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Nbams Nationaal M/eekblad 

„Europa en zeker België zit Inzake ekonomisch beleid nog altijd op het 
verkeerde spoor. (...) Martens V heeft de konkurrentlekracht van de 

ondernemingen niet hersteld." 
(Cuy Clémer, advizeur van het Vlaams Ekonomisch Verbond, maart 1986) 

Maydstadt & C <* 
Met Philippe Maystadt op Ekonomische Zaken heeft Wallonië 

méér dan de spreekwoordelijke vinger in de pap van Martens-VI. 
De beschaafde, vlijtige, beslagen en vrij goed Nederlands praten
de Maystadt is een tipische vertegenwoordiger van de Waalse oeHr-
look, die op een uiterst behendige manier de belangen en voorrech
ten van zijn regio verdedigt. 

Er is geen enkel groot sociaal-ekonomisch dossier of het heeft er
gens communautaire weerhaken: siderurgie, koolmijnen, textiel, 
legerbestellingen, RTT-kontrakt. Over al deze dossiers heeft 
Maystadt niet alleen zijn zeg als Waal, maar vooral zijn impakt als 
minister van Ekonomische Zaken. 

Hoe Maystadt & C° het spel spelen, blijkt wel het duidelijkst uit 
de dossiers Cockerill-Sambre en Kempense Koolmijnen. In 1983 zat 
Cockerill-Sambre voor de zoveelste maal zo goed als aan de grond. 
Men trok opnieuw het bedrijf ter hulp met nationale gelden: een paar 
honderd miljard staatsschulden van het verleden kwam definitief 
op de nationale rekening die, zoals men weet, voor 60 % door de Vla
mingen wordt betaald. Na deze operatie werd de ophaalbrug om
hoog gehaald: voortaan zouden de Gewesten via de successierecht 
zelf moeten opdraaien voor staal en steenkool, zonder dat ze daar
bij echter enig beslissingsrecht kregen. 

Maystadt houdt zich vandaag onwrikbaar aan de stalen logica van 
het onzalige akkoord van 1983. Vlaanderen heeft betaald voor 
Cockerill-Sambre en daarmee kan het de pot op. Voor de KS moet 
het zélf opdraaien, zonder de bevoegdheid of de middelen te hebben 
om terzake een eigen beleid te voeren. 

Even flagrant is de houding van Maystadt in een aantal andere 
dossiers. Over het RTT-kontrakt, het zogenaamde „kontrakt van de 
eeuw", heeft hij gezegd niet te kunnen aanvaarden dat de bestel
lingen naar één gewest zouden gaan. In klare taal betekent dit, dat 
Maystadt een deel van de koek wil ontstelen aan de Antwerpse Bell 
om het toe te stoppen aan ACEC in zijn eigen elektorale jachtterrein 
Charleroi. In de regeringsverklaring Martens-V anno 1981 stond, 
dat de Staat de concurrentie niet zou vervalsen door produktieca-
paciteit te scheppen in het ene gewest, als die reeds voorhanden was 
in het andere. Deze waarborg is merkwaardig genoeg weggevallen 
in de regeerverklaring van Martens-VI anno 1985. Maystadt doet 
er geen doekjes om: Bell zal moeten delen met ACEC, ook als daar
door de bestelling stukken duurder wordt. Deze eis van Maystadt 
past volkomen in zijn strategie om, nadat de ophaalbrug in de nati
onale sektoren werd opgehaald, de Waalse renovatie voort te zet
ten met nationale gelden. 

Een even kras dossier is dat van de legerbestellingen. Ook al in 
1983 kwam het zogenaamde globalisatie-akkoord tot stand, waar
bij een verdeelsleutel voor de militaire bestellingen en kompensa-
ties werd bepaald en waarbij Vlaanderen, bij wijze van inhaalma-
neuver, een proportioneel groter aandeel toegezegd kreeg in het he
likopterprogramma. Het globalisatie-akkoord werd afgesloten door 
de regering waarin Maystadt zetelde. Nu de Waalse F 
16-bestellingen geplaatst zijn en voor de rest van het akkoord puntje 
bij paaltje moet komen, zegt Maystadt ronduit dat hij zich niet meer 
gebonden acht door de vroeger overeengekomen verdeelsleutels. 

Eerste-minister Martens heeft zijn minister van Ekonomische Za
ken nog altijd niet terechtgewezen, tot de orde geroepen of het zwij
gen opgelegd. Vanwege de Vlaamse manitoe's in de regering—Eys-
kens of Dehaene — komt er geen weerwerk. 

Naast deze open en onverholen houding van Maystadt in de bran
dende kwesties is er zijn minder openlijk maar daarom niet minder 
efficiënt dagdagelijks offensief om de industriële vernieuwing van 
Wallonië vooruit te stuwen met de nationale miljarden voor het we
tenschappelijk onderzoek. Vlaanderen heeft zich een tijdlang be-
roesd aan Geens' Dirv en aan de tweejaarlijkse technologische mei
foor te Gent. Wallonië heeft minder lawaai gemaakt maar daarom 
niet stil gezeten. De new-look van Maystadt én de miljarden uit de 
nationale pot zijn hard op weg om vruchten af te werpen. Rijpe voor 
Wallonië. Bittere voor Vlaanderen, dat het feest betaalt. 
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Propere handen 
Het is natuurlijk van alle tijden. De hele geschiede

nis doorhebben er politieke schandalen bestaan. Is het 
dan verwonderlijk dat de gewone burger baalt van het 
gilde der politici ? 

DE affaire Kirschen is hét 
gesprekstema in de dorps
kroeg, bij de kapper en op 

de trein. De miljardendans van gef
raudeerde bedragen spreekt uite
raard tot de verbeelding, evenals 
de geruchten als zou er een moord 
en een mysterieuze verdwijning 
mee gemoeid zijn. Maar ook het 
onloochenbare verband met blau
we toppolitici verhoogt de sensatie. 
En de wrevel. 

Om en rond de politiek hangt 
reeds lang de misselijke geur van 
belastingsontduiking, buitenland
se kluizen en geld. Veel geld. De 
recente onthullingen verhevigen 
die stank en verhogen de bestaan
de ergernis van Jan Modaal, die 
niet ten onrechte vindt dat hij al ge
noeg gepluimd werd door de zwaar 

toegenomen fiskale druk. Naast de 
frankofone ministers Gol en Olivier 
worden nu ook de namen van 
Vlaamse liberalen gefluisterd. On
der wie Europees kommissaris Wil
ly De Clercq, gewezen PVV-
voorzitter, minister van financiën 
en oprichter van het,.financieel ko-
mitee" waarin de betichte Beelen 
zetelde. 

Al spant de Kirschen-zaak spant 
(voorlopig) de zwarte kroon, toch is 
de reeks roemruchte financiële 
schandaaltjes niet beperkt tot één 
klub. De socialisten met ex-
minister Guy Mathot en de kristen-
demokraten met gewezen premier 
Vanden Boeynants hebben eve
neens redenen gehad om op hun 
neus te kijken. Hoe ver staat het 
trouwens met deze zaken? Want 

dit stoort de man in de straat nog 
het meest: indien hij eens eventjes 
aarzelt met de betaling van zijn be
lastingen, krijgt hij meteen de deur
waarder op bezoek. Terwijl ,,de 
groten" zich ongeveer alles schij
nen te mogen permitteren. 

Kan de burger nog geloof hech
ten aan het systeem ? Wanneer hij 
weet dat steeds meer magistraten 
benoemd worden op basis van hun 
partijkaart door eksellenties die zelf 
niet zo zuiver blijken te zijn. Wan
neer hij de belangenvermenging 
ziet tussen de industriële en fian-
ciële wereld enerzijds en de ge
zagsdragers anderzijds. Wanneer 
hij leest dat een onderzoeksrechter 
die het dan toch nog hard en eer
lijk wil aanpakken door,.onbeken
den" met de dood bedreigd wordt. 

Indien de politieke wereld nog 
respekt wenst te genieten wordt 
het echt de hoogste tijd dat de on-
gebondenen zich laten horen. En 
bewijzen dat politiek en propere 
handen geen kontradiktorische be
grippen hoeven te zijn. (pvdd) 

En wat zeggen de diamantairs ervan...? 

^ . ^ ^ ^ • . ^ . • ^ • ^ . ^ • . ^ r . ^ . . . . ' . ..^ . 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS niet noodzakelijk deze van 

Het redaktfekomitee 

MISBRUIK 

Het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond - Leuven vraagt zich af 
waarom het ANZ met gereageerd heeft 
op het publieke misbruik van de door 
haar gekozen slogan voor hef komen
de zangfeest 

Onder het motto ,,'t Is mijn volk blijf 
eraf" en ,,Geen vreemden tot heersers 
in 't land" organiseerde de Nationalisti
sche Studenten Vereniging (NSV) op 
donderdag 27 februan 1986 een hoofd
zakelijk anti-gastarbeiders betoging 
WIJ kunnen het alleen maar betreuren 
dat de slogan van het Zangfeest op der
gelijke manier misbruikt wordt 

We willen er echter ook op wijzen dat 
de gekozen slogan voor dubbelzinnige 
interpellatie vatbaar is en zeker met 
aansluit bij de leefwereld en het politiek 
taalgebruik bij jongeren 

Dit archaïsch woordgebfA(ik is in te
genstelling met de wil om de'"Vteam§e 
Beweging te verjongen en nieuwe irS», 
pulsen te geven 

KVHV-Leuven, praesidium 

COL EN CRAVATTE..• 
Naar aanleiding van een foto ver

schenen in „WIJ " van 27 dezer, volgen
de kommentaar 

Vooraf wens ik eerst te benadrukken 

dat ik alle eerbied en de hoogste waar-
denng heb voor het werk en de inspan
ningen van ons Euro-parlementslid Wil
ly Kuijpers Nochtans is er iets dat, zo
als ik al vastgesteld heb, meer mensen 
kregelig maakt dan behaagt 

Moet dhr Kuijpers zo noodzakelijk te 
pas en te onpas verschijnen in vrijetijds-
of werkkledij' 

HIJ doet dat waarschijnlijk om begrij
pelijke redenen en met omwille van de 
prijs van een das 

BIJ al zijn opzoekingen en akties zijn 
werkkledij best geschikt Doch wanneer 
hij op bezoek is bij personen waarvan 
hij kan venwachten dat deze in stadskle
dij zullen zijn, dan komt de Vlaamse Na
tie best over, wanneer hij eveneens een 
das draagt 

Zelf ben I k geplaagd (') met een echt
genoot waarvoor kleren geen belang 
hebben Maar ditmaal zei hij toch ook 
,,Dit IS geen zicht, Willy Kuijpers met 
open hemd en pull" 

. Gelieve ^eze bnef te beschouwen 
enkel om inzicht te'geven m de opvat
tingen van een groot deel Vlaamse Na
tionalisten betreffende kledij 

M.V., Vilvoorde 

FRANSE ASLK 
De ASLK speelt in Vlaanderen en Ne

derlandstalig Brussel haar troeven als 

bankier zeer slecht uit De privé-
bankiers wrijven zich in de handen 
Vlaamse bedrijven worden in kredieton-
derhandelingen met de ASLK gekon-
fronteerd met de Nederlands-
onkundige vice-voorzitter van de ASLK 
Paul Hennon, zoon van de ex-PRL-
mimster en bankier Hennon 

De heer Paul Henrion werd twee jaar 
geleden politiek geparachuteerd m de 
staatsbank, samen met nog enkele li
beralen 

De liberale parachutages verklaren 
deels de lauwe houding van PVV en 
PRL ten overstaan van de privatizerin-
gen Hun vertrouwelingen zitten in de 
staatsbedrijven 

Paul Henrion van de ASLK verschijnt 
in Kortrijk, Zaventem, Haasrode voor 
gesprekken met zijn klanten en spreekt 
met hun taal De dossiers waarop hij 
handelt zijn in het Nederlands Begrij-
pe wie kan Vice-voorzitter Henrion be
loofde Nederlands te leren bij zijn aan
treden 

Op de nieuwjaarsreceptie voor de ka
derleden van de ASLK gaf hij daarvan 
geen bewijs Zijn toelichting van de 
ASLK-cijfers was eentalig Frans en 
werd zelfs niet afgerond door een,,Ge
lukkig Nieuwjaar" in het Nederlands 

BIJ de introduktie van de aandelen 
Telindus op de parallelmarkt verscheen 

^ ^ lepel & vork... 
l\^astautant „ xzX^assattbatg^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Dortmandw Thier-Braü-lunr«n 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konüch 03457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugetr 28 Bpuesel 02 218 74 89 

Grote park eerterra men zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
tatten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat t 
Tongerio Westerlo 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-73456 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Paul Hennon enkele minuten (onder 
druk van zijn supeneuren) 

BIJ de staatsbank IS ,1a Belgiquede 
papa" opnieuw tot leven gewekt Com
mercieel IS het Harakiri 

C , Londerzeel 

VENNOOTSCHAPPEN 
WINST 

,,WIJ" van 20februan 11 konkludeert 
uit cijfers van de Nationale Bank ,,dat 
de kapitaalbeheerders, ondanks hun 
aanzienlijk hogere winsten, met geïn
vesteerd hebben teneinde het aantal 
werkzoekenden terug te dnngen" 

Bestuurders van ondernemingen 
een veeg uit de pan geven, lijkt me met 
billijk Want wat gebeurde e r ' Door ver
beterde resultaten konden de onderne
mingen hun eigen middelen weer op
bouwen en de zware financiële lasten 
terugschroeven Het is toch wat iedere 
goede huisvader zou doen eerst zijn 
rekeningen in orde maken vooraleer uit 
te kijken om dure uitgaven te doen, op 
gevaar af al zijn leningen met meer te 
kunnen afbetalen, met alle nefaste ge
volgen voor zijn gezinsleden 

Waarom dan de bestuurders van de 
ondernemingen n ie f Deze betere fi
nanciële struktuur kan verdere ongeluk
ken, zoals groot aantal talingen, voor
komen Een dalende rentevoet erbij kan 
stimelerend werken 

Radikaal Vlaams denken en objektief 
denken zouden geen tegenstellingen 
mogen zijn, wel moeten samenhangen 

J.-P. S., Kortrijk 

MOEDER THERESA... 

In het Belang van Limburg van 13 fe
bruari 11 las ik een artikel met als titel 
,,de kool duurder" Het is inderdaad zo 
dat de invoer-steenkoolpnjs op dit ogen
blik aan dumpingsprijzen gebeurd Het 
IS de verdienste van VU-volksvertegen-
woordiger Desaeyere de Belgische 
steenkooldiskussie te hebben opge
trokken 

Met zijn kollegaede professoren Sa-
ville en Cerevan heeft prof Desaeyere 
op een recentie EVA-studiedag aange
toond dat het openhouden van de KS 
zowel vanuit strategisch als vanuit eko-
nomisch oogpunt zinvol is 

Aan een dergelijk wetenschappelijk 
rapport heeft Limburg veel meer dan 
aan holle slogans van Leysen en co 
over moeder Theresa 

F.G., Lanaken 

D Nest jonge bouviers (Vlaamse 
koehond), oren gesneden, gevacci
neerd, ontwormd Ouders te bezich
tigen Tel 091-55 83 21 (Adv.) 

G 28j ongehuwde jongeman zoekt 
werk als handlanger in het Brusselse of 
op de as Brussel-Ninove Er is een fi
nanciële tussenkomst vanwege het 
Rijksfonds voor de werknemer voor
zien Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

D 21-jarige jongedame, diploma kin
derverzorgster, zoekt een voltijdse be
trekking ZIJ IS bereid om het even welk 
werk te aanvaarden bij voorkeur om
geving Oostkamp-Brugge Bezit een 
wagen en rijbewijs B 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, Senator, A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

D 23-jarige uitkenngsgerechtigde jon
ge dame met diploma licentiate verta
ler Ned /Spaans/Eng zoekt een ge
paste betrekking Zij spreekt en schrijft 
behoorlijk Frans en Duits Voor ml zich 
wenden O Van Ooteghem, senator, 
Arm Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge Tel 091-30 72 87 

MQ 
Vlaams-Nationaal 

Weekblad 
Uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v z.w. 

Hoofdredakteur: 

Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren : 

Johan Artois 
Pol Van Den Dnessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 

Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op 
prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ " , Barrikadenplein 12 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 

Vic Anciaux, 
Barnkadenplem 12, 
1000 Brussel 

Pubiiciteitschef: 

de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor-
middags) of privé Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

ZO€K€ftC:}€ 
D 37j Nederlandstalige echtgfeschei-
den (sedert 1976) man, die zich rede
lijk goed uitdrukt in het Frans, zoekt een 
betrekking als handlanger of bewaker 
in het Brusselse Voor ml zich wenden 
tot Senator-Burgemeester dr H Valke
niers, tel 02/569 16 04 
D 22j drietalige laborante Al zoekt 
een betrekking m het Brusselse of het 
arrondissement Halle-Vilvoorde en 
Aalst Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

D Jongedame, 20 jaar en wonendein 
het Mechelse zoekt werk als kantoorbe
diende, kennis van komputer Ref nr 
0971 Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Senator Joos So-
mers, via het Vlaams Nationaal Cen
trum, Ontvoenngsplein 1 te Mechelen, 
tel 015/20 95 14 Gelieve het ref nr 
te vermelden 

D 27 jarige juffrouw, gediplomeerde 
psychiatnsche verpleegkundige A2 
zoekt een gepast betrekking bij voor
keur m een psychiatrisch ziekenhuis Is 
evenwel bereid ook een andere taak te 
aanvaarden Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091/30 72 87 

D Verkoopster of verkoper van radio-
publiciteit (als zelfstandige) gezocht 
voor erkende lokale radio (Brussel-
Pajottenland) Woonachtig zijn m de 
streek Inlichtingen P Ronsijn, 
Oudstrijdersstraat 22, 1710 Dilbeek 
(02/569 41 78) 

D Bejaarde alleenstaande weduwe 
zoekt studio of woning op benedenver
dieping m het centrum van Izegem 
Voor inlichtingen schrijf of tel naar Enk 
Vandewalle, Henri Dunantstraat 9, 
8700 Izegem, tel 051/30 26 70 

RESTAURANT 

t /S^\i Hoek 
Q ^ j ^ j Wolvengracht 

^C^ztr^^TZ^ Leopoldstraat 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn„ 
in 't hartje van Brussel 

Sedert 1910 

J A N ^ A U W E L S - D E BRAUWER 
Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
Cadv 23J 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 
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Coveliers 
eist 
vlag terug 

Onze 
Leeuwevlag 

VU-kamerlid Hugo Coveliers 
schreef deze week een markante 
brief aan de Parijse burgemeester 
Jacques Chirac. Daarin spreekt de
ze Antwerpse volksvertegenwoor
diger over zijn recent bezoek, sa
men met de parlementsleden Luy-
ten, Meyntjens en Maes, aan de 
Lichtstad. 

Het optreden van de Parijse po
litie tegen zijn partijgenote en kol-
lega Nelly Maes vindt Coveliers 
toch maar weinig hoffelijk. Maar 
vooral het pikken van de Leeuwe
vlag is de reden van zijn schrijven. 
Tijdens de schermutselingen met 
de ordestrijdkrachten werd onze 
vlag, ,,symbole officiel et legal de 
laCommunauté Flamande", inder
daad afhandig gemaakt. Coveliers 
vraagt aan Chriac dat hij deze 
gestolen vlag zou terugsturen. 

De Parijse burgervader mag de 
Leeuwevlag op één voorwaarde 
houden, schrijft Coveliers tot 
besluit. Indien Chirac belooft onze 
vlag n.a.v. 11 juli aan het stadhuis 
van Parijs op te hangen. 

Het Gemeente
krediet 

Het Gemeentekrediet van Bel
gië, zowat de bank van alle ge
meenten, heeft een Raad van 
Bestuur. Waar tot op heden nog 
steeds geen Vlaams-nationalist in 
zetelt, ondanks het feit dat de VU 
in één derde van de Vlaamse ge
meenten mee de bestuursmeer-
derheid uitmaakt! 

Volgende maand moeten enke
le mandaten van leden van die 
Raadvan Bestuur vernieuwd. Vol
gens ,,goed ingelichte bankiers
kringen" zou niemand minder dan 
CVP-voorzitter Frank Swaelen 
straks tot nieuwe voorzitter van het 
Gemeentekrediet benoemd wor-

w^i 
den. Swaelen zit nu reeds in de 
Bestuursraad. Met dit voorzitter
schap zou een ,,zitpenning" van 
om en bij de 4 miljoen frank per jaar 
gemoeid zijn... 

Dat is niet eerlijk. Afgezien van 
dit duizelingwekkend bedrag is 
daar het nuchtere feit dat iemand 
zoals Swaelen zo'n job eenvoudig
weg niet naar behoren kan vervul
len. Wanneer je reeds kamerlid 
bent, burgemeester van Hove en 
voorzitter van de grootste Vlaamse 
partij, wanneer heb je dan nog de 
tijd om dergelijk belangrijk man
daat te vervullen? 

Tenzij dit misschien de rijke aal
moes is die men aan Frank Swae
len schenkt omdat hij geen minister 
werd? 

Swaelen: 
voorzitter 

Dag Bruegels 
Volgende maand, op woensdag 

9 april 1986 om precies te zijn, zal 
in het Londense veilinghuis Sothe-
by de veiling doorgaan van een 
deel van de kunstkollektie van de 
overleden Brusselse miljardair 
Charly De Pauw (bouwpromotor en 
ooit intieme vriend van Paul Van
den Boeynants). Het belangrijkste 
pakket bevat liefst 18 schilderijen 
van Pieter Bruegel de Jongere. 

Meer dan vermoedelijk komen 
deze unieke kunstwerken aldus in 
handen van enkele schatrijke lie
den die daarmee hun privé-
vertrekken zullen opsmukken. Het 
grote publiek zal alleen nog via 
prenten van deze schilderijen kun
nen genieten. Bovendien is het 
zeer twijfelachtig dat deze Brue
gels door een Vlaamse verzame
laar zullen worden aangekocht, 
waardoor de kans groot is dat wij dit 
patrimonium voor altijd kwijt zijn. 

DEZE 
^ E E K WK 

Deze week werden we 
overspoeld door een stroom van 
berichten, waardoor bewezen 
wordt dat het niet voldoende is te 
ondernemen, te werken en te 
sparen om gelukkig te zijn of een 
maatschappij in welzijn op te 
bouwen. Het benzeen van 
Amoco Fina en de 
basisprodukten van het 
moordend mosterdgas, die door 
Philips Petroleum worden 
gefabriceerd, tonen aan dat een 
ongebreidelde ekonomische 
produktie misschien welstand 
kan brengen aan enkelen maar 
zeker niet het algemeen 
menselijk belang dient. De 
schandalen van de 
miljardenfraude beroeren terecht 
de publieke opinie en wijzen 
erop dat de verantwoordelijkheid 
voor de hele gemeenschap 
doodgewoon niet bestaat bij een 
stel groot-kapitalisten. 

Daarbij komt nog dat in de 
rechtsbedeling duidelijk 
willekeurig gehandeld wordt: de 
kleine garnaal wordt gesnapt 
maar de grote snoek ontsnapt. 
Het hele Kirschen-dossier is 
overigens zo vermengd met 
politieke aktivlteiten van 
blauwgeschelpte prominenten 
met hun financieel-krachtige 
virendjes, dat de doofpot thans 
door velen koortsachtig wordt 
opgezocht. Klap op de vuurpijl is 
wellicht dat de hooggerroemde 
en inderdaad voor een 
demokratie uiterst belangrijke 
schelding der machten, wordt 
misbruikt om te beletten dat er 
klaarheid komt in de 
varkenspoel. Voor zover dit nog 
mogelijk is in het onverkwikkelijk 

Belgisch kluwen, waar het 
parlement om de haverklap 
wordt uitgeschakeld. 

Als de Volksunie vooropstelt 
dat ons volk recht heeft op 
zelfbeschikking, zoals elk volk 
ter wereld, dan doet ze dat niet 
alleen om principiële redenen. 
Ons volk moet inderdaad zo snel 
mogelijk verlost worden uit het 
Belgisch keurslijf, omdat het 
gevaar voor besmetting zeer 
groot is. Na al de gebeurtenissen 
van de jongste dagen durf ik 
haast niet meer verklaren dat de 
Vlamingen het onder elkaar 
beter zouden doen. Te veel 
Vlaamse parvenus vertonen 
reeds alle symptomen van de 
Belgische ziekte. Wij hebben 
trouwens nooit beweerd dat de 
zelfstandigheid alle heil zou 
brengen. Wij zijn er echter wel 
van overtuigd dat de Vlaamse 
strukturen broodnodig zijn om 
Vlaanderen de kans te geven 
een eigen dynamiek en politieke 
kuituur te ontwikkelen om het 
beter en anders te doen. Thans 
worden we verplicht in hetzelfde 
bedje ziek te zijn. Thans kunnen 
we er niet aan verhelpen dat de 
vlooien overspringen. Thans 
staan we er hulpeloos tegen aan 
te kijken. 

Nieuwe strukturen en nieuwe 
mensen, van boven tot onder 
Vlaams, heeft ons volk dringend 
nodig. In en voor heel 
Vlaanderen, tot en met in 
Brussel. Ik haak de Brusselse 
problematiek eraan vast, omdat 
ik aanvoel hoe weinigen het 
belang ervan beseffen. Deze 
kwestie kwam deze week 
trouwens ook aan bod, althans 

binnenskamers. Tijdens een 
vergadering met de grote 
Vlaamse partijen rond de 
gesprekstafel van het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen, bleek eens te 
meer dat sommigen Vlaamse 
politici uit Brussel in de val 
trappen die de franstaligen 
opstellen. Uit de liberale en 
socialistische hoek klinkt immers 
de stem op dat de Brusselaars 
het onder elkaar moeten 
oplossen. Een 
navelstaardersmentaliteit die 
regelrecht leidt naar een soort 
Vlaamse FDF Het is 
godgeklaagd. 

Het IS bovendien rampzalig 
omdat een struktuur voor 
Brussel die uitgaat van de onzin 
alsof er een aparte Brusselse 
gemeenschap bestaat, de 
voortdurende hinderpaal blijft 
voor de vorming van een 
Vlaamse natie, inbegrepen de 
Brusselse Vlamingen, in een 
Vlaamse staat. 

Uit dit alles één grote les: het 
Vlaams-nationalisme is voor ons 
volk onmisbaar. De unieke 
opdracht van de Volksunie 
vereist onze onvoorwaardelijke 
en volle inzet. Het is onze 
verdomde plicht. 

Vic ANCIAUX 

AIENSEN IN 
HET NIEUWS 

Vrijdagnacht werd de Zweedse minister-president Olof Palme op straat 
neergeschoten. Deze 59-jarige sociaal-demokraat genoot in binnen- en 
buitenland groot aanzien omwille van zijn niet aflatende pogingen voor 
vrede in de wereld. 

Van de dader is er vooralsnog geen spoor en ook over de eventuele 
motieven bestaat geen duidelijkheid. Op de plaats van de laffe moord leg
den diepgeschokte Zweden bloemen neer 

Dubbeldekkers 
Tijdens het weekeinde prezen-

teerde verkeersminister Herman 
De Croo, die nooit om een show-
nummertje verlegen zit, de 
nieuwste treinen. Vanaf juni zullen 
er heuse dubbeldekkers ingezet 
worden voor het vervoer van pen
delaars. 

Op het eerste zicht lijken er toch 
enkele verbeteringen te zijn aange
bracht: het twee-aan-twee zitten 
(i.p.v. het samengedrumd zitten 
per drie), het duidelijker afscheiden 
van rokers en met-rokers, de moge
lijkheid voor rolwagen-patiënten 
om mee te reizen, de bredere deu
ren,... Maar ook twee grote gebre
ken werden meteen zichtbaar. 

Vooreerst de afwezigheid van 
bagagerekken, wat tot nogal wat 
ongemakken zal leiden. De bewe
ring alsof pendelaars toch maar 
een klem tasje meenemen bewijst 
dat men met op de hoogte is van de 
werkelijke situatie. Heel wat pende
laars sleuren een dikke boekentas 
of een aardig gevulde boodschap
pentas met zich mee en dragen 
een dikke overjas, die zi] willen uit

doen tijdens de treinreis. Indien dit 
alles straks op de schoot moet wor
den genomen of in de gangen dient 
geplaatst, dan is de pret er echt wel 
af. Een tweede nadeel treft vooral 
personen met een grote lichaams
gestalte • voor hen wordt het even 
wennen om zich gebogen door een 
wagon te verplaatsen. 

De Croo 
spoort weinig 

'n Juweel 
Enkele maanden geleden ver

scheen het eerste deel van de mé
moires van VU-stichter mr. Frans 
Van der Eist. Dit merkwaardige 
boek kreeg weliswaar enkele be
leefde kommentaren m de Vlaam
se pers, maar echt diepgaand wa
ren deze besprekingen zelden. 

In het Nederlandse ,,Boekblad" 
van 14 februari 1986 verscheen 
daarentegen een zeer lovende re
censie door Martin Ros. Na een 
korte beschouwing bij de boeken 
van Mark Eyskens en Wilfned Mar
lens vervolgt deze recensent: 
,,Maar een veel boeiender, totaler 
biografie is ,,De bewogen jaren. 
Mijn Mémoires 1920-1958" van 
Frans Van der Eist, eveneens ver
schenen bij Lannoo, die laat zien 
dat er in Vlaanderen nog wel dege
lijk sprake is van inspirerende 
fondsvorming.". 

Deze Nederlander besluit zijn 
beoordeling als volgt • ,,Het boek 
van Van der Eist is een juweel van 
een (auto-)biografie. Al gaat het 
boek nog maar tot 1958, men wordt 
er heel wat wijzer door over Vlaam
se politiek en problematiek en men 
leest doorlopend geboeid vanwege 
het kleurrijke en complete in dit le
vensrelaas Wanneer zien we zo'n 
boek van J M. den Uyl 7" 

Is men dan echt zelden sant in ei
gen land? 

Van der Eist: 
boeiend 

•*i relaas 
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Een geluk 

Vorige week ontdekte de politie 
van Luik bij toeval de geheime 
schuil- en opslagplaats van Pierre 
Carette, de vermoedelijke leider 
van de CCC. 

De politie ging in op de klacht 
van de eigenaar van een flat, waar
van de huurprijs ondanks aanma
ningen reeds maandenlang niet 
betaald was. Een routine-opdracht 
dus. Die resulteerde in een unieke 
vondst: een immens wapenarse
naal, een kopieermachine, valse 
dokumenten en tutti quanti. 

Waardoor opnieuw bewezen 
wordt hoe belangrijk wijkagenten 
zijn. Zij bewegen en leven tussen 
de mensen van een buurt en verne
men op die manier allerlei nieuwt
jes. Jammer genoeg wordt het 
werk van de wijkagent vaak onder
gewaardeerd, door hem of haar 
met steeds meer overbodige taken 
te belasten. Ook het werkingster
rein dat hij of zij moet behandelen 
breidt alsmaar uit, waardoor het 
menselijk kontakt steeds beperkter 
wordt. 

BPS-vïsie 
Wij schreven het vorige week 

reeds in onze beschouwing over de 
publieke ontmoeting tussen SP-
voorzitter Van Miert en zijn PS-
kollega Spitaels. De unitaire krach
ten binnen de Belgische socialisten 
worden opnieuw sterker, en dit na 
een tijdelijke ver-Vlaamsing en ver-
Waalsing van respektievelijk de SP 
en de PS. 

De drukinkt van ons blad was 
niet droog of wij kregen kennis van 
het jongste nummer van ,,BPS-
vjsie", wat het driemaandrt^ksor
gaan is van de ,,Belgische_Progre-
sieve Socialisten". Dez'é groep ij
vert hardnekkig en met toenemend 
sukses voor het opnieuw samen
gaan van SP en PS in één unitaire. 

Belgische socialistische partij. 
In dit jongste nummer worden 

nogal bizarre tesissen op een rijtje 
gezet. Federalisme, en a foriori 
konfederalisme, is „anakronistisch 
en ondemokratisch" en leidt zelfs 
naar „apartheidspolitiek". Mooi zo, 
dat weten we dan ook al weer... U 
zult begrijpen dat wij het onnodig 
vinden te replikeren op deze idio
te stellingen. 

Alleen treft het ons dat deze 
BPS-ers steeds meer sympatie ge
meten van vooraanstaande socia
listen. Zo lezen wij: „De eenheids-
gezinden in SP en PS behaalden 
schitterende verkiezingsuitslagen. 
BPS-SPB verheugt zich vooral 
over de verkiezing van 2 nieuwe 
eenheidsgezinde senatoren: Mar
cel Schoeters (SP) en Monique Rif-
flet (PS). "Verder vernemen wij dat 
bv. de SP van Geraardsbergen en 
de PS van Charleroi verbroeder
den en dat het ledenaantal van 
BPS toeneemt. 

Wat zou Van Miert daarvan den
ken? Of beter: hoe lang duurt zijn 
liedje nog? 

Ook de Bond 
De Algemene Vergadering van 

de Bond van Grote en van Jonge 
Gezinnen besprak de gezinspoli
tieke aktualiteit. Zij blijft met aan
drang herhalen dat de voorziene in-
leveringspolitiek niet mag afge
wenteld worden op de gezinnen en 
dringt erop aan dat in alle be
leidsmaatregelen die het gezin ra
ken op een positieve manier reke
ning zou worden gehouden met de 
gezinsdimensie. 

Zo eist de Bond het behoud van 
het 6% BTW-tarief in de bouwsek-
tor, voldoende financiële middelen 
voor het Vlaams Woningfonds, de 
verdere uitbouw van een bejaar
denbeleid dat erop gericht moet 
zijn de ouder-wordende persoon 

De militaire politie aan het werk. Hetdooreen vijftal VU-kamerleden opgehangen spandoek „Gesloten we
gens volmachten" mocht immers niet aan de gevel van het Paleis der Natie blijven hangen. Vooral de chef 
links op het balkon heeft stijl: de handschoenen keurig in de linkerhand... 

Meer over deze geslaagde blitz-aktie leest U op biz. 6. (foto: isopress) 

zolang mogelijk zelfstandig in zijn 
vertrouwde omgeving te houden, 
enz. 

Bovendien dringt deze belangrij
ke organisatie er nogmaals op aan 
dat het onderwijs en het weten
schappelijk onderzoek volledig 
zouden worden overgeheveld naar 
de gemeenschappen, eist zij de af
schaffing van de fiskale bestraffing 
van het huwelijk, een hervorming 
van de personenbelasting in de 
richting van gezinsfikslaiteit en de 
reële toepassing van de 50%-
reduktie op het openbaar vervoer. 

Steunt elkander 
Z E heeft alles van een 

maffioso-verhaal, de affai
re Kirschen die in dit Jaar 

des Heren 1986 — het vijfde inle
veringsjaar — aan het daglicht is 
getreden. Audi's, Porche's, Mer-
cedessen. Snelle en dure auto 's. 
Fabuleuze rijl(dommen in de en
kele belastingsparadijzen die de 
wereld nog rijk is. Een train de vie 
van honderdduizenden per 
maand, met de nodige zwelgpar
tijen als fiskaal aftrekbare zaken-
lunches. Het droomkasteel in 
Herbeumont, op zichzelf al goed 
voor de prijs van honderd stijve 
villa 's. Jumping, de eigen stal en 
ruiters, springpaarden die hun 
gewicht in goud waard zijn. Hij 
kon niet op, de fabuleuze schat 
die opzij gedrukt werd dankzij de 
blijkbaar ook onder Martens wel
varendste aller handels: de han
del in zwart geld. 

Kirschen en C. De tot voor 
kort uiterst achtbare zaakvoer
ders Leiseren Beelen. Verdacht 
van miljardenfraude. Even on
dervraagd door het gerecht. En 
na een enkel nachtje vrijgelaten. 
Tegen de borgsom van 7,5 mil
joen. Een habbekratsje, een zak
geld waarvoorde twee met goud 
belegde niet eens hun pijpezak-
je dienden om te keren. Sinds

dien spoorloos verdwenen. 
Foetsie, weg naar de voorlopige 
nog onnaspeurbare horizonnen 
waarheen ook het zwarte geld 
verdween. 

Men vergelijke dit éne nachtje 
en de onmiddellijke vrijlating met 
bijvoorbeeld het lot van de Dwa
ze Maagden die te Leuven wat 
grafitti tegen een muur spoten en 
daarvoor een maand voorhech
tenis uitpekelden. 

Geen maffioso-verhaal is vol
ledig zonder een hoofdstuk over 
de banden met de politiek. Was 
Beelen de financiële peetvader 
van de PVV? Of was hij slechts, 
zoals een minder besliste Anne-
mie dan op haar destijdse affi
ches lispelt, één van de 400 

plaatselijke voorzitters en van de 
65.000 leden der partij? 

Hij was dat alletwee, lid én 
plaatselijke voorzitter. En ook 
wel een beetje méér. Beheerder 
ook van het adviesbureau 
„Steunt Elkander". Geen obs-
kuur en plaatselijk blauw mutua-
liteitje. Maar een flinke steunpi
laar van de partij, met een hoofd
stedelijke optrek in 
buildingformaat. Waar tussen de 
inmiddels doorsnuffelde inven
taris ook brieven zouden rond
geslingerd hebben van Gol. Over 
benoemingen in de magistra
tuur. Of van Gol-kollega Olivier. 
Die van Openbare Werken. Met 
aanljevellngen voorde bouw van 
het droomkasteel te Her
beumont. 

Dat Beelen en de PVV, de PVV 
en Beelen elkander steunden 
laat weinig twijfel. Nu maar ho
pen dat we ooit te weten komen, 
waaruit die steun bestond. En 
hoe groot hij was. Of hoe klein, 
desnoods. Want de demokratie 
kan het best stellen zonder 
schandalen. 

Voor de rest wist de Vlaamse 
volksmond al lang, hoe gevaar
lijk het is Kirschen te eten met 
grote heren. 

Misschien klinkt dit vreemd voor 
sommigen, maar de meeste van 
deze terechte eisen van de Bond 
vindt men bijna woordelijk terug in 
het Volksunie-programma. 

Moordende 
industrie 

Het is inderdaad meer dan wel
letjes. De recente onthullingen 
over twee chemische bedrijven, nl. 
Amoco-Fina en Philips Petroleum, 
illustreren op schrijnende wijze hoe 
minachtend sommige firma's neer
kijken op de wetgeving en eigenlijk 
weinig belang hechten aan men
senlevens. 

Amoco-Fina heeft jarenlang zon
der vergunning met het kankerver
wekkende benzeen omgespron
gen alsof dit het meest onschuldi
ge produkt betrof. Al die tijd werd 
het leven van werknemers en om
wonenden ernstig in gevaar ge
bracht. Het Antwerpse gerecht 
heeft terecht krachtdadig ingegre
pen. Afwachten nu hoe milieumi
nister Lenssens de zaak aanpakt. 
Het zou onduldbaar zijn dat de sa-
neringskosten op de gemeen
schap zouden worden afgewen
teld ; de vervuiler moet betalen. 

Ook Philips Petroleum in Tes-
senderlo verdient nog weinig gena
de. Dit reeds zo omstreden bedrijf 
lijkt nu niet alleen jarenlang de ei
gen omgeving te hebben verpest, 
maar bovendien ook nog een be
langrijke leverancier te zijn ge
weest van de basisprodukten voor 
het aanmaken van mosterdgas. Dit 
moorddadige gas wordt,,efficiënt" 
gebruikt in de oorlog tussen Irak en 
Iran. Of hoe ,,süksesvor' de Belgi
sche eksport wel kan zijn. 

Deze gebeurtenissen, aldus de 
Bond Beter Leefmilieu-Vlaan-
deren, staan in schril kontrakst met 
nogal wat uitspraken in patronale 
middens als zou de milieubewe
ging door haar „wetenschappelijk 
onverantwoorde benadering" fWnk 
wat banen op de helling plaatsen. 
Wat voor zin heeft het een job te 
hebben, wanneer de kans reëel is 
dat je daardoor kanker krijgt? 

Bomen 
of paien? 

Minister van Openbare Werken 
Louis Olivier geeft in antwoord op 
een parlementaire vraag onbe
schaamd toe dat het zijn bedoeling 
is ongeveer 6.700 bomen te laten 
vellen in de provincie Luxemburg. 
Het zou gaan om bomen die staan 
in gevaarlijke bochten van staats
wegen. Nochtans moet Olivier toe
geven dat er meer mensen omkwa
men of gewond raakten door het 
aanrijden kunstmatige hinderpalen 
dan van bomen. 

„Voor mij", antwoordt Olivier, 
,,/s het leven van mijn medebur
gers van meer waarde dan om het 
even welke overwegingen met be
trekking tot ruimtelijke ordening of 
van ekologische aard. Als men om 
het leven van één man te redden 
100 bomen moet opofferen, dan is 
mijn keuze gemaakt.". 

Bomen jawel, maar geen elektri-
citeitspalen. 

De Waalse 
chaos 

Het Waalse Gewest blijft on
bestuurbaar, zoveel is duidelijk. 
Vorige week donderdag vergader
de de Waalse Gewestraad voor de 
vierde keer sinds 13 oktober '85. 
En weer verliep deze Vergadering 
in het grootste tumult. 

De zeer nipte meerderheid van 
52 (PSC 4- PRL) tegen 51 (PS -t-
Ecolo) is zo broos en werd, zoals 
bekend, slechts bereikt na de on
wettige uitsluiting van VU-senator 
Toon van Overstraeten. (Tegen de
ze uitsluiting is trouwens een 
rechtsgeding aan de gang.) De 
PRL-er Gol was ziek, wat meteen 
voor problemen dreigde te zorgen. 
,,Gelukkig" voor deze geforceerde 
meerderheid bleken ook enkele le-
d^n van de minderheid afwezig. 
Toch bleef de kruitdamp hangen in 
de moderne zaal aan het Naamse 
Wapenplein en ook deze keer ein
digde de zitting in een chaotische 
verwarring. 
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Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen: 

„RTT-kontrakt mag 
Vlaamse belangen 
niet schaden" 

De Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen 
(SERV) heeft als Vlaamse sociaal overlegorgaan een 
duidelijk en kristische stelling ingenomen inzake de ge
plande globalisatie van het zogenaamde „RTT-kontrakt 
van de eeuw". De raad waarschuwt tegen de mogelij
ke aantasting van de Vlaamse belangen in de telekom-
munikatiesektor en bevestigt hierdoor het Volksu
niestandpunt dat reeds in oktober 1984 werd inge
nomen. 

D E SERV herinnert aan de 
stelling van de sociale part
ners ingenomen in de

cember 1984. Hierin werd reeds be
wezen pp de noodzaak tot vrijwa
ring vaii het in Vlaanderen aanwe
zig potentieel inzake telekommuni-
katie op het vlak van ontwikkeling, 
produktie, export en de werkgele
genheid. Er werd toen ook reeds 
een stelling genomen tegen een 
eventuele kommunautaire opsplit
sing of kompensatie. 

Na de stellingname van de soci
ale partners hebben zich echter 
nieuwe feiten voorgedaan. Tijdens 
de vorige legislatuur (midden '85) 
werd gesuggereerd het RTT-
kontrakt te vernieuwen door zowel 
de digitale telefooncentrales te 
bestellen als het ISDN (Integrades 
Services Digital Network). 

Door deze globalisatie zou het 
kontrakt vergroten van 70 tot 170 
miljard frank. Door het vergroten 
van de omvang van het kontrakt 
zouden er ook meer firma's kunnen 
betrokken worden bij de uitvoering. 

Bekommernissen 
Het standpunt van de SERV 

steunt op twee wezenlijke bekom
mernissen. Ten eerste vraagt men 
zich af In welke positie het Vlaam
se bedrijfsleven gedrongen wordt 
bij de verdeling van een geglobali-
seerd RTT-kontrakt. Ten tweede 
rijst de vraag naar de konceptie van 
een weldoordachte telekommunl-
katiestrategie waarbinnen niet en
kel de reële funktionele behoeften 
dienen afgewogen maar tevens 
duidelijkheid moet ontstaan over 
de rol van de telekommunikatie-
sektor in de industriële politiek. 

De Raad stelt uitdrukkelijk dat de 
beleidsstrategie van de nationale 
regering de belangen van de 
Vlaamse telekommunikatiesektor 
onder geen enkele voorwaarde 
mag schaden. 

Het behoud en de verdere ont
wikkeling van een dynamische 
telekommunikatie-industrie is voor 
Vlaanderen erg belangrijk; niet al
leen vanuit algemeen ekonomisch 
en industrieel oogpunt maar ook in
zake de werkgelegenheid 

In het nieuw af te sluiten kontrakt 
moeten dan ook waarborgen voor
zien inzake tewerkstelling, toege
voegde waarde, onderzoek en ont
wikkeling, produktie en kommerci-
allserlng In de Vlaamse vesti
gingen. 

Vragen 
bij de globalisatie 

De Raad vraagt zich terecht af of 
er een objektief onderzoek werd in
gesteld naar de behoeften inzake 
de versnelde digitalisering en de 
uitbouw van ISDN. Een gegiobali-
seerd kontrakt van 170 miljard fr. 
roept vragen op in verband met de 
financiering van dergelijke bedra
gen en hun budgettaire weerslag. 
Ook de gevolgen voor de werkge

legenheid binnen de RTT werden 
onvoldoende verduidelijkt! Deze 
bedenkingen brengt de SERV bij 
de vraag naar een nieuwe diskus-
sie rond het RTT-kontrakt binnen 
het bredere kader van de rol en de 
plaats van de telekommunikatie
sektor in het geheel van het in
dustrieel vernieuwingsbeleid dat 
zo noodzakelijk is. Hierin dient te
vens de toekomstige plaats van de 
RTT omschreven. De SERV is m 
elk geval van oordeel dat de Regie 
over de middelen en mogelijkhe
den moet kunnen beschikken om 
haar rol als openbare dienst in het 
telekommunikatiebeleid optimaal 
te vervullen. Dit betekent dan ook 
de realisatie van de fundamentele 
beleidsopties uitgewerkt in het 
raam van het saneringsplan van de 
Regie zoals de autonomie van be
heer, de financiële gezondmaking 
en het tariefbeleid. 

Laat ons hopen dat deze stelling
name van de SERV een eerste stap 
betekent in een breed Vlaams front 
over de grenzen van partijen en 
drukkingsgroepen heen, teneinde 
de telekommunikatiesektor in 
Vlaanderen een nieuwe impuls te 
geven voor de toekomst I 

André Geens 

Het RTT-kontrakt? Veel belangrijker dan enkele telefoontoestellen... 

Als de vo$ de passie preekt... 

Evske^iifi over 
cie Degroting 
Tijdens em tmwpraak t& Qent hmit minister 

vm Financiën Mark Ej^kem verklaard dat de oHe-
prfjsd^tng in 1986 de koopkracht vBnd0 gezinnen 
en dB oimvmbmikende bodrijvm kan doen toene-

' mm met ongeveer WO miljard frank. 

Op basis vgin eert èkono-
mische ^foei vao 1,3 
t h , v^n l>er BHF In 

l$8i6 en een ingatievan 2,S % 
xow Jtet overheidstekort zon<Jef 
maatféöefan oplopen tot 6 ^ 
m% inclusief é& scliatkistver-
rtchtingen. Om dè begmtings-
rtörm van 1987' te haten moet m 
1906 èet defidi worden terug
gebracht tot minder dan 500 
mjljard 

300.000 weg... 
Alle uitgavenkategorieen 

moeten worden herfoekeken en 

vergeJèJ<en met <le overheid-
süJtgaveft in dezelftlé sektoren 
In tenden ate Medertand, de 
Oults« SondsreiSybliek en 
IFrankrljIf. SelgiS Kan niet langer 
het land zijn met het grootste 
aantal zlakehuisbedden per 
1.000 Inwoners, met het laagst 
aafttaHeerlIngen per leraar, met 
de hoopte subsidiëilng per ge
bruiker van hst openbaar ver
voer of per bezoeker van de 
schouwburg Ook de subsidies 
aan het bedrijfsleven liggen bij
zonder hoog en hebben met 
kunnen beletten dat tussen 

1S7S er» 1 9 ^ zowat 3OO.OO0 
banen \n de fttdi^trie werden 
vernietigd. 

D© overfiekfeyitgaven bedra-
Qm^ % \ffi(nhet BNP en de fis
kale dïwk nagenoeg 50 % - Een 
werknemer die 1*0<K> fr. netto 
verdient kan 3.0Ö0 è 4.0)0 fr. 
koster» aan zi|n werkgever. 

Eyskens oodetslsBSfrt̂ s nog 
dat de sarïering van de ovef-
heidstlfiancien moet gebeuren 
in solidarity! en invoerwaarden 
die Net fert van de kansarmen 
niet verergert. 

De passie 
pieken... 

Olegsnen dte zich verzetten 
tegen de gezondmaking van de 
overhetdsf Inanciën brengen de 
gezondhejd ran onxe ekonomie 
en van onze munt m gevaar 
waardoor een blinde verarmmg 
van buitenaf aan ons land zou 
worden opgedrongen, aldus 
Mark Eyskens 

Wat de minister er met bijver-
tetde was dat hijzelf mee verant
woordelijk IS voor de toestand 
zoals die vandaag is ontstaan. 
Hij maakt immers sinds 1976 
onafgebroken deel utt van de 
opeenvolgende regeringen 

Arbitragehof 
over... 

HET arbitragehof heeft deze 
week in een arrest het beroep 

venworpen dat was ingesteld door 
de Vlaamse Gemeenschap tegen 
de wet van 13 juli 1983,,houdende 
aanpassing van de wettelijke op
dracht van de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet en van het bij de 
wet van 4 augustus 1978 tot ekono-
mische heroriëntering in deze kas 
opgerichte participatiefonds, ten 
einde de toegang van de kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
van de zelfstandigen tot het risiko-
dragend kapitaal te bevorderen". 

Reeds van bij de aanvang heeft 
de Volksunie ook geprotesteerd te
gen deze wet omdat hierdoor de 
bevoegdheden van de gewesten 
werden uitgehold inzake openbaar 
industrieel initiatief, de kredietpo-
litiek en de ekonomische expansie. 

Het arbitragehof heeft zich voor 
deze uitspraak gesteund op de 
dubbelzinnigheid in de wet op de 
Staatshervorming waarin op veler
lei vlakken interpretatiemogelijkhe
den inzake de bevoegdheden over
blijven. 

...het 
participatie
fonds 

VOLGENS de argumentatie van 
het arbitragehof hadden de 

wijzigende bepalingen van de aan
gevochten wet betrekking op het 
gedeelte van deze matenes dat 
aan de nationale wetgever was 
voorbehouden. Tevens ordeelt het 
Hof dat de wet van 13 juli 1983 
geen betrekking heeft op de ekono
mische expansie, zodat het ak
koord van de Vlaamse executieve 
niet moest worden bekomen. 

Deze uitspraak beklemtoont 
nogmaals de broosheid en de 
zwakte van de wet op de staatsher
vorming alsmede de dringende 
noodzaak de teksten van deze wet 
aan te passen aan de geest van de 
wet die er op gericht was om zo 
ruim mogelijke, homogene be-
voegdheidsaspekten aan de beide 
gemeenschappen over te dragen. 

Wij blijven van oordeel dat de be-
voecdheid en de middelen van het 
participatiefonds tot de bevoegd
heden van de gemeenschappen 
behoren overeenkomstig de geest 
van de wet. 

Ondertussen kan het participa
tiefonds rustig doorgaan de uit 
Vlaanderen komende middelen 
van de zelfstandigen te herverde
len ten gunste van Wallonië Daar
voor wordt gezorgd door het huidi
ge bestuurskomitee dat bestaat uit 
8 franstaligen tegenover 7 neder-
landstaligen 

Onaanvaardbaar? Ja, maar toch 
onveranderd. 

Waar blijft de reaktie van de 
,.Vlaamse" meerderheid'' 
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VU-Kamerf raktie: 

Kamer gesloten 
wegens volmachten! 

Meerderheid tegen oppositie heeft de Kamer ingestemd met het muilbanden van 
zichzelf. De volmachten moeten nog wel door de Senaat bevestigd worden, maar 
moeilijkheden worden hierbij niet verwacht. 

Omstreeks Pasen dus, een halfjaar na de verkiezingen, zal Martens eindelijk aan 
de slag kunnen gaan. Tenminste indien hij en zijn kollega's op dat ogenblik reeds 
weten wat ze willen. Want erg waarheidsgetrouw schreef Hugo De Ridder onlangs 
in De Standaard :„De regering tast nog in het vage en schijnt zelf niet te weten waar 
en hoe ze gaat saneren". Er zal een mirakel nodig zijn, om hen die wetenschap te 
bezorgen. 

^ E essentiële bedenking van 
de VU-fraktie werd hier 
reeds enkele keren uiteen 

gezet. „Geen volmachten maar 
een sterkere demokratie". In dit 
verband bood zij de andere f rakties 
zelfs een akkoord aan om soliede 
procedure-afspraken te maken, ten 
einde een snelle behandeling van 
belangrijke wetsontwerpen te 
waarborgen en op deze wijze de 
overbodigheid van volmachten aan 
te tonen. 

Het voorstel kreeg weinig 
respons en ondertussen zijn de vol
machten er. Ludiek bevestigden 
Jaak Gabriels en enkele kollega's 
een spandoek aan het Paleis der 
Natie -.„Gesloten wegens vol
machten". 

Een nachtmerrie 
Het loont de moeite om aan de 

hand van de VU-tussenkomsten 
het uitgebreide terrein van de vol
machten eens te overlopen. Uite
raard in telegramstijl, want slechts 
weinig materies ontsnappen aan 
de greep van de regering. 

Het eerste terrein is eigenlijk 
voorwaardelijk, in die zin dat de re
gering het verder doorspeelde naar 
het sociaal overleg: de beveiliging 
van de konkurrentiekracht van de 
ondernemingen, de bevordering 
van de tewerkstelling en de inko
mensvorming en koopkracht. 
Vooral de machtsdelegatie zelf 
naar vakbonden en werkgevers 
was Willy Desaeyere een doorn in 
het oog. „De sociale partners heb
ben weliswaar een belangrijke rol 
te vervullen, maar ze krijgen be
voegdheden toegestpeeld die met 
hen maar het parlement toeko
men " 

De scharnier van de volmachten-
wet IS zonder enige twijfel de ge
zondmaking van de overheidsfi
nanciën. De nachtmerrie van deze 
regering. Reeds in zijn algemene 

tussenkomst wees Hugo Schiltz er
op dat het hier zonder meer om een 
blanco-volmacht gaat, gewoon om
dat de regering niet weet hoe dit 

aan te pakken. Nelly Maes uitte 
dan ook haar vrees dat eens te 
meer gehakt zal worden in de on
derwijsbudgetten. Haar voorstel 

om het onderwijs buiten de vol
machten te houden, werd wegge
wimpeld. 

„Ce jargon vaseux" 
Niet minder belangrijk is de be

voegdheid om het financieel even
wicht van de sociale zekerheid te 
herstellen. Hierbij merkte voorzitter 
VicAnciaux op, dat het verkeerd is 
de sociale zekerheid alleen vanuit 
een financieel oogpunt te benade
ren. „Een accumulatie van frag-
mentaire maatregelen, genomen 
om financiële redenen, zal verder 
bijdragen tot het ontstaan van nieu
we armoede." 

Zelfs de rationalisatie van het 

"fxft/M'^iUii^imim 

De orde van de dag 
.Ê si«itboHs©}ie VU-

t^eïtoi^ W^ïl assert 9 î««irld 
life wnfO<fe lapt^een istier. 0e 
Ifto^aftl vm^iM de IraMie vort 
Qabri^i^ zk^azBU en de anctere 

„Oebe^isslng im aaft<3ere* 
gerins U^r^m mm^tm to« 
1® kenrteft ^&s een pofrti^^ 
kBuzft. öövertfifea woföiimiri-
itMiefrectït van het p«rJe-
merjtstid op geen «niseis wi|js© 

beknot." l«pH, vï^ens heiAnt-
werps kamerlid kan ^k^m «lts 
hetgoed me^t mmmm insiej-
lingeft <lergell|ke iudlske aktls 
ini$s^ a)$ ki^plin 

Wel wel, je mo' 

Eer? ludieke akttt 

deöerc^enendör 
yi>\ge:fié& volmac 
<fe$?r Straffe Hoffte 
je 49Z0 m0H even 
hel spreefeoestöeü 

Idarerj „dat één ksm VQlmmh-
ten tljdef»& e^nzffiffds iegielelttur 
een abst^uul m:^sim«r8 ie". 
Maar zeüs éh steer maNsî ma-
lisMscïi ̂ ndpurtt loochende till 
tijdens Martens V, Bn U&mm 
VI is pas van start. 

De §&z<mómaMng van de ft-
fKiiên. daar draait het vd» 
— Beysen alleraaai om. 

tartens V fe ernjettwee» 
' achten \n gsslaagd 

sschijld ta verdyb-

aandeliumul 
TWLnémt 
'«Hé. T ^ 

-ge. 
én 

Fib' 
me 
me 
mr 
VO' 

he 
de 
„De Ka 
tief van 
de orde 

Welk 
werkst^ 
onales' 
heid -? c 

F. Baert: 
,Parlementaire kontrole 

is uitgesloten." 

ziekenhuiswezen geeft het parle
ment uit handen En dit ondanks de 
scherpe kritiek van de Raad van 
State op de vaagheid van deze 
tekst en de waarschuwing van Jan 
Caudron dat het gezondheidsbe
leid in een belangrijke mate gefe
deraliseerd is. 

Bij de twee volgende wegwerp-
materies zette Jaak Gabriels deze 
waarschuwing om in een stevig 
pleidooi tot federalisering: de te
werkstelling en de nationale ekono-
mische sektoren. Vooral het feit dat 
staal, tekstiel, holglas, scheeps
bouw en steenkool vanaf nu met 
volmachten zullen gereglemen
teerd worden, zit de VU-
fraktieleider erg dwars. Het bewijst 
in ieder geval welk een lachtertje 
de feitelijke regionalisering wel is. 

Het parlement heeft zichzelf ge-
muilband. Binnen een goeie 
maand zullen we gekonfronteerd 
worden met een stortvloed van vol-
machtbesluiten. De parlementaire 
kontrole hierop zal volgens Frans 
Baert onmogelijk zijn. Niet enkel 
omdat het parlement slechts 8 da
gen krijgt, maar ook omwille van 
het teveel en de barslechte kwa
liteit. 

„Tijdens de vorige legislatuur 
zijn sommige besluiten nooit uit
gevoerd, misschien wel omwille 
van de onverstaanbare taal waa
rin ze opgesteld werden." Eens 
sprak Maeterlinck over ,,ce jar
gon vaseux''. Sedertdien is vol
gens Baert weinig veranderd: 
„Alleen de Nederlandse verta
ling van de dekreten van de 
Waalse Gewestraad gebeurt in 
een nog erbarmelijker taaltje dan 
de tekst van de voorbije vol-
machtbesluiten." 
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KIMER 
Vol-machtige 
De Croo 

Verkeersminister De Croo heeft 
er een handje van weg om zijn 
openbaar vervoerbeleid bij stukjes 
en beetjes op de pers los te laten. 
Publicitair kan dit lonend zijn, maar 
een globale kijk op zijn aanpak 
heeft al lang niemand meer. Hijzelf 
waarschijnlijk ook niet. 

Komt hierbij dat deze minister 
écht met volmachten regeert. Het 
parlement weet geen iota over zijn 
beleid. Eigenlijk kunnen kamer en 
senaat beter zelf joernalisten aan
werven, zodat zij hun informatie uit 
eerste hand venwerven en niet 
steeds moeten citeren. 

Goed en betaalbaar 
Jaak Gabriels is deze methode 

van De Croo kotsbeu. Hij stelde 
een interpellatie op aan de hand 

van de recentste persknipsels met 
verklaringen van zijn eksellentie. 
Elk „knipsel" laat hij dan vergezeld 
gaan van een heleboel vragen, om 
aldus enige kijk te krijgen op het 
openbaar vervoerbeleid. Zo er van 
een beleid al mag sprake zijn. 

Een eerste reeks citaten betreft 
de aktualisering van het intercity-
net. Het meest typerende is zeker 
het artikel waaruit blijkt dat er tegen 
1990 een snelle treinverbinding 
komt tussen Antwerpen en Aken. 
België zou zelfs het leeuwenaan
deel van de kosten dragen. 

De TGV-problematiek is nog 
zo'n ondenwerp. Via de pers kon 
men vernemen dat het projekt on
geveer 80 miljard kost, dat een 
beslissing tegen de zomer valt, dat 
verschillende landsdelen mekaar 
de stopplaats betwisten enz. In de 
bevoegde kamerkommissie is over 
het dossier nog geen woord gerept. 

Op een ander vlak ligt de recen
te tariefverhoging van het open
baar vervoer. Het enig argument 
dat hierbij van tel was, is de kost
prijs. De weerslag ervan op het 
aantal gebruikers en een vergelij
king met de buitenlandse aanpak 
werden niet eens bekeken. Laat 
staan dat het openbaar vervoer be
naderd zou zijn als een welzijnsfak-
tor, zodat het gebruik ervan vol
doende aantrekkelijk moet worden 
door een goed, konfortabel en door 
iedereen betaalbaar aanbod. 

Bij wijze van afronding besloot 
de VU-fraktievoorzitter zijn vele 
vragen met een pleidooi voor de fe
deralisering van het openbaar ver
voer. De gewesten moeten zelf hun 
prioriteiten kunnen bepalen. Bo
vendien is het overduidelijk dat 
Wallonië en Brussel, zeker wat de 
NMBS betreft, ruim bevoordeeld 
zijn. Wetsvoorstellen zullen korte
lings neergelegd worden. 

VIAAMSERAAD 
Inmenging 
onaan
vaardbaar 

Hugo Schiltz wil er werk van ma
ken dat het Rekenhof niet langer 
naar het centrale parlement holt 
met de op- en aanmerkingen bij de 
uitgaven van de Gemeenschapsre
geringen. Tegelijkertijd wil hij dat 
enkel de Nederlandse kamer van 
het Hof de kontrole van de Vlaam
se begroting uitoefent. 

Financieel autonoom 
Een en ander verwoordde hij sa

men met enkele fraktiegenoten in 
een stevig gemotiveerde resolutie. 

Juridisch kan er geen twijfel ove^ 
bestaan dat gemeenschappen en 
gewesten financieel autonoom 
zijn. Evenmin duldt het twijfel dat 
het Rekenhof een kontrole op de 
gemeenschapsfinanciën uitoefent, 
op dezelfde wijze als dit voor de 
centrale instellingen gebeurt. Maar 
deze kontrole-opdracht put het Hof 
niet uit de grondwet; ze is geba
seerd op de staatshervorming van 
1980. 

,,Alle opmerkingen dienen 
dan ook aan de Gemeensctiapsra-
den te worden voorgelegd; ze heb
ben daarop het eksklusieve recht.'' 
Aldus de VU-fraktievoorzitter van 
de Vlaamse Raad, die logisch ver
volgt dat deze kontrole evenzeer 
met georganiseerd worden onder 
de eksklusieve verantwoordelijk
heid van de Nederlandse of Fran
se kamer van het Rekenhof. 

Sluit de juridische redenering als 
een bus, ook politiek is er geen 
speld tussen de krijgen. Hugo 
Schiltz: ,,De eigen politieke auto
nomie van de Vlaamse Raad mag 
op geen enkel terrein geschaad 
worden. Ook de bevoegdheden 
met betrekking tot de eksterne kon
trole over de financiën van de Ge
meenschappen moeten autonoom 
en onafhankelijk blijven. Elke voog
dij, inmenging of betutteling is ju
ridisch noch politiek aanvaard
baar." De Vlaamse Raad moet de 
eksterne kontrole laten gebeuren 
volgens de modaliteiten en proce
dures die zij in het kader van de toe
passelijke wetgeving afspreekt met 
de Nederlandse kamer van het Re
kenhof. Een afzonderlijk boek met 
de opmerkingen van deze kamer 
en gericht aan de Vlaamse Raad is 
aangewezen. 

MEVROUW Maes (VU): „Ondertus
sen is de werkloosheid weer fors 

aan het toenemen!" 

De heer Martens, eerste minister: 
„Wil u mijn nu niet onderbreken a.u.b. 
U heeft mi] al een bezoek gebracht in 
Parijs. U heeft er overigens een ver
zwikte duim aan overgehouden, waar
voor ik trouwens geen verantwoordelijk
heid draag." 

Mevrouw Maes (VU): „Maar mijn 
tong IS nog intaktl" (Gelach) 

k. 
Aardig 
uit de 
hoek... 

DE heer Clerf ayt (FDF) -.„Na het te
leurstellend antwoord van de 

eerste minister heden voormiddag, heb 
ik geaarzeld om opnieuw tussenbeide 
te komen." 

De heer Dehaene, minister van So
ciale Zaken en Institutionele Hervormin
gen (in het Frans): „Dat zou een goe
de daad geweest zijn!" (Glimlachjes) 

Q E heer Beert (VU): „Het staat in 
• * „Het Kruisken" van Guido Ge-
zelle. Dat zou u als kristen-demokraat 
moeten weten." 

De heer Martens, eerste minister: 
„Ik had de jongste jaren de tijd niet 
meer om Gezelle te lezen, wat ik be
treur. Ik hoop ooit opnieuw tijd te heb
ben om het te doen." 

De heer Van Den Bossche (SP): 
,, We hopen dat u zo spoedig mogelijk 
die gelegenheid krijgt." (Glimlachjes) 

I Q E heer Martens, eerste minister: 
" „...Inzakedepenaliseringvanhet 
recht deel ik de mening van de heer 
Baert." 

De heer Baert (VU)-,,Die penalise-
ring bezorgt ons veel leedschap." 

De heer Martens, eerste minister: 
„Ik begrijp dat woord met." 

Q E heer Dehaene, minister van So-
• * ciale Zaken en Institutionele Her
vormingen: „. .Tenslotte IS er een punt 
waarop ik het met mevrouw Spaak eens 
ben • het VBO zou zich beter wat meer 
bezighouden met de tewerkstelling en 
wat minder met de werkloosheid " 
(Glimlachjes — Applaus in verscheide
ne banken) 

DE heer Leemans, voorzitter van de 
Senaat: „Mijn gelukwensen om

dat iedereen, zelfs de heerLuyten, zich 
aan de afgesproken spreektijd heeft ge
houden ." 

Het 
bouwoverleg 
een maat 
voorniets? 

In juli 1985 had het derde „Ronde-Tafel-gesprek" 
over de bouwsektor plaats. 

De regering besliste toen de eerder getroffen relan-
cemaatregelen, zoals de B. T. W.-verlaging tot 6 %, tij
delijk te verlengen tot 30 april 1986. Ook beloofde ze 
de overheidsinvesteringen in de bouwsektor te hand
haven op het gemiddeld niveau van 1981-1984, hetzij 
66 % van de totale investeringen. Tot slot werd beslo
ten de bouwsektor door te lichten. 

ET bureau Mc Kinsey zou de 
industriële struktuur van de 
sektor voor zijn rekening 

nemen, het Planbureau de analy
se van de vraag. 

Met het inschakelen van het 
Planbureau was het duidelijk dat 
de regering zich wou wapenen 
voor het volgende ronde
tafelgesprek. In het bijzonder mi
nister Eyskens bakende de politie
ke grenzen af van de vraag naar 
bouwwerken. De grote baas van 
het Planbureau, Maldague, mani
puleerde zijn Maribel-model biô -
nen deze politiek vastgelegde 
grenzen. 

Het resultaat ervan is een poli
tiek pamflet, dat voorbijgaat aan de 
initiële opdracht: de behoeftenana-
lyse van de bouw met het oog op 
nieuwe strukturele en permanente 
maatregelen. 

Volgens het Planbureau zou de 
woningbouw lichtjes toenemen. De 
industriële twuwinvestenngen zou
den spektakulair groeien en van 
overheidsinvesteringen zou nau
welijks nog sprake zijn. Na een on
derzoek vond het Planbureau im
mers voor slechts 62 % werken in 
het ontwerp-investeringsprogram-
ma 1986, in plaats van de beloofde 
66 %. Er zou naar verluidt bij de 
overheid geen behoefte meer 
bestaan aan bouwwerken! 

De werkelijkheid is anders. Al
leen reeds in Oost-Vlaanderen lig
gen voor 2,8 miljard wegenprojek-
ten klaar die evenwel niet uitvoer
baar zijn omwille van de regionale 
verdeelsleutels die gehanteerd 
worden in de sektor Openbare 
Werken. Hoeft het nog gezegd dat 
deze sleutels nadelig zijn voor 
Vlaanderen? 

Van de weinige middelen die 
Openbare Werken ter beschikking 
stelt aan de Vlaamse Gemeen
schap wordt uiteraard het leeuwe
naandeel opgeslorpt door de have-
nuitbouw in Zeebrugge, Antwer
pen en Gent. Terwijl in Vlaanderen 

noodzakelijke infrastruktuurwer-
ken niet uitgevoerd worden bij ge
brek aan kredieten, worden in Wal
lonië drievaksautosnelwegen aan-

Willy De Saeger 

gelegd waarop amper vier auto's 
per uur rijden. 

Dit stemt volkomen overeen met 
de visie van minister van Openba
re Werken Olivier, die verklaarde 
eerst en vooral een Waals Minister 
te zijn. 

De federalisering van het depar
tement van Openbare Werken 
dringt zich op om definitief een ein
de te stellen aan de miljarden
diefstal ten nadele van de Vlaam
se Gemeenschap. 

Ondertussen echter blijft een 
oplossing uit voor de vele Vlaamse 
bouwfirma's en de tienduizenden 
werkloze Vlaamse bouwvakar
beiders... 

Willy De Saeger, 
Algemeen Sekretaris 
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Wij tussen volkeren en staten 57/1 

Een jaar 
volksnationale strijd 

Het volksnationale streven, hier te lande Vlaamse be
weging geheten, is bij ons een kalme, al te kalme vlak-
terivier geworden. Elders, in Europa en daarbuiten, is 
dit ook wel eens zo, maar soms ook heel anders. 

In sommige landen gaat het zelfs om een strijd in de 
letterlijke, gewelddadige betekenis van het woord. Van
wege de overheid om een nationaal bewustzijn te do
ven, vanwege de nationalisten om als groep te kunnen 
overleven. 

I IER volgt een eerste over
zicht van toestanden en ge
beurtenissen tijdens het 

voorbije jaar, uiteraard vooral op 
West-Europa toegespitst. 

Moeilijke Basken 
Fundamentele wijzigingen heb

ben zich verleden jaar in hun 
toestand niet voorgedaan. Zuid-
Baskenland in de Spaanse staat 
gelegen of, zoals de nationalisten 
het uitdrukken, „door Spanje be
zet", is weliswaar ,,autonoom" 
maar de hevigsten (ETA) zetten de 
strijd voort; voor onafhankelijkheid 
en socialisme. Het is een echte gu
errilla, die door een aanzienlijk ge
deelte van het volk gesteund wordt, 
meer om nationalistisch dan om so
cialistische motieven. Bom- en an
dere aanslagen op politie en leger 
zijn er haast dagelijkse kost, zo da
gelijks als razzia's en folteringen 
door deze laatsten. 

Merkwaardige biezonderheid: 
ETA(m) mikt evenzeer op hande
laars in verdovende middelen en 
de bars waar zij samenkomen o.a. 
omdat haar GAL-vijanden vaak 
huurdoders uit het onderwereld
milieu zijn. 

Daarnaast heeft zij het ook op 
Franse vrachtwagens, banken, wa
renhuizen, in één woord op Franse 
„belangen" gemunt. Dit uit weerw-
raak tegen het samenwerkingsak
koord dat Frankrijk met Spanje in 
1984 afgesloten heeft om de ETA 
klein te krijgen. 

Uit de kulturele sektor is er ver
heugend nieuws te melden: de il
legale Baskische televisie werd in 
januari door de Spaanse staat ein
delijk officieel als gewestelijke zen
der erkend. 

Dit is heel belangrijk want de 
Baskische taal blijft zeer bedreigd. 
Hoezeer ook daar politiek en kui
tuur verstrengeld zijn, blijkt uit een 
nota die de (Spaanse) burgerlijke 
goeverneur van de provincie Biz-
kaia op 9 april aan de gemeente 
Santurce richtte. Daarin maande 
hij haar aan, binnen de 48 uren de 
beslissing te vernietigen waarmee 
zij een Baskische taalproef had 
voorgeschreven als voorwaarde 
voor de benoeming van een sekre-
taris. Ander voorbeeld: Dat de „or
destrijdkrachten" jacht maken op 
AEK-leerkrachten (Alfabetatze 
Euskalduntze Koordinakundea) 
heeft wel meer te maken met ht te
genwerken van de Baskische be
weging dan met het handhaven 
van orde en veiligheid. Ondertus
sen gaat daar ook het politieke le
ven zijn gang. 

Vlaggenoorlog... 
De PNV-nationalisten (niet-

socialistisch en geneigd vrede te 
nemen met een federale of konfe-
derale status) zijn op 30 januari on
der leiding van de minder beginsel-
vaste Ardanza scheep gegaan met 
de PSOE-socialisten (Baskische 
afdeling van de Spaanse partij). 
Om de nieuwe deelregering een 
gerieflijke meerderheid te bezor
gen en nog meer om een voet in 
huis te krijgen te Madrid, anders 
gezegd, om via subsidies het eko-
nomisch leven op te krikken. 

Dit bondgenootschap leidde tot 
vervreemding van een gedeelte 
der kiezers die slecht verteren dat 
de PNV nu meer afstand ,,moet" 
nemen van de ETA en minder af
keer tonen voor de zinnebeelden 
van de Spaanse staat. (In Basken
land woedt een vlaggenoorlog, ver
gelijkbaar met wat in Vlaanderen 
tussen de twee wereldoorlogen en 
daarna opnieuw tot in de zestiger 
jaren aan de hand was). 

De kloof tussen PNV en ETA 
(gesteund door de links-nationa
listische partij Harri Batasuna) ver
grootte zozeer dat de deelregering 
zelf begin juni twee betogingen te

gen het terrorisme organiseerde en 
er zelf in opstapte, rond de 40.000 
,,Basken" (in Baskenland wonen 
ook vele niet-Basken) namen er 
deel aan. De ETA had het tijdens 
het voorjaar ook erg bont gemaakt: 
vele aanslagen waren gericht te
gen doelwitten en personen zonder 
veel politiek belang. Menselijk leed 
veroorzaken met de hoofdzakelijke 
taktische bedoeling, de overheid te 
laten merken dat men niet uitge
schakeld is, doet sympathie bij ,,de 
massa" verliezen. 

Begin mei werden op de kust 
voor Benidorm en Valencia enke
le kleine bommen tot ontploffing 
gebracht maar tot een gevreesde 
nieuwe anti-toeristische campagne 
is het niet gekomen. Een verminde
ring van het aantal Engelse toe
risten was toch merkbaar. 

In december laaide plots een al-
gemen staking op, met brandende 
barrikaden, in alle Baskische pro
vincies, vooral echter in Guipuz-
coa, als protest tegen een door de 
politie omgebrachte bus-chauffeur 
met ETA-sympathieën. 

Het Noorden, alias Frans Bas
kenland, Is lange tijd een veilige 
schuilplaats geweest voor vluch
tende ETA-mannen. Dit is niet 
meer zo. 

1. Omdat enkele plaatselijke 
heethoofden (,,lparretarak"), zeer 
tot ongenoegen van de ETA zelf 
hun guerrilla wilden i.p.v. vrede te 
nemen met hun belangrijke rol van 
schuiloord. 

2. Omdat groepjes zogenaamde 
anti-terroristen (GAL) terreur zaai
den bij uit Spanje komende vluch
telingen en in kringen van sympa
thiserende Noordbaskische natio
nalisten 

3. En last but not least, omdat de 
Franse en de Spaanse overheid 

een overeenkomst hadden geslo
ten met het doel, heel de terreur op 
te ruimen. 

In 1985 is in deze schets geen 
verandering gekomen. Vluchtende 
Etarras krijgen nu wel de raad, zich 
in veiliger dan Baskische departe-
.menten neer te laten. En de Fran
se politie is er in geslaagd op een 
werkplaats voor het maken van 
granaten, een ondergronds schui
loord, een geheime wapenopslag
plaats mitsgaders op enkele ETA-
aanvoerders de hand te leggen. 

Romaanse 
Iberiërs rustiger 

Zonder twijfel zijn sedert het ein
de van de burgeroorlog de Basken 
het roerigste volk van het Iberische 
schiereiland. De anderen, Span
jaarden, Portugezen en Katalanen, 
hebben ook minder redenen om 
zich over hun overleven als groep 
bezorgd te maken. 

De Katalanen, vrij zelfverzekerd, 
als handel drijvend volk handig en 
,,recht schrijvend met kromme lij
nen", breiden de hun toebedeelde 
autonomie zonder veel misbaar uit. 
Zo werd begin 1985 de al enkele ja
ren werkende klandestiene Kata-
laanse TV-zender eindelijk door de 
Spaanse staat officieel erkend. 

Het officiële autonome Katalonië 
omvat de Levante rond Valencia 
niet. Deze is Katalaans maar wil of 
mag zich zo niet noemen. In febru
ari verbleef in België een uitgebrei
de delegatie Katalanen, onder de 
leiding van de voorzitter van de 
deelregering van Levante, Joan 
Lerma. Diens kontakten met de 
EEG-kommissie en met de Belgi
sche staatssekretaris voor Buiten
landse Handel Kempinaire werden 
hem door Madrid zeer kwalijk ge
nomen. Of de Katalanen zich daar 
iets gelegen aan laten ? 

Ten noorden van de Spaans-
Franse Pyreneeëngrens ligt er ook 
nog een stuk Katalonië. Het is niet 
autonoom en zijn volksbewustzijn 
is pas laat ontwaakt. 

Het enige wat we er m.b.t. het 
jaar 1985 kunnen over meedelen is 
dat de ,,Conseil General" van het 
departement ,,Pyrenees Orien
tals" overweeg, de naam ervan te 
veranderen en wel in ,,Roussillon". 

" '4' *(%y'.; '^ 

De welvarende haven van Barcelona, poort op de Middellandse Zee maar ook op de hele wereld... De kracht 
van de Katalaanse autonomie! 
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Wat at wat meer zegt over de iden
titeit van e streek, al is het niet he
lemaal juist. Inmiddels blijft de be
langstelling van de Katalanen voor 
het gebruik van de eigen taal gesta
dig toenemen; misschien een ge
volg van de opgarvg hunner volks
genoten ten zuiden van de Pyre
neeën. 

De Portugezen worden tegen 
vervreemding beschermd door een 
lange Atlantische kust, een ruig ge
bergte en staatsgrenzen. In de 
zestiende eeuw zijn ze hun noorde
lijkste streek, Galicië, gewapender
hand aan Spanje kwijtgeraakt. En 
daar is er wel iets aan de hand. De 
zeer omzichtige Galiegos hebben 
op hun beurt autonomie bekomen. 

In november werden er verkie
zingen gehouden voor het Galici-
sche deelparlement. De nationa
listische „Coalicion Galega" haal
de een mooi resultaat: 11 zetels of 
13 % der stemmen. Daarnaast is er 
een linkse ook nationalistische par
tij, Esquerda Galega die van 1 op 
3 zetels (van 3 % tot 5 % der stem
men) is gesprongen. Wellicht ten 
koste van het Bloque nacionalista 
Galego, dat van 4 zetels op 1 viel. 

Spaanse lakens... 
Er zijn tenslotte de Spanjaarden, 

in Iberië zelf vaak Kastilianen ge
noemd. Zij zijn er de talrijksten, de 
sterksten en delen er de lakens uit. 
De belangrijkste gebeurtenis uit 
1985 voor hun volksbestaan is ze
ker de aansluiting bij de EEG. Zij 
hebben zeer lang ofwel anderen in 
Europa en elders beïnvloed ofwel, 
naderhand, zich op hun natuurlijke 
vesting teruggetrokken. Binnen 
Europa vormt Iberië een klein sub-
kontinent, meer gericht op zichzelf 
en Latijns Amerika dan op wat an
ders. Aansluiting bij de EEg kan de
ze oriëntering op lange ternjijn 
diepgaand wijzigen; voor de Portu
gezen ook trouwens. 

Daarnaast zijn er slechts een 
paar incidenten te vermelden., 

Na 280 jaren zetten in januari 
1985 voor het eerst weer Spaanse 
overheidspersonen een voet op Gi
braltar, voorlopig nog steeds En
gels bezit. Zij kwamen er de volle
dige vrijmaking van het grensver
keer bespreken. Op 5 februari 
begonnen de ministers van Buiten
landse Zaken van Spanje en Groot-
Brittanië onderhandelingen om het 
vraagstuk Gibraltar ten gronde op 
te lossen. Zij zijn nog steeds niet af
gerond. 

Even hardnekkig als Groot-
Brittanlë aan de apenrots Gibraltar 
blijkt Spanje aan Melilla en Centa 
vast te houden. Dit zijn Spaanse 
havens aan de overzijde van de 
straat van Gibraltar, in Afrika dus. 
Spanje denkt er niet aan, de aan
spraken van Marokko te erkennen. 
In december betoogden daar dui
zenden Marokkanen tegen een op 
stapel staande Spaanse vreemde
lingenwet, die hen (27.000 op de 
75.000 inwoners) geen stemrecht 
toekent. De meeste inwoners zijn 
Spanjaarden. 

Karel Jansegers 
(vervolgt) 
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ZOhoorflief 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

jgĵ  

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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9(1^^52 
Van dag 
tot dag 

Zaterdag 8 maart 
D BRT1 - 16.00 
The strange affair of Uncle Harry, film 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Terloops 
D BRT1 - 21.05 
Broederliefde, film 
D BRT1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Verona, satire 
D Ned. 1 - 21 40 
IJsgala, reportage 
D Ned, 1 - 22.30 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 23 10 
The Twilight zone, kortverhaal 
D Ned. 2 - 19.12 
Bij Koos, kwis 
D Ned. 2 - 20.22 
The man who would be king, film 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 
D Ned 2 - 23 20 
II decamerone, film 

Zondag 9 maart 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15.00 
Zuurkoolbereiding, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
Pluto Puck, jeugdfilmpje 
D BRT1 - 16 00 
60+ ? bejaardenmagazine 
D BRT1 - 16.50 
Met voorbedachten rade, serie 
n BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20 35 
Het pleintje, serie 
D BRT 1 - 21 30 
Cinemanie, filmkwis 
D BRT2 - 16.05 
Belgisch kampioenschap veldlopen, 
D Ned. 1 - 15.30 
De Freggels 
D Ned 1 - 17.35 
Brandpunt zondageditie 
D Ned. 1 - 19.20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned. 1 - 20.10 
De appelgaard, serie 
n Ned 1 - 21.15 
In 't hoist van de nacht, serie 
D Ned. 1 - 22 05 
Gedane zaken, info 
D Ned. 2 - 20.10 
Laurel en Hardy, om te lachen 
D Ned. 2 - 20.48 
Oscar, laatste af I. 
n Ned. 2 - 21.40 
Diogenes, magazine 
D Ned. 2 - 22.50 
The laundromat, film 

Ron Leibman, George Segal, Robert Redford en Paul Sand hebben een 
plan klaar voor een grote juwelenroof maar gaan van bij de start gewel
dig blunderen. Te zien in The Hot Rock (Maandag 10 maart om 20u. op 

Ned. 2) 

Maandag 10 maart 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, kindennfo 
D BRT1 - 19.10 
De blauwe planeet, dok. serie 
D BRT1 - 20.10 
Het verre paradijs, nieuwe serie 
D BRT1 - 21.10 
Wikken en wegen, konsumenteninfo 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time, sportinfo 
D BRT2 - 21.35 
7e symfonie van Gustav Mahler, 
koncert 
n Ned. 1 - 20.28 
Rondje Ralph, om te lachen 
D Ned. 1 - 21.00 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.00 
Tros aktua, info 
D Ned 1 - 22.30 
Tatort, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Hints, show 
D Ned. 2 - 20.00 
Vier trage gauwdieven, film 
D Ned. 2 - 21.35 
De Oostvaardersplassen..., na
tuurdok. 
n RTB1 • 20.00 
Mol, Christiane F., 13 ans, droguee, 
prostituee; film en debat over de ont
wenning 

Dinsdag 11 maart 
D BRT1 - T8.30 
Er was eens... het heelal, serie 
D BRT1 - 18.55 
Witloofroomsoep, kooktip 
D BRT1 • 19.05 
Sociaal huren, info 
D BRT1 • 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.50 
Voorbij de grens van pijn en leed, 
dok. 
D BRT 1 - 22 10 
Bruiloft in Oost-Servië, reportage 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 • 19.25 
Oshin, serie 
C BRT2 - 20 25 
De kleine waarheid, serie 
• BRT 2 - 21 25 
Mike, praatshow 

D Ned. 1 - 19.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
De zonen van de Roze Panter, strip 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeskamp, show 
D Ned. 1 - 21.30 
Rondom tien, info 
D Ned. 1 - 22.20 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 - 23.05 
Cheers, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, praatshow 
D Ned. 2 - 20.00 
Allemansrecht, info 
D Ned. 2 - 20.55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Markant, Gerard Walschap 

Woensd. 12 maart 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 - 18.35 
Xenon, serie 
D BRT1 - 20.10 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 - 21.00 
Allemaal beestjes, natuurdok. 
D BRT1 - 21.30 
Bill Cosby show, serie 
D BRT1 - 21,55 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19.25 
Grafische kunsten, info 
D BRT2 - 20.10 
Kort geknipt, film 
D BRT2 - 21.55 
De Spaanse Burgeroorlog, dok. 
D Ned. 1 - 14.55 
Super Oma, nieuwe jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.23 
Vara's filmnieuws 
D Ned 1 - 20 33 
Opnieuw zeg 'ns aaa, serie 
D Ned 1 - 21.00 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned 1 • 21.50 
Achter het nieuws, info 
D Ned 1 - 22 25 
De speurder, serie 
D Ned 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2 - 20 20 
Nederland C, kunstinfo 
C Ned 2 - 20 55 
Liszt herzien, over klassiek 

D Ned. 2 - 21.45 
Hoe oud wil je me hebben?, dok. over 
voordrachtkunstenares Nel Oosthout 

Donderd. 13 maart 
D BRT1 - 18.30 
Filmbrieven, jeugdserie 
D BRT1 - 19.00 
Kippenpastei en croQte, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
n BRT1 - 20.55 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, sene 
D BRT1 - 22.55 
W.K.-Formatiedansen amateurs, re
portage 
n BRT1 - 23.55 
Komeet van Halley, rechtstreekse uit
zending 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 19.45 
Het sluwe vosje, opera 
D Ned. 1 - 19.00 
Familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
De aarstvaders, dok. serie 
D Ned. 1 - 20.28 
De rechtvaardiging, film 
D Ned. 1 - 22.30 
Tijdsein, info 
D Ned. 1 - 23.00 
Kuiseb, de verdwijnende rivier; dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Polderpopparade, show 
D Ned. 2 - 20 05 
Kieskeurig, konsumenteninfo 
D Ned. 2 - 20.30 
De diamantenroof, film 

Vrijdag 14 maart 
D BRTI - 18.10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRTI - 18.25 
Star trek, SF-serie 
D BRTI - 20.15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant; dok serie 
D BRTI - 21 15 
Goede vrienden, serie 
D BRTI - 21.40 
So what!, jazz 
D BRT2 - 19.00 
1 Week sport 
D BRT2 - 19.36 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere 
D BRT2 - 21 15 
De helse rit, western 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, stripinfo 
D Ned 1 - 19.25 
Toppop, show 
D Ned. 1 - 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned 1 - 21.25 
Kant, sene 
D Ned 1 - 22.10 
Aktualiteiten, praatshow 
D Ned. 1 - 22.50 
M.A.S.H., sene 
D Ned. 1 - 23.10 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned 1 - 23 50 
Sportpanorama 
D Ned 2 - 19 25 
De konsumentenman, info 
D Ned 2 - 20.30 
Verlopen en verlaten, show 
D Ned. 2 - 22.45 
Het hoge woord, literaire info 
D Ned 2 - 23 35 
The late show, film 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 8 maart 
II Decamerone 

Film van Pasolini uit 1971, gebaseerd 
op de verhalen van Boccaccio waarin 
kunstschilder Giotto het verbindingse
lement vormt tussen acht pikante ver
halen. Hij werkt aan een fresco en toont 
zijn hemelse voorstelling als een tegen
hanger van de aardse ondeugden. 
(Ned. 2 om 23.10u.) 

Zondag 9 maart 
L'Ordlnateur des pompes funèbres 

Fred is zijn driftige vrouw Gloria meer 
dan beu. Zij tiranniseert hem nu al ja
ren en hij besluit haar op een weten
schappelijke manier van kant te maken. 
Met o.a. Jean-Louis Trintignant en Mi
reille Darc. (RTL om 20u.) 

l\/laandag 10 maart 
The Hot Rock 

Amenk. komische misdaadfilm met 
o.a. Robert Redford en George Segal 
In het Brooklyn Museum van New York 
wordt een kostbare Afrikaanse diamant 
tentoongesteld. Die steen oefent een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uit... (Ned. 2 om 20u.) 

Dinsdag 11 maart 
El Sur 

Spaanse film uit 1983. Esterella is de 
enige dochter van dokter Augustm. Zij 
heeft geweldig veel bewondering voor 
haar vader, tot wanneer zij ontdekt dat 
er een andere vrouw geweest is in zijn 
leven... (RTB2om21u.) 

Woensd. 12 maart 
Kort geknipt 

In deze Tsjechische film guit 1980 
wordt het leven beschreven in een klem 
stadje in Bohemen. Francin is een bra
ve bierbrouwer die om beroepsredenen 
veel uit huis is. Hij is getrouwd met de 
impulsieve, beeldschone maar ondeu
gende Marja. (BRT 2 om 20.20u.) 

Donderd. 13 maart 
De diamantenroof 

In ,,Rough Cut", de komische mis
daadfilm van Don Siegel uit 1980, 
speelt Burt Reynolds de beruchte dia-
mantendief Jack Rhodes. (Ned. 2 om 
20.30U.) 

Vrijdag 13 maart 
The late show 

In deze ironische thriller vraagt een 
dame een prive-detektive haar ontvoer
de kat op te sporen. Maar die is op zoek 
naar de moordenaar van zijn ex-
partner (Ned. 2 om 23.35u.) 
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I 
De toerist die va

nuit de Peruaanse 
hoofdstad Lima in 
Cusco neerstrijkt 
stapt een andere 
wereld binnen. Li
ma is een Latijnsa-

^ _ - _ meril<aans filiaal, 
^ ^ H ^ w * US-made. Cusco 
^ ^ ^ ^ ^ P daarentegen is het 
^ ^ ^ L ^ warme nest van het 

^ ^ ^ ^ ^ oude lnca-rijl< 
^ ^ m gebleven. De 
^ ^ ^ ^ Quecha-indlanen 

^ ^ ^ ^ die er wonen zijn de 
onvervalste erfge
namen van de le
gendarische Man

co Capac, zelf de zoon van Inti, zon
negod. De toerist weet niet of hij zich 
thuis mag voelen in deze wereld die 
hij kent van horen zeggen. Wat hem 
opvalt is de kracht die Cusco uit
straalt. Omdat de stad eeuwenlang 
het gewijde middelpunt van de Alti-
plano is geweest? Hart van die histo
rische hoogvlakte van Bolivië tot de 
Gran Chaco? 

El condor pasa 

De konfrontatie valt mee. De toe
rist heeft van kindsbeen af gedroomd 
ooit het grenzeloze goud te aan
schouwen waarmee Inka Atahualpa 
zich van de laffe Pizarro tevergeefs 
vrijkocht, gedroomd ooit een echte 
poncho over de schouders te gooien, 
lama's te strelen en de tempels van 
roze graniet te betreden. En natuur
lijk hoopt de toerist ook de dreigen
de vleugslag van de condor [e ontwa
ren. De god-vogel die goed en kwaad 
over de Andes brengt, sedert 
eeuwen... 

Aan één element heeft de toerist 
het in Cusco bestendig te kort: adem. 
Want de zijdedunne stolp over de 
stad maakt ijl als het weemoedige 
lied uit quenafluit. Maar adem groeit 
met geduld en geknabbel op cocabla
deren. Iets trager dus, dan naar zijn 
slechte gewoonte, ontdekt de toerist 
de weg naar alles. Tot het weggebor
gen Machu PIcchu toe, de laatste 
inka-zet tegen de Spaanse moorde
naars. De toerist spoort er heen in 
een knalgele dieseltrein, fabricado 
en Romania. Daar goedkoop gekocht 
omdat de lachende kaboutermannet 
jes met hun koperen gezichten zelf 
niet zo'n metalen olifant in mekaar 
kunnen knutselen. 

En ja, ook boven de verscholen 
stad cirkelen condors, dreigend als 
soldaten. Ook vandaag nog. 

Het stond in de La Republica van 3 
februari te lezen. De inwoners van 
het naburige Lucmahuaicco hebben 
het nieuws uitgebracht. Het was juli 
van vorig jaar. Het dorp Chapi ligt in 
de zone waar regeringssoldaten de 
guerrillero's van Het Lichtende Pad 
achterna zitten. Tijdens een oprui-
maktle hebben soldaten de 3000 be
woners van Chapi, allen Quechua-
indianen uitgemoord. „Er kwamen 
helikopters overgevlogen. Zij ver
kenden eerst de streek en kwamen 
toen terug om het dorp te bombarde
ren, een ganse dag en de daaropvol
gende nacht. 3000 mensen werden 
gedood. Het leger heeft de sporen 
van de dood niet uitgewist. De zwart
geblakerde ruïnes en de lijken liggen 
er nog..." Het verhaal van een getui
ge, 's Anderdaags herhaalde La Re
publica het verhaal, het leger ontkent 
alles. 

El condor pasa. Nog steeds! • 
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De Europese Gemeenschap behoort wat bossen be

treft tot de groene armoezaaiers. Bossen en wouden 
beslaan zo'n 23,6 % van het totale EG-grondgebied. 
Daarbij komt dat, naast de vervuiling, jaarlijks zo'n 4 
miljoen ha. bos doorbrand verloren gaan. Deze zwar
te cijfers worden nog aangedikt wanneer men de in-
voerkosten van hout voor de industrie bovenop de ver
liesrekening legt. 

LKE EG-bewoner beschikt 
over 0,2 ha. bos of 23,6 ° 
van het EG-grondgebied. 

In de VSA is dat 1,3 ha., in Austra
lië 7,2 ha., in Canada liefst 18,7 ha. 
Industriereus Japan is er even 
slecht aan toe als Europa. 

Binnen de EG staat Portugal bo
venaan met 40 % bos. Luxemburg 
en Spanje bogen op meer dan 30 
%, Ierland op iets minder dan 5 % 
en Nederland op net iets meer dan 
7 %. Van het Ver. Koninkrijk en De
nemarken zijn er net iets meer dan 
10 % met bos bedekt. België en Ita
lië zijn zo'n 20 % groen. Frankrijk 
en Duistland een kleine 30 %. 

In vrijwel alle regio's van de EG 
worden de bossen bedreigd. Jaar
lijks verwoesten branden in het 
zuidelijk EG-deel 300.000 ha., 
daarbij verloren in 1985 50 men het 
leven. In het noordelijk deel kam
pen de bossen tegen de zure re
gen. In mei van vorig jaar waren 4 
miljoen ha. bos aangetast, daarvan 
3,7 miljoen in Duitsland. In 1985 
mat men 115.000 ha ,,dood" bos 
waarvan 111.000 ha. in de Bonds
republiek. Zure regen tastte in dat 

jaar de helft van de Westduitse 
bossen aan, 37 % van de Luksem-
burgse en 34 % van de Neder
landse... 

Bovenop deze EG-verliescijfers 
komen deze van de nodige hout-
invoer, na die van de olie-Invoer, de 
hoogste EG-invoerrekening. Het is 
dus wel de hoogste tijd dat er wat 
gebeurt met de Europese 
bosbouw! 

ShortStory 
De aandeelhouder 
wint... 

(jonas) 

^M&s^peLan, 

Het kon niet anders. Liefst 43 WIJ-lezers stuurden 
ons de korrekte oplossing van,,Meespelen 118" op. 
Het wondermooie gedicht van Felix Timmermans 
(1886—1947) „De kern van alle dingen" uit het bun
del ,,Adagio" is inderdaad biezonder goed gekend. 

Uit al deze inzendingen werd WIJ-lezerA. Van Lier-
de, wonende in de Lokerenveldstraat 18 te 9300 Aalst 
geloot. Eerstdaags krijgt die persoon een boekenpak-
ketje in zijn brievenbus. Proficiat en veel leesgenot. 

W E zijn onstuitbaar, dus 
gaan we door. Ander
maal een stukje neder-

landstalige poëzie waarvan U de 
auteur, diens geboortedatum en de 
precieze titel van het gedicht moet 
opzoeken. 

Nog levend warm 
en onder ons 
een slapeloze krop 
in ieders keel, 
honderdvoudig 
sterft hl] 
met de zomer weg 
in kleiige verhaen 
het zompige bezinksel 
van de hoop. 

(...) 
Wordt biootvoets 
't groene gras 
nog eenmaal groener 
als hand en hard 
uit het doorzakte bed 
van veel verdriet 
gedenken al 
de grote dingen 
al de liefde 
die hij is geweest? 
Weet U het antwoord op onze 

vragen? Stuur dan onverwijld uw 
oplossing naar WIJ, ,,Meespelen 
(120)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. Misschien bent U straks 
de gelukkige winnaar?! 

HET HU PAAr^fi i 
MMR mr a 
To/'^ftArt '. 
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Zwammen dragen al eeuwenlang een wat mistig au
reool, van sprookjesachtig tot angstaanjagend. Zozou
den ze ooit ontstaan zijn uit de verspilde zaadcellen van 
een voorhistorisch dier. Heksen sprongen er nogal gul 
en giftig mee om, dansten in cirkels ervan met satan... 
en allerlei aardvolk - kabouters, trollen en gnomen -
vond eronder een gastvrij onderdak. Vandaag de dag 
is er een grote gamma eetbare variëteiten bekend met 
als voornaamste marktproduktie kampernoelje of 
,,champignon". 

P ADDESTOELEN zijn geen 
rariteit. Ze ontstaan zo
maar, zonder aanwijsbare 

reden op allerlei plaatsen waar de 
grond vochtig en min of meer 
vruchtaar is en zij kunnen mits wat 
mest, stro, zelfs hout of papier ge
kweekt worden. Metdei<weekvan 
champgnons werd in Europa in de 
17de eeuw al begonnen, toen in 
klein tuinbouwbedrijfjes rond Parijs 
na de oogst van meioenen de kwe
kers paddestoesporen in de broei
bakken tot ontwikkeling brachten. 

De champignon is een wat 
tweeslachtige verschijning. Hij is 
vrij stevig van bouw en toch bestaat 
hij voor nagenoeg 90 % uit water. 
In de keuken kan hij door zijn ge
halte aan eiwit evengoed dienen ter 
vervanging of aanvulling van een 
vleesrantsoen als van peul
vruchten. 

Door zijn typische uiterlijk en ka
rakteristieke zuivere en delikate 
smaak is de champignon uitste
kend geschikt als versiering van 
slaatjes en koude gerechten. Rauw 
zijn ze ook heerlijk in dunne plak

jes op bruin brood, met enkele 
druppels citroensap erop. 

In dikke plakken met peper 
bestrooid verrijken ze op verfijnde 
wijze een boterham met vlees. 

Champignongs zijn ook uitste
kend geschikt om in de pan nasst 
of in het vlees te bakken, liefst met 
boter of olijfolie. Door zijn spon-
sachtige struktuur (het vruchtli
chaam is immers niets anders dan 
een bundel zwamdraden) zuigt de 
champignon gemakkelijk en snel 
vet en vleessap op. Ook gewoon
weg gekookt of mee in de soep is 
de champignon een heerlijke 
groente. De eenvoudigste manier 
om champignons zuiver als groete 
te verwerken is ze te verhitten in 
een geringe hoeveelheid spekvet, 
boter of olie, tot ze voldoende vocht 
verloren hebben om verder in hun 
eigen sap gaar te smoren. 

Kortom, met een champignon 
kunt u smakelijk alle kanten uit. Het 
enige onheil dat u kan overkomen 
is dat u ze laat aanbranden of dat 
ze ,.vettig" gaan smaken als u te
veel bakvet hebt toegevoegd (maar 
dat doet u uiteraard niet). 

6 MAART 1986 



12 w& 
Elfstedentocht onvergelijkbaar volksfeest 

De trots en de 
glorie van Friesland 

De Elfstedentocht is een maatschappelijk gebeuren van onvergelijkbare schoon
heid. De veertiende tocht van Leeuwarden naar Leeuwarden bracht zeventiendui
zend schaatsers op én één miljoen toeschouwers naast het ijs. Eénennegentig per
cent van de Nederlanders zouden het evenement ter plekke of op de beeldbuis ge
volgd hebben. Dat moet een absoluut wereldrekord zijn. Maar het is niet 
onbegrijpelijk: voor deze schaatswedstrijd, geboren uit en beleefd door het Friese 
volk, bestaan gewoon geen geschikte superlatieven. Het is een zo autentiek en puur 
sportfestival dat zij al het overige, het monsterevenement met de vijf ringen inbe
grepen, in echtheid en originaliteit van verre overtreft. 

E Elfstedentocht is het bezit 
van de Friezen en zij wal<en 
over dit stul< l<ultureel erf

goed. Zij wijzen de kommercie ge
decideerd af en zij laten onomwon
den verstaan dat zij dit in de leng
te van jaren zullen blijven doen. Er 
wordt nochtans met miljoenen gul
den gennkeld in de richting van de 
organizatoren maar deze schijnen 
vastbesloten. Er kan gewoon geen 
sprake van zijn de ziel van een volk 
te verkopen... Als dit waar is be
schouwen WIJ dit als de heerlijkste 
boodschap die we de jongste jaren 
omtrent de sport mochten aan
horen. 

Goed getraind... 
Het heette dat de Elfstedentocht 

vorig jaar door de televisie werd ge-
demystifieerd, werd ontluisterd. De 
wedstrijd bleek zich in weinig of 
niets van andere sportgebeurtenis
sen te onderscheiden. De deelne
mers waren goed getrainde en 
meestal ook goed begeleide atle
ten die in de beste omstandighe
den (kledij, schaatsen, voedsel, ge
neeskundige verzorging) hun 
prestaties afleverden. Dat zal wel 
voor een stuk waar zijn. Voor een 
stuk want Evert Van Benthem bleef 
ook op het podium een onvervalste 
veekweker, verbonden met zijn erf, 
zijn familie, zijn leefgemeenschap 
in Sint-Jansklooster. Bovendien 

Van onze Friese medewerker 

Op de wenkbrauwen... 
LJOUWERT — Nog nooit kwa

men er in Nederland zoveel men
sen naar één sportevenement 
kijken, niet eerder zoveel men
sen aan hun televisietoestel ge
kluisterd. De veertiende Elfste
dentocht was zelfs voor een de
legatie van het Internationaal 
Olympisch Komitee het bewijs 
dat Nederland een goeie kandi
daat is voor de spelen van 1992... 

Minder leuk... 
Aan de aarzelingen van het 

Elfstedenbestuur ligt in princie-
pe slechts een zaak ten 
grondslag: de ijsdikte en -
betrouwbaarheid. Het was welis
waar al een poosje winter maar er 
werden tot ver in februari geen 
temperaturen onder - 1 0 , de zo
geheten strenge vorst, gesigna
leerd. En deze zijn broodnodig 
om de route ook op zwakkere 
punten betrouwbaar te laten zijn 
voor het legioen van 17.000 toer
schaatsers. 

Ondanks de waanzinnig grote 

populariteit van de schaatssport 
— waar de voetbalmalaise niet 
vreemd aan is, bovendien vriest 
het te hard voor voetbal — zitten 
de Friezen niet te springen om 
een 15de Elfstedentocht in 1987. 
Velen vonden 1986 minder leuk 
dan vorig jaar, toen de Elfsteden
tocht nieuw was voor een hele 
generatie. Friesland werd over
spoeld door een hier en daar bij
na ,,voetbalveldachtig" publiek, 
waardoor de stemming voor de 
aanwezigen grimmiger was. 

Opnieuw werd de simpatieke 
jonge boer Evert van Benthem 
uit Sint-Jansklooster — net ten 
zuiden van Friesland — verdiend 
winnaar. Maar de ruim veertien
duizend toerschaatsers die de elf 
steden bedwongen — voor wie 
het nog niet weet ruim tweehon
derd kilometer—zijn eigenlijk al
lemaal winnaars, die, voortge-
schreeuwd door het publiek, 
veelal op hun wenkbrauwen de 
finish haalden. Eén van hen zei 
het zo: ,,Het lichaam protesteert, 
maar de geest jubelt.'' (OPF) 

sprak de man bij herhaling zo'n 
rustige onginele taal dat men hem 
onheus zou behandelen door hem 
met andere sportkampioenen te 
vergelijken. 

Volbloeden... 
De afstandsschaatsers zijn een 

ras apart. Volbloeden die leven in 
nauw kontakt met de natuur, een
zaten die graag strijd leveren met 
zichzelf, vasthoudende karakters 
die jarenlang schaatsen om toch 
éénmaal die Elfstedentocht te kun
nen uitrijden. 

De tocht der tochten ontleent zijn 
ongeëvenaarde aantrekkings
kracht aan zijn zeldzaamheid. De
ze eeuw kon hij slechts veertien 
maal doorgaan. De tocht gedijt al
leen in strenge, memorabele win
ters. Hij kreeg een heroïsch karak
ter doordat hij tussen 1963 en 1985 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschaIck 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

geen enkele maal kon worden in
gericht. Daardoor werd ,,de hon
ger" ongewoon scherp. Bovendien 
was de tocht van '63 ongewoon bar 
geweest. Het vroor dat het kraak
te, er woei een snijdende oosten
wind, er was stuifsneeuw en het ijs 
was slecht met veel scheuren. 
Slechts 58 van de 577 wedstrijdrij
ders haalden de streep. Met het 
verstrijken van de jaren werden die 
519 opgevers in de verbeelding do
den. Een ganse generatie had van 
geen Elfstedentocht gehoord, laat 
staan gezien, toen vorig jaar de 
kooien in Leeuwarden eindelijk 
werden geopend... 1985 was om
kijken in verwondering, nu in 1986 
was het bewondering. Daarvan ge
tuigde de rekordopkomst, de re-
kordbelangstelling. Het entoesi-
asme, de volksvreugde overtrof al
les. ZIJ bewees dat sport gelukkig 
nog zonder de commercie kan. Het 

De sportweek 
Gemiste start 
VORIGE zaterdag moest de ope

ningswedstrijd van het Bel
gische wielerseizoen worden afge
last. Het was met de eerste keer dat 
het wintenweer Gent-Gent parten 
speelde. Het was vermoedelijk ook 
niet de laatste keer... 

Eigenlijk zou men minimaal tot 
half maart moeten wachten om de 
koersen op gang te schieten. Kou
de, wind en regen mogen de eerste 
wedstrijden dan een eigen karak
ter (?) schenken, het moet redelijk 
blijven. De veiligheid en de gezond
heid van de renners mogen niet in 
gevaar worden gebracht. Zonder 
de onverwachte sneeuw/val zou dit 
wel het geval geweest zijn... Koer
sen bij droog weer maar met tem
peraturen rond het nulpunt is ge
woon onverantwoord. 

In Nederland bestond men het 
de openingswedstrijd te rijden op 
de dag dat... de elfstedentocht ge
houden werd! Daarmee is alles ge
zegd. Men maakt zich dus beter 
geen illuzies: er zal niets verande
ren en volgend jaar probeert men 

het opnieuw. Wellicht lukt het dan 
want het sneeuwt niet altijd tijdens 
het eerste weekend van maart. 
Maar de lezer zal willen begrijpen 
dat de eerste echte koers gereden 
wordt op de wegen die van Milaan 
naar San Remo leiden en in eigen 
land windt men zich beter niet op 
voor de Ronde van Vlaanderen. Al 
wat daaraan voorafgaat is meestal 
kinderspel. 

Het loopt 
goed mis... 
HET is jammer om zeggen en 

pijnlijk om vaststellen maar 
het loopt momenteel goed mis met 
ons voetbal. Wij zegden het reeds 
eerder: men beijvert zich met het 
voeren van antipropaganda. Vori
ge zaterdag speelde men het klaar 
de bekermatch Beerschot—KV 
Mechelen uit te stellen om kwart na 
zeven. Zeggen en schrijven vijfen
veertig minuten voor de aftrap I Het 
had die dag gesneeuwd, de wegen 
lagen slecht en reeds tijdens het ra
dionieuws van twaalf uur had men 

grote geld is er vooral nodig wan
neer de evenementen worden 
,,gepland", ,,geprogrammeerd", 
,,opgedrongen". 

WIJ denken aan het ECC, de for
mule 1-wedstrijden en andere han
delsbeurzen. Een Ronde van 
Vlaanderen, een Parijs-Roubaix, 
een Elfstedentocht: zij hebben de 
bankiers en „decision-makers" (zo 
noemen ze zichzelf toch zo 
graag...) niet nodig. Zij bestaan uit 
en door het volk. Zij zijn autentiek 
en zullen daarom overleven. Wij 
verheugen ons daarover en wij ho
pen dat Nederland Evert Van Ben
them tot sportman van het jaar zal 
kronen. Hj verdient het. Meer dan 
die moedige prins die zijn bewon
derenswaardige prestatie ontsier
de door op de rug publiciteit te voe
ren voor een sigarettenmerk. En 
dat op de ,,gezondste" tocht ter 
wereld I 

een lange lijst van uitgestelde 
wedstrijden voorgelezen. 

Beerschot—KV Mechelen kon 
evenwel pas worden afgelast toen 
de spelers reeds in de kleedkamer 
stonden en de verstokte supporters 
reeds op weg naar het stadion wa
ren. Gewoon schandalig. En zoals 
steeds pleitte iedereen onschuldig 
en verschool men zich achter reg
lementen die niet meer van deze 
tijd zijn! Men spreekt over kalen
derhervormingen, over een nieuwe 
benadering van voetbal maar het 
wordt de hoogste tijd dat men lui
dop vragen gaat stellen omtrent de 
bekwaamheid van bonds- en klu-
bleiders. Als het morgen misgaat 
zullen die immers de eersten zijn 
om de pers en de televisie met de 
vinger te wijzen. 

Speelbal... 
We kunnen ons vergissen maar 

we krijgen de indruk dat ze in de 
Brusselse Guimard- en Wetstraat 
de zaken niet meer onder kontrole 
kunnen houden. De bond is de 
speelbal geworden van vele, 
meestal tegengestelde, belangen
groepen en niemand (ook de 
bondsvoorzitter niet) bezit nog vol
doende gezag en prestige om zich 
daar boven te stellen Louis Wou
ters wil voorlopig nog aanblijven 
(de onbaatzuchtige (!) kan maar 
niet scheiden van de macht) en zijn 
kroonprins, de bleke vlakprater Mi
chel D'Hooghe van Club Brugge, 
wil absoluut iedereen te vriend hou
den. Men weet immers nooit waar 
dat goed kan voor zijn .. 
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Een merkwaardige tentoonstelling te Brussel 

100 jaar 
religieus sciiilderen 

13 
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Het volstaat niet dat een schilderij een kristelijk the
ma als onderwerp heeft om als religieus ervaren te wor
den. Want wat doen wij met een kristelijke voorstelling 
die „banaal" wordt geschilderd? 

Kortom, er kan slechts sprake zijn van religieuze 
kunst als er eerst kunst is, dat weet iedereen. 

Is het kunstwerk dus,,plastisch" meer dan behoor
lijk, dan blijft nog de vraag: wanneer en waarom het als 
religieus aangevoeld wordt? 

ATUURLIJK kan niemand 
daarop het antwoord ge
ven. Want waar liggen de 

normen, waar de grenzen? Deze 
kan niemand vast omlijnend bepa
len. Maar... wie te Colmar voor Grü-
newald z'n Isenheimer-altaar staat 
ondergaat een grote emotie; inner
lijk huivert hij, in de volheid der stil
ten wordt hij één met het mysterie 
dat zich hier openbaart in de uit
beelding van de Gekruisigde. Nooit 
vergeet hij wat hij hier heeft aan
schouwd, als een gelouterd mens 
gaat hij heen want ,,het Gans An
dere" heeft heel even zijn ziel be
zocht. 

Servaes 
Ongeveer dezelfde religieuze er

varing, dezelfde participatie aan 
deemoed ervaart de mens die de 
Luithagense Kruisweg van Ser
vaes aanschouwt. Meteen wordt 
gesteld dat — wat de specif ief reli
gieuze kunst in Noord Europa be
treft — de alleenstaande laat
gotische Grünewald slechts eeu
wen nadien in de alleenstaande ex
pressionistische Servaes een soort 
evenwaardige opvolger vindt. Tot 
deze gedacht komt Lydia M.A. 

JefClaerhout: Madonna, 
monumentaal en volks, 
middeleeuws-modern. 

Schoonbaert in haar boek over 
Servaes. En deze vaststelling kun
nen wij met ontroering bijtreden. In 
haar boek over Servaes beweegt 
(de kunsthistoricus en hoofdkon-
servator van het koninklijk museum 
voor Schone Kunsten te Antwer
pen) Lydia Schoonbaert zich op 
een door haar bijzonder gekend 
terrein. 

Reeds vroeger geboeid door het 
fenomeen van de religieuze kunst, 
doctoreerde zij over het werk van 
Servaes. De syntese van deze stu
die werd in een even verhelderend 
als bijzonder mooi boek neer
gelegd. 

Meteen loven wij één van haar 
beste kenmerken. Schoonbaert 
kent haar materie zo goed dat zij in 
staat is geleerdheid en inzicht bij
zonder eenvoudig, helder en klaar 
door te geven, en dit in een sobere 
stijl, waarin feitenbehandeling en 
historische samenhang perfekt sa
mengaan met evokatle en poëtisch 
beschouwen. 

Tentoonstelling 
Vanuit haar bijzondere kennis 

van deze materie lag het voor de 
hand dat de ASLK-galerij op haar 
een beroep zou doen om de ten
toonstelling : Religieuze Thematiek 
1885-1985 samen te stellen. 

Het resultaat draag dan ook haar 
watermerk. 

De tentoonstelling koos als uit
gangspunt — hoe kan het ook an
ders? — schilderijen, tekeningen 
en beeldhouwwerken die hun in
spiratie ontlenen aan kristelijke the-
mata en ikonografie. Deze diffuse 
en komplexe materie werd In kro-
nologisch verband behandeld en 
opgesteld. De tentoonstelling inge
deeld in de specifieke tendezen en 
stromingen vanaf 1885 tot heden 
brengt een geslaagd overzicht. Het 
representatieve ensemble over
dondert niet, maar blijft met z'n 120 
stuks een te ven«erken en geniet
baar geheel. De werken zijn allen 
in kleur gereproduceerd in de voor
treffelijke kataloog die de expositie 
begeleidt. 

Dit boeiende werkstuk werd on
der redaktie van Schoonbaert sa
mengesteld. In haar inleiding on
derzoekt zij vooreerst de term ,,re
ligieus" en het fenomeen 
,,religieuze kunst". Vervolgens 
stelt zij het probleem van die kunst 
(of het gebrek aan die kunst) in de 
19de eeuw (De Nazareners, de 
pre-rafaëlieten, de Beurenen) en 
brengt zij een overzicht van het 
Kristelijk renouveau dat vooral va
nuit Frankrijk (begin deze eeuw) de 
Noord-Europese religieuze kunst 
in beweging zal zetten, en dit zowel 
op het literair als op het beeldend 
domein. Gaande van realisme (of 

,,het accent op de menselijke bele
ving"), naar het symbolisme (of 
,,de zin voor het mysterie") kulmi-
neert deze kunst in het expressio
nisme (of ,,de wezenlijke van de re
ligie"). 

Lydia Schoonbaert besluit met 
:,,Na1945, religieuze kunst in een 
geseculariseerde wereld". Van dit 
alles brengt de tentoonstelling een 
evokatief overzicht. 

Deze inleidende kataloogbijdra-
ge wordt aangevuld met een stuk 
van Koen Vervaeke over,,initiatie
ven ter vernieuwing van de religieu
ze kunst", met name De Sint Luc-
casscholen en Durendal; terwijl Jo-
han Zagers nader ingaat op De 
Pelgrimbeweging onderzoekt Eu
gene Van Itterbeek de ,,raakpun
ten tussen religieuze literatuur en 
beeldende kunsten in Vlaanderen 
van 1875 tot heden"; Raymond 
Poulliart belsuit deze reeks met 
,,plastische kunsten, letteren en 
muziek in Franssprekend België". 

Velen zijn geroepen, 
weinigen 
uitverkoren 

Met deze evangelie-tekst kun
nen wij onze tentoonstellingsindurk 
best samenvatten. 

Zo gezien hebben wij blijkbaar 
vele kunstenaars voortgebracht die 
hun degelijkheid blijven bewijzen... 
maar,,degelijkheid" is wat kunst 
betreft net niet goed genoeg want 
daar telt alleen — in de gang der tij
den — wat ver boven de middel
maat uit komt stijgen. 

Zo zien wij in de tentoonstelling 
veel anekdotisch en poëtisch 
gesprokkei; maar weinig visionair 
dichterschap. 

' X lÊÊki JSÜWSVZ 

Servaes met zijn Luithagense Kruisweg, de Grünewald van onze eeuw 

Samen met Het Afscheid van 
meesterwerk van Permeke, brengt 
Servaes (ook hier) het absoluut 
hoogtepunt. Twee meesters die 
een vonk van het genie laten zien. 
Van mindere grootheid alhier 
(maar nog altijd ,,boodschap
pers"): George Minn&, Jacop 
Smits, Gustaaf Van De Woestijne, 
War Van Overstraeten, Prosper De 
Troyer, Jos Hendrinckx en an
deren. 

Van „Na 45" vermeld ik bij voor
keur de aparte expressieve naieve 
Romain De Saegher, de bas-reliëfs 
van Rik Poot, het lyrisch-abstrakt 
werk van Armand Demeule-
meester, de tegelijk volkse en 
,,modern-middeleeuwse" Madon
na van Jef Claerhout, en (onder de 
jongere deelnemers) vooral de ge
tormenteerde Hugo Heyens met 
zijn Ge/cru/s/gcfe: aangrijpen ,,Ser-
vaesiaans en toch hedendaags". 

,,Zal het wonder van het religieu
ze expressionisme zich in de toe
komst nog herhalen?" ,,Ja", aldus 
besluit Lydia Schoonbaert haar ka-
taloogbijdrage, ,,door de symbiose 
van nieuwe spiritualiteit met leven
de vorm. De vraag is alleen wan
neer en hoe?" 

In het verlengde daarvan is ook 
het uitstekende boek van Lydia 
Schoonbaert over Servaes niet al
leen een exemplarische aanvul
ling, maar tevens — als verdieping 
in dit verschijnsel — bijzonder aan 
te bevelen. Harold Van de Perre 

— Religieuze Thematiek van 
1885/1985 in Galerij ASLK, Hoofdge
bouw, Kreupelenstraat, Brussel, tot 23 
maart. Elke dag (zondag uitgezonderd) 
van 10 tot 18 uur. 
— Servaes, door Lydia Schoonbaert, 
uitg. Lannoo, 2.650 fr. 

VIERMAANDELIJKSE BERICHTEN 
VAN HET AD VN 

(december 1985 - maart 1986) 

Werving van fondsen (dokumenten, afbeel
dingen, boekwerken enz.) 
Het ADVN heeft sinds zijn oprichting begin 1984 ruim 
honderdtwintig fondsen verworven De inventarisatie, de 
klassifikatie en het operationeel maken van die fondsen 
door het wetenschappehjk geschoold personeel van het 
ADVN zijn volop aan de gang Elke verwerving van een 
fonds door het ADVN (hetzij in eigendom, bruikleen of be
waargeving) maakt het voorwerp uit van een geschreven 
kontrakt tussen het ADVN en de bezorger van het fonds 
(Voor ruimere toelichting hieromtrent zie de ADVN-
informatiefolder, die U op eenvoudige vraag wordt ge
zonden) 

Project Mondelinge Geschiedenis 
De medewerkers van het ADVN hebben tijdens de voor
bije maanden enkele tientallen mondelinge getuigenis
sen opgenomen van personen die een belangrijke rol heb
ben vervuld in de geschiedenis van het Vlaams-
nationahsme De opname en verwerking van die gesprek 
ken gebeurt volgens een door het ADVN uitgewerkte 
strikt wetenschappelijke metode De opnamen (en de 
schriftelijke neerslag ervan) worden bewaard in de 
archief kluizen van het ADVN De raadpleging van die 
bronnen wordt volkomen afhankelijk gesteld van de voor
waarden die bepaald werden door de ondervraagden 
Daarenboven wordt die raadpleging onderworpen aan 
een door de Raad van Beheer opgesteld reglement Een 
en ander waarborgt de diskrete behandeling van de voor 
de geschiedenis zo belangrijke mondelinge getuige-

Gespecialiseerde Bibliotheek omtrent het na
tionalisme in het algemeen en het Vlaams-
nationalisme in het bijzonder. 

' De uitbouw van dergelijke biblioteek behoort tot de be
langrijkste opdrachten van onze instelling, die door de 
overheid wordt erkend en gesubsidieerd als representa
tief archief en dokumentatiecentrum voor het Vlaams-
nationalisme 
Schenkingen van boekwerken en tijdschriften m b t het 
nationalisme m het algemeen en het Vlaams 
nationalisme worden met dank aanvaard Het ADVN 
richt zich daarbij vooral tot de auteurs van niet (of niet 
meer) in de handel te verkrijgen publikaties 

Verwijs- en koördinatiefunktie van het 
ADVN 

De verwijs- en koördinatiefunktie tussen de vragers van 
dokumentatie (studenten, instellingen, politiek en kultu-
reel vormingswerk) en de zeer verspreide privé-, privaa 
trechteriijke en publiekrechterlijke archieffondsen bui 
ten het ADVN vormt één der belangrijke taken die door 
de wetgever aan het ADVN werden opgedragen 
Het ADVN werkt thans aan de praktische uitvoering van 
die taak Zodoende zal het ADVN een centrale plaats be
zetten in de studie van het Vlaams-nationalisme 
Antwerpen, 1 maart 1986 
Frans-Jos Verdoodt, Afgevaardigd-Beheerder 
Reinoud D'Haese, Wetenschappelijk Medewerker 

ADVN (Archief- en Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme), Minderbroedersstraat 24, 
2000 Antwerpen. Tel.: 03-225.18.37. 
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Ekonomische en kultureel 

Kunstambacht 
herwaarderen 

Op 31 januari 1981 werd een Vlaamse afdeling van 
de,, World Crafts Council" opgericht onder de naam 
,,WCC België-Nederlandstalige Kultuurgemeen-
schap", die later gewijzigd werd tot ,, World Crafs 
Council-Vlaanderen vzw.". In tiaar statuten onder
schrijft de Vlaamse afdeling de doelstellingen en ver
zuchtingen van de WCC op wereldniveau en de reali
satie ervan vanuit een eigen Vlaams oogpunt. 

DE idee ontstond ruim 50 jaar 
gelden. In 1930 besloot een 
gefortuneerde dame, Ei

leen Osborne Webb, in volle kri-
sistijd terug de aandacht te vesti
gen op het belang van het hand
werk in beperkte rurale gemeen
schappen in de Verenigde Staten. 

Herwaardering 
Uit haar oorspronkelijke, sukses-

volle organisatie tot herw^aardering 
en expansie van het kunstambacht 
ontstond in 1958 de American 
Crafs Council en in 1964 dan werd 
de World Crafs Council opgericht 
tijdens een vergadering aan de Co
lumbia University in New York. Se
dert 1980 IS de Australische ker
miste Marea Gazzard voorzitster. 

De WCC bestaat uit een algeme
ne vergadering van afgevaardig
den van de lidstaten. Een land 
wordt lid door de aanstelling van 
een WCC-komitee. In België, wiens 
unitaire WCC-komitee in 1974 op
hield te funktioneren, werd, ged
wongen door de kommunautaire 
werkelijkheid, besloten tot de 
oprichting van een nederlandstalig 
en f ranstalig komitee zodat dichter 
wordt aangeleund bij de specifieke 
kultuurverzorging binnen de beide 
gemeenschappen. 

Uit de doelstellingen van de 
WCC en de praktijk-inbreng daar
van lichten we enkele punten. De 
WCC-basis-doelstelling is natio
nale kunstambachtorganisaties 
bijstaan in hun onderhandelingen 
met de overheid en andere instel
lingen over financiële bijstand of 
andere maatregelen die de status 
en de voorspoed van de kunstam
bachtsman kunnen verbeteren en 
de kwaliteit en de waardering van 
zijn werk kunnen opvoeren — om
dat de kunstambachten gezien 
worden als een ekonomische rea
liteit maar ook als een essentieel 
deel van het kulturele erfgoed. 

De Vlaamse afdeling mag terug
blikken op een behoorlijke staat 
van verdienste, zit haar funktie — 
om het te houden bij woorden van 

haar internationaal WCC-afgevaar-
digde Jan Walgrave — als: ,,Wij 
mogen niet achterblijven. De wer
king van onze Kunstenaars-
ambachtslui moet in het daglicht 
gesteld worden: de mogelijkheden 
van konfrontatie, tentoonstellin, af
zet, erkenning moeten onderzocht 
en uitgebuit worden. Als groep kan 
men beter de nodige deuren ope
nen en de aandacht gaande hou
den." 

Alle gewenste inlichtingen en do-
kumentatie kan men verkrijgen bij 
Johan Valcke, afgevaardigde 
bestuurder, World Crafts Council-
Vlaanderen vzw, Kongresstraat 33 
te 1000 Brussel. (N.v.B.) 

Lees deze week in STAPPEN ALS KUNST 
Een grote wandelroute van Skandinavié tot de Middellandse 

Zee, het bestaat. Steeds meer mensen lopen in hun vakantie een 
deel van deze Grote Route Geoefende wandelaars wijzen de 

weg. 

MUSTS IN DE ZOMERGARDEROBE 
Een vrouwelijke jurk en een mantelpakje zijn de twee 

basisstukken die in geen enkele zomergarderobe mogen 
ontbreken. 

HET PARIJSE MODEMUSEUM 
Parijs werd een museum rijker. Het gloednieuwe modemuseum 

kreeg onderdak in het Louvre. Het is nog maar voor de helft 
klaar, maar er loopt op dit moment een interessante 

tentoonstelling : ,,Momentsdemode". 

WONEN ROND EEN BINNENTUIN 
Een huis dat zich volkomen integreert m het omringende bos 

Gebouwd met eenvoudige materialen, maar met een 
binnenhuisinrichting die na dertien jaar nog steeds aktueel is. 

GEEF ME EENS EEN KOREAANTJE... 
Zachte technieken om lichaam en geest verlichting te geven, 

zijn volop in. Koreaanse ontspanning, beschreven door iemand 
die het aan den lijve mocht ondervinden 

TIEN EEUWEN BIER 
In dit jaar van het bier kan als inleiding een artikel over tien 
eeuwen bier met ontbreken. Herwig Van Hove vertrekt bij de 

middeleeuwse abdijen om te belanden bij een professor
brouwer 

PLANT EEN BOOM IN HUIS 
Miniatuurboompjes ofbonsaïs zijn ook hier een rage aan het 

worden. Het verzorgen van deze Japanse dwergboompjes 
vraagt echter heel wat kennis en kunde. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

100 Jaar na zijn geboorte 

Herdenking 
pater Callewaert 

Honderd jaar na zijn geboorte op de Langenhoek te 
Torhout en één en twintig jaar na zijn sterven, wordt het 
mogelijk de plaats van pater Callewaert te zien in het 
geheel van de evolutie van het geloofsleven in Vlaan
deren. Het eeuwfeest van zijn geboorte wordt een ge
legenheid om zijn werk en zijn persoonlijkheid te ge
denken en te vieren. 

W 'IJ beklemtonen twee be
langrijke aspecten van 
zijn verkondiging, trou

wens nauw verwant aan elkaar. 

Pater Callewaert heeft het ge
loofsleven losgeweekt van een 
eeuwenlang verstarring, het kato-
liek leven in Vlaanderen zat, tot aan 
de eerste wereldoorlog zeker en 
ook later nog, vast aan een 
schroom voor heilige tradities en 
geplogenheden. 

Hart en verstand 
De eerste klachten over pater 

Callewaert naar het bisdom ge
richt, gingen over de openhartige 
stijl waarmee hij voor de jeugd de 
problemen behandelde van liefde 
en huwelijk Hij haalde deze waar
den inderdaad uit hun traditioneel 
taboe. Tegenover de dreigende 
toon van de ,,uitersten" waarmee 
de gelovigen bang en dom — en 
ook vroom — werden gehouden of 
opgevoed in de vreze Gods — stel
de hij een open en blij kristendom, 

een geloofshouding met een men
selijk gelaat, een kristelijke schoon-
menselijkheid een harmonie van 
geloof, hart en verstand. 

Op zijn manier en met zijn talent 
is hij eigenlijk een verre voorloper 
van Paus Joannes de XXIII die door 
het koncilie een frisse lucht wilde 
brengen in de kerkelijke gelederen 

Pater Callewaert 

door de gesloten deuren en 
vensters open te stellen. Pater Cal
lewaert was daarmee reeds begon
nen na de eerste wereldoorlog. 
Daarom was hij ook zo geliefd en 
aanvaard bij de jeugd. Hij beant
woordde aan een verlangen naar 
een geloofshouding zonder de 
princiepes prijs te geven. Konse-
kwent met deze geloofsopvatting 
wilde hij ook het geloofsleven in 
Vlaanderen losmaken van alle vals 
patriottisme en Belgische horig
heid. Hij ijverde vooreen menselijk
heid, meer volks dan staatsgebon-
den. Daarin was hij een baanbre
ker, meer dan een ruitenbreker. 
Omdat zijn geschriften en zijn 
woord vooral, respons vonden bij 
de Vlaamse Jeugd, werd hij als ge
vaarlijk aanzien. De Belgische 
staat was mede gebouwd op de 
trouw van de gelovigen en de ker
kleiders steunden deze volksver
vreemding. 

Botsing... 
In zijn opvattingen botste pater 

Callewaert op een kardinaal Mer-
cier, die zeer groot was in de open
heid voor het protestants geloof, 
maar geborneerd in de volkse 
oriëntatie van de geloofsgemeen
schap. De geloofsoverdracht en de 
geloofsbeleving heeft veel te ma
ken met de eigen volkskultuur, 
slechts weinig met de staatstr'uk-
tuur in zoverre deze de vrije gods
dienstbeleving niet in de weg staat. 

Gent 16 maart a.s. 
10 u. Plechtige eucharistieviering 

in de Dominikanenkerk Holstraat te 
Gent. Koncelebratie met de e.h. Bac-
keljauw; dom Deckers, abt Stappers, 
pater Aernouts, pater J. Hosten, pater 
Pierlè, e.h. Elias Dupon en e.h. A. Van 
Wilderode. Homilie door pater Aer
nouts. 

11 u. Inhuldiging gedenkplaat pa
ter Callewaert in het kloosterpand, 
toespraak door Karel De Meule-
meester. Opening van de ten
toonstelling. 

11.45 u. Akademische Zitting In de 
lokalen van Het Volk, Poel Gent. 

Sprekers: Leo Wouters, Ward op de 
Beek en Stefan Devloo. 

Alle inlichtingen van de feestzitting 
en het lidmaatschap van het erekomi-
tee bij het sekretariaat: Kantstraat 26 te 
9910Gent-Manakerke. 

BIJ het verdedigen van deze op
vatting heet pater Callewaert te
genwerking ondervonden en is zijn 
leven ook een echte kruisweg ge
worden. De kerkelijke overheid 
heeft nergens zijn uitspraken moe
ten weerleggen als onortodoks. 
Steeds was zijn invloed bij- en in 
zijn thuis-zijn in, Vlaamse middens 
een ergernis bij de Belgische bis
schoppen. Dat heeft pater Calle
waert veel leed bezorgd. 

Maar zijn levensoptimisme en 
zijn overtuigd geloof hebben ht ge
haald in zijn persoonlijk leven en in 
zijn verkondiging. De gelovigen in 
Vlaanderen mogen hem dankbaar 
zijn voor zijn baanbrekend werk en 
zijn schone persoonlijkheid. 

Dat wil het herdenkingskomitee 
uitdrukken bij het eeuwfeest van 
zijn geboorte, te Gent op 16 maart 
1986 Pater A. Aernouts 
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Het partilbestuur 
deelt mee... 

Na af loop van het Volksunie part i jbestuur van maandag 3 maart 
1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Ekonomische 
ontwikkeling 

In eerste instantie wil ik namens de 
Volksunie de aandacht vestigen op het 
gevaar van de politieke beslissingen die 
minister Maystadt op het vlak van de 
ekonomische ontwikkeling neemt Er 
wordt in Vlaanderen voortdurend de na
druk gelegd op de sterke figuur van 
eerste minister Marlens In feite echter 
IS het de handige Maystadt die de toon 
aangeeft en het overwicht legt op de 
punten die hij inzake het ekonomisch 
herstel belangrijk vindt 

Zowel Martens als Maystadt herha
len dat de akkoorden die in 1983 bereikt 
werden moeten gehandhaafd blijven, 
en dat de Vlamingen bijgevolg hun plan 
moeten trekken met de opbrengsten 
van de succesierechten Hierdoor ko
men zowel de steenkoolsektor als de 
tekstielindustne in Vlaanderen in het 
gedrang 

Intussen wordt de grote politiek even
wel door Maystadt gevoerd en regelt hij 
een welbewuste industriële innovatie 
hoofdzakelijk in Wallonië, via veel meer 
toekomstgerichte sektoren Hij gebruikt 
hiervoor de miljarden van de overheids
bestellingen en deze van het weten
schappelijk onderzoek inzake de 

„Je houdt van 
Sport en Aktie 

Kies een 
Sportvakantie" 

SPORTA 50 jaar aktief in Vlaan-
derens Sportmiddens, richt elk jaar 
honderden kwahtatieve vakanties 
in voor duizenden entoesiaste 
sporters 

Sparta biedt de jeugd meer dan 60 
diverse sportdisciphnes in 20 
gespreide Vlaamse lokaties 

Sporta heeft nu ook een attraktief 
aanbod voor 16 en 18 plussers met 
o m kuituur , sport, taal en berg 
vakanties in Engeland, Frankrijk 
Griekenland, Hongarije, Israel, Ita 
liê, Joegoslavië, Nederland, Noor 
wegen, Zwitserland, enz 

Jongeren, famihes, 50 plussers op 
Sportvakantie, op het SPORTA 
sekretariaat ligt „uw vakantiebro 
chure" te wachten 

Ondergetekende vraagt vrijblij
vende info over de SPORTA 
vakanties 1986 ^ ' ^ ^ ^ 
Naam, voornaam ^ ^ c j 

Straat 
nr 
Postnr 
Gemeente 

bus 

Sporta vzw Verg (A 1073) 
Hoofdhuis Th Roucourtstraat 1, 

2600 Berchem, tel 03 230 45 80, 
03 230 55 52 
Bijhuis Tiensestraat 130,3000 Leu 
ven tel 016 23 46 53 

spitstechnologie In de Belgische rege
ring bestaat daartegen langs Vlaamse 
kant geen enkel tegengewicht On
danks alle logenstraffingen van eerste 
minister Martens over de verdeling van 
de overheidsbestellingen naar Vlaan
deren en Wallonië, blijft Maystadt zake
lijk en schaamteloos 2ijn tegengestel
de tesis verder ontwikkelen en ook ver
der uitvoeren 

Nogmaals doe ik een beroep op alle 
verantwoordelijken uit de sociaal-
ekonomische sektor in Vlaanderen, op
dat ZIJ met alle middelen die hun eigen 
zijn, eindelijk zouden reageren 

Blauwe fraude-dossier 
Ik wil vanuit mijn verantwoordelijke 

positie met vooraf lopen en dus geen 
stellingen innemen, zolang het gerech
telijk onderzoek met is voleindigd 

Nu reeds echter wil ik protesteren te
gen de blijkbaar ongelijkmatige rechts
bedeling in dit land Enerzijds worden 
voor kleine gevallen, o m voor het aan
brengen van een aantal graffiti door en
kele vrouwen, zware voorarresten uit
gesproken Anderzijds worden twee 
personen, die terecht verdacht worden 
van miljardenfraude, na het betalen van 
de voor hen luttele som van 7,5 miljoen 
frank, onmiddellijk vrijgelaten En krij
gen ZIJ aldus de kans met de noorder
zon te verdwijnen naar het buitenland 

Ten tweede rijzen nu reeds vragen 
over de betrokkenheid van sommige 
hooggeplaatste liberale politici perso
nen m heel het komplekse dossier van 
deze miljardenfraude Voor een gezon
de demokratie is het hoogst noodzake
lijk dat er over deze betrokkenheid snel 
duidelijkheid komt 

Ik wil het verschil onderstrepen tus
sen de wijze waarop hier in ons land de 
demokratie funktioneert en hoe dit in 
andere demokratische landen gaat In 
andere demokratische landen wordt 
zelfs bij de minste verdachtmaking de 
portefeuille ter beschikking gesteld 
Hier in België doet men blijkbaar alsof 
de ,,blauwe" neus bloedt 

40 jaar na de 
dynamitering 
• m EERTIG jaar geleden 
^m werd de IJzertoren ge-
" dynamiteerd HetlJzer-

bedevaart-komitee wil deze 
,, verjaardag "zinvol herdenken 

Daartoe wordt op 15 maart 
1986 om 15 uur rond het puin 
van de eerste Toren een sobe
re en toekomstgerichte bijeen
komst gehouden onder het mot
to ,,Wat haat vermelde, bouw
de liefde weer op" Toespraken 
zullen gehouden worden door 
voorzitter Paul Daels en door 
Dirk Vanhegen, hoofdredakteur 
van ,,Ons Leven" 

Meester Jozef Coene zal er 
een bronzen herdenkingsplaat 
onhullen Tevens zal een klem 
herinnenngsplaket aangebo
den worden 

DE Coremanskring heeft voor 
10 lezers van WIJ een schit

terend kadoo! Deze Vlaams-
nationale socio-kulturele vereni
ging (o.l.v. VU-kamerlid Hugo 
Coveliers) biedt ons liefst 10 vrij
kaarten aan, elk ter waarde van 
350 f r., voor het optreden van de 
Islandsuite op vrijdagavond 14 
maart a.s. 

Geïnteresseerde WlJ-lezers 
sturen ons zo spoedig mogelijk 
een kaart of een briefje. Onder 
deze inzendingen loten wij dan 
10 gegadigden die even vóór de 
voorstelling hun gratis ingangs-
kaart mogen afhalen aan de kas
sa. 

Vlug zijn! 
Uw kaart of briefje moet ons 

bereiken vóór dinsdag 11 maart 
op het bekende adres: WIJ, 
„Islandsuite", Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. Hopend op 
sukses. 

De ISLANDSUIT 
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 maart'86-20.15 u. 

P.C. ARENBERG-ANTWERPEN 

met: 
Wannes van de Velde, Alfred den Ouden en Knstien, 
Paul Rans en Dirk Van Esbroeck (ex Rum), 
Piet Sercu, Mimi Van Dijck, Rita Mosselmans, 
Paul Bess, Frans leven en Juan Masondo. 

In het eerste deel worden traditionele 
zeemansliederen door de verschillende medewerkers uitgevoerd 

In het tweede deel wordt de Islandsuite gebracht 
De teksten van de Ijslandvissers worden gesproken 
(en gezongen) door 

Knstien d'Hollander 

Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan! 
Plaatsbespreking P.C. Arenberg 

ledere dag tussen 11 en 16 uur (zaterdag tot 14 uur) aan de kassa 
of tel. 03/232.11.14 of 232.85.23 

en op het sekretariaat van de Coremanskring - tel. 03/238.82.08 (tijdens buteeluren) 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 
1 gratis weekeindje* 
vakantie met WIJ 

v/oor n ieuwe WIJ-abonnees 

D Wie tussen 6 februari en 20juni als nieuwe WIJ-abonnee wordt 
ingeschreven, heeft Kans onn een van de 15 weeKends te winnen i 

V/oor de wervers 

D Wie tussen 6 februari en ZOjuni een nieuwe WU-abonnee aan
brengt, heeft kans om een van de vijf weeKends voor wervers te 
winnen. 
Elhe werver komt bovendien in aanmerking voor de jaarlijkse Top 20 
van de beste wervers' 

Elke vrijdag 

D Elke vrijdag van 14 februari tot en met vrijdag 27 juni wordt uit 
de nieuwe abonnees een winnaar geloot 
Ééns per maand hetzelfde voor de wervers 

De data van de trekkingen 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

7, 14 en 21 maart voor de nieuwe abonnees 
28 maart voor de wervers 

4, 11 en 18 april voor de nieuwe abonnees 
28 april voor de wervers 

2, 9, 26 en 23 mei voor de nieuwe abonnees 
30 mei voor de wervers 

6, 13 en 20 juni voor de nieuwe abonnees 
27 juni voor de wervers 

Annie gaat op pad 
Tofjwerfster sedert jaren Annie Le-

naerts uit Wilryk gaat voor ons weekblad 
op pad En met suKses want, van keer 
tot keer siert zij met haar prestaties de 
top van de beste wervers En nu wan-

Met z'n vieren! 
Tal van lezers vroegen ons wat de prgs 
precies inhoudt 
• Een vakantiewoning voor 4 perso 
nen in Duits Oost België 
• De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
• Met waterverbruik 
Totale waarde 2.000 fr. 

neer, de wervers aan bod konrien om 
een gratis weekeinde weg te kapen, is 
het lot Annie gunstig geweest Om al 
haar jaren verdiensten is haar dat en 
haar drie mee reizigers van harte 
gegund' 

De weekends gaan m vanaf 1 okt 1986 

6 MAART 1986 
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ANTWERPEN 
MAART 

7 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Finale van de kwis wisselschaal Maunts 
VanHauteghem,onn20u in het Vlaams Huis te Zwijndrecht Zesploe-
gen verwachten veel supporters' Org VZW Vlaams Huis 

7 BORNEM: Toon Van Overstraeten over „Van Nijvel naar Namen" 
in,,De Bron" Kapelstraat 71, Bornem Aanvang 20 uur Gratis toe
gang Org VU-Groot-Bornem 

7 WOMMELGEM: Geleid bezoek aan Heemkundig Museum Samen
komst Kerkplein Wommelgem om 20u30 Inr Jan Puimègekring 
Wommelgem 

8 MERKSEM: Volksunie-dansfeest in zaal „Wilgenhof, Moeshofstraat 
Inkom 100 tr Deuren 20u30 

8 BRASSCHAAT: Het wakkere bal 4, in Melkerij, Peerdsbos Aanvang 
20u30 Kaarten 100f r ,60+ en wk 80 fr Org VU-Brasschaat 

10 WOMMELGEM: vorming door Frank Seberechts Vlaams-
nationalisme tussen de twee wereldoorlogen In Den Klauwaertom 
21u30 Org VU-Wommelgem 

12 WUUSTWEZEL: Geleid bezoek aan Gazet van Antwerpen Kontakt-
persoon + inschrijvingen Mode Rombouts (03/669 70 40) Inr 
Vlaams-nationale Kring Wuustwezel 

12 BERCHEM: Voordracht,,Leven met stress en alternatieve genees
kunde" door een dokter van de Wetenschappeli)ke Vereniging Vlaam
se Huisartsen In het Cultureel Centrum, Driekoningstraat 126, Ber-
chem Aanvang 20u Inkom leden gratis, met-leden 50 fr Org 
FVV-Berchem 

14 KALMTHOUT: Toon Van Overstraeten over zi)n ervaringen in de 
Waalse Gewestraad, in zaal Kievit, Korte Heuvelstraat, Kalmthout om 
20u Gratis toegang 

14 TURNHOUT: Tuur Robberechts over,, ..Erfrecht tussen echtgeno
ten" in De Schalmei om 20u30 Inkom gratis Org Vlaamse Knng 
Turnhout 

14 ANTWERPEN: De Islandsuite om 20u15 in de Arenbergschouwburg 
Org ANZenCoremansknng Plaatsbespreking tel 03/238 82 08 
Ook op 15 maart 

14 WOMMELGEM: De Kulturele Knng Jan Puimege gaat naar de Island-
suite in Antwerpen Kaarten te bekomen bi) L Boogaerts (322 27 75) 
en bij K Vandenbuicke (353 07 73) 

15 ST.KATELIJNE-WAVER:VolksuniebalSt Katelijne en Waver m de 
Parochiezaal. Elzestraat Aanvang 21 uur 

15 BERLAAR. Vlaamse Nacht met DJ Koen Luyten in zaal Familia, Aar-
schotsebaanteBerlaar-Heikant Aanvang 21 u Inkom 80 fr Org 
VU-Berlaar 

15 ST-AMANDS: Ledenfeest VU-St Amands in de Parochiezaal te Lip-
pelo Aanvang 19u30 

15 NIJLEN. Nacht der Kameraadschap, om 20u inzaalNilania Inrich
ters St Maartensfonds-Kempen 

15 BERCHEM: Bal in Alpheusdal (zaal Pallas Athena), F Williotstr 22 
Aanvang 20u30 Inkom lOOfr Org VUrBerchem 

15 MASSENHOVEN: 4e Leeuwkensbal m zaal De Lindekens, 
Kerkstraat Deuren 20u Inkom 50 fr Org VU-Groot-Zandhoven 

15 SCHILDE: Kaas- en wijnavond in zaal De Liebaert, te Schilde-Bergen 
Aanvang 19u30 Kaarten voorverkoop op tel 03/383 15 02 Org VU-
Schilde-'s Gravenwezel 

15 SINT-AMANDS: Feestmaal t g v 10 )aar heropgerichte VU-Smt-
Amands Parochiezaal Lippelo (S Amands) Gastspreker Joris Roets 
Deelname in de kosten 500 fr p p 

15 MOL: Spreekbeurt door Frans Van der Eist over ,,Mijn memoires" 
in zaal Malpertuus te Mol om 20u Org Vlaamse Kring Mol 

16 BRECHT: Dartswedstri) om 14 uur i s m Fitness 2000 in zaal Goor
hof, Kerkelei St Job in't Goor Inschrijving 100fr Org VU-Brecht 

17 MERKSEM: Jos Vinks spreekt over de Vlaamse Beweging in het Vla-
nac om 20u30 Inr Vlaams Kruis Groeninghe 

19 WOMMELGEM:,.Verfraaiing van onze tuin" Dia-avond door W Wes-
sels in voorbereiding op onze 3de Plantenruildag in Den Klauwaert 
om 20u30 Org VU-Wommelgem 

20 KAPELLEN:. Een klare kijk op al die polissen" Uileg en inzicht krij
gen over familiale-, brand-, auto- en levensverzekeringen In het lo
kaal van de ASLK, Vredestraat 11 -12 te Kapellen om 20u Niet leden 
50 fr Org FVV-Kapellen 

21 TURNHOUT: Toon Van Overstraeten, senator tegen wil en dank, in 
De Schalmei om 20u30 Toegang gratis Org Vlaamse Knng-
Turnhout 

21 WOMMELGEM: Jaarlijkse Kaasavond met Wijn door VU-
Wommelgem in Den Klauwaertom 20u15 Prijs 260 fr Inschrijven 
tel 353 68 94 

22 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Verbroedering met VU-afdeling van 
Oostdumkerke Samenkomst te Oostduinkerke om 15 uur Deelna
me in de kosten ong 400 fr Vervoer met eigen wagens (er is vol
doende plaats voor niet-autobezitters) Org VU-Hombeek-Leest-
Heffen 

22 WOMMELGEM: 3de Plantenruildag, Kastanjelaan nr 4 bij Sonja Mal-
doy Vanaf 14 uur Iedereen welkom Inl tel 353 68 94 Org VU-
Wommelgem 

22 BORNEM-MARIEKERKE: 17e VU-Lentebal in zaal Roxy, Jan ham-
meneckerstraat 41, Mariekerke Speelt ten dans orkest The Blue 
Boys Aanvang 21 u Inkom 70 fr Voorverkoop 50 fr 

22 BORGERHOUT:,,Bezoek achter de schermen van de Zoo" Om14u 
Prijs 240 fr Inschrijven bij Martha De Coninck (322 08 06) Org FW-
Borgerhout 

22 SCHOTEN Studiedag ..De Vlaamse Bewegingen het mediabeleid" 
met Toon Van Overstraeten, Sooi Daems Herman d' Espallier en 
Henk Cuypers In cafe-restaurant 't Voske, Verbertstraat 145 te Scho
ten Aanvang lOuur, einde 16 uur Inschrijven bij Erwin Brentjens 
(03/457 72 40) Org TAK 

22 ST-AMANDS: Tentoonstelling,,Kunstenaars van bijons' Schilde
rijen van A Van Esbroeck en beelhouwwerken van F Reyniers Lo
kaal Ie Dien te St Amands Vooropening 21/3om20u Ook op 23 
maart Org Rollierkring St Amands 

23 HEMIKSEM-Natuurwandeling langs de Scheldeboorden Afstand 
ong 10 km Start voorzien aan cafe't Hoeksken, Atletiekstraat om 
13u30 Inschrijvingsgeld 50 fr (koffie + belegde boterham inbegre
pen) Org VU-Hemiksem 

n Ardennen en Luxemburg: chalets 
te huur vakantiewoningen De Maer-
schalck. Antwerpsestraat 454, 2650 
Boom 
Tel 03-888 44 07 Dokumentatie 
gratis 

D Skiën: chalets en appartementen 
direkt aan skiliften in Zwitserland en 
Oostenrijk 
Vakantiewoningen De Maerschaick. 
Antwerpsestraat 454.2650 Boom Tel 
03-888 44 07 Dokumentatie gratis 

w^t 
Hugo Schiltz te Mechelen: 

„Vlaamse erkenbaarheid in 
buitenland noodzakeiijid" 

Op donderdagavond 20 februari ver
welkomde de VU-afdeling Mechelen 
Centrum de VU-fraktievoorzitter m de 
Vlaamse Raad Hugo Schilts De gewe
zen minister was als gastspreker uitge
nodigd op een openbare vergadenng in 
de stemmige foyer van het Mechels Mi
niatuur Theater De zaal was gezellig 
volgelopn voor H Schiltz' voordracht 
,,Vlaanderen met een eigen gezicht 
naar het buitenland " Vele oude beken
den, maar ook een verheugend aantal 
nieuwe en jonge gezichten vormden het 
publiek 

Wetenschap... 
Vanuit zijn rijke ervanng als financie-

minister in de eerste Vlaamse regenng 
ging de spreker — door de afdelings
voorzitter voorgesteld als de Vlaamse 
motor van een slechts half-Vlaamse re
gering — op zoek naar de mogelijkhe
den en onmogelijkheden van een bui-
telands beleid met een eigen Vlaamse 
karakter en een, op Vlaanderen gerich
te efficiëntie 

... én kuituur. 
Met zelfbeleefde anekdotes en aan 

de hand van onderzoeksresultaten uit 
een door de Vlaamse regering gevoer
de enquête beweest H Schiltz dat 
Vlaanderen, ondanks zijn rijk kultureel 
verleden, een grote onbekende is in het 
internationaal koncert, dat te nadrukke
lijk op wetenschappelijk en ekonomi-
sche instrumenten gespieeld wordt Kui
tuur speelt daann slechts een tweede 

viool, al blijft haar een belangrijke en on
vervangbare begeleidingsrol voorbe
houden Het IS daarom een absolute 
noodzaak dat Vlaanderen het kennen 
en kunnen dat het op al deze gebieden 
bezit, zo weet uit te dragen dat ,,made 
in Flanders" een kwaliteitslabel wordt 
dat vergelijkbaar is met ,,made m Ger
many" of ,,made in Sweden" 

Belgische hinderpalen 

De grootste hinderpaal voor deze 
operatie ligt, volgens H Schiltz, in het 
strakke unitaire keurslijf waann het of
ficiële België Vlaanderen nog steeds 
gevangen houdt Niet zelden worden 
waardevolle Vlaamse beleidsinitiatie
ven gecounterd door,,Belgische" inter
ventie? vanwege machtsbezeten,, na
tionale ministers" Vooral Edegemse 
en Brakelse excellenties — die met kun
nen dulden dat een officiële Vlaamse 
aanwezigheid in het buitenland hun 

Belgisch blazoen verbleekt — spelen 
daarbij een rol 

Zonder volwaardige eigen politieke 
strukturen blijft het gevecht voor een 
Vlaams imago in het buitenland een bij
zonder moeilijke taak Vlaanderen dient 
vooreerst een staatsrechterlijk ,,erken-
baar" gegeven te worden opdat het met 
een ,,herkenbaar" gelaat naar buiten 
zou kunnen treden 

De staatshervorming van 1980 laat 
deze,,erkenbaarheid" slechts theore
tisch toe Zolang de politieke mandata-
nssen hun mandaag gelijktijdig uitoe
fenen op het nationale en op het regio
nale vlak, zal het,,nationale" steeds 
overwegen Slechts met een 
rechtstreeks verkozen Vlaams parle
ment, waarin de mandatarissen uitslui
tend Vlaanderen vertegenwoordigen, 
en met een Vlaamse regering die alleen 
aan dat Vlaamse parlement verant
woording verschuldigd is, kan een echt 
Vlaamse buitenlandse politiek geboren 
worden 

Vlaams-nationalist ? 
Vlaams Ziekenfonds! 

vraag inlichtingen op 
nr. 056-22.56.98 

In de Antwerpse gemeenteraad 

Saaie bedoening 
met politleuitschieters... 

„Als 't goed is, dan mag het ook gezegd worden.. ." Zo kan men 
de goedkeuring bij monde van onze fraktieleider Gerard Bergers van 
de begroting van het Stedelijk Slachthuis samenvatten. Een omlaag-
drukken van de tekorten met 52 % in 2 jaar, nieuwe slachtlijnen in 
't vooruitzicht en zelfs tegen 't einde van dit jaar een oplossing voor 
de waterzuiveringsproblemen, is niet niets. Maar natuurlijk moeten 
deze rooskleurige vooruitzichten getoetst worden aan de realisaties. 
Dus een stel dossiers om te volgen voor onze fraktie. 

Na een dnetal jaren onderhandelen 
moest ineens het ganse dossier van de 
bevordering van het politiepersoneel 
door de raad gejaagd worden Zenu
wachtigheid op de schepenbanken ont
stond toen eerst Fonne Crick tussen
kwam om nu eens duidelijkheid te eisen 
hoe het mogelijk geacht werd dat poli-
tieinspekteurs van Hoboken die bij de 
fusie-akkoorden verkregen hadden 
voor hun statuut, dit nu in 1986 over
boord gegooid zien' Kortom, een staalt-

OCMW-Lint 
BERICHT 

Hel Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn Lint maakt be
kend dat een halftijdse betrekking 
van verplegerister) wordt openver-
klaard. 
Het gaat om een halftijdse betrek 
kmg met bediendenkontrakt met 
wisselende diensten (mbegrepen 
weekends en feestdagen, m prmcie 
pe geen nachtdienst) 
De benoemingsvoorwaarden zijn 
te verkrijgen in het sekretariaat 
van het OCMW, Gemeentehuis 
Lint, tel. 455.20.01. 

De schriftelijke aanvragen zij n 
te richten aan: 
Het OCMW, p/a de heer J Wyck 
mans, voorzitter Liersesteenweg 
89 te 2548 Lint, bij een ten laatste op 
17 maart 1986 ter post aangetekend 
schrijven 

(Adv) 

je van verworvenheden die met het fu
siewater overboord gegooid worden 

Verwarring... 
Een hele heibel ontstond toen de op

positie dit natuurlijk niet zo liet maar te
recht vroeg, gezien de nieuwe feiten, dit 
ganse punt te verdagen en te venwijzen 
naar een verengide raadskommissie 
Briefjes werden voorgelezen door een 
schepen die het geschrift van de sindi-
kaal verantwoordelijke politiekommis-
saris nauwelijks kon lezen 

En ondertussen voegde Dirk Van 
Gelder nog een schepje aan de venwar-
ring toe door navraag te doen hoe de 
CCOD. zijnde de smdikale afdeling van 
de koalitiepartner ertoe komt van het af
schaffen van eksamens als venworven-
heid voor te stellen Er kwam geen dui
delijk antwoord, wat had men ver
wacht'' Meerderheid tegen minderheid 
werd dit statuut er dan toch doorge
jaagd 

Slalom... 
Een diepdoordachte interpellatie 

werd door Dirk Van Gelder gebracht 
over de verkeerspolitiek in 't algemeen 
Met tal van voorbeelden uit de dagda
gelijkse praktijk gestaafd, vroeg hij naar 
de opties inzake Verkeer en Veiligheid 
van dit kollege Kort opgesomd verwar
rende toepassing van de voorrangsreg-
lementenngen verkeersversnellende 
en dus gevaarlijke enkele richtingen, 
gebrek aan kontrole op allerlei bepalin
gen overdreven snelheden die in de 
hand gewerkt worden, gebrek aan een
vormigheid op zelfde wegen zodat ge
vaarlijke situaties ontstaan Kortom 
een verkeersrekwisitoor dat kon tellen 
en waarop de burgemeester m feite 

door antwoorden op detailvoorbeelden 
naast de grote beleidslijnen slalomde 
Een staaltje maar zeggen dat de poli
tie nog andere overtredingen vaststelt 
dan parkeerfouten door het getal van 
25 015 boetes aan parkeermeters te
genover het totaal van 143 222 te stel
len, IS toch galerijwerk Want dan wordt 
er gezwegen over de andere parkeer
boetes waar geen parkeermeters 
staan De burgemeester kan mis
schien te rade gaan bij onze agent Cric-
kemans om te leren of er nog andere 
parkeerboetes zijn 

(Hugo Hermans) 

VU-pamfiet 
voor LBC 
Vrieskou... maar 
warm onthaal 

Zondagmorgen 2 maart om 8 u 34 
stonden afgevaardigden van de VU-
afdeling Antwerpen-Stad in de vneskou 
brieven uit te delen over de kongresre-
solutie van het ACW waann aktief lid
maatschap van de CVP gevraagd werd 
van alle ACW-leden 

De plaats was het LBC-gebouw te 
Antwerpen waar de LBC-raadsleden 
van heel het land samenkwamen Het 
onthaal kan op zijn minst ,,warm" ge
noemd worden maar dan in de instem
mende zin van het woord Toen het VU-
logo zichtbaar werd kwamen uitspraken 
los zoals , Ah dissidenten zeg het 
nog maar eens. zolang het kan'" Maar 
ook .Vooruit jongens doe voort tot ze 
het overal in het ACW weten dat ze te 
ver gaan " 

In alle geval een doelgenchte en goe 
de aktie van de afdeling Antwerpen-
Stad en een ondersteuning voor alle 
LBC-raadsleden die het politieke hart 
op de enig juiste plaats voor een vak-
bondslid hebben de onafhankelijke 
plaats (h.h) 
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,,Van k tot K" met plaatselijk talent 

Vlaamse Kring Wilsele 
pakt uit met icuituurdag 

Op zaterdag 22 februari 11 organi
seerde de Vlaamse Kring van Wilsele 
een suksesvolle kultuurdag onder de ti
tel Van k tot K" 

Overdag stelden een 15-tal Wilselse 
kunstenaars en kultuurverenigingen 
tentoon Het zeer verscheiden aanbod 
van kunstuitingen kon de talrijke bezoe
kers zeer boeien De bedoeling van de 
organisatoren om op die wijze het plaat
selijk talent te propageren mag dan ook 
als geslaagd beschouwd worden Dat 
geldt ook voor de kultuuravond waar
voor de parochiezaal van Wilsele-Dorp 
vol gelopen was De muziek- en zang
groep Abydos" oogstte veel sukses 
met haar fijne uitvoenng van zowel 
kleinkunstnummers, evergreens 
negro-spirituals, mstrumentalers, enz 

De toneelgroep ,,Levet Scone", ver
sterkt met bestuursleden van de Vlaam
se Knng, bracht een ludieke sketch met 
brandweerkommandant,, Koperbuyck'' 
en in het tweede gedeelte een korte 
eenakter Dit stuk „Terreur" zal overi
gens door het gezelschap worden 
gespeeld m een eenakterfestival op 26 

en 27 april (eveneens in zaal Pacem) 
Nieuw was ook de volksdansgroep die 
naar aanleiding van dit initiatief werd 
opgericht en naar verluid ook nadien zal 
blijven verder werken onder leiding van 
Walter De Decker 

Vuurproef 
Het geheel werd aan elkaar gebon

den door Marleen Vandeput Deze 
voordrachtkunstenares bracht poëzie 
van Juliaan Haest en Rene Verbeeck, 

twee gerenommeerde Wilselse 
dichters 

De Vlaamse Knng heeft hiermee 
haar vuurproef glansrijk doorstaan In 
een Vlaams-nationale geest en keung 
georganiseerd heeft zij met deze akti-
viteit een plaats verworven in het kultu-
rele leven van Wilsele Wie belangstel
ling heeft voor de verdere werking van 
de kring kan kontakt opnemen met R 
Hermans, Natuurvnendenlaan 3 te 
3010 Wilsele 

M E U B E L E N " D E K E I Z E R 

/.aakvtierder 

-SMlons Kleinmeiib*'len lus ters fieschenkartikeler 

Onklopbare prijzen 
in kieinmeubels en salons 
Ispetialr \<Jorwa*rden voor trouwcrsl 

Opt-ninKsurt-n: Di., v*oc.. vrij. vun 13 tol tUu. 30 
Ou., /at . van 10 tot lUu. 30 
/ondaK van 14 tot H u . 

KF.IZFHSTKAAT 2 1740 T F R N A T 02 582.22.22 
lop slechts 15 km van Brussel centrum! 

Vlaamse burger 
als klient. 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schonnmelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

»^-

is werkel i jk de enige 
^ \ speciaalzaak voor 

Jf^ \ EXTRA BUITENIVIATEN 
^ J O y in België met 6 meester 

4^^tf9/ kleermakers door lopend 
/ . jJf^/ tot uw dienst. 

" V / ü moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst een goede kleermakers 
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

nnet zijn 1 000 m^ winke l ru imte-z i jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor' 

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt 

Aartselaar J Boomsesteenweg 35 
SUCCES KLEDING MEYERS 
•-S r j r - M . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
W 1 t I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

BRABANT 
MAART 

8 MOORSEL-TERVUREN. Kaas- en wijnavond in de parochiezaal van 
Moorsel Aanvang 18 uur Org VU-Moorsel-Tervuren 

8 WEERDE VÜ-bal in zaal Alcazaar", Damstraat 96 te Weerde Aan
vang 21 u 

8 TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal ingericht door VU-Teralfene 
Van 18 tot 21 uur Ook op 9 maart van 12 tot 21 uur 

8 LEUVEN: Vormmgsweekend „Industriële Archeologie" Org 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie Inlichtingen te be
komen bij Valere Oversteyns 016/44 62 25 Ook op 9 maart 

15 BOORMEERBEEK Lentebal van de VU-afdeling in zaal De Welkom 
teSchiplaken Aanvang 21 u Orkest The Apollo's Inkom 80 fr 

15 KEERBERGEN: 12de Vlaamse Nacht van de VU-Keerbergen in zaal 
Berk en Brem Aanvang 21 u Inkom 100 fr, voorverkoop 80 fr 

16 MEISE: Mosselfeest van 11 u30 tot 20 uur in de refter van het Sport
centrum, Brusselsesteenweg 65 Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

21 WEIMMEL: Info-en debatavond over Zuid-Afrika m m V Protea en 
Agaiev m zaal De Zandloper om 20u Inkom gratis Org Vlaamse 
Kring Wemmei 

22 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaarlijkse Leeuwse Eetfeesten in zaal, Ely-
see", Dorp 18 te Vlezenbeek Senator Daan Vervaet nodigt U allen 
hartelijk uit Ook op 23 en 24 maart Telkens vanaf 12 uur 

22 BRUSSEL: Amnestieavond in de Knstallen bol, Oude Graanmarkt 
5 te 1000 Brussel Recente TAK-film, met toelichting van Erwin Brent-
jens Optreden Jef Eibers Iedereen welkom Aanvang 20u Org 
VU-Brussel-Centrum 

Hoogdag voor 
Felix De Boeck te Drogenbos 

De rondleiding in het F De Boeckmuseum werd onder zeer grote be
langstelling bijgewoond 

Op de laatste zondag van februari 
vierde het gemeentebestuur van Dro
genbos, haar illustere inwoner, de 
kunstschilder, die boerde om 's zon
dags te kunnen schilderen Felix De 
Boeck Het feest begon met de diamon
tage ,,Felix" van de Interkommunale 
Haviland Daarna volgde een geleid be
zoek door de sekretans van ÓJ vzw F 
De Boeck Jan de Keiver, in het gelijk
namig museum met 60 schilderijen, af
gestaan door de,,typeester van Drogen
bos" , op de zeer mooie zolder van het 
gemeentehuis 

Wie interesse heeft voor de diamon
tage over Felix De Boeck neemt kontakt 

Vic Anciaux 
te Lennik 

De Federatie van Vlaamse Knngen 
van Brabant vroeg algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux om op haar ka-
dervormingsaktiviteit van dinsdag 18 
maart as te spreken over ,,Het 
Vlaams-nationalisme vandaag" 

Het Brabantse sekretariaat van de 
vormingsinstelling Federatie van 
Vlaamse Kringen, het zogeheten vijde 
kultuurfonds, wil aldus een eerste luik 
van haar jaarthema belichten nl Het 
Vlaams-nationaal Kuituur- en strijd-
fonds 

Sinds 1 januari 1984 is de Federatie 
van Vlaamse Knngen van Brabant door 
de overheid erkend als kultuurfonds 
Nu, na een jaar interne uitbouw en ver
steviging, wil FVK-B nog meer inhoude
lijk gaan werken Ten behoeve van de 
bestuursleden van de 35 bij FVK-B aan
gesloten knngen, alsook voor iedere 
geïnteresseerde deze vormingsa
vond Dinsdag 18 maart 1986, om 20 u 
in de Raadzaal van het Gemeentelhuis 
te Lennik ,,Vlaams Nationalisme, van
daag" met Vic Anciaux als gastspreker 
(Inkom vnj) 

op met Haviland (dhr Lambert of mevr 
Huygens), Gentse Sfwg 111 te 1730 
Zellik (02/466 51 00) De reeks is gra
tis verkrijgbaar binnen de provincie 
Brabant 

Jean Herfs 

Autorijden i 
miljarden mensen dromen ervan, 

maar het blijft buiten hun mogelijk
heden 
Ons ligt het zó binnen handbereik Via 
de autorijschool 

RIJSCHOOL 
Ford. VERBIEST 
Tel. 426.85.94 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
langs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
(bij Meiserplein) 
ANDERLECHT 
Bergensesteenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

Teorie-lessen alleen, njlessen alleen 
of volledige opleiding, naar keuze 

Ook lessen op automatische wagen 
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VU-Damme verwerpt 
golfterrein Stockmanshoeve te Sijsele 

Als gevolg op de berichten in ver
schillende dag- en weekbladen, heb
ben de VU-fraktieleden van de Damse 
gemeenteraad, Reinhilde Bulcke-
Verbruggen en Jos Millecam, samen 
met VU-provmcieraadslid Lidwina Cor-
dy, hun bezorgdheid geuit omtrent de 
studie voor de eventuele aanleg van 
een golfterrein op en rond de Stock
manshoeve 

De VU-mandatanssen ,,Iedereen in 
ons landje heeft het recht om studies op 
het getouw te zetten over weleke pro-
jekten dan ook 

Daartegenover hebben wi) ook het 

recht en nog meer de plicht om erover 
te waken dat er met opnieuw voor de zo
veelste maal, landbouwgrond opgeof
ferd wordt aan initiatieven die met het 
algemeen belang van de bevolking 
dienen 

Slechts een kleine,,elite" (die eigen
lijk zichzelf elite noemt) kan genieten 
van een golfterrein 

De suggestie vanweg dhr P Van 
Bossuyt, Boerenbond, om de opgespo
ten, totnogtoe ongebruikte gronden in 
het Antwerps havengebied aan te wen 
den voor een golfterrein, is goed ge
zien Daar is reeds sinds enige jaren het 

kwaad van onteigening van landbouw
gronden geschied, gronden die wegens 
de opspuiting allicht met meer voor 
landbouw m aanmerking komen 

Daar een golfterrein aanleggen zou 
een stukje groene long betekenen als 
tegengewicht ten opzichte van de — 
meestal nog te vestigen — in
dustrieën " 

De VU-mandatanssen vinden dat in
dien het geplande golfterrein binnen het 
huidige rekreatiedomein van de Stock
manshoeve blijft, ZIJ er met tegen heb
ben Doch het prijsgeven van land
bouwgronden verwerpen zij met klem 

I Jzertoren en Vlaams Kruis 
De Vlaams-nationale socio-kulturele 

vereniging Trefpunt-Zedelgem heeft 
twee boeiende aktiviteiten op het ge
touw staan Een herdenking aan de IJ-
zertoren en een EHBO-kursus van het 
Vlaamse Kruis 

Veertig jaar geleden, op 16 maart 
1946, werd de IJzertoren gedynami-
teerd Het IJzerbedevaartkomitee orga
niseert op 15 maart van dit jaar om 15 
uur een herdenking te Diksmuide 
Trefpunt-Zedelgem doet een oproep 
om op deze herdenking aanwezig te 
zijn Er wordt verzameld op het markt
plein van Zedelgem om 14 20 uur, 
waarna met eigen vervoer naar de IJ
zertoren wordt gereden 

Verder plant vzw Trefpunt een kursus 

Eerste Hulp bij Ongevallen die zal ge
leid worden door het Vlaamse Kruis Na 
afloop ontvangt elke geslaagde kursist 
een brevet met bijhorend speldje De 
deelnemers ontvangen ook een doku-
mentatiemap Op volgende donderda
gen wordt les gegeven, telkens van 20 
tot 22 uur in zaal de Groene Meersen 
(voormalig restaurant) 10, 17 en 24 
april en 8,15 en 22 mei De deelname
prijs IS beperkt tot amper 200 f r , alles 
inbegrepen (d i slechts 50 % van het 
normale tarief) 

Inschrijven kan bij Gery Capon, 
Schattingbeekstraat 3 te 8210 Zedel
gem (tel 050/20 14 14) of door over
schrijving op rekeningnummer 
475-7016191-03 van vzw Trefpunt 

Aanbevolen i 

FVV-
Kadervorming 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen, Bennesteeg 2, 9000 Gent 
(091/23 38 83) organiseert een kader
vorming omtrent het probleem van 
,,Geweld en Veiligheid" 

Volgende avonden werden reeds 
vastgelegd 

— Arrondissement Brugge op 
woensdag 12 maart om 20 uur m het 
Posthotel, Hoogstraat 20 te 8000 Brug
ge 

Sprekers mevr D 't Jonk, adjt kom-
missansenmevr M Reuse, nationaal 
FVV-sekretanaat 

— Arrondissement Mechelen op don
derdag 13 maart om 20 uur in zaal Kem-
penland. Gemeentestraat 49 te 2260 
Nijlen 

Sprekers dhr Hugo Coveliers, 
volksvertegenwoordiger en mevr M 
Reuse, nationaal FVV-sekretanaat 

— Arrondissement Halle-Vilvoorde 
op woensdag 12 maart om 20 uur in 't 
Schuurke, Oude Graanmarkt 25 te 
1000 Brussel 

Sprekers mevr K Vermeersch, na
tionaal FVV-sekretanaat, andere spre
ker nog met vastgelegd 

Iedereen is welkom i 
Meer inlichtingen bij FVV, Ben

nesteeg 2 te 9000 Gent (091/23 38 83) 

Dienstbetoon te 
Menen-Lauwe-
Rekkem 

Regeling dienstbetoon iedere 
maandag van 17 u 30 tot 18 u 30 in't 
Kaffee Dambord" op de Grote Markt 
te 8600 Menen 

Kortrijk liuidigt 
Op zondag 16 maart 1986 brengt de 

Volksunie-afdeling Kortrijk hulde aan 
de thans 91-jarige Frans Strubbe 

De heer Strubbe was frontsoldaat tij
dens de oorlog '14-'18 Nadien zette hij 
zich in voor de uitbouw en de bloei van 
het Vlaams-nationalisme in het arron
dissement Kortrijk 

Deze viering gaat door in het Trefcen-
trum West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te Kortrijk Aanvang om 
10u30 

Minister van State Frans Van der Eist 
zal de feestrede houden Namens de 
besturen van de afdeling en van het ar 
rondissement zullen de heer José De 
Schaepmeester en mevrouw Riet De 
Clercq het woord nemen 

Nadien volgt een receptie 

LIMBURG 
MAART 
7 NEEROETEREN: Eerste samenkomst VUJO-Maasoeter in het Cul

tureel Centrum van Neeroeteren om 20u30 
8 MUNSTERBILZEN: Diavoorstelling Voeren om verliefd op te wor 

den in zaal De Kabots' om 20 u Org VU-Munsterbilzen 
8 MUNSTERBILZEN rTuinsalon Gans de dag open Ook op 9 10 en 

11 maart 
10 MUNSTERBILZEN Bestuursvergadering van VU Munsterbilzen-

Waltwilder in lokaal Bloemenhof om 20 uur 
15 DIEST: Volksuniebalin 't Schijf", Halve Maan Diest Eerste dans 

21 u Toegang 60 fr 
15 MEEUWRODE 4deVU-balindeparochiezaalteGruitrodeom20u 

Disco Baby s Jean en Paul Iedereen welkom 
15 OVERPELT: Lentebal in zaal Hasperhof" vanaf 20u30 Org VU 

Overpelt 
16 MUNSTERBILZEN Kiennamiddag in polyvalente zaal van GSM 

(sporthal) Org VU-Groot-Bilzen 
21 OVERPELT: Politiek cafe" in cafe De Haan vlak bij de kerk van 

Overpelt-centrum Gast is Johan Sauwens Inleiding Bert Van Den 
Boer Aanvang 20u30 Org VUJO-Overpelt 

21 HERK-DE-STAD VU-bal en mosselfeest in zaal Rothschild" Gro-
tebaan Donk Herk de-Stad 

Brugge 
naar Zangfeest 

Ook vanuit Brugge wordt de verplaat
sing gemaakt naar het 49ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest, dat dit jaar door
gaat onder het motto, ,Geen vreemden 
tot heersers m 't land" 

Over het grote belang van deze 
hoogstaande Vlaams-nationale mani
festatie moeten wij hier met praten Wel 
enkele praktika voor de nationalisten uit 
het Brugse die per bus naar Antwerpen 
willen meereizen 

Voor de prijs van slechts 250 fr kunt 
U mee, van op de parkeerplaats aan het 
Astridpark tot pal voor de ingang van 
het Sportpaleis De afreis is voorzien 
om 9 uur, zodat men tijdens de voormid
dag nog rustig kan kuieren doorheen de 
majestatische havenstad Dit kan dus 
een prachtige dag worden 's ochtends 
slenteren door het centrum van Antwer
pen, 's namiddags het meezwepende 
Zangfeest beleven De thuiskomst 
wordt verwacht omstreeks 20 uur 

Wacht met met inschrijven, want 
noch de autocar, noch het Sportpaleis 
zijn elastisch U kunt zich daartoe wen
den tot M Vanbeylen, Jan van Eyck-
plein 10 of tot Andrea Dewulf-Heus, Ou
de Zak 13, beiden te 8000 Brugge (tel 
050/33 87 15) Toegangskaarten van 
300 en 350 fr zijn eveneens op dezelf
de adressen te verkrijgen, uiterlijk tot 5 
apnl 

Vlaamse 
Zangnamiddag 
te Herk-de-Stad 

Andermaal is de Vlaamse Knng ak-
tief op kultureel vlak Zondag 9 maart 
wordt er een zangnamiddag georgani
seerd om te luisteren en mee te zingen 

De plaats van het gebeuren is Ursula-
instituut, om 14u30 Presentatie ge
beurt door Claire Vandebos, piano 
Koen Vandewal 

De koren Raetare Musica o I v Wil-
fried Demunter en de Jubilootjes o I v 
RiaVanwing Met medewerking van het 
Davidsfonds Inkom 50 frank 

Gemeentebestuur 
Bilzen 

Er wordt de belanghebbenden ter 
kennis gebracht dat het Gemeente 
bestuur van Bilzen zal overgaan tot 
aanwerving van de hiernavolgende 
betrekkingen met werfreserve 
— 1 halftime boekhouder 
— 2 opstellers 
— 2 halfgeschoolde 

arbeiders 
Aanwervingsvoorwaarden en an 

dere inlichtingen zijn te bekomen 
op de Personeelsdienst Klok 
kestraat 1 te 3740 Bilzen, alle werk 
dagen tussen 9 en 12 uur 

De sollicitaties dienen voor 1 april 
1986 aangetekend te worden gezon 
den aan het Kollege van Burge 
meester en Schepenen 
Namens het Gemeentebestuur 

WEST-VLAANDEREN 
MAART 
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14 
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DIKSMUIDE: Vlaamse volkszangavond in de zaal van het kollege 
(Wilgendijk 30) om 20u Toegang lOOfr (WK 80fr ) , gezinskaart 
220 fr (WK 200 f r ) , jongeren en -i- 3 pas 50 fr Kaarten op tel nr 
051 /18 87 Org Vlaamse Kulturele Vriendenkring i s m DF, KVLV 
en Dienst Volksontwikkeling v/h Mm Vlaamse Gemeenschap 
OOSTENDE: Zuid-Afnka-avond in het Vossenhol te Stene-Oostende 
om 20u Sprekers dr Walter Peeters, mr Michiels en juff Alexan
dres Suy Inkom 50 fr Iedereen welkom Org VNJ-JSK-Oostende 
IZEGEM: Info- en overlegnamiddag over de Izegemse begroting, ge
volgd door avondmaal, op Ruytershove Uitsluitend voor bestuursle
den en mandatanssen Org VU-lzegem 
IZEGEM: Bar Muziekauditorium, Kruisstraat 15 om 20u Frans Van 
der Eist over zijn memoires ,,De Bewogen Jaren 1920-1958" Toe
gang 50 fr Voordien wordt Frans Van der Eist officieel ontvangen op 
het Izegemse stadhuis Org Vlaamse Studie- en Vormingskring 
GISTEL: Brueghelkaarting in cafe Uylenspiegel, Stationsstraat 85, 
vanaf 18 uur Inleg 50 fr Org VU-Gistel Ook op 15 maart 
AVELGEM:,.Voeren, om van te houden" Voordrachtavond in restau
rant Karekietenhof, Scheldelaan 20 te Avelgem Spreker is Guido 
Sweron Inkom 60 fr Aanvang 20u Inl bij Jan Wannyn 
056/64 60 21 Org Vlaamse Volksbeweging-Avelgem i s m DF-
Avelgem 
WAREGEM: Feestelijk avondmaal in zaal Groenhove met vermoe
delijk Vic Anciaux en Toon Van Overstraeten Org VU-Waregem 
DAMME:Afd feest VU-Damme, inzaai't Vissershuis,Visserstr 49, 
Damme-Moerkerke Mosselmaaltijd (200 fr) en uitreiking arr schaal 
verdienstelijke VU-militant Stat verkiez nieuw afd bestuur In-
schrijv Manette Snauwaert 050/50 02 49 
OOSTENDE: 3de groot Vlaams avondfeest in het Thermae Palace 
hotel, Kon Astridlaan 7 (Kustweg) Disco ,,Zonneschijn" speelt ten 
dans Aanvang 20u30 Org VU-Oostende 
DIKSMUIDE: Voorstelling TAK-film over de amnestieakties rond het 
Pausbezoek in het,,Vlaams Huis" Aanvang 17u Org Vlaamse 
Vrienden van de Westhoek 
ZEDELGEM: Vertrek aan het marktplein naar de herdenking van de 
dynamitenng van de IJzertoren om 14u20 
KORTRIJK: Huldiging van de 91 -jange Frans Strubbe (frontsoldaat 
14-18 en voorman van het Vlaams-nationalisme in het arr Kortrijk) 
Feestrede door Frans Van der Eist Om 10u30 in Trefcentrum West-
Flandna, Graaf Gwijde van Namenstr 7 Org VU-Kortrijk 
IZEGEM: Katnen Seynaeve spreekt en vertoont dia's over Israel en 
de aktuele problematiek in het Midden-Oosten In Oud Stadhuis om 
15 uur Org VVG-lzegem 
IZEGEM:,,'tSpiegelaarke",19u30 Hobby-avond Org FVV-lzegem 
MENEN-LAUWE-REKKEM: Politiek kaffee van Groot-Menen met se
nator Van Overstraeten Om 20 u 30 m Kaffee Damberd, Grote Markt 
te Menen 
TIEGEM: Kaderdag arrondissement Kortrijk onder het tema,,Samen 
werken aan de toekomst van de Volksunie" Alle leden en sympati-
santen hartelijk welkom Uur en programma worden later medege
deeld 

Vlaamse Voiicszangavond 
te Dilcsmuide 

Op vrijdag a s 7 maart om 20 uur in 
de zaal van het kollege (Wilgendijk 30) 
te Diksmuide organiseert de Vlaamse 
Kulturele Vnendenknng (in samenwer
king met DF, KVLV en de Dienst Volk
sontwikkeling van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap) een Vlaamse 
Volkszangavond 

Het Renaat Veremanskoor uit Brug
ge brengt Vlaamse volksliederen waar
van er vele meegezongen zullen wor

den door het publiek Naast de koor- en 
massaliederen zijn er ook twee korte in
strumentale intermezzo's 

Toegang 100 fr (in voorverkoop 80 
fr), gezinskaart 220 fr (in voorverkoop 
200 fr), jongeren en -i-3-pas50fr Kaar
ten in voorverkoop kunnen telefonisch 
besteld worden bij Gaby Laridon 
(051/50 18 87) en afgehaald worden op 
de avond zelf aan de ingang van de 
zaal 

De Sekretans, 
J JACKERS 

De Burgemeester, 
J SAUWENS 

(Adv) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Waarom de shuttle ontplofte 
De ramp met het ruimteveer Challenger, waarbij zeven astronauten 

om het leven kwamen is te wijten aan een opeenstapeling van 
menselijke fouten en nonchanlance Tot die bevinding kwam een 
kommissie, die de ramp heeft onderzocht Waarom ontplofte de 

shuttle"' Deze week in Knack. 

Exit Marcos 

Ferdmand Marcos van de Filip
pijnen poetste vonge week in zijn 
land de plaat, zoals zijn kollega-
diktator Duvalier van Haiti dat 
voor hem deed aan boord van 
een Amerikaans legervliegtuig 
Een voor Marcos gevluchte filip 
pino schets in Knack de achter
gronden van de m Manila opge
voerde thriller 

Spion voor Mosicou 

De Noor Arne Treholt werd in 
Oslo tot twintig jaar gevangenis 
veroordeeld omdat hij voor de 
Sovjetunie en voor Irak zou heb
ben gespioneerd In zijn cel 
schreef hij een boek over zijn be
levenissen Daaruit deze week in 
Knack een uittreksel 

Operatie Wathelet 
Wat in Vlaanderen de Dirv is, 
heet m Wallonië Operation 
Athena Die aktie om nieuwe 
technologieën aan te trekken, 
verloopt er met minder bomba 
rie dan bij ons, maar ze heeft wel 
sukses Een gesprek met de ar 
chitekt van Operation Athena, 
gemeenschapsminister Melchior 
Wathelet 

Uw Geld 
Vooral sinds de Cooreman-De 
Clercq wet staat de beurs ook in 
ons land in het middelpunt van 
de belangstelling van veel men 
sen Om aan die toenemende be
hoefte aan financiële informatie 
tegemoet te komen, heeft Knack 
van deze week af een nieuwe ru
briek Uw Geld 
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OOST-VLAANDEREN 

MAART 
6 MERELBEKE: „Brood voor leven" door Willy Kuijpers, Europarle

mentslid, met video-beelden uit Eritrea en Somalia, m ,,Hof Ten 
Bosch" , Burg Maenhoutstr 92, Merelbeke Om 20 uur Inkom gra
tis Org VUJO-Merelbeke 

8 MARIAKERKE: Wijn- en kaasavond m Paviljoen Claeys-Bouuaert 
Mariakerke om 20 uur Prijs 250 fr Org Vlaamse Vriendenkring Ma-
riakerke 

8 ZELE • Vormingsdag ,,Uitdagingen aan Vlaanderen" in het Gemeen
tehuis van Zele Iedereen welkom Aanvang 9 uur Einde voorzien 
rond 17u30 Inl F Piessens, Veldekensstraat 16, Zele 
(052/44 71 93) Org VUJO-Dendermonde 

8 WACHTEBEKE: Hutsepotfestijn in de oude jongensschool, Rechtstro 
te Wachtebekeom 19u30 Prijs 250 fr, met inbegrip van één kon-
sumptie Inschrijven vóór 1 maart 091/45 99 57 Org VU-
Wschtsbök© 

1 o DESTELBERGEN-HEUSDEN: Voordrachtavond met senator Toon 
Van Overstraeten, het,,enfant terr ible" van de Waalse Raad Aan
vang 20u IndezaalvanhetRodeKru is , Kouterstraat 127 Org Dr 
J Goossenaertsknng Destelbergen-Heusden i s m VU-afdelingen 

13 LOVENDEGEM: Spreekbeurt met André Demedts, Vlaams literator 
,,Hennnenng aan het ver leden", literair histonsche evokatie van de 
ontviïikkeling van de Vlaamse Gemeenschap sedert WO-I Aanvang 
20u30 In zaal „Graaf van Vlaanderen", Dorp 10 Gratis toegang 
Org Dr A Stubbekring Lovendegem 

14 NEVELE: Jaarlijks visfestijn in zaal Novy te Nevele Aanvang 19u30 
Gastspreker is dhr Frans Baart Tevens een huldiging van Jules 
Schelstraete Org VU-Nevele 

15 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM: Jaarlijks ledenfeest in zaal „De To-
rengalm", Aaigem Prijs leden 320 f r , met-leden 450 fr Kinderen 
tot 10 jaar 160fr Gastspreker Toon Van Overstraeten Aanvang 
19 uur Org VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 

15 MELLE: Groot VU-bal in zaal Gildenhuis te Melle,Vogelhoek Aan
vang 21 u Inkom 120fr 

15 BEVEREN: 6e Nacht van Beveren Zaal Oud Beveren, Stationsstraat 
40 Aanvang 20u30 Discobar Georges van Beveren Inkom 120 fr 
Voorverkoop 100 fr Org VU-fusie-Beveren 

22 ASPELARE: 10e Eetfestijn van VU-Appelterre-Outer-Voorde in zaal 
De Paling, Geraardsbergsesteenweg te Aspelare (rechtover kerk) 
Vanaf 18 uur Ook op zondag 23 maart van 11 u30 tot 15 u 

22 LOKEREN: Bezoek aan de stad Aalst Vertrek met de bus op de Markt 
(kerk) te Lokeren om 9 uur stipt Pnjs bus -H bezoeken (Aalsterse Bet
fort, Stadhuis, St Martinuskerk, Pr Daensmuseum, Honda) 250 fr 
Inschrijven tot 15/3 bij Veerie Buerman (091/48 30 48) en Keymeu-
len Lilianne (091/48 17 78) Org FVV en A Verbruggenknng-
Lokeren-Eksaarde-Daknam 

22 ERPE-HERE: 4de Nachtbal van eerste schepen Hem Mallefroy om 
21 u in zaal Claudia, KapelhofstraatErpe-Mere(Erondegem) Org 
VU-Erondegem-Ottergem-Vlekkem 

27 DEINZE: Monsieur Ie senateur Toon Van Overstraeten spreekt te 
Deinze, over het ,,Cirkus Toone" in het Brielpaviljoen om 20u30 Toe
gang gratis Org VU-Deinze 

Oud-voorzitter afdeling Aalst overleden 

In memoriam Kamiel Boel 
Het heeft een tijdje geduurd voora

leer wij mijnheer Boel met de voornaam 
durfden aanspreken 

Sommigen van ons hadden nog les 
van hem gekregen in het ateneum of in 
de akademie van Aalst Reeds als le
raar stak hij zijn vlaamsgezindheid met 
onder stoelen of banken 

WIJ waren blij en fier toen Kamiel in 
oktober 1980 de zware taak aanvaard
de om voorzitter te worden van het 
bestuur van de VU-afdeling Aalst en na
dien van het politieke kollege Groot-
Aalst Onder zijn kundige leiding wer
den de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1982 voorbereid en gewon
nen want de VU-uitslag was nog beter 

dan die van 1976 Ook de financiële 
nasleep heeft hij tot een goed einde ge
bracht 

WIJ waren met weinig fier toen Kamiel 
in september 1983, met de hulp van de 
Vereniging voor Aalsters Kuituur-
schoon zijn brochure over Hippoliet 
Meert uitgaf 

Tot vóór de gemeenteraadsverkiezin
gen was hij ook voorzitter van de ad
viesraad voor de Derde Leeftijd en tot 
aan zijn dood lid van de kommissie van 
Bestuur van de Akademie voor Schone 
Kunsten en van de adviesraad voor Mu
sea en Archief 

De Volksunie treurt bij zijn heengaan 
en IS hem dankbaar voor zijn onbaat-

zuchtige inzet en zijn vaderlijk leider
schap in moeilijke omstandigheden 

Wie zou gedacht hebben dat zijn af
treden als voorzitter begin dit jaar ten 
voordele van de veel jongere Dirk De 
Brul zo kort bij zijn dood zou gelegen 
h e b b e n ' 

WIJ zullen hem missen dez!esimpa-
tieke grijsaard die zoveel jongeren heeft 
onderwezen en eens op rust, rusteloos 
de leiding van VU-Aalst op zich nam 

Aan zijn echtgenote en zijn kinderen 
bieden wij onze oprechte deelneming 
aan in de rouw en wensen hen veel 
sterkte in hun verdriet 

Jan Caudron 

Open debat over gemeentebeleid 

Konfrontatle te Krulbeke 
Drie jaar na de gemeenteraadsver

kiezingen van oktober '82 vindt de Krui-
beekse WJL-kern dat de rijd rijp is om 
een balans op te maken van het gevoer
de gemeentebeleid 

Tijdens het eerste gedeelte zullen de 
oppositieleden een evaluatie maken 
van het gevoerde beleid De meerder-
heidsleden krijgen de kans hierop een 

OCMW-Gent 
Publieke oproep dd 8 maart 1986 
voor 
— Gegradueerde verple(e)g(st)er 
— Vroedvrouw (man of vrouw) 
— Schoonma(a)k(st)er voor half 
tijdse prestaties van 17 u tot 22 u 

Vooraf inlichtingen en inschrij 
vingsformulier mtslmtend verknjg 
baar bij 
OCMW Gent, Personeelsdienst 
Onderbergen 84 
9000 Gent (tel 091 23 24 02) 

(Adv.) 

respons te formuleren Het gemeente
lijk kultuurbeleid wordt het eerste the
ma dat ten gronde zal bediscussieerd 
worden 

Na de pauze zullen de pro- en con
trastandpunten I V m de mogelijke aan
koop en aanwending van het Kasteel 
Wissekerke besproken worden Als 
laatste thema zal aan de panelleden ge

vraagd worden hoe zij, als politici, het 
,,Vredesstreven" in een gemeentelijk 
beleid en politiek kunnen integreren 

Tot slot heeft ook het publiek haar 
zegje in de vorm van aan-, opmerkingen 
en vragen 

Vrijdag 14 maart om 20 uur oud-
gemeentehuisteRupelmonde ,,Krui-
beekse konfrontatie" 

Zele rouwt 
Na een kortstondige ziekte overleed 

in het AZ te Gent Robert De Leenheer, 
met alleen onze mede-stichter, 

Wie kende Robert met, met zijn on
afscheidelijke sigaar, zijn zilveren haar
dos, zijn grote sociale ingesteldheid, 
zijn levenslange Vlaams-nationale 
overtuiging "̂  Gans zijn leven heeft Ro
bert op de barnkaden gestaan Steeds 
heeft hij zijn verantwoordelijkheid opge
nomen, eerst in het VNV, waar hij ver
antwoordelijk was voor het sindikaat en 
Ziekenfonds (Ie dien) later als burge
meester Ondanks de repressieve ge

volgen werd hij nadien medestichter 
van de VU-afdeling en heeft hij vele ja
ren, met alleen geijverd voorde verde
re uitbouw van de plaatselijk afdeling, 
maar door zijn voorzitterschap, nog 
meer elan gegeven aan het sukses van 
onze partij 

Alhoewel de leeftijd op hem geen vat 
had, want hij had een blijvende be
langstelling voor de jeugd, moeten wij 
helaas van hem afscheid nemen Sa
men met gans Zele en zijn vele vrien
den doen WIJ dat zaterdag a s 8 maart 
om 11 uur m de parochiekerk te Zele-
Huivelde 

Aan de achtbare familie biedt de af
deling fTaar innige deelneming aan 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF 

Tel 

Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

ZO^K€RC}€ 

D 28-jarige jongeman, volgde 4 jaar 
beenhouwersschool en 4 jaar leerkon-
frakt ,,kok" zoekt een betrekking als 
kok 

GELD 
Onnniddelli jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

Verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

miAv IKtt NCSMAKfLAAI 

B«FDABAAN 6 8US? ?130BRASSCHAAI If Oió*) Jö / 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q : ^ ^ STUDIO 
J-U DANN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— IVIode/architektuur 
— Huwelijksrep)ortages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel 02 478 19 93 
Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 
WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fset 
fabrikat ie oms lagen - zakomslagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel 052-42 3 3 0 4 - 42 39 16 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraal 126 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
DE ROOSE NV 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenvi^eg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEIVI 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054 33 11 49 
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M. van den Abeelen van de Hoge Raad voor Diamant: 

„Elke diamantair wii zijn 
beiastingen betalen!" 

ANTWERPEN—De diamantwereld staat reeds we
ken in de belangstelling. En dit niet steeds op een voor
beeldige manier. De onwelriekende affaire „Kirschen" 
met haar blauwkleurige politieke verwikkelingen werpt 
een smet op deze suksesvolle nijverheid, die zich uit
sluitend in Vlaanderen situeert. 

ARC VAN DEN ABEELEN 
(40 jaar) is al zes jaar 
direkteur-generaal van de 

Hoge Raad voor Diamant (HRD). 
Bovendien is hij voorzitter van het 
technisch en wetenschappelijk on
derzoekscentrum voor diamant. Hij 
is docent in fiskaal recht aan de Vri
je Universiteit van Brussel en be
heerder bij enkele instellingen die 
gespecialiseerd zijn in eksport. 
Een verstandig man, vriendelijk in 
de omgang en biezonder onder
legd in de behandelde materie. 

Uit het jaarrapport 1985 van de 
HRD leren wij dat er een positieve 
stijging van de omzet werd geno
teerd met 3,8%, waardoor de tota
le omzet het duizelingwekkende 
bedrag van 320 miljard ruim over
schrijdt. De Vlaamse diamantsek-
tor betekent rechtsteeks werk voor 
ongeveer 15.000 mensen, vooral te 
situeren in Antwerpen en de Kem
pen. Plus nog eens zoveel on
rechtstreekse jobs, maar eveneens 
afhankelijk van de handel en nijver
heid rond de betoverende steent
jes. Liefst 99,6% van de produktie 
is bestemd voor de eksport. De di-
amantsektor is één der belan
grijkste steunpilaren van de Belgi
sche ekonomie en Antwerpen blijft 
nog altijd het grootste wereldcen
trum voor diamant. Het kwaliteitsla
bel ,,Cut in Antwerp" opent in de
ze branche alle poorten. 

Een gesprek. 

Arbeiders 
én patroons 

WIJ: U bent nu zes jaar 
direkteur-generaal van de Hoge 
Raad voor Diamant (HRD). Was 
diamant reeds voorheen één van 
uw passies? 

M. van den Abeelen: „Eigenlijk 
niet. Zoals elke Antwerpenaar wist 
ik van het bestaan en de impakt af 
van dit edelgesteente. Ik ben hier 
beland tengevolge van „head
hunting"; men zocht iemand voor 
deze funktie die aan een aantal 
voorwaarden voldeed. 

Onze instelling vervult drie funk-
ties. Vooreerst een lobby-funktie 
naar het publiek en de media toe. 
Verder hebben wij een rol als 
dienstverlener via „Diamond Offi
ce", of het in- en uitklaren van dia
manten. En de derde taak betreft 
de public-relations, het uitdragen 
van de boodschap ,,Antwerpen, 
wereldcentrum voor diamant". 

De HRD is dus een professione
le organisatie op het niveau van bv. 
Fabrimetal en de Petroleumfedera-
tie. Wij vertegenwoordigen de dia-
mantsektor zowel in de centrale 
raad voor het bedrijfsleven als in de 
nationale arbeidsraad." 

WIJ: De HRD is een overkoe
pelend orgaan? 

M. van den Abeelen: ,,lnder-

ze beide zaken passioneerden 
mij. 

Inquisitief optreden 
WIJ: U hebt aan de alarmbel 

getrokken. De diamantsektor 
kampt met moeilijkheden, zegt 
U. En niettemin steeg de omzet 
vorig jaar met bijna 4 % tot een 

Mare van den Abeelen, direkteur-generaal van de Hoge Raad voor Dia
mant: „De hetze rond de fraudezaak en het vereenzelvigen van deze frau

de met alle diamantairs is minstens overdreven.". 

daad. Opgericht in 1975 is de HRD 
een overkoepelend orgaan van al 
de diamantorganisaties die toen 
bestonden: de diamantbeurzen, 
de professionele organisaties van 
werkgevers, de handelaars in 
geslepen en de handelaars in ruwe 
diamant. Plus, en dit is zeer typisch 
voor onze vereniging, de vakorga
nisaties. Deze laatsten zijn eve
neens opgenomen in het beheer 
van de professionele organisatie. 

In de diamantsektor heeft er 
trouwens altijd een zeer grote sym
biose bestaan tussen de vakorga
nisaties en het patronaat. Men 
heeft eigenlijk altijd hand in hand 
gewerkt, omdat de belangen van 
arbeiders en patroons in deze sek-
tor nogal gelijklopend zijn. 

Deze HRD startte schuchter, 
maar na verloop van enkele jaren 
werd dit een echte KMO (vandaag 
met 160 werknemers, het waren er 
ooit meer). Er was bijgevolg nood 
aan management. Enerzijds om 
het bedrijf te runnen en anderzijds 
om wat ik de sociaal-ekonomische 
lobby-ing noem te verzorgen. De 

totaal van 323,5 miljard frank! 
Bovendien is daar het onver
kwikkelijke verhaal van fraude... 

M. van den Abeelen: ,,Je moet 
een onderscheid maken tussen de 
nijverheid en de handel. Wat de nij
verheid betreft is het onomstoot-
baar een sektor in moeilijkheden. 
In 1965 - da 's nog niet zo lang ge
leden - werkten er in de diamant 
nog 20.000 arbeiders. Vandaag 
zijn dit er amper 8.500, waarvan er 
vorig jaar slechts 5.250 man-jaren 
werden gepresteerd. Deze moei
lijkheden zijn inherent aan onze 
kostenstruktuur. 

De konkurrentie voor ons is de 
wereld: India, Sri Lanka, Thailand, 
Sovjetunie en Israël. In deze lan
den is het ioon-element veel lager, 
soms IS er zelfs helemaal geen 
loonstruktuur. Mag ik U er tevens 
aan herinneren dat wij de mensen 
over de hele wereld hebben leren 
diamantslijpen ? Het zijn ónze vak
mensen die de wereld het vak aan
geleerd hebben. Gradueel gaan 
deze buitenlanders naderhand ook 
vaardiger worden, hun vakman
schap gaat dus verbeteren. 

De Antwerpse goederen beho
ren nog immer tot de hoogste 
kwaliteits- en prijsklasse. Daar is 
het Ioon-element het minst belang
rijk. Maar voor „middelmatige" 
goederen, die typisch Kempisch 
waren, is het loonaspekt beginnen 
doorwegen en is er een beweging 
naar deze andere landen ontstaan. 
Precies daarom hebben wij op het 
gebied van de nijverheid een nood
kreet geslaakt. 

Wij kampen met onze interne so
ciale zekerheidsstruktuur tégen het 
buitenland. En let wel, ik verdedig 
hier niet de sociale fraude evenmin 
als het werken samen met stempe
len. Maar er moet toch een reden 
zijn waarom men zoiets doet ? De 
reden ligt m.i. voor de hand: die 
mensen konden zich nog moeilijk 
verdedigen binnen de bestaande 
struktuur tegenover het buitenland, 
en hebben naar middelen gegre
pen om daar het hoofd aan te 
bieden. 

Voor die nijverheid hebben wij 
een diamantplan ontwikkeld. Om
dat historisch bewezen is dat waar 
de nijverheid verdwijnt nadien ook 
de handel verdwijnt. Het mooiste 
voorbeeld daarvan is Amsterdam: 
tijdens het interbellum werden daar 
maatregelen genomen die dia
mant-onvriendelijk waren, waar
door de handel er op de kortste ke
ren verdwenen is. Latere pogingen 
bleken vruchteloos: op vandaag 
zijn daar nog slechts enkele show
rooms en misschien 75 slijpers. 

WIJ: Op het vlak van de handel 
zijn er dus weinig of geen pro
blemen? 

M. van den Abeelen: „Watde 
handel betreft zijn wij de beste en 
de sterkste in de wereld. Dit heeft 
tal van redenen. Wij beschikken 
over het nul-tarief BTW, wij hebben 
de beste bank-infrastruktuur, wij 
kennen een zeer liberaal systeem 
van in- en uitvoer, wij hebben dat 
uniek instrument,,Diamond Offi
ce" (waar de overheid bijzit en ter 
plekke de kontrole uitvoert), wij 
hebben de vrije wisselmarkt, wij 
kennen een nogal gunstig ,,kli
maat '' voor vreemdelingen, wij be
zitten een goede infrastruktuur wat 
betreft horeca, enz. Plus het hele 
grote voordeel van op een kleine 
oppervlakte alles erop en eraan te 
bezitten. De koper komt naar Ant
werpen zoals naar een super
markt: hij hoeft zich niet verder te 
verplaatsen om zijn hele lijstje van 
aankopen af te werken. Bovendien 
vindt deze potentiële koper zijn pro-
dukt in hoeveelheden en in een 
omgeving van konkurrentie, wat re
sulteert in een goede prijs-kwaliteit-
verhouding. 

Wij hopen dat deze gunstige fak-
toren kunnen behouden blijven of 
dat men althans het klimaat schept 
om dit in stand te houden. De inqui-
sitieve manier van handelen vanuit 
Brussel betreuren wij. De hetze 
rond de fraudezaak en het vereen
zelvigen van deze fraude met alle 
diamantairs is minstens overdre
ven. De hele affaire heeft tot gevolg 
gehad dat bepaalde buitenlandse 
kopers met opgedaagd zijn. En 
eens zij de weg naar een andere 
plek hebben gevonden, nou ja, dan 
kent U de rest van het verhaal. Di
amant IS geen ,,sellers-market" 

maar een,,buyers-market": de di
amantair moet de koper volgen." 

Ons alternatief 
l(ost niics 

WIJ: Vraagt U dan een 
,,gunstige regeling" voor wat U 
het inquisitieve optreden van de 
fiskale overheid noemt? 

M. van den Abeelen: „Neen, 
helemaal niet. Wat dat fiskale 
asspekt betreft wil ik duidelijk zijn: 
er is geen enkele diamantair die 
zijn belastingen niet wenst te be
talen! 

Het groot probleem echter voor 
een KMO met vooral internationa
le handel is evenwel dat het heel 
moeilijk is om te bewijzen wat je 
precies doet en watje niet doet. En 
datje steeds gekonfronteerd wordt 
met de fiskus die jou ook niet ge
looft. Het gevaar dreigt bijgevolg 
dat er een zeer moeizame dialoog 
ontstaat tussen de fiskus en de di
amantair. Dit werkt zeer stresse
rend, omdat je nooit zeker weet wat 
het zal worden. Er bestaat geen 
rechtszekerheid in ons bestaande 
fiskale stelsel, dat een ware chaos 
is geworden. 

Wij pleiten vooreen eenvoudige 
ingreep in ons stelsel, nl. de invoe
ring van het,, fiskaal forfaitair stel
sel". Wat perfekt mogelijk is en 
veel eerlijker zou zijn, omdat iede
reen op een gelijk leest zou worden 
gespoeld, nl. op basis van de om
zet." 

WIJ: In dit diamantplan 
spreekt U van de loonkost? 

M. van den Abeelen:,,Precies. 
Onze loonkost is in abstracto te 
hoog. Ik zeg niet dat de arbeider te 
veel verdient. Maar wij zitten in een 
situatie van konkurrentie tegen lan
den waar er een totaal andere en 
veel lagere loonstruktuur bestaat. 

In ons diamantplan vragen wij 
geen centen! Integendeel. Het
geen wij voorstellen zou zelfs in 
een voordeel voorde schatkist re
sulteren. Wij garanderen nieuwe 
tewerkstelling indien men een deel 
van de patronale sociale kosten 
laat vallen, omdat onze konkurren-
tiepositie daardoor stukken zou 
verbeteren. Daardoor zou men 
minder werkloosheidsuitkeringen 
moeten betalen en meer in
komsten halen uit de belastbare 
basis. Bovendien wordt de sociale 
zekerheids-inning absoluut groter, 
behalve het stuk patronale lasten 
dat wij geschrapt willen zien. Om 
dan nog niet te spreken van de 
gunstige neveneffekten: meer in
komen resulteert in een grotere 
koopkracht, enz. 

In dit plan steken nog een reeks 
zaken. Zoals de sociale deregule
ring, waardoor een aantal hinder
nissen om tot het gebruik van nieu
we technologieën over te stappen 
zouden wegvallen. Rest ook nog 
het wetenschappelijk onderzoek 
waar wij wel een gedeeltelijke over
heidssteun vragen. Wij krijgen ech
ter niet eens 10 miljoen frank, en dit 
terwijl er miljarden in vaak bodem
loze putten worden gestort! 
Tenslotte vragen wij dat de 
grondstof diamant in het ruilhan-
delverkeer wordt betrokken. 

Ons alternatief kost dus eigenlijk 
niks, met uitzondering van het we
tenschappelijk onderzoek. Het is 
echter schrijnend te moeten 
vaststellen hoe traag men op ons 
voorstel reageert." (pvdd) 

yHENSEN 
10ONS 
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