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WATOÜ
DE HEROPLEVING
VAN HET
GREGORIAANS

KULTUUR ZONDER lAUUR
Tldl

ZENVECD - ANTWERPEN

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

ggo,,^^

3m-s-(j^omv<)€m
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

— Restaurant —
Betaalbare keuken
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82

— Camb/tiMus —
ÏK&oostmikaat 3'3960<Bftee
011/ 49 28 97

Uoerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken
Sfe«rvol trelnmeubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat t31 — 9940 SLEIOINE.
Tel.: 091/57.68 46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel.: 218.01.27

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Hostellerie

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

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

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

Banketbakkerij

liet ^alin0^ui;$
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R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een g a s t r o n o m i s c h kompleks. gelegen op a m p e r 15 m m v a n de kust. stelt U een zee voor
van k a l m t e komfort, keuken, rust, rustiek e n r o m a n t i e k
Wi) bieden U
14 luxueuze h o t e l k a m e r s met alle d e n k b a r e komfort
Fijne Franse keuken, è la c a r t e en 8 m e n u ' s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten e n a a n g e p a s t e m e n u s
K a m e r (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week e n d verblijf
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN

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

Voor g r a t i s informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

EERST DIT

ONS GESPREK
MET DE WERELD

D

E VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft op 1 mei bloemen
neergelegd aan het beeld van de gebroeders Daens op
de Werf te Aalst
Het opschrift op het monument Slaaf noch bedelaar
zal de arbeider zijn kan in 1991 totaal achterhaald
klinken, het toont aan vanwaar wij komen en wat de
sociale en de Vlaamse beweging heeft moeten doen
opdat allen een menswaardig bestaan zouden hebben
Er IS inderdaad een lange weg afgelegd Maar of wij het
allemaal wel zo goed hebben is zeer de vraag Men kan
zich bovendien afvragen of de tijden die wij thans
beleven voor de Daensen geen aanleiding zouden hebben gegeven
om opnieuw ten strijde te trekken Want wanneer zij het opnamen
tegen de macht van de allesoverheersende industrie en tegen de
politici moeten wij ons thans afvragen of er vandaag opnieuw geen
dwingelandij van de ekonomische wereld bestaat
Tussen Daens en vandaag is er enorm veel ten goede veranderd,
de ouderwetse wereld van toen heeft plaatsgemaakt voor een
hoogtechnologische maatschappij Deze nieuwe wereld verandert
onze wijze van leven, van werken en van mens-zijn
Deze verandering is uitgegroeid tot een spanningsveld tussen de
mens en de ekonomische, financiële en industriële grootmachten De
vrees is groot dat het individu gekneld raakt
tussen het raderwerk van deze overmacht
dat de hand legt op alle vormen van het
socio-kulturele leven en de hele menselijke
aktiviteit voor haar doelen opeist
Net zoals in de tijd van de Daensen dreigen
steeds meer en meer mensen door de mazen
van het sociale vangnet te sukkelen en tot de
bedelstand van een nieuwe armoede te ven/allen Financieel waden velen opgevangen
maar geestelijk dreigt een grote armoede te
ontstaan Er zal een bestendige zorg nodig zijn
om te verhinderen dat de mens opnieuw slaaf
en bedelaar wordt van steeds meer presteren,
van steeds grotere winsten en van steeds meer
ekonomische groei
Omdat deze evolutie almaar scherper aan het licht komt is het de plicht
van de sociale organisaties en van de politieke partijen om tijdig te
waarschuwen en kon-ektie aan te brengen Want deze diepe mutaties
strekken hun tentakels uit over heel ons maatschappelijk leven Te veel
sektoren van het leven worden door de macht van de ekonomie bepaald
ons leefmilieu, het sociale en kulturele leven, ons ondenwijs, ons taalgebruik, de volksgezondheid, onze identiteit in een gelijkschakelend Europa,
de invloed van de angelsaksische wereld
Wie zich voor deze waarden inzet komt automatisch in konflikt met
de overheersende ekonomische machten Deze machten winnen
doorgaans het pleit omdat zij invloedrijk zijn m de politieke en
smdikale wereld en in de meeste gevallen ook weinig schroom
hebben Wij hoeven slechts naar de problemen rond het levensmilieu
en de natuurzorg te verwijzen
Naar aanleiding van haar manifestatie Kuituur zonder Muur van
zondag 5 mei a s te Antwerpen heeft de VU Vnje Vlaamse Demokraten gepoogd een globale visie op het kultuurbeleid te fomuleren In
het kader daarvan heeft prof Max Wildiers een begeleidende tekst
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geschreven waarin hij kuituur als een totaalbegrip beschouwrt Niet
enkel de zorg voor de schone kunsten maar een evenwicht tussen
enerzijds industne en ekonomie en anderzijds de ontplooiing van de
estetische, etische en metafysische noden van elk van ons Het korte
essay van Max Wildiers is wel biezonder bruikbaar omdat de hele
problematiek helder geformuleerd wordt Onmisbaar als handleiding
voor een eigentijds kultuurbeleid
Schrijft Wildiers ,,Wie verantwoordelijk is voor het kultuurbeleid zal
zich in de eerste plaats moeten afvragen welke sektoren van ons
maatschappelijk leven zich door de overheersende technologische
en ekonomische krachten bedreigd voelen en hoe aan deze bedreiging kan verholpen worden "
De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft doorvoor haar Toekomstplan voor Vlaanderen ontworpen Sektor na sektor wordt door haar
ontleed en krijgt alternatieven toegemeten om een beter Vlaanderen
inhoud en lijf te geven Thans is het kultuurbeleid aan bod Daaromtrent werd de jongste maanden interessant en boeiend studiewerk
verricht Als eerste weerslag daarvan is Het kunstwerk heiligt de
middelen, voor een offensief kultuurbeleid, gisteren aan de pers
voorgesteld
Het dossier vertrekt vanuit de stelling dat èlle politieke frakties in de
Vlaamse Raad het eens zijn dat er meer middelen voor het kultuurbeleid
moeten vrijgemaakt worden, maar dat deze
wens bij vrome woorden blijft De cijfers liegen
er met om , op dit ogenblik besteedt Vlaanderen slechts 0,60% van zijn totale begroting aan
professionele kunst, of anders gezegd 6fr per
lOOOfr Terecht noemen mensen uit de sektor
dit een overlevingsbegrolng In het VU-plan
zou deze begroting naar bijna 10fr moeten
opgetrokken worden en dat kan Dat kan door
een herschikking van de uitgavenkredieten en
door een beetje goede pditieke wil In vergelijking met Nederland dat 9,5 miljard voor kunst
begroot en de stad Keulen met 2,5 miljard slaat
de Vlaamse kultuurbegrotng met zijn 2,4 miljard maar een pover figuur
De gedetailleerde voorstellen in het VU-plan
zijn met alleen realistisch maar vooral noodzakelijk Op de eerste plaats
voor intern gebruik, want willen wij een gemeenschap waar de spanning
tussen ekonomie en de sektoren in verdrukking weggenomen wordt dan is
zo'n offensief beleid onontbeerlijk Bovendien heeft de opwaardenng van
ons kultureel talent een internationale betekenis Vlaanderen zal als regio
in Europa en in de wereld slechts dan gelaat krijgen wanneer het ook
kultureel bestaat en zijn kunsten uitstraalt Alle troeven hebben wij
daarvoor in huis, maar de troeven worden onvoldoende uitgespeeld
„Kunst IS bij uitstek de taal waarin een gemeenschap haar gesprek met de
wereld voert" zegt Max Wildiers terecht
Een offensief kultuurbeleid dialogeert ook met Nederland en FransVlaanderen waannee wij samen een middelklein kultuurgebied vormen
Met dit offensief dossier neemt de VU Vlaamse Vrije Demokraten een
positieve sprong voora/aarts, zonder pleinvrees om zich op de Europese
scene te bewegen, maar bewust van de eigen kulturele identiteit

Maurits Van Liedekerke
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Op 24 april ontving Hugo Coveliers een brief van de gangster Philippe De Staerke.

Grensarbeiders blijken op
verschillende vlakken benadeeld te worden in vergelijking met werknemers die in
België tewerkgesteld zijn. Senator
Jet Van Bree wil hun belangen behartigen.
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Zondag manifesteerden
5.000 Vlamingen, waaronder 2.000 VU-ers in
Brussel. De Vlaamse
Vrije Demokraten waren achter eigen ordewoorden opgestapt. Achteraf nam de VU-top afstand van de
separatistische en anti-Europese
ondertoon van een klein deel van de
betoging.

Vlaams-Nationaal
Weekblad
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Europarlementslid Jaak
Vandemeulebroucke stelde een dossier samen
over het Interreg-pro-

In Baskenland gaan de
Basken verder met een
bloedig gevecht tegen de
bierkaai.

H
De VU-aktie ten voordele
| l ^ van Koerdistan loopt als
^J een trein. Een aangepaste lijst van arrondisementele depots en verantwoordelijken
helpt u verder helpen.
I
I

^ ƒ% Op donderdag 28 maart
T l l ^ '46 werd Theo Brouns op
I ^J het militair domein tussen
Hasselt en Diepenbeek
terechtgesteld. De slotaflevering
van onze reeks over de VNV-voorman.

^

Van 10 tot 12 mei loopt in
het Westvlaamse grensdorp Watou voor de vierde keer het Festival van
het Gregoriaans. Zestien koren uit
heel de wereld zullen er getuigenis
afleggen van de universaliteit van
het Gregoriaans. De muziekvorm is
immers in tegenstelling tot de liturgie aan een merkwaardige opgang
toe.
I
I

f^
\Ê
^^

ƒ ^ J ^ Om te kunnen voldoen
M 3 aan de talrijke bestellin1^^^^
gen, organizeerde Rubens een ,,schildershuys", waarin vele leerling-schilders gevormd en opgeleid werden
tot zelfstandige en volwaardige medewerkers van de meester.
f^ HM En niet vergeten: zondag
J
i
^ mei blaast de VU
^ ^ § Vlaamse Vrije Demokraten verzamelen voor Kuituur Zonder Muur in 't Antwerpse
Elzenveld.
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Onze suksesrijke Hersenbreker is reeds aan z'n
84ste opgave toe.
(omslagfoto Bernard De Grendel)

DOORDEWEEKS

VERMEIREN
Hoe de PVV opkomt voor het behoud van
het Vlaamse karakter van Vlaams-Brabant,
v\/erd verleden week treffend geïllustreerd in
een /Cnac/c-artikel over de vastgoedmaatschappij Verac en haar eigenaar Francis
Vermeiren, burgemeester van Zaventem,
volksvertegenwoordiger, en volgens sommigen zelfs ministrabel.
Vermeiren presteert het, zoals in Knack
werd geïllustreerd, om zijn firma Verac in
Franstalige huis-aan-huis-bladen advertenties te laten plaatsen voor residenties in
Vlaamsbrabantse gemeenten als Hoeilaart.
Intussen werpt Vermeiren zich in de Vlaamse
Raad op als de grote verdediger van de
Vlamingen in de rand. Ondervraagd over de
toenemende verfransing in Vlaams-Brabant
riep hij in het bevriende Laatste Nieuws
krijgshaftig uit: ,,Over mijn lijk!".
De dreiging die over Vlaams-Brabant
hangt, is niet alleen het gevolg van het
uitblijven van een krachtdadig Vlaams beleid. De meeste morzels Vlaamse grond die
er aan Franstaligen verkocht worden, worden door Vlamingen als Vermeiren verkocht.
Voor hen telt wie de beste prijs wil neertellen,
en een onderscheid tussen Vlamingen en
Franstaligen wordt niet gemaakt.
De partijpolitieke en niet-partijpolitieke
Vlaamse beweging zou ook hierop eens wat
pijlen mogen afschieten.

DE V...
Het Vlaams Verbond van Katolieke Scouts
en Meisjesgidsen (WKSM) hield het voorbije
weekend onder het motto Wie we zijn en wat
we willen een groepsleidingskongres over
zijn identiteit. Daarbij kwam ook ,,de eerste
V" in van de afkorting WKSM aan bod. De
goedgekeurde rezoluties vormen een illustratie van wat jongeren van vandaag denken
over de Vlaamse zaak in het algemeen en de
Vlaamse beweging in het bijzonder.
Als de verbondsleiding in konservatieve
flamingante kringen al de kritiek te slikken
kreeg dat ze zich veel te progressief en antiVlaams opstelde, bleek tijdens het groepsleidingskongres dat ze zich hierin niet vergaloppeerde : de opstelling van de verbondsleiding is terzake representatief voor de ganse
jeugdbeweging met haar 12.000 leid(st)ers
en 68.000 leden. Nauwelijks 4% van de
aanwezige groepsleid(st)ers steunde de rezolutie die opriep om jaarlijks deel te nemen
aan de IJzerbedevaart. Het wegblijven van
de grote jeugdbewegingen op Vlaamsnationale manifestaties kan niet langer op de rug
geschoven worden van de „anti-Vlaamse"
nationale leidingen.

...VAN WKSM
De scouts en gidsen laten Vlaanderen
nochtans niet los. Twee gedeeltelijk gelijklopende rezoluties werden met een overgrote
meerderheid weerhouden: WKSM bekijkt
de V van ,,Vlaams" in zijn naam als een

Verleden week donderdag vertrok aan het Algemeen sekretarlaat van de VUVlaamse Vrije Demokraten op het Brusselse Barrikadenplein een eerste
twintigtonner richting Koerdistan. Het was de eerste vraclitwagen, getooid
met de Koerdische vlag en de Vlaamse Leeuw, volgeladen met winterkledij die
in het kader van de aktie „Vlaanderen helpt Koerdistan" naar het getroffen
volk reed. Het is de bedoeling dat nog een veertigtal vrachtwagens volgen.
Op de foto herkent u o.m. VU-voorzitter Jaak Gabriels en algemeen sekretaris
Willy Kuijpers. Er was ook een Koerdische delegatie aanwezig, de chauffeurs
van de vrachtwagen, en een vertegenwoordiging van de gemeente SintLambrechts-Woluwe, waar het overgrote deel van de kledij dankzij de inzet
van mevr. Dupont (met bril) werd ingezameld.
(foto j . van der Perre)

plaatsbepaling (Vlaanderen als grondgebied) en als een verdraagzame en solidaire
samenleving. De scouts en gidsen willen een
Vlaanderen dat terugblikt op zijn geschiedenis, er uit leert, maar er niet in blijft vasthangen. Volgens de kongresgangers moet
WKSM mee een weg openen naar een open
en verdraagzame samenleving. Dit lijkt misschien wel uit het VU-Toekomstplan overgeschreven, maar dat is echt louter toeval.

ZUIDPOOL
Op de internationale konferentie van Madrid over de mijnbouw op de zuidpool werd
op de valreep een akkoord bereikt. 39 landen
ondertekenden een beginselakkoord waarin
Antarktika tot wereld-natuurgebied uitgeroepen wordt voor de vrede en de wetenschap.
Alle mijnbouwaktiviteiten worden voor minstens 50 jaar verboden. Pas dan kan men
opnieuw over een eventuele ontginning beginnen praten.
De herzieningsvoorwaarden zijn echter
zeer streng, wat lovenswaardig is: er moet
een tweederde emerderheid gevonden worden die het akkoord wil herzien, en alle
oorspronkelijke verdragsluitende staten
moeten hiermee instemmen. De Belgische
regering sloot mee het verdrag af en verzette
zich van in den beginne tegen mijnbouw op
de zuidpool.
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CARPOOLING
Vlaams Verkeersminister Johan Sauwens
gaf verleden vrijdag de aanzet voor een
eerste ca/pooZ/ngparking in Vlaanderen.
Carpooling is het verschijnsel waarbij twee of
meer automobilisten tijdens de werkdagen
op ongeveer dezelfde tijdstippen ongeveer
dezelfde bestemming moeten bereiken en
verlaten, en daartoe gebruik maken van één
voertuig. Ze voeren de verplaatsing geheel of
gedeeltelijk samen uit en delen de kosten.
Carpooling geraakt de jongste jaren meer
en meer ingeburgerd. Het draagt bij tot de
bestrijding van de files en vermindert de
milieu-overlast. Ook minister Sauwens is
hiervan overtuigd. Om deze vorm van gemeenschappelijk vervoer nog aan te moedigen besliste hij om parkings aan te laten
leggen op belangrijke verzamelpunten voor
carpoolers. De VU-minister in de Vlaamse
regering gaf de aanzet voor een eerste
carpooling-parking aan de N715- 4314 te
Houthalen-Helchteren in Limburg.
Hier zullen 124 parkeerplaatsen worden
aangelegd, een uitwijkplaats voor autobussen, een ruim wachtlokaal met overdekte
fietsenstalling, een infostand, verlichting en
een telefooncel. Het geheel wordt voorzien
van een aangepaste beplanting. Een knap
Initiatief!
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MARTENS...
Dat Martens in zijn lange premierschap
een hechte relatie opgebouwd heeft met het
staatshoofd, Is begrijpelijk. Dat de koning de
eerste minister zou aangemaand hebben om
zich bij de volgende verkiezingen in Brussel
kandidaat te stellen, zoals Het Laatste
Nieuws met veel,,zou's" in de welbekende
,,betrouwbare politieke kringen" heeft vernomen, is minder fraai.
Koning Boudewijn is de jongste tijd zeer
bezorgd over de toekomst van zijn land. Hij
ziet België evolueren naar een gedecentralizeerde staat waar een belangrijke rol weggelegd is voor Brussel als blijvende nationaal
bindteken. Wanneer toppolitici als Martens
hun elektoraal heil in de hoofdstad zouden
zoeken, kan dit het gewicht van Brussel
alleen maar doen toenemen.

''.^i^ljjjl

... EN DE KONING
De koning zou, nog steeds volgens betrouwbare bronnen, ook gepleit hebben voor
een snelle afwerking van de staatshervorming. En wie zou daarin Boudewijn ongelijk
kunnen geven? Er schuilt evenwel een addertje onder het gras: de vorst zou hebben
laten verstaan dat hij de troon aan prins Filip
wil overlaten, op voorwaarde dat de krijtlijnen
van het nieuwe België getekend zijn, en er
geen sprake is van een echt federale strulituur.
Morgen (zaterdag 4 mei) geeft Vlaams minister van Openbare Werlcen en
Dat is natuurlijk minder fraai. Nochtans
Verkeer Johan Sauwens het startsein van de eerste Week van de Fiets. IMet
zou Boudewijn beter moeten weten. Zijn land
deze aktie wil Sauwens het fietgebruik aanmoedigen. De fiets is immers het
is aan het oplossen in Europa. België heeft
ideale vervoermiddel voor korte afstanden. Fietsen is bovendien gezond,
geen toekomst meer. Uit demokratische beontspannend, en milieuvriendelijk.
zorgdheid heeft het land echter wel dringend
In samenwerking met tal van verenigingen (o.a. Bloso, BGJG, BWB,...) worden
die derde faze nodig. Met de federale struktuur uit het regeerakkoord waarvan de funda- in ruim 200 Vlaamse gemeenten fietsaktiviteiten georganizeerd. De Week
menten in de eerste en tweede faze gelegd
wordt geopend in IVIeise-Wolvertem, waar 100 jaar geleden het eerste fietspad
werden.
van Vlaanderen in gebruik werd genomen.
Op de festivaiweide in Werchter grijpt op 12 mei de slotmanifestatie plaats.
IVIet een fietstocht van Leuven naar Werchter en een rockkoncert (met
Noordkaap, Raymond van het Groenewoud en The Scabs) wordt de promotieweek voor de fiets afgesloten. Een initiatief waarvan we nu reeds kunnen
zeggen dat het navolging verdient! Volgende week brengt WIJ een omslagverIn een open brief roept europarlementslid
Jaa/f Vandemeulebrouci<e EG-kommissaris haal over de Week van de Fiets.
Karel Van Miert op om al zijn inivoed aan te Senator Bob Van Hooland kondigde aan dat hij gedurende de Week van de
Fiets geen wagen zal gebruiken. De burgemeester van Sint-Martens-Latem zal
wenden om de kommissievoorstellen inzake
de intergoevernementele konferentie over de zich slechts per fiets, te voet of met het openbaar vervoer verplaatsen. Hij riep
Politieke Unie, hoofdstuk Sociaal Beleid, zijn kollega's parlementsleden en burgemeesters van het arrondissement
terug te trekken. De Europese kommissie wil Gent-Eekio op hetzelfde te doen.
immers op een aantal belangrijke beleidster- Op de foto zien we hoe minister Sauwens in de Vrije Lagere Jongensschool
reinen (veiligheid en gezondheid van de
werknemers, beroepsopleiding, informatie, van Bilzen les geeft over de fiets in het verkeer. Sauwens zat er zelf op de
(foto s. Minten)
konsultatie en participatie van de werkne- banken, en nu lopen zijn drie kinderen er school.
mers,...) het initiatiefrecht in handen geven
van een overlegorgaan waarin de sociale men gaat over tot het institutionalizeren van voorstellen zelfs niet geraadpleegd: een grof
partners zetelen.
een sisteem dat tussen beide wereldoorlo-verzuim, maar bovendien zeer onfatsoenlijk.
Dit zou betekenen dat werkgevers- en gen opgang maakte onder de naam korpora-Volgens Vandemeulebroucke heeft het er
werknemersorganizaties het voortouw krij- tisme. De wetgeving op het sociaal domeinveel van weg dat men het parlement voor
gen in het bepalen van een flink gedeelte van zou dus, indien de kommissievoorstellen het schut wilde zetten. Als demokraat en eurode Europese sociale wetgeving. Het Europe- halen, totstandkomen in rokerige kamersparlementslid dat zich inzet om naast een
se parlement, en de kommissie Sociale Za- met gesloten vensters en deuren en zonderekonomisch en monetair Europa ook een
ken en Werkgelegenheid in het bijzonder, enige vorm van openheid of toezicht van demokratisch en sociaal Europa te bouwen,
kon Vandemeulebroucke zoiets niet zonder
worden op wetgevend totaal buiten spel demokratische verkozenen.
gezet. Dit neemt Vandemeulebroucke niet:
De kommissie Sociale Zaken werd over de slag of stoot laten gebeuren.

SOCIAAL EUROPA
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KORTWEG
• Vi}f jaar na de ramp in Tsjerno*
byi zi{n volgens het ministerie
van VolitsgezondheJd van WltRusland de geboorteafwijkingen
met 18% gestegen. In Oekraïne
zijn de ziektectjfers de jongste
twee jaar met 45% toegenomen
en Is het aantal sterfgevallen gestegen met 25 procent.
• Als trekpaard voor de BRTNaktie Kom op tegen kankerverbeterde de NMBS het rekord van de
Nederlandse spoorwegen door
een trein met 70 rijtuigen en langer dan 1.700 meter van Gent
naar Oostende te laten rijden. De
langste trein ter wereld slaagde er gelukkig ook in om te stoppen.
• S a d d a m Hoessein vierde onder massale loftuitingen zijn
54ste verjaardag. Hij zou intussen In het geheim bezig zijn met
de herbewapening van Irak.
• In een brief aan VU-voorzitter
Jaak Gabriels weigerde PWvoorzitter Verhofstadt mee te
werken aan een depoiitise»
ringspalct tussen de politieke
partijen. VU-voorzitter Jaak Gabriels had dit aan alle partijen
voorgesteld. De PW-voorzitter
noemde dit voorstel ingegeven
door verkiezingskoorts. De brief
van Verhofstadt stond echter wel
twee dagen vroeger In Het Laat'
ste Nieuws dan hij op het Barrikadenplein aankwam...
• Volgens Davidsfondsvoorzitter
V a n Gerven In De Morgen is het
niet zo dat de Vlaams Blok-aanviezigheid de betoging zou bezoedelen. Van Gerven heeft geen
racistische leuzen gehoord. De
kreet „Eigen volk eerst" vindt de
ko-voorzltter van het Aktiekomitee trouwens niet racistisch.
• Vice-premier Hugo ScMItz wil
het Reitenhof aanpassen aan de
nieuwe federale staatsstruktuur.
Het Hof moet volgens Schlltz drie
aMelingen tellen, een federale,
een Nederiandse en een Franse.
De twee laatste moeten de openbare financiën kontroleren van
respektievelijk het Vlaamse en
het Franse landsgedeelte. De federale afdeling blijft dan alleen
nog bevoegd voor aangelegenheden die niet toegekend zijn aan
gem««enschappen en gewesten,
en de openbare financiën van het
Brussels hoofdstedelijk gewest.
• De nieuwe miss België, Anke
Van dermeersch geeft wel toe dat
ze op een barbie-pop gelijkt,
maar ontkent er een te zijn.

DE BRIEVEN
VAN DE STAERKE
Op 24 april ontving Hugo Coveliers een
brief van de gangster Philippe De Staerke.
Deze had in een vroeger schrijven meegedeeld dat hij betrokken was bij de overval
op de Delhaize van Aalst door de Bende
van Nijvei. Bij de redaktie voor een reaktie: Hugo Coveliers.
„De Staerke schreef eerder een brief aan
het weekblad Panorama en aan de journalist
René Haquin van Le Soir. Kopies ervan
verstuurde hij naar mij op 18 maart. Een
kleine maand later antwoordde ik hem dat hij
meer details moest verstrekken indien hij
geloofwaardig wou zijn. Daarop schreef De
Staerke op 21 april een brief naar mij. Die
bereikte mij op 24 april, de dag dat minister
van Justitie ivlelchior Wathelet over de eerste
brieven werd geïnterpelleerd in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers."
• En wist De Staerke iets nieuws te vertellen?
„Dat is precies het probleem. In zijn jongste brief vertelt hij dat „men" hem heeft
duidelijk gemaakt dat hij moest zwijgen over
de zaken van de Bende van Nijvei. Hij heeft
het over bedreigingen aan zijn familie en dat
het te vroeg is om nu „Kamikaze" te spelen.
Hij wil de zaak eerst wat laten afkoelen en nu
een „profile bas" aanhouden, zoals hij dat
noemt. Maar hij feliciteert mij ook, en hij
heeft het grootste respekt voor mijn strijd
voor een eerlijke justitie, schrijft hij."
• Proficiat! Minister Wathelet was niet zo
blij met de interpellatie?
„Wathelet reageert steeds bijzonder ge- • Het is toch opvallend dat er ook in de
prikkeld als het over het Bende-onderzoek Gladio-zaak geen schot komt. Het lijkt er
gaat. Dat is evident: een heleboel zaken wel op of zulke duistere zaken niet mogen
lopen mis, er gebeuren eigenaardige dingenuitgezocht en opgelost worden.
waarvoor geen verklaring kan of mag gege- „Inderdaad. Men heeft mij vroeger altijd
ven worden. Ook in de andere frakties groeit venveten dat ik de zittingen van de Bendekommissie openbaar wilde. In de Gladiokomhet ongeduld. De CVP'er Tony Van Parys missie zijn veel zittingen geheim en je ziet
was vroeger nogal verontwaardigd als ik dewat er van komt. De getuigen weigeren
magistratuur durfde aan te pakken. Nu moet gewoon te antwoorden. Als de zittingen
hijzelf vaststellen dat er toch korruptie in dieopenbaar waren had je de kontrole en de
sanktiemogelijkheid van de pers. Nu ten
kringen bestaat."
gronde: uit opzoekingen blijkt toch wel dat in
de jaren zeventig ekstreem-rechts in het
• Weike gevolgen gaat die brief nu krijoffensief is gegaan met belangengroepen,
gen?
machtsvenverving en machtsuitbuiting. Het
„Geen! Dat is precies het grote drama. Er staat vast dat in het kader van alle dossiers
zijn twee mogelijkheden. Ofwel spreekt Devan de Bende van Nijvei beslissingen genoStaerke de waarheid, en blijkt dat het dossier men zijn binnen politie, parketten en parketniet serieus behandeld wordt. Ofwel liegt hij,generaal die erop gericht waren het ondermaar dan is er de vraag waarom hij dat doet. zoek te doen vastlopen of de verkeerde
ti/laar het gerecht kan zelfs de vraag of er richting uit te sturen. En het is even merkenige waarheid in zit niet beantwoorden. Zelfwaardig dat verschillende personen die dervind ik het jammer dat hij geen details geeft. gelijke beslissingen namen dezelfde politieIk kan dan ook moeilijk een teorie of een ke overtuiging hadden als wie toen in dit land
aan de macht was..."
appreciatie naar voren schuiven."
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GRENSARBEIDERS:
KIND VAN DE REKENING

G

RENSARBEIDERS,
werknemers die buiten België werken
maar in België wonen, hebben
geen degelijke belangenbehartigers. Daardoor vallen ze op
verschillende vlakken door de
mazen van het net. De vakbonden blijven terzake erg in gebreke: hun inspanningen beperken zich hoofdzakelijk tot
informatieverstrekking. De ontslagproblematiek van Belgische werknemers
bij het Nederlandse Philips bracht dit onlangs pijnlijk aan het licht. Senator Jef Van
Bree kan niet onbewogen blijven bij de
regelrechte diskriminatie waar de 15.000
grensarbeiders onder lijden. Hij verzamelde
enkele schrijnende voorbeelden en zocht
naar oplossingen om de ongelijkheid weg te
werken.

ZIEKTEVERZEKERING
Enkele voorbeelden: wanneer werknemers in Nederland in loondienst meer verdienen dan 52.300 gulden bruto, dan zijn zij niet
meer verplicht verzekerd. Er wordt dan via
de werkgever geen premie meer ingehouden. Deze werknemers dienen zich privé te
verzekeren. Zo'n privé-verzekeringen echter
verzekeren alleen de normale verstrekkingen als doktersbezoek, tandarts, onderzoek
en verzorging in het ziekenhuis, etc, maar
bvb. geen opnames in een inrichting of
verrichtingen in het ziekenhuis die langer
dan 52 weken duren. Voor de grensarbeiders
heeft deze regeling enkele nare gevolgen: zo
moet men eigenlijk voor alle geneeskundige
verstrekkingen in Nederland terecht, omdat
de meeste privé-verzekeringen alleen verrichtingen vergoeden die in het Nederlandse
pakket worden aanvaard, door in Nederland
erkende instellingen en door Nederland erkende artsen.
De premiebetalingen liggen in Nederland
gemiddeld twee maal hoger dan in België.
De Nederlander krijgt daar een aantal zaken
voor die de Belgische grensarbeiders helaas
moeten missen. In Nederland is de werknemers bvb. bij mogelijk ontslag beter beschermd. Wel dient gezegd dat de opzegtermijn in Nederland gemiddeld korter is dan in
België. De Nederlandse werkloosheid bettaalt dan weer de eerste 3 jaren 70% uit van
het genoten loon, tot een maksimum van
ongeveer 70.000 frank per maand. In België
ligt het maksimale stempelgeld op ongeveer
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31.000 frank. Dit heeft voor gevolg dat een in
Nederland ontslagen Belgische grensarbeider met een relatief korte opzegtermijn moet
genoegen nemen en dan, hoewel hij steeds
premies heeft betaald in Nederland, van de
lagere Belgische werkloosheidsuitkeringen
moet leven.

KINDERBIJSLAG
Ook wat de kinderbijslag betreft loop er
wat mank. Belgische grensarbeiders (evenals werknemers uit de EG met een andere
nationaliteit die in België wonen en als grensarbeider in Nederland werkzaam zijn) ontvangen kinderbijslag van het land waarin ze
werkzaam zijn, dat lager is dan hetgeen zij
zouden ontvangen in hun woonland. Zij heb-

Niet alle Belgen zijn geiijit voor
de wet Tot die vaststelling
kwam senator Jef Van Bree
toen ill) een vergelijking maakte tussen de arbeiders en bedienden die in Nederland werken, en diegenen die in dit land
tewerkgesteld zijn. De grensarbeiders blijken op verschillende vlakken benadeeld te worden hoewel ze nochtans aan
dezelfde plichten onderworpen
zijn als hun in België werkende
kollega's.
ben in het verleden ook nooit het genoegen
van een 13de of 14de maand kindergeld
gehad. Bovendien gaat de geboortepremie
aan hun neus voorbij (tenzij het bedrijf dit zou
vergoeden). De grensarbeider betaalt wel de
premies, maar geen waar voor zijn geld.
Volgens Jef Van Bree kan deze ontrechtvaardigheid opgelost worden wanneer het
woonlandbeginsel wordl toegepast in de kinderbijslag. Dit betekent dat het kindergeld
betaald wordt volgens de normen van het
land waar de kinderen wonen. De toekenning van kinderbijslag mag niet langer van
een beroepsbezigheid of een daarmee gelijkgestelde toestand afhankelijk gemaakt worden, meent Van Bree. Hierdoor zou een
recht op kinderbijslag ontstaan voor elk kind.
Dit zou tevens de ongelijkheid afschaffen die
bestaat tussen zelfstandigen en werkne-
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Senator Jef Van Bree heeft zicli voorgenomen om de belangen van de
15.000 grensarbeiders te behartigen.
In heel wat gevallen worden deze
werknemers in vergelijking met de in
België te werk gestelde beroepsbevolking gediskrimineerd.

mers. Er moet tevens een regeling uitgewerkt worden in de belastingwetgeving.
De mogelijke oplossingen, zoals de overgang van het werk- naar het woonlandprincipe, zijn gezien de Europese kontekst niet
snel te realizeren. Daarom stelt Van Bree
voor om in afwachting van het definitief
wegwerken van de ongelijkheid op het gebied van de kinderbijslag, een bijpassing
mogelijk te maken van het verschil, zodat om
te beginnen voor alle kinderen in België
dezelfde kinderbijslag moet uitbetaald worden. Maar daarmee zijn alle ongelijkheden
tussen grensarbeiders en werknemers in
België nog niet van de kaart. Er zijn gelijkaardige problemen met o.a. de pensioenen, de
waardering van de diploma's,... Senator Van
Bree heeft zich voorgenomen om de belangen van de 15.000 grensarbeiders verder te
behartigen.
(Pdj)

WETSTRAAT

PLEIDOOI VOOR EEN RANDFEDERATIE
Zondag hebben we met z'n allen betoogd,
om onze solidariteit met Vlaams-Brabant te
beklemtonen. De manifestatie heeft er alvast
toe geleid dat de problematiek van de gemeenten rond Brussel opnieuw onder de
aandacht van de beleidsverantwoordelijken
werd geduwd.

overleg met het Hoofdstedelijke Gewest op
poten gezet. Verder vragen vooral het leefmilieu en het bejaardenbeleid een samenhangende politiek.
„Om al deze grote technische taken naar
behoren te vervullen is een grote en krachti-

Het mag echter niet bij een eendagsvlieg
blijven. Vlaams-Brabant behoort Integraal tot
Vlaanderen. De voogdij over de zes faciliteitengemeenten en alle verordenende bevoegdheden komen de Vlaamse regering
toe. De Vlamingen zelf zijn verantwoordelijk
voor ruimtelijke ordening, kuituur en leefmilieu, huisvesting, verkeer en infrastruktuur.

Op 17 april was het feest ten huize
van onze leperse senator Michel Capoen. Veertien jaar geleden proefde
hij op die dag het geluk om voor de
eerste maal verkozen te worden.
Maar er was meer. Evenveel jaren
zetelt de leperling in de kommissie
Leefmilieu, eerst in de Senaat nadien
in de Vlaamse Raad. En dat is niet
ongemerkt voorbijgegaan.
Op 17 april kreeg hij bezoek van een
afvaardiging van de Bond Beter Leefmilieu. Zij overhandigde hem een
kleurrijk ere-diploma omwille van zijn
inzet voor het milieu. De WIJ-redaktie
sluit zich graag aan bij deze huldiging
van een „groene jongen avant la
lettre".

Het is dus aan de Vlaamse beleidsverantwoordelijken om het voortouw te nemen. Aan
de VU-fraktie zal het niet liggen. Tal van
initiatieven speelde zij reeds door aan de
Vlaamse regering. Nog onlangs stelden Frieda Brepoels en Etienne Van Vaerenbergh
een landinrichtingsprojekt voor de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren voor. Fraktievoorzitter Jef Valkeniers
zocht het in een andere richting. Zopas legde
hij in de Senaat een wetsvoorstel neer om
een randfederatie Halle-Vilvoorde op te richten.

EEN KRACHTIGE
RANDFEDERATIE
Recente studiedagen zoals deze van De
Wakkere Burger en de Lodewijk De Raedtstichting toonden aan hoe belangrijk het
grondbeleid en de huisvesting zijn voor de
Vlaamse bevolking van Halle-Vilvoorde. Dezelfde zorg blijkt overigens uit het boek
„ Vlaams-Brabant in de wurggreep van Europa" van Guido Tastenhoye.
Er moet volgens Valkeniers niet alleen een
globaal struktuurplan worden opgemaakt
voor de Rand, ook dient een noodzakelijk

De kleinere technische opdrachten en de
menselijke aspekten van het leven laat de
VU-senator uiteraard bij de gemeenten.

GROENE
ONDERSCHEIDING

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Uitgangspunt van Valkeniers is de goede
ervaring met de vroegere randfederaties,
opgericht in uitvoering van de wet van 26 juli
1971, houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten.
,,ln bepaalde materies zoals ruimtelijke ordening en stedebouw waren de randfederaties
in staat om een beslissende koördinerende
en overkoepelende rol te spelen." Bovendien geeft de VU-senator de voorkeur aan
een demokratisch intergemeentelijke politiek
boven een ondoorzichtige en ondemokratische interkommunale, die bovendien op dit
ogenblik lijdt aan een gebrek aan financiële
middelen en nieuwe initiatieven.

ge randfederatie aangewezen, die dan meteen de steeds zwakker wordende interkommunale Haviland zou kunnen opslorpen."

P-SPROKKELS
• Het bleef vorige week erg rustig in de
Wetstraat, althans in het Paleis der Natie.
Vlaamse Raad, Kamer en Senaat hielden het
vooral bij kommissiewerkzaamheden.
• Donderdag vergaderde de Kamer wel
even openbaar om een aantal mondelinge
vragen en interpellaties te aanhoren.
• Etienne Van Vaerenbergh greep die kans
om te pleiten voor een nieuwe regeling van
uitreiking van parkeerkaarten voor gehandikapten. Vertraging en misbruiken vormen
vandaag een smet op dit goede initiatief. Het
antwoord van vice-eerste minister Dehaene
stemde het VU-kamerlid hoopvol.
• Hetzelfde kamerlid diende een wetsvoorstel in om het gerechtelijk arrondissement
Brussel te splitsen in enerzijds een gerechtelijk arrondissement Brussel (de 19 gemeenten) en anderzijds een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.
• Ook de Senaat kwam een dag in plenaire
zitting bij mekaar.
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• De gevangenis te leper wordt niet afgeschaft. Dat kreeg Michel Capoen te horen
van Justitieminister Wathelet. Wel zal begin
1992 gestart worden met de renovatie van de
leperse strafinrichting, wat een tijdelijke ontruiming vergt.
• Willy Kuijpers konfronteerde staatssekretaris De Keersmaeker met de schade aan de
fruitoogst, tengevolge van de strenge vorst
op 19, 20 en 21 april. De staatssekretaris
hechtte zijn voorkeur aan een aangepaste
bijstand voor vastgestelde schadegevallen,
eerder dan een sisteem van automatische
uitbetalingen in te voeren.
• Vermelden we tot besluit nog een paar
voorstellen van dekreet. Zo nam Jan Caudron samen met zijn kollega's uit de streek
een initiatief met betrekking tot de waterkwaliteitsdoelstelling voor de middenloop van de
Dender en de bijhorende zijrivieren.
• Nelly Maes van haar kant wil via een
dekreet dwingen tot de oprichting van een
leerstoel ,,Vrouwengeschiedenis" aan de
Vlaamse universiteiten.
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VLAAMSE BEWEGING

HUISJES EN KRUISJES
IN VLAAMS-BRABANT

V

OOR de manifestatie had de
VU Vlaamse Vrije Demokraten
reeds aangel<ondigd onder eigen ordewoorden te zullen opstappen. De Volksunie deelt
immers het europessimisme
van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het Vlaams Blok
niet. De VU-jongeren omschreven zo'n houding treffend als een relikt uit een andere tijd. Jonge Vlamingen die opgegroeid
zijn in een van de rijkste regio's van Europa
en voor wie de waarde van de Nederlandse
kuituureen evidentie is, doen dan niet langer
mee. Algemeen voorzitter Jaak Gabriels en
ondervoorzitter/4/7nem/e Vandecasteele vertolkten op een perskonferentie woensdag
voor de betoging het standpunt van de
Vlaamse demokraten.

^ i V K SWJEK Ei| VLAAMS

EURO-OKTOPUS?
De taalgrens is voor de VU de facto een
staatsgrens geworden. Sedert de jongste
staatshervorming is Vlaanderen baas in eigen huis. Als er in Vlaanderen iets verkeerd
loopt, dan moeten er geen zondebokken
gezocht worden, maar moeten we de zaken
zelf aanpakken. Om een kat een kat te
noemen, euroratten rol uw matten is geen
slogan waar de VU kan achter staan.
Toch draagt in Vlaams-Brabant menig
huisje een kruisje. De grondprijzen swingen
er in een paar gemeenten de pan uit. De
groene gordel wordt dankzij betonburgemeesters als PVV-volksvertegenwoordiger
Vermeiren en andere winstgeile vastgoedmakelaars steeds grijzer. Voor de mensen
van het dorp en hun uitvliegende kinderen
worden de fiuur- en bouwprijzen steeds onbetaalbaarder. In die zin kan men begrip
opbrengen voor hen die Brussel als Europese hoofdstad afschilderen als een dreigende
euro-oktopus.
Kortom: een dringend ingrijpen is het
minste wat men van een doortastend Vlaams
beleid mag verwachten. De Vlaamse regering moet daarin een vooraanstaande rol
spelen. Daarom is de afwerking van de derde
faze van de staatshervorming zo belangrijk:
een eigen Vlaams parlement kan veel makkelijker een eventueel te lakse Vlaamse regering op de vingers tikken dan de huidige
Vlaamse Raad met de dubbele petjes.
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De VU Vlaamse Vrije Demokraten zorgde voor het leeuwendeel van de
manifestatie. Zo'n 2.000 VU-simpatizanten en -mandatarissen stapten vreedzaam op achter eigen slogans.
(toto oann)

Verteden zondag stapten een
vijfduizend Vlaamse manifes*
tanten door Brussel onder het
motto Taalgrens is staatsgrens, ook in Brabant Ze hadden gevolg gegeven aan de
oproep van het Aktiekomitee
Vlaanderen '90 om hun bezorgdheid te uiten over de dreiging die op Vlaams-Brabant uitgaat van Brussel als Europese
hoofdstad. Meer dan 2.000 VUmllltanten en nagenoeg alle
VU-parlementairen vormden de
romp van de manifestatie. Enkele honderden heethoofden
achteraan de optocht wierpen
meteen een smet op de hele
Vlaamse beweging.
10

Vlaanderen dient volgens de VU uit te
groeien tot een zelfstandige regio in een
eengemaakt Europa. Een regio met een
open geest maar een eigen gezicht. De
toekomst van Vlaanderen ligt niet in de
oprichting van een Vlaamse muur waar niemand mag overkijken en niemand binnen
mag. Maar Vlaanderen mag ook geen verdronken stad worden waar alleen nog de
historische gebouwen herinneren aan een
roemrijk verleden.

RANDSTADGRQENSTRUKTUUR
De VU Vlaamse Vrije Demokraten vindt de
aanwezigheid van de hoofdstad van Europa
in Vlaanderen dus een goede zaak. Maar
een zaak die met zorg behandeld en begeleid moet worden. Terwijl sommigen de jong-

VLAAMSE BEWEGING
ste weken de doodsklok luidden over
Vlaams-Brabant, staat de VU reeds jarenlang op de bres voor de streek. We brengen
slechts het dekreet VervaeX (na diens overlijden overgenomen door Van Vaerenbergh) In
herinnering, dat rond Brussel een randstadgroenstruktuur wil tot stand brengen. Of we
denken aan het landinrichtingsprojekt voor
de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Huidenberg en Tervuren dat Brepoels en Van Vaerenbergh onlangs voorstelden.
Maar er is ook de VU-vizie op Brussel die
er op impuls van VU-staatssekretaris Vic
Anciaux kwam: de hoofdstad van Europa is
ook hoofdstad van Vlaanderen, en blijft zo
een stuk van ons. En er is de denkpiste die
Vlaams VU-minister Sauwens bewandelde,
over de uitbouw van de woonmogelijkheden
binnen Brussel en in de stedelijke regio's van
Mechelen, Aalst en Leuven, gekoppeld aan
een strak woonbeleid in een bufferzone van
een twintigtal kilometer rond Brussel. Gabriels en Vandecasteele haalden een achttal
voorstellen van wet en dekreet aan die de
jongste tijd deze inzet van de VU voor
Vlaams-Brabant illustreerden.

Op een originele wij^e vroegen manifestanten van Vlaanderen 2000 betaalbare
huizen voor de Vlaamse bewoners van de rand.
(foto oann)

De VU is er van overtuigd dat de uitdagingen waar Vlaams-Brabant voor staat, door
een bewust beleid kunnen worden omgebogen en opgevangen. Daarom stapte de VU
zondag op voor een Vlaanderen als Europese regio, voor een groen en Vlaams VlaamsBrabant, voor Brussel, dat een stuk van ons
blijft, en voor meer autonomie en een betere
demokratie. 2.000 VU-manifestanten gaven
aan deze ideeën gestalte. Terwijl sommige
manifestanten de Europese vlag als een vod
achter zich aansleepten, waren er bij de VU
tientallen blauwe ballonnen en vlaggen te
zien. Europa is geen verdrukker, het vormt
wel een veelbelovende uitdaging mits het
Vlaams beleid die degelijk begeleidt.
In die zin trachtten de Vlaamse Vrije Demokraten de negatieve uitgangspunten van
de betoging, waarin de kiem zit voor een
opgeklopte haat tegen de Europese ambtenarij, en voor sommigen, tegen vreemdelingen in het algemeen, om te buigen. VUvoorzitter Gabriels betreurde na de betoging
dat groepen en mensen die zichzelf graag
als vooraanstaand in de Vlaamse beweging
voordoen, de beweging trachten te misbruiken.

ANTI-EUROPESE
ONDERTOON
De VU nam nadrukkelijk afstand van de
anti-Europese en separatistische ondertoon
van een deel van de manifestatie. Spijtig dat
de Vlaamse beweging zich nu eens niet
eendrachtig kon scharen achter de Vlaamse
problematiek rond Brussel, zonder Europese
spoken op te roepen Spijtig da^ sommigen
als ze betogen voor een tema dat maar in de
verste verte een kommunautair tintje schijnt
te hebben, daarbij steeds andere dingen
moeten betrekken, van verbrande driekleu-

Burgemeester Brouhon van Brussel heeft zijn verkiezingskampanje op voortreffelijke wijze ingezet. Eerst liet hij via een persmededeling bekend maken
geen beledigingen van de driekleur of de vorst te zullen dulden. Waardoor er
natuurlijk eens zoveel vlaggen over de grond sleepten. Tijdens de betoging
trachtte hij in eigen persoon de belediging van de Belgische vlag te verhinderen door deze van de manifestanten van TAK af te pakken, wat natuurlijk niet
lukte. Later gaf hij bevel aan de politie om aktief de beledigingen van het
vaandel te beletten door de driekleurige vodden in beslag te nemen. Dit
veroorzaakte natuurlijk rellen tussen de politie en een deel van de manifestanten die niets liever vroegen.
(foto oann)
ren tot voorbijgestreefde kreten als België
barst. Bij elke stap die Europa zet naar een
verdere eenmaking, blijft er van België minder over.
België barst niet. België lost zich op. Een
Krachtdadig Vlaams beleid kan verhinderen
dat Vlaanderen mee oplost. Een eendrachti-
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ge Vlaamse beweging kan meehelpen druk
uit te oefenen op bewindslui zonder sterke
Vlaamse ruggegraat. Maar spijtig genoeg
dragen ook sommige huisjes in de Vlaamse
beweging kruisjes.
(pdj)
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WESTVLAAMSE ONWIL
ROND INTERREG

I

NTERREG is een programma in het kader van het regionaal beleid van de
Europese Gemeenschap dat konkrete
projekten steunt voor grensoverschrijdende samenwerking. Voor de periode
'90-'93 voorziet de Europese kommissie
uit het regionaal Fonds ongeveer 3,1
miljard frank voor grensoverschrijdende
samenwerking vanuit België. Een niet
onaardig bedrag voor doelstellingen die
ons nauw aan het hart liggen: FransViaanderen, de Vlaams-Nederlandse samenwerking...

.3*

GRENSGEVALLEN
Interreg streeft volgende doelstellingen
na:
- de samenwerking tussen gebieden aan
weerszijden van bestaande grenzen bevorderen om de integratie op diverse gebieden
te vergemakkelijken.
- grensgebieden helpen hun ontwikkelingsproblemen, die het gevolg zijn van hun
isolement, te overwinnen.
De Europese kommissie weerhield in het
kader van de hierboven vermelde doelstellingen volgende grensstreken:
a. de arrondissementen Kortrijk, leper, Veurne (met als partner Nord/Pas-de-Calais).
b. de arrondissementen Brugge, Eekio, Gent
en Sint-Niklaas (met als partner ZeeuwsVlaanderen) in het kader van de zogenaamde Euregio Scheldemond.
c. de arrondissementen Antwerpen en Turnhout (met als partner Noord-Brabant) in het
kader van de samenwerking met het Benelux-Middengebied.
d. de arrondissementen Hasselt, Maaseik en
Tongeren (met als partners de Euregio
Maas-Rijn en het Benelux-l\/liddengebied).

ONTMOEDIGEND
De speciale voorwaarden die door de Europese kommissie aansluitend gesteld werden waren:
- samenwerkingsverbanden op gang brengen met samenwerking tussen overheid en
partikulieren.
- plaatselijke auroriteiten volledig inschakelen, plaatselijke bevolking mobiliseren.
Vooropgestelde datum om zogenaamde
operationele programma's bij de Europese
kommissie binnen te brengen: 28 februari.
WIJ — 3 MEI 1991
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De Eurotunnel biedt voor de Kanaalregio ook aansluiting met het Verenigd
Koninkrijk. West-Vlaanderen zou er daarom goed aan doen de samenwerking
met Nord/Pas-de-Calais zoveel mogeijk te stimuleren.
(foto Photo News)
Reeds vanaf het ogenblik van verschijnen
in het EG-Publikatieblad vond VU-Europarlementslid Vandemeulebroucke het raadzaam
de zaak van dichtbij te volgen omwille van

Vorige week maandag stelde
VU-Europariementslld Vandemeulebroucke een uitgebreid
dossier omtrent het Interregprogramma voor aan de pers.
Hij was helemaal niet mals voor
een aantal overheidsvertegenwoordigers die de oorzaak
dreigen te worden van het verloren gaan van heel wat centen,
vooral voor de samenwertcingsprojekten tussen WestVlaanderen en de regio Nord/Pas-de-Calais.
12

zijn belangrijkheid maar ook omwille van de
negatieve ervaringen met andere Europese
programma's, vooral in de Westvlaamse
Westhoek. De stuntelige aanpak van de
Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) West-Vlaanderen in het kader van het
Westhoek-aktieprogramma en de lijdensweg
die dat programma onderging liggen hem
nog vers in het geheugen.
Half januari stelde hij vast dat hetzelfde
gevaar de kop opstak: de aktiviteit van de
Provincie en de GOM West-Vlaanderen bleef
ver achterop tegenover deze van andere
grensgebieden.
Toen reeds was het grootste gedeelte van
de projekten voor de drie andere gebieden
netjes startklaar.
Wat West-Vlaanderen betreft was er een
schrijven vertrokken naar de gemeentebesturen en werd een, volgens aanwezigen,
"ontmoedigende" infovergadering gehouden.

WIJ IN EUROPA
In een persmededeling werd de problematiek duidelijk gemaakt en een eerste waarschuwing geuit aan het adres van de Provincie en de GOM. Anderzijds spande Vandemeulebroucke zich in om de tekst van het
Interreg-programma te verspreiden.
Dit ging vrij vlot omdat een dertigtal geïnteresseerden spontaan met het Europarlementslid kontakt nam.

GEHEIMZINNIGHEID
Dit leidde uiteindelijk tot een opstellen van
een uitgebreide vergelijking tussen de verschillende programma's in het kader van
Interreg en tot het vaststellen van ernstige
gebreken bij de Westvlaamse aanpak.
Tientallen telefoons lieten ook toe uitgebreid te proeven van de meer dan geheimzinnige sfeer die vooral op de Westvlaamse
provinciale diensten rond het Westvlaams
programma gekreëerd werd.
Telefonisch werd er gemeld dat er geen
informatie omtrent konkrete projekten kon
gegeven worden want:
- een aantal projekten waren niet klaar.
- er waren geen Franse partners.
- sommige Franse partners moesten nog
aangezocht worden.
- er waren al Vlaamse partners vermeld die
van mets wisten en in dit verband was er al
een boze telefoon geweest..., enz.
En als toppunt: enkele dagen later hield
GOM-topman Vanhove koppig vol dat "alle
projekten bij de Europese Kommissie zijn
ingediend..."

KONKLUSIES
1. Het Interreg-programma biedt enorme
kansen voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende aktiviteiten. De voorstellen in het
kader van Euregio Scheldemond, BeneluxMiddengebied en Euregio Maas-Rijn zijn
goede voorbeelden van een efficiënte aangepak. Net zoals het geval was voor het geïntegreerd aktieprogramma Westhoek blijven nu
ook de Provincie West-Vlaanderen en de
GOM West-Vlaanderen in gebreke.
2. De voorbereiding inzake hel Interregprogramma voor West-Vlaanderen/Nordpas-de-Calais verliep gebrekkig en laattijdig.
Werd door diverse getuigen vanuit gemeentebesturen, privé-instanties beaamd.
3. Het Interreg-programma voor WestVlaanderen/Nord-pas-de-Calais is het enige
waarvan de Vlaamse regering onomwonden
stelt dat er nog geen overeenstemming werd
bereikt met de Franse partners.
4. In het bij de Vlaamse regenng ingediende dokument (tegen 27 februari) zijn bij alle
programma's duidelijke schema's voor één
of meerdere jaren met partner en financiering vermeld, voor West-Vlaanderen/Nordpas-de-Calais geen enkel konkreet projekt.

Vandemeulebroucke: niet mals voor
GOM en provincie West-Vlaanderen
wat Interreg betreft.

Voor dit gebied werden de zeven tematische onderverdelingen (vast schema voor
alle gebieden) met vaagheden opgevuld.
5. Fundamenteel belangrijke tema's werden trouwens in hun omschrijving gewijzigd
om duidelijk te maken dat voor die tema's zo
goed als geen projekten waren: technologietransfer en innovatie, projektmanagement,
netwerkvorming...
6. De ingediende tekst voor West-Vlaanderen wemelt (op 27 februari!) van uitdrukkingen als ,,er moet gedacht worden aan...",
,,er worden akties voorzien...", wat indirekt
bewijst dat er weinig konkreets is.
7. Voor 1991 wordt in de andere programma's alles startklaar met cijfers en konkrete
partners voorgesteld, voor West-Vlaanderen/Nord-pas-de-Calais niets daarvan.
8. In alle programma's wordt gepleit voor
een zo breed mogelijke konsultatie en medezeggenschap, ook naar de bedrijven toe. Het
Westvlaamse voorstel houdt zowat alles onder de vleugels van moeder Provincie en
GOM.
De les is voor Vandemeulebroucke duidelijk: wat in andere streken kan, kan niet in
West-Vlaanderen...
Hij neemt zich voor zoveel mogelijk mensen te informeren zodat allen die dat wensen
er op een demokratische manier kunnen bij
betrokken worden. Ook diegenen die niet
direkt tot het uitverkoren knngetje van GOMProvinciebestuur (lees voor beide: CVP) behoren.
G. Vanoverschelde

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6a39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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VOLKEN EN STATEN
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /io

BASKEN
Dit eigenzinnige, geheimzinnige volk, dat
maar niet van de aardbodem wil verdwijnen
en meent, evenveel recht te hebben op een
onafhankelijke staat ais het groothertogdom
Luksemburg of Djiboeti, gaat door met zijn
bloedig gevecht tegen de bierkaai.
De ETA pleegt aanslagen op soms zeer
betwistbare schietschijven, de Spaanse politie gaat door met folteren en de internationale gemeenschap keert zich steeds meer af
van wat niet anders dan terrorisme meer kan
heten aangezien de EG-lidstaat Spanje nu
demokratisch, zelfs socialistisch, heet te zijn.
De roep om zelfbeschikking die in 1990
doorheen heel Oost-Europa weerklinkt, heeft
ook voor de Basken gevolgen. Nog in december 1989, daarna in februari 1990, keurt
het deelparlement resoluties goed die voor
uitbreiding van de in 1978 toegekende autonomie opkomen, ais toepassing van het
uitdrukkelijk opgeëiste recht op zelfbeschikking.

DE ETA-ACHTERBAN
In de lente ontdekt de Spaanse politie het
bestaan van een ETA-kommando dat samengesteld is uit Franse Basken, die in Spanje al
jaren opereren. De aanvoerder, die tijdens
27 aanslagen 38 mensen doodde, wordt
veroordeeld tot 86 jaar gevangenisstraf. Hoe
dan ook, een tastbaar voorbeeld van heel-

Baskische solidariteit, over de staatsgrens
heen.
Meningmakers beweren al lang dat de
ETA terrein aan het verliezen is en dit wil
goedmaken door opgedreven aktie. Maar als
ze haar aanslagen afremt, halen ze er hetzelfde besluit uit. Wat daar ook van zij, van
Spaanse zijde wordt - na een korte tijd van
toenadering in 1989 - zonder meer een
onvoorwaardelijk bestand geëist, vanwege
de ETA dan.
Rond dezelfde tijd wordt een opiniepeiling
gehouden. De rezultaten moeten, zoals
steeds, met een dikke korrel zout genomen
worden. In dit geval zijn ze zelfs eerder
verwarrend: 28% wil volledige onafhankelijkheid, 12% gedeeltelijke; 30% is er helemaal,
6% gedeeltelijk tegen. 24% laat in zijn kaarten niet kijken. Verkiezingen zijn nauwkeuriger graadmeters dan opiniepeilingen. Einde
oktober blijkt dat de PNV (gematigde nationalisten) van 17 naar 22 zetels klimmen. De
(unitaristische) socialisten - die samen met
de PNV de dienst uitmaakten - dalen van 19
naar 16. Herri Batasuna blijft zijn 13 zetels
bezetten.
Een afstraffing van de ETA zit er dus niet
in. Wel blijken andere nationalistische formaties (ook de Eusko Alkartasuna, dat samen
met de VU in de Regenboogfraktie van het
Europese parlement zetelt) verloren te hebben aan de traditionele PNV. Het moet
gezegd dat slechts 60% van de kiezers het
Bamis-weer trotseerde.
Indien het Baskische radikalisme te verklaren valt uit wanhoop en angst voor het
verdwijnen van de Baskische identiteit, dan
zal het nog zo gauw niet verdwijnen.
In 1990 gepubliceerde cijfers bieden een
droevig beeld van het taalgebruik van de

inwoners der drie Spaans-Baskische provinciën : 25% van de volwassen spreken Baskisch, 17% is tweetalig, 58% eentalig
Spaans. Slechts 20% van de scholieren
volgen Baskisch onderwijs, 15% tweetalig,
65% Spaans. Er bestaat een positief verband tussen Baskisch spreken en werkloosheid. Het gevolg ervan is dat vele jonge
mensen zich gemarginalizeerd voelen door
hun moedertaal. Ze kiezen niet allen de weg
van de verbetering der onrechtvaardige toestanden. De eigen taal opgeven is gemakkelijker.
Op 27 april rekent de politie zeven Baskische militanten in, die in het Spaans gestelde wegwijzers aan het uitwrijven waren.
Waar hebben wij zoiets nog gehoord?
Dat de Franse overheid allergisch is aan
andere talen dan het Frans, laat zij ten
overvloede nog eens blijken op 11 september tijdens het proces tegen een Spaanse
Bask die politiek asiel gevraagd had en met
terugzending bedreigd werd. Hem wordt niet
toegestaan zich in het Baskisch uit te drukken. De aanwezigheid van een Spaanse tolk
volstaat, volgens de rechtbank. Met de omstandigheid dat het Baskisch in Spanje een
officiële taal is, houdt ze geen rekening.

BLOEDIGE KRONIEK~
Op 11 mei houdt TAT (Toruraren Aurkako
Taldea = anti-folter-groep) een perskonferentie. Daar wordt uitvoerig materiaal aangedragen over de heersende folterpraktijken
die.tegen Baskische nationalisten worden
toegepast.
Tijdens de maanden april en mei komt het
tot zware incidenten (algemene staking, barrikaden, vechtpartijen met de politie) wanneer een heel dal zich verzet tegen een
grootscheepse afvalstortplaats. Er worden
75 aanhoudingen verricht.
Van 16 tot 23 juni trekken groepen ETAsimpatizanten doorheen de drie SpaansBaskische provinciën om hun solidariteit met
de gevangenen te benadrukken. Op vele
plaatsen worden ze hartelijk verwelkomd.
Op 25 juni heeft een vuurgevecht plaats
tussen drie ETA-mannen en de Guardia
Civil. Eén wordt gewond, de twee anderen
gevangen genomen en naderhand neergeschoten, in plaats van - naar gewoonte overgeleverd te worden aan het gerecht.
Tijdens de maand augustus pleegt ETA
tien aanslagen op politie, spoorlijnen en bars
waar verdovende middelen verhandeld worden.

Spaans Baskenland ui,,n getekend door de Baskische onafhankelijkheidsSt'''jd(foto Sygma)
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En in december sterft weer een tiental
Spanjaarden, de meesten politieagenten,
door de hand van de ETA.
Karel Jansegers

AKTIE

VU HELPT KOERDISTAN!
WEST-VLAANDEREN
Arrondissement leper:
Verantwoordelijke: Mark Meersseman - 057/20.67.65
Stapelplaats: Inkomhal Stadhuls, Grote Markt, leper
Arrondissement Kortrijk:
Verantwoordelijke en stapelplaats: Dirk Demeurie, Waregemstraat 204, Deerlijk 056/70,17.92
'
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:
Verantwoordelijke; Bob Van Hooland - 091/82.49.27
Stapelplaats: Wijffels, Koninginnelaan 39, Drongen - 091/27.14.73
Arrondissement Aalst:
Verantwoordelijken: Jan Caudron - 053/80.40.64 en H. Vinck - 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
Tweede stapelplaats: Gerda Van Langendonck, Hoevensebaan 78, 2950 Kapellen 03/664.79.61 (zaterdag tussen 10-13u.)
Arrondissement Mechelen:
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-Vilvoorde:
Stapelplaats: Veerie Wijfels, Beekveldstraat 4, Zemst 015/61.21.21
Tweede stapelplaats: Kamiel Ryons, Keizerinlaan 1, 1820 Steenokkerzeel -

02/759.84.40.

Arrondissement Brussel:
Stapelplaats; Koerdisch Instituut, Bonneelstraat 4, 1040 Brussel - 02/230.89.30
LIMBURG
Arrondissement Tongeren-IMaaselk:
Verantwoordelijke: Nand Mouling - 011/46.25.22
Stapelplaats; Voomialig warenhuis Peltri - Bree
Tweede stapelplaats; Jos Qaessens, Dambrugstraat 49, Bocholt - 011/46.45.00
Arrondissement Hasselt
Verantwoordelijke en stapelplaats; Laurens Appeltans, Grote Hoolstraat 102, Herk-deStad-013/55.21.27
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(foto afp)

S T O R T I N G

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 435-030682190 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.
Wie nog meer informatie wenst kan
steeds terecht bij nationaal koördinator
Guido De Backer, tel.: 02/219.49.30.
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THEO BROUNS, EEN BEWOGEN LEVEN/e
In La Libre Belgique van 6 januari 1946 las
Brouns dat de bruggen over het Albertkanaal
tot springen werden gebracht door een samenloop van omstandigheden, van sabotage was er geen sprake. Theo Brouns noteerde in zijn dagboek: „En op hoeveel processen tegen leden van het VNV werd dit
sabotageargument al niet uitgepakt! Ducamp jongleerde er nog mee in zijn rekwisitoor tegen mij om de publieke opinie op te
hitsen."
De volgende dag las hij in dezelfde krant
hoe op een bijeenkomst van jonge katolieken
te Brussel, één van de sprekers beweerde:
„II n'est pas desirable pour I'unite beige que
le mythe d'une communauté flamande soit
entretenu".
Theo Brouns schreef: „De eeuwige geschiedenis: Vlaanderen is slechts een gevaarlijke mythe voor België! En toch zullen
ook de jonge katolieken uit Brussel Vlaanderen niet van de baan kunnen schuiven.
Nooit!!"
Op 15 januari ontving hij een brief van zijn
echtgenote, die inmiddels van Luik naar
Vilvoorde overgebracht was. De ,,politieke"
gevangen werden er behandeld als „vulgaire" misdadigers!

HET GENADEVERZOEK
Zaterdag 9 februari 1946 vernam Theo
Brouns dat de voorziening in verbreking
ven/vorpen is. Er restte nog slechts een kans:
een genadeverzoek. Het stuitte hem tegen
de borst, maar omwille van vrouw en kinderen, zou hij het doen. Tevoren reeds had hij
met deze mogelijkheid rekening gehouden,
maar toch woog het hem zeer zwaar. Vooral
bepaalde zinsneden, volgens zijn advokaten
onmisbaar, kwelden hem. Op 15 februari
geraakte de definitieve versie dan toch klaar.
Brouns schreef aan vrienden om het verzoek
te ondersteunen.
Zijn broer Leo en pater Tits trachtten
handtekeningen bijeen te brengen. Mgr
Kerkhofs, de bisschop van Luik, die in een
herdelijk schrijven van 5 maart 1944 scherp
elke vorm van terreur en banditisme veroordeeld had, tekende. Anderen volgden, zoals
de Limburgse sociale werker Mgr Broeckx,
die dankzij Brouns' tussenkomst niet door de
Duitsers aangehouden werd. Pater Hilarion
Thang verzamelde een zestigtal handtekeningen. Staatsminister Frans Van Cauwelaert, oud-minister en CVP-voorzitter August
de Schrijver, Kamiel Huysmans en goeverneur Verwilghen (terug in zijn ambt hersteld)
tekenden eveneens. E.h. Ulrich van der
Steen ondertekende samen met verschillende andere eks-politieke gevangen in Duitsland. De schrijver Gerard Walschap sloofde
zich een week letterlijk uit om Brouns te
redden.
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Op 29 april 1956 zegende pater Callewaert het grafmonument voor Theo
Brouns. Op de zerk staat gebeiteld: „Hij heeft zijn volk innig liefgehad, zijn
jong leven was hard maar schoon".
In de gevangenis te Luik wachtte Theo
Brouns op enig nieuws. Hij trachtte te lezen,
volgde het lot van vrienden en bekenden,
hield zijn dagboek bij en poogde het nieuws
in de kranten te volgen.
Op 16 maart werd het genadedossier te
Brussel ingediend. Maar diezelfde dag werden Theo Brouns en andere terdoodverdoordeelden naar Hasselt overgebracht. Theo
Brouns vermoedde dat het einde naderde,
zeker als hij een dag later vla de aalmoezenier vernam dat zijn broer Leo een telegram
had ontvangen waarin zijn zaak ais „ongunstig" bestempeld werd.

"^^ \J ^^
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Maandag 18 maart bracht broer Leo 's
avonds het bericht dat de afwijzing van het
genadeverzoek te Hasselt aangekomen was.
De kans om in leven te blijven was nu wel
zeer klein geworden. Toch zou nog alles
geprobeerd worden wat mogelijk was.
Ondertussen had de gevangene ook de
aanslag en vernietiging van de IJzertoren
(nacht van 15-16 maart 1946) vernomen.
Theo Brouns las de persverslagen hierover
en noteerde: „Het masker van België komt
achter deze aanslag weer te voorschijn. Het
levende Vlaanderen wurgen, het dode
Vlaanderen schimpen en honen."
In de nacht van 19 op 20 maart was Brouns
met z'n gedachten bij vrouw en kinderen en
aan de IJzertoren, twee simbolen die zin aan
zijn ganse leven hadden gegeven. Tegenstrijdige berichten bereikten hem de volgende dagen: enerzijds zou er druk uitgeoefend
worden om de eksekutie snel te laten plaats
hebben, anderzijds zou er bevel gekomen
zijn de terechtstelling niet te laten doorgaan...

DE LAATSTE BRIEVEN...
Maandag 25 maart bezocht E.h. Beelen
Theo Brouns. Mevrouw Brouns stelde veel
vertrouwen in deze bejaarde geestelijke en
het was vooral over haar dat Theo Brouns
met de priester sprak. Aan zijn oudste broer
schreef hij met de vraag om vooral voor zijn
vrouw en kinderen te zorgen. Om zeven uur
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's avonds deelde de krijgsauditeur hem officieel het arrest van het Hof van Beroep en
Kassatie mee Het ging nog wel met over het
genadeverzoek, maar het feit dat Theo
Brouns voortaan alle bezoek mocht ontvangen Vooral het bericht dat hij nu maar alle
nodige zaken met de familie diende te regelen was betekenisvol Brouns kreeg nu veel
bezoek van familie en vnenden Aan een
sociale assistente, die hem kwam vragen of
hij bijzondere zorgen had over zijn familie
vroeg hij „er vooral aan te denken dat er van
overheidswege een mensvi/aardige behandeling zou moeten voorbehouden worden aan
de politieke gevangenen en vooral aan de
vrouwen".
Tot negen uur 's avonds duurde de stroom
van bezoekers Woensdag 27 maart schreef
Theo Brouns een aantal laatste brieven, en
zijn testament waarin hij ondermeer vroeg
begraven te worden te Antwerpen Na de
lijkdienst moet op het orgel Vaan/vel mijn
broeder, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen
en hef oud-Nederlands dankgebed Wilt heden nu treden gespeeld worden In een lange
bnef gencht aan „Mijn goede en trouwe
kameraden" schreef Brouns ondermeer
„ZIJ die zich nu ovenf/innaars noemen, leveren het bewijs dat zij geen overwinnaars zijn,
want een overwinnaar is grootmoedig en
rechtvaardig en bouwt aan de vrede"
En nog „Want zij die aan een nieuwe tijd
willen bouwen, kunnen nu zelfs met meer
spreken van de Europese gedachte, van de
eenheid der Europese volkeren, doch
slechts van een Westers blok In de woorden
„Westers blok" ligt reeds de erkenning van
de onttakeling van Europa"
HIJ vroeg allen ook trouw te blijven aan
elkaar en vooral te zorgen voor de zwaksten,
de weduwen en de wezen

DE LAATSTE N A C H T T ^
Om half zeven 's avonds ontmoette Theo
Brouns een laatste maal zijn echtgenote en
zijn dochter Leentje Kort hierop werd hij bij
de auditeur geroepen, die hem mededeelde
dat de terechtstelling voor de volgende dag
om 6u30 's morgens voorzien was Het
genadeverzoek werd door de prins-regent
venworpen op 13 maart 1946 Terug in zijn
cel noteerde Theo Brouns „Dus toen reeds
Nog eer het genadedossier ter plaatse was
Schande'"

NAAMLOOS
BEGRAVEN,,.
Samen met een andere gevangene werd
Theo Brouns op donderdag 28 maart 1946
op het militair domein tussen Hasselt en
Diepenbeek terechtgesteld Zijn laatste
woorden tegen pater Agatha, die hem tot het
laatste vergezelde, waren „Moge God de
Heer, tot wie ik thans nader treed, mij genadig wezen, mijn vrouwtje, kinderen en geliefden zegenen en behoeden en mijn volk
beschermen "
De terechtgestelden van Hasselt werden
naamloos begraven op het stadskerkhof
Volgens zijn laatste wens werd Theo Brouns
later naar het Schoonselhof te Antwerpen
overgebracht

ter-dichter Hilanon Thans noemde het eenvoudigweg moord Binnen de politieke funkties die hij bekleedde was Theo Brouns de
enige die terechtgesteld werd
IVIevrouw Brouns werd pas zes maanden
na de dood van haar echtgenoot vrijgelaten
In een brief van 12 december 1945 aan zijn
echtgenote schreef Theo Brouns, zinspelend
op genademaatregelen en verzet tegen het
uitvoeren van de doodstraf in andere landen
,, Ik weet wel dat men hier met zo WIJS IS, maar
aan de invloed hiervan kan men toch ook hier
met ontsnappen "
Nu, 45 jaar later ontsnapt men in dit land
nog steeds aan deze invloed, is er nog
steeds geen amnestie, m vele gevallen geen
eerherstel Is het tnestige rekord, het enige
land te zijn, dat nog altijd geen genade kent
voor ,,kollaboratie", hierdoor voor eens en
voor altijd gevestigd '

Op het doodprentje stond „Ter dood gebracht te Hasselt op 28 maart 1946" Pnes-

Mija Proost
(slot)
ADVERTENTIE

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

De laatste nacht bracht hij door met pater
Agatho Hij biechtte, schreef een laatste
afscheidsbnef aan vrouw en kinderen en aan
zijn familie Ook dankte hij de gevangenisdirekteur en het gevangenispersoneel en
vroeg hen goed en mild te zijn voor zijn
medegevangenen
Dan gaf hij zijn trouwnng en een medaille
van Zijn rozenkrans aan de geestelijke, bestemd voor zijn echtgenote Zijn rozenkrans
zou hij bij zich houden Rond vijf uur droeg
de pater de h mis op Theo Brouns ging een
laatste maal te kommunie

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, iv/FM-signalen
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GREGORIAANS,
KUNST EN EMOTIE

Het organiserend koor „Cum Jubilo" van het Gregoriaans festival in de Sint-BavoJterk van Watou.
INDS meer dan twaalf eeuwen
bestaat de gregoriaanse ekspressie.
Gedurende al die tijd kwamen
mensen bijeen om op uniforme
wijze via de gregoriaanse zang
samen de liturgie te beleven.
Deze samenklank bleef door
de eeuwen heen intakt en kan
weerstaan aan zovele historische verscheidenheid.
Ook een ruimtelijke dimensie kan worden
onderkend in de universaliteit van het Gregoriaans. Deze muziek evokeert een wereldwijd beleven en zal in het komende festival
bijzonder in de verf worden gezet.
Nu de muren tussen Oost en West zijn
gesloopt krijgt ook het vrije verkeer tussen
liefhebbers van het Gregoriaans een nieuwe
kans. Voor het eerst sinds het beëindigen
van de Koude Oorlog en het liberalizeren van
de vrije godsdienstbeoefening ontmoeten
koren uit Oost en West elkaar op een gregoriaans massatreffen. Op de festvialaffiche
prijkt o.m. de deelname van koren uit Vilnius
(Litouwen) en uit Jena (de gewezen DDR).
Deze sterke internationale bezetting van
het komende festival van het Gregoriaans
drong zichzelf op, wat illustreert dat op het
einde van de 20ste eeuw de drang naar
WIJ — 3 MEI 1991

Van 10 tot 12 mei 1991 loopt in
het Westvlaamse grensdorp
Watou voor de vierde keer het
Festival van het Gregoriaans.
Bij de vorige editie in 1988
leefden 4000 toehoorders mee
met dit feest van de liturgische
muziek, dat toen was opgezet
rond het tema van de Gregoriaanse Concentus, de samenklank tussen hen die het Gregoriaans uitbundig meezingen
en zij die het luisterend meebeleven. Zestien koren uit Vlaanderen, Frankrijk en Engeland
kwamen toen in Watou bijeen.
Naar aanleiding van de vierde
editie worden andere bakens
uitgezet. Tema van het komende festival is de universaliteit
van het Gregoriaans. Daarvan
zuilen 16 koren, zowat uit heel
de wereld afkomstig, getuigenis afleggen. Velen zullen luisteren om religieuze redenen,
maar even vele omdat Gregoriaans nu eenmaal zeer mooi
Isl
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(foto Kiaas Leciuyse)

samenhang bij de Gregoriaanse Cantores
erg groot is. Er staan gangmakers achter dit
réveil, die de beweging gaande houden. Het
Parijse Choeur Grégorlen de Paris trok onlangs naar Litouwen en naar Zuid-Korea om
daar de bijna vergeten gregoriaanse traditie
weer aan te zwengelen. Dit Parijse koor
sponsort ook de overkomst van het koor uit
Vilnius.

MEER DAN 15 EEUWEN...
De associatie van Watou met Gregoriaans
is recent. Waarom uitgerekend in dit grensdorp? Sommige abdijen en katedralen zijn
echte monumenten van gregoriaanse traditie
en een treffen van gregoriaanse volgelingen
zou je eerder daar lokaliseren. Een festival is
evenwel een specifieke manifestatie die
wordt gegangmaakt. Het is de verdienste
van de Watouse koorleider, Bernard Deheegher, oog te hebben voor de dinamiek
van deze gregoriaanse heropleving en via
Watou in een festival te voorzien dat daaraan
tegemoet komt. Een beetje tegenstrijdig met
de liturgische teloorgang.
• Aan Bernard Deheegher dan ook de
vraag naar het waarom van dit réveil en de
Interesse bij het brede publielc.

OMSLAGVERHAAL
B. Deheegher: „Sinds het tweede Vatikaans Koncilie het Gregoriaans als funktionele liturgische muziek bevestigde, en de
post-konciliaire kerk het Gregoriaans omzeggens uit de liturgie geweerd heeft, wekt deze
zang een nooit eerder geziene interesse van
studie, wetenschappelijk opzoekingswerk en
publikaties
Deze interesse bracht met zich mee dat
talrijke jonge koren, overal in de Westerse
wereld, gestart zijn met het vertalen van deze
wetenschappelijke verworvenheden naar de
koorpraktijk toe Eén van de specifieke kenmerken van ons festival is dat een aantal van
deze koren zich via deze groots opgezette
manifestatie kan presenteren voor een breed
publiek In 1988 telde het festival, dat doen
twee dagen duurde, ongeveer vierduizend
bezoekers
Het kan verbazen dat een brede laag van
de bevolking interesse vertoont voor deze
muziek Dit kan doordat het Gregoriaans een
autentieke muzikale kommentaar van de
liturgische teksten is nooit verliest de muzikale lijn het kontakt met het woord Anderzijds put het Gregoriaans haar sterke volkse
kracht in haar lirisch karakter waardoor zij in
staat IS direkt tot het hart te spreken, ook van
de met muzikaal geschoolde Hierdoor betitelt men haar vaak als de meest universele
vorm van liturgische muziek Reeds gedurende meer dan 15 eeuwen bewijst het
Gregoriaans in diverse beschavings- en
maatschappijvormen haar aktualiteit en veroverde het de harten van vele generaties "

KUNST EN EMOTIE
• Wat is de betekenis van het festivai van
Watou?
B. Deheegher: „Enerzijds is het een
breed forum waarop 16 koren uit de hele
wereld op een met kompetitieve manier aan
dit evenement deelnemen Anderzijds is het
een breed forum doordat honderden bezoekers, de meesten leken in de Gregorianiek,
een deel of het volledige programma van dit
driedaags festival bijwonen
Het aanbod van koren is een selektie van
schola's die zich inspannen om het Gregoriaans op een muzikaal verantwoorde wijze
te vertolken, kunst en emotie vinden elkaar
op het festival De festivalganger ervaart wat
gebracht wordt als „mooi", zonder dat hij
vaak beseft of het nu komt door de melodie of
door de vokale en interpretatieve prestaties
van het koor, vaak zijn het echter de beide
emoties die de geest brengen tot de ervaring
„mooi", zodat men kan stellen dat kunst en
emotie elkaar vinden op het festival Het
Gregoriaans wordt op het festival met gebracht als een akademisch kongrestema
maar als een frisse vertolkte, herboren zang
Het feit dat dit festival gebracht wordt in een
gemeente met een geklasseerde dorpskern
verleent aan het evenement bovendien een
bijzondere charme "

HET PROGRAMMA
Het festivalprogramma bevat een aantal liturgische plechtigheden die allen met
Gregonaanse koorzang opgeluisterd worden Deze vangen aan op vrijdagnamiddag 10
mei om 18u Daarnaast worden er dne audities gepland waann de zestien deelnemende
koren zich afzonderlijk voorstellen
Deze manifestaties vinden plaats in de geklasseerde parochiekerk St -Bavo van
Watou Tenslotte worden er in de marge van het festival twee onderscheiden
koorateliers ingericht Tien van de zestien deelnemende koren komen uit het buitenland
•
-

de Schola Willibrordiana (Luksemburg)
de Schola Cantorum Amsterda (Nederland)
de Choeur Grégorien de Paris (Frankrijk)
de Canton Gregonani del Pontificio Instituto di Musica di Milano (Italië)
het knapenkoor van Westminster Cathedral (Engeland)
de Schola Gregonana van Cambndge (Engeland)
de Liturgischer Singkreis Jena (Duitsland)
de Cantores Chorales Capellae Casimin Vilnius (Litouwen)
het Gregoriaans koor van Pusan (Zuid-Korea)

-

De zes deelnemende schola's uit Vlaanderen zijn
het koor Laudate Dominum (Kortrijk)
het Gregonaans Adbijkoor (Gnmbergen)
het Gregoriaans koor (Leuven)
de Schola Cantorum (Achel)
het koor Cantanto (Roeselare)
het Gregoriaans koor Cum Jubilo (Watou)

De festivaiorganist is David Hill, master of music of the Winchester Cathedral
(Engeland)

VRIJDAG 10 MEI
9u30 Aanvang van de koorateliers
18u Pontifikale hoogmis, opgedragen door mgr Baffin, bisschop van Metz en
opgeluisterd door de schola's uit Londen, Parijs, Pusan en Vilnius
19u Welkomsdrink

ZATERDAG 11 MEI
10u30 Eerste auditie, verzorgd door de schola's uit Luksemburg, Vilnius, Massachusettes, Milaan en Cambndge
14u30 Tweede auditie, vezorgd door de schola's uit Londen, Pusan, Amsterdam, Parijs
en Jena
17u Vespers, gezongen door de schola's uit Massachusettes en Londen
17u45 Receptie
21 u Metten (nachtofficie), gezongen door de Schola Cantorum Amsterdam

ZONDAG 12 ME
9u Laudes, gezongen door de Schola Gregonana uit Cambndge
10u45 Pontifikale hoogmis opgedragen door abt Bonifacio Baroffio, oresident van het
Pontifikaal Instituut voor Kerkmuziek in Rome en opgeluisterd door de schola's uit
Londen en Milaan
15u30 Derde auditie, verzorgd door de schola's uit Watou, Achel, Kortrijk, Roeselare,
Leuven en Gnmbergen, gevolgd door de uitvoenng van het liturgisch drama „Mana
Boodschap" door de Schola Gregonana uit Cambndge
18u Pontifikale vespers, voorgegaan door mgr Vangheluwe, bisschop van Brugge en
gezongen door alle koren en aanwezigen
19u Feestelijke slotreceptie
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MET DE PAUSELIJKE ZEGEN
Het Gregoriaans is het eenstemmig, onbegeleid Latijns gezang van de l<atoliel<e l<erl<,
genaamd naar paus Gregorius I. Gregoriaans betel<ent in dit geval niet dat paus
Gregorius I de mal<er of komponist van die
gezangen zou zijn.
Vanaf de 4de eeuw, toen het kristendom
zich versterkte en snel uitbreidde, ontwikkelden de aarstbisdommen en kloosters zich in
een relatieve onafhankelijkheid van Rome.
Ten tijde van het bewind van Gregorius I
(590-604) waren verschillende liturgieën en
soorten van zingen gangbaar, zoals de Romeinse, de Milanese oi Ambrosiaanse die nu
nog altijd wordt beoefend, de Spaanse of
Mozarabische, de Galicaanse en de IersBritse of Keltische in het Westen, en in het
Oosten de Byzantijnse, de Oost- en Westsyrische, de Koptische enz. in West-Europa
maakte de Paus, in navolging van de Romeinse keizer, hoe langer hoe meer aanspraak op een leidende rol. Vanaf de 6de
eeuw scheidde het Oosten zich van het
Romeinse rijk af, de breuk werd definitief in
1054.
Aan het eind van de 6de eeuw voerde paus
Gregorius I een hervorming van de Romeinse liturgie door. Verscheidene pausen hadden zich met de ordening en verzameling
van de Romeinse melodieën beziggehouden, waarschijnlijk ook Gregorius. In de loop
van de 7de eeuw werden de melodieën wat
gepolijster, met het oog op de liturgische
uniformiteit in het Westen, wellicht onder
aanvoering van Rome. De pausen slaagden

hierin door steun van de Karolingische monarchen. Onder Pepijn, die regeerde van 751
tot 768, werd Gallië, onder Karel de Grote
(768-814) het hele Frankische rijk onder
Romeinse invloed gebracht. De centralisatie
betrof in de eerste plaats het bestuur en het
kerkelijk recht, en dan de liturgie en het
Gregoriaans gezang. Pas in deze tijd werd
het Gregoriaans met de autoriteit van paus
Gregorius I verbonden.

SCHOLA CANTORUM~
We zouden dus kunnen stellen dat de
verdienste van Gregorius I was dat hij door
het scheppen van orde in de liturgische
gezangen, aan de basis lag van een grotere
eenheid in de Westerse kerkzang.
Het Gregoriaans werd in Rome door een
speciaal koor gezongen, dat zelf haar zangers vormde en daarom schola cantorum of
„zangersschool" genoemd werd. De schola
cantorum werd door Gregorius geïnstitutionaliseerd. Naar het voorbeeld van deze „Romeinse school" werden in heel Europa zangersscholen opgericht. Belangrijk waren o.a.
die van Tours, Metz en Sankt-Gallen in
Zwitserland.
Het Romeinse Gregoriaans ontwikkelde
zich verder m de Middeleeuwen en het
repertoire breidde aanzienlijk uit. Hierdoor
onstonden echter grote verschillen tussen de
verschillende zangerscentra.
Indien het Gregoriaans al in staat was de

andere vormen te verdringen, zo was het niet
helemaal in staat zijn eigen traditie te handhaven. Dit verlies kan nauwelijks worden
toegeschreven aan de opkomende meerstemmigheid, die onderlinge aanpassing der
stemmen verwachtte en derhalve enige opoffering van hun gelijkheid. Het verlies van zijn
traditie was eerder toe te schrijven aan de
invloed van volkomen verschillende ritmische begrippen buiten het gezang om.
Reeds in de elfde eeuw werd het verschil
tussen lange en korte lettergrepen in de
liturgie onzeker en werd het hoe langer hoe
meer prijsgegeven, aangezien zelfs de notatie te vaag was om dergelijke verschillen aan
te duiden.
De notatie in de vroege middeleeuwen was
vanaf de negende eeuw overwegend ,,neumatisch (Neumen, in het Grieks neuma:
wenk, gebaar bij de koorleiding). Zij gaf met
bepaalde tekens de essentiële toonschreden
en kombinaties hiervan aan, die samen de
melodie vormden.
Het zwakke punt der neumatische notatie
was het ontbreken van enigerlei aanduiding
ten opzichte van toonhoogte en tijdsduur.
De neumen konden derhalve alleen voor
vokale muziek gebruikt worden, waarin men
de toonhoogte door overlevering kende en
het ritme oratorisch was, zonder metrum en
tempo.
Het tempo en de sterktegraad werden
echter een tijdlang aangegeven door zgn.
Romaanse letters, vermoedelijk uit de achtste eeuw, zoals bijv. b voor bene of goed, c
voor celeriter of vlug, e voor expectare of
aarzelen, f voor frangore of zeer sterk.
Later, in de tiende eeuw, begon men in het
zuiden van Europa de neumen uit elkaar te
zetten, zodat, gelijk bij de tegenwoordige
schrijfwijze, hun hoogte meer overeenkwam
met de toonhoogte. Op het einde van die
eeuw werd een enkele rode lijn ingevoerd,
het begin van de latere notenbalk, voor de
toon /, waaromheen de andere noten op een
niet nader bepaalde afstand werden gegroepeerd.
Tenwijl de afstand van de noten onderling
in latere manuscripten dus nauwkeuriger
werd, liet de tijdsduur nog steeds te wensen
over. Het ritme van de gregoriaanse gezangen is derhalve nog steeds een open vraag
en vaak aanleiding tot kontroversen geworden.
In de 16de eeuw stelde het Concilie van
Trente paal en perk aan de nieuwe scheppingen, stromingen en interpretaties, zodat er
een herziene uitgave van het het Gregoriaans kwam: de Editie Medicea van 1614.
De bronnenstudies van de monniken van
Solesmes leidden in de 19de eeuw tot de nu
gebruikelijke Editio Vaticano van 1907 met
het Romeinse en Middeleeuwse repertoire
van ca. 3000 melodieën.
(ts)
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DE KONTROVERSE VAN WATOU

De gerestaureerde St.-Bavokerk opgefleurd met eigentijds artistiei( weri(.
ADVERTENTIE

Watou is een dorp met zo'n 1500-tal inwoners, gesitueerd aan de Vlaams-Franse
grens en een deelgemeente van Groot-Poperinge. Watou verhoudt zich tot de stad Poperinge als tot een dienstencentrum en slaagt
er overigens in het karakter van een gesloten
lokale gemeenschap te behouden. De dorpskern van Watou is beschermd en daarnaast
lopen er renovatieprojekten met als doel het
patrimonium voor allerhande erosie te vrijwaren.
Een tiental jaren geleden weerklonk voor
het eerst de lokroep van Watou. Dit grensdorp werd een pleisterplaats van jaarlijks
terugkerende artistieke manifestaties die
voor een meer dan lokale uitstraling zorgen.
De media kregen meteen oog voor de kontroverse die in Watou gretig werd uitgestald:
het brengen van geavanceerde kunst in een
roerloos gebleven dorp en de Gregoriaanse
festivals. Sinds die tijd klinkt de naam Watou
bekend in de oren en wordt geassocieerd
met artisitieke manifestaties die nivo halen.
Anderzijds leerde de Watouse bevolking
zich beredderen om vele duizenden gasten
te ontvangen in een onthaal dat bij de
bezoekers diskreet overkomt.
Aldus geniet Watou bekendheid om twee
vaste artistieke manifestaties: de jaarlijks
terugkerende zomertentoonstelling (doorgaans aan plastisch werk voorbehouden) die
gegangmaakt wordt door de dichter Gwij
Mandelinck en om de drie jaar de festivals
met Bernard Deheegher, leider van het Gregoriaans Koor van Watou, als propagandist.

Deze week
in Knack Magazine
Een socialist in deze tijd
Franli Vandenbrouclte is twee jaar voorzitter van de SP.
En eigenlijlc is hij nog altijd op zoeli naar een nieuwe
dynamielt voor zijn partij. Waar wil hij naartoe?
Een gesprek over een socialisme van de vrijheid,
deze week in Knack.
Zo gebeurde Tsjernobyl
Grigori Medvedev werkte als
nucleair ingenieur in de
kerncentrale van Tsjernobyl. Hij
kende de mensen en de
mankementen van de reaktor.
Omdat zo'n ramp zich niet meer zou
herhalen, schreef hij een boek over
zijn ervaringen. Zo gebeurde
Tsjernobyl. Een gesprek, deze week
in Knack.

Het spook van de IJzeren Rijn
Vlaanderen is niet tevreden over de
investeringsplannen van de
Belgische spoorwegen, en dan
vooral over het ontbreken van de
IJzeren Rijn daarin. Schuilt
daarachter een Waals plan voor de
regionalizering van het spoor? Voor
en tegen, deze week in Knack.

De Keiten in Venetië
We hadden het even niet in de
gaten, maar het eerste Europa was
dat van de Kelten. Ze stichtten
Parijs, Londen, Dublin en Milaan.
Een bericht over de grote Keltenshow in Venetië, deze week in
Knack.

En meer...
• Afrika: Gesprek met Hélène
Passtoors over ontwikkelingshulp,
bekeken vanuit het Zuiden • Portret:
Pierre Romeyer, banzaï voor de
chef • Voetbal: Voorzitter Paul
Nagels over leven en dood van
Beerschot.
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TENTOONSTELLING

Pieter Paul Rubens overleed op 30 mei
1640 m zijn schitterende patncierswoning
aan de Wapper te Antwerpen De 350ste
herdenking van zijn sterfdag werd trouwens
in de loop van 1990, op ruime schaal, over
heel Europa in de verf gezet
Deze eminente vertegenwoordiger van de
Barokkunst doorstaat immers de vergelijking
met de allergrootsten uit de Westeuropese
kunst Giotto, Michelangelo, Velasquez,
Goya, Picasso e a Intussen is het wetenschappelijk duidelijk geworden dat Rubens
een omvangrijk oeuvre heeft nagelaten,
waarvan hij zelf met persoonlijk als verantwoordelijke uitvoerder kan beschouwd worden
Om te kunnen voldoen aan de talrijke
bestellingen en opdrachten, organiseerde
Rubens een zogenaamd ,,schildershuys" of
atelier, waarin vele discipelen hun vorming
verkregen en opgeleid werden tot werkelijk
zelfstandige en volwaardige medewerkers
van de meester Sommigen onder hen ontgroeiden vrij snel het zuivere kopieerwerk en
ontwikkelden zich tot autonome meesters
Tematisch en stilistisch blijft hun werk echter
sterk aanleunen bij de karakteristieken van
het grote Rubens-voorbeeld Rubens deed
trouwens bewust beroep op zeer bekwame
zelfstandige kunstenaars Hijzelf stond dan
garant voor de zogenaamde ,,inventie" of
het ontwerp, de uitgangsgedachte, en vastgelegd in rake modelli Die ontwerpmodellen
werden dan door de medewerkers uitvergroot en verwerkt in de grootse taferelen, die
ons zo vertrouwd zijn van Rubens en zijn
omgeving
Met 46 vakkundig uitgezochte tekeningen
en prenten uit de eigen rijke verzameling van
het Antwerps Prentenkabinet, wordt het tekenkundig en grafisch meesterschap getoond van een aantal kunstenaars uit Rubens' onmiddellijke omgeving Vrijwel allen
stonden onder zijn rechtstreekse beïnvloeding Slechts een Deodaat del Monte, Jacob
Moerman, Justus van Egmont en Willem
Panneels hebben met zekerheid hun vorming en opleiding genoten in het atelier van
Rubens Anderzijds zijn we goed ingelicht
over de zelfstandig werkende kunstenaars
op wie Rubens vrij regelmatig beroep deed
voor bepaalde deelopdrachten Zo verzorgde Jan Breugel I veelal de bloemenpartijen in
zijn schilderijen, terwijl Frans Snyders en
Paul de Vos stillevens of dieren uitschilderden Jan Wildens was dan weer vaak verantwoordelijk voor bepaalde landschappen De
meest illustere ,,figurenschilder", ooit werkzaam m het ,,schildershuys" van Rubens,
was uiteraard Antoon Van Dyck Deze samenwerking uit kommerciele noodzaak
kwam wellicht nog het best tot uiting in de
opdracht aan Rubens voor de dekoraties bij
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Jan Bruegel, geëtst door Antoon Van Dijck (Antwerpen 1599 - Londen 1641)
de Blijde Intrede van de kardinaal-infant
Ferdinand in Antwerpen in 1635 en de realisatie van een zestigtal mitologische voorstellingen voor de Torre de la Parada, het
jachtslot van de Spaanse koning Filips IV
Zo deed Rubens voor deze opdrachten
beroep op o a Jacob Jordaens, Cornells de
Vos, Cornells Schut, Jan Boeckhorst, Erasmus Quellinus II en Theodoor van Thulden
Deze kunstenaars zijn dan ook op deze
tentoonstelling vertegenwoordigd door eén
of meer bladen Verder zijn er ook fraaie
tekeningen te bewonderen van Rubens'
kunstvriend Hendrik van Balen I en Filips
Fruytiers

STERKE GRAFISCHE
IMPULS
Bij het aanschouwen van reproduktiegrafiek naar Italiaanse meesters, moet Rubens
het belang van dit medium hebben ingezien
Zo werden er inderdaad pareltjes van pikturale grafiek op de markt gebracht naar oorspronkelijke schilderijen van bij voorbeeld
Titiaan Rubens' bemoeienissen met betrekking tot de grafiek waren zeer verregaand en
uiterst veeleisend ten opzichte van jonge
graveurs Deze intense samenwerking tus-
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sen de meester en de met zorg geselekteerde grafische reprodukteurs heeft er dan ook
voor gezorgd dat dit grafisch oeuvre van
mensen als Chnstopher Jegher, Lucas Vorsterman en Paul Pontius thans tot het puik
mag gerekend worden van de Rubensgrafiek
in het bijzonder en trouwens van de hele
Europese prentkunst in het algemeen
Het gaat hier om een kleine maar dus des
te meer overzichtelijke en bevattelijke tentoonstelling met de grootmeester Rubens als
centrale uitgangspunt De rijkdom van het
eigen patnmonium is hier inderdaad zo overtuigend, dat hiermee terecht naar buiten
getreden wordt
In een tijd van reveil voor de diverse
mogelijkheden van de grafische ekspressie,
mag zeker in de loop van volgende maanden
met voorbij gelopen worden aaan het Antwerpse Prentenkabinet
Dirk Stappaerts
- Rondom Rubens: tekeningen en prenten
uit eigen verzameling, tentoonstelling in
tiet Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen, Vrijdagmarkt 22-23. Aile dagen van
10 tot 17u (behalve op 9 mei), inkom: 75 f r.
(met gebruikelijke verminderingen, 30 fr.).
Rijk geili. katoiogus: 750 f r. Nog tot 23 juni
'91.

POËZIE

MEXIKAANSE POËZIE
Begin dit jaar verscheen bij de Leuvense
Schrijversal<tie een dichtbundel van de Mexikaanse dichter-auteur Homero Aridijs.
Aridijs is niet de eerste de beste. Op 19jarige leeftijd sleepte hij al een beurs in de
wacht om zich aan de poëzie te wijden. Hij
studeerde af als licenciaat Letteren en Wijsbegeerte en vanaf dan verschijnen er regelmatig dicht- en verhalenbundels van zijn
hand. Hij wordt gevraagd voor lezingen aan
de meest prestigieuze Amerikaanse universiteiten, verblijft tussen 1969 en 1972 als
visiting lector in de VS. Vanaf 1972 geraakt
hij verzeild in de diplomatie, niet ongewoon
door dichters in Mexiko, en wordt in 1976
ambassadeur in Zwitserland, later in Nederland. In de jaren 80 organiseert hij poëziefestivals, wordt direkteur van kulturele organisaties, geeft lezingen over de hele wereld en
blijft hij bovenal schrijven en dichten. In 1985
sticht hij de Grupo de los Cien (De groep van
de Honderd) in Mexiko-stad, artiesten en
intellektuelen die zich verzetten tegen de
vervuiling van de stad Mexiko.
Aridijs woont als vertegenwoordiger van
de Groep de wereldkonferenties bij voor het
behoud van het Amazonewoud (1988) en
over de ozonlaag (1989). Zijn poëzie staat in

het teken van die strijd, en dat is volledig te
begrijpen. Mexiko-stad is immers één van de
meest verontreinigde steden ter wereld.

FEDERAAL AFVAL...

^

Deze bundel Nieuwe uitdrijving uit het
paradijs klaagt met een soort dichterlijke
rationaliteit en een ingehouden lirische gedrevenheid de vernietiging van de aarde
aan. De gedichten hier bijeen gebracht vormen een duidelijk afgerond geheel. Het omvat twee reeksen, waarvan de eerste acht
gedichten telt en de tweede, Arboles (Bomen) getiteld, achtendertig. De bundel wordt
afgesloten met drie niet genummerde gedichten : Poema de amor en la ciudad de
Mexico, Los rios en No es la piedra de los
sacrificios.
Arijldes heeft de gewoonte zijn gedichten
te nummeren. Zijn poëzie wordt gekenmerkt
door een sterke band met de natuur. Uit zijn
gedichten spreekt een nauwe betrokkenheid
met de regen, de zon, de bergen, kaktussen,
vlinders en bomen. Maar er komen ook
elementen naar voor die aan de mitische
verhalen van zijn voorvaders, de Azteken en

de Maya's doen denken. Maar ook de stad
intrigeert Aridijs. Hij observeert de mensen
die aan de rand van de samenleving staan,
ouderlingen, armen, hoeren. Een sterk voorbeeld daarvan is gedicht nummer 14, Federaal afval. Tegenover de onzichtbare vulkanen op de vuilnisbelten van de kale hellingen, grazen de mensen hun dagelijkse
smog.
Dit is een bundel die beklijft. Elke lezer
voelt zich hierdoor direkt aangesproken, het
laat je niet onverschillig. Zoals Arijidis zelf
zegt: „Ik wil voor de toel<omst schrijven,
maar als de vernietiging van het leefmilieu
aan het huidige tempo doorgaat, eindigt die
toekomst op de dood."
Tenslotte mag het trefzekere vertaalwerk
en de boeiende inleiding van Eugene Van
Itterbeek niet onvermeld blijven. De gedichten staan trouwens in het Nederlands en
Spaans naast elkaar afgedrukt wat maakt dat
deze bundel niet alleen voor mensen met
kennis van de Spaanse taal toegankelijk is.
Peter Desmet
- Nieuwe uitdrijving uit het paradijs. Homero
Aridijs. Uitg. Leuvense Cahiers, Europese reeks
nr. 93 - 290 fr.

DE RETORIEK VAN DE OORLOG
De Universitaire werkgroep voor Literatuur
uit Leuven geeft een driemaandelijks tijdschrift uit met als initialen WeL. Het maartnummer heeft als tema Oorlog en Media.
Gewoontegetrouw geeft het ruime kansen
aan jongeren met zowel kortverhalen als
poëzie. Bekroonde essays komen ook aan
de beurt.
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Wil men de waarheid kennen, zo schrijft
hij, is het raadplegen van verschillende bronnen uiteraard een eerste noodzaak.
In deze bikkelharde komputertijd blijft een
riem onder het hart dat er altijd weer opnieuw
jongeren opduiken die zich gebeten voelen
door de muze.
Uit enkele zeer beloftevolle gedichten pikken wij er een uit van Koen T'Sijen, getiteld
De grijsaard. Kort en goed zegt het ons veel;

DEBUTERENDE
DICHTERS
Als geboren pacifiste spreekt het essay
over De retoriek van de oorlog ons tenzeerste aan. Voornamelijk verwijzend naar G.
Onwell waarschuwt de auteur Hans Devroe
voor de walgelijke manipulatie van de pers in
deze Golfoorlog, waar termen als doden en
vermoorden vervangen worden door elimineren, uitschakelen, likwiderren, chirurgische
ingreep. Vijand wordt vervangen door oorlogsmisdadigers, terrorist, monster en zoveel fraais meer. Er is vooral gewerkt met
afwezigheid van beelden. Geen foto's of
video van gewonde en gedode soldaten of
burgers. Alsof een oorlog ,.clean" kan zijn,
klaagt Devroe aan.

„Wachten op niemand
Even. Het perron
loopt dood. Trein
in het oneindige.
Sterven in de armen
van de verte. Kort.
Herinneringen flitsen.
Alleen is niet meer.

In de pers werd de oorlogstaai in de
Golfoorlog weggemoffeld en vervangen door termen als chirurgische ingreep, eliminatie,... Alsof oorlog
,,clean" kan zijn...
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Verder geeft WeL onder de titel Het wereldje zeer goede informatie over wat er
zowat reilt en zeilt in de wereld van de
literatuur. De laatste bladzijden zijn gewijd
aan recensies. Een abonnement kost de
luttele som van 300 fr.. Een aanrader.
Hilda Uytterhoeven
- WeL. Redaktiesekr.: Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67/15 te 3000 Leuven. Bankrek.: 6456201617-54 - tel. 016/22.93.24.
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VLAKBIJ EN ELDERS

PARA-MEDISCHE VOORUITGANG
STAAT NIET STIL
Gezondheid is In onze zwaarbelaste tijd en
wereld meer dan ooit een zorg van velen
geworden. Normaal dat de kommercie daarop inspringt. Zo ontstaan er talloze nieuwe
produkten. Maar ook nieuwe begrippen. WIJ
kijkt naar twee ervan.

DOE-HET-ZELF
DIAGNOSES
Je ziet ze In onze grote stations wel eens
staan: apparaten om, mits inworp van een
muntstuk, je kondltie te peilen. U twijfelt aan
de waarde ervan? Wij ook. Betrouwbaarder
is de goede oude termometer, men heeft
koorts of niet. Maar er bestaan nu ook allerlei
hulpjes om thuis zelf de bloeddruk te meten,
glucose, cholesterol, voor het bepalen van
zwangerschap, enz.
In 1989 werd In de Verenigde Staten ruim
400 miljoen dollar uitgegeven a^n wat daar

home diagnostics heet. De geneeskundige
wereld kijkt er met argwaan naar. Kan de
konsument de al dan niet betrouwbare, zelf
vergaarde gegevens wel juist interpreteren?
Leiden deze huisdiagnoses niet vaak tot
ingebeelde ziekten? In verschillende landen
wordt dan ook aangedrongen op wettelijke
normen betreffende de kwaliteit, de nauwkeurigheid en de duidelijkheid van het paramedische thuiswerk. Laten we 't voorlopig
dus toch maar bij de dokter houden.

SUBLIMINALE
BOODSCHAPPEN
Zelf schreven we ooit een kort verhaal over
een neo-fascistische organizatie die haar
embleem Ingang wou laten vinden door het
om de zoveel beelden in te lassen in publiekfilms. De toeschouwer zou dat vizueel niet
merken, maar de hersenen zouden het beeld
onbewust registreren en er vertrouwd mee

worden. En jawel, de werkelijkheid overtreft
de verbeelding.
Een Nederlands yoga-leraar en ontspanningsterapeut, Dick de Ruiter heeft een
reeks cassette-bandjes ingesproken met
rustgevende boodschappen in kombinatie
met kalmerende muziek of natuurgeluiden.
Zo hoort men deze laatste, terwijl de nagenoeg onhoorbare boodschappen door het
onderbewustzijn opgenomen worden. Bij
herhaald beluisteren zorgen zij als het ware
voor een werkelijke herprogrammering van
de luisteraar, die effektief tot rust komt.
Deze psichologische techniek noemt men
het doorgeven van .subliminale boodschappen'. Er bestaan zo niet enkel bandjes om te
ontspannen, maar ook om vlugger en beter
te slapen, om zich te koncentreren, om auto
te rijden zonder stress, om te leven zonder
alhokol of roken, enz. Voor meer informatie
over de nu verkrijgbare cassettes kunt u
terecht bij: Oasis Enterprises, Zwolle, Nederland, telefoon 31-038-214993.
(NvB)

VLAAMSE AUTEURS
IN HET BUITENLAND BEKROOND
Terwijl bij ons dichter, romancier en essayist Eri/f Van Ruysbeek voor zijn gezamelijk
werk bekroond werd met de Prijs der Vlaamse Provinciën, oogstten twee Vlamingen ook
literaire lauweren in het buitenland.

Aan auteur en kritikus Koen Vermeiren
werd onlangs de VIsser-NeerlandiaprIjs 1991
toegekend voor zijn toneelstuk „De droomexpress." De jury (Nico Hiltrop, Hugo Meert
en WIm Spekking) selekteerde Vermeirens

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
In VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte luxekamers.
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B F
per persoon.
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WIJ — 3 MEI 1991

Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81 10.17
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toneeltekst uit meer dan zestig andere inzendingen uit Nederland en Vlaanderen. De
Vlaamse rage bij onze noorderburen reikt
dus toch wel verder dan streekbieren. Vogelenmarkt en Urbanus.
De prijs, die 8.000 gulden bedraagt, wordt
nog dit voorjaar uitgereikt. Het bekroonde
werk gaat in september In première bij Theaterspektakel in Herentals.
Bob de Nijs Is reeds geruime tijd bekend
voor zijn opmerkelijke poëzievertalingen van
het Katalaans naar het Nederlands. Voor die
vertalingen en dan vooral deze van de bundel Tirant lo Blanc kreeg hij in Barcelona de
internationale Premio Ramon Llull.
De toekenning van deze prijs aan een
Vlaming huldigt niet alleen een begaafd en
durvend vertaler, maar houdt tevens een
duidelijke erkenning In van het belang en de
literaire waarde van onze taal. Vlaanderen
en Katalonië is het blijkbaar ernst met het
streven naar een Europa van de regio's. Op
kultureel gebied altans toch.
(NvB)

WIJ-PROMOTIE
ADVERTENTIE

VERENIGING VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN

UITNODIGING VOOR
25 WIJ-LEZERS

U, ALS VLAMING
BENT U REEDS AANGESLOTEN
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS
VAN UW STREEK?

SEKRETARIATEN
WZ-ZIEKENFONDSEN:

i,

PROVINCIE ANTWERPEN:
MECHELEN, Hoogstratenplein 1 tel. 015/20.36.40
HEIST OP DEN BERQ, Bergstraat 89 tel. 015/24.73.65
MOL, Turnhoutsebaan 15 lel. 014/31.27.16
ANTWERPEN, Amerlkalel 21 tel. 03/237.32.10
BORNEM, Kraanweg 21 tel. 03/889.16.19
LIER, Antwerpsestraat 145 lel. 03/480.89 81
PROVINCIE BRABANT:
OVERUSE, Schapenweg 2 lel. 02/687.95.42
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel. 02/759.71.49
GOOIK, Groeningenveld 15 tel. 02/532.03.29
ANDERLECHT, Nlnoofsesteenweg 228 tel. 02/523.87.77
LEUVEN, Blijde Inkomststraat 6 tel. 016/23.90.85
LEUVEN, (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139
tel 016/26.11.11
LENNIK, Markt 15 tel. 02/532.01.72
PROVINCIE LIMBURG:
GENK, Nieuwstraat 35 tel. 011/35.67.53
BREE, Nieuwstadsiraat 10 tel. 011/47.23.03
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
GENT, Holstraat 21 lel. 091/23.52.27
AALTER, Ter Walle 12 tel. 091/74.25.00
EKE, Steenweg 249 tel. 091/85.50.10
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel. 091/30.79.09
MELLE, Brusselsesteenweg 359 tel. 091/52.39.38
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel, 091/77.23.51
AALST, Stationsplein 12 tel. 053/78.52.75
NINOVE, Onderwijsstraat 5 tel. 054/32.21.54
ZELE, Lokerenbaan 16 tel. 052/44.83.03
BRAKEL, Markt 19 lel. 055/42.51.88
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 lel. 03/775.66.66
SINT NIKLAAS, Kalkslraat 64 tel. 03/776 51.12
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN:
BRUGGE, Katelijnestraat 115 tel. 050/33.22.24
KORTRIJK, Gr. Gwijde van Namenstraal 7

-:a -h
Harold Van de Perre

/^'•'

Pieter Breugel de Oude

BREUGEL TEN HUIZE VAN...
HAROLD VAN DE PERRE
Op v\/oensdag 8 mei aanstaande toont BRTN de tweede aflevering van de Breugelfilms. Op
die dag om 20u stipt nodigt de redal<tie 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 bekommentarieert 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 in (telefoon niet vergeten!) en sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel.
Uit de antwoorden worden 25 gelukkigen gevist. Mis deze kans niet!

tel. 056/22.56 98
MENEN, leperstraat 65 tel. 056/51.06.91
ROESELARE, Sint Michielstraal 23 lei 051/20.83.45
IZEGEM, Nieuwstraat 29 tel. 051/20.83.45
WZ-doelstellIngen:
— Uitbouw van een Vlaams, niel-partij-poliliek gebonden, ziekenfondswezen.
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de
gezondheidszorg.
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal
kultureel front.

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

JA,
ik wil de Breugelfilm ten
huize Harold Van de Perre
meemaken.
Naam:
Adres:

TeL:
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KULTUURDAG

KULTUUR ZONDER MUUR
„Kunst is bij uitstek de taal waarin een
gemeenschap haar gesprel< 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 partikulleren
plichten hebben om de kunsten te aktiveren.

De Deep Creek Jazzuits uit Diepenbeek of „Deep Creek", vinden hun
voornaamste Inspiratiebron In sfeervolle traditionals.
Zonder muur, omdat de regio Vlaanderen zijn identiteit op het internationale
forum wil bevestigen.
Zonder muur, omdat wij samen met
Nederland de stap naar Europa willen
voorbereiden.

PROGRAMMA
Vanaf 10u.30tot 18u. lopen kunstmanifestaties naar ieders gading, maar de dag
begint om
lOu. met een gedachtenwisseling over
de toekomst van de kleine kuituren in
Europa. Na een inleidend referaat door
Maarten Mourik, gewezen Unesco-ambassadeur, debatteren André De Beul

(VU), Aad Nuis (D66) en Oscar De Wandel (sekretaris van de Taalunie). Moderator is Wllfried 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.
10U.30 optreden van:
- Scaldis Cantat (koor) in de de Kapel
- Kabaret Onzing in de Kloosterzaal
- „ De weg die je niet kiest,, Poëzieprogramma door woordkunstenaar Hugo
Van der Cruyssen in de E.Weynszaal
12U.30 Middagpauze met
- Deep Creek-jazz
Uu.Namiddaggebeuren met
- Kinderprogramma in het Auditorium
- Theo Mertens (kamerkoperkwintet) In
de Kapel
- Tars Lootens (solo-piano) in de Kloosterzaal
- Poëzie in de E.Weynszaal
15U.30
- Vier op 'n Rij (Hedendaagse blokfluitmuziek) in de Kapel
- Cierlycke Danseryen in de Kloosterzaal
iru.30 slot

Roestvrij brengt vanaf 14 u. 30 pittige, swingende Nederpop op dé
Groenplaats.
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Doorlopend zijn er tentoonstellingen
van beeldhouwwerk, steendruk, kalligrafie en origami, enz...

KULTUURDAG

'T ELZENVELD ANTWERPEN 5 MEI
• Het deelnameticket geeft 50% reduktie
voor een bezoek aan het dagbladmuseum, Abraham Verhoevenhuis, in de
nabijgelegen Lombardenvest 6. (50fr. +
drankje).
• Er is kinderopvang.
• I n de buurt zijn eet- en drankgelegenheden bij de vleet. In 't Elzenhof is een
kafetaria waar kan gepiknikt worden.
• Parkeergelegenheid in betaalparking
Oudaan in de buurt, open tot 18u.
Gehandikapten met kaart kunnen parkeren op P-Elzenveld
• W i e met de trein komt (Centraal station)
neemt aan Frankrijklei tram 12 of 24 of
Bus 1 tot Nat. Bank.

VOORDE
KLEINSTEN
Onder begeleiding kunnen de kinderen
om 11 uur 's voormiddags de voorstelling
„Dansende Slangen" van kinderteater
Kiekeboe bijwonen in de Stadsschouwburg.
In de namiddag, om 14.30 uur, brengt
Papa Chico zijn wervelend spektakel
„Kinderkaroussel" in het auditorium van
't Eizenveld.

Een van de optredende groepen is „Vier op 'n Rij", een vermaard invartet
dat hedendaagse bloldluitmuzielt brengt. Een ware belevenis I

POËZIE IN 't ELZENVELD
Op de kultuurdag van 5 mei a.s. werd
ruime plaats toegemeten aan poëzie,
zowel in de voor- als in de namiddag.
Om 10u30 start in de E. Weynszaal van
't Eizenveld het poëzieprogramma De
weg die je niet kiest, 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...

BUITENGEBEUREN
Twee fanfares spelen in de buurt
Om 14U.30 begint op het Groenplein het bultengebeuren met een
optreden van de live funk en rap
band L.J.Jones and the vok;es
(voorprogramma) en de n'ederpopgroep Roestvrij.
Dit is een organisatie van VUJO

In de namiddag vanaf 14u. brengt
Kuituur Zonder Muur een klavertjevier
van Vlaamse dichters.
Patrick 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.
Kris Geerts («1951) heeft in de poëziewereld zijn sporen verdiend, want acht
gedichtenbundels van zijn hand versche-
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nen 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 voigens nachtegalen zal ook
u bekoren op zondag 5 mei.
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 I
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ZEG MAAR MIJNHEER JOHNSON
De Britse romancier Joyce Cary werd geboren op 7 december 1888 in Londonderry
(N. Ierland) en overleed op 29 maart 1957.
Daartussenin studeerde hij kunstgeschiedenis aan het Trinity College in Oxford en werd
ingewijd in de Schone Kunsten in Edinburgh
en Parijs. Na een kort verblijf in het MiddenOosten werd hij in 1913 bestuursambtenaar
in Nigeria en nam in Afrika deel aan de
eerste wereldoorlog. In 1920 keerde hij om
gezondheidsredenen terug naar Engeland.

KRONIEK VAN AFRIKA
De romans van Cary zijn gekenmerkt door
een boeiende karaktertekening en door een
vaak satirische kijk op mensen en dingen.
I^en noemt hem een der belangrijkste Britse
romanciers van zijn tijd, omwille van zijn
opvallend inlevingsvermogen in zijn personages. In totaal schreef hij zestien romans,
waarvan enkele Afrika tot onderwerp hebben : Aissa saved (1932), An American visitor
(1933), The African witch (1936) en Mister
Johnson (1939), deze laatste nu verfilmd
door Bruce Beresford, die o.a. roem oogstte
met Breal<er Morant, Tender Mercies, Crimes of the heart en Driving Miss Daisy.
Reeds eerder werd er een roman van Cary
verfilmd, het schitterende The horse's mouth
met een even onvergetelijke Alec Guinness.
En ook nu weer overtreft de filmkunst zichzelf. Meneer Johnson is de uitbeelding van
de psichologie van de primitieven. (Achteraf
bekeken kun je je zelfs afvragen of Jef
Geeraerts zich hier niet gaan bevoorraden is
om zijn verhaal over Matsombo te schrijven).

TE SPEELS
Het verhaal speelt zich af in Nigeria in
1923. Mister Johnson {Maynard Eziashi, een
revelatie, die verdiend met de Zilveren Beer
voor beste akteur op het Berlijnse Filmfestival ging lopen) is een erg pittoreske kerel. Op
de vooruitgeschoven post, midden in de
jungle, is hij de zwarte partikuliere sekretaris
van de territoriale administrateur Harry Rudbeck (Pierce Brosnan).
In alles gedraagt Johnson zich Britser dan
eender welke Brit. Hij spreekt een verfijnd
Engels en vertoont een geraffineerdheid die
de Britten hem zelfs benijden, hij is een
meester in het ontwijken van wetten en
voorschriften en ontkomt steeds aan straffen
door zijn jovialiteit en onbezorgdheid - die je
het nut van een straf doet ontgaan. Mister
Johnson loopt altijd onberispelijk gekleed in
zijn witte tropenpak, een tropenhelm, blinkend lederen schoenen en het onvermijdelijke regenscherm van de Londense gentleman.
WIJ — 3 MEI 1991

Onberispelijk gekleed en gentleman tot in de tenen beschermt
Johnson (IVIaynard Eziashi) mevrouw Celia tegen de zon.

GEVAARLIJKE
BUITENSPORIGHEDEN
Harry Rudbeck stelt zoveel vertrouwen in
Johnson, dat deze er in slaagt zich steeds
opnieuw langs de administratieve kas te
bevoorraden met vers geld. Zijn boekhouding is onbestaande en hij laat zich graag
omkopen door vooral Arabische handelaars
die hem betrekken in louche praktijken, om
het geld dan te gebruiken om zijn beeldschone vriendin Bamu aan zich te binden.
Zijn gehechtheid aan Rudbeck en diens
vrouw Celia, laten hem weer eens een slinks
spelletje bedenken, wanneer Rudbeck het
plan oppert de buitenpost te verbinden met
de vitale centra van het land, door de bouw
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Meneer

van een hondervijftig kilometer lange weg.
Rudbeck stemt in met het vervalsen van de
boekhouding. Maar dan komt kontroleur
Tring aankloppen en binnen de korste keren
staat Johnson op de zandweg.
De Engelse handelaar Sargy Gollup {Edvi/ard Woodward) die zuipt als een lichtmatroos en er ondanks een zwarte minnares erg
racistische ideeën op na houdt, haalt hem uit
de put. Maar Mister Johnson kan het niet
laten en in afwezigheid van Gollup richt hij
een feestje aan in diens magazijn. Gollup
keert te vroeg terug en dat leidt tot een
botsing tussen de twee mannen. Hoe het
verder verloopt leze men in de schitterende
roman of men gaat kijken - en snel - wanneer
de film in de buurt is, want mooie liedjes
duren meestal niet lang.
Willem Sneer
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OPGAVE 84

6

HORIZONTAAL
3. Politieke of godsdienstige stroming die
wel hoog, maar niet breed is (4)

B

6. Zulke vertrekken vind je in geen enkel
huis (8)
8. Westvlaamse gemeente waar ijs en
sneeuw voortdurend smelten (7)

(11)
15. Naar keuze kun je de vruchtjes van deze
plant als smaakmaker of als geneesmiddel gebruiken (4)
16. Zet hier Vlaams voor, en je hebt de
strekking van dit blad (9)
17. Zwartmakerij (6)
18. In zulke smalle uithollingen bevindt zich
toch een hele universiteitsstad (7)

10

9

9. Reeds hulpbehoevend op het moment dat de pompiers uitrukken (10)
12. Dit verkeersmiddel voert je langs gelegenheden waar flink gedronken wordt

13

12

15

17

1
•

14

16

19. Frans, maar niet in 't Frans (3)
20. Van deze groep leerlingen is de eerste
de beste (4)
19

18

• •
20

VERTIKAAL
1.
2.
4.
5.
7.
10.

Nog kleiner dan een stip (6)
Zijkant (5)
Spijtig of pijnlijk geluid van beentjes (13)
Vriend van z'n wagen (8)
Valse profetessen (12)
Muziektekens voor de meest bekeken
bewoners van de zoo (8)
13. Zoals je heet, kom je onzacht op de
grond terecht (7)
14. Bedrieglijk en absoluut niet rechts (6)

SATERDAG
Miss België: na les muscles...
...nu ook les fesses Fiamandes
NMBS: langste treinrekord.
Er kwam geen Oostende aan.

EEN BEETJE
MEER TIJD
Omwille van een aantal praktische
beslommeringen, waaronder de gebruikelijke postperikelen, geven wij u van
nu af aan een week meer de tijd om uw
hersenen te pijnigen.
Volgende week vrijdag maken wij
dus de oplossing én de winnaar van
opgave 83 bekend. De trekking uit de
juiste inzendingen gebeurt op woensdag 8 mei om 12 uur. Zorg er dus voor
dat uw antwoord tijdig op de redaktie is I
Dank voor uw begrip en veel sukses!

Rode Duivels ondergaan...
...Lothar Matthaus-effekt.
„ACV. Het betere werk"
Een weekeindje Poupehan?
ABVV geeft sponshanddoek kado
Onderdeel van tekstielplan?
Vandenbroucke opnieuw verkozen
Frank zit weer op rozen

AHASVERUS

VVKSM niet op betoging
In de knoop met Vlaamse beweging?

"Bakterie gezocht om Trabant op te
eten", las Ahasverus
De Stasikrobe?
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TELEVISIE

ZATERDAG 4 MEI

ZONDAG 5 MEI

MAANDAG 6 MEI

TV 1

TV 1

09 30 Een computer ook in jouw klas; 10 00
Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migranten,
16 15 Ivanhoe, 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.
19 55 Kwisliin
20 00 Baraka, spelshow
20 55 Eurovisiesongfestival, vanuit Rome
00 05 Vandaag
00 25 Sport op zaterdag
00 55 Coda, Muziek

TV 1

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag, praatkafee, 13 00 Huizen kijken, info, 13 20 Sunday Proms, koncert, 14 30
Schoolslag; 15 15 Kat en hond; 15 40 Cinderella-cup, danswedstrijden, 16 40 Space 1999, serie,
17 30 Jules unlimited, serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18 05 Nova Zembla, toer kwis, 18 55
Kom op tegen kanker-journaal; 19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend

14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitooi, serie, 17 53 Kwislijn,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 35 Dusty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 De man van de ambassadeur, sene
21 30 Tien voor taal, spelprogr
22 10 Op de koop toe, konsumentenmag
22 40 Kunst-zaken
22 45 Vandaag
23 05 Incredibiie, humor praatshow
23 35 Coda

TV 2
19 30 Nieuws; 19 55 Kwislijn; 20 00 Baraka;
20 55 Eurovisiesongfestival
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip club,
serie, 16 35 Doogie Howser, M.D, serie, 17 00
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-team,
sene, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 The color of money, film
23 10 Nieuws
23 40 A place tor lovers, film

01 10 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 13 20 De Vara matinee, koncert,
14 51 Neighbours, serie, 1514 Natuurmonument, De Wieden, dok, 15 45 Smakelijk eten,
dok; 16 06 De speurder; 16 54 Museumschatten,
kunstroof, 17 04 De kleine wijzer; 17 30 Nieuws;
17 35 Vroege vogels, milieumag , 1814 Vara's
Kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 16 Lingo, woordspel
19 48 Oppassen!!!, serie
19 57 Dodenherdenking
20 04 Natuur loopt met los
20 32 Flying doctors, serie
20 32 Flying doctorsuws, aktualiteiten
21 17 Herman van Veen in Carré
21 41 Achter het nieuws
22 11 Twee voor twaalf
22 51 De schreeuw van de Leeuw, kabaret
23 26 E.N.G., serie
00 14 Museumschatten
00 21 Nieuws

20 30 De Weg, serie
21 30 België in z'n blootje, bloemlezing
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De zijderoute, dok
23 40 Coda
VTM
12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30
Telebusiness, financieel-ek m a g , 14 00 Love
boat, serie, 14 55 Clip club, verzoekprogr, 15 00
Just you and me, kid, film, 16 35 Murphy Brown,
sene, 17 00 Dag Coco, dierenmag , 17 50 VTMsport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie,
19 00 Nieuws.
19 35 Waagstuk, kwis
20 00 De strangorianen, serie
20 30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Remington Steele, film
00 15 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 35 The Muppet show, 16 00
Lamers, praatshow, 17 00 Jonge mensen nu,
17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 17 55 De ridders
van het hete hangijzer, serie, 18 20 Crash, jongerenprogr, 19 00 Nieuws; 19 05 Waku Waku, spelprogr , 19 35 De Muppets herdenken Jim henson;
20 25 Hints, pantominespel
20 55 Ik heb al een boek, boekenprogr
21 40 Brandpunt, aktualiteiten
22 10 Het ouderlijk huis
22 40 House of cards, dramaserie,
23 40 Nieuws
Ned. 2

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 18 58 Over mijn lijf, gezondheidsmag , 1 9 30 Nieuws.
20 05 Ekologisch tuinieren
20 35 Oogappel, oudermagazine
21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 40 Jazz Hoeilaart
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Here's Boomer, gezinssene,
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, sene
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, automag
23 00 Goliath awaits, minisene
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Operation
Mozart, sene, 18 06 Beroemde verhalen, sene,
18 30 Paperclip, jongerenmag , 19 00 Nieuws.
19 20 Kunst & vliegwerk, jeugdsene
19 51 The Hollidayshow, spelshow
21 22 Hier en nu, aktualiteiten
22 06 Roseanne, sene
22 33 Cheers, serie
22 58 Medeklinker, muz gebeurtenissen
23 23 Het verschil, portret van Henk Heideveld
23 53 Nieuws

09 00 Babar de olifant; 09 25 De avonturen van
Tijn, poppensene, 09 35 Detective, TV-stnp,
09 45 Achterwerk in de kast internationaal;
10 00 Boter, kaas en deltawerken, kwis, 10 25
Van heinde en ver, jeugdsene, 11 00 Reiziger m
muziek; 12 00 TROS voetbal plus; 18 00 The
wonder years, serie, 18 25 Johnny, praatprogr ,
18 58 Moord-TV, popmag , 19 07 In living colour,
serie, 19 30 OnrustI, subkultureel mag , 20 00
Nieuws.
20 10 Blackadder, kom sene,
20 42 Jongens van de Witt, dok
21 07 Van Dis in de ijsbreker, talkshow,
22 07 Silex, sene
22 17 Naar de bollen
23 03 Nieuws

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20
Ontdek je piekje 15 30 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr, 16 00 Service salon, familietijdschnft, 17 30 Nieuws; 17 40 Kindermagazine;
18 30 Land in zicht, toer zoektocht, 18 50 Avro
sportpanorama; 19 20 De hoogste versnelling,
automag , 20 00 Nieuws.
20 25 De sterkste man van Nederland
21 35 Opsporing verzocht, programma ism politie
22 23 Avro televizier, aktualiteiten
23 00 L.A.Law, sene
23 43 Ontdek je piekje

Ned. 3

Ned. 3

Ned. 3

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai extra,
18 55 Nationale Herdenking; 19 30 Onbekend
monument;
19 45 Nationale Herdenking
20 25 Vaarwel, kinderen, film
22 05 Nieuws
22 15 Havinck, film

09 00 Nieuws; 10 00 Kerkdienst; 10 58 De Wilde
Ganzen; 11 00 Kinderen en gezinsplanning;
11 30 Omrop Fryslan; 12 00 Het Capitooi, diskussieprogr , 1245 AlarmaMexico; 1445MataHari;
16 55 Studio sport, 18 00 P.C. Privé, komputerkursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Wat heet vrijheid, bevrijdingsdag
21.30 Kind van de oorlog

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis; 19 10
Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 Dossier Weerwerk, de zaak H I
20 50 Yoy, jeugdmagazine,
21 20 Edukatief Extra
21 23 De Europese Markt

Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 20 Schaken; 17 30 Nieuws;
17 40 Post!, brievenrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 05 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 25 Jackpot; 18 50 Pauze TV, jongerenmag , 19 15 Jonge mensen op het koncertpodium special; 19 50 Dodenherdenking; 20 20
Nieuws.
20 40 Shadowman, film
22 15 Karei, praatshow
23 OOAmerican Chronicles, dok
23 25 Jonge mensen op het koncertpodium,

klassiek
00 20 Nieuws
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Ned. 2

TELEVISE

DINSDAG 7 MEI

WOENSDAG 8 MEI

DONDERDAG 9 MEI

TV1

TV1

TV1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Til< tai<;
18 05 Plons; 1810 Draaimolen, 18 20 De kasteelgeesten, 18 40 Black Beauty, serie, 19 03
Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwisiijn
20 05 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Gelieve aan uw toestel te blijven, talkshow
21 35 Ruth Rendeii - mysteries, serie
22 25 Kunst-zaken
22 30 Vandaag
22 50 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 53
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Pions; 18 i q De kat, jeugdsene, 18 35 De woudlopers, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 9 romans van Simenon, sene
21 50 Koningsfeesten 60/40
22 30 Vandaag
22 50 Kunst zien, Breughel
23 35 Coda

14 00 Schooltelevisie; 16 00 Het aard paradijs,
film, 17 30 Het Capitool, serie, 17 53 Kwislijn;
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 18 10
Prikbalion; 18 25 Carlos & Co, kinderserie, 18 40
De geheimzinnige goudsteden, tekenfilmsene,
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Een zaak voor twee, sene
21 05 Bagdad Café, serie
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 Sport extra: wielrennen
23 00 De nieuwsjongens, kom sene
23 25 Coda

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok over de
bosmensen, 19 30 Nieuws.
20 00 In alle onschuld, film
21 30 Uitzending door derden
22 20 Een computer ook in jouw klas

VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Here's Boomer, gezinssene,
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, sene; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Luc, praatshow
21 00 Twin Peaks, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Jules Unlimited, nieuwe technieken, 18 04 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, spelprogr
19 49 De baas in huis?, sene
20 18 Laat maar zitten, serie
20 49 Aiarma Mexico, inf progr
22 19 Golden girls, sene
22 44 Impakt, dok
23 29 Museumschatten
23 43 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
Long John Silver, film, 17 00 Captain Planet,
sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Bouii, tekenfilmserie,
17 45 Zorro, avonturensene, 18 10 Countdown,
pop, 19 00 Siedge Hammer, detektivesene, 19 25
Veronica sport, 20 00 Nieuws.
20 27 Wiseguy, serie
21 25 Tycoons, portret van R Branson
22 20 BAT 21, oorlogsfilm
Ned.

3

09 00 Nieuws; 14 00 Skoaiie tv; 18 00 Zoektocht
naar een nieuwe identiteit, dok , 1 8 30 Sesamstraat ; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis;
1910 Monopolie, sene, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubriek
21 04 Swing tegen de nazi's, dokumentaire
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, kursus
23 45 Nieuws

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Sportavond
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af;
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Rap Klap, spelprogr
20 45 Jake and the Fatman, sene
21 30 The famous Teddy Z, sene
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene
23 25 VTM-Sport
23 35 Benson, sene
00 00 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 Kro's tekenfilmfestival, 18 10 Leve de fiets, dok, 18 30
Neighbours, sene, 19 00 Nieuws.
19 22 Volmaakte vreemden, sene
19 50 Praktijk op poten, serie
20 20 i promessi sposi, dramaserie
22 05 Kruispunt TV, mag
22 40 Eeuwigh gaat voor oogenbiick, praatprogr
23 30 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 17
De TV-dokter; 15 18 Das Erbe der Guldenburgs,
sene, 16 04 Het cello gala concert; 16 41 Bereboot, kleuterprogr, 17 03 Dieren van het Groene
Woud, kindersene, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, serie, 18 02 Popformuie;
18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 57 Dieren in
het wild, natuursene, 19 23 Biizz, jongerenmagazine, 20 00 Nieuws;
20 27 Derrick, knmisene
21 34 De tv-dokter
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten
22 20 Spoorloos, film
00 07 Fantazie in de ban van de werkelijkheid
Ned. 3
09 00 Nieuws, 18 00 De familie Ramdam, sene,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55
Het Klokhuis; 1910 Van gewest tot gewest,
regionaal nieuws, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 De Koppelaar, film
21 24 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws

31

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 De wereld in kaart, dok
20 50 Rerum Novarum, theaterspel
21 40 Uit het leven van marionetten, film
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Here's Boomer, gezinssene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, sene

22 00 Nieuws
22 30
23 15
23 45
00 30
Ned.

Star, filmmagazine
VTM Sport
Equal justice, sene
Nieuws
1

10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Vogels
In de winter, dok , 15 25 Ceddie, serie, 15 50 Het
kleine huis op de prairie, sene, 16 37 Job en z'n
pa, tekenfilm, 16 47 Kop en staart, kinderprogr ,
17 02 Ik ben Benjamin Ben, kleuterprogr , 17 30
Nieuws; 17 35 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30
Highlight, gospelprogr, 19 00 Nieuws
19 05 Avonturenbaai, serie
19 30 De Kon-Tiki man, dok
20 15 Op het spoor van de Bismarck
21 05 Tijdsein 2, aktualiteiten
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Bouli, sene,
17 40 Travelclub, toer mag , 18 05 Adventures m
diving, natuurreeks, 18 30 Top 40; 19 10 Emptny
nest, sene, 19 30 De Heilige Koe, auto-magazine,
20 00 Nieuws
20 10 Pretty in pink, film
21 50 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 25 Married with children, serie
22 50 Drop the dead donkey, serie

Ned. 3
09 00 Schooltelevisie; 18 00 Fata morgana, dok,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55
Het Klokhuis; 19 10 Lucinda Lambton en de
moderne architektuur, 19 35 Bekijk 't maar,
sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Negen romans van Simenon, sene,
21 40 Enrico Page speelt Rachmaninoff
22 00 Nieuws
22 05 Studio sport joernaal
22 20 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 10 MEI

iW

TV 1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie;
17.53 Kwisiijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV1 Top 30; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwisiijn
20.00 De wonderjaren, serie
20.30 De rode spin, TV-film
22.00 Première film en video, filmnieuws
22.35 Vandaag
22.55 Tijd is geld, mag.
23.05 Vuurkracht, Thriller
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.00
Uitzending door derden 19.30 Nieuws.
20.00 Vreemd volk? dok.
20.40 Ommekaar: Nicole
21.05 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
21.25 Koncert
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 The girl most likely to..., film
22.30 Nieuws
23.00 Friday the 13th
23.45 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws 13.59 Weg van de snelweg, Europa; 14.24 Ander nieuws, dok; 14.52 Nocturne,
licht-klassiek; 15.17 Ja natuurlijk extra, dok.;
15 46 Art of Disney, de Walt Disney studio's;
17.30 Nieuws; 17.40 Operation Mozart, jeugdserle; 18.07 Disney Club; 19.00 Nieuws.
19.20 Weg van de snelweg: Nederland
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
20.20 't Torentje, aktuallteiten
20.36 Murder, she wrote, detektiveserie
21.27 Roseanne, kom. serie
21.58 Rondom tien, aktualiteiten
22.44 De zijden draad, dok. serie
23.08 Nocturne, licht klassiek
23.38 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het
verleden heden wordt; 17.55 Kijk TV; 18.25
Dieren in het wild, dok.; 18.48 Therion-Natural
State, dok.; 19.00 Hi de Hl, kom. serie; 19.33 Dear
John, kom. serie;
20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centrum West, serie
21.31 DeTV-dokter
21.32 De leukste thuis
22.07 Crime Time, facetten v.d. misdaad
22.47 'Allo'Allo, kom. serie
23.15 Staten-Generaal, sene minidrama's
23.55 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 18.00 Zorg en pijn,toch helpt
geen medicijn, dok; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het Klokhuis; 19.10 Vogels kijken; dok; 19.25 Het gezicht van Nederland ; 20.00 Nieuws.
20.25 Studio Sport
20.55 Geen C te hoog
21.35 Cinema 3, filmnieuws
WIJ — 3 MEI 1991

Nathalie Baye en Michel Serrault voeren een ware zenuwooriog in En
tout innocence. Dinsdag 7 mei op TV-2 om 20u.
ZATERDAG 4 MEI

SHADOWMAN
Ned. film uit 1988 met Jeroen Krabbé,
Tom Huice, Manouk van der Meulen, e.a.
Shadowman Is een reiziger die op de
vlucht is en volledig afhankelijk Is van de
goodwill van de mensen die hij ontmoet.
(Ned.-2, om 20u40).

ZONDAG 5 MEI

JUST YOU AND ME,
KID
Een uitgerangeerd variété-artlest (Bill
Grant) ontfermt zich over een weggelopen tienermeisje (Brooke Shields). Amerlk. komische film van Leonard Stern uit
1979. (VTM, om 14u55).

MAANDAG 6 MEI

DE ONKREUKBAREN
Amerik. gansterfllm van Brian De Palma uif 1987 met Robert De NIro, Kevin
Costner en Sean Connery, over de strijd
tussen Elliot Ness en Al Capone. Alles
speelt In het Chicago van de jaren 20,
toen Amerika kreunde onder de drooglegging. (BBC-1, om 22u20).

een avond betrapt hij Catherine met Dldler, een werknemer van het bedrijf.
Franse film uit 1987 met Michel Serrault,
Nathalie Baye en Suzanne Flon. (En tout
Innocence - TV-2, om 20u.).

WOENSDAG 8 MEI

SPOORLOOS
Ned. film uit 1988. Deze psichologlsche thriller vertelt het verhaal van een
man die op zoek gaat naar zijn In Frankrijk vermiste vrouw en die jaren later
kontakt krijgt met haar moordenaar. Met
Gene Bervoets, Johanna ter Steege en
Bernard-Pierre Donnadleu. (Ned-2, om
22u20).

DONDERRDAG 9 MEI

UIT HET LEVEN VAN
MARIONETTEN
Duitse film van Igmar Bergman uit
1980 met Robert Atzonr, Christine Buchegger, e.a. Peter Egerman, een man
van rond de dertig, achtervolgt een jonge
prostituee en vermoordt haar. (Aus dem
Leben der Marionetten - TV-2, om
21u40).

VRIJDAG 10 MEI

DINSDAG 7 MEI

FIREPOWER

IN ALLE ONSCHULD

Sophia Loren gaat op zoek naar de
moordenaar van haar echtgenoot, een
scheikundig ingenieur, die voor een farmaceutisch koncern werkte. Het spoor
leidt naar de Caraibische eilanden. Met
o.m. Victor Mature. (TV-1, om 23u05).

De familie Duchène w^oont op het landgoed van vader Paul. Zowel zijn zoon
Thomas als zijn schoondochter Catherine werken In zijn bouwonderneming. Op
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UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

28 april zit er op. Ongeveer 5.000 betogers, waarvan de Volksunie er een goeie
1/3e „leverde". Het mag de 37 verenigingen
die zich aansloten bij het Aktiekomitee
Vlaanderen '90 even doen nadenken.
Waarom dan wel? Vlaamse Beweging zonder een strategisch-opererende Vlaams-Nationale partij is een dode beweging. Dat heeft
het verleden bewezen. Beleid wordt in de
eerste plaats gevoerd in het parlement, mét
een strategie en mét zicht op de toekomst.
Daarvoor is inzicht en vorming noodzakelijk.
Ik ben lid van vele Vlaamse kuituur- en
strijdverenigingen. Bitter-weinig hoor ik ze
spreken, (ook niet in het eisenplatform van

hun komitee) bv. over de grendelgrondwet,
over de internationale vert)oudingen van
Vlaanderen of over het inter-Nederlandse.
Wanneer ze over de politiek en over ,,de
politici" spreken, gebeurt dit met meestal
vage en beledigende woorden. Alle partijen
worden in één zak gestopt. De overtreffende
trap van het woordgebruik leek ook op 28
april voor de sprekers de beste. Mij niet
gelaten. Maar noch taalkundig, noch strategisch kun je blijven aan opbod doen, laat
staan spreken met mekaar. En nochtans is
dat broodnodig. Laat iedere partij voor
Vlaanderen kleur bekennen. Het woonrechtdekreet, ingediend door de VU, ligt nu ter
bespreking in de Vlaamse Raad. Wie wil er
niet van horen? De VU-inzet rond de VRTbenaming; wie torpedeerde die ? Wie depolitiseerde het (Vlaams-) wetenschappelijk onderzoek? Wie bracht de federalisering van
de sociale zekerheid met de regelmaat van
een klok naar voren in het parlement ? Wie
wijst ze af? Wie blokkeert de 3e fase ? En zo
zou ik kunnen verder gaan.
De Volksunie mag die vragen stellen. Wij
hebben de voortdurende konsekwentie om
naast het Vlaamse Bewegingsprogramma
ook hiervoor tiet verwezenlijkingssctiema op
te stellen en uit te werken. Niettegenstaande
de grendelgrondwet zette de VU de federaliseringstrein opnieuw op het juiste spoor.
Indien elke partij in Vlaanderen haar wagen
op dat ontvoogdingsspoor voorrijdt, staan we
sterk. De 37 verenigingen doen er goed aan
om de juiste namen te noemen van hen die in
het parlement anders stemmen. Willen zij

ook die partijen uitnodigen om hun wagen op
het federalistische spoor te doen rijden ?
Een nieuw vijandbeeld (migranten-eurokraten) is sommigen dierbaar. Maar het is al te
gemakkelijk om bij het afsterven van de
franskiljons in Vlaanderen ,,Europa" -vaagweg- voor de problemen in Vlaams-Brabant
verantwoordelijk te stellen.
Dat zij, dag-na-dag, die (Vlaamse) politici ter
verantwoording roepen die bv het VU-woondekreet betwisten en al datgene wat ik hierboven opsomde. Vlaanderen, met al zijn
partijen, bezit -onbetwistbaar- sedert januari
1989 soevereine macht om Vlaanderen te
beschermen én vorm te geven; de 6 randgemeenten inbegrepen.
In Brussel-19 (waar we met zijn allen nog
15% van de stemmen behalen op Vlaamse
lijsten!) heeft Vlaanderen de persoonsgebonden beleidsdomeinen in handen; het
bezit er een vetorecht enz... Handelen dus!
Dit nog: wat denkt U over de enkele
overjaarse Belgische vlaggeslepers, die burgemeester Brouhon's kieskampanje verzorgden? Strategische genieën nietwaar?
De stillekesaan 70-jarige Groot-Officier in de
Orde van Leopold II, Etterbeekenaar van
geboorte, en onderwijzer van beroep, weet
hoe hij met naïeve jongeren in zijn kiesbisdom moet omgaan... Zeker als hij ,,een bees
op heeft"!
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretaris

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 29 april verspreidde algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen ten
behoeve van de pers.
De VU meent dat haar eigen optreden en
opkomst binnen het geheel van de betoging
positief beoordeeld kan worden. De partij
heeft getracht de negatieve uitgangspunten
van de betoging, waarin de aanzet zat tot het
opkloppen van haat tegen de Europese ambtenarij en, voor sommigen, tegen vreemdelingen in het algemeen, om te buigen tot een
positieve, opbouwende benadering van de
problematiek. Dit opzet is voor wat haar
betreft geslaagd te noemen. De partij wordt
hierin ook bijgetreden door de grote, weldenkende groep van verantwoordelijken en leden binnen de Vlaamse beweging.
De VU betreurt echter ten zeerste dat het
opzet van de manifestatie en de invulling die
sommige woordvoerders hieraan gaven
mede bijgedragen heeft tot het verspreiden
en propageren van een anti-Europees beeld
van Vlaanderen en de Vlaamse beweging.
Sommige groepen en verantwoordelijken
misbruiken het gegeven van de sociale problematiek van Vlaams-Brabant om aan te

zetten tot een seperatistische eiland-visie op
het toekomstige Vlaanderen. Groepen en
mensen die zichzelf als vooraanstaand in de
Vlaamse beweging voorstellen, trachten de
beweging te misbruiken om doelstellingen
die weinig of niets te maken hebben met
deze van de Vlaamse beweging, een valse
legitimatie te geven.

weging en de aktiemiddelen die gehanteerd
worden bij het bereiken van deze doelstellingen. Zoniet dreigt deze gemarginaliseerd te
worden in een negatief en haatdragend ekstremisme.

De VU meent dat de positieve en breedmaatschappelijke taak die de Vlaamse beweging met de betoging van vorig jaar naar voor
schoof opnieuw sterk wordt gehipotekeerd
door het troebele vaarwater waarin bepaalde
personen en groepen deze willen sturen. Het
opkloppen van een nieuw vijandbeeld in de
vorm van de zogenaamde eurokraten zal
noch de Vlaamse beweging, noch een open
en zelfzeker Vlaanderen enige baat bij brengen.

Wat tenslotte de besprekingen rond de derde
faze betreft meent de VU Vlaamse Vrije
Demokraten dat het stilaan tijd wordt dat alle
partijen duidelijkheid scheppen omtrent hun
werkelijke intenties naar de venwezenlijking
van deze derde faze toe. Het gaat niet op om
lippendienst te bewijzen aan de noodzaak
van de realisatie van een eigen Vlaams
parlement en terzelfdertijd elke konstruktieve bespreking die hiertoe kan leiden onmogelijk te maken door opportunistische eisen
op diskussies van ondergeschikt belang,
weiwetend dat deze eisen nooit stand zullen
houden. Het is mede door een dergelijk
houding en obstruktie dat voedsel wordt
gegeven aan ekstremistische bewegingen
zoals deze zondag tot uiting kwamen. Een
eigen Vlaams parlement kan bijvoorbeeld
veel beter en alerter inspelen op de gerechtvaardigde noden van Vlaams-Brabant.

De VU Vlaamse Vrije Demokraten willen
dan ook nadrukkelijk afstand nemen van de
anti-Europese en separatistische ondertoon
van een deel van deze manifestatie. Zij
betreurt dat de organisatoren nagelaten hebben hetzelfde te doen en wil de verantwoordelijken van organisaties binnen de Vlaamse
beweging oproepen zich te bezinnen over de
maatschappelijke doelstellingen van de be-
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VNOS OP TV
Op vrijdag 10 mei a.s. is er op TV-2 om
19u. opnieuw een aflevering van ,,Kijken
naar Vlaanderen".

WEEK JAN DE

Deze uitzending van de Vlaams-Nationale
Omroepstichting, de omroep van de VUVlaamse Vrije Demokraten, bevat de volgende reportages:
- Kuituur Zonder Muur
- Zijn er nog Vlamingen in Brabant?
- Hasselt' Vlaams Vrij en Demokratisch.

4-12 MEI 1991

Niet vergeten dus: volgende week vrijdag
om 19u. op TV-2.

Tijdens de week van de fiets, een initiatief van mm.
J.Sauwens en HetNieuwsblad, wordt speciaal aandacht
gevraagd voor „liet gebruik van de fiets" als vervoermiddel, als economisch instrument of als middel voor
gezonde vrijetijdsbesteding. De fiets blijft immers een
zeer snel, goedkoop en gezond vervoermiddel over de
korte afstand.
De „week van de fiets" start te Meise op 4 mei 1991
met een waaier aan fietsmogelijkheden en stopt na tal
van fletsaktiviteiten te Werchter op de Festivalweide
van T/W organisator Herman Schueremans op zondag
12 mei.
Voor alle deelnemers werd een leuke herinnering
voorzien in de vorm van de ondertussen uitgestorven
„fiets taksplaat"; een gegeerd item voor verzamelaars
en fietsliefhebbers!
Wil je nog meer inlichtingen bel gerust even naar het
secretariaat van de week van de fiets via:
02/238.15.51 en 02/238.15.52.
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HOORZITTINGEN
MINISTER
ANDRE GEENS
André Geens, minister van Ontwikkelingssamenwerking IS aan een nieuwe reeks hoorzittingen
begonnen. Deze worden georganiseerd i.s m het
NCOS
De hoorzittingen moeten uitgroeien tot een reeks
rechtstreekse ontmoetingen met de Derde Wereldbeweging.
Antwerpen: (26 april) is reeds achter de rug
Nu komen nog:
Oost-Vlaanderen: 22 mei 1991, Stadhuis, Markt 1
te Zottegem om 20u.
West-Vlaanderen: 8 juni 1991, Centrum Licht en
Ruimte, Oostnieuwkerksesteenweg 51 te 8800
Roeselare, voormiddag
Limburg. 11 juni 1991, Kultureel Centrum te Hasselt om 20u.
Brabant: 27 juni, NCOS, Vlasfabriekstraat 11 te
1060 Brussel om 20u.
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HOTEL - RESTAURANT

xtLno
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
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen nasr de Voerstreek
met geleid bezoeK aan de forehenkwekerlj
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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WEST-VLAANDEREN
MEI
4 IZEGEM: Reis naar het Keukenhof (Lisse, NL)
Org FVV-lzegem
5 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 verzamelen voor
de wandeling te Belle (F) o I v Geert Orgaer Org
Wandelklub Vlaams Huis
8 BRUGGE: Voordracht „Maarten 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
9 ZWEVEGEM: Frans Degroote, autodidact en
landschapschilder stelt zijn werken tentoon Vernissage met receptie om lOu in Foyer van het
Gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 22 te
Zwevegem
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
10 IZEGEM: Derde Kaarting Vanaf 20u Org
Kaartersklub Vlaams Huis
10 IZEGEM: Edukatieve reis naar Keulen en de
Rijn (Keulen, Bonn, Tner, boottocht Van 10 tot 12
mei Org VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingsknng
12 IZEGEM: Derde Kaarting Vanaf lOu Org
Kaartersklub Vlaams Huis
22 BRUGGE: Diavoorstelling „Herl'l Any" (een
tocht door Slowakije) Org WVG-St-Michiels - Tel
050/35 54 30
27 IZEGEM: Voordracht „Tijd om te leven" door L
Vaneessen Om 15u in bovenzaal Oud Stadhuis
Org WVG-lzegem

TELT HELPT
KOERDISTAN
Op zaterdag 4 mei staat van 9u 's morgens tot
18u 's avonds een vrachtwagen op de markt van
Tielt om de goederen in te zamelen, liefst verpakt in
kartonnen dozen en/of plastiekzakken
Financiële steun kan ook ter plaatse of via storting
op rekeningnummer 001-1654460-07 met vermelding van „Aktie Koerden" Vanaf 1 000 fr wordt
een fiskaal attest afgeleverd
Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u steeds
terecht bij Hilde Houwen, Stationstraat 75/3, 8700
Tielt, 051/40 42 94 vanaf 18u 30 of bij José Lampaert, Gross Geraulaan 29, 8700 Tielt,
051/40 47 26 Tevens nodigen wij u uit aanwezig te
zijn bij de afsluiting van de aktie op zaterdagavond
om 18u op de markt te Tielt
Om moeilijkheden te vermijden bij de distnbutie
van de goederen ter plaatse, rijdt José Lampaert,
voorzitter VU-afdeling Tielt, persoonlijk mee met
het transport naar Turkisch Koerdistan tot in de
kampen
(Volksurxe - afdeling Tielt)

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

VOORZITTER JAAK GABRIELS
OP BEZOEK BIJ VU-VEURNE
Veurne - Op haar jaarlijks ledenfeest in de
Reygaerd te Avekapelle mocht de VU-afdeling
Veurne nationaal voorzitter Jaak Gabriels begroeten Ook volksvertegenwoordiger Jan Loones en
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke waren op het geslaagde feest aanwezig Van de
gelegenheid werd gebruik gemaakt om de voorzitter enkele pertinente vragen te stellen in verband
met de 3de faze van de staatshervorming
,,VU-stichter Frans Van der Eist was dertig jaar
geleden de eerste en enige federalist in het Belgisch parlement", zo startte Jaak Gabriels zijn
toespraak „Hij werd er door zijn kollega's met een
scheef oog bekeken, en Theo Lefevre, de toenmalige eerste minister, noemde de gemeenschapsproblemen in dit land zelfs Ie faux probleme", aldus
Gabriels Maar drie decennia later heeft Van der
Eist gelijk gekregen na dertig jaar hardnekkige
VU-strijd IS Vlaanderen goed op weg naar volledig
zelfbestuur, het eerste luik van het IJzertestament
der frontsoldaten ,,Dit is de enorme verdienste van
het Vlaams-Nationalisme, van de Volksunie als
partij", aldus Gabriels „Alle andere partijen volgen
in ons vaarwater iedereen noemt zich nu federalist "

restbevoegdheden naar de gewesten Aan ons de
uitdaging om in de enkele maanden die ons nog
resten geen afwachtende houding aan te nemen,
maar de regering op haar plichten te wijzen en
diskussie erover warm te houden "
Tenslotte gaf voorzitter Gabriels zijn visie omtrent de strijd die geleverd wordt door vele volkeren
op weg naar zelfbestuur sinds de grote politieke
omwenteling in het Oostblok In eén adem noemde
hij de Koerden ,,Als volksnationalisten is het onze
plicht onze beste krachten in te zetten opdat alle
volkeren dit natuurlijk grondpnnciepe zouden kunnen waarmaken "
Volksvertegenwoordiger Jan Loones schetste de
huidige toestand van de WesMaamse VU Hij
ergerde zich aan de mediaberichten waarbij de VU
in West-Vlaanderen als een zwak broertje wordt
voorgesteld ,,Die voorstelling strookt met met de
waarheid Wel integendeel, verhoudingsgewijs is
het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide
het derde sterkste VU-arrondissement van heel
Vlaanderen " Jan Loones kondigde anderzijds een
wetsvoorstel aan om het onrechtvaardige apparenteringssisteem om te buigen tot een sisteem waarbij voor alle provincies dezelfde normen zouden
gelden
(WDV)

VU BLIJFT ONMISBAAR
Volgens Gabriels mogen wij echter met stil blijven staan bij het verleden en bij wat nu al gerealiseerd IS „Het komt er op aan naar de toekomst toe
gelijk te blijven krijgen, en daar wacht voor ons
allen een zware taak "
„Voor de verdere inrichting van het nieuwe
Vlaanderen zijn wij als partij onmisbaar, omdat wij
als Vrije Vlaamse Demokraten, zonder vakbond,
ziekenbond, onderwijszuil of andere kunstmatige
machtsblokken, onafhankelijk en onbevooroordeeld zoveel meer te bieden hebben dan andere
partijen "
Jaak Gabriels noemde de derde faze-voorstellen
van eerste minister Martens een goed uitgangspunt, maar dan ook met meer dan een werknota om
een gesprek op gang te brengen „Wij zijn vastbesloten de regeerovereenkomst uit te voeren, d w z
een rechtstreeks verkozen Vlaams parlement, internationaal verdragsrecht en overheveling van de

IZEGEM HELPT
KOERDISTAN
Het VIC (Vlaams Internationaal Centrum) helpt
mee met het Koerdisch Instituut en SOS-Ziekenhuizen Ook wij helpen' Wij brengen een vrachtwagen
hulp naar Turkije
Breng warme kledij, schoenen, dekens, naar ons
inzamelpunt te Izegem-Emelgem-magazijn in de
Vijfwegenstraat naast nr 25 elke avond tussen
16u-20u en op zaterdag
Steun op rek 435-0306821-90 met vermelding
Aktie Koerden (vanaf duizend fr ontvangt u een
fiskaal attest)
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(meegedeeld)

STEUN VOOR
SCHOOL IN
LIBANON
Op de weg van Damascus naar
Beiroet werd m 1976 de technische
school van Adma platgebombar
deerd Er vielen toen ook meerdere
doden Sindsdien geeft men les in
noodgebouwen die naast de erbar
melijke toestand waarm ze zich bevinden veel te wemig plaats bieden
Nochtans heeft elke jonge mens
recht op onderwijs i
De Libanese zusters bij wie de
leidmg van de school berust hebben
dan ook besloten om m een veiliger
oord te beginnen Zij beschikken
echter over onvoldoende geld en
vragen om hulpi De school staat
open voor kristenen en moslims,
valide en gehandikapte jongeren en
in het biezonder zijn thuisloze kmderen 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% ge
vonden te worden Tegen juni 1991
moeten er twee miljoen frank bijeen
gebracht worden Daarom hoopt
men op de steun van velen te mogen
rekeneni
Indien ook u dit projekt wil steu
nen 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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MEI
3 LINT: Ledenfeest Kaas- en wijnavond Aanvang
20u30 in zaal 't Centrum Inkom 350 fr Inschnjven
bij Frank Vercouteren tel 03/454 1518 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 vermelding groep FVVKapellen Prijs p p (400 fr voor bus en toegang
serres) Inl mevr Ina Budding tel 03/664 46 62
Org FVV-Kappelen
3 KONTICH: VU-dansfeest met dansorkest Gene
Summer en Guntfier Neefs Om 20u30 in Magdalenazaal te Konticfi Org VU-Konticfi-Waarloos
4 RIJKEVORSEL: Busuitstap naar Frans-Vlaanderen Vertrek om 6u30 Verzameling aan de Kredietbank Leiding en inlichtingen bij Walter Luyten via
03/482 11 93 Er zijn nog plaatsen vrij dus iedereen
welkom
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 VVVG-Deume - tel 03/236 86 26
15 ANTWERPEN: Stadsrondleiding en havenrondvaart Org VVVG-Genk - tel 011/35 88 79
19 KEERBERGEN: Diavoordracht door historikus
Walter Luyten over Baskenland Aanvang 15u
Plaats Vossekost, VVKS!^-St-Michiel Inlichtingen
03/482 11 93
26 BERLAAR: Davidsfondsafdeling gaat een dagtocht organiseren o I v senator Walter Luyten, een
busuitstap ,ln het spoor van Egmont" Programma Zottegem, Zwalmstreek en Oudenaarde (stedelijk museum Huis de Lalaing en centrum) In!
I^levr Verbeylen, Itegembaan 132, tel 482 32 69

BROUWERIJ

MOORTGAT
Breendonk

Voor " A L " Uw bieren
en frisdranken
Bijhuizen: Vosveld 8a
2110 Wijnegem
Tel. 03-353.08.77
Karel Bogaerdstraat 21
1020 Laken
Tel. 02-478.07.50

PROTEX EN ANDERE ANTWERPSE
SCHULDEN...
Het wordt eentonig Samen met de wisselende
seizoenen duikt steevast een nieuw Antwerps saneringsplan op Het vervangt het vorige, er volgt
een perskonferentie, de meerderheid drukt het met
slaafs stemgedrag door, er wijzigt mets tenzij dat
de totale schuld nog groter wordt Blijvend is het
steeds verder verschuiven van afbetalingen, de
hogere belastingen en de steeds lagere dienstverlening Ondertussen dankt de stad blindelings
personeel af, zonder ook maar iets ernstig te
reorganiseren Telkens bhjken er misrekeningen en
dus grotere tekorten Of het nu onder de supervisie
van superman Van Den Bossche „een laatste en
definitieve" oplossing is of met, het einde van de
Antwerpse tunnel blijkt steeds verder te liggen
Dat IS nog logisch ook „tunnel" staat immers voor
een horizontale put zonder bodem

DE RELATIEVE 1%
Gekonfronteerd met een ontslagnemende fraktieleider van bloedeigen CVP-stal omdat er met
echt gesaneerd wordt weet de financieschepen
mets beter te stellen dat het nieuw tekort van amper
300 miljoen toch maar 1 % van de stadsbegroting
IS Dus wordt de minister gevraagd de zoveelste
aanpassing aan de begroting te doen en nog maar
eens ergens anders mee te zoeken naar nieuwe
gelden Gerard Bergers (VU-fraktieleider) was zeer
duidelijk echte cijfers moeten maar eens op tafel
komen Trouwens, in oktober werden die al opgevraagd, zelfs met behulp van een deurwaarder en
via gerechtelijke weg Volgende week moet het
Antwerps Hof van Beroep zich uitspreken over de
veroordeling tot schadevergoeding van de VU omdat ze klaarheid eiste
l^oet er trouwens nog
groter bewijs geleverd van,,magistrale" Antwerpse
politisenng '

KNS
Dirk Stappaerts (VU) verwonderde er zich over
dat er met meer kandidaten waren voor de KNSopvolging van Yvonne Lex Die enige kandidaat die
dan nog forse eisen stelde, Walter Tillemans, zag
ze onverwacht ingewilligd Resultaat je kunt mets
anders dan die man een artistieke kans geven en
hem wel waakzaam volgen als anderen hem (subsidie-)krediet geven De CVP-woordvoerder slikte
zijn voorafgaandelijke krijgshaftige verklaringen
traditiegetrouw in De SP bleef steken in vakbondskultuur en voorspelde wel personeelsproblemen
De burgemeester voerde zijn monoloog op om te
doen vergeten dat hij als kultuurschepen mee
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PROTEX
Een zevental interpellanten speelden het Protexspelletje mee, nachtelijke interpellaties over de
verantwoordelijkheid inzake vergunningsbeleid en
rampenaanpak Schepen en burgemeester wedijverden in kronkels om toch maar zichzelf van
schuld te bevrijden en ze naar anderen door te
schuiven Nuchtere toehoorders aanzagen dit met
verbijstering
Vier jaar er over doen om vergunningen te bekijken,
ondertussen gevaarlijke toestanden verder te laten
bestaan worden goedgepraat met de stelling dat
men ernstig is als men iets lang onderzoekt, en ook
dat men dossiers lang bekijkt omdat men ernstig
IS Een burgemeester wordt venweten Protex met
gesloten te hebben en verschuilt zich dan achter
ambtenaren die dat toch ook met gedaan hebben
Als er dan brand uitbreekt zijn het de bevelvoerende brandweerman en het Centrum voor Luchten Waterverontreiniging die met verwittigd hebben
Beleidsmensen te Antwerpen zijn immers verlichte
despoten en dus ook per definitie onverantwoordelijk ZIJ geven wel perskonferenties en mediatieke
optredens weg op maandag en woensdag om de
bevolking gerust te stellen De donderdag vermelden de politiedagorders dan dat men beschermende kledij en gasmaskers belooft
Bovenstaande lijkt cinisch De metropool vertoont het beeld van een steeds dieper afglijden Het
kollege zetelt, en wentelt venwoed eigen schuld en
schulden af De krappe meerderheid blijft dat
onbeleid verder slikken De CVP-fraktieleider protesteert immers louter verbaal en neemt dan moedig (?)-ontslag-in-plaats van zijn fraktie aan te
zetten politieke verantwoordelijkheid te nemen Zijn
SP-kollega die al vroeger op een ontslag teruggekomen was, herhaalt manhaftig dat het vijf voor
twaalf IS De PVV-man houdt zijn demagogische
speeches maar hoopt eigenlijk op te kunnen treden
als depanneur voor het kollege Het Blok zit verder
aanwezig te zijn en houdt hoogstens toespraken
tegen buitenlandse zondebokken De Groenen zien
met verder dan de ekologische neus
De Antwerpse burger schudt het hoofd en wendt
zich steeds verder af Wanneer wordt die Antwerpse Muur nu eens doorbroken ' Deze stad heeft een
opstand nodig van Antwerpse Vrije Demokraten i
(Hugo Hermans)

8 MEI: VREDESAKTIE TE KONTICH
Op 8 mei e k wordt in Vlaanderen een nationale
vredesdag gehouden Met een simbolische vredeswake in het gemeentepark wil Kontich dit initiatief
meer luister bijzetten Vanuit elke Kontichse wijk
wordt er via een 10 km-estafetteloop een letter van
het woord ,,vrede" naar het gemeentepark gebracht waar de wake omstreeks 19u30 begint We
beluisteren liedjes van Stef Bos en John Lennon,
een korte voordracht tenwijl duiven door schoolkinderen zullen opgelaten worden Buitenlandse delegaties uit Koerdistan, Roemenie, Hongarije en het
Joegoslavische Kosovo zullen in hun taal een
vredesgroet uitbrengen aan de Kontische bevolking
Na afloop worden ingezamelde geneesmiddelen
en andere medische hulpgoederen overhandigd
aan vertegenwoordigers van het Komitee voor de
grootste noden van de 2 miljoen Albanezen in
Joegoslavië

WIJ

verantwoordelijk is voor de rampzalige situatie
waar de KNS nu in zit

Tevens kunnen er die avond aan de vrachtwagen
voor het gemeentepark tussen 19u30 en 20u30
pakken winterkledij afgegeven worden voor de
Koerdische vluchtelingen Deze aktie wordt gekoordineerd door het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, SOS-ziekenhuizen en het Koerdisch
Instituut te St -Joost-ten-Node
Langsheen de Antwerpsesteenweg worden er
parkeerplaatsen voor gehandikapten voorzien
Het kollege van Burgemeester en Schepenen en
de Dienst Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking
verlenen hun gewaardeerde medewerking Met dit
schrijven wordt u, samen met het ganse gezin, van
harte op deze vredeswake uitgenodigd

Erwin Brentjens,
Schepen van Ontwikkelingssamenwerking
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VOOR DE NEGENDE
MAAL TE EDEGEM
„KOM,
ZING MET MIJ"

IN OPPUURS STAAT EEN
SCHOOLHUIS...

De Vlaams-Nationale Stichting van Edegem
(VNSE) mag terecht fier zijn over het bereikte
rezultaat

Deze woning, geboortehuis van mgr De Boeck apostolisch vikaris m het vroegere Kongo en lid van
een familie die in het kulturele leven van KleinBrabant van bijzondere betekenis is - staat te
verkommeren

Na acht afleveringen werd ook deze negende
een merkwaardige voltreffer Een volle zaal met
ouwe-getrouwen maar ook tientallen nieuwkomers
leverden het bewijs dat de formule nog lang met
heeft afgedaan
Het meisjeskoor Die Ghespeelkens zorgde, onder leiding van Jo Remans voor een fijne prestatie
een streling voor oog én oor Cantamus, het kamerkoor uit Deurne, geleid door Leo Van Peteghem
vertolkte enkele knappe koorzettingen van gekende volksliederen Cecile Van Dijck verraste door
haar ongekunsteld en sfeen/ol optreden Als gastvedette kreeg ze bij het publiek de verdiende
simpatie voor haar stijlvolle vertolking Het volk
zong, als nooit tevoren, zelfs in meerdere stemmen i Liederen uit het ver verleden en uit een
periode van Vlaamse strijd kregen een bezielde
uitvoering Ook hedendaagse liederen kregen de
nodige aandacht en toonden aan dat het volkslied
géén grenzen kent Het geheel werd vloeiend en
boeiend ingekleed door Gust Teugels, die uiteraard
zélf ook enkele liederen vertolkte Als promotor en
vertolker van het Vlaamse lied, voelde hij zich daar
in Edegem echt in zijn sas
Immers, vanuit deze zangavonden Kom, zing
met mij, werden reeds meerdere initiatieven genomen ten bate van de verspreiding en het behoud
van het eigen gezongen lied dat, zoals Gust Teugels het zegde een visitekaartje moet zijn van
Vlaanderen, wanneer het morgen naar het grote
Europa gaat
Een daverende Vlaamse Leeuw en een uitnodiging voor nummer tien vormden, nè bloemen en
dankbaarheid, het einde van deze méér dan geslaagde zangavond Proficiat aan de hele VNSEPloegi
(j.e-s)

AANBOD VOOR EEN
INTERESSANTE
KULTUURAVOND

In de St-Amandse deelgemeente Oppuurs staat
een gemeenteschool Nu nog deels in gebruik
Daarbij hoort een ,,schoolhuis", waar eertijds de
hoofdonderwijzer woonde

SCHOOLHUIS WEG?
Jean-Pierre Bertin, die in 1988 in Oppuurs kwam
wonen (net op tijd om op de VU-gemeentelijst te
verschijnen), trok zich het lot van dit schoolhuis
aan Zeker toen hij het gerucht opving dat het
Schepenkollege met de idee speelde dit huis af te
breken om plaats te maken voor een nieuwe straat
HIJ startte een éénmansaktie om handtekeningen
te verzamelen op een petitie tot vrijwaring van dit
stuk Oppuurse kultuur-histone De handtekeningen
werden bij het begin van een gemeenteraad aan de
Burgemeester overhandigd
Het was een eerste aanleiding voor de CVP om,
bij monde van schepen van Informatie, Freddy
Sarens, via persmededelingen aan te kondigen dat
het schepenkollege plannen liet ontwerpen voor de
dorpskern Oppuurs, waarbij het schoolhuis plaats
zou moeten maken voor een straat (als ontsluiting
van achterliggens sportvelden) Deze plannen zouden aan de bevolking ter diskussie worden voorgelegd

ALTERNATIEVEN
Op 2 april 1991 organiseerde Jean-Pierre Bertin,
opnieuw op eigen houtje, een „hoorzitting" aangaande de problemen van schoolhuis en dorpskernvernieuwing te Oppuurs Hij nodigde daartoe,
naast alle betrokken inwoners, ook de,,regerende"
CVP alsmede de „minderheid" (VU en SP) uit
Deze laatste verschenen De CVP bleef afwezig
Tijdens de vergadering kwam een gesprek tot
stand tussen de (weliswaar weinig talrijke - maar
wat betekenen cijfers, alle mensen zijn toch belangrijk') aanwezigen en de raadsleden Meskens (SP)
en Frans De Leeuw (VU)

Na de publikatie van de persverslagen reageerde
de St -Amandse CVP via twee bestuursleden (Peleman en De Blaiser) in de kranten Het werd JeanPierre aangewreven dat hij „ een VU-militant (is)
die bij de jongste verkiezingen met de steun van de
bevoking kreeg "onverder „ De verantwoordelijken van het lokaal van de KWB werden door de
organizator met ingelicht over de politieke aard van
de vergadering "
In de hele tekst werd gesteld dat Jean-Pierre
Bertin misbruik maakt van een toestand en dat de
„oppositie Oppuurs probeert te misleiden"
Welnu, in tegenstelling met de grootste (in aantal
dan) partij van Vlaanderen, kan het bij de Volksunie
dat iemand van onze militanten eigen initiatief
ontwikkelt om een zaak die hij belangrijk vindt in de
aktualiteit te brengen en er aktie rond te voeren
Als plaatselijke VU hebben wij in deze zaak geen
enkele financiële en logistieke steun gegeven Dat
WIJ achter onze medewerkers staan weze duidelijk
Daarom ook hebben wij in de plaatselijke pers ons
standpunt aangaande de hele dorpskernvernieuwing Oppuurs duidelijk gemaakt

DOODZONDE?
WIJ waren het die een afgevaardigde stuurden
naar de hoorzitting, de CVP bleef weg, zogenaamd
omdat ,,zij weten wat inspraakgeven wil zeggen"
Eens te meer stellen wij vast welke metode de
CVP gebruikt verdachtmakingen, (de KWB wist
wel waarover het ging het was geen politieke
meeting) kwetsende opmerkingen ,,zijn deze personen die het recht op inspraak opeisen'" en
regelrechte leugens Als agendapunt kwam dit hele
dossier nog met op de gemeenteraad
Als dat 40 jaar geleden gebeurde gaat men hier
opnieuw tekeer met een vloek ,,het gaat met om
een opwelling van volkse demokratie (pleonasme'
n V d a) Jean-Pierre Bertin is een VU-militant "
En dat zou nog altijd doodzonde zijn zeker'
Geen nood evenwel Hoe meer ze ons onheus en
laaghartig behandelen, hoe meer wij weten dat we
gelijk hebben

Er bleek dat er verzet rees tegen de afbraak van

F. De Leeuw

ADVERTENTIE

4.500 m2 TOONZALEN

De kultuurkring Emmanuale Rollier uit SintAmands beschikt in de personen van Amaat De
Decker en Jean-Pierre Bertin over twee ondernemende leden Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van de geboorte van Filip De Pillecijn
stelden zij een avondvullende voorstelling samen
met dia's, voordracht en grafisch werk Zij worden
daarbij in met geringe mate bijgestaand door de
heer Van Eeckhout

De grootste en meest gespecialiseerde sierschouwenzaak
Terwijl U even wacht ontwerpen wij
Uw schouw helemaal volgens Uw
persoonlijke woonwensen
Doe-het-zelvers ontvangen bij het
matenaal een duidelijke werktekening

ZIJ brachten dit programma al een aantal keer,
telkens met groot sukses VU-afdelingen, Vlaamse
knngen enz die geïnteresseerd zijn kunnen kontakt opnemen met Amaat of Jean-Pierre om over
deze grote Vlaamse schrijver boeiende dingen te
vernemen De kosten die aan zo'n avond verbonden zijn kunnen variëren (afstanden), zodat die
best individueel worden geregeld
Kontaktadressen Amaat De Decker, L Van der
Looystraat 51, 2890 St-Amands - tel 052/33 43 61
en Jean-Pierre Bertin, Kruisveld 24,2890 Oppuurs tel 03/889 89 75

het schoolhuis en tevens dat er alternatieven zijn
voor de ontsluiting van de sportvelden

Omdat het onder Vlamingen bhjft,
„10% extra kortmg op onze laagste
prijs" Flecent nummer van „WIJ"
volstaat als bewijs

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur
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VU-KEMPEN HELPT DE KOERDEN
Wi) vragen dringend kledij en schoeisel te verzamelen en binnen te brengen op diverse kontaktadressen, bij VU-kaderleden in heel de Kempen
Dit moet wel dringend gebeuren, liefst zaterdag 4
mei in de voormiddag De VU zorgt dan voor verder
transport naar Koerdistan Hier volgen de kontaktadressen

- Turnhout Dirk Mertens, Waterheidestraat 18
- Westerio Jef Thys, Kon Leopoldlaan 1

- Arendonk Herman Hermans, Wampenberg 15
- Dessel Kris Van Dijck, Lorzestraat 118
- Geel Liliane Tops, Stelen 33
- Herentals Bert Laureys, Krakelaarsveld 8
- Herenthout Staf Dnesen, Heikant 21
- Laakdal Rob Geeraerts, Meidoornstraat 4
- Meerhout Luc Beyens, Groenstraat 23
- Mol Rik Geyzen Lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan
- Rijkevorsel Jaak Baelemans, Eikendreef 67

ZOEKERTJE

Info senator Rob Geeraerts - tel 013/66 13 84
(in de voormiddag)

- GEZOCHT - Drietalige (Ned -Frans-Engels) 21larige flinke knappe juffrouw met A2-diploma Moderne Talen en Hostesse-opleiding, zoekt na een
jaar au pair in de V S een vaste job Liefst geen
bureelwerk doch regelmatig kontakt met het publiek gewenst Voor inlichtingen zich wenden tot
senator dr J Valkeniers, tel 02/56916 04

ADVERTENTIE

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

Tel. 052-47.88.09

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

OOST-VLAANDEREN
MEI
3 SLEIDINGE: Bezoek aan de bloemenvelden van
het Keukenhof (Nederland) Org VVVG-Sleidinge
(tel 091/57 32 64)
4 SCHOONAARDE: Invullen aangifte personenbelasting 1991 ten huize van gemeenteraadslid Herman Van Den Abbeele van 9u tot 11 u30
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
4 GENT: Vlaanderen-Koerdistan Inzameling van
dekens Kouter van Gent Org arrondissement
Gent-Eekio Hoofdverantwoordelijke
Bob Van
Hooland
6 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 FVV-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-Pauwels (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 VVVG-Ertvelde (tel 091/44 59 23)
21 WONDELGEM: Vader- en moederviering Org
VVVG-Wondelgem (tel 091 26 18 96)
24 HERZELE-ZUID: Kaas- en maatjesavond met
Zakdoek, Vic Anciaux, André Geens en Jan Caudron Vanaf 20u in zaal De Bataaf te Herzele
Kaarten tel 054/5019 27
25 HAMME 't Leeuwke, Mandemakersstraat 47
om 7u Daguitstap o I 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 Romain De Grave,
Eeckbergstraat 20 St Gillis (tel 770 70 62)

ADVERTENTIE
WIJ stellen U voor in exclusiviteit

BON

VOOR INLICHTINGEN
(OPSTUREN A.U.B.)

NAAM :
ADRES:
TEL. :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschnjving, pnjzen )
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(^Juroru^
BVBAStassen-Verlinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer-,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel 041/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu s voor groepen
*Furon eerste vermelding van Voeren in 966
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INFRASTRUKTUUR
VOOR HET
VERENIGINGSLEVEN
TE WONDELGEM
Op vraag van de afdeling kwam provincieraadslid
Johan Beke tussen bij de gedeputeerde v c Kuituur IV m de mogelijkheden die de pr ,ncie
eventueel ter beschikking van het Wonodigems
sociaal-kulturele vereniginsleven in pett^ leeft
Aan VU-provincieraadslid Beke antw.jrdde de
gedeputeerde dat de nieuwe akkomodaiie van de
provinciale uitleendienst in de Kapiteinstraat, ook
voor de Wongelgemse verenigingen kan beschikbaar gesteld worden De praktische voorwaarden
moeten na het voltooien van de bouw- en verbouwingswerken nog worden uitgewerkt

GROEN- EN BUFFERZONES
De VU-afdeling handhaaft haar verzet tegen het
geheel of gedeeltelijk inpalmen van de bufferzone
tussen de industrieweg en de wijken Parkstad en
Vroonstalle-Liefkensstraat Het standpunt dat wij in
ons huis-aan-huisblad Open deur van oktober 1989
innamen, heeft nog mets van zijn waarde ingeboet
Samen met gemeenteraadslid Huguette De Bleecker-lngelaere zullen we blijven ijveren voor het
behoud van de allernoodzakeliike groene ruimtes
In dit verband volgen wij met argusogen de plannen
en studies van de huidige meerderht. i langaande
de Wondelgemse meersen Deze gronLe" die op
het gewestplan voorzien zijn als industriegebied
liggen nog grotendeels braak Plannen van de
NMBS (ophogen lijn 58) en een studie van het
Vlaams ministerie van Openbare Werken (verkeersknooppunt), zullen al een belangrijke oppervlakte van de meersen ,,voorafnemen" We wijzen
er op dat de Meersen de enige groene zone in het
noorden van Gent vormen waar mogelijkheden zijn
voor parkaanleg en rekreatiegebied voorradig zijn
Indien men dit gehele gebied zou laten innemen
door industrie, zou Wondelgem nog meer op een
noot lijken die als het ware in de industrietang wordt
genepen

BRABANT
MEI
3 KESSEL-LO: Informatieavond ,,het projekt van
de overbrugging van de spoorgeul langsheen de
Martelarenlaan te Kessel-Lo en en Tiensevest te
Leuven" Om 20u in zaal De Kring J Pierrestraat
74 te Kessel-Lo Org VU-afdeling Kessel-Lo
4 MERCHTEM: Lasagnefestijn Vanaf 18u in zaal
Harmonie, Stoofstraat te Merchtem Org VUafdeling Merchtem-Peizegem, Brussegem-Hamme
4 LEUVEN: Guatemala-avond t v v ontwikkelingswerk 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
6 LEUVEN: Arrondissementele Raad i v m Kongres te Hasselt Om 20u Thier-Brau, Tervuurse
Vest te Leuven
8 JETTE: Moedervienng Org VBG-Jette - tel
02/479 22 25
30 TIENEN: Minister Sauwens over ,.Vlaanderen
fiktie of realiteit'"' Om 20u30 in zaal Panbas,
Wolmarkt Org VUJO-Tienen
JUNI
1 BRUSSEL: Rondleiding in Paleis der Natie van
10 tot 12u30 Verzameling Leuvenseweg 13 Leiding senator Walter Luyten Aansluitend middagmaal ter plaatse mogelijk mits storting van 550 fr
op rek 406-9000581-58 voor 20 mei

Adverteren in WIJ
rendeert

MAURITS
JUGHTERS
Omringd door zijn familie en vnenden in de St
Amakerk v?n he' Hage'andse RG"=boei' zette
Maurits Jughters ("ISO? ^9^^ - 23 04 1901I zijn
eeuwigheidstocht m Zijn kinderen hebben hem de
laatste levensjaren me* grote voorbeeldige zorg
omringd Zij blijven de grote steun voor MarieTherese Boucher e :ijn schtgenoie In hei _euvens vooroorlogs Vlaams-Nationaal leven zijn zij
met weg te denken Met een rechtlijnigheid, die ook
zijn ambtenaar-zijn sierde, diende Maurits Vlaanderen altijd maar gelovend dal ledpre ipzet onze
gemeenschap verder bij de vrijheid-van-samenleven zou brengen Toen kwam de vreselijke oorlog'
Zou Duitsland die ,nieuwe orde brenger' Maurits vond het konsekwent om zijn leven veil te
houden, maar bij de keuring werd nij afgewezen
HIJ werd vertaler op de Leuvense Kommandatur,
wat hem met belette bedreigden te ven/vitigen over
hun aanhoudingsgevaar Even trok hij nog mee
tijdens de aftocht Toen volgde zijn aanhouding en
de droeve gevangenistijd Maar eens vrij haalde
opnieuw zijn levenskracht, zijn rechtlijnigheid de
bovenhand Zijn bedrijfsleiders getuigen dit nu nog
Het past bij dit grote leven de waarde van de
schouder-aan-schouder-inzet van öe btilien die
werken voor U" te gedenken Dit, veelvuldig hart,
zichzelve voltooiend en t erf der vaderen" - zoals
Bene Verbeeck, die andere Leuvenaar, net dichtte rust nu en geeft ons verder de maat van ziin di'oom
mee
WIJ bieden de familie Jughters-Boucherie het
medeleven van de hele VU-familie aan
Willy Kuijpers

02/219.49.30
Probeer eens!
ADVERTENTIE

AA Tekstieldrukkerij

ADVERTENTIE

Levering van vlaggen,
bannieren, masten
en toebehoren.

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

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

Proevertje
ir

St -Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille

Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

RESTAURANT

HASSELTBERQ

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon
Banketzaaltje gratis

Ti-

Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras
•ü-

Lamszadel met salie
•ir

Nagerecht

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

gesloten
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UIT DE REGIO
_

ARRONDISSEMENT
HASSELT WIL
20 TON KLEDIJ
OPHALEN

t ^

Hasselt. - Het arrondissementeel bestuur van
Hasselt heeft op initiatief van senator Laurens
Appeltans en met ondersteuning van het hoofdbestuur, vorige zaterdag de start gegeven aan een
groots opgezette hulpaktie aan de Koerden. Er zal
in het arrondissement Hasselt-St.-Truiden op vijf
plaatsen verzamelen geblazen worden om de aktie
in goede banen te leiden. Het streefdoel is minstens een twintigtonner vanuit Hasselt met winterkleding naar het Turks-lraaks grensgebied te kunnen sturen.

RECHTVAARDIGE WERELDORDE
,,De thans bestaande noodsituatie in IraaksKoerdistan en in Turks en Iraans Koerdistan, waar
honderdduizenden vluchtelingen zijn toegestroomd eist een spoedige aktie om aan de meest
elementaire noden te voldoen. De huidige toestand
bewijst dat verdraagzaamheid en solidariteit over
de grenzen heen een noodzakelijke voonwaarde
zijn om tot een meer rechtvaardige wereldorde te
komen", aldus senator Laurens Appeltans.

EEN STEENTJE BIJDRAGEN
„Een politieke oplossing in het kader van de
UNO en de andere internationale organizaties,
zoals de Europese Gemeenschap zal nodig zijn om
in de toekomst dergelijk menselijk leed te voorkomen. In het licht van de verklaring van P. DeCeullar, menen wij dat deze aktie een steentje kan
bijdragen om snel hulpgoederen ter plaatse te
krijgen. De aktie loopt i.s.m. het Koerdisch Instituut
in Brussel, het VIC (Vlaams Internationaal Centrum), SOS-Ziekenhuizen Wereldmissiehulp en het
VU-sekretariaat", aldus Wilfried Remy, arrondissementeel voorzitter. De opvang van de goederen
gebeurt door het Koerdisch instituut die er voor
instaan dat de goederen wel degelijk op hun plaats
komen, dank zij kontakten ter plaatse. De hele aktie
wordt ook nationaal ondersteund door het kabinet
van Ontwikkelingssamenwerking van minister Andre Geens.

PRAKTISCH
Warme winterkleding en andere hulpgroepen,
eventueel niet bederfbare eetwaren, kan men gaan
afgeven. Indien het onmogelijk is om de goederen
zelf te brengen kan men ook telefonisch venwittigen
om ze laten af te halen. Hiervoor kan men terecht
in:
- Beringen - Stedelijke feestzaal. Pastorijstraat,
Koersel op 4 mei tussen 9 en 16u., verantwoordelijke Betty Buys en Jo Melotte.
- Hasselt - Heraut, Kon. Astridlaan 26, iedere
namiddag - 011/22.15.03, verantwoordelijke; Laurens Appeltans.
- Herk-de-Stad; Grote Hoolstraat 102, iedere namiddag - 013/55.21.27, verantwoordelijke: Laurens
Appeltans.
- Sint-Truiden: Kollege, Stenaertberg aan de groene poort op 4 mei tussen 9 en 16u., verantwoordelijke: Johan Vandenbrande.
- Zutendaal: bij Harry Vanherf, Linkestraat 2b op 4
mei van 13 tot 16u. - 011/61.10.08.
Financieel kan men steunen door storting op
435-0306821-90 van het VIC met vermelding Aktie
Koerden. Voor giften vanaf 1000 fr. krijgt men een
fiskaal attest.
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De initiatiefnemers van de aictie: senator Appeltans, arr. voorzitter Wilfried Remy, Harry
Van Herf, Johan Vandenbrande en Jo IVIelotte.
(foto wu)

LIMBURG
MEI
13 HEUSDEN-ZOLDER: Studiebezoek aan Gemeentelijke 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.

SOCIAAL
DIENSTBETOON TE
OVERPELT.
Op VU-Overpelt kan de komende dagen beroep
gedaan worden om belastingbrieven in te vullen.
Overpelt-Centrum Pelterke
woensdag 8 mei - 18 - 22 uur
woensdag 15 mei • 18 - 22 uur
woensdag 22 mei - 18 - 22 uur
zaterdag 1 juni - 9 - 12 uur
woensdag 5 juni - 18 - 22 uur
zaterdag 15 juni - 14 - 17 uur
woensdag 19 juni - 18 - 22 uur
Overpelt-Lindel Parochiezaal Den Drossaard
zaterdag 4 mei - 9 - 12 uur
vrijdag 10 mei - 18 - 22 uur
zaterdag 18 mei - 14 - 17 uur
woensdag 29 mei - 18 - 22 uur
woensdag 12 juni - 18 - 22 uur
Overpelt-Fabriek Schooltje Zavelstraat
zaterdag 18 mei - 9 - 12 uur
zaterdag 25 mei - 14 - 17 uur
zaterdag 22 juni - 14 - 17 uur
zaterdag 29 juni - 9 - 12 uur
Overpelt-Holhelde Parochiezaal
vrijdag 31 mei - 18 - 22 uur
zaterdag 15 juni - 9 - 12 uur
Bij mevrouw Van Bree, Bosstraat 20, Hamont
zaterdag 25 mei - 9 - 12 uur
Parochiezaal De Peel Neerpelt
zaterdag 22 juni - 9 - 12 uur
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BILZEN HELPT
Ook Bilzen neemt deel aan deze nationale hulpaktie van de VU. VU Groot-Bilzen startte de groots
opgezette hulpaktie op 1 mei gedurende de wekelijkse markt. De bedoeling is een 20 ton kledij en
schoenen in te zamelen en die zo vlug mogelijk
richting Koerdistan te sturen.
Tot 6 mei 1991 kunnen de goederen ook binnengebracht worden op volgende adressen in GrootBilzen:
- Eigenbilzen: Fneda Brepoels, Kerkhoflaan 24
- Waltwilder: Nico Plusquin, Kerktorenstraat 16
- Hoelbeek: Jean Geraerts, Hoelbeekstraat 18
- Spouwen: Jean Kerkhofs, RiemstenA/eg 211
- Rijkhoven: Gerard Thijs, Kogelstraat 20
- Hees-Rosmeer: Renaat Peumans, Daalstraat 32
- Munsterbilzen: Maike Huygen-Gielen, St.-Amelbergastraat 2
- Beverst: Jos Roebben, Blindestraat 7
- Bilzen: Ria Slechten-Peters, Omstraal 12
- Hoeselt: Nicole Snellinx, Tongersesteenweg 54 E
Meer
informatie:
Bert
011/41.63.65 of 02/238.14.11.

Verleysen,

tel.

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 25-jarige jongedame met noties
medisch sekretanaat 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.

AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.:

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

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

Maandag gesloten

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

Tel. 4 2 6 . 1 9 . 3 9

I^DEVRIKE^
^woonveflichtine k
^
nv

de winne-fabrisac
<
^
\

/

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

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

'

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

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

'Bil

biron ru/frtrlaan 'H
K
Hiin bru|«r ^
A
l^ba^n bruftgr oostkamp^^fl

^ ^ ^ i ^ ^

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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058 - 51.26.29

Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

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

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloert)ekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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BETOGEN IN BRUSSEL
Wonend in Brussel kon ik mij zeker vereenzelvigen met de slogans en de ordewoorden van de VU-delegatie Wat er echter in de
rand van de betoging gebeurde, en de agressie van een bepaald deel van de betoging
tegen franstalige Brusselaars en vreemdelingen, loopt echter de spuigaten uit
De parti) zal zich terdege moeten bezinnen
over het verder deelnemen aan dergelijke
initiatieven Alhoewel wij de kleine helft van
deze manifestatie uitmaken is de uitstraling
van deze betoging, zowel de schaarse en
toevallige voorbijgangers, als nationaal m de
pers tegengesteld aan de ideeën die de VU
naaar voor bracht
De heren Van Gerven en De Roover organiseren een betoging waann je hun eigen
Davidsfondsers en VVB'ers op twee handen
kan tellen Toch menen zij hun eisenplatform
zodanig te moeten radikaliseren dat het voor
ieder weldenkend Brusselaar moeilijk wordt
om nog in een ,,Vlaamse" betoging op te
stappen Zij rekenen dan wel op een mobilisatie van de VU-leden, en die is er steeds
weer, maar verplichten ons mee op te stappen achter slogans die de onze met zijn
Daarbovenop stappen onze leden op met
een bende skinheads van het VI Blok die
iedere Davidsfondser slechts kent uit angstdromen of Amerikaanse feuilletons
Het zou mij verheugen indien de partijleiding zou beslissen in de toekmst met meer
deel te nemen aan dergelijke initiatieven
Dries Van den Kerckhove, Aalter

DE LAT GELIJK?
Ondenwijsmmister Coens heeft de lat (onder het mom de eerlijke konkurrentie te
bevorderen) weer gelijk gelegd
De gemeentebesturen moeten vanaf nu
dezelfde voordelen voor leerlingen van het
gemeentelijk onderwijs ook toekennen aan
deze van het vrij- en gemeenschapsonderwijs De toepassing, vanaf 1 september
1991, slaat op de voor- en naschoolse opvang en het middagtoezicht, ook op het
gebruik van gemeentelijke sportinfrastruktuur, enz
Als leekrachf van een gemeenteschool
zou ik dat heel goed kunnen aanvaarden
ware het met dat gemeentelijk onderwijs
nogmaals in de verdrukking zal komen Of is
dat de bedoeling van de minister om slechts
nog twee onderwijsnetten over te houden in
Vlaanderen'
De lat wordt gelijk gelegd m een nchting,
enkel ten voordele van het vrij onderwijs
Zo'n maatregel wordt een zware last voor de
gemeentebesturen, denk maar aan de kleinere gemeenten of aan een stad zoals Brugge Dat wordt een serieuze meer-uitgave De
vrees zit er in dat heel wat gemeentebesturen hun gemeentescholen zullen sluiten om-
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dat de lasten met meer te dragen zijn
(Bedoeling van de minister')
Daarenboven kan het vrij onderwijs zo
maar fusioneren met andere scholen om het
pedagogische komfort te verzekeren (bvb
bij een daling van het aantal leerlingen) Zo
komt een vrije school zelden m de problemen ZIJ kan ook rest-uren van de éne vrije
school naar de andere vrije school overhevelen Door al die middelen ondersteunen zij
elkaar Is dat eerlijke konkurrentie' Al die
maatregelen kunnen wij in het gemeenteonderwijs met uitvoeren omdat elke gemeente
autonoom is
WIJ zijn afhankelijk van het gemeentebestuur dat aan de macht is De politieke
struktuur speelt hier een grote roM Indien wij
minder leerlingen (door de geboortedaling)
op school hebben, kunnen wij zo maar met
fusioneren of rest-uren krijgen
Minister
Coens, legt hier eens de lat gelijk i
Zorg voor een degelijke struktuur van het
gemeenteonderwijs waardoor de last van de
gemeentekas wordt weggenomen Anders is
het somber gesteld met de gemeenschool
die de pluralistische school van onze Vlaamse gemeenschap is
Wie neemt het op voor de gemeenschool'
J.B.,

SJnt-Kruls-Brugge

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

VNJ(1)
Eigenlijk vind ik het interview met Ledy
Broeckx (WIJ, 26 april j I) erg verduidelijkend voor de Vlaamsnationale achterban
Als ik dit als huismoeder, zelf eks-leidster
van de Chiro en overtuigde Vlaams-nationaliste, lees, dan heb ik geen enkele moeite om
te zeggen zo een opvoeding nooit voor mijn
kinderen Als pluralistische en maatschappelijk geëngageerde, gun ik mijn kinderen een
opvoeding aangepast aan de wereld waar ze
in terecht komen
Aan de uitlatingen van Ledy Broeckx,
benoemd volgens haar eigen zeggen „voor
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het leven", erger ik mij enorm Zij toont zich
een retro-figuur met racistische trekken, ondanks het feit dat ze zich anders wil voordoen Mijn kinderen zullen omgaan met wie
ze willen m een demokratische, multikulturele maatschappij Het vriendje van mijn zoon
IS een Marokkaan en die is voor mij welkom
Ik ken geen ,,stamverbondheid" met ZuidAfnka en mijn opvattingn omtrent migranten
zijn helemaal met zo denigrerend als die van
de Ledy is kwestie
Torhout-Werchter is een meer dan normale happening voor jongeren van dit ogenblik
en daar heb ik mets tegen
De debatten en kursussen van het VNJ
zijn verduidelijkend Als sprekers de gefrustreerden van Pro Vita en debatten met als
deelnemers TAK, Voorpost en VMO Een
echte pluralistische, gezonde Vlaamsnationalist wordt blijkbaar met gevraagd Zonder
een steen te werpen naar TAK, de rest moet
in het belang van het Vlaamsnationalisme
direkt verdwijnen Sorry, maar het was te erg
om met te reageren
Myriam Louage, Zedelgem

VNJ(2)
,,Wij zijn ,stamverwanten' met Zuid-Afnka
en zingen ,De Stem' Wij ontwapenen pas
wanneer de andere zijn wapens heeft neergelegd De leider beslist, zelfs tegen iedereen in Integratie van vreemdelingen is
moord "
Ik zou zo kunnen doorgaan met citaten van
de ,grote leidster' Onze jongeren opvoeden
in onverdraagzaamheid, racisme, en militaire gehoorzaamheid' Pro Vita, VMO, Were Di
en ga zo maar door Dat is geen jeugdbeweging, maar pure jongerenmisleiding Waar
blijft de openheid, het pluralisme, de aktieve
vrede, de emancipatie, de solidariteit' Wat
heeft VNJ in godsnaam met de VU of de
Vlaamse beweging te maken' Mag het nu
met ophouden'
Herman Verheirstraeten, Brussel

BEESTJES..
Maandag 15 april bood er zich een jonge
medewerkster aan van ,,De Blauwe Wereldketen" Zoals telkens kocht ik een kleinigheid om deze ovengens verdienstelijke instelling te steunen De nare vakantiepenode
voor huisdieren, dan vaak wegwerpdieren,
breekt immers weer aan
Toen ik het plastiek zakje openmaakte,
mocht ik echter vaststellen dat de ingesloten
folder eentalig Frans was Mijn konklusie De
Blauwe Wereldketen wil wel Vlaams geld,
maar de Vlamingen zelf zijn minder waard
dat de honden en katten waar het ze zich om
bekommert
Vlaamse dierenvrienden opgelet eerst
kontroleren dan kopen Om al dat dierenleed
te verzachten, kan u immers ook altijd de
plaatselijke afdeling van je dierenbescherming steunen
M. Proost, Tienen

AANBEVOLEN HUIZEN

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

i^diiI-4-^i
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

*.4

LUNOR-BENELUX

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA
N(^.

g y ^
^ 4 ^

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

Houtzagerij

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

PVBA
HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89

BRAMO B.v.b.a.

WILLY
MICHIELS

De beste keus in keukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.
Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op E17
Tel. 03/252.82.32
Fax.: 03/252.98.30

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN

tel 02/360 20 40
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

KULT'n
ZONDER

*ji»,

i^
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KONCEPT
DAT ALLES
HEEFT...

KWALITEIT

1

kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt
het label van de Belgisctie fabrikant nr. 1 van het
betere kantoormeubilair. .

A.
ERGONOMIE
Op mensenmaat b e ^ ^ M t Verzonken kabeldoorvoer en niet-refleklBBBb bovenbladen die
-jiLde hoogte verstelbaar zijn, Voor elke werksituatie is er een ideale oplp"""^
FLEXIBILITEIT
[__
Met één enkel onderstel enfeen beperkt aantal
bladen kan je alle konten uit bij aanbouw en
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De
logistieke ëgnvoud werkt sterk kostenbesparend.

VRAAG ONZE FOLDER!

ïïiïm

kantoormeubelen
kantoorinrichting

MECHELEN Industriezone
"^oonzalen open van 8 30
.^RUSSEL Montoyerstroat i
ïToonzalen open van 8,3f

'tel. (016)21 10 00
.30 u Ook op zaterdag
O u. Niet op zaterdag

