook
in Oudenaarde worden goederen ingezameld op de Markt, van 14.30 tot 17 u.
Het probleem is nu de goederen ter plaatse te krijgen. Enerzijds is het niet zo gemakkelijk om vrachtwagenchauffeurs te vinden
die de lange en avontuurlijke tocht naar de
Iraaks-Turkse grens willen aanvatten. VUafdelingen die kosteloos een vrachtwagen
met chauffeur vinden die naar het getroffen
gebied wil rijden, dienen kontakt op te nemen met hun arrondissementele verantwoordelijke (zie kader) of met nationaal koördinator Guido De Backer.
Anderzijds komen nog steeds berichten
binnen van vrachtwagens vol hulpgoederen
die in het getroffen gebied niet binnen mogen, of er niet in de goede handen vallen.
Om dat te vermijden tracht het Koerdisch
Instituut kontakten aan te knopen met de
burgemeesters van de Koerden die op de
vlucht zijn. Die burgemeesters kunnen dan
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AKTIE
de vrachtwagens begeleiden en hen veilig
ter bestemming brengen. De oorspronkelijke
bedoeling om 18 gemeenten te adopteren en
er vanuit elk VU-an'ondissement een vrachtwagen naar toe te sturen lijkt al achterhaald:
er zullen veel meer dan 18 vrachtwagens
hulpgoederen opgehaald worden.

DE VU HELPT!
WEST-VLAANDEREN

STORTING

Arrondissement leper:
Verantwoordelijke: Mark Meersseman - 057/20.67.65
Stapelplaats: Inkomhal Stadhuis, Grote Markt, leper

Hier dreigt nu weer een andere kaper op
de kust: er zouden wel eens zoveel goederen opgehaald kunnen worden, dat het geld
nodig om de vrachtwagens en hun chauffeurs te betalen onvoldoende blijkt. Daarom
ook deze oproep om een storting te doen op
rekeningnummer 435-0306821-90 van het
VIC, met vermelding van de Aktie Koerden.
Voor giften vanaf 1.000 frank krijgt u een
fiskaal attest. Volksnationale Vlaamse solidariteit op z'n best.

Arrondissement Kortrijk:
Verantwoordelijke en stapelplaats: Dirk Demeurie, Waregemstraat 204, Deerlijk 056/70.17.92

(Pdj)

Arrondissement OVD:
Verantwoordelijke: Noël De Gryse - 058/41.44.06
Stapelplaats: OCMW-De Panne, Koninklijke Baan 10, 058/41.35.45
Arrondissement Brugge:
Verantwoordelijke en stapelplaats : Gilbert Vanoverschelde, Scheuremanspark 13,
Loppem - 050/82.52.02
Arrondissement Roeselare-Tielt:
Verantwoordelijken: Patrick Allewaert - 051/20.14.73 en Renate Blondeel - 051/20.83.45
Stapelplaats: Mariasteen, Koolskampstraat 24, Gits

OOST-VLAANDEREN
Arrondissement Gent:
Stapelplaats: Wijffels, Koninginnelaan 39, Drongen - 091/27.14.73
Arrondissement Aalst:
Verantwoordelijken: Jan Caudron - 053/80.40.64 en H. Vlnck - 053/21.56.18
Stapelplaats: Keizershallen, Nieuwbeekstraat, Aalst.
Arrondissement St.-NIklaas:
Verantwoordelijke: Nelly Maes - 03/776.49.74
Arrondissement Dendermonde:
Verantwoordelijke: Walter Peeters - 052/47.83.17
Arrondissement Oudenaarde:
Verantwoordelijke: Eddy Herteleer - 091/84.63.37
Stapelplaats: p/a Doorn 63, Oudenaarde

ANTWERPEN
Arrondissement Antwerpen:
Stapelplaats: Wereld-Missiehulp, Provinciesteenweg 400, Boechout - 03/454.14.15
Arrondissement Meciieien:
Verantwoordelijke: Walter Luyten - 03/482.11.93
Stapelplaats: Dr. De Bruyn, Mechelsesteenweg 149, Lier - 03/480.03.28
Arrondissement Turnhout:
Verantwoordelijke en stapelplaats: L. Beyens, Groenstraat 23, Meerhout - 014/30.98.79
BRABANT
Arrondissement Leuven:
Verantwoordelijke en stapelplaats: Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23, Herent 016/22.96.42
Arrondissement Halle-Vllvoorde:
Stapelplaats: Veerie Wijfels, Beekveldstraat 4, Zemst - 015/61.21.21
Arrondissement Brussel:
Stapelplaats: Koerdisch Instituut, Bonneelstraat 4, 1040 Brussel - 02/230.89.30

LIMBURG
Arrondissement Tongeren-Maaseik:
Verantwoordelijke: Nand Mouling - 011/46.25.22
Stapelplaats: Jos Claessens, Dambrugstraat 49, Bochdt - 011/46.45.00
Een jonge Koerd is dolblij met een
Amerikaans iiulppakket. Wat weegt
het zwaar!
(toto afp)

Arrondissement Hasselt
Verantwoordelijke en stapelplaats: Laurens Appeltans, Grote Hoolstraat 102, Herk-deStad-013/55.21.27
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VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /9

DE ANDERE
BALKAN-VOLKEREN.
TURKEN
Turken zijn geen Europeanen. Wij kunnen
er evenwel niet buiten, hen binnen Europa te
behandelen in de mate waarin zij daar van
hun eeuwenoude overheersing een paar
bruggehoofden hebben overgehouden: op
het eiland Cyprus, Istanboel en omgeving
(tot in Thrakië) en talrijke taaieilanden op de
Balkan.

DE GAGAOEZIERS
DUIKEN OP
Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis vermelden de Westeuropese kranten
de naam Gagaoeziërs. Zij zijn in Moldavië
achtergebleven Turken, die zich naderhand
tot het kristendom bekeerd hebben. Dit is
een vorm van integratie in Europa die zij op
de meeste andere Europese Turken voor
hebben. IVIoldavië zelf is een vooral door
Roemenen bewoonde Sovjet-deelrepubliek,
na de laatste wereldoorlog van Roemenië
afgehaakt. De Roemeense K/loldaviërs ijveren heel sterk voor zelfbestuur maar gunnen
dit niet aan Gagaoeziërs, evenmin trouwens
als aan de even inheemse Oekraïners.
Toch roepen de Gagaoeziërs, die een
aaneengesloten gebied bewonen in de
Boedschak, het zuiden van IVioldavië, rond
half-oogst een eigen republiek uit en bereiden verkiezingen voor.

EEN TURKSE PARTIJ
BOELGARIJE
In 1989 IS er veel te doen geweest over de
verdrukking, de uitdrijving, de vlucht en zelfs
de terugkeer van de Boelgaarse Turken.
Het was er mee geëindigd dat de Boelgaarse regering in december haar hardhandige slavizenngspolitiek liet varen en Turken
opnieuw het recht gaf, hun Islamitische namen te dragen.
WIJ — 26 APRIL 1991

In juli laait deze strijd weer op. Boelgaarse
nationalistische ekstremisten eisen de verwijdering uit het parlement van de Turken die
er de maand voordien door verkiezingen in
terecht gekomen zijn. De Turkse partij is vrij
belangrijk. Zij telt 23 afgevaardigden. De
Turkse volksgroep is vruchtbaar, de Boel-
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gaarse met. Vandaar de vrees voor geleidelijke machtsovername m de toekomst. In het
parlement vormen zij nu al de derde grootste
fraktie. Boelgaren leggen door een plotse
staking het leven lam in en rond de stad
Koerdjali, waar 5 van de 6 zetels aan Turken
toegevallen zijn.

VOLKEN EN STATEN
Begin oktober ontmoet het nieuwe staatshoofd van Boelgarije, Zhelyn, Zheiev, de
president van Turkije, Zurgent Ozal Als
resultaat van de besprekingen zou hij o a
beloofd hebben, de Boelgaarse Turken nieuwe rechten toe te kennen

TURKS VETO
OP CYPRUS
Turken en Gneken zijn aartsvijanden, veel
erger dan Fransen en Duitsers Dat is goed
te merken aan het geval Cyprus We verwijzen in dit verband naar wat onder de hoofding ,,Grieken" hierover vermeld staat Toch
nog dit
Uit de verkiezingen die in apnl op NoordCyprus gehouden worden, komt president
Denktash, de man die het noorden tot republiek deed uitroepen en sedertdien daar aan
oe macht is, opnieuw als overwinnaar uit de
bus en wel met 67% van de stemmen Deze
president tilt heel zwaar aan de GneksSypnotische pogingen om aan te sluiten bij
de EG Dit zou inderdaad een merkwaardige
toestand scheppen Gnekenland is wel, Turkije met lid van de EG Indien Cyprus aansluit
zou ofwel slechts de helft aansluiten, dan
zou Denktash, nog een stap verder zetten en
de volstrekte onafhankelijkheid uitroepen
Ofwel zou een Turkse deelstaat aansluiten
zonder Turkijei
In elk geval verklaard Denktash in juli dat
het feit alleen al, aansluiting aan te vragen
(de formele aanvraag is nog met gedaan) alle
lopende onderhandelingen tussen Turkse en
Griekse Cypnoten onvermijdelijk zou afbreken
In september verkrijgt hij de steun van
Javier Perez de Cuellar, sekretaris-generaal
van de Verenigde Naties

PESTERIJEN IN THRAKIE
Veel minder gekend dan de toestand op
Cyprus IS die in Thrakie Aanzienlijke groepen Turken zijn daar overgebleven uit de
Ottomaanse tijd De weerzien van de Gneken om hun korrekt te behandelen spruit
voort uit wrok Tenwijl de Gneken hun oudste
gebieden in Klein-Azie en aan de Bosporos
hebben moeten onruimen, blijven er afstammelingen van de (met bepaald zachtzinnige)
Turkse veroveraars wonen, met alleen in het
bruggehoofd rond Konstantinopel (nu Istamboel) maar ook m Thrakie Wat meer is, daar
ZIJ kinderrijk zijn, dreigen zij ook daar mettertijd de zaak over te nemen Vandaar allerlei
plagerijen, waarover de Turken terecht klagen
In juli bereidt de Griekse re^enng een
wetsontwerp voor waardoor de Staat de
bezittingen van scholen aan gemeenten
overdraagd, ook die van Turkse scholen aan
Gnekse gemeentebesturen Turkse bezwaren worden genegeerd

In augustus klaagt een Turkse volksvertegenwoordiger er over dat de Grieken een
aantal Turken hun Gnekse staatsburgerschap onttrekt, zonder hen hiervan zelfs
maar op de hoogte te brengen
In oktober legt de organisatie ,,Helsinki
Watch" in een verslag, gepubliceerd te New
York, een lijst voor van alle Turkse grieven
over het optreden van de Griekse regering in
Thrakie
Op het einde van diezelfde maand dient de
Gnekse regenng een wetsontwerp m dat het
kieswetboek wil wijzigen Het schrijft o a
voor dat een kandidaat tenminste 3% van
het totaal aantal in Griekenland uitgebrachte
stemmen op zijn naam moet hebben om een
zetel te behalen in het parlement Op 8
miljoen Gnekse kiezers betekent dit 240 000
kiezers In Thrakie wonen 30 000 Turken
Het resultaat is dus meteen gekend Vanzelfsprekend zorgt dit voor veel beroenng

DE TURKEN VOOR
DE POORT
De toestand in Thrakie en op Cyprus doch
ook elders in Europa zou drastisch kunnen
veranderen - daarom met verbeteren - door
de toetreding van Turkije tot de Europese
Gemeenschap De stoere houding van dit
land als betrouwbare vooruitgeschoven
NAVO-schildwacht tijdens de Golfoorlog verhoogt, objektief gezien, zijn kansen hierop
Op 22 november betreurd de Belgische regenng bij monde van zijn eerste minister l^artens, dat de samenwerking met Turkije op
verzet stuit binnen de Gemeenschap Vnje
vestiging voor 50 miljoen Islamitische Aziaten in West-Europa schijnt de Vlaamse knstendemokraten geen zorg te zijn

HONGAREN
De val de kommunistische vampier Ceausescu m december 1989 heeft de Hongaren
in Roemenie wat opgelucht De dorpensloping gaat alvast met door en m 1990 verzwakt toch enigszins de greep van Boekarest
op de provinciën Wij schrijven welbewust
„enigszins" Verkiezingen m de loop van
1990 houden gekamoefleerde kommunisten
aan de macht en het Roemeense chauvinisme dat veel ouder is dan zijn rode vanant,
blijft de Hongaren bedreigen
De nieuwe sterke man van het Front voor
Nationale Redding, Ion lliescu, wekt niettemin hoop door officiële verklanngen, waann
hij toegeeft dat Roemenie's nationale minderheden veel onrecht geleden hebben en
dat daar nu maar een eind moet aan komen
Dergelijke fraaie zinnen heeft Ceausescu
echter zelf ook uitgesproken

ANTI-HONGAARSE
HETZE
Marosvasarhely (in het Roemeens en dus
in heel de westerse pers „Tirgu Mures"
genaamd) is op 24 maart het toneel van een
bloedige Roemeense klopjacht op Hongaren Drieduizend Roemeense betogers roepen „Transsylvanie is Roemeensi" en
schreeuwen hun vijandigheid uit tegen maatregelen ten gunste van de (nagenoeg 2
miljoen) Hongaren m Transsylvanie De betoging IS georganiseerd door ,,Vatra Romeneasca", een ekstremistische en naar men
zegt door honderdduizenden Roemenen gesteunde organisatie
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Het IS altijd moeilijk, van op afstand en
zonder de taal van de betrokkenen te kennen, uit te maken in welke mate nationalistische groepenngen „ekstremistisch" zijn Afgaande op de etiketten die de VU en andere
bestanddelen van de Vlaamse' Beweging
door buitenlanders worden opgekleefd, is
voorzichtigheid geboden Het toeval bracht
ons echter een Franse vertaling onder ogen
van de doelstellingen van ,,Vatra Romaneasca" WIJ kunnen dus in gemoede bevestigen
dat het ekstremistisch is
Na de incidenten te Marosvasarhely komt
opnieuw een Hongaarse vluchtelingenstroom naar Hongarije op gang In tegenstelling tot de vluchtelingen onder Ceausescu
zijn het nu mtellektuelen en in het algemeen
mensen met een vast werk en tamelijk welstellend ZIJ laten dat achter omdat zij met
meer zonder gevaar als Hongaren kunnen
leven in Roemenie Hongaars spreken op
straat kan onaangename gevolgen hebben
Incidenten breken ook uit in Kolozsvar
(Klausenburg) Dit is een stad zo groot als
Antwerpen, die tot aan haar inlijving bij
Roemenie zuiver Hongaars was Nu is ze
voor dne vierden Roemeens Van de 29
lycea zijn er 22 eentalig Roemeens, 7 tweetalig maar onder Roemeense leiding Na de val
van Ceausescu vragen de Hongaren 2 eigen
lycea terug Deze „onbeschaamdheid" veroorzaakt de incidenten Zelfs de in het Westen zo hoog aangeslagen mensenrechtenvoorvechter Doina Cornea kant zich openlijk
tegen de heropening van de Hongaarse
universiteit in Klausenburg

ï>
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HERRIE IN SLOVAKIJE
Hongaren hebben het niet alleen in Roemenië lastig; ook, hoewel niet even erg, in
Slovakije.
Dat heeft zijn reden. Tijdens de OostenrijkHongaarse dubbelmonarchie werd Slovakije
bestuurd door Hongaren. Dit maakte hen
precies niet geliefd. Toen Slovakije een deel
werd van Tsjecho-Slovakije, namen de overwinnaars een hap uit het verliezende Hongarije, zoals ze dat ook uit Oostenrijk (de latere
zgn. Sudetenduitsers) gedaan hadden het
sedertdien niet gemakkelijk onder hun gewezen onderdanen. Waarbij men moet bedenken dat ze tijdens de laatste wereldoorlog
weer bij Hongarije kwamen en nadien dus
nog eens ekstra als ,,kollaborateurs" konden
boeten. Na de onverwerping van het kommunistische bewind is ook in dit opzicht de
toestand draaglijker geworden.
In de maand mei neemt een afvaardiging
van de Regenboogfraktie uit het Europese
parlement kontakt met Hongaren en Slovaken. De nu 700.000 mensen tellende Hongaarse volksgroep is als ,,Hongaars Onafhankelijkheidsfront" ingeschakeld m hetSlovaakse ,,Burgerformum". Ze dnngen met
aan op grenswijzigingen, kijken naar de
Vlaams-Waalse schikkingen uit als referentiepunt maar wensen wel een universiteit. De
Tsjechen schijnen daar niet op in te gaan.
In november wordt na veel herrie en straatrumoer een Slovaakse taalwet aangenomen.
Waar de Hongaren 20% van de bevolking
uitmaken mogen ze zich in hun taal tot de
overheid richten. De Raad van Europa vindt
echter dan deze taalwet ontoereikend is.
Inmiddels beginnen sommige Hongaren toch
weer om grensherzieningen te vragen.

TOL AAN HONGAARSE
SOLIDARITEIT
Twee kinderen steken een kaars aan voor de slachtoffers van de Securitate in
Timisoara. De rellen in Roemenië waren destijds begonnen toen dominee
Tokes, een lid van de Hongaarse minderheid, opgepakt werd.
(foto ap)

OOK GOEDE WIL
Spijts alles zijn er ook tekenen die wijzen
op meer verdraagzaamheid. Het Hongaarse
konsulaat te Klausenburg, door Ceausescu
gesloten, gaat weer open en tussen sommige Roemeense en Hongaarse wetenschappelijke en kunstenaarskringen groeit kontakt. En, wonder genoeg, midden mei slagen
een aantal Europese burgemeesters (waaronder een Waalse en een Belgisch-Duitse)
van de hulpaktie ,,Roemeense adoptiedorpen" er in, Roemenen en Hongaren te Klau-
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senburg een overeenkomst te doen tekenen.
Deze behelst de toezegging dat de Hongaren hun studie van laag tot hoog in het
Hongaars zullen mogen doen maar geen
grenswijziging (lees: herinschrijving bij Hongarije) mogen vragen.
Dit is natuurlijk geen officiële diplomatie.
De toekomst moet uitwijzen hoe lang zulke
voornemens stand houden. Bedenkelijk blijft
toch dat de Hongaarse dominee Tokes, rond
wie in december 1989 te Temesvar de zgn.
Roemeense revolutie uitbrak, een paar weken voor die verjaardag doodsbedreigingen
ontvangt en hardhandig aangepakt wordt.
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Vanzelfsprekend kennen de Hongaren in
Hongarije geen moeilijkheden omwille van
hun volksaard. Wel leven zij sterk mee met
hun soortgenoten in Slovakije en vooral in
Roemenië. Dit laatste brengt zelfs voor de
Hongaren in Hongarije enig gevaar mee. Om
hun eigen mensen uit Roemenië te laten
binnenkomen is het hen niet mogelijk, hun
oostgrens dicht te houden. Dit zouden ze
nochtans graag doen om duizenden nietwelgekomen Roemenen, Turken en Arabieren buiten te houden. Vooral omdat ook
Tsjecho-Slovakije en Oostenrijk hun grenzen
steeds maar strenger gesloten houden. Ook
solidariteit eist een tol.

Karet Jansegers

WIJ IN EUROPA

EWROSGOL:
HET EUROPA VAN DE TOEKOMST
Pwllheli/Ljouwert - Het stadje Pwllheli in
Wales ontving onlangs maar liefst 600 kinderen van Europese volkeren zonder staat voor
het internationale kinderfestival Ewrosgol. Er
waren kinderen in de leeftijd van 10 tot 13
jaar uit Schotland, Ierland, Bretagne, Katalonië, Wales, Nordfriesland, Nordsieswich,
Slovenië, Oksitanië en een groep Sorbische
kinderen uit de voormalige DDR.
De kinderen logeerden bij gastgezinnen
om kennis te maken met het leven in Wales
en konden zich daarnaast naar hartelust
uitleven in het schilderen, zingen, dansen en
het Welse dragon-rugby.

EUROSKOL
Het doel van Ewrosgol - dat drie jaar
geleden voor het eerst plaats vond in Bretagne onder de naam Euroskol - is de deelnemende kinderen bewust maken van het feit
dat veel Europeanen een kleinere taal spreken en ze daar de waarde van laten zien.
Ewrosgol vond plaats onder auspiciën van
het Europese Buro voor Kleine Talen te
Dublin en werd ondersteund door de Europese Kommissie. Het dagelijks bestuur van
Europa is geïnteresseerd in de natuurlijke
tweetaligheid van deze kinderen.
De kommissie steekt momenteel tientallen
miljoenen ecu's in het Lingua-programma
met het doel om arme eentalige Fransen,

Friese en Noordfriese kinderen verbroederen voor de Welse boekwinl(el van
Pwlitieii.
Engelsen en Spanjaarden te bewegen door
het leren van een tweede Europese taal. De
Ewrosgoi-kinderen hebben dit niet nodig. Als

ze goed onderwijs krijgen zijn ze zeer wel in
staat om een derde, vierde en zelfs vijfde taal
te leren.

EUROSKOALLE
Ewrosgol is een bewijs van de vitaliteit van
de eenheid in verscheidenheid van het Europa der volkeren. Zonder veel terughoudendheid mag worden gesteld dat Ewrosgol
werkt. Kinderen die Ewrosgol bezochten zijn
doordrongen van de waarde van hun eigen
taal en van de kulturele rijkdom van Europa.
Kinderen, gezinnen en scholen gaan kontakten aan die soms jaren in stand blijven. Er
vinden ook uitwisselingen plaats van onder
andere kinderboeken, kinderprogramma's
op televisie en popgroepen.
De eerstvolgende bwrosgol wordt in 1993
in Fryslên gehouden onder naam Euroskoalle.
Onno P. Falkena
foto's: Peter Telfer/BIg New Coyote
Kontaktadres Euroskoalle 1993: Miensklpllk Sintrum foar Underwlisbegelieding,
SIxmastrjitte 2,8932 PA Ljouwert Fryslön,
tel. 0031.58.890222 - fax. 0031.58.880585.

Sorbische meisjes in traditionele kleding.
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NOOIT MEER OORLOG

NOOIT MEER OORLOG:
WENSDROOM OF
STREEFDOEL?

D

E STANDAARD interviewde enl<ele wel<en terug Frans Grootjans (PVV), Herman Balthazar
(SP), Maurits Coppieters (eksVU) en Tijl Declercq (CVP). Dat
de strekl<ing Agaiev niet aan bod
kwam, is weiliclit te wijten aan
het feit, dat die nog geen „gepensioneerde" politici rijk is. Hel
is nochtans jammer dat deze
schakering, samen met de eigenlijke VU ontbreekt, zoals trouwens ook de
mening van het Vlaams Blok alleszins het
vernemen waard zou zijn.
Deze interviews samenvatten in elk één
zin is natuurlijk niet gemakkelijk. Frans
Grootjans meent dat ,,nooit meer oorlog"
zou betekenen, dat je niet reageert, dat je je
neerlegt bij de eisen van de agressor en
bereid bent je persoonlijke vrijheid af te
staan. Balthazar heeft het over de tragische
spanning (bij de socialisten) tussen teorie en
praktijk, tussen de verantwoordelijkheid die
men draagt bij deelname aan de macht en de
verschrikkingen van de oorlog.
Coppieters meent dat de binding tussen
katolicisme, nationalisme en anti-kommunisme alsook een gebrek aan kritische zin de
strijdbare Vlamingen tot een vijandsbeeld
heeft geleid, dat uiteindelijk het pacifisme
overstemde en uitliep op de kollaboratie. Met
enige verwondering lezen we dat hij zou
gezegd hebben dat na 1925 de stroming
Oorlog aan de oorlog slechts in vrij beperkte
kring bleef voortbestaan. Wij vermoeden dat
de mening van de interviewer hier de zaak
enigszins heeft omgebogen. De tienduizenden leden van het Verbond VOS, van de
Socialistische Anti-Oorlogsliga en van de
kleinere, meer radikale maar uiterst aktieve
vredesbewegingen in de dertiger jaren kunnen toch moeilijk als een ,,vrij beperkte
kring" worden gestigmatizeerd?
Tijl Declercq tenslotte bekommert zich nog
maar eens om de ,,rechtvaardige oorlog",
een onderwerp waaraan wij een halve eeuw
geleden lange en emotionele diskussies hebben gewijd, juist in die ,,vrij beperkte kringen". Hierbij rees uiteindelijk de vraag, of de
mensen die ooit over oorlog en vrede beslissen wel ooit over die rechtvaardigheid wakker liggen. De vraag stellen is ze beantwoorden.
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Wat echter als gemeenschappelijk „inzicht" in de vier interviews opvalt, is de
mening dat het „nooit meer oorlog" een
vrome wens die, gezien dit en dat en nog wat
wel steeds tot het rijk der illuzies zal blijven
behoren.

••;>'j:i%'<v.'..:

GEEN VROME WENS
Daarmee zijn we zeker ver verwijderd van
het opzet waarmee het „Nooit meer oorlog!"
destijds in vier talen in de IJzertoren werd

Naar aanleiding van een reeks
interviews over de Frontersleuze „Nooit meer oorlog" in De
Standaard met vooraanstaande politici op rust schreef Albert Emiel Eyckerman zijn bedenkingen neer voor ons weekblad. Eyckerman is zelf werkzaam geweest bi| het Verbond
VOS tijdens de tweede wereldoorlog. Over hem, en twee
vrouwelijke pacifisten, Magda
Yoors en Lea Provo, schreef
Etienne Van Neygen Wegbereiders, drie portretten over
Vlaamse pacifisten. Het werk
werd uitgegeven door het Forum voor Vredesaktie. (zie bespreking In WIJ nr. 12 van 22
maart)
gebeiteld. Het verschil ligt als het ware
uitgedrukt in het vraagteken of het uitroepingsteken. De hartekreet van de „IJzerjongens" (die waarschijnlijk werd geformuleerd
door hen die zich hun testamentuitvoerders
noemden, nl. de teruggekeerde Frontsoldaten van 1914-18) was helemaal niet bedoeld
als een vrome wens. Het was een programmapunt in de jaren tussen de twee wereldoorlogen, en vooral in de dertiger jaren stond
het hoog in het vaandel van de reeds genoemde vredesbewegingen.
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A. Eyckerman: de jongste Golfoorlog
heeft „das Milltar" in eer hersteld.
Vooral in het Verbond VOS werd het beschouwd als een opdracht, waarmee men
trouwens aansloot bij gelijkaardige stromingen zowel in Wallonië als in het buitenland.
Gedurende heel die tijd prijkten in de titel van
het VOS-weekblad de slogans De wapens
neer! en Ik vloek de oorlog. De eerste werd
slechts in de mobilizatie van 1939-40 op eis
van de Belgische overheid weggelaten, de
tweede bleef geheel de oorlog door behouden, ook toen de Duitse censuur elke week
alle drukproeven voor het verschijnen moest
inzien. Op talrijke kongressen, vergaderingen en studiebijeenkomsten werden de problemen van be- en ontwapening, van dienstplicht en -weigering, van militaire pakten en
burgerlijk verweer behandeld en uitgediept.
Men kan er de verslagen nog op nalezen.
Het ging op bepaalde ogenblikken zo ver,
dat iemand als Filip de Pillecijn kon verklaren
dat als de Vlaamse ontvoogding slechts met
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NOOIT MEER OORLOG
geweld kon worden bekomen, het voor hem
niet meer hoefde. En nog in 1936 pakte prof.
Daels uit met een studie van Vlaamse universiteitsprofessoren over Landsverdediging
met niet-militaire middelen. Om maar te
zeggen dat het niet bij „dromen" bleef, maar
dat er werk werd gemaakt van het ,,oorlog
aan de oorlog". Dat het daarna, met de
verbijsterende militaire suksessen van de
Duitsers tot de, achteraf gezien, betreurenswaardige kollaboratie kwam, is niet te wijten
aan het feit dat het pacifisme van die periode
ongegrond of onwaarachtig zou geweest
zijn, maar wel aan de onderschatting van de
problemen die ten grondslag liggen aan de
moderne oorlogen.

TWEEDE GOLFOORLOG
Het zou ons te ver voeren, in het raam van
dit artikel, één en ander ten gronde te willen
behandelen. Laten we alleen stellen dat na
de katastrofe van 1914-18 de mening vrij
algemeen was, dat het hier ging om een
uitwas, een schoonheidsvlek als het ware,
van onze westerse beschaving. Slechts langzamerhand is de mening doorgedrongen,
dat het in wezen ging om een simptoom van
een slepende ziekte, die door prof. Ude werd
gekenmerkt als Het l<apitalisme, erfvijand
van de vrede.

VREDESBEWEGING
Natuurlijk heeft ook onze vredesbeweging
boter op het hoofd. Terwijl golfoorlog I tussen
Iran en Irak gedurende 8 jaar woedde en
allicht een miljoen slachtoffers vergde, heeft
niemand daarvan wakker gelegen. Maar nu
wij er bij konden betrokken geraken, nu was
Leiden in last. Het laatste is natuurlijk goed,
maar het eerste kan moeilijk goedgepraat
worden. Tenzij men door het rookgordijn wil
kijken en erkennen dat oorlog een winstgevende bezigheid is - één van de vele truken
trouwens, om het geld van de kleine man
over te hevelen in de zakken van de groten.
Hiermee zijn we dus beland aan de kruciale vraag: is oorlog een onvermijdelijk kwaad,
verbonden met het menselijk bestaan? Laten we mekaar goed verstaan: de kwestie
van geweld tout-court is niet identiek aan het
probleem van de moderne oorlog. De moderne oorlog kan slechts gevoerd worden mits
goed voorbereid, georganizeerd en gestruktureerd geweld. Hij gaat automatisch gepaard met massale verliezen aan mensenlevens, met reusachtige verwoestingen en nu

ook - als het ware om te voldoen aan een
modetrend - met schrikbarende milieuschade.
Eigenlijk zouden wij moeten beschaamd
zijn om te zeggen: er is altijd oorlog en er zal
wel altijd oorlog zijn. Zo'n abdikatie van de
menselijke vermogens om maatschappelijke
problemen op te lossen is onwaardig aan
onze graad van ontwikkeling. Wij zouden
beter instemmen met Victor Hugo, die zei: Er
zal een tijd komen, dat men een kanon zal
vertonen in een museum, en dat men verbaasd zal zijn, dat zoiets heeft kunnen zijn.
Victor Hugo heeft natuurlijk met kunnen
vermoeden dat het zo lang zou duren en dat
een kanon kinderspeelgoed zou gaan lijken
tegenover ABC-wapens van honderd jaar
later. Maar dat maakt alleen onze inzet om
van de oorlog af te komen, nog dringender.
Trouwens, moesten we daaraan twijfelen,
er is ook nog het woord van president Kennedy: Wij moeten de oorlog uitroeien, anders
zaltiijons uitroeien. Het is met omdat er deze
keer ,,maar Arabieren" het gelag betaalden,
dat wij op onze twee oren mogen slapen. Zij
hadden er zo weinig belang bij en zeggenschap in als U en ik. Of zijn wij toch racisten ?
A.E. Eyckertnan

Dat klinkt misschien vreemd op dit ogenblik, na de ineenstorting van de linkse regimes in Oost-Europa, maar ook die werden
aangeduid als staatskapitalisme. Het is in elk
geval te vrezen dat een stelsel, waarin aan
de arbeiders een deel van de vrucht van hun
arbeid wordt ontfutseld ten bate van de
bezitters van geld, machines en grond
steeds weer via oorlogen het evenwicht moet
herstellen dat door onproduktieve investeringen - bewapening en staande legers - wordt
verstoord.
De jongste ,.cleane" oorlog heeft schijnbaar das Miiitar in eer hersteld: de oorlog
schijnt opnieuw een geldig middel om konflikten te beslechten. Men verliest daarbij uit
het oog dat het middel erger is dan de kwaal,
en dat uiteindelijk slechts het recht van de
sterkste wordt bewezen. Had men dan Saddam Hoessein maar moeten laten betijen?
Natuurlijk niet. Maar als de werkelijkheid
ware geweest, zoals men ze ons voorstelt
(een arm en uitgeput land van 17 miljoen
inwoners, met als enig eksportartikel olie die
men niet nodig heeft, tegen heel de wereld),
dan was zelfs het embargo niet nodig geweest; men had Irak diplomatiek kunnen
izoleren en in de kortste keren zou Saddam
door de knieën moeten. De werkelijkheid is
natuurlijk anders: de ,,Verenigde Naties"
met een ,,veiligheidsraad" waarin slechts
één vijfde van de wereld spreekrecht heeft.
Dan moet het niet verwonderen dat we
opgezadeld worden met de voorstelling van
het zo-noodzakelijk-weer-op-de-troon brengen van de Koeweitse olie-garchie en het
afweren van de agressie.

Volgens Eyckerman was de hartekreet van de IJzerjongens helemaal niet
bedoeld als vrome wens, wel als een opdracht. Ook nu nog wordt op de
jaarlijkse IJzerbedevaart aan de vredesopdracht herinnerd.
(foto oann)
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THEO BROUNS, EEN BEWOGEN LEVEN
Op 4 oktober 1944 kreeg pastoor Spitz van
Ophoven waar Theo Brouns ondergedoken
was een twintigtal militairen ingekwartierd.
Tocfi lukte hij er nog in zijn „gasf'in veiligheid te brengen, boven de sakristie. Het
werden meer dan drie zenuwslopende weken in een enge, donkere schuilplaats. Pastoor Spitz zorgde voor voedsel. Eind oktober
werd het verlangen van Theo Brouns naar
zijn familie te machtig, hij wou naar Kessenich terug. Veel te gevaarlijk, oordeelde de
priester. Brouns mocht zich nu niet aan
gevaar blootstellen, maar zich later in een
rustiger klimaat verantwoorden. De geestelijke had gelijk, maar Brouns zette door. Na
biecht en kommunie nam hij afscheid van
pastoor Spitz en fietste naar Kessenich.
Alles ging goed tot Theo Brouns even voor
zeven uur 's avonds langs de tuin zijn ouderlijk huis wou binnengaan. Amerikanen hadden daar echter hun keuken ingericht en een
schildwacht vond het nogal verdacht dat
iemand langs de tuin binnenliep. Zo werd
Theo Brouns aangehouden en samen met
zijn moeder naar Neeritter overgebracht. De
echtgenote van Theo Brouns was toen reeds
opgepakt.

AANGEHOUDEN
In Neeritter werd Brouns een eerste maal
ondervraagd. Telkens weer wou men weten
waar en door wie hij geholpen werd. Als hij
niet toegaf, zou ook zijn moeder gevangen
genomen worden. Wat dan? En wat moest er
in dat geval met zijn kinderen gebeuren?
Uiteindelijk besloot hij zijn schuilplaats bekend te maken. Het leek hem op dat ogenblik
vrij onwaarschijnlijk dat de priester last zou
ondervinden omwille van de gastvrijheid die
hij Brouns gegeven had.
Moeder Brouns werd vrijgelaten, maar de
volgende dag was het de beurt aan pastoor
Spitz. Hij zou met zeven jaar gevangenis
,,beloond" worden... E.h. Spitz overleed op
12 november 1945 in de gevangenis te Vorst
ten gevolge van totale verwaarlozing. De
geneesmiddelen die hij nodig had werden
hem brutaalweg geweigerd. In iedere normale rechtstaat zou een dergelijk geval, ook als
het om een bandiet gaat, een schandaal
veroorzaken. Tijdens de repressie was het
een banaal feit.
In Hasselt werd Theo Brouns ondervraagd
door de substituut van de krijgsauditeur-tevelde Romain Ducamp. Deze Ducamp was
de zoon van een aktivist en stond in zijn
jeugd zelf aktief in de Vlaamse Beweging. In
de bevrijdingsdagen echter was hij te Tongeren medeplichtig aan de terechtstelling, zonder enige vorm van proces, van vijf VNV'ers,
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In de gevangenis vernam Brouns hoe de repressie toesloeg en de terechtstelling van Leo Vindevogel en Karel de Feyter. Het voorspelde niet veel goeds...
(foto DS-archlef)

waaronder Paul Romsée, broer van de sekretaris-generaal G. Romsée. Romain Ducamp zou in zijn funktie van substituut bijzonder meedogenloos optreden. Op een bepaald ogenblik zal hij tegenover Theo Brouns
overigens beweren dat het proces tegen hem
(Brouns) het proces tegen het hele VNV zal
worden.
Ondertussen begon voor Theo Brouns de
zoektocht naar een bekwaam verdediger.
Geen eenvoudige zaak! Heel wat vooraanstaande Vlaamse advokaten ondervonden
zelf ,,last". Ook Mevrouw Brouns zat nog
altijd gevangen. De zorg om vrouw en kinderen en om zijn familie maakte het gevangenisleven er voor de gewezen gouwleider niet
lichter op.
Substituut Ducamp ondervroeg Theo
Brouns geregeld, zo ging het op 4 januari
1945 over de,,Inzet" te Koersel, op 6 januari
kwam de zware beschuldiging van moord op
vrederechter J.P.Frère (12 juli 1944) te Hasselt en van een aanslag op prokureur Kellens
te Tongeren. De betichtingen waren vals,
trouwens valse of weinig steekhoudende
beschuldigingen zullen er nog genoeg volgen. Celgenoten van Brouns verschijnen
voor de krijgsraad op soms ongelooflijke
beschuldigingen. Zoals bvb. de kerk verlaten
te hebben voor het spelen van Brabangonne.
Ook de doodsvonissen uitgesproken over
kameraden en partijgenoten kwamen
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Brouns ter ore. Kameraden vertelden hem
dat sommige advokaten duizelingwekkende
hoge honoraria vroegen. Theo Brouns vond
zo een handelswijze verschrikkelijk. Op 16
januari noteerde hij in zijn dagboek: „Treden
de advokaten nu nog op als uitbuiters van
onze toch al zo diep en zwaar getroffen
kameraden ?"
Voor zijn eigen verdediging had Brouns
kontakt opgenomen met mr. en senator Edmond Van Dieren. Deze wou hem wel terzijde staan, maar een ander advokaat moest de
zaak voorbereiden, instuderen en met
Brouns bespreken.
Op donderdag 15 februari vernamen de
gevangenen de aanhouding van de terroristenleider A. Convents. Deze, door substituut
Ducamp op het proces tegen de oorlogsburgemeester van Koersel verheerlijkt als een
„nationale held, wiens naam onsterfelijk is",
beroemde er zich op 44,,zwarten" vermoord
te hebben. De beschuldiging tegen Convents behelsde nu echter een geheime alkoholstokerij!
Kort daarop kreeg Brouns bezoek van mr.
Van Dieren, die de zaken nogal optimistisch
zag. Het dossier Brouns zou nog wel even
blijven rusten en zou zeker niet het proces
van het VNV worden. Korte tijd later vernam
hij dat de publieke opinie de tot dan toe
uitgesproken straffen overdreven vond.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Half maart zag Theo Brouns na ruim zes
maanden zijn echtgenote terug. Voortaan
zouden ze mekaar ook mogen schrijven. Op
dinsdag 8 mei 1945 was de oorlog officieel
geëindigd, een gunstige evolutie was verder
weg dan ooit. Het gepeupel maakte zich
terug meester van de straat, en noemde zich
„weerstanders" om ongestoord verder te
kunnen plunderen, branden en folteren.
Trouwens, was de herhaalde malen uitgezonden radiotoespraak van de minister van
Binnenlandse Zaken, de liberale franskiljon
A. Van Glabbeke, niet een soort goedkeuring
om met de „zwarten" af te rekenen?
Op 22 mei 1945 werd mevrouw Brouns
door de Krijgsraad tot vijf jaar opsluiting
veroordeeld... Ze ging in beroep.
Op 29 mei verscheen Theo Brouns dan
zelf voor de krijgsraad te Hasselt. Mr. Rouwens verving mr. Van Dieren. In een bespreking van zijn zaak waren Theo Brouns en zijn
advokaat het erover eens dat het onderzoek
onvolledig was en op vele punten aangevuld
moest worden. Op grond hiervan vroeg mr.
Rouwens dan ook van bij het begin om
uitstel. Hevig verzet van substituut Ducamp,
die er zelfs Buchenwald bijsleurde. Dergelijke stemmingmakerij hoorde er nu bij, alhoewel noch de beschuldigden noch de uitzonderingsrechtbanken in de periode 1940-1944
ook maar iets afwisten van de toestanden in
de koncentratiekampen.

HET VONNIS
Het onderzoek tegen Brouns zou niet volledig zijn. „Dat zal het nooit zijn!" triomfeer-

de de substituut. Theo Brouns verliet de zaal.
Als men nu, in deze omstandigheden een
oordeel over hem zou vellen, dan moet het
maar bij verstek gaan. Dat gebeurde dan ook
en op 31 mei 1945 vernam Brouns het
vonnis: de dood met de kogel en vijf miljoen
frank boete. Het verstekvonnis beïndrukte
hem niet erg. Zijn geweten was gerust, wat
hij had gedaan kon hij verantwoorden, ook
zijn maatregelen om bedreigde kameraden
te beschermen.
Maar op 6 juni vernam Brouns dat mr. Van
Dieren bij beslissing van de Tuchtraad geschrapt werd als advokaat en ook dat de
ophefifing van zijn parlementaire onschendbaarheid gevraagd werd. Hij zou dus niet
meer voor Brouns kunnen pleiten. Ondertussen evolueerde de stemming buiten de gevangenis bijzonder woelig. Het gepeupel
bedreigde de bezoekers en stai de pakjes
bestemd voor de gevangenen. Politie en
rijkswacht lieten begaan. De oplossing was
eenvoudig: de gevangenen mogen geen
bezoek meer ontvangen, ook de (zeer noodzakelijke) pakjes moesten zij ontberen.
Op 11 juni 1945 stonden de eerste twee
Limburgers terecht: gefusilleerd. Half juni
werd Theo Brouns zo zwaar ziek dat hij niet
eens zijn dagboek meer kon bijhouden. Een
celgenoot deed het in zijn plaats. De dokters
schreven versterkend voedsel voor. Maar er
mocht niets binnengebracht worden. Vier
medegevangenen, die melk kregen om gezondheidsredenen, stonden een deel af.
Vanaf 19 juni trad er verbetering in, maar
het was een nog altijd lichamelijk zwakke
Brouns die op 26 en 27 juni terug voor de
krijgsraad stond. De pers was Brouns vijan-

dig gezind en beïnvloedde haar lezers. Substituut Ducamp eiste de doodstraf. Mr. Rouwens pleitte een hele dag en tenslotte legde
Brouns zelf een duidelijke verklaring af. Alles
was hij had gedaan, gebeurde met het oog
op het welzijn van zijn volk. Hij was bereid tot
levenslang, zelfs tot de dood, maar vroeg
genade voor de kameraden die hem waren
gevolgd en hoopte dat het kommunistisch
gevaar zou afgewend worden „opdat mijn
volk in vrede en orde zou l<unnen leven".
De krijgsraad oordeelde Brouns schuldig
aan liefst 57 verklikkingen en behield het
vonnis: de doodstraf en vijf miljoen.
Wanneer vertegenwoordigers van het departement van Landsverdediging Brouns
kwamen ondervragen in verband met gevallen van werkverschaffing waar Brouns voor
gezorgd had, erkenden zij dat hij ,,reuzewerk" verrichtte en oordeelden ze het spijtig
een man met zoveel werkkracht en talent nu
juist te moeten missen. Dat werd nu door
enkelen erkend, maar voor de massa bleef
Brouns de ,,zwarte" bij uitstek. Zij weten
niets over wat Brouns deed en velen die door
hem geholpen werden en dat maar al te goed
wisten, achten het wijselijker te zwijgen. Het
is in 1945 niet opportuun te getuigen ten
gunste van een ,,zwarte"!

NAAR LUIK
De gevangene vernam nu ook dat het
bewezen was dat de poging tot aanslag op
hem in 1943 bevolen werd door de Sicherheitsdienst. Maar zou Jan-met-de-pet in
1945 iets dergelijks geloven? De Sicherheitsdienst een aanslag plegen op een vooraanstaande ,,zwarte", dat kon toch niet?
Begin juli kwamen er getuigenissen die
Brouns volledig vrijpleitten, van sommige
hem ten laste gelegde feiten ondermeer de
moord op vrederechter J.P. Frère. Mr. Van
Dieren besprak met Brouns diens zaak in
hoger beroep voor het Krijgshof. Naast mr.
Rouwens zou de medewerker van Van Dieren, mr. Colle in Luik voor de verdediging
instaan.
Brouns vernam ook dat hij vroeger dan
voorzien voor het Krijgshof te Luik zou moeten verschijnen. Het was voor hem duidelijk
dat bepaalde krachten aan het werk zijn die
zijn zaak wilden forceren zoals ook te Hasselt reeds het geval was. Op 17 juli 1945
kwam Brouns te Luik aan, de Waalse celgenoten, vielen mee. Op 30 juli las Brouns hoe
een jonge terdoodveroordeelde Limburger
over de gang van zaken dacht. De nadere
kennismaking met het „beste gerecht ter
wereld" versterkte de jonge man in zijn
overtuiging dat Vlaanderen niets te verwachten had van zijn stiefmoeder, Limburg vormde daarbij de meest tragische komedie mogelijk. De onderzoeken waren onverantwoordelijk geleid „de smerigste en vulgairste
getuigenissen werden onder eed afgelegd,

Vanuit Londen werd de bevolking „voorbereid" op het einde van de oorlog. In
het midden, zittend, Jan iWoedwil...
(,o,o Beiga)
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de waarheid werd verwrongen" en wat zich
elite noemde, huilde mee met het gepeupel.
De jonge man hes\ooV. „Nooit heb ik ons voll(
zo laag gevallen geacht. Het katolieke Limburg is nog wreder geweest dan de andere
streken".
Uit gesprekken met zijn Waalse celgenoten vernam Brouns ook dat de rexisten in
Wallonië veel wreder en bloeddorstiger optraden dan ooit in Vlaanderen, inzonderheid
in Limburg het geval was.

NAAR HASSELT...
Van 10 tot 31 augustus werd Brouns terug
naar Hasselt gebracht. Waarom bleef hem
een raadsel. Eind september werd mevrouw
Brouns in beroep te Luik veroordeeld tot drie
jaar opsluiting in plaats van vijf. Zij was te
Hasselt plaatselijke leidster van het Vlaamsnationaal Vrouwenverbond. Zij is er van
overtuigd dat er meer rekening gehouden
werd met het feit dat zij ,,de vrouw van
Brouns was" dan met iets anders.
In de gevangenis kwamen tal van berichten Brouns ter ore: in Nederland werd er
ernstig aan een verzoeningspolitiek gewerkt,
de bestraffingen waren er veel geringer, het
aantal doodsvonissen zou afnemen. Maar
ook de terechtstelling van Leo Vindevogel en
van Karel de Feyter, de algemeen sekretaris
van VOS...
Alhoewel zijn advokaten meenden dat de
toestand voor politieke gevangenen gunstiger evolueerde,, toch begon Theo Brouns
half september aantekeningen te maken in
verband met een mogelijk genadeverzoek.
Ook stelde hij voor zijn advokaten nota's op
in verband met zijn beschuldigingsaktle. Hij
wees er hierbij nogmaals op dat hij ten allen
tijde gekant was tegen een tegenterreur
zoals die gevoerd werd door SS-De Vlag.
Waar het mogelijk was trachtte hij dit te
verhinderen. Zo was het dankzij Theo
Brouns dat de groep Blommaert, die zich te
buiten ging aan allerlei schurkenstreken, uit
Limburg teruggetrokken werd.
Op 25 oktober 1945 verscheen Theo
Brouns dan voor het Krijgshof te Luik, bijgestaan door de mrs. Rouwens en Colle. Zelf
verklaarde Brouns zijn houding tijdens de
bezettting met de volgende standpunten:
1. voor de oorlog of gedurende de achttiendaagse veldtocht ondernam hij totaal niets
wat hem van Belgisch standpunt uit verweten kon worden;
2. met de kapitulatie was voor België de
oorlog beëindigd en dus ook de verplichtingen tegenover de vroegere verbondenen
(Engeland en Frankrijk);
3. steeds gekeerd tegen het bolsjevistische
gevaar was zijn werving voor het Vlaams
Legioen hiervan de logische voortzetting;
4. steeds was hij gekeerd tegen de tegenterreur. De Duitsers waren mede schuldig aan
het terrorisme. De beschuldigingen van verklikking waren volkomen vals. Integendeel,
hij had velen het leven gered.
Pas op 22 november 1945 werd het proces
hervat. Auditeur-generaal Glénisson steunde
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zijn rekwisitor hoofdzakelijk op de bewering
dat Brouns voor het Vlaams Legioen maar
ook voor de Waffen SS zou geworven en
gewerkt hebben. Bovendien zou hij aan het
hoofd van de inlichtingendienst gestaan hebben en was dé terrorist bij uitstek in Limburg.
De auditeur eiste dan ook de doodstraf. De
atmosfeer in de rechtszaal was vooringenomen tijdens het pleidooi van mr. Rouwens
maar gaandeweg groeide de aandacht vooral wanneer mr. Colle aan het woord kwam.
Op de derde dag van het proces (28
november) verklaarde de voorzitter: „Men
moet bekennen dat Brouns aan zeer veel
medeburgers diensten heeft bewezen". Onmiddellijk beet de auditeur terug dat Brouns
de Duitsers dan wel veel diensten moet
bewezen hebben om zoveel te bekomen voor
zijn medeburgers. Brouns dankte op het
einde van de laatste zitting verdedigers en
krijgshof en zette dan nogmaals zijn standpunt uiteen: hij handelde uit diepe overtuiging, om zijn volk te dienen. Waar hij kon,
hielp hij. Dat hij vergissingen beging en niet
altijd van alles, wat er van Duitse zijde
gebeurde, op de hoogte was (of kon zijn) is
menselijk.
Op woensdag 12 december volgde de
uitspraak: de doodstraf en de vijf miljoen
boete werden bekrachtigd. Het Krijgshof bevond Brouns schuldig aan volgende punten:
1. hij verleende de vijand hulp-in-manschappen;

2. door de benoeming van VNV-burgemeesters te steunen, hielp hij 's lands instellingen
vervormen en bracht de trouw van de burgers aan het wankelen;
3. van de 57 verklikkingen, weerhouden te
Hasselt, vielen er 55 weg. (Bij de twee
Testerenden ondervonden de betrokkenen op een onderhoud bij een Duitse instantie na
- totaal geen moeilijkheden. Deze twee,.verklikkingen" werden weerhouden en bewezen geacht. Waarop mag er dan wel gesteund zijn te Hasselt voor de 55 andere
gevallen?)
Het Hof erkende dat Theo Brouns niet uit
winstbejag handelde. Zijn werving voor het
Vlaams Legioen - door Brouns nooit ontkend
- werd hem zwaar aangerekend. Wel werd
erkend dat hij nooit voor de Waffen SS
geworven heeft. Het arrest diende aangeplakt in de gemeenten van de provincie
Limburg en in de stad Luik.
Terug in de gevangenis kreeg Brouns
bezoek van zijn echtgenote en moest haar
nu zelf de bekrachtiging van het vonnis
meedelen.
Mija Proost

Volgende week:
De terechtstelling
onafwendbaar.

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
Ontmoeting met Boris Jeltsin
Terwijl de grote rivaal van Mikhail Gorbatsjov op bezoek was in
Straatsburg om Westeuropese steun te zoeken, sloeg Frans Verleyen hem
aandachtig gade en luisterde urenlang. Neerslag van deze ontmoeting,
deze week in Knack.
Uitverkoop van Vlaams-Brabant
Als de burgemeester zich inlaat met
vastgoed-operaties, zijn de gevolgen
niet te overzien. Het resultaat valt te
bekijken in Zaventem, waar Francis
Vermeiren de plak zwaait.
Uit de vluchtelingenkampen
Knack-redakteuren volgen de exodus
van de Koerdische vluchtelingen in
Turkije en Iran. Hun reportages plus
verslag over de werkzaamheden van
de Uno-veiligheidsraad (onder
Belgisch voorzitterschap) uit New
York, deze week in Knack.
De banken zijn het zat
De banken zijn de kritiek op hun duur
kantorennet beu. Zij vinden hun net
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efficiënt, bereikbaar voor iedereen en
niet duur De stem van de bankiers,
deze week in Knack.
De Batselier twijfelt
Gemeenschapsminister Norbert De
Batselier, betaalminister van Flanders
Technology International, heeft
twijfels omtrent de opzet van de
beurs en de weg die Vlaanderen
ermee bewandelt. Een interview, deze
week in Knack.

En meer...
Lucky Luke in de Wetstraat •
Georges Seurat in het Grand Palais '
Interview : Robert Waseige (en de
Rode Duivels).
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LEDY BROECKX
OVER 30 JAAR VNJ
N het mooi opgeknapte en huiselijke
verbondshuis van het VNJ op de hoek
van de Diksmuldelaan en de Zillebeeklaan in Berchem werden we opgewacht
door de VNJ-verbondsleidster Ledy
Broeckx. De handdruk die ze ons geeft is
heel wat steviger dan men van een vrouw
verwacht. Ledy Broeckx weet wat ze wil,
en zet er zich met hart en ziel voor in,
zoveel is duidelijk. Architekt Van Haerenborgh Is uit hetzelfde hout gesneden. De
stichter van het VNJ is met zijn jeugdbeweging vergroeid. Hoewel gepensioneerd duwt
hij nog mee aan de kar. Hij zal ons tijdens het
gesprek een paar keer onderbreken om te
vragen waar de dubbeldekslaapzakken ergens liggen, of waar de regenjassen XXL
hangen. Tenwijl wij Ledy Broeckx interviewen
moet er immers op de winkel gepast worden.
• Het VNJ is een relatief kleine jeugdbeweging. Het zal niet eenvoudig zijn om
een nationale struktuur in stand te houden
die de groepen koördineert en bijstaat.
Bovendien moet het ideeëngoed vooral
aan de toekomstige leiders goed doorgegeven worden. Door wie worden de kursussen bij het VNJ gegeven?
„De kursussen worden gegeven door
mensen die uit tiet VNJ komen. De leidersvorming vanaf 16 jaar is onderverdeeld in
een viertal delen. De grote brok is ideologie,
dat gaat over de Keure, onze Levenswet, het
nationalisme. Dan is er een heel pak kinderpsichologie. De bedoeling van dit deel is te
leren hoe je als leider of leidster, met je eigen
gebreken, op elk kinderkarakter kan inspelen, en zonder de verdere ontwikkeling van
het kind te schaden. Daar wordt bij ons veel
aandacht aan geschonken, en ik zeg dat
omdat de buitenwereld wat dat betreft nogal
wat verkeerde opvattingen over het VNJ
heeft. De hoofdleuze bij onze kursussen is
„Niets is goed genoeg voor de jeugd". Een
jaar of drie terug heb ik zelfs een leider op
staande voet ontslagen. Tijdens een mars in
Diksmuide had hij tegen iemands schenen
gestampt omdat hij met de verkeerde voet
ging. Zoiets kan natuurlijk niet: het moet
netjes en ordelijk zijn, maar dét ging te ver.
Een derde kursusonderdeel betreft de
strukturen van het VNJ. Er is nl. het „troepenkader", dat zijn de scharen en vendels
zelf, en er is het „stafkader", de administratie die ten dienste staat van het VNJ: de
redaktie van het VNJ-blad „Storm", de kadervorming, enz.

Een belangrijk onderdeel van de kursus is
verder de spelpraktijk: hoe een spel in elkaar
steken dus. Eén van onze leuzen is ook
„spelend vormen en vormend spelen". Als je
kinderen iets wil bijbrengen, moetje ze niet
rond de tafel zetten en zomaar wat vertellen.
Want daar houdt een kind niets van over,
tenzij dat het een leuk kinderverhaaltje is."

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond viert dit |aar zijn dertigste verjaardag. Al die tijd
staan de VNJ-Meisjesscharen
en -Biauwvoetvendets In de
bres voor Vlaanderen in Dietsiand in Europa. Het Verbond wil
zijn jongens en meisjes een
Vlaamsnationale
opvoeding
geven, leidt ze op tot voortrekIters in een slapend land, niet
tot volgzame schapen. Maar
het VNJ leert ook respekt voor
waarden: eerlijkheid, eerbied
voor ordening, hoffelijkheid,
trouw aan de eigen aard. Zo wil
het VNJ zichzelf zien.
Buitenstaanders die het VNJ
niet kennen vinden het vaak
een kontroversiële jeugdbeweging: de liefde voor het uniform, de marsjerende vendels,
de massale aanwezigheid op
de Vlaamsnationale hoogdagen, maar ook het konservatieve, ja rechtse Ideeëngoed, de
oubollig aandoende stijl. WIJ
sprak uitgebreid met VNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx,
en trachtte de mites te doorbreken.

HET VLAMMEKE
AANSTEKEN
„Wat doen we dan wel? We organizeren
een bosspel of een lekenspel rond een
bepaald tema, bvb. rond de figuur van dr.
Borms naar aanleiding van de Bormsherdenking. Natuurlijk hangt de vorming af van de
leeftijd. Een kind van zes, zeven jaar moetje
nog niet politiek bewust maken, daar heeft
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yNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx:
één van onze leuzen is: spelend vormen en vormend spelen.
het nog alle tijd voor h/laar je moet wel het
vlammeke aansteken van de Vlaamse fierheid. Dat kan bvb. in een spel over de
Boerenkrijg, of de Guldensporenslag. Daar
gaan ze ook echt in op. Op een kamp vorig
jaar bvb. wandel ik door het bos waar een
spel bezig is over de Boerenkrijg. Er liggen
daar twee meisjes gewoon in het gras. Ik
vraag hen of ze soms moe zijn, of waarom ze
niet meer meespelen. „Nee", zegt er eentje,
„ik ben ingedeeld bij de Sanskulotten, en de
goei moeten toch winnen, dus moeten wij
toch niks doen?!" Om maar aan te tonen
hoe de kinderen zich inleven."

>
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JEUGDBEWEGING
• Wordt er op een speciale manier aan
rekrutering gedaan?

—^«««B:'**'"''''^

„Nu niet meer. Vroeger richtten we ons
speciaal naar mensen waarvan we wisten
dat ze Vlaamsnationaal dachten. Die mensen speelden ons dan ook nieuwe adressen
door. Nu gaan we niet meer op die manier te
werk. We zijn nu zeer op onze hoede voor de
problemen die voortkomen uit de splitsing
van het Vlaamsnationalisme in twee partijen.
Gelukkig hebben we daarvan totnogtoe, en
tot mijn grote verbazing, nog geen hinder
ondervonden. We richten ons naar de twee
partijen. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat de respons bij de ene partij veel
groter is dan bij de andere. Daardoor krijgen
we wel eens een etiketje. Maar daar trekken
we ons niks van aan, wij gaan onze weg. Zo
vind ik wel dat het moet kunnen dat wij als
VNJ zowel bij Vlaams Blokkongressen als op
VU-bijeenkomsten de kinderopvang verzorgen.
Wij gaan van het standpunt uit dat alle
kinderen van ons volk bij ons welkom zijn. De
ouders mogen socialist zijn, of kommunist of
liberaal, dat speelt geen rol. Die kinderen zijn
kinderen van ons volk en die moeten wij
zoveel mogelijk trachten te winnen voor het
VNJ. Wanneer die kinderen dan na tien of
vijftien jaar uit het VNJ stappen, moeten ze
Vlaamsnationaal denken. Als we daarin gelukt zijn, hebben we ons doel bereikt. Dan is
dat winst voor de Vlaamse beweging, voor de
Vlaamse idee."

VIA DE KINDEREN ~ "
„In heel wat gevallen krijgen wij kinderen
onder onze hoede van socialisten of CVPouders, die hun kinderen naar het VNJ
sturen omdat er bij ons tenminste nog een
beetje toezicht is, nog wat tucht en discipline. Maar voor de rest hebben die ouders met
de Vlaamse beweging niks te maken. De
ouders komen dan mee naar een mosselavond, of ook wel naar het Zangfeest of de
IJzerbedevaart. Op die manier krijgen we
vaak via de kinderen de ouders ook warm
voor de Vlaamse beweging."
• Is het VNJ te vergelijken met de andere
jeugdbewegingen?
Wij hebben van in 1961 een bepaalde
traditie, waar we niet van afwijken. Bievoorbeeld: ons uniform, daar wordt niet aan
geraakt. Voor een aantal jongeren vormt dat
op de leeftijd van 16, 17 jaar wel een probleem. Toch zijn er een aantal jongeren die
op die leeftijd naar de jeugdbeweging toestappen.
Als er op die leeftijd of ouder jongeren naar
het VNJ toestappen, dan zijn we wat meer op
onze hoede. Dan vragen we ons af waarom
iemand van die leeftijd naar het VNJ komt.
Vooraleer zo'n persoon bij ons verantwoordelijkheid krijgt, gaan we na waar hij of zij
vandaan komt, wat zijn of haar motieven om
bij het VNJ te komen zijn. Dan zeggen we
hen ook welke onze marge is die ze niet
mogen overschrijden.
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Het VNJ-verbondshuis in Berchem werd door vrijwilligers mooi opgeknapt.
• Kan je daar een voorbeeld van geven?
„Euh, wat bvb. niet kan bij ons, is een
leider die week na week in zijn vrije tijd in een
diskoteek krimineel zat rondloopt. Dat kan
niet. Dat is anti-propaganda. Een ander voorbeeld: in uniform wordt er bij het VNJ niet
gerookt. Een leider die een verstokte roker
is, rookt dus niet gedurende de tien dagen
die hij op kamp is. Het resultaat is dat er al
veel VNJ-ers gestopt zijn met roken. Alkohol
drinken in uniform of op kamp mag ook niet."

GEEN BIER EN
SIGARETTEN

Een aantal jaren terug hebben we twee
leiders ontslagen. Dat waren nochtans heel
korrekte leiders, die ideaal met kinderen
konden omgaan. Maar die twee verkondigden binnen het VNJ een ideologie die niet de
onze was. Dat is nog erger dan eens een
pintje teveel drinken. Zij verkondigden de
nazi-ideologie binnen het VNJ, dat is niet van
ons. Als zij verklaren dat ze Duitsgezind zijn,
gaan ze over de schreef. Dat is juist hetzelfde als Fransgezind zijn, dat is verraad aan
uw volk."
• Bestaat er binnen het VNJ een soort
hoger orgaan dat de ideologische lijn bepaalt?

• Ook niet in de leidingstent?

„De verbondsleidster heeft het vetorecht.
Als iedereen in de verbondsleiding,,ja"zegt,
en ik zeg „neen", dan is het neen."

„Ook niet in de leidingstent. Hoe hoger je
bij het VNJ in de hiërarchie staat, hoe minder
je je kan permitteren.

• Ben je verkozen voor een bepaalde
termijn?
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„Neen, voor het leven. Dat is zoals in de liggen vrijen op de weide tijdens de mis, dat
„Dat ligt volgens mij alleen aan de leidenkommunistische landen, hé (lacht). Bij ons mag wel. Dat gaat er bij mij niet in. Dat stoort
de figuren in de jeugdbewegingen, de schowordt er in de groepen noch in de ouderkomi- mij enorm, maar ja, daar kan Vandenberghe
len, enz. Een kind van zes dat naar de Chiro
tees met verkiezingen gewerkt. Vandaar dat waarschijnlijk ook niets aan doen. Hij kan
gaat bvb. en dat van thuis uit geen Vlaamse
men bij ons zo strak houdt aan het leider- moeilijk tegen al die koppeltjes gaan zeggen
refleks meekrijgt, zal die Vlaamse reflekspas
sprincipe. Wij zeggen dat een leider altijd dat ze dat beter op een andere wei doen dan
bij de Chiro krijgen wanneer het bij de Chiro
gelijk heeft, tenzij bewezen wordt dat hij op de bedevaartwei."
over Vlaanderen hoort spreken.
ongelijk heeft. Elke leider, op welk nivo ook,
•
Volgens
een
onderzoek
van
de
KatolieBij het VNJ horen de kinderen vanaf het
en ik zeker, maak fouten. Maar volgens ons
heeft de leider geen macht, maar een verant- ke Jeugdraad bij de katolieke jeugdbewe- begin over Vlaanderen. Wij hebben een
woordelijkheid. Je macht als leider misbrui-gingen bestaat er bij die jeugdbewegingen brevettensisteem dat aangepast is aan de
een groot gebrek aan belangstelling voor
leeftijd. Op zes jaar moeten ze bvb. hun
ken, dat kan niet.
de Vlaamse beweging. Bijna de helft van schoenen kunnen knopen, het uurwerk kundie jeugdleiders meent zelfs dat hun vernen lezen, en de Vlaamse Leeuw kunnen
bondsleiding zich sterker zou moeten af- zingen. Maar als dat Vlaamse aspekt in de
zetten tegen de Vlaamse beweging.
jeugdbeweging nooit aan bod komt, en het
wordt thuis en op schooi ook niet meegege„Tja, wij zijn gewoon een stuk van de
Teoretisch is het steeds de verbondsleid-Vlaamse beweging, zoals een partij daar eenven, hoe wil je dan dat de jongeren nog
ster die beslist. Maar uiteraard doe ik dat stuk van is, een aktiegroep, etc. Binnen het geboeid worden door de Vlaamse bewenooit alleen. Want dan hou je geen jeugdbe-VNJ geven we de kinderen een nationalisti- ging?
weging bij elkaar. We zitten met zeven men-sche, volksnationale vizie mee, nooit naar • Moet de Vlaamse beweging zich zelf
sen in de verbondsleiding. Daar wordeneen andere organizatie toe gericht. Onze ook niet aanpassen aan de jongeren?
allerlei zaken besproken, zowel tema's dieopdracht is geslaagd, wanneer onze leden
door de basis worden aangebracht als te- zich later engageren in de Vlaamse bewe- „Volgens mij moeten organizaties als het
ma's die we zelf ter bespreking voorleggen ging, hetzij politiek, of in het Davidsfonds, ofANZ en het Bedevaartkomitee spreken met
Als dat evidente zaken zijn, dan valt de een aktiegroep of weet ik veel. Zelfs zij diede nationale leidingen van de jeugdbeweginbeslissing snel, en wordt ze als dienstmede- niet bewust voor het VNJ gekozen hebben, gen. Dat kan zeker geen kwaad. Maar als het
deling kenbaar gemaakt aan de basis. Bij worden meegesleurd met ons in die stroomIJzerbedevaartkomitee de jeugdbewegingen
minder evidente zaken wordt de zaak met de van al wat Vlaams is. Wij roepen al onze uitnodigt om eens te praten, is het voor mij
ganse verbondsraad besroken. Dat is de leden, in uniform, vanaf veertien jaar op omondenkbaar dat het VNJ niet uitgenodigd
verbondsleiding en al de mensen die in het deel te nemen aan de betoging van 28 april wordt. Wij gaan nu al dertig jaar met duizenhoger kader zitten. En geraken we er dan bvb."
den kinderen naarde IJzerbedevaart. Als wij
nog niet, dan wordt de zaak op een nog lager
dan niet uitgenodigd worden voor een genivo besproken."
sprek met de jeugdbewegingen, dan protesteer ik. Ja maar zeggen ze dan, jullie moeten
• Stel dat één bepaalde groep In uniform
we niet overtuigen op Vlaams gebied.
mee wil opstappen in een vredesbetoging.
Kan dat?
Pas op, ik vind het heel positief dat men
ook de andere jeugdbewegingen tracht te
„A/een, Tenzij dat van boven af beslist
overtuigen om naar Diksmuide te komen.
wordt dat het wel kan."
• Waarom staan volgens jou de jongeren Maar ik vind niet dat ze daarom hun normen
uit de grote katolieke jeugdbewegingen zo
• Nogal wat mensen buiten het VNJ sto- weigerachtig tegenover de Vlaamse be- moeten aanpassen. Ze moeten niet zeggen:
ren zich aan het uniform, ideeëngoed, weging?
simbolen en de wijze waarop het VNJ naar
ï>
buiten treedt. Ondervind je daar dikwijls
hinder van?

ONS ECHTE GEZICHT

ANZEN
BEDEVAARTKOMITEE

„ Er zijn mensen die heel bewust anti-VNJ
zijn, en die nooit verder kijken dan de bottinnen en de marskolonne's van het VNJ. We
zouden naar buiten uit meer moeite moeten
doen om ons echte gezicht te laten zien.
Meer propaganda maken als jeugdbeweging. Dan zou men zien dat het VNJ meer is
dan marsjeren. Wij gaan ook op kamp, doen
spelen, zangstonden, etc."
• Er zijn natuurlijk manifestaties zoals het
Zangfeest en de IJzerbedevaart waar het
VNJ wel op die wijze in de kijker loopt.
„Ja, ik heb het daar uitgebreid met de
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee
Lionel Vandenberghe over gehad. Wij mogen bvb. van het Bedevaartkomitee niet
langer in marskolonne en met muziekkapel
de bedevaartweide opmarsjeren. Nochtans
halen we daar nogal wat ledenwinst bij Oke,
tot daar aan toe. Maar we mogen-zelfs niet
meer drie aan drie de wei opgaan. Nu vraag
ik me af hoe je in godsnaam 1.000 kinderen
op een ordelijke wijze op die weide krijgt?
Zelfs als ze met de school gaan zwemmen,
lopen ze in rijen van twee! Maar halfnaakt „Elke leider maakt fouten. De leider heeft geen macht, maar verantwoordelijkheid. Je macht als leider misbruiken, dat kan niet."
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• Hoe ver kan de opvoedende taak van
een jeugdbeweging volgens jou gaan?
Hoort seksuele voorlichting bvb. tot de
taak van de jeugdbeweging?
„Tot een aantal jaren terug organizeerden
we tweejaarlijks een vormingsweekend voor
kinderen van tien è twaalfjaar over seksuele
voorlichting, ons „voorlichtingsweekend".
Toen schreven we een brief naar de ouders
om hen uit te leggen wat er ging gebeuren.
Maar nu is zo'n weekend achterhaald. Op
tien jaar moet je de kinderen niets meer
wijsmaken, meestal weten ze 't al. Hoewel
sommige kinderen toch nog de dingen niet
goed begrijpen, wordt er tegenwoordig bij
ons over seksualiteit heel zelden gepraat.
Maar we zeggen wel dat ze zich moeten
gedragen wanneer ze verkering hebben.
Bievoorbeeld, ze moeten niet bij mekaar op
de schoot gaan zitten op een manier die niet
past. Respekt voor mekaar demonstreer je
niet op die manier."

TORHOUT-WERCHTER
„Het VNJ is meer dan marsjeren. Wij gaan ool< op l<amp, doen spelen,
zangstonden, enz."

• Manifestaties als Torhout-Werchter liggen buiten de stijl van het VNJ?
„ Twee jaar geleden hoorde ik zeggen dat
„alstublieft, Chiro, als jullie je leden en derwerpen te komen spreken. Zo hebben we
er twee van ons leiders naar Torhout-Werchleiding wil motiveren om naar de Bedevaartal iemand van Pro Vita gevraagd om over
ter waren geweest. Bij gelegenheid vroeg ik
te komen, dan gaan wij dit en dat voor jullie abortus te komen spreken. We hebben ook
één van hen of het meegevallen was. fzucht
ooit
een
debat
georganizeerd
tussen
vertedoen." Ik vind niet dat ze hun programma
diep) „'t was toch dat niet, zenne", antzodanig mogen aanpassen dat het uiteinde-genwoordigers van Tak, Voorpost en VMO.
woordde hij. Maar allé, ik ben ervan overlijk geen IJzerbedevaart meer is. Of geen Dat was ongelooflijk spannend, hoor. Maar
tuigd dat je op een festival als Torhoutkom,
we
gaan
ervan
uit
dat
we
voor
al
onze
Zangfeest. Het ANZ heeft twee jaar geleden
Werchter geen drie VNJ-ers vindt."
bvb. Clouseau naar 't Sportpaleis gehaald.standpunten ook een verklaring moeten kunNu heb ik niks tegen Clouseau, maar dat nen geven aan de jonge mensen."
• IMogen we gaan zoeken?
paste in dat programma als een tang op een
„Ja, ge moogt! Maar kom, ik vind hetgeen
varken! En als Clouseau nu nog een speciaal
daar gebeurt absurd. En het gedrag ginder,
lied gekomponeerd had, maar neen, ze kof ik heb gehoord dat ze er nu al kondooms
men Anne zingen. Ik vind dus dat de organiuitdelen, dan vraag ik me af, hoe is dat
zatoren van die manifestaties hun programmogelijk? Maar pas op, we verbieden niema zeker niet mogen aanpassen om meer
mand om er naar toe te gaan, hoor. Dat is
jongeren te lokken."
j zelfs niet nodig: ofwel laat men zoiets omwils Ie van de mening van de kollega's VNJI
leiders, ofwel haken ze af. En dat geldt niet
I
alleen voor Torhout- Werchter, maar voor van
* alles."

DIE STEM

l

• Eén van de struikelblokken voor
VVKSM, Chiro en KSJ was bvb. het zingen
van „Die Stem van Suid-Afrika".

'
y

„Ja, wij hebben in Diksmuide zwaar geprotesteerd tegen het wegmoffelen van Die
Stem. We hebben toen een petitie-aktie ondernomen die ons heel veel geld gekost
heeft. We verzamelden tussen de 4 en de
5.000 handtekeningen. Wij vinden dat ZuidAfrika een stamvem/ant volk is. Het is al jaren
en jaren dat de Stem gezongen wordt, ik vind
niet dat ze daar aan mogen toegeven."

'
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• Komt de politieke toestand in ZuidAf rika bvb. op één of andere wijze aan bod
In het VNJ?
„Ja, daar wordt over gepraat op de kaderscholingsweekends. Dat zijn vormingsweekends voor de leiding. Daar worden buiten- ,,Niets is goed genoeg voor
staanders gevraagd om over bepaalde on-jeugd".
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• Hoe staat het VNJ tegenover het pacifisme van het IJzertestament?
„ We staan achter de „nooit meer oorlog"idee. Maar we zijn tegen eenzijdige ontwapening. Als ik uw buur ben, en ik weet dat jij een
pistool op mij richt, dan blijf ik niet lijdzaam
toekijken. Dan moet ik me kunnen verdedigen. Van zodra jij je pistool weggooit, gooi ik
dat van mij ook weg.
Men kan zich trouwens de vraag stellen
wie er in godsnaam voor oorlog is. Geen
enkele VNJ-er is voor de oorlog. Dat is bij ons
de vredesgedachte. Wij zeggen wel: wanneer je aangevallen wordt, moet je je verdedigen. En dat doe je ook in het burgerleven,
in je beroep. Zelfs de dieren hebben die
refleks."
• Vind je dat jeugdleiders in het algemeen, of VNJ-leiders in het bijzonder,
behoren tot de elite van de Vlaamse jongeren?

IIJIIriihUMJJriDI»
„Ik denk dat de meeste mensen vies zijn
van het woord „elite". Ik vind het belangrijk
om te streven naar „beter". Wij nivelleren
nooit naar onder. Wij mikken zo hoog mogelijk, en trekken zo de zwakkeren mee naar
boven. In alles wat we doen, zullen we nooit
onze normen verlagen. We behouden ze, of
we schuiven een stapje hoger indien mogelijk.
Er moet heel veel aandacht besteed worden aan de zwakkeren, sociaal, mentaal
enzoverder. We mogen bvb. niet een spel
niet spelen omdat de zwakkeren niet zouden
meekunnen. Nivellering naar boven, en niet
naar beneden.
Ik vind wel dat iemand die in een jeugdbeweging gestaan heeft, tenminste tot voor een
aantal jaren, iets voor heeft op een ander op

het vlak van ervaring, met mensen omgaan
enz. Ik meen wel dat de Chiro, tenminste
veel Chirogroepen, de jongste tijd heel erg
gedegenereerd is. Ik heb de indruk dat de
scouts momenteel terug uit een diep dal
omhoog aan het klimmen zijn."

VOLGENDE
GENERATIE?
• Wanneer je de foto's bekijkt van jeugdbewegingen voor, tijdens en onmiddellijk
na de tweede wereldoorlog, bemerken we
eigenlijk weinig verschil met de foto's van
plechtigheden van het VNJ nu.

„Op een aantal vlakken zijn we inderdaad
niet meegeëvolueerd, maar ook bewust niet
meegeëvolueerd. Ik stel bvb. vast dat de
jongeren van vandaag hun geschiedenis niet
meer kennen. Op de scholen moet dringend
het vak geschiedenis geherwaardeerd worden. Wij trachten de Vlaamse geschiedenis
mee te geven. Omdat we uit het verleden
moeten meenemen wat goed is, waar men
lessen kan uit trekken. En iedereen kan daar
anders over denken. Het Sint-Maartensfonds
bvb. dat hier 's vrijdags vergadert, daar zitten
mensen tussen die zaken uit het verleden
meenemen die mij niets meer zeggen, maar
voor hen nog wel waarde hebben. Daarom
nemen wij dat mee uit de Vlaamsnationale
geschiedenis wat ons nog van dienst kan
zijn, ballast laten we achter."
[>

DE WEG VAN RODENBACH
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
werd gesticht in 1961. Toen archltekt Van
Haerenborgh's dochter oud genoeg was
om naar een jeugdbeweging te gaan,
bracht de latere stichter van het VNJ haar
naar de nationalistische jeugdbeweging
van Berchem. Van Haerenborgh kwam
evenwel tot de ontdekking dat er in Berchem wel drie nationalistische jeugdbewegingen waren. Onderling vertoonden
ze kleine ideologische verschillen. Van
Haerenborgh trachtte meer dan een jaar
lang deze drie groepjes tot één jeugdbeweging om te smeden, zonder rezultaat.
Uiteindelijk besloot hij maar zelf te
starten met een nationalistische jeugdbeweging, voor gans Vlaanderen. Medewerkers van het eerste uur vond hij in
Wim en Bob ivlaes. In april 1961 ging het
VNJ in Berchem als Vlaamsnationale
maar niet partijpolitiek gebonden jeugdbeweging van start met een vijftigtal
jongeren. In september werd al gestart
met een afdeling in Mortsel, en breidde
de jeugdbeweging gestaag uit, ook tot
andere provincies. Er werden een aantal
andere nationalistische jeugdbewegingen de facto opgeslokt. De Zilvermeeuwtjes uit Brussel bvb. werden ontbonden
wegens leidingsgebrek. Een aantal van
hen stapten over naar het VNJ, maar
onvoldoende om de groep in stand te
houden. Het VNJ richtte toen in Dworp
een afdeling op, onder de naam „De
Zilvermeeuwtjes".

SCHAREN
EN VENDELS
l\/lomenteel telt het VNJ 2.500 è 2.600
leden. Dit ledenaantal gaat in stijgende
lijn, maar, zo zegt Ledy Broeckx, veel te

traag. Zoals de andere jeugdbewegingen
kampt het VNJ met een groot ledenverlies rond de leeftijd van 15 jaar. Maar wie
die hindernis neemt, blijft.
Het VNJ heeft een tipische struktuur.
Men tracht per gemeente een schaar op
te richten. Een schaar telt in teorie 21
personen, groot en klein bij elkaar. Het
kunnen natuurlijk ook 21 kinderen of 21
jongeren zijn, zo nauw wordt er niet
gekeken. Drie scharen samen noemt
men een vendel. Een vendel is dus een
grote schaar, of de samenwerking van
drie in eikaars buurt liggende groepen
onder de koördinatie van een vendelleider of -leidster.
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Bij de oprichting van een groep werkt
men gemengd, omdat er meestal te weinig gegadigden zijn om van bij de aanvang jongens en meisjes te splitsen.
Naarmate de groep groeit, gaaf men de
aktiviteiten apart organizeren. Er zijn natuurlijk wel verschillende momenten
waarop VNJ-jongens en -meisjes samenwerken.
Men kan bij het VNJ terecht van 6 jaar
tot 20 a 25 jaar, wanneer men leid(st)er is.
De leeftijdskategorieën lopen van 6 tot 9
jaar, van 10 tot 13 jaar, 14- en 15-jarigen
samen, en vanaf zestien jaar mag er
kursus gevolgd worden om leider te worden.
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Ik vind bvb. dat onze leden de traditioneleTunesië op vakantie, en af en toe naarZuid• Alle migranten zullen dat waarschijnlijk
Vlaamse liederen moeten kennen. Daar- Afrika, ik kén die mensen, ik kén die mentaliook niet willen?
naast worden er bij ons heel veel nieuwe teit, en ik heb er heel veel respekt voor. h/laar
liedjes gemaakt, echte VNJ-liederen."
als ik ginder zou gaan wonen, moeten ze van „Bah, ik weet het niet. We hebben een
heem gehad in Borgerhout. Tussen haakjes,
• Je hoorde vroeger af en toe klachten mij geen Tunesische maken. Ik ben Vlaams,
van VNJ-groepen die moeilijkheden on- en ik zal altijd Vlaams blijven. Dus zouden dewe zijn daar moeten gaan lopen, 's Zondags
dervinden met de plaatselijke jeugdraad, fi/larokkaanse en Turkse kinderen hier hunwaren we daar de enige blanken in de wijk.
eigen Turkse en l^arokkaanse geschiedenis
Met als rezultaat, dat als je een fiets één
of die problemen hebben om aan subsidies te geraken. Bestaan die klachten nu moeten leren, leren fier zijn op hun eigen minuut alleen liet, de banden kapotgesneden
volk en hun eigen afkomst. Het is niet aan waren. Er werd brand gesticht, de leidster
nog?
ons om hen dat te leren."
werd er aangevallen en met stenen beko„Wat het VNJ-nationaal betreft zijn we pas
geld, de kinderen konden niet buitenkomen.
in '77, toen ons dossier reeds vijftien jaar • Maar er zijn toch enkele niet-blanke Er was een gemeenteplein waar het krioelde
ingediend was, erkend als nationale jeugd-kinderen aangesloten bij het VNJ?
van de Marokkanen. Dat plein was van hun,
vereniging. Die erkenning is het begin van ,,Ja, dat is juist. Zo is er bvb. een Colombi-wij mochten er niet op. Dan word je opstanalles. Dan krijg je subsidies en ondersteu- aantje of Venezolaantje, ik weet het niet juist,dig. Waarom mogen onze Vlaamse kinderen
ning. Wij dringen er bij de plaatselijke groe-dat lid is, een geadopteerd kindje van ouders
hier niet spelen ? Klacht neerleggen hielp
pen op aan om waar er een jeugdraad is, erdie allebei bij de Zilvermeeuwtjes geweest niet. Toen zeiden we tegen de politie: „ofwel
deel van uit te maken en mee te werken. Inzijn. Elk geval dat zich bij ons aandient, beschermen jullie onze kinderen, ofwel doen
de meeste gevallen levert dat geen proble-wordt afzonderlijk onderzocht. De leiding we het zelf". Maar dat laatste mocht natuurmen op. Het is wel drie of vier keer gebeurdweet dat. Dat wordt in de kursus gezegd: heb
lijk ook niet, want dat is een privémilitie! Dan
dat er wél problemen waren, zoals in Lommei
je zo'n probleem, dan moet je VNJ-nationaalhebben ze elke week met hun kamionetje
bvb. Als het niet lukt, dan leggen we klacht verwittigen. Dan gaan wij praten met de komen patroeilleren. Maar zelfs dat hielp
neer bij de Vaste Kultuurpaktkommissie. Telniet. We zijn er gewoon moeten gaan lopen."
ouders. Want die ouders moeten weten wat
kens als we klacht neergelegd hebben, hebze doen. Maar wij zijn niet bereid, om onze
• IMaar stel nu dat er toch migranten lid
ben we het pleit gewonnen.
groepen open te zetten voor alle Marokka- willen worden van het VNJ?
Nu hebben we een probleem in Antwer- nen die langs de straten lopen."
pen. Hier is een sterke groep aan het werk,
,,Neen, dat kan niet. De vreemdelingen
met een 80 tot 90 leden. De groep dient een
moeten hun kinderen maar nationalistisch
aanvraag in voor de jeugdraad, die unaniem
opvoeden, ook de kinderen die hier zijn. Ik
njet zegt. Want, „het VNJ is Vlaamsnatiodraag in Tunesië geen sluier, of eet niet met
naal". Dat was het argument. Achteraf komt
mijn handen, ik ga me ginder niet aanpasnatuurlijk de aap uit de mouw: het VNJ wil
sen. Ik vind dat de Marokkanen en Turken
niet samenwerken met migrantengroepen.
dat hier ook niet moeten doen."
I^aar die migrantengroepen hebben dat aan
• Ais er zich dan in de samenleving een
ons nooit gevraagd! De zaak is reeds op de
probleem stelt met migranten, dan kan dat
gemeenteraad gekomen, waar we heel veel
dus nooit opgelost worden?
steun gekregen hebben van de VU- en
Vlaams Blokmandatarissen. De schepen
„Ja, als er migranten hier komen wonen
voor de Jeugd heeft daar echter verklaard
hebben ze de plicht om zich aan de basisbedat het om een autonome beslissing van de
ginselen van onze samenleving aan te pasjeugdraad ging, en dat hij daar niets kan aan
sen. Ik moet me in Tunesië ook aan de
doen. We moeten dus terug naar de Vaste
Tunesische wetten houden, maar ik moet me
Kultuurpaktkommissie."
niet aanpassen aan de Tunesische kuituur.
Ik vind dat ik daar mijn Vlaamse eigenheid
• En zou het VNJ desgevraagd samenmoet bewaren. Ik vind dat de Marokkaanse
werken met migrantengroepen? IVIogen
migranten lid worden?
migranten dat hier ook moeten doen. Het
moeten Marokkanen blijven. Het probleem
„Wij nemen niet zomaar alle migranten
gaat niet over de Marokkanen of Turken, het
aan. Want wat is onze doelstelling ? Kinderen
probleem is dat ze met teveel zijn, dat we
opvoeden tot bewuste Vlaamsnationalisten.
ovenvoekerd worden. Er zijn nooit probleDat doe je niet met een Marokkaan, dat is
men geweest met de Chinezen, of de Polen,
moord. Dat doe je evenmin met een Fransof de Italianen. Maar mijn moeder woont in
man, of een Duitser. Het gaat ons echt niet
Borgerhout. Dat mens is helemaal geen
om de huidskleur."
racist, ik zeg altijd dat ze veel te goed is voor
deze wereld. Welnu, ze komt niet meer
buiten. Overdag, hé! Daar zit het probleem!

TEGEN INTEGRATIE
• Sluit je dan niet elke vorm van integratie
tussen vreemdelingen en Vlamingen uit?
„Ja, ik vind dat migranten zich niet moeten
integreren. Als je als neger geboren wordt,
mag je nog zo verliefd zijn op het blanke ras,
je zal nooit een blanke worden. Een kind van
een ander volk, een andere kuituur, een
ander ras, daar mogen wij geen Vlaamsnationalisten van maken, dat is moordend voor
dat kind. En pas op, dat heeft niets met „Wij zijn gewoon een stuk van de
racisme te maken. Ik ga bvb. bijna altijd naar
Vlaamse Beweging".
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Een maand of twee geleden komt hier een
Marokkaan binnen met twee jongens, om ze
in te schrijven in de scouts. Ik heb hem
gezegd dat wij geen scouts zijn, maar een
Vlaamsnationale jeugdbeweging. En ik leg
hem uit wat dat inhoudt, in het Frans dan
nog. Ik heb hem doorvenvezen naar de KSJ,
die zitten hier vlakbij. Bij de KSJ vormen
Marokkanen geen enkel probleem, maar die
hebben een andere doelstelling, hé. Hij
snapte er niks van. „Kan ik hier dan geen
scoutsuniform kopen", vroeg hij."
(pdj/ts)
(foto's Ronald Szommer/VNJ-Nationaal)

BOEKEN

VAN WOESTIJNTENT
NAAR ZANDKASTEEL

O

p nauwelijks één generatie tijds
zorgde het vloeibare goud onder het woestijnzand in het Midden-Oosten voor een zo ingrijpende gedaanteverwisseling in
de betreffende landen dat men
rustig over een revolutie mag
spreken. Vlak naast de tentenkampen van de bedoeïenen
schoten grootsteden met manhattan-allures op. Automobilisten op dezolate snelwegen door de woestijn
worden op verkeersborden gewaarschuwd
voor overstekende kamelen. Waar gisteren
de middeleeuwen waren, vind je nu het
rijkste raffinement van de 20ste eeuw. Het
gaf een schok op kultureel, sociaal en ekonomisch gebied.

OMWENTELING
Peter Verlinden zwierf een drietal maanden rond in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Hij sprak er met lokale funktionarissen van topnivo, westerse gastarbeiders, Vlamingen in den vreemde. Hij bezocht
er plaatsen waar westerlingen normaliter niet
toegelaten zijn, en zag er de gevolgen van de
omwenteling die zich in die landen volop aan
het voltrekken is.
Verlinden stelt zich niet op als de westerling met het verwijtende vingertje die al zo
dikwijls de niet-westerlingen de les kwam
spellen. Hij beschrijft, schetst, raadt soms,
beschouwt, verhaalt. Maar hij veroordeelt
niet. En als hij dan toch eens een zeldzame
persoonlijke beschouwing ventileert, gaat
het over de houding van de westerlingen, in
de Golf, maar net zo goed daarbuiten. Die
opstelling is moedig, veroordelen en oordelen is immers makkelijker dan waar-achtig
beschouwen. Maar anderzijds heeft ze toch
belangrijke nadelen.
Sommige problemen en gewoonten in de
Emiraten en Oman hebben immers gevolgen
voor de hele regio, en de wereld. Nog andere
handelwijzen bieden boeiende diskussiestof
voor een vergelijking met het westen, of met
andere niet-westerse landen. De massale
immigratie bievoorbeeld. In het straatbeeld
van grootsteden uit de Emiraten als Abu
Dhabi moeten de echte loials tussen de
massa's Indiërs, Pakistanen, Egyptenaren,
Soedanezen, Algerijnen, westerlingen,...
met een vergrootglas gezocht worden. De
manier waarop die gastarbeiders er echter
behandeld worden, kan moeilijk anders beti-

4t

Een van de gevolgen van de
tweede Golfoorlog is de toege>
nomen belangstelling voor de
minder bekende aspekten van
het Midden-Oosten. Zeker, van
de oorlog tussen Iran en Irak (de
eerste Golfoorlog) kunnen de geschiedenisboeken al wat meer
vertellen. Dat de olie onder het
woestijnzand in de regio voor
ingrijpende maatschappelijke en
geopolitieke wijzigingen zorgde,
is evenmin een geheim. En over
hoofdrolspelers als Saddam
Hoessein, Schwarzkopf, de
101st Airborne of de Republikeinse Garde werden we niet
lang in het ongewisse gelaten.
Maar stonden er ook geen andere pionnen op het militaire
schaakbord van de alliantie?
Dan wordt de nieuwsgierigheid
al minder makkelijk bevredigd...
Over bondgenootjes als de Verenigde Arabische Emiraten of
Oman ligt de informatie bvb. niet
voor het rapen. Kamelen, emirs
en paleizen is een gloednieuw
boek over deze landjes van Peter
Verlinden, VNOS-producer en
perschef van minister André
Geens, en in zijn vrije tijd bovendien Golfreiziger en begenadigd
fotograaf.
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Peter Verlinden leert de valkenjacht,
één van de populairste sporten in de
Emiraten.
teld worden als moderne slavernij. Ze zijn er
rechteloos, leven er in strikte apartheid van
de locals, vaak in ondankbare of onmenselijke omstandigheden. Alleen, ze worden er
rijkelijk betaald, of althans, strijken er lonen
op waarvan ze in hun land van herkomst
alleen maar kunnen dromen.
In Oman is de situatie nog anders: daar is
sultan Oaboes, eigenlijk een verlicht en geliefd despoot, met een omanizatieplan bezig:
op termijn moeten alle belangrijke funkties in
het land door Omanieten uitgevoerd worden.
Wie in Oman een rijkelijk vergoed kontrakt
versierd heeft, weet op voorhand dat er ooit
een tijd aanbreekt dat een Omaniet de job zal
overnemen. Het is spijtig dat Verlinden wat
dit betreft noch voor de Emiraten noch voor
Oman in de toekomst blikt: dat er in beide
staten met de gastarbeiders vroeg of laat
problemen zullen ontstaan, kan je nochtpns
geen koffiedik kijken noemen.

WEERZINWEKKENDE
RIJKDOM
Een ander tipisch verschijnsel in de rijke
Golfstaatjes is de soms echt weerzinwekkende rijkdom die er ten toon gespreid wordt.
Eén van de lessen die uit de Golfoorlog
getrokken worden, is dat de regio dringend
toe is aan een herverdeling van de rijkdom
tussen de arme (en vaak volkrijke) en de rijke
(vaak dun bevolkte) staten.
[>
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BOEKEN
Er wordt in het boek een beschrijving
gegeven van een golfterrein ergens in de
woestijn langs de autoweg tussen Dubai en
Abu Dhabi. Voor de aanleg van de Emirates
Golf Club diende een stul< woestijn (700.000
vierkante meter) afgegraven te worden waarboven een ondoordringbare laag in kunststof
werd gespoten om het zoute grondwater van
de Golf tegen te houden. Vervolgens werd
een irrigatienetwerk van honderden kilometers aangelegd. Zevenhonderdvijftig sproeiers zorgen komputergestuurd voor een optimale grasmat. Voor de aanplantingen werden palmen uit Zuid-Amerika en kaktussen
uit Arizona aangevoerd, per gecharterde
jumbo. Vijftig verschillende boomsoorten
staan in speciaal behandelde grond, tuinlieden in witte overall wieden het onkruid. 27
Indische en Pakistaanse arbeiders houden
negen uur per dag, zeven dagen per week
het gras in topkonditie. Een etalage van
bedenkelijke rijkdom die geen uitzondering
vormt.

SEYCHELLEN BEU?
Anderzijds meent Verlinden dat de Islamplicht om een gift aan de armen te geven, de
zakat, vanuit de Golfstaten naar de armere
Arabische staten zeer royaal nageleefd
wordt, zelfs in verhouding tot de olie-inkomsten. Hier hadden we graag cijfers opgeplakt
gezien.
Meer algemeen laten de Emiraten en
Oman zoals ze in het boek van Verlinden ten
tonele gevoerd worden een niet zo aangename indruk na: de autochtonen leven teruggetrokken in uiterst gesloten samenlevingen.
De positie van de vrouw is er nog verre van
ideaal, al geeft Verlinden aan dat daar langzamerhand verandering in komt. Geslotenheid ook troef in de ideeënwereld van de
moslims uit de Emiraten en Oman.

Eigenlijk is sultan Qaboes een verlicht despoot.
Het boek geeft een beetje een onbevredigend gevoel: iemand die je een lekkere
appel aanbiedt waar je gulzig en diep in wil
bijten, maar die zich bedenkt en slechts een
mespuntje op je tong legt. De westerling lijkt
zeer moeilijk door te dringen tot hef klokhuis
van de Arabische wereld.
Het boek kompenseert dat gemis echter
door de prachtige illustraties waarmee het
overgoten werd. De onbevooroordeelde beschrijving van situaties, taferelen, bezienswaardigheden en gebeurtenissen in het boek
wint hierdoor nog aan zeggingskracht. Op de
persvoorstelling zei de auteur dat hij oorspronkelijk een louter toeristisch boek wilde
schrijven. Een boek voor wie de Caraïben en
de Seychellen beu is, grapte Verlinden. Dat
was geen grap: de toeristische beschrijvingen vormen één van de sterkste zijden van
zijn boek.
(Pdj)

Zicht op Hatta, stad op de grens van Oman en de Emiraten.
WIJ — 26 APRIL 1991
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— Kamelen, emirs en paleizen. Arabieren aan de
Golf. Peter Verlinden. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1991,192 biz. met prachtige vlerkieurenillustraties en kaarten. 795 fr.

VOLKSMEESTERS UIT PERU

I

N een korte inleiding schetst de auteur de
rijke kulturele geschiedenis van Peru,
waarna ze tot een definitie komt van het
begrip volkskunst -.„Het is het geheel van
plastische werken die door en voor een
dorpsgemeenschap of regio vervaardigd
worden en die tegemoet komen aan de
spirituele en/of materiële behoeften van
haar leden. Daarenboven zijn ze traditioneel want ze steunen op een ambachtelijk leven van ettelijke generaties dat
artistieke en technische ondervindingen
voortbracht, die de kunstuitingen van de
leefgemeenschap uiteindelijk karakteriseren
en persoonlijkheid verschaffen".
De auteur behandelt de belangrijkste uitingen van die volkskunst. (Heiligen)Beeldjes
uit Cuzco. De retabels of heiligenkapelletjes
uit Ayacucho-Huamanga, de beschilderde
planken (tablas) van het afgezonderde bergdorpje Sarhua (enkel te voet te bereiken op
3000 meter hoogte!). De tapijten van San
Pedro de Cajas en de keramiek en potten op
de Piruastreek. Deze selektie maakt natuurlijk dat een aantal Peruviaanse volkskunsttakken- en kunstenaars zoals zilversmeden,
glasbranders, houtbewerkers enz. niet aan
bod komen. Wellicht stof voor een volgend
boek.

VANUIT DE TRADITIE
Lutgarde Erauw verhaalt en beschrijft op
een rake manier hoe de Peruviaanse volkskunstenaars zich Inspireren op wat er rondom hen leeft, de traditionele riten en gebruiken, het bovennatuurlijke, hun dorpsgenoten, de natuur enz. Alle geportreteerde kunstenaars blijken markante persoonlijkheden
te zijn die zich niet snel uit het lood laten
slaan. Velen onder hen dienden voor den
brode andere beroepen uit te oefenen en
taaie tegenstand te overwinnen. Uiteindelijk
haalde de scheppingsdrang het toch.
Buiten Peru heeft men veelal de indruk dat
de kunstenaars zonder al te veel variatie
voortborduren op eeuwenoude technieken
en tema's. Niets is minder waar. Uit het boek
spreekt duidelijk de inventiviteit en de originaliteit van deze „volksmeesters".
Zij beroepen zich inderdaad op tradities
maar waar nodig stappen zij daar vanaf en
gaan ze resoluut hun eigen weg. Zo bijvoorbeeld Don Joaquin Lopez Antay die in 1940
onder invloed van de Peruviaanse ,grupo
indigenista' (Indlanengroep) met hartstocht
de San Marcos-retabelen vernieuwde. Hij
gooide enkele gestandardiseer'de afmeting
overboord en de heiligen moesten plaats
maken voor taferelen uit het volkse leven van
Huamanga (Ayucucho), waarvan Don Joaquin getuige was. Soms gaat het ook omgekeerd.

De Peruviaanse wevers maakten via de
Spanjaarden in de koloniale tijd kennis met
de Europese anilines. Bij de onafhankelijkheid werden deze door goedkope nationale
verfstoffen vervangen met rampzalige gevolgen : kleuren die bij het wassen verbleekten
of weefsels bevlekten.

WIE ZIJN
DE SCHULDIGEN?
Vanaf 1970 gingen enkele wevers uit Ayucucho in de oude weversbuurt van Santa
Ana te rade bij de schaars overgebleven
oude wevers die nog sporadisch oude verftechnieken met natuurlijke planten uit de
precolombiaanse periode toepasten. Jaren
eksperlmenteren leverde vruchten af. De
felle schreeuwerige kleuren maakten plaats
voor kleurvaste, zachte pasteltinten. Een
precolombiaanse traditie werd aan de vergetelheid ontrukt. Momenteel werken bijna alle
wevers terug met natuurlijke planten, leder
naar eigen recept.

Lutgarde Erauw Is een Vlaamse
vrouw die sinds een vijftal jaren
in Peru woont. Ze vatte een
grote liefde op voor het werlt
van de Peruviaanse itunstenaars. Eind vorig jaar versclteen haar boek De Peruviaanse Volksmeesters.

Uit deze l<eramiel< l<linl(t de Icreet van
het getergde Andesvollc...
meemaken ? Hoe, als niets en niemand hen
beschermt? Men staat machteloos tegenover deze dingen. Daarom dacht ik het
voorval te schilderen, dat is het enige wapen
waarover ik beschik. Zo zal de buitenwereld
op zijn minst te weten komen wat zich diep in
de bergen van Peru afspeelt."

Markant Is dat de samenleving waarvan
deze kunstenaars deel uitmaken In hun werk
weerspiegeld wordt. Zo weefde Alfredo Jayo
een tapijtje dat hij „Clamor de Huamanga De Klacht van Huamanga" noemde. Links
en rechts zie je knielende vrouwen die jammeren om de uitmoording van hun dorpen
door de guerrilla of het leger. Jayo geeft het
onrecht de vorm van slangen die hij tussen
de vrouwen in het midden van het tapijt
weefde . Zijn metode om op behoedzame
wijze kritische sociale kommentaren te leveren. Men moet nu eenmaal voorzichtig zijn in
Ayacucho, de bakermat van Sendero Luminoso, want er zitten overal spionnen. Ook
meester Primitive Evanan Poma uit het bergdorp Sarhua schuwt een kritische aanpak
niet. Zijn beschilderde plank (tabla) of beter
schilderij PIraq causa... ? - Wie zijn de schuldigen...? geeft weer hoe negenendertig soldaten twee jonge meisjes van een feestmaal
wegrukken, misbruiken, verkrachten en voor
dood achterlaten.

Opvallend is dat hoewel deze kunstenaars
In het buitenland erg gewaardeerd worden
en tal van internationale prijzen wegkapen ze
in Peru als onbetekenend worden afgedaan
en over één kam geschoren als de ambachtslui die toeristensoevenlers produceren. Bovendien Is de aanschaf van basisprodukten duur, wol dient aan de eksportprijs
aangekocht te worden. De overheid verleent
geen enkele steun.

Meester Primitive hierover: „Meebrengen
we onze levensvisie die ons gebiedt om alle
leven te respekteren over naar onze jongeren, als ze zoveel zinloos geweld moeten

Peter Desmet
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Peruviaanse Voiksmeesters is onontbeerlijke literatuur voor iedereen die Interesse
heeft voor wat er In Peru gebeurt. Men hoeft
echt niet in volkskunst onderlegd te zijn om
dit boek te smaken. Er is voor leder wat wils:
geschiedenis, volkskunst, poëzie, reisbeschrijvingen en politieke achtergronden worden moeiteloos en op een stijlvolle manier
door elkaar geweven. Achteraan Is een handige woordenlijst met Peruviaanse uitdrukkingen en woordenschat opgenomen. Een
aanrader!

— Peruviaanse Volksmeester. Lutgarde Erauw,
geïllustreerd. Uitg. eigen beheer. 495 fr., op rek.
035-0696083-52 (port inbegr.)
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KULTUURDAG

KULTUUR ZONDER MUUR
„Kunst is bij uitstek de taal waarin een
gemeenschap haar 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.

Roestvrij brengt vanaf 14 u. 30 pittige, swingende Nederpop op de
Groenplaats.
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 IOu.30 tot 18u. lopen kunstmanifestaties naar ieders gading, maar de dag
begint om
10u. 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 Taalunie). Moderator is Wilfried Vandaele (sekretaris van
het Algemeen Nederlands Congres)
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.30 in het Auditorium.
IOu.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
14u.Namiddaggebeuren met
- Kinderprogramma in het Auditorium
- Theo Mertens (kamerkoperkwintet) in
de Kapel
- Tars Lootens (solo-piano) in de Kloosterzaal
- Poëzie in de E.Weynszaal
15U.30
- Vier op 'n Rij (Hedendaagse blokfluitmuziek) in de Kapel
- Chierlycke Danseryen in de Kloosterzaal
17U.30 slot

De Deep Creek Jazzuits uit Diepenbeelc of „Deep Creek", vinden hun
voornaamste inspiratiebron in sfeervolle traditionals.
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Doorlopend zijn er tentoonstellingen
van beeldhouwwerk, steendruk, kalligrafie en origami, enz...

T ELZENVELD ANTWERPEN 5 MEI
WAT U MOET
WETEN

POËZIE IN
't ELZENVELD

* De deelnemers ontvangen een ruim
informatiepakket met o.a. de VU-standpunten voor een volwaardig kultuurbeleid.

Op de kultuurdag van 5 mei a.s. werd
ruime plaats toegemeten aan poëzie,
zowel in de voor- als in de namiddag.
Om lOuSO start in de E. Weynszaal van
't Elzenveld het poëzieprogramma De
weg die je niet Idest, gebracht door
woordkunstenaar Hugo Van der Cruyssen. Het programma bevat o.m. poëzie
van Anton van Wilderode, Karel Jonckheere, A.R. Holst, teksten van de Pillecyn, Greshoff, Gaston Buissens...

* 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.

In de namiddag vanaf 14u. brengt
Kuituur Zonder Muur een klavertjevier
van Vlaamse dichters.

* Parkeergelegenheid in betaalparking
Oudaan in de buurt, open tot 18u.
Gehandikapten met kaart kunnen parkeren op P-Elzenveld

Patricia Lateur (°1949) is iemand die
met stille trom in de Vlaamse poëziewereld is binnengestapt. Verleden week
verscheen van hem de gedichtenbundel
Catacomben. Lateur is een harde werker,
won reeds enkele prijzen, stelde temanummers voor verschillende tijdschriften
samen, houdt lezingen, recenseert, vertaalt Latijnse en Griekse klassieken en is
tussendoor ook nog medewerker aan...
ons weekblad.

* Wie met de trein komt (Centraal station)
neemt aan Frankrijklei tram 12 of 24 of
Bus 1 tot Nat. Bank.

't ELZENVELD
't Elzenveld is een fraai gerestaureerd
gebouwenkompleks in het middeleeuwse
St.-Elisabethgasthuis en dateert van
1238. Onmiddellijke buren zijn het Filips
van Marnixhuis en het Maagdenmuseum. In dezelfde straat ligt het museum
Mayer van de Bergh en op wandelafstand
het Rubenshuis, het Rockoxhuis, de O.L.Vrouwkathedraal en tal van andere historische kerken en musea.
't Elzenveld is gelegen in de Lange
Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen.

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

Kris Geerts (°1951) heeft in de poëziewereld zijn sporen verdiend, want acht
gedichtenbundels van zijn hand verschenen reeds. Bovendien heeft hij als zoon
van dichter Roger Geerts, een aardje
naar zijn vaartje. Deze advokaat uit het
Waasland (Beveren-Zwijndrecht) die ooit
bekoorde met de prachtige bundel De
schoonheid volgens nachtegalen zal ook
u bekoren op zondag 5 mei.

Op z'n eentje zal Tars Lootens, het
publiek in vervoering brengen met
zijn wonderbaarlijk getokkel op
het klavier.
(foto oann)

KU
ZONDER
5 MEI '91 - 'T ELZENVELD - ANPVERPEN
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Jean-Pierre Roosen (°1964) zoekt zijn
weg tussen kleinkunst en poëzie. In het
Gentse, waar hij thuis is, is geen podium
veilig voor deze verliefde bard. Maar ook
radioprogramma's als Het Vermoeden
hoorden reeds zijn zoete vooizen. Dit is
een jonge man die wat te zeggen (en te
zingen) heeft, dus luisteren maar.
Katelijne Van der Hallen (<>1942)
draagt de naam van haar vader, Oscar,
en haar oom Ernest, met ere. Zij schrijft
ragfijne poëzie, maar bovendien draagt
zij ook biezonder fraai voor. Gekend zijn
haar met muziek begeleide voordrachten
met poëzie van o.a. Anton van Wilderode.
Niemand zal Katelijne Van der Hallen
willen missen als bekroning van een
poëtisch klavertjevier!
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SCHILDERKUNST

BREUGEL, DE EERSTE
SCHEEPSSCHILDER
Ons omslagverhaal over Pieter
Breugel (12 april ]l) heeft bij tal
van lezers weerklank gevonden en het bewijs geleverd dat
Peer den Drol nog steeds in de
Vlaamse harten wordt gedragen.
Vanwege senator Hans De Belder ontvingen wij een bijdrage
over Breugel, de zee en de
schepen, waarin hij het universalisme van de schilder wil beklemtonen.
Bovendien nodigt de redaktie
25 WIJ-lezers uit om in het atelier van kunstschilder en maker
van de TV-programma's Harold
Van de Perre de Breugelf ilms te
bekijken.
Lees daarover meer in het aanbod Haal meer uit WU.
K heb een grondige studie gewijd aan het
Universalisme van Breugel en ben tot de
ontdekking gekomen dat twee van elkaar
verschillende elementen voortaan goed
in het oog moeten gehouden worden om
onze meest tipische Vlaamse schilder
recht te doen wedervaren
In de eerste plaats wil ik onderstrepen
dat geen enkel van de werken van Breugel die WIJ op dit ogenblik kennen dateert
van voor de penode toen hij naar Italië
ging

VERDER KIJKEN

^

Breugel heeft dne jaar m Italië gewoond en
gereisd Alles wat wij van hem kennen dateert van na deze penode (1550-ca 1553)
Welnu, in tegenstelling tot al zijn tijdsgenoten die na hun verblijf in Italië naar Vlaanderen terugkeerden, vol lof over wat zij in het
laat-renaissance Italië hadden beleefd en die
met man en macht Italië kopieerden, keert de
eenvoudige Breugel terug naar Antwerpen
en produceert er de meeste Vlaamse werken
die het midden van de 16e eeuw te zien
geeft Italianen beweren dat Breugel blijkbaar in Italië mets heeft geleerd Ik heb
daarop in vele debatten gereageerd door
erop te wijzen dat het universalisme van
Breugel en de geest van de renaissance in
zijn werken met te appreciëren zijn volgens
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dezelfde sleutel als die van zijn meer oppervlakkige tijdgenoten, maar dat men verder
moet kijken.
Ten tweede: een van de sleutels die tot nu
toe weinig werden gebruikt om Breugels
universalisme van dichterbij aan te voelen,
ligt in zijn schepen! Ik heb mij daartoe
gespecialiseerd in de studie van alle
scheepsmodeilen die in de werken van Breugel voorkomen. Zijn verbinding met de zee
en de schepen is hoogst merkwaardig.

UITNODIGING VOOR
25 WIJ-LEZERS
L^
i&' '^m^%

DE EERSTE
Specialisten scheepsbouwers weten te
vertellen dat Breugel een van de allereersten
is die ooit met wetenschappelijke preciesheid schepen heeft geschilderd. Hij deed dit
bovendien op het ogenblik dat sommige
scheepstipes in het midden van de 16de
eeuw de rol speelden die nu door de Apolloruimtevaart wordt gespeeld. Deze schepen
hadden nauwelijks enkele jaren voordien
voor het eerst de hele wereld omzeild.
Geen enkele schilder die ik ken van de
periode van voor Breugel was in staat beter
te doen dan hij. Met andere woorden Breugel
is de eerste scheepsschilder in de Westeuropese schilderkunst (misschien met één uitzondering nl. de Venetiaanse schilder Carpaccio, die enkele jaren vroeger heeft geleefd maar van deze Venetiaan moet onderstreept worden dat hij vooral Vlaamse schepen (sic! daarvoor zijn er verschillende
verklaringen) schilderde die voortdurend in
droogdokken of aan de kaai lagen of er
werden hersteld. Zij varen dus niet, in tegenstelling tot de schepen van Breugel die
meestal in volle navigatie zijn, vooral die van
de reeks van tien gravures.
„Breugel en de zee" is dus een van de
dimensies die wij zouden moeten leren appreciëren.

BRUEGHELIANUM
Ik profiteer van deze gelegenheid ook om
mede te delen dat ik geruime tijd geleden de
idee heb gesuggereerd van de oprichting
van een Brueghelianum. Een Rubensanium
bestaat wel in Vlaanderen, een Brueghelianum niet. Ik heb ook gesuggereerd dat men
het huis van Breugel m de Hoogstraat te
Brussel ten dienste zou stellen van de
Vlaamse Gemeenschap. Staatssekretaris
Vic Anciaux is met de studie daarvan bezig.
Ik wens hem veel sukses.
Breugel is dus met alleen de schilder van
de kermissen en het Brabantse landschap.
Voor mij is Breugel ook, en hoe meer ik er
aan denk, de schilder van de schepen en de
universele zee.

'cW^'
/

/ - ' •

Harold Van de Perre

Pieter Breugel de Oude

BREUGEL TEN HUIZE VAN...
HAROLD VAN DE PERRE
Op woensdag 8 mei aanstaande toont BRTN de tweede aflevenng van de Breugelfilms. Op
die dag om 20u stipt nodigt de redaktie 25 WIJ-lezers uit om in het atelier van kunstschilder
en programmamaker Harold Van de Perre (St.-Gillis-Dendermonde) de videofilm te bekijken.
Dit wordt een boeiende avond want de maker bekommentaneert zijn eigen programma. Wie
achteraf nog zin heeft kan het tweede deel van de film, die door BRTN vanaf 22u50
uitgezonden wordt, eveneens ter plekke meemaken!
Lezers die deze boeiende konfrontatie met maker én programma's willen beleven vullen
bijgaande bon m (telefoon met vergeten!) en sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel
Uit de antwoorden worden 25 gelukkigen gevist Mis deze kans met!

JA,
ik wil de Breugelfilm ten
huize Harold Van de Perre
meemaken.
NaamAdres-

Tel.

Hans De Belder
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ENSOR LITOGFW\F?
Niettegenstaande Ensor zichzelf eerder
als een groot musikus dan als beeldend
kunstenaar beschouwde, kennen wij hem
voornamelijk als schilder en in mindere mate
als etser Dat hij ook op litografisch gebied
produktief was is zo goed als ongeweten
Auteur Jan d'Haese is sinds jaren een speurtocht in deze nchting bezig en brengt in
nummer 9 van Arte Grafika (dnemaandelijks
tijdschnft over de grafische en aanverwante
kunstvormen) een eerste van drie bijdragen
over dit onbekende facet van de ekstravagante Oostendse meester
Grafiek kan een heel kleurig en boeiend
gebeuren zijn Daan Rau introduceert de
lezer m het zeer bijzondere en kleung grafisch werk van Marnix Everaert die drogenaald kombineert met kollage, gouache en
pastel HIJ doorbreekt de grafiekgrenzen in
meer dan een richting

Daartegenover staat het werk van Els Vos
dat wordt voorgesteld door kunstkntikus
Hugo Brutin Kleur vindt zij overbodig in haar
etsen De kwaliteit van haar puur grafisch
werk maakte niettemin dat zij vorig jaar een
van de meest gelauwerde kunstenaars was
Kunstliefhebbers hebben nood aan inzicht
in de grafische technieken om de grafiek
beter te kunnen begrijpen en waarderen
Handboeken zijn er wel maar ze zijn eerder
vanuit het standpunt van de kunstenaar
gedacht In de reeks over grafische technieken IS de drogenaald aan de beurt Aan de
hand van voorbeelden wordt deze techniek
speciaal voor de grafiekliefhebber didaktisch
toegelicht en doorgelicht door Roel Slabbinck die zelf grafikus is
De enige universitaire leerstoel voor kalligrafie in Europa wordt bezet door de grote

Duitse kalligraaf Werner Eikel In een ruim
geïllustreerd artikel wordt hij voorgesteld
door Joke van den Brandt, zelf docente
kalligrafie
Ook aan de tentoonstelling van hedendaagse Turkse grafiek die in Sint-Niklaas een Europese primeur - wordt in dit dnemaandelijks tijdschrift voor grafische en aanverwante kunstvormen de nodige aandacht
besteed Bij deze gelegenheid liet Arte Grafika voor haar lezers overigens een ets kreeren doorschilder-grafikus prof Dr Ergininan,
een van de organisatoren en mede-eksposant
De vaste rubrieken besteden verder aandacht aan allerlei evenementen rond grafische kunst, aan grafische tentoonstellingen
m binnen- en buitenland en aan boekbesprekingen
— Arte Grafika. Abonnement (4 nummers): 890
F op rekening 290-0144784-81 van GAP, Zwalm.
Losse nummers: 240 F. Ook verkrijgbaar m
krantezaken en supermarkten. Voor meer informatie: GAP, Beekmeersstraat 9, 9636 Neder
zwalm. tel. en fax. 055/49.79.89.

HERSCHIKT MMK HEROPENT VANDAAG
Het Brusselse Museum voor Moderne
Kunst {MMK) werd in oktober 1984 eindelijk
geopend, na een lange penode van nieuwbouw en verbouwingen Sindsdien heeft de
verzameling zich aanzienlijk uitgebreid door
aankopen, schenkingen en legaten De
noodzaak om de aanwinsten te kaderen in de
vaste kollektie maakte een grondige verschuiving in de museale presentatie onvermijdelijk Daarom was het museum sinds 15
februan gesloten Momenteel zijn de herschikkingswerken rond en vandaag heropent
het MMK dan ook zijn deuren

veaux, Ensor , kortom belangrijke namen
die tot ver buiten onze grenzen bekend zijn
Door een meer didaktische presentatie
wordt onze kunst in de grote internationale
kunststromingen gesitueerd De nieuwe
zaalbladen met informatie over de meest
ingrijpende stromingen (Ekspressionisme,
Surrealisme, Cobra e a ) begeleiden de bezoeker bij zijn tocht door de kunst van deze
eeuw

Vanuit kunsthistorisch oogpunt werd beslist om in het MMK de opstelling te laten
beginnen met het Fauvisme en Rik Wouters
Sommige kunstenaars en groepen die voorheen in de zalen van de 20ste eeuw waren
tentoongesteld, maar die eerder tot de 19de
eeuwse Fm-de-siecle-geest behoren, hebben nu hun betere plaats gevonden in de
zalen van de 19de eeuw Het bevindt zich op
het gelijkvloers van het nabije Museum voor
Oude Kunst Hier zal de bezoeker kunstenaars terugvinden als Ensor, Van Rysselberghe, Gauguin, Seurat, Bonnard, enz

LUC DELEU IN HET MUHKA

Door deze ingreep werd in het Museum
voor Moderne Kunst ruimte geschapen voor
nationale en internationale kunstenaars die
voorheen nog geen deel uitmaakten van de
verzameling Ook werken van Picasso, Braque, Allen Jones, Miro en vele anderen zijn
m de nieuwe opstelling opgenomen
De nieuwe presentatie legt meer de nadruk op kunststromingen dan op persoonlijkheden Wel zullen er enkele ,,ensembles"
blijven, rond schilders als Margntte, DelWIJ — 26 APRIL 1991

Nog tot 26 mei organiseert het Museum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen een
grootse overzichtstentoonstelling van werken van de Antwerpse architekt-urbanist Luc
Deleu Het gaat om ca 150 stuks legokontrukties, scale en perspektive installaties,
kontainers, het Waterloo-projekt, stadsverbouwingen, makettes en foto's (1967-1991)
Deleu IS om meer dan eén reden een
kontroversiele figuur Zijn soms cinische humor, vaak anarchistisch aandoende visie,
luciede kritiek en ongebreidelde durf worden
hem met steeds in dank afgenomen Met zijn
grensverleggende ideeën vindt Deleu weinig
of geen gehoor in het eigen professionele
midden De fel omstreden hipotetische projekten wekken evenwel bijzonder veel interesse op in de artistieke sektor Vandaar zijn
toch wel wat bevreemde plaats in een museum, al IS het er dan een van hedendaagse
kunst I

40

In de nieuwe opstelling worden de beeldende technieken ook met langer gescheiden Beeldhouwkunst, schilderkunst, tekeningen, grafiek en dokumentatie vormen éen
geheel en worden als dusdanig getoond
(NvB)

— MMK, Museumstraat 9, 1000 Brussel.

Deleu schept een utopisch wereldbeeld
waarbij stedebouw en architektuur vanuit
een met konventionele hoek bekeken worden de wisselwerking tussen ontwerp en
environment pnmeert De omgeving wordt
het uitgangspunt van zijn werk, met omgekeerd Architektuur als ,,orbanisme" (de wereldschaal als kontekst) kan - alleszins in
bescheiden mate - bijdragen tot de verbetenng van het leefmilieu
Voor wie een misschien eerst venwarrende, maar hoe dan ook verhelderende konfrontatie aandurft, is deze tentoonstelling
een ,must' WIJ komt er beslist nog op terug
Muhka, Leuvensestraat 32,2000 AntwerpenZuid Open van dinsdag tot zondag, van 10
tot 17 uur (gesloten op 1 mei)

(NvB)

VLAKBIJ EN ELDERS

EVEN WEGDROMEN
In het kader van de aktie Kom op tegen
kanker gaf het Davidsfonds onder het Eufoda-label Het droomschip uit, een CD/muziekkassette voor kinderen. Het droomschip is
een sprookjesachtig verhaal dat opgebouwd
is rond kindergevoelens. Kathy Lindekens,
drijvende kracht achter de Kom op tegen
kanker-akl\e, en BRT-medevi^erker Frank Degruyter zingen en vertellen, Hans Schmidt
schreef de teksten en Piet Meeus schreef de
muziek. Illustrator Theo van Esch maakte
helemaal gratis en voor niets een mooie
tekening voor de hoes. Het Davidsfonds/Eufoda hoopt met dit „Droomschip-projekt" de
aktie Kom op tegen kanker een niet gering
ruggesteuntje te geven. Daar tal van medewerkers onbaatzuchtig aan dit projekt meewerkten kon Eufoda onmiddellijk na het verschijnen van Het droomschip 100.000 fr.
storten op rekening van de aktie. De winst op
de verkoop van de CD en kassette zal later
ook integraal worden overgemaakt.

GEVOELENS

Astor. Daar dromen ze van een andere
wereld. Op een dag komt een droomschip uit
de ruimte en neemt de kinderen mee naar
Droom, een nieuw zonnestelsel met de planeten Stoer, Troost, Knuffel en Knettergek.
Volgens de makers van Het droomschip is
deze produktie in de eerste plaats gericht op
kinderen van de basisschool, maar de eenvoudige struktuur van het verhaal maakt het
tevens zeer toegankelijk voor de allerkleinsten. Uit verschillende testen zou gebleken
zijn dat kinderen de liedjes snel aanleren en
meezingen. Zelf deden we ook een test, die,
eigenlijk niet helemaal geslaagd kan genoemd worden. We leenden het straalplaatje
uit aan het neefje en nichtje van een kollegaredakteur om, na beluistering, hun bevindingen te noteren. De kleine ettertjes weigeren
nu de CD terug te geven...
(ts)

ken. Loesje Knuffel, Jantje Stoer, Joke Triest
en Bertje Humor zijn vier vriendjes die regelmatig samenkomen in hun hoofdkwartier bij
hun vriend Bompa Bandoneon en zijn hond

— CD/muziekkassette Het Droomschip. Eufoda/Oavidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000
Leuven, 016/22.18.01. Ook verkrijgbaar in de
handel, verdeeld door Poketino, Hallenstraat 3,
1000 Brussel, 02/217.29.37. 695 fr.

PRATEN WIJ EERUVNG ENGELS?

Op zich houdt het tema van Het droomschip niets nieuws in: onbegrepen kindergevoelens. Kinderen uiten graag hun gevoelens, maar de volwassenen negeren ze. De
grote mensen hebben geen tijd, getuigen
aldus van weinig luisterbereidheid, hetgeen
bij het ene kind opstandigheid opwekt, vaak
met kattekwaad en apestreken als logisch
uitvloeisel, en bij het andere verdriet en
eenzaamheid tot gevolg heeft. De tijd dat
kleuters en kinderen Klein-klein-kleutertje of
voor de gevorderden 'k Heb mijn wagen
volgeladen móésten zingen is wellicht voorgoed voorbij. In de plaats van dit (achterhaald?) gefröbel krijgen de kleintjes nu dikwijls pop-, rock-, disco- of new-beatachtige
wijsjes met ,,hedendaagse" teksten a la
Kinderen voor kinderen en De Wamblientjes
te verwerken. We moeten eerlijk blijven, veel
kinderen zijn tuk op deze produkten. Maar
voor volwassenen zijn deze, weliswaar goedbedoelde pogingen om onze jongsten ,,iets
anders mee te geven"vaak niet te pruimen.
In de eerste plaats omwille van het soms
hemeltergend gekweel van de jeugdige zangertjes of zangeresjes, die men kost wat kost
veel te moeilijke ritmes en melodielijnen wil
laten zingen. Ons inziens heeft men hier in
bepaalde gevallen te maken met een ongewilde vorm van kindermishandeling.

BERTJE HUMOR & CO
Dit laatste gaat in ieder geval niet op voor
Het Droomschip, men is zo kindvriendelijk
geweest het vokale werk door volwassenen
te laten uitvoeren. Ook werd een verdienstelijke poging gedaan om de beslommeringen
van de kleintjes in een verhaaltje te venwer-

Tijdens het studiegedeelte van Kuituur Zonder Muur (zondag 5 mei a.s. te
Antwerpen) wordt van gedachten gewisseld over de toekomst van de kleine
kuituren in Europa. Vanzelfsprekend zal daarbij het rare voorstel van de
Nederlandse minister Ritzen ter sprake komen die voorstelt het hoger
onderwijs Engelstalig te maken.
Om 10 u. in het auditorium van 't Elzenveld debatteren daarover Maarten
Mourik, André De Beul (VU), Aad Nuis (D66), Oscar De IVande/ (Taalunie) en
Wilfried Vandaele (ANC). Een debat dat U niet moogt missen!

WIJ — 26 APRIL 1991

EEN KEIZER
VOOR HET VOLK

A

LS wielrenner was Rik Van
Looy een onvermoeibare aanvaller. Na een moeilijke aanhef als prof meldde hij zich
bijna van de ene dag op de
andere met de allures van een
superkampioen. Hij bestormde de Vlaamse wielerhemel
waarin Rik Van Steenbergen,
geflankeerd door Fred De
Bruyne, troonde als God de

Vader.

Met vereende krachten zouden Rik I, Fred
en nog een paar andere gezellen de opmars
van Rik II enkele jaren gedeeltelijk kunnen
afremmen. Maar precies in die periode vestigde Van Looy zijn populariteit. Hij was
immers de begeesterende aanvaller die vaak
„onrechtvaardig" verloor tegen de verenigde oppositie.

WINNAAR
Het supporlersvolk stond met gebalde
vuisten in twee onverzoenlijke kampen. In
Kopenhagen en Waregem werd Rik I tweemaal wereldkampioen „ten nadele" van Rik
II die minstens even sterk, en eigenlijk een
stuk beter reed maar door ploegmaats in het
verlies werd gedrongen. Van Steenbergen
won toen de regenboogtruien. Van Looy de
simpatle en genegenheid van de mensen.
Maar Rik II was natuurlijk veel meer dan
een ongelukkige verliezer. Hij was een geboren winnaar. Vermoedelijk was hij de beste
klassieke wegrenner ooit. Jarenlang beheerste zijn „rode garde" de eendagswedstrijden. De beruchte en gevreesde „Faema's" verdeelden de prijzen vaak onderling.
Edgard Sorgeloos (de meesterknecht), Jet
Planckaert (de laatste echte Flandrien), Manten Desmet en anderen vormden een gesloten blok dat de wedstrijden van start tot
aankomst kontroleerde.
Van Looy won als enige kampioen in de
geschiedenis „alle" klassiekers {Merckx
won nooit Parijs-Toers), hij werd tweemaal
wereldkampioen (hij had vijfmaal kunnen
zegevieren indien de omstandigheden hadden meegezeten), hij droeg twee jaar de
Belgische kampioenentrui en in de grote
Ronden kruiste hij de wapens met de grootste rondekoereur uit de geschiedenis: Jacques Anquetil. Rik won evenwel nooit de Giro
of de Tour. Hij matte wel altijd de favorieten
af, dreef ze meer dan eens in de beslissende
nederlaag maar schoot zelf tekort als klimWIJ — 26 APRIL 1991

mer en tijdrijder om echt op de eindzege te
kunnen mikken. Vooral inde Vuelta van 1965
was dat ,,pijnlijk" duidelijk. De Keizer won
toen... acht ritten (!) en eindigde toch maar
derde in de algemene rangschikking. Rolf
Wolfsliohl en ... Poulidor (tvteede natuurlijk)
gingen hem vooraf.

MADAM NINI...
Maar ons wielervolkje had met Van Looy
leren leven. Meer: het aanbad zijn kampioen. Wat niet onbegrijpelijk was wanneer
men bij zijn afscheid in 1970 (Merckx had
zich al aangemeld) de balans opmaakte: in
tweeëntwintig jaar won hij vierhonderd tweeënveertig wegkoersen. In 1965 alleen al was
hij goed voor tweeënveertig ovenwinningen.
Hij won zestien klassiekers. Hij won als
beroepsrenner juist honderd ritten in rondewedstrijden.

Geen koereur heeft ooit meer
de gemoederen van de Vlamingen beroerd dan Ril( Van Looy.
De Itrantenjongen uit Grobbendonl( werd de gevierde en geliefde l(eizer van Herentals. Hij
was een keizer voor en van het
volk. Zijn populariteit was (en is
nog steeds) ongeëvenaard.
Waar lag de verklaring? Vermoedelijk hebben meerdere
faktoren bijgedragen tot de mytevorming rond Rik II.
Van Looy, die de opkomende Merckx veel
minder in de weg (kon?) legde dan men op
grond van zijn eigen pijnlijke ervaringen in
zijn beginjaren zou hebben vermoed, was
echter voor alles de kampioen van en voor
het volk. Hij was altijd toegankelijk voor zijn
supporters. Hij was een koereur die zijn
verantwoordelijkheden nooit ontvluchtte. Hij
werd nooit geklopt zonder gestreden te hebben. Hij zegevierde nooit zonder panache of
brio. Hij was een gevreesd spurter en een
geducht finisher die altijd paste voor,,berekende" ovenwinningen. Er stak een hart in al
zijn sportieve avonturen. Rik II was natuurlijk
ook een wegbereider. Hij was een trainingsmaniak. Hij zette nieuwe lijnen uit. Zijn ploeg
legde er in de korte wintermaanden al de
pees op in het zonniger Zuiden. Niets mocht
aan het toeval worden overgelaten.
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De keizer van Herentals, een geboren
kampioen, die alle klassiekers won!
(foto NB)

En hij onderhield natuurlijk zijn statussimbolen: zijn madam Nini, zijn geduchte rode
garde (vermoedelijk de sterkste ploeg uit de
wielergeschiedenis), zijn manege. Van Looy
werd inderdaad in de wieg gelegd als een
legende. Hij was een kampioen om van te
houden. Zijn supporters hebben hem dan
ook nooit laten vallen.
Flandrien

SPORT

ARGENTIN IN GROOT GEZELSCHAP
Even zag het er naar uit dat Claudy Criquiellon in zijn laatste wielerjaar nog serieus
stul<ken zou maken. In de voorbije weken
legde 's lands beste koereur van de tweede
helft van de jaren tachtig de topklassiekers
„mentaal" naast zich neer om zich op het
bultige asfalt van de Ardennen met monnikenijver voor te bereiden op de Waalse Pijl en
Luik-Bastenaken-Luik. Hij droomde ervan
voor zijn supporters in schoonheid te kunnen
eindigen.
Het heeft niet mogen zijn. Tot tweemaal
toe fietste Moreno Argentin sneller en sterker
dan Claudy. Die Argentin is anders geen
gewone in het peloton. In zijn jongste jaren hij is inmiddels dertig - werd Argentin opgehouden en afgestopt door het regerende duo
Moser-Saronni. Hij was evenwel een beeldenstormer en ging de uitdaging sportief
noch verbaal uit de weg. Argentin kreeg
klappen. Maar ook de baten bleven niet uit.
Hij won goud, zilver en brons op drie wereldkampioenschappen. Hij werd tweemaal Italiaans kampioen. Hij zegevierde in de Ronde
van Lombardije en de Ronde van Vlaanderen. Maar bovenal zwaaide hij de scepter in
de Ardennen. Vorige week fietste hij zich met
dubbele winst in de Pijl en L-B-L in de
legende. Hij vervoegde Ferdi Kubler, Stan
Ockers en Eddy Merckx die hem de stunt
hadden voorgedaan. Het was de vierde keer
dat Moreno triomfeerde in Luik-BastenakenLuik. Volgend seizoen kan hij het rekord (5
overwinningen) van Eddy Merckx evenaren.
We hebben dus misschien nog niet alles
gezien.

zware inspanningen. Argentin richt zich liever op specifieke doelen. Op enkele topkoersen waarin hij inderdaad faam en fortuin
maakte.

ITALIË BOVEN!
Veelbetekend en kenschetsend tegelijk is
dat de man door zijn ploegmaats hoog wordt
gewaardeerd. Omdat op een dienst onveranderlijk een wederdienst volgt. Ook als dusdanig onderscheidt Argentin zich van de klassieke Italiaanse kopmannen. Maar het zal de
tifosi natuurlijk een zorg zijn. Zij vieren meer
triomfen. Na het „onmogelijke" suksesjaar
1990 voorspelde men de Italiaanse wielrennerij een onvermijdelijke terugval. De kenners hebben zich misrekend. De Italiaanse
basis schijnt gezond. De ploegen ongemeen
sterk en homogeen. In de finale van L-B-L
was Argentin de enige die een ploegmaat
naast zich had. De Deen Sorensen, een

talent dat met de knechtenrol niet blijvend
vrede zal nemen.
En de onzen? Niet kwaad maar natuurlijk
ook niet oppermachtig. Het klimmend asfalt
van de Ardennen stelde onze kracks al vaker
voor onoplosbare problemen. Laten we zeggen dat Cricq met eer overladen zijn geliefkoosd slagveld heeft verlaten, dat Eric Van
Lancker bevestigde dat hij vorig jaar geen
toevallig winnaar was van ,,la doyenne" (de
oudste onder de klassiekers) en dat Van
Hooydonck en Dirk De Wolf andermaal bewezen dat zij vandaag ons nationaal peloton
aanvoeren.
De konklusie ligt na de grote voorjaarsklassiekers dan ook voor de hand: de Italid*
nen onderstreepten hun meesterschap en
streden in elke wedstrijd voorin; de onzen
ontgoochelden niet maar overtroffen evenmin de verwachtingen; de Nederlanders tellen nog amper mee en de Fransen voorkwamen langs Mare Madiot de komplete ineenstorting.

ZAKENMAN
Maar waarom is Argentin nu zo'n ongewone? De man is steenrijk en heus niet van
fietsen alleen. Hij is een geslaagd zakenman. Met zijn schoonbroer runt hij een houtbedrijf. Hij heeft belangen in de bouwsektor
en zijn vrouw - het koppel trouwde in de San
Marco van Venetië, een voorrecht dat uitsluitend voor „de beteren" is weggelegd - staat
aan het hoofd van enkele modezaken in de
gondelstad. Het echtpaar weet dus waar
Abraham zijn mosterd haalde. Zo goed zelfs
dat ze die mosterd om fiskale redenen liefst
in de frigo zetten van hun optrekje in...
Monaco! Blijft natuurlijk de vraag waar zo'n
gefortuneerd man de ambitie vandaan haalt
om door te gaan in de harde rennersstiel.
Naar eigen zeggen heeft hij uitdagingen
nodig, wil hij zichzelf steeds opnieuw bewijzen.
Argentin, die eerder freel oogt en zeker
geen veelprater is, heeft zich in het rondewerk nog nooit echt kunnen doorzetten. Zijn
suksessen beperkten zich tot ritoverwinningen. In de Giro eindigde hij eenmaal derde
achter Moser en Fignon. Zijn weerstandsvermogen zou niet berekend zijn op dagenlange

Argentin liet Criquielion geen I o n s in de Waalse Pijl noch in Luik-BastenakenLuik. De Italiaan fietste zich met zijn dubbelslag in de legende,
(foto VUM)
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TELEVISIE

ZATERDAG 27 APRIL
TV 1
09 30 Een computer ook in jouw klas; 11 00
Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migranten,
1615 Jungle book, film, 17 48 Nieuwskrant;
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Ongelooflijk, maar Bardi
21 00 Kom op tegen kanker: openingsshow
22 40 Vandaag
23 05 Sport op zaterdag
23 35 Een jaar in Vietnam, serie
TV 2
^ 1 4 25 Sport extra: wielrennen

l

VTM
15 30 Hanna Barbara, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, 16 35 Doogie Howser, M.D., l<om serie,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The ATeam, al<tieserie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, l(wis
20 00 De juise prijs, spelprogr
21 00 Rambo III, film
22 50 Nieuws
23 20 Lady L, komedie
01 05 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert,
14 51 Neighbours, sens, 1513 Jules Unlimited,
nieuwe technieken, 15 38 Smakelijk eten, Ind
kookkunst, 15 59 Despeurder, serie, 16 51 Museumschatten, 17 00 De kleine wijzer, kwisprogr , 1 7 30 Nieuws; 17 40 Kassa, konsumenteninfo, 18 19 Vara'sKindermenu, 19 00Nieuws;
19 22 Lingo, woordspel
19 47 The Flying doctors, serie
20 39 Oppassen!!!, serie
21 05 Het lustrum van Hilversum, jubileumprogramma
22 05 Achter het nieuws, aktuaiiteiten
22 41 Twee voor twaalf, reeks kwisprogramma's
23 21 De schreeuw van de Leeuw, kom programma's
23 56 E.N.G., sene
00 44 Museumschatten, kunstserie
00 54 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brievenrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfiimsene, 18 05 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25
Junior survival, uithoudingsproef, 20 00 Nieuws.
20 28 Navarro, politieserie
22 00 Land in zicht, kultuurschatten
22 33 Karel, praatshow
23 25 De Taaimeesters, over taal
00 50 Nieuws

ZONDAG 28 APRIL
TV 1

TV1

09 00 Samson; 1010 Chateau Van Hove, 11 00
De zevende dag, praatkafee, 13 00 Hulzen kijken, reeks over bouwen, 13 20 Sunday Proms,
koncert, 14 30 Schoolslag; 15 15 Kat en hond,
reeks over huisdieren, 15 40 Doorzetters, jeugdfilm, 16 40 Space 1999, sene, 17 30 Kilimanjaro,
nieuws voor jongeren, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons, 18 10 In 't wilde weg, milieuprogr, 19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws,
19 45 Sportweekend II.
20 30 De Weg, serie
21 30 Het el van Chrlstoffels, reportages
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De zijderoute, dok

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus
Kwak; 18 35 Dusty, sene, 19 03 Buren, sene,
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, sene
20 30 De man van de ambassadeur, serie
21 25 Tien voor taal, met R Long
22 05 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 35 Kunst-zaken
22 40 Vandaag
23 00 Incredibile, humor praatshow

TV 2
13 45 Sport-extra: autorennen
VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusiness; 14 00 Love boat, sene, 14 45 Clip klub,
15 00 Shadow Mountam, western, 16 35 Murphy
Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag , 17 50
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademle, 19 00 Nieuws.
19 35 Waagstuk, kwis
20 00 De Strangorjanen, kom serie
20 30 Walters verjaardagsshow
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 30 Remington Steele, detektiveserie
0015 Nieuws
Ned. 1
1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 35
The Muppets show, poppenfilmsene, 16 00 Lamers, praatshow, 17 00 Jonge mensen nu, sene,
17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 1815 Crash,
jongerenprogr , 1 9 00 Nieuws.
19 05 Waku, Waku, spelprogr
19 37 De aardwolf, dok
20 05 Hou nou toch op special
20 20 Hints, pantominespei
20 50 Ik heb al een boek, boekenprogramma
21 35 Brandpunt
22 10 Het ouderlijk huis, sene progr.
22 40 House of cards, dramaserie.
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 De avonturen van
TIjn, poppenserie, 9 35 Detective, TV-strip, 09 45
Toren van pizza's, jeugdmagazine, 10 00 Boter,
kaas en deltawerken, kwis, 10 25 Van heinde en
ver, reeks, 11 00 Reiziger in muziek, 12 00 TROS
voetbal plus, 18 00 The wonder years, serie,
18 25 Lokolé, mag , 18 58 Moord-TV, popmag ,
19 10 In living colour, sene, 19 30 Onrust!, subkul'ureel mag , 20 00 Nieuws.
20 10 Blackadder, kom serie
20 42 Belevenissen, portretten
21 07 Bij nader inzien, serie
22 05 Diogenes, magazine over Z-Afrika
23 05 Nieuws

Ned. 3

Ned. 3

09 00 Nieuws; 14 30 Studk) sport: wielrennen,
18 50 Paspoort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra, 19 lOMInldraken, dok
19 54 Trekking lotto
20 00 Nieuws
20 00 Dera Gal, film
20 45 Koninginnedag koncert 1991
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Rituelen, film

09 00 Nieuws; 11 00 Islamitische Omroep Stichting; 11 30 Omrop Frysièn Edukatyf; 12 00 Het
Capitool, diskussieprogr , 12 45 Socutera, infofiimpje, 12 55 Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek; 14 30 Studio sport; 18 00 PC privé; 18 30
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 35 De Wilde Ganzen
20 37 Sjappoo, jonge asielzoekers
21 05 Werken aan werk, uitvaartverzorging
21 30 Ischa, praatprogr
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MAANDAG 29 APRIL

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 05 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Kijk uit !
20 05 Stijl, antiekmagazine
21 00 Tofsport, vrijetijdssporten
21 30 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie;
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 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 Dierenplezier, spelprogr
20 30 MacGyver, serie
21 30 Family ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 Goliath awaits, miniserie
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 38 Operation
Mozart, jeugdsene, 18 06 Beroemde verhalen;
serie getekende verhalen, 18 26 NCRV Sport op
1, 19 00 Nieuws.
19 20 Kunst en vliegwerk, jeugdsene,
19 51 Ted's familiespelshow, spelprogr
21 13 Hier en nu, aktualiteiten
21 57 Roseanne, kom sene
22 25 Cheers, serie
22 49 Grensgesprek, programmaserie
23 09 Tekens van leven, kunst in Israel
23 40 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20
Ontdek je plekje, Hasselt, 15 25 Studio Trappelzak, kinderprogr, 16 00 Service salon; 17 30
Nieuws; 17 38 Ko, de boswachtershow, natuurserie, 18 28 Tussen kunst en kitsch. Hoogtepunten uit de serie, 18 53 Avro Sportpanorama, 19 20
Tussen kunst en kitsch. Kijkdag in het Kon
l^useum, 20 00 Nieuws.
20 28 South by south east, serie
21 00 True colors, serie
21 30 Avro Televizler, aktuaiiteiten
22 08 L.A. Law, advokatenserie
22 50 Televiszier politiek
23 20 Ontdek je plekje, Hasselt
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjournaal;
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac;
20 00 Nieuws.
20 25 De Literatuurmachine, progr over boeken
20 50 De gulden snede, dok
21 15 Eigenaardig, column
21 23 De Europese markt, kurus

TELEVSE

DINSDAG 30 APRIL

DONDERDAG 2 MEI

WOENSDAG 1 MEI

TV1

TV 1

TV 1

14 05 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 Draaimolen, Rosies baby's,
18 20 De kasteelgeesten, serie, 18 40 Black
Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Zeker weten? praatprogr
21 50 Liedjes voor Rome, preview,
22 40 Vandaag
23 00 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 Kwislijn
20 05 9 Romans van Simenon, serie
21 40 Look, modemagazine
22 30 Vandaag
22 50 Negentig, jaar 1

14 00 Schooltelevisie; 15 30 Babel, 17 30 Het
Capitool, serie, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Pnkballon;
18 25 Carlos & Co, poppenmag , 18 40 De misterieuze steden van goud, serie, 19 03 Buren,
sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Een zaak voor twee, serie
21 05 Bagdad Café, serie
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 25 Kunst-zaken
22 30 Vandaag
22 50 De nieuwsjongens, kom serie

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok , 1 9 30
Nieuws.
20 00 Ver van huis, film,
21 40 Uitzending door derden
22 20 Een computer ook In jouw klas
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 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 Luc, praatshow
21 00 Twm peaks, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteitenmag
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Cult, 18 04
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 23 Lingo,
spel met vijfletterwoorden, 19 47 De baas in huis ?
kom serie, 20 17 Laat maar zitten, kom serie,
20 48 Tien voor taal, spelprogr,
21 33 In het nieuws, praatprogramma
22 19 Golden girls, serie
22 44 De kloof, diskussieprogramma,
23 29 Museumschatten
23 42 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
Een stuk of twee, mag , 16 15 Captain Planet,
serie, 16 40 Megabel & Bugs, progr over mens en
techniek, 17 05 Zorro, serie, 17 30 Nieuws, 17 40
Bouli, serie, 17 45 B.O.O.S., kinderprogr, 18 10
Countdown, pop, 18 55 De heilige koe, auto-en
motorsport, 19 25 Die 2 Speciaal, serie 20 00
Nieuws.
20 27 Wiseguy, serie
21 25 RUR Magazine, talkshow
22 05 Van geluk gesproken, film

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 10 Sportavond, sportmagazine,- aansluitend Kijk uit! 'Week van de fiets',
21 00 Pelle de veroveraar, film,
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 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
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 20 VTM-Sport
23 35 Benson, serie
00 05 Nieuws
Ned.

Ned.

3

09 00 Nieuws; 09 50 Koninginnedag 1991; 18 00
Koninginnedag 1991, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Monopolie, serie, 2000 Nieuws.
20 20 Lopend vuur: mediarubnek,
21 08 Foto: Emmy Andriesse, dok,
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-iaat
23 15 Klassieke mechanika II, teleac
23 45 Nieuws

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 18
De TV-dokter, 15 19 Das Erbe der Guldenburgs,
sene, 1615 Omhangen... volgen, dok, 16 38
Bereboot, kleuterprogr , 1 7 00 Dieren van het
Groene Woud, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 De
teenage hero turtles, serie, 18 02 Popformule;
18 45 Billy Hotdog, kinderprogr, 19 00 Tros Kieskeurig; 20 00 Nieuws.
20 27 35 Jaar Eurovisiesongfestival
21 45 Tros aktua
22 20 Eenmaal, andermaal
23 15 Joodse bruiloft m de bezettingstijd, filmfragment

Ned.
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Tekenfilmfestival, 1810 Leve de fiets, soapserie,
18 30 Neighbours, serie, 19 00 Nieuws.
19 22 Volmaakte vreemden, serie
19 50 Praktijk op poten, serie
20 20 Pleisterkade 17, sene
21 20 Honderd dagen zonder auto, dok
22 05 Een andere foto, dok
22 45 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr
23 35 Nieuws

3

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De
familie Ramdam, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van
gewest tot gewest, reg nieuws
20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera, Je hart, je leven
20 25 Karnaval der geesten, muziektheater
21 24 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-iaat
23 15 Nieuws

45

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 05 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 De wereld in kaart, dok
20 50 De Vergissing, serie
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Here's Boomer, 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 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
23 15 VTM-sport
23 45 Equal justice, sene
00 30 Nieuws
Ned.

1

10 00 Vrouw zijn; 10 45 TV-fruitmand 13 00
Nieuws; 15 00 Patagonie, natuurfilm, 15 30 Ceddie, tekenfilmsene, 15 59 Het kleine huis op de
prairie, serie, 16 46 Kinderkrant, jeugdprogramma, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein, 18 30 Gospel
Holland, koncert, 19 00 Nieuws
19 20 Joni, film
20 45 Joni nu, dok
20 31 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 05 Limburg zingt, koor en samenzang
22 45 De kanslozen, dok
23 00 In beeld, Joop Haffmans
23 30 Tenslotte
23 40 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie,
17 45 Club Veronica, jongerenmagazine, 1810
Top 40; 18 55 Empty nest, serie, 19 20 Veronica
Film en Video, filmmagazine 20 00 Nieuws
20 27 Wanted dead or alive, film
22 15 Nieuwslijn
22 55 Married with children, serie
23 20 Drop the dead donkey, serie
Ned.

3

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Fata
morgana, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Lucinda
Lambton en de moderne architektuur, dok ;
19 35 Bekijk 't maar, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Negen romans van Simenon, serie
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-iaat
23 15 Logistiek
23 45 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 3 MEI
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 Top 30; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 De wonderjaren, serie
20.30 Naakte leugen, film
22.00 Première, film en video
22.35 Vandaag
22.55 Tijd is geld
23.05 De voorste domino, film

TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 National Geographic, dol<.
20.50 Herover de aarde, óo\^.
21.30 Huizen kijken, info
21.50 Koncert
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Here's Boomer, 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, spelprogr.
21.00 Indiskreet, film
22.50 Nieuws
23.20 Friday the 13th, serie
00.05 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.52 Weg van de snelweg: Europa, toer. serie; 14.17 Ander nieuws, portret van
ds. Hans Visser; 14.45 Rondom tien; 15.30 Ja
natuurlijk extra, dol<.; 15.59 Passage, middagmagazine; 17.30 Nieuws; 17.40 Winnie the Pooh;
18.03 Disney klub; 19.00 Nieuws.
19.21 Weg van de snelweg; Nederland
19.52 Dücker en Oudenrijn, l<om. serie
20.18 't Torentje, al<tualiteiten
20.34 Blue fire lady, film
22.13 Rondom tien, dlsl^ussieprogr.
22.56 De zijden draad, dol<.
23.20 Nocturne, klassieke muziekprogr.
23.50 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het
verleden heden wordt, dok. serie; 17.55 Kijk TV,
pop.-wetensch. mag.; 18.25 Dieren in het wild,
vissende dieren; 18.53 Hi de Hi, serie; 19.26
Dierenmanieren, magazine; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centrum West, serie
21.31 De tv-dokter
21.32 De leukste thuis, amusement
22.05 Staten Generaal, serie minidrama's
22.20 Kamp van hoop en wanhoop, dok.
23.30 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het klokhuis; 19.10 Vogels kijken, dok.;
19.25 Het gezicht van Nederland, Apeldoorn;
20.00 Nieuws.
20.25 Sport studio
20.55 Geen C te hoog, muziekprogr.
21.35 Cinema 3
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 La notte di San Lorenzo, film
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Sophia Loren is een van de vele sterren in Lady L, een dolle komedie
over de mondaine wereld bij het begin van deze eeuw. Zaterdag 27 april
op VTM om 23u20.
ZATERDAG 27 APRIL

LADY L
Geslaagde verfilming van een boek van
Remain Gary over een 80-jarlge dame
die terugdenkt aan haar romantische,
nogal woelige jeugdjaren In Parijs. Peter
Ustinov zorgde voor de regie en Sophia
Loren is de Lady. \ferder ook Davld NIven
en Philippe Noiret. (VTM, om 23u20).

ZONDAG 28 APRIL

GENEVIEVE
Britse komische film uit 1953. Elk jaar
neemt de jonge advokaat Alan McKim
met zijn oldtimer deel aan de rally Londen-Brlghton. Deze keer zal hij het moeten opnemen tegen Ambrose Claverhouse met zijn „Dutch Spyker"... (BBC 1,
om 16u.)

MAANDAG 29 APRIL

LE GRAND BLEU
Franse film uit 1988 met Jean-Marc Barr,
Rosanna Arquette, e.a. Jacques heeft in
1955 tijdens een zwempartij zijn vader
zien verdrinken. Twintig jaar later maakt
hij zich klaar voor de kampioenschappen
diepzeeduiken. (BRTF 1, om lOulO)

DINSDAG 30 APRIL

VAN GELUK
GESPROKEN
In deze Nederlandse film van Pieter Verhoeff uit 1987 wordt het reilen en zeilen
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gevolgd van de bewoners van een tipisch
bovenhuis In een Amsterdamse volksbuurt. Met Gerard Thoolen, Olga Zulderhoek en Peter Tuinman. (Ned 2, om
22u05)

WOENSDAG 1 MEI

PELLE
DE VEROVERAAR
Een groep Zweedse boeren wijkt uit naar
het „rijkere" Denemarken in de hoop dat
zij daar wat beter zullen hebben. Deze
sociale film werd in 1988 op het Festival
van Cannes met de Gouden Palm bekroond. (Pelle erobreren - BRT 2, om
21u45)

DONDERDAG 2 MEI

MR HIRE
Franse film uit 1988 naar een roman van
Georges SImenon. Meneer Hire is een
geheimzinnige eenzaat die vanachter
zijn raam het meisje bespiedt dat aan de
overkant van de straat woont. Michel
Blanc en Sandrine Bonnaire leveren prima vertolkingen. (RTBF 1, om 20u30)

VRIJDAG 3 MEI

DE VOORSTE DOMINO
Amer. thriller uit 1977, met Gene Hackman, Richard Widmark en Mickey Rooney. Roh Tucker zit in de gevangenis
wegens moord. Hij heeft nog 20 jaar voor
de boeg, tenzij hij ingaat op het voorstel
van een geheime organisatie... (The Domino Principle - BRT 1, om 23u15)

BIOS

SEKS EN DRUGS EN ROCK 'N ROLL
Als je van een film zegt dat er minstens
een half uur had mogen worden geknipt, dat
is dat geen goeie film. Dat is het geval met
The Rookie van en met Clint Eastwood. We
zijn van deze gegroefde knaap heel wat meer
gewoon, want hij is toch de regisseur van
films als Play misty foor me, The outlaw
Josey Wales, The gauntlet, Bird en White
hunter, black heart. Met deze film gaat
Eastwood de Dirty Harry toer op, waarvan hij
er reeds vijf draaide, onder regie van Don
Siegel, Ted Post, James Fargo, zichzelf en
Buddy van Horn.
Maar is er in de Dirty Harry-films altijd wel
iemand die zegt dat het de bekende spuigaten uitloopt met de politiebrutallteiten. In The
Rookie zegt niemand hem dat en hij regisseert zijn partner Carlie Sheen, die de politieman David Ackerman gestalte geeft, in dezelfde bijna misdadige richting. Spijtig, want
de openings-achtervolgingsscène van deze
film brengt weer heel wat nieuws op het front.
Daar houdt het echter op, die ene stuntscène
uitgezonderd waarbij een Porche een sprong
maakt vanuit een parking naar een tegenoverliggend stapelhuis. Voor de erotische
scènes is er Sonia Braga, het liefje van
gangster Strom (Raul Julia) die een erg
opwindend intiem nummer met Eastwood
opvoert.
Voor de rest zie je brutaliteiten, politiegeweld dat zelfs tot mishandeling en brandstichting leidt, gangstergeweld en wagendiefstallen.

THE DOORS
The Doors, de nieuwe film van Oliver
Stone (Platoon, Wall Street) is gewoon de
aanleiding geworden om de legendarische
rockfiguur Jim Morrison in het zonnetje te
zetten. Morrison die begraven ligt op het
Parijse kerkhof Père Lachaise, krijgt er alle
dagen nieuwe bloemen opgelegd, van de
tienduizenden die er jaarlijks een bedevaart
maken.
Deze Morrison, de verpersoonlijking van
de dekadentie, was een bard, een romantisch dichter die toevallig ook de gave had
gekregen om zijn liedjes zelf te zingen. Het is
ook niet toevallig dat zijn held de Franse
dichter Rimbaud was, die zich eveneens met
de snelheid van een achtbaan naar zijn einde
haastte.
Morrison, die zelf filmschool volgde, zei
ooit over kinema: ,,Film appeleert pas dan
als er ook doodsangst is". Die is er in deze
Stone-tilm, die begint bij het getuige zijn van
een verschrikkelijk verkeersongeval door de
vijfjarige Jim. Voor de rest volgt Stone waarheidsgetrouw de echte geschiedenis van het
rockfenomeen.
Toch blijft er het gevoel dat dit een beetje
een overbodige film is, die helemaal niets
nieuws aan de dijk brengt.

Charlie Sheen en Clint Eastwood in The Rookie
Misschien was het beter geweest om de
ouwe Amerikaanse regisseur Sam Fuller
eens te vragen, want Sams echtgenote, de
Duitse Christa Lang, heeft nog stapels ongepubliceerde gedichten van Morrison in haar
bezit, terwijl Jim de meeste van zijn ideeën
voor kinema, bij deze ouwe meester haalde.
En met Val Kilmer die de hoofdrol vertolkt
is het zo: hij mist de magnetische uitstraling
van diegene die hij gestalte geeft. Een fan
borstelde het dan ook al op Jim Morrison's
graf: Val Kilmer is geen Morrison!

FILOFAX
Filofax verenigt de sterakteurs Charles
Grodin en James Belushi in een regie van
Arthur Hiller en een produktie van Paul
Mazursky, deze laatste steeds klaar om je
lachplezier te bezorgen. Dat krijg je ook.
Dworski (Beluschi) zit voor zijn zoveelste
kleine diefstal. Hij is simpatiek en erg populair bij zijn medegevangenen. Op een dag
wint hij een tikket voor een baseballwedstrijd
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van zijn geliefde kampioenen. Hij krijgt geen
toelating om de wedstrijd bij te wonen. Er
wordt een gevangenisopstand in elkaar gestoken en Dworski kan ontsnappen.
Barnes is een slaaf van zijn job, zijn
agenda. Hij volgt gewetensvol alle bevelen
van zijn baas, zelfs zegt hij de afspraakjes
met zijn vrouw af, die het langzaamaan beu
wordt. Ook dit weekeinde weer. Als een gek
loopt Barnes rond en hierbij vergeet hij zijn
agenda. Die wordt gevonden door Dworski,
die hier de mogelijkheid ziet om een stuiver
bij te verdienen, omdat de vinder 1000 dollar
wordt beloofd. Dworski brengt de agenda
naar het opgegeven adres, maar Barnes, die
niet meer weet waar ie moet zijn, is er niet. Je
begrijpt het al, Dworski zal Barnes plaats
innemen en het allemaal verpesten voor
Barnes.
Een leuke film volgens een bekend stramien, maar het werkt. De elektriciteit die
uitgaat van de twee hoofdakteurs, leidt zelfs
je aandacht af van de heel wat verleidelijke
figuurtjes die in deze film rondlopen.
Willem Sneer
WIJ — 26 APRIL 1991

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 83

1

2
4

3

HORIZONTAAL
3. Onvriendelijk (4)
4. Zien sommige mensen deze schalen
inderdaad vliegen (en landen) of „zien
ze ze vliegen"? (4)
6. Geneesmiddel waar je van moet krabben (10)
7. Bekoring (10)
9. Je kunt dit wel nastreven, maar het is
nooit te verwezenlijken (6)
12. Afkomstig van de tweede stad in de
provincie Antwerpen (7)
15. Vervoermiddel voor in de oven? (8)
16. Verschrikkelijk veel (6)
17. Attribuut van een schooier (9)
18. Die loopt elke klerenwinkel voorbij (6)

2.

8.
10.

11.

13.
14.

planten (6)
Uiteindelijk is deze leeftijd in tegenspraak met de zegswijze dat het verstand met de jaren komt (8)
Zich uit de voeten maken en delen van
een oevergewas (6,6)
Ergens naar bed gaan, slapen en opstaan (11)
Ingesmeerd met vuiligheid (6)
Iets dat niet gedaan of niet gezegd mag
worden (5)
Deze belangwekkende Vlaams-nationale figuur van voor, tijdens en na de
tweede wereldoorlog was van profetische oorsprong (5)
In weerwil van (5)
Met behulp van een stuk hout arbeiders
oproepen om het werk neer te leggen (5)

•

•
• ^ •
• m
•
• • 1
• •
• • •
• •
S

7

3

10

11

12

13

14

16

VERTIKAAL

1. Puntig deel van bepaalde dieren en

5

17

16

18

SATERDAG
Voor de Koerden Is Erie...
...professor Suykernonkel

WINNAAR
OPGAVE 82

Kohl krijgt klop:
Rijnland-Plats...

Uit de vele korrekte inzendingen werd door
onze geblinddoekte sekretaresse Andrea
D'hollander, Diestsevest 97/6, 3000 Leuven,
getrokken. Proficiat!

BRTN In de Golf met...
...Reddy De Meynejager
Martens wil franstalige stemmen
Leliaart ende geuze?

OPLOSSING OPGAVE 82
Horizontaal: 1. egel; 5. kauw; 7. globe; 9. Bastenaken; 10. uurrekord; 13.
kot; 14. afgenomen; 15. rotonde; 17.
Asse; 19. schort; 20. emir; 21. brits.
Vertikaal: 2. groen; 3. loer; 4. katapult; 6. waterlanders; 7. gekroond; 8.
ondeugd; 11. damesfiets; 12. knoet;
13. kroost; 16. och; 18. leer.
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Ollands terrorisme In Antwerpen
De Ritzen open!

AHASVERUS

Zulvelbedrijven staken:
Arbeiders van hun melk

„Uitgestorven gewaand dier leeft
nog", las Ahasverus.
Koer, koer... Koerden?

Martens wordt Brusselaar
Manneke mis...
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UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

Het ligt er voor mij beduimeld bij: „Het
Lied der Geuzen". Een bundel strijdgedlchten, verzameld door de Tieltse voordrachtkunstenaar Antoon vander Plaetse. Voor een
halve eeuw werd die uitgegeven door die
andere Tieltenaar Joris l^nnoo. Op de eerste bladzijde: het mooie, romantische huismerk, een varende boot met de wimpel:
„Den Lande en Volke getrouw", getekend
door de zoon van een Brugse goudborduurder, Joe English. Prachtig verlucht door de
Jugendstil-achtige, sierlijke lijntekeningen
van de Kortrijkzaan Jozef Speybrouck, oversteeg dit oorlogsdrukwerk die tijd met zijn
moordende moeilijkheden. Zo dikwijls gebruikten we - vier generaties Kuijpers'en - die
bundel op school en in de jeugdbeweging.
Ik zou hem niet willen missen! „De eeuwig-jonge dinamiel( van het leven tegenover
dode stelsels en formules", zo schreef Antoon het in zijn voorbericht b\\ deze bloemlezing. Op biz. 127 herlezen we van de Mechelaar Albe zijn „Mijn trotse Gedicht": „Dit is
het erfwoord onzer vaadren: bemin dit land
en strijd"... en daarnaast van de Leuvenaar
René Verbeeck: „Vlaanderen ook de stillen
werken voor U... het erf der vaderen verrijken, vormen breken, vormen scheppen, streven, groeien naar de maat van hun droom,
waarin ons Volk kan leven". En zo dacht ik
aan de 3e generatie Daels - ook een Paul - nu
37 jaar, die in een hernieuwd, droomschoon
burgerhuis - nr. 48 - aan de Landsroemlaan
te Koekelberg een reklamekantoor opende.
De lichtgroene ientebomen rond het bouwkundig misbaksel van de basiliek kijken bij
hem binnen. Zij begeleiden zij vormen voor
diezelfde,gemeenschap' waar onze dichters
het over hadden.
Paul Daels verrichtte ooit zijn vredesburgerdienst in het psichiatrisch ziekenhuis St.Kamillus te Bierbeek. En daar zag prof.
Franz Baro wat in deze scheppingsvaardige
kriminoloog. Zo werd in Vlaanderen voor de
patiënten een eerste audiovisuele ,eenheid'
geboren. Hij ruilde de kamera voor zijn
rechtsopleiding en zijn muziekhobbi. Gedurende enkele jaren was hij bedrijvig in de zich
snel ontwikkelende Vlaamse beeldindustrie.
Hij draaide later mee in het Vlaamse rekla-

mekantoor LVH en begeleidde de vormgeving van de Kredietbank, van Fidelitas, van
Fidico... Hij herschrijft teksten voor Ikea, de
Paribas, voor ICI... En blijft dezelfde benige,
kaalhoofdige man met een goeie klad tederheid, die Frans zijn grootvader-frontdokter
en Paul sr., zijn vader-voorzitter, ook hadden ! De reklame, overgewaaid uit de Amerikaanse ,nieuwe wereld', lange tijd beheerst
in 'n snobistische wereld door Franstalige
Belgisisten, hebben zij veroverd met een
Vlaams-Nederlands profiel. De Chabot's, de
Morael'en, de LVH's, de Daels'en weerspiegelen zoals 'n Jos Speybrouck en een Joe
English hun lijnenspel, hun kleuren en hun
vormen als een gesprek met datzelfde Volk,
dat NU leeft in een Vlaanderen dat zich
bevrijdt. En dit gebeurt - zonder kramp - in
Brussel, een stuk van ons. Samen doet hij
dat met de Pio de los Santos Gonzalez een
vernederlandste wereldreiziger-socioloog,
die in Vlaanderen zijn thuis vond en Guido
Cooreman, ooit een RUG-assistent, dan
VTB-VAB-direkteur. Nu samen in een
Vlaams reklameagentschap - zij de Geuzenvan-nu. En zo groeien er overal in en rond

Brussel onbekende leefgroepjes met Vlaamse kennis-en-kracht. Zij gaan regelrecht in
tegen de dode stelsels, formules en kreten.
Beneden aan de trap, ligt op het Koekelbergse voetpad-ironisch-de rode loper! Rollen we die genoeg uit in en rond Brussel voor
al die initiatieven? Erna de Braekeleer die
aan de Schaarbeekse Paviljoenstraat met de
hulp van Etienne van Vaerenbergh gestart is
om een hele ploeg Albanees-Kosovaarse
vluchtelingen Nederlands te leren. Kamiel
Ryon die met zijn ploeg hetzelfde doet voor
de Koerden. Wilfried Wegsteen die met Moniek Roosen meer dan 20 daklozen opvangt
in Schaarbeek. Filip Rosvelds die aan de
gerestaureerde Schaarbeekse koepelkerk
suksesvol een Vlaamse studentenkroeg
open houdt enz..., enz... of moet ik je vertellen over 't jongste Vlaamse Kultureel Centrum „De Moellie" dat op zaterdag 20 april in
Linkebeek werd geopend in een schitterendherbouwde zustersschool? We houden niet
alleen van allezes, maar ook van allenegentien \
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretarls

DRUKKE TIJDEN
28 APRIL BRUSSEL
Vlaamse verenigingen, gegroepeerd in het
Aktiekomitee Vlaanderen '90, organiseren
op 28 april opnieuw een ,,lentemanifeslatie"
in Brussel. De organisatoren vragen biezondere aandacht voorde Vlamingen in 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 -
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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 sekretarls 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.
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 22 april verspreidde algemeen voorzitter
Jaak Gabriels de volgende mededeling ten
behoeve van de pers.

KOERDEN
De VU verheugt er zich over dat ool< onze
regering nu de daad bij het woord voegt om
humanitaire bijstand te leveren aan de Koerdische vluchtelingen. Hierbij schakelt ze zich
in in de voorstellen van de Europese Gemeenschap, hetgeen ook van een konsekwente houding tegenover de noodzaak om
een gezamenlijk Europees buitenlands beleid tot stand te brengen getuigt. In het
bijzonder w/il de VU de inspanningen van de
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
André Geens onderstrepen. Deze heeft niet
gewacht tot Buitenlandse Zaken haar eigen
immobiliteit zou overstijgen om in aktie te
schieten. Met een bijzonder krediet van 45
miljoen en de betoelaging van de transportkosten maakt André Geens het mogelijk dat
diegenen die onmiddelijk ter plaatse bijstand
aan de vluchtelingen leveren, met name
Artsen zonder Grenzen en Oxfam, dit ook in
de beste omstandigheden kunnen doen.

De VU roept de regering op om verder
werk te maken van de prioritaire humanitaire
bijstand aan de vluchtelingen en om binnen
de Verenigde Naties te streven naar strukturele oplossingen voor het volkerenrechtelijk
probleem van de Koerden.

CVP- EN SP-KONGRES
De VU heeft met bijzondere interesse
geluisterd naar de politieke boodschappen
van verschillende regeringspartners van het
jongste weekend. Met hen meent de VU dat
deze regering nog belangrijk wetgevend
werk voor de boeg heeft. Het voltooien van
de volledige legislatuur is een achtenswaardige doelstelling om de politieke en ekonomische stabiliteit van het land te verzekeren.
Toch is het geen doel op zich. Voor de VU
moet deze regeerlegislatuur slechts zo lang
duren als er nuttig werk kan verricht worden.
Zoniet moet opnieuw het oordeel van de
kiezer worden gevraagd om het regeringsbeleid van de volgende jaren te sturen.
Vanzelfsprekend beschouwt de VU de afwerking van het staatomvormend projekt
tijdens deze regeerperiode als wezenlijk om

het verderzetten van deze legislatuur te beoordelen. Zowel CVP als SP verklaren zich
nog steeds bereid om zich hiervoor in te
zetten. De VU stelt zich echter vragen in
hoeverre dit strookt met partijpolitieke strategieën om nationale politieke figuren op te
laten draven in het kiesarrondissement Brussei-Halle-Vilvoorde om aldus ook Franstalige
kiezers naar de partij over te halen. Zo
bestaat het risiko dat eigen partijpolitieke
belangen het uiteindelijk halen op het uittekenen van een zinvolle struktuur voor de
indeling van de kiesarrondissementen, inbegrepen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de splitsing van de provincie
Brabant.
De VU wenst zich te onthouden van enige
beoordeling in dit verband. Wel zal zij het
regeerwerk toetsen op de inhoud van het
verrichte werk, in het bijzonder met betrekking tot de derde faze. In dit verband verheugt de VU er zich over dat de regering,
onder meer op aandringen van de VU, een
politieke evaluatie zal maken over alle aspekten van de derde faze. Op dat ogenblik zal
elke regeringspartij haar kaarten op tafel
moeten leggen en de politieke wil of onwil
moeten tonen om deze nog binnen de legislatuur af te werken.

ROESELARE-TILT!
De pietwals Allewaert zet zijn storm verder
en verraste onze administratie met nog maar
eens 10 (jawel, tien!) nieuwe abonnees.
Daarmee is het arrondissement RoeselareTielt wel definitief aan de haal, want Erik
Vandewalle deed er ook nog eens 5 bij en
Cecilia Vens-Demuynck nog 1. En de jongste
berichten uit dit Wilde Westen luiden: ,,En 't
is nog niet gedaan!"
De enige die moedig weerstand biedt is
Ward Herbosch (Wommelgem) en die gezworen heeft zich niet neer te leggen bij deze
Westvlaamse overmacht.
Op de aanstaande Kuituur Zonder Muur {5
mei a.s. te Antwerpen) moeten onze wervers
- tussen pot en pint - maar eens proberen te
achterhalen waarom Roeselare-Tielt zo plots
„tilt" slaat...

(Schepdaal)
Ingrid Roets, (St.-Martens-Latem)
8. Walter Storms, (Lovendegem) . . .
Marie-Louise Thiebaut, (Berg) . . .
Greet Claes, (Liedekerke)
11. Eddy Vandermeulen, (Gerdingen)
Maurice Passchijn, (Meise)
Veerle Wijffels, (Zemst)
Liske Vanhorenbeek,
(Hofstade-Zemst)
Lode Van Dessel, (Nijien)
16. Betty Buys, (Beringen)
Harry Van Herf, (Zutendaal)
Georges Raes, (Ledegem)
Remain De Grave, (St.-Gillis-Waas)

LIJST TOPWERVERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Patrick Allewaert, (Roeselare) . . .
Erik Vandewalle, (Izegem)
Ward Herbosch, (Wommelgem) . .
Cecilia Vens-Demuynck, (Izegem)
Anny Lenaerts, (Wilrijk)
Klaartje Allaert-De Vuyst,
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35
28
17
13
10

50

9
9
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3

20. Lieve Van Damme, (Diksmuide) .
José Lampaert, (Tielt)
Willy Kuijpers, (Herent)
Willy Putzeys, (Lummen)
Rob Geeraerts, (Vorst-Kempen) . .
Ivo Coninx, (Genk)
Georgette De Kegel, (Ninove) . .
Clem De Ranter, (Hoboken)
Miel Uytenhoven, (Buizingen) . . .
Wilfried De Metsenaere,
(Denderleeuw)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Totaal wervers
Totaal algemeen sekretarlaat . . . .

218
216

Algemeen totaal
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MEDIATECHNIEKEN,
IETS VOOR U!
Voor de tweede keer gaat het ontmoetingsmoment „Mediatechnieken"
voor VU-kaderleden
door. De eerste voormiddag ging op 16 maart te
Edegem door. Deze maal komt Oost-Vlaanderen
aan de beurt. De beslissende maanden voor de
verkiezingen liggen voor de boeg. Deze ontmoetingsmomenten die het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel organiseert in opdracht van de VU wil alle
kaderleden wapenen voor deze kruciale maanden.
Op 27 april worden er drie referaten aangeboden
door drie personen elk beslagen op hun terrein. De
opzet van de ontmoetingsmomenten is informatie
aan te bieden die in de praktijk van elke dag direkt
en voor iedereen bruikbaar is. Hoe een aktie
plannen met de bedoeling de media te halen? Hoe
kunnen afdelingsbesturen en mandatarissen hun
relaties met de lokale persverantwoordelijken verbeteren? Hoe een eigen ledenblad of huis-aan-huis
blad verzorgen ? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor drie referaten.
Referaathouder voor aktievoeren is &w//7 Brentiens, VU-schepen van Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking te Kontich. Het referaat over persrelaties wordt verzorgd door Peter Verlinden, persattaché van het Kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens. En hoe een ledenblad aanpakken, wordt in ekstenso uitgelegd
door Raf Suettels, eindverantwoordelijke van het
VU-ledenblad van Bierbeek. Deze kursus gaat door
op zaterdag 27 april in het Oud Gemeentehuis van
Grembergen, deelgemeente van Dendermonde.
Dit ontmoetingsmoment wordt in mei en juni ook
georganiseerd in de provincies West-Vlaanderen,
Brabant en Limburg,
Op 4 mei 1991 gaat het provinciale ontmoetingsmoment door in café 't Voske, Burgemeester Reinaertstraat te Kortrijk. Met als referaathouders
Peter Verlinden, Guido Moons (Nationaal Taalaktiekomitee verantwoordelijke) en de redaktie van
het Gistels VU-blad.
Voor Limburg kan men alvast 1 juni 1991 Hasselt in zijn agenda schrijven. En het ontmoetingsmoment voor Brabant gaat in elk geval door op
25 mei 1991 in een nog af te spreken lokaal.
Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij het
Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel
- tel.
091/25.75.27.
Peter Desmet

HOTEL - RESTAURANT

aztino
Berg 17 - B 3790 St.-Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie In een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten

ANTWERPEN
APRIL
26 SCHOTEN: Mozart. Voordracht door mevr. M.
Meyvisch, met bandopnamen van werken van Mozart. Om 20u. in Kasteel van Schoten. Inkom: FWleden 150 fr., niet-leden 200 fr. Org.: Vlaamse
Vrouwen Schoten.
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: Willy Kuijpers; Org.: VU-Rijkevorsel-Merksplas.
27 MERKSEM: Waterzooi-avond door FW-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 Automechanika om
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), Om 21 u. in lokaal 't
ftnfarke, Lange Lozanastraat 165. Inl, Herman
Geerts, Verdussenstraat 43 te Antwerpen, tel
238,67.87,
28 MERKSEM: Met Aktiekomltee 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, \fertrek 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 200 fr, p,p.
Te betalen aan Floger 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
24,46,17,
29 KALMTHOUT: Spreekavond over „Onze voorouders,,., hekserij, volksgeloof" door Louis Jor-

FRANSVLAANDEREN
BETOOGT
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".

daens. Om 20u, in De Raaf, Withoeflei 2, Niet-leden
100 fr, inkom Org,: FW-Kalmthout,
29 ZWIJNDRECHT: Sportkamp tot 3/5 te Dudzele,
Org,: VWG-Zwijndrecht (03/252,92,78).
29 MOL: Natuunwandeling ,,Galberpad". Org.
WVG-Mol - t e l . 014/31.75.09.
MEI
3 LINT: Ledenfeest. Kaas- en wijnavond. Aanvang
20u30 in zaal 't Centrum. Inkom: 350 fr. Inschrijven
bij Frank Vercouteren tel. 03/454.15.18. Org. VULint.
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. 03/218.12.74) met vemielding: 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.
12 DEURNE: Reis naar Garmisch-Partenkirchen
tot 19 mei. Org, WVG-Deume - tel. 03/236.86.26.
15 ANTWERPEN: Stadsrondleiding en havenrondvaart. Org. VWG-Genk - tel. 011/35.88,79,
26 BERLAAR: Davidsfondsafdeling gaat een dagtocht organiseren o,l,v. senator Walter Luyten, een
busuitstap ,,ln het spoor van Egmont", Programma: Zottegem, Zwalm-streek en Oudenaarde (stedelijk museum Huis de Lalaing en centrum), Inl,:
Mevr, Verbeylen, Itegembaan 132, tel, 482,32,69,

VU-HOVE SAMEN
Op donderdag 18 april jl, was het Kostershuisje
te Hove, te klein om de talrijk opgekomen VU-leden
en -simpatisanten te vergasten op een boeiende en
leerrijke informatie-avond. Het aanwezige publiek
kon vooraf vragen stellen aan onze gemeentemandatarissen over het VU-beleid in Hove, Daarna gaf
Patrik Vankrunkelsven een interessante uiteenzetting over de 6 pijlers van het Toekomstplan voor
Vlaanderen, Het werd een zeer geanimeerde voordracht, waar de aanwezigen ook de gelegenheid
kregen om in diskussie te treden met de gastspreker. Op de receptie konden achteraf de aanwezigen nog vragen stellen aan dhr, Vankrunkelsven
over verscheidene politieke en a-politieke onderwerpen,..
Dhr. Vankrunkelsven maakte van de gelegenheid gebruik om aan de aanwezigen en aan onze
mandatarissen enkele vragen terug te stellen.
Bij deze wenst het VU-Partijbestuur van Hove
Patrik Vankrunkelsven van harte te bedanken voor
de zeer interessante gespreksavond.
(d-i)

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.

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. Iedereen is van harte welkom. Verdere inlichtingen bij Bruno Lobert,
rue Carnot te F-59155 Faches-Thumesnil,
tel, 00/33/20/53,62,92,

51

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!
WIJ — 26 APRIL 1991

UIT DE REGIO

TONGEREN-MAASEIK
NAAR BRUSSEL
Arrondissement Tongeren-Maaseik 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 met hun afdelingsvoorzitters of -sekretarissen.

LIMBURG
APRIL
26 HERK-DE-STAD: Ledenbijeenkomst met als
tema „Toekomstplan voor Vlaanderen". Begeleiding senator Laurens Appeltans. Om 20u. in 't
Napke te Schulen. Org. VU-De Nieuwe Lijst.
MEI
13 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan Ge-

meentelijke Openbare Biblioteek. Org. VVVG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen
tel.
011/42.59.95.
21 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan
OCMW-Heusden-Zolder. Org. VVVG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen - tel. 011/42.59.95.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 25-jarige jongedame met noties
mediscfi 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.
— 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 ervaring als hulpboekhoudster heeft ze ook een jaar ervaring met
douaneformaliteiten. Voor inlichtingen zich wenden
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

(meegedeeld)

STEUN VOOR
SCHOOL IN
LIBANON
Op de weg van Damascus naar
Beiroet werd in 1976 de technische
school van Adma platgebombardeerd. Er vielen toen ook meerdere
doden. Sindsdien geeft men les in
noodgebouwen die naast de erbarmelijke toestand waarin ze zich bevinden veel te weinig plaats bieden.
Nochtans heeft elke jonge mens
recht op onderwijs!
De Libanese zusters bij wie de
leiding van de school berust hebben
dan ook besloten om in een veiliger
oord te beginnen. Zij beschikken
echter over onvoldoende geld en
vragen om hulp! De school staat
open voor kristenen en moslims,
valide en gehandikapte jongeren en
in het biezonder zijn thuisloze kinderen er welkom.
De EG heeft het projekt van de
Libanese zusters goedgekeurd en
zorgt voor 50% van de middelen. De
zusters zelf proberen 35% samen te
brengen. Er dient dan nog 15% gevonden te worden. Tegen juni 1991
moeten er twee miljoen frank bijeen
gebracht worden. Daarom hoopt
men op de steun van velen te mogen
rekenen!
Indien ook u dit projekt wil steunen kunt u uw bijdrage storten op
rekening KB 466-7658271-35 van
GEVO-Libanon dat zorgt dat uw
geld terdege terechtkomt!
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vu-Groot Bilzen neemt het niet flat naar gemeente ae auurste ueiasimyoacineente in
Limburg is. Verantwoordelijk daarvoor is de tiuldige CVP-PVV-SP-meerderheid. Voor de
plaatselijke afdeling een goede reden voorbijgangers „welkom" te heten...

H O F DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringericfite luxekamers
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners; 4.950 B.F.
per persoon.
Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17

^güüti^
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OOST-VLAANDEREN
APRIL
26 BELZELE: Muzikale avond met liederen uit de
jaren '30, '40 en '50, door Martine Geerinckx, aan
de piano: Hans Hemerijckx. Om 20u. in zaal Het
Witte Paard, Dorp. Voorverkoop 120 fr., ingang 150
fr. Org.: FW-DF-Belzelieren.
26 SINT-AMANOSBERQ: Dia- en videomontage
„De vrijheidsstrijd van de Litouwers", door senator
Walter Luyten. Om 20 uur in de Raadszaal Oud
Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg. Org. VU St.Amandsberg i.s.m. VU-Oostakker. ïnl. Jan Ritzen,
(tel. 091/28.45.12 en 091/28.97.63).
27 BUGGENHOUT: Zangavond Vlaamse Kring,
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 OENDERMONDE: Provinciaal ontmoetingsmoment mediatechnieken in Oud Gemeentehuis te
Grembergen met: Peter Vèrlinden, En/vin Brentjens
en Raf Suettels. Van 9u30 tot 13u 's middags. Org.:
Lodewijk Dosfelinstituut.
28 DEINZE: Vlaamse Vriendenkring Delnze 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 Beriindiszaal te Meerbeke.
MEI
3 SLEIDINGE: Bezoek aan de bloemenvelden van
het Keukenhof (Nederiand). Org. VWG-Sleidinge
(tel. 091/57.32.64).
4 SCHOONAARDE: Invullen aangifte personenbelasting 1991 ten huize van gemeenteraadslid Herman Van Den Abbeele van 9u tot 11u30.
4 GENT: Bezoek aan stad Roeselare „Rodenbach". Inlichtingen en inschrijvingen bij D. Goethy,
Akkerlos 3, Vuurste (tel. 84.21.61). Prijs: 375 fr.
Org. Goossenartskring Gent.
8 BELZELE: 4e les naaldkant van 13u30 tot 16u in
het Tierlantijntje op Belzeledorp. Org.: FVV-Belzele. Inl.: Jenny Suttels-Roets (tel. 53.06.28).
7 BELZELE: Moederviering van 13u30 tot 16u.
Zaal rechtover de kerk. Org. FW-Belzele. Inl.:
Jenny Suttels-Roets (tel. 53.06.28).
11 BELZELE: Bezoek kanttentoonstelling in Parijs.
Busreis en gids kost u 710 fr. Inl.: Jenny SuttelsRoets (tel. 53.06.28). Org. FVV-Belzele.
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.
18 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangifte. Gratis en diskreet advies. Bij Robert Hoelbrandt,
Wijnstraat 44 te Sint-Rauwels (tel. 776.89.30).
20 BELZELE: Gezinsuitstap naar het domein Planckendael te Mechelen. Inschrijven kan tot 15 mei bij
Jenny Suttels-Roets (tel. 53.06.28). Org. FW-Belzele.
21 ERTVELDE: Fietszoektocht. Org. VWG-Ertvelde (tel. 091/44.59.23).
21 WONDELGEM: Vader- en moederviering. Org.
VVVG-Wondelgem (tel. 091.26.18.96).
25 HAMME: 't Leeuwke, Mandemakersstraat 47
om 7u. Daguitstap o.l.v. Walter Luyten naar „de
Duitse gemeenschap in deze staat" met bezoek
aan Eupen en Malmedy. Inl. en inschr. (420 fr volw.
en 220 fr, -12j.) via Paul Van Vossole, Achtertof 33
(tel. 47.05.34). Betaalwijze: storting op GK 0630224125-90 voor 15 mei.
25 ST.-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangifte. Gratis en diskreet advies. Bij Remain De Grave,
Eeckbergstraat 20, St. Gillis (tel. 770.70.62).

VU-REGIO
MAASLAND NAAR
BETOGING
De Vlaamse verenigingen regio Maasland (VUDF-IJzerd.kom.-WVG) leggen samen een bus in
naar de betoging van nu zondag, 28 april te
Brussel. De prijs per persoon bedraagt: 200 fr. De
opstapplaatsen zijn; 7u40 Kinrooi (Dorpsplein);
7u50 filaaseik (Bospoort); 8u. Neeroeteren (Korner); SulO Opoeteren (Kerk); 8u20 Dilsen (Kult.
Centrum); 8u30 Maasmechelen (Parking GB). Zorg
datje erbij bent!

WANDELIOEKTOCHT
DOOR 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.
Informatie wordt u graag verstrekt door de sekretaris van de afdeling: R. Roels, Burggravenlaan
243, 9000 Gent (tel. 091/22.72.37). BÏ] voorbaat
hartelijk welkom in de oude vechtstad!

ROESELARE NAAR
BRUSSEL
Het koördinatiekomitee 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). Kostprijs: 250 fr. per persoon.
Kinderen beneden de 12 jaar gratis. Na inschrijving
wordt u persoonlijk een „opstap-ticket" bezorgd.

AA Tekstieldnikkerlj
Levering van vlaggen,
bannieren, masten
en toebehoren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

ADVERTENTIE

STEDELIJKE LEERGANGEN IZEGEM

V A K A N T E B E T R E K K I N G VAN D I R E K T E U R
(DEELTIJDS)
Aanwervlngsvoorwaarden:
1. Belg zijn;
2. In orde zijn met de dienstplichtwetten (voor de mannelijke kandidaten);
3. Burgerlijke en politieke rechten bezitten;
4. Lichamelijk geschikt zijn;
5. Minstens houder zijn van een Licentiaatsdiploma en een pedagogisch getuigschrift;
6. Deelnemen aan een niet-bindende psycho-technische proef, georganiseerd door het
Stadsbestuur;
7. De benoeming wordt definitief;
8. Prestaties en wedde worden volgens de wettelijke bepalingen vastgesteld.
Aanvragen, vergezeld van een beknopt curriculum vitae, samen met de nodige
bewijsstukken:
a. uittreksel uit de geboorteakte
b. eventueel uittreksel uit huwelijksakte
c. bewijs van goed gedrag, zeden, burgerdeugd en nationaliteit
d. militiegetuigschrift (voor de mannelijke kandidaten)
e. geneeskundig attest
f. twee voor eensluidend verklaarde afschriften van diploma
aangetekend in te zenden aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de
stad Izegem voor 31 mei 1991.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden in het stadhuis.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
D. Charlier
Staatssekretaris

R Vanlerberghe
Burgemeester

53

WIJ — 26 APRIL 1991

UT DE REG O

WEST-VLAANDEREN
APRIL
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
400 fr. te verkrijgen bij VU-afdeling Wingene, Futselstraat 27 (tel. 051/65.56.35).
27 WERVIK-GELUWE: Ledenfeest. Om 19u. m het
O.C. De Gaper te Geluwe. Org. VU-afdeling Wervik-Geluwe.
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-sekretariaat, Graaf de Müelenaerelaan 119
(050/33.80.53 — 's avonds).
29 DUDZELE: Sportkamp tot 3 mei. Org. VVVGZwijndrecht. Tel 03/252.92.78.
MEI
1 INGELMUNSTER: Natuurwandeling te Ruddervoorde. Start aan de kerk om 15u. Wie niet 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.
8 BRUGGE: Voordracht „t^aarten Luther". Org.
VVVG-St-Michiels. Tel, 050/35.54 30
8 ADINKERKE: Komputerdemonstratie „Wij en de
komputer". Org. VVVG-Veurne/De Panne/Adinkerke. Tel 058/31.26.27.
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.
22 BRUGGE: Diavoorstelling ,,Herri Any" (een
tocht door Slowakije). Org. WVG-St.-f(/1ichiels - Tel.
050/35.54.30.

lEPER DRAAGT
VREDE HOOG
VAANDEL
Op uitnodiging van het Europees Initiatief kwamen van 8 tot 13 april 1991 een zeventigtal Oost- en
Westeuropese jongeren (Russen, Maltezen, Polen,
Finnen, Roemenen, Hongaren, Tjechen, Bulgaren,
Duitsers,,,.) samen met de leperse jeugd. Het was
de bedoeling een aantal diskussies over aktuele
vredesproblemen op gang te brengen, de uitwisselingsmogelijkheden voor Europese jongeren te verkennen, en vooral kontakten tussen de deelnemers
en de leperse jeugd te stimuleren.
De inleiding op dit jongerenkongres werd verzorgd door VU-senator Willy Kuijpers in aanwezigheid van de Koerd Derwisch Ferho. Deze laatste
woonde verscheidene werkgroepen bij en vroeg
bijzondere aandacht voor het akute probleem van
zijn volk.
In zijn openingstoespraak had Wllly Kuijpers het
vooral over de problematiek in de Oosteuropese
landen en Koerdistan. Toen de opmerking werd
gemaakt dat de Koerden toch leven in het MiddenOosten en dus niet meteen thuishoren op zo'n
Europees kongres, antwoordde hij dat de Koerden
een Europees volk zijn en ondermeer om die reden
met erkend worden in de Arabische wereld. Terloops wierp hij ook nog een pluimpje naar de
organisatoren en volgens zijns inziens haalde het
kongres Europees nivo.
De slottoespraak werd gehouden door de Poolse
ambassadeur bij de Europese Gemeenschap. Hij
wilde vooral de boodschap overbrengen van het
,,andere" Europa dat niet meer het „andere" maar
nu ,,hetzelfde" Europa wil worden. Hij hoopte dat
het vroegere IJzeren Gordijn nu geen grens wordt
tussen het vooruitstrevende en het achtergebleven
Europa, (zie ook: Vlaanderen helpt Koerdistan).

WEST-VLAANDEREN
NAAR BETOGING
Onder meer op volgende plaatsen kan men
inlichtingen en buskaarten bekomen voor de betoging van 28 april 1991 te Brussel,
Provinciaal Sekretariaat Trefcentrum West-Flandria. Graaf Gwijde van Namenstraat 7 te 8500
Kortrijk, 056/22,56,98 - fax, 056/22.94,87
Plaatselijke organisatoren
Brugge: Hilde Jacques, Graaf de Meulenaarlaan, 8000 Brugge
Ziekenfonds 't Brugse Vrije, Katelijnenstraat 115
8000 Brugge - 050/33,22,24
Deerlijk:
Trefcentrum
West-Flandria
056/22,56,98
Hans Lemayeur, Schoolstraat 45, Deerlijk
DlksfDuide: IJzertoren, IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide - 051/50.02,86
Harelbeke: Trefcentrum
West-Flandria
056/22.56.98
Mevrouw Verbeke, Overacker 15, Harelbeke
056/71.78.75-056/70.53,28
leper: Trefcentrum West-Flandria leper, Capronstraat 15, leper - 057/21,84,21
Ingelmunster: Guido Dornez, Beneluxstraat 17,
Ingelmunster - 051/30,48.94
Izegem: Vlaams Huis, Grote Markt 30, 8870
Izegem - 051/30,36.63
Kortrijk: Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 056/22.56,98
JP Dewijngaert, 't Rode Paard 50, Bellegem 056/21.16,12
Langemark: Davidsfonds West-Vlaanderen, Bikschotestraat 81, Langemark - 057/48,74,44
Menen: Trefcentrum West-Flandria, lepersestraat 65, 8930Menen - 056/51,06,91
Herman Cosman, Voorzorgstraat 23; 8930 Menen - 056/51,66.59
Oostende: Rodenbachfonds West-Vlaanderen,
Aartshertogstraat 4, Oostende - 059/50,84,80
PIttem: Pieter Decorte, Tieltsestraat 168, Pittem
- 051/46,79.91
Poperinge: Trefcentrum West-Flandria leper 057/21,84,21
Mevrouw D'Hondt, Oude Provenstraat 18, Watou
- 057/38,82,37
Roeselare: Luc Verstraete, St, Blasisussttraat
55, Rumbeke - 051/20,37.81
Dienstencentrum 't Leeuwke, H. Verrieststraat 4,
Roeselare - 051/20,83,45
De Gezelle, Stationsplein 48, Roeselare 051/20.34,38
P, Vanherpe, Jan Mahieustraat 9, Roeselare 051/22.05.16
Tielt: Hilde Houwen, Stationsstraat 75, 8700
Tielt - 051/40.42,94
Veurne: IJzertoren - 051/50,02.86
Waregem:
Trefcentrum
West-Flandria
056/22.56.98

-

Wevelgem: Albrecht Vanacker, Brugstraat 31,
8560 Wevelgem - 056/41.91.74

VU-Deerlijk hield een merkwaardige aktie n.a.v. een aanslag op knotwilgen langs de
Fabiolalaan. Deze werden zomaar op halve hoogte afgezaagd. Niet alleen wordt het
landschap daardoor geschaad maar de bomen dreigen in deze tijd van het jaar
onherroepelijk kapot te gaan. Vandaar dat de afdeling het besluit nam jonge wilgen aan
te planten. VU-Deerlijk vertrok daarbij van de stelling uit het VU-Toekomstplan „Als we
nog één boom omhakken in Vlaanderen, moet daar een grondige reden voor z i j n " .
Deze was er in Deerlijk blijkbaar niet en vandaar de aktie!
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Adverteren in WIJ

rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

IN MEMORIAM FRITZ
VAN DAMME
Geheelonverwachtoverleedop20aprilj I op51jarige leeftijd onze vriend en partijgenoot Fntz Van
Damme Pas drie jaar na de dood van zijn vader
Herman, van wie hij zijn Vlaamse overtuiging erfde,
IS Fritz ons veel te vroeg ontvallen
Van in den beginne was Fritz begaan met het
reilen en zeilen van de gemeentelijke feestraad en
de plaastelijke Volksunie
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen in 1976, werd
hij als tweede raadslid verkozen op de zesde
plaats, dank zij zijn voorkeurstemmen Tijdens de
parlementsverkiezingen van 1977 en 1978 was fiij
telkens kandidaat op de kamerlijst van de Volksunie arrondissement Aalst
Als jong bestuurslid werd hij ten zeerste gewaardeerd om zijn politiek doorzicht en inzet in de partij
Als gemeenteraadslid had hij de gave te luisteren
naar de anderen, maar ook stemmen te winnen van
anderen voor de Volksunie
Het bestuur van de afdeling Denderleeuw betuigt
haar leedwezen aan mevrouw Erna Van DammeVan de Velde en familie
De begrafenis heeft gisteren donderdag 25 april
plaatsgehad
De redaktie van WIj sluit zich aan bij dit medeleven en deelt mee in de rouw die mevrouw Erna Van
de Velde en de familie Van Damme zo plots heeft
getroffen
(w.d.m.)

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 Leffinge 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
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)

BRABANT
APRIL
26 STEENOKKERZEEL: „Voor een beter beheer
van het kanaal Leuven-Mechelen" Praatkaffee
met Willy Kuijpers, Etienne Van Vaerenbergh, ir
Vandenabeele (visserudienst), ir Vandewalle (VI
Milieumaatschappij), Greenpeace e a In de Vrije
Basisschool, Van Frachenlaan 26, om 20u Org
De Vlaamse Gaai
27 BRUSSEL: Wandeltocht „In de voetsporen van
Breugel" Org FVV-„Nieuw-Dilbeek" Info en
inschr tot 27 april om 12u - tel 02/466 19 55
28 MEISE: VU-afdeling Meise legt bus in naar
betoging te Brussel Opstapplaatsen aan het Gemeenteplein te Wolvertem (om 9u55) en aan de
kerk in Meise-centrum (om lOu) Inschr Karel
Bulsfonds Meise p/a Maurice Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81, 1860 Meise - tel 02/269 69 35
Terugkeer voorzien tussen 14 en 15 uur
28 LONDERZEEL: Naar Vlaamse betoging te
Brussel Samenkomst 9u Heldenplein Info Swa
Cauwenbergh tel 30 93 07
29 BRUSSEL: Lakensestraat 120, om 20u De
Baltische Staten door prof dr R Yakemtchouk
Toegang gratis
Org
Dosfelinstituut
Info
02/219 92 50
30 ST.-MARTENS-BOOEGEM: Senator Hans De
Belder spreekt over de Silkogijzelaars Om 20u in
herberg Max-lnn aan hoek Stationsplein en Molenstraat Org VU-afdeling Groot-Dilbeek
MEI
1 ELEWIJT: 1 mei-wandeling Om 14u aan de kerk
Tervuursesteenweg Gids is Jan De Kinder Rond
17u gezellig samenzijn in cafe ,,Den Hert' (naast
de kerk) met boerenboterhammen, koffie en/of
stevige pint Org VU-afdeling Vilvoorde-Machelen
2 DIEST: Daguitstap met bezoek aan Diest, Scherpenheuvel en Averbode Vertrekt om 9u aan 't
Blazoen, Osystraat te Antwerpen Org VVVGDeurne - tel 03/321 75 95
2 SCHEPDAAL: vice-premier Hugo Schiltz spreekt
over de drie fazen van de staatshervorming en de
deelname van de VU aan de regering Om 2Ou30 in
de sporthal ,,Caerenbergveld" te Schepdaal Org
VU-afdelinq Groot-Dilbeek
4 LEUVEN: Guatemala-avond t v v ontwikkelings
werk van Maria Claesen Aanvang 19u in Parochiezaal Attenhoven, Klem Langeveld, Holsbeek
Kostprijs 500 fr Inschrijven bij Vital Geeraerts, tel
016/23 42 22
4 ZAVENTEM: 5de Haantjes- en biefstukkenfestijn Van 12 tot 21 uur in de eetzaal van de
Gemeenteschool Sterrebeek, Mechelsesteenweg
197 Org VU-Groot-Zaventem
8 JETTE: Moederviering Org VBG-Jette - tel
02/479 22 25

FW-NIEUW
DILBEEK
BESTAAT 10 JAAR
Van onze FVV-afdeling heeft u tot op heden in
WIJ nog met veel gehoord, ofschoon wij sinds 14
april j I reeds 10 jaar bestaan Onze afdeling telt
momenteel een 130-tal leden, jammer genoeg zijn
er zeer weinig VU-mensen bij Ónze aktiviteiten zijn
vooral afgestemd op de kuituur

BREUGEL
Om u een kleine kijk te geven op onze werking
laten wij hierna een kort overzicht volgen van wat
we nog organiseren tijdens de vier maanden van
het lopende werkjaar '90-'91 Zoals u zal kunnen
opmerken worden onze aktiviteiten vooral gepland
tijdens het weekeinde of 's avonds, dit om er de
ganse familie bij te betrekken Morgen, zaterdag 27
april, organiseren we onder begeleiding van Machteld De Schrijver een wandeling in Brussel, ,,ln de
voetsporen van Breugel" We komen samen om
13u45 aan de KMSK, Regentschapstraat 3, te
Brussel We bezoeken eerst in het museum de zaal
aan Breugel gewijd en wandelen nadien langs de
Zavel, de Kapellekerk en de Marollen naar het
Breugelhuis, dat we eveneens bezoeken In de
maand mei krijgen we geleide bezoeken aan twee
tentoonstellingen op 4 mei ,,Fin de Siècle" in de
ASLK en op 25 mei „Egyptische Kunst" m de BBLgalerij Juni wordt de maand van de reizen Op 1
juni ondernemen we een uitstap naar Kortrijk in het
teken van de industriële archeologie In de voormiddag bezoeken we het Vlasmuseum 's Namiddags volgt, onder begeleiding van de voorzitter van
de Vlaamse Vereniging voor Industnele Archeologie (VVIA), een rondrit in de omgeving van Kortrijk
met o a een bezoek aan een vlasmolen en een
vlasroterij Van 6 tot 9 juni vertoeven we in de
Oostkantons, met geleide bezoeken aan Eupen, StVith en Malmedy Daarnaast doorkruisen we het
ganse gebied, van Gemmenich tot Ouren (Burg
Reuland), met verschillende musea-bezoeken

HORTA
Tijdens de vakantiemaanden organiseren we
twee stevige gezonde wandelingen in het Pajottenland Op 6 juli doen we de ,,Groenenbergroute"in
Gaasbeek en Vlezenbeek en op 3 augustus de
Breugelroute in Itterbeek Daar beide wandelingen
geleid worden door een gids (lid van onze vereniging) zullen we met enkel kunnen genieten van de
goede lucht, maar eveneens heel wat geschiedenis
meekrijgen
In de maand augustus zullen we waarschijnlijk
ook de gelegenheid krijgen een zeer voornaam
Hortagebouw te bezoeken
Om het werkjaar af te sluiten vieren we op 30 en
31 augustus en op 16 september ons tienjarig
bestaan in het Ontmoetingscentrum Westrand Nationale voorzitter Huguette De Bleecker-Ingelaere
beloofde erbij te zijn Gedurende drie dagen zullen
we kunst- en hobbiwerken van eigen leden tentoonstellen

ADVERTENTIE

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij
de verantwoordelijke van onze vereniging, mevr
José Nauwelaerts Palokestraat 146 te 1700 Dilbeek-tel 02/46619 55

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12

On.)
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DE MOELI IN LINKEBEEK,
EEN STAP VOORUIT
Na 10 jaar strijd is er eindelijk een volwaardig
kultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap te
Linkebeek Voor de Vlamingen in Linkebeek heeft
de realisatie van De Moeli een bijzondere betekenis Hun situatie in de faciliteitengemeenten heeft
een specifiek karakter Het beleven van de kulturele eigenheid gaat immers met altijd zonder problemen Sterker nog, het vergt soms een dosis moed

VU-LEUVEN WIL
ARCHEOLOGISCHE
DIENST

CULTUREEL CENTRUM
VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP

DANK!
De feestelijke opening zaterdag 20 april j I ,
onder ruime belangstelling van mandatarissen van
allerlei slag en kleur en vele sinipatisanten uit
omliggende en eigen dorp, moest het wel stellen
zonder de feestredenaar Patrick Dewael (door een
ernstige reden weerhouden) en het voltalige gemeentebestuur

LINKEBEEK

Noodgedwongen nam Jan Otten, voorzitter van
de kultuurraad, deze taak op zich Op vrolijke toon
belichtte hij de strijd om het verwerven van deze
prachtige, met te grootse tempel Terecht werd er
lof betuigd aan Jef Matte, het jonge, Vlaams
gemeenteraadslid en strijder van het eerste uur,
geboren en getogen Linkebekenaar De plechtigheid werd opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor
van Linkebeek en het fluitduo Nathalie Bosch en
Els Moeyersoons

f^

'irT

Een opening zou geen opening zijn ware er geen
receptie Laat ons hopen dat alle aanwezigen op
deze gebeurtenis ,.Vlaams" zullen denken en
,,doen" bij de volgende stembusgang in onze
kleine gemeente (ongeveer 4500 inw)

ïïiia-—-iIj^

's Avonds werd er reeds aan kuituur gedaan De
Toneelopvoering ,.Juffrouw Symphorosa" van Felix Timmermans werd gebracht door een jeugdige
akteur onder regie van Saskia Motte Een lust voor
oog en oor Flink gedaan en voor herhaling vatbaar i
De tentoonstellingen waren leuk en taktvol opgezet Het Linkebeeks Schoolleven, een initiatief van
de gemeentelijke Basisschool onder leiding van
Roger Van den Bossche, gaf een sfeerbeeld van
deze eeuw aan de hand van foto's, schriften en
handwerken

UITSTRALING
Ongetwijfeld zal dit centrum een uitstraling hebben waarvoor de anderstalige inwoners van de
gemeente met blind kunnen blijven Hierdoor wordt
er een positief raakvlak, als voedingsbodem voor
een betere wederzijdse verstandhouding en waardering, gekreeerd Dit alles zal ongetwijfeld de

identiteit van de Vlaamse gemeenschap van Linkebeek ten goede komen
De realisatie van De Moeli aan de zuidrand van
de hoofdstad is zeker geen projekt met de ambities
van een kultuurpaleis maar op maat van de plaatselijke gemeenschap Hierdoor vormt dit gebouw een
ideale ontmoetingsplaats voor alle inwoners van
deze prachtige gemeente
Voor Linkebeek kan de klok met meer worden
achteruitgezet van nu af aan staan de deuren van
De Moeli wagenwijd open voor de 21ste eeuw Er
ligt een boeiende taak in het vooruitzicht
Met dank aan allen, van welke partij ook, die de
Vlamingen m Linkebeek hun kultuurtempel hebben
bezorgd
(r.v.)

ADVERTENTIE

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

RESTAURANT

Proevertje

HASSELTBERQ

St -Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille

iiimrnii j j |

De Leuvense gemeenteraadsleden Vital Geeraerts en Hans Bracquené kloegen tijdens een druk
bijgewoonde perskonferentie de toestand op stadsarcheologisch vlak aan In februari van vorig jaar
werd de stedelijke archeologische dienst van Leuven immers opgedoekt De vooropgestelde samenwerking met de universiteit kan de leemte met
opvullen
In heel Vlaanderen is het op archeologisch vlak
in vergelijking met onze buurlanden huilen met de
pet op, stelde het VU-duo in de Leuvense gemeenteraad, maar de universiteitsstad bij uitstek behoort
m Vlaanderen bij de rode lantaarndragers Vroeger
was het al met schitterend, toen twee gesco's de
archeologische dienst uitmaakten
Maar het jongste jaar werden nu al unieke
kansen verkeken De ondergrond van de stad wordt
bestendig bovengehaald zonder dat er een gestruktureerd archeologisch onderzoek plaatsvindt
Geeraerts en Bracquené hadden hun huiswerk
goed gemaakt en wisten tal van voorbeelden te
geven tijdens werken in de Minderbroederstraat
kwam toevallig 14de eeuws aardewerk boven In de
Brusselsestraat en de Grote Markt stootte men bij
graafwerken op skeletten En op de hoek van de
Vital Decosterstraat en de Dieststestraat heeft een
bank de grond omgewoeld voor de bouw van een
nieuw kantoorgebouw, vlak op het tracé van de
eerste ringmuur
De raadsleden waarschuwden het stadsbestuur
nu reeds om ook de toekomstige kansen die zich
zullen voordoen met te laten schieten Er staan
immers werken op stapel in de Ridderstraat, het
vroegere Dreyfusterrein, de hoek van de Oude
Markt, de Lavorenberg en de Parijsstraat
De VU eist dan ook dat er zo snel mogelijk een
archeologische dienst wordt opgericht met minstens één archeoloog Alle werken in de stad
dienen dan aan deze dienst gemeld te worden De
archeologische dienst kan vervolgens opgravingen
bevelen De archeoloog zou zich volgens de VU
ook moeten bekommeren om alle andere overheidsdossiers waarbij het historisch ondergronds
verleden van Leuven in het geding is De VUraadsleden stelden ook voor om voorschriften inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
in te bouwen bij bouwvergunningen, verkoopovereenkomsten, en bij de opstelling of wijziging van
BPA's De Dienst archeologie moet er naar streven
om goede kontakten te onderhouden met aannemers, architekten en alle betrokkenen uit de privésektor die met de stadsarcheologie te maken kunnen krijgen
Het volledige dossier Stadsarcheologie: ons
vergeten Leuvens verleden kan aangevraagd
worden bij Vital Geeraerts, A. Meyswijk 22,3012
Wilsele.

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon
Banketzaaltje

gratis

Levendvers kreeftje
geparfumeerd
met lichte kerne uit Madras

üLamszadel

-

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45

met salie
l'l 1 l \ \

Nagerecht
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Woensdag en zondagavond

gesloten

DENKPISTE
Als straatloper sedert 1956 voeg ik mijn
denkpiste bij deze van lezer Desmedt uit
Kessel-Lo (WIJ, 19 apnl j I) Mieke Vogels
was nog klem toen de Volksunie in Mechelen
kongresbesluiten goedkeurde over onze
zorg omtrent de verloedering van onze omgeving Ludo Dierickx, toen reeds antiVlaams, was nog volop bezig in kringen rond
het Europa der Staten Niet rond het Europa
der Volkeren, toen reeds een begrip bij de
VU.
Onze zorg om de vervuiling van Dender,
Dijle, Laak en andere rivieren werd plots (m
1978) belaagd door nieuw gekibbel onder
nationalisten
Dit gekibbel werd aangemoedigd door de
CVP, de partij die in West-Vlaanderen nu bij
de volgende verkiezingen alle zetels van de
VU-Vrije Vlaamse Demokraten wil inpalmen
en meteen ook Agaiev wil uitschakelen, samen met diens konkurrent het Vlaams {'>)
Blok
Voor mij ligt er meer goed dan kwaad in
een eerlijk kartel tussen VU en Agaiev, dat
een deel van ons programma heeft overgenomen
F. Habitans, Schaarbeek

VROUWEN (1)
Met stijgende verbazing las ik de brief van
Tine Lambert (WIJ, 22 maart j I) Er van
uitgaande dat de leeftijd van deze dame
even respektabel is als haar (vrij konservatieve) meningen, acht ik het toch noodzakelijk
een en ander recht te zetten
Dat de emancipatie aan de Vlaamse vrouw
met zou besteed zijn, betwijfel ik ten stelligste De strijd van de Vlaams-nationalisten en
deze van de feministen loopt nl parallel
De eersten streven naar de ontvoogding
van het Vlaamse volk, de tweede willen de
vrouwen ,,bevrijden" Bevrijden uit een minderwaardige positie in alle geledingen van de
maatschappij, het lijkt nu misschien evident,
maar er zijn tijden geweest dat vrouwen het
recht ontzegd werd te studeren, een loopbaan uit te bouwen en zelfs een eigen
mening te hebben Mevrouw Lambert zal
zich het wel herinneren dat aan vrouwen pas
m 1947 het stemrecht werd toegekend'

nen van de politiek is de vrouw met meer weg
te denken i Al deze vrouwen die, spijts vooroordelen en eeuwenlange onderdrukking het
toch wisten te maken, verdienen onze grootste waardering Zij hebben de weg geëffend
voor volledige gelijkheid, in rechten en plichten Vrouwen, overal ter wereld, zijn zich
bewust geworden van de oneerlijke situatie,
waarin de man gereduceerd wordt tot kostwinnaar en de vrouw tot dienares

gezinnetje En zolang er vaders van dochters
zijn die geen afwas willen doen, of ander
werk, als er vrouwenhanden in de buurt zijn
weet je het ook

Stellen dat geëmancipeerde vrouwen zich
een mannelijk imago aanmeten is ronduit
belachelijk!
Op éen punt kan ik mevrouw Lambert
gelijk geven het vraagstuk van de verkrachting IS een lukse-probleem geworden van de
Westere wereld Het is echter een laatste
stuiptrekking van de macho-mentaliteit, die
oordeelt dat de fisieke macht van de sterkste
het voor het zeggen heeft
Wellicht hebben deze woestelingen er
nooit bij stilgestaan dat sinds de uitvinding
van de kontraceptiva hun slachtoffers meester van de prokreatie zijn geworden'

Als onze leef- en denkwereld zover geëvolueerd zal zijn zodat de „oppositie-situatie"
met meer nodig is dan zal hun mannelijk
imago-schild vanzelf verdwijnen Al zijn er
beslist vrouwen die er mee geboren zijn

Nora Tommeleln
Voorzitter VU-Vrouwen

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

VROUWEN (2)

Een statuut toekennen aan de ,.huismoeder zonder meer" houdt m i dan ook een
degradatie in van de werkende vrouw tot
„onwaardige moeder" Of hebt u er nooit bij
stilgestaan dat deze vrouwen na hun dagtaak ook nog de zorg voor de kinderen en het
huishouden op zich nemen'

Sinds een jaar ben ik lezer van uw weekblad Ik krijg beetje bij beetje een idee over
wat de Vlaams demokratische partij wil vertegenwoordigen Maar vertel mij eens wat de
inhoud IS van het Vlaams-nationaal bewustzijn van de vrouw Hoe zou de Vlaamsnationaal bewuste vrouw ontsnapt zijn aan
de alom heersende evolutie in een door
mannen gedomineerde maatschappij' Door
vrouwen vaak gesteund en getolereerd

Dat onze maatschappij door de vrouwenemancipatie minder vrouwvnendelijk is geworden, betwist ik ten stelligste Vrouwen
zijn doorgedrongen tot op de hoogste posten
van het bedrijfsleven, de meisjesstudenten
maken tegenwoordig de meerderheid uit aan
de universiteiten, zelfs in de hoogste regio-

We zullen nog vele generaties nodig hebben om wat in onze leefgemeenschap decennia lang uit de hand gelopen is weer bij te
sturen Als je het 10-jarig zoontje van twee
uithuiswerkende ouders hoort zeggen ,,de
kattebak proper maken is vrouwenwerk" dan
weet je hoever de emancipatie staat in dit
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Vrouwen in de door mannen gedomineerde bedrijfs-, overheids-, politieke- en andere
werelden zitten meestal in een ongewilde
oppositie-situatie Oppositie voer je met met
lieve woordjes

Het IS goed dat vrouwen meer zorg overlaten aan vaders zodat ze zich in een maatschappij profileren waar beide seksen daadwerkelijk gelijkwaardig funktioneren Samen
de macht delen en eikaars macht in toom
houden
Het IS mijn droom dat alle vrouwen, alle
mannen, alle kinderen, alle volken m harmonie met elkaar leven Elkaar de vrijheid
geven en respekteren Op alle fronten samen
verantwoordelijkheid delen Sociaal, kultureel, ekonomisch, wettelijk, kerkelijk, enz
(Wat het instituut Kerk betreft lijkt de zaak
hopeloos) Dan pas zal de wereld met zijn
volkeren geëmancipeerd zijn
Mieke Vanhorenbeek, Winksele

VERKEERDE
BESLISSINGEN
Het autogebruik moet ontmoedigd worden'
Maar hoe gebeurt dat thans' Alle
middelen zijn goed wegversmallingen,
drempels, verhoogjes, verkeersgeleiders,
moedwillig tegendraads afgestelde verkeerslichten, zig-zag aangelegde parkeerstroken,
bloembakken en bomen op de rijbaan, lawaaienge straatbedekking die doet afschrikken
De hierboven opgesomde hindernissen,
iedereen welbekend, zijn volgens mij een
potentieel gevaar voor een veilig verkeer,
temeer daar vele hiervan onoordeelkundig
zijn aangelegd en zelfs met zichtbaar bij
nacht ingevolge van onvoldoende verlichting
of voorsignalisatie
Beter ware het met het hiervoor gebruikte
geld meer snelheidskontroles uit te voeren,
zeker binnen de bebouwde kommen
Wil men dan toch de auto uit het straatbeeld, bestaat ook de mogelijkheid hem zo te
belasten dat op enkele jaren tijd de doorsnee
Belg per fiets moet rijden Dit geeft dan aan
de overblijvende rijkere burgers de gelegenheid opnieuw normaal te rijden
Intussen slacht men echter de gouden
melkkoe en kunnen vele pendelaars enkele
uurtjes per dag langer pendelen bij gebrek
aan degelijk openbaar vervoer
Leo Lambeir, Herent
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ZOMERUUR (1)
Allereerst wil ik Luk Vanhorenbeek bedanken voor zijn inzet voor de afschaffing van
het zomeruur Eindelijk een politikus die zijn
mond durft opentrekken i Ik ben het roerend
eens met onze volksvertegenwoordiger de
zomertijd betekent een jaarlijks weerkerende
miserie op mijn werk
Ik werk als verpleegster in een psichogenatisch centrum en, samen met mijn kollega's, ben ik tegen dit zomeruur
We hebben vastgesteld dat vele bejaarden
slaapproblemen hebben bij de overschakeling naar het zomeruur Die week moeten zij
meer slaapmiddelen verstrekken dan gebruikelijk en zelfs dat is vaak geen oplossing i
De niet-bedlegerige patiënten weigeren
ook 's avonds naar bed te gaan, want het is
nog , klaar" Dit gooit ons schema danig in
de war de eerste week Tijdens de overgangsweek krijgt de nachtploeg veel meer
werk omdat de mensen nog met willen slapen, en deze ploeg is al onderbemandi
Ook 's morgens loopt de wasbeurt in het
honderd de patiënten hebben zin om nog
een uurtje door te slapen, de wasbeurt kom
dan later op gang, met als gevolg dat ook de
keuken moeten wachten met het eten
• Kortom die week is zenuwslopend, zowel
voor onze patiënten, als voor het verplegend
personeel Dit zomeruur ergert ons des te
meer, omdat er geen enkele bestaansreden
voor IS I De energiebespanng is er met, zeker
met bij ons want 's morgens is het nog erg
koud, zodat de verwarming hoger gedraaid
wordt
Ik zou lezer Quaghebeur (WIJ, 12 april jl)
graag volgend jaar uitnodigen om die week
met ons mee door te brengen Onze psichogenatische patiënten houden er m geen
geval rekening mee dat sommigen een uurtje
langer buiten willen ontspannen
Wanneer je bij ons komt kijken, heb je
geen wetenschappelijk studie nodig om te
bewijzen dat dit zomeruur onzinnig en lastig
IS, bij ons IS het proefondervindelijk i
Mia Denijs, Rotselaar

ZOMERUUR (2)
ik ben moeder van drie kleine hummeltjes
(respektievelijk 5 maanden, 3 jaar en 6 jaar
oud) en telkens als het zomeruur begint,
begint ook de ellende van de papflessen en
het slapengaan Als gezonde volwassene
hebben wij geen hinder van de overgang
naar het zomeruur, maar voor de kinderen is
dit wel lastig
Als de baby honger heeft, dan houdt hij
geen rekenening met dit uur en moet ik er
een uur vroeger uit De twee andere kleuters
willen 's avonds nog met naar bed en zijn 's
morgens nog moe als ze naar school moeten Het duurt meer dan een week vooraleer
ze zich aangepast hebben aan de nieuwe
uurregeling
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En waarom moeten we elk jaar hetzelfde
meemaken"? Alleen omdat enkele heren en
dames een uurtje langer op een terrasje
willen zitten"? Ik kan u verzekeren dat ik elk
jaar die week met de grootste tegenzin
tegemoet zie Doordat de kinderen slaapproblemen hebben, schiet ik natuurlijk ook een
paar uren slaap tekort
Ik ben dan ook blij dat de heer Vanhorenbeek zich verzet tegen dit zomeruur en
rekening houdt met de mensen die met de
lukse hebben om van dat ekstra-uurtje zon
en buitenlucht te genieten i
Tevens wil ik u nog opmerkzaam maken
dat het zomeruur een slechte invloed op de
zure regen heeft Ik weet dat door de afschaffing van het zomeruur de milieuproblemen
met opgelost worden, maar het zou toch een
positieve bijdrage leveren Alle beetjes helpen hier en ik zou mijn kinderen graag
grootbrengen m een gezondere wereld'
De,,overgrote meerderheid" waar de heer
Quaghebeur het over heeft, heeft blijkbaar
geen kleine kinderen en is ook met erg
milieubewust Wat mij, en vele andere moeders, betreft weg met dit zomeruur, dat
alleen maar nodeloze last met zich meebrengt'
Anne Willekens, Kessel-Lo

GEHANDIKAPTENAANDACHT
Herhaaldelijk en tot vervelens toe pleit ik,
en zal dit blijven doen, om plaatsen te
voorzien zo dicht mogelijk bij de plaats van
het gebeuren, voor gehandikapten
Verleden jaar reeds waren deze reeds
voorzien op het Palingfestival in Mariekerke
aan de Schelde Dank dan ook aan de afd
Kontich die op haar inkomkaarten van de
nacht van de Vlaamse vriendschap op 3 mei
aanstaande duidelijk vermeldt dat er ,,parkeergelegenheid voor gehandikapten" is
Proficiat' Tevens wil ik ook vermelden dat
Borsbeek voor de aanstaande jaarmarkt,
plaatsen zal voorzien
Mag ik dan ook langs deze weg allen
danken die aan deze toenemende problematiek aandacht willen schenken en dit met
alleen in verkiezingskoorts
Ward Herbosch, Wommelgem

Een probleem van veel geringere impakt
voor de Vlaams-Nationalisten het vervangen van het sisteem Impenali door het sisteem Niemeyer bij de gemeenteraadsverkiezingen (voorstel sen Appeltans, 1988) werd
m WIJ dan toch even verklaard Wellicht was
het geloof aan, en de hoop in de 3de faze zo
groot dat een oplossing van het kworumprobleem zonder meer in de schoot zou vallen
Toen voor de liberalen bij de senaatsverkiezingen het kworum (2/3 van de arr-kiesdeler) zeer nadelig werd, heten de liberalen hun
regeringsdeelname betalen door het terugbrengen van dit kworum naar 1/3 De „CVP"
werd met als boeman voorgesteld, maar
vereffende de rekening, zoals bedongen
Stan De Bruyn, Dusseldorf

SPELLING
Telkens ik WIJ lees, erger ik me aan de
spelling die u hanteert Ik hoef u toch met uit
te leggen dat de Nederlandse spelling bij wet
IS vastgelegd en dat men tussen twee versies
ervan kan kiezen Spelling is een kwestie van
afspraak fonetisch getrouw schrijven kan
met ons alfabet met en zou de zaak onnodig
ingewikkeld maken Waarom houdt u zich
dan met aan bvb de progressieve spelling'
Wat moeten buitenlanders denken van woorden als ,,rezolutie", „sistematisch" en
„azielzoekers" die ze in geen enkel Nederlands woordenboek kunnen terugvinden'
Dat onze taal zich dan toch van het Nederlands onderscheidt en wel door de spelling'
Tenwijl uw spelling door geen enkele Vlaming
geschreven wordt'
Bovendien bent u weinig consequent op
p 7 van WIJ (12 apnl) lees ik „Scandinavisch" en wat verder „Skandinavisch" Het
IS een unicum in de wereld dat de spelling
van een taal die in verschillende landen
gesproken wordt in onderlinge afspraak geregeld en bij wet bekrachtigd wordt Vlamingen en Nederlanders beslissen samen De
Fransen zullen het Brussel met vragen, wanneer ZIJ hun spelling willen wijzigen
Indien u de Nederlandse taal een warm
hart toedraagt, bedien u dan a u b van een
correcte schrijfwijze
Karel Mertens, Lier
ADVERTENTIE
Wij stellen U voor in exclusiviteit

DENKOEFENING

~

lnWIJvan12apnl1991 brengt u Denkoefeningen BIJ de Westvlaamse VU En dit
naar aanleiding van twee berichtjes over de
VU in De Standaard van 5 en 6 apnl 1991
Het „Zwaanst na me ei manneke" als slot is
nogal simplistisch Het kworum-sisteem bij
parlementsverkiezingen - teoretisch zeer
vernuftig, echter met in de geldende voorwaarden - IS een oud-zeer, waaraan de VU
en WIj in de jongste jaren weinig aandacht
verleende
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(^Juroru^
BVBAStassen-Verlinden

, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer^

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

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

Soo,,,^mtr47 3mv-^tamvoem
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

r:"_;

hét Vlaams trefpunt in Brussel

Streekbteren - Snacks • IJs - Wafels - Pannekoeken
Sfeervol tretnmeubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

011/ 49 28 97

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

JS

SL

tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido

Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

Caéé "^mH 9^ote£ ^
— Cambftiwus —
"ïKCoostGtóüaot 3'3960^5^66

CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Si nt-Martens-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
Tel. 053-21.35.33

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruikjften 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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room

Hostellerie

y^ttitg
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

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

Een gastronomisch kompleks. gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi] bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi)ne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN"

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

AANBEVOLEN HUIZEN

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

*.4

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Gentsesteenweg 5
9420 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

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

r

Woonkrediet
steeds iets beter!

w|y
Jffgi^
^ 4 ^

ETRA

PVBA
HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-66 83 86
AFD OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

WILLY
MICHIELS

BRAMO B.v.b.a.
De beste keus in keukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN

tel 02/3602040

Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op El 7
Tel. 03/252.82.32
Fax.: 03/252.98.30

ZONDER

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING

Kantooruren 9-12 • 15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

<ï
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