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„Zal de grootste Vlaamse partij weer maanden gaan verliezen met „studiewerk 
en Intussen de Franstaligen ruimte bieden voor maneuvers? 

Of zal zl| gebruik maken van haar positie, ook In de regering, 
om paal en perk te stellen aan de agressiviteit van de Frankofonie?" 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van vrijdag 28 maart 1986.) 

De lat gelijk! 
Hel topoverleg verleden week tussen de regering, de vakbonden 

en de KS-direktie over de toekomst van de Limburgse mijnen is een 
maat voor niets geworden. De beslissingen werden verschoven naar 
het begrotingskonklaaf van de regering. Dit voorspelt weinig goeds. 
Op dit konklaaf zullen de verdedigers van de Limburgse koolmijnen 
ver te zoeken zijn. Het hele probleem dreigt herleid te worden tot een 
begrotingskwestie en tot een onderwerp voor de hakbijlronde. 

Niet alleen Limburg doet er goed aan, de ontwikkelingen terzake 
aandachtig te volgen. Ook elders in Vlaanderen moet men beseffen 
dat het indruist tegen het algemeen Vlaams belang, de solidariteit 
rond de Kempense mijnen te verbreken. Het kolendossier is niet al
leen en uitsluitend een ekonomisch dossier, het is daarenboven en 
in de eerste plaats het dossier van de gelijkberechtiging en van de 
door Vlaanderen te voeren politiek. 

In 1983 bekwamen de Walen de kwijtschelding van hun enorme 
staatsschulden van het verleden. Deze werden overgeheveld naar 
de staatsbegroting die zoals iedereen weet voor zestig percent door 
de Vlamingen wordt gedragen. Alleen reeds deze delging beteken
de een nieuw geschenk van tientallen miljarden aan Cockerill-
Sambre. 

In de periode van 1979 tot 1984 ging 52 "/o van de steun aan de vijf 
nationale sektoren naar Wallonië, dat nochtans slechts 32 % van de 
bevolking telt. Op basis van de bevolkingscijfers had Vlaanderen 
in die periode 26 miljard méér moeten ontvangen hebben. 

Samen met de miljarden die het Waalse staal na maart 1984 extra 
gekregen heeft, vormt dit een bedrag van 40 a 50 miljard dat Vlaan
deren werd onthouden, waar het recht op heeft en die het dus moet 
krijgen. De allereerste Vlaamse eis moet dan ook zijn, voorafgaan
delijk aan iedere beslissing over de Kempense steenkool, dat de lat 
gelijk gelegd wordt. Het gelijk leggen van de lat betekent, dat er voor 
de Kempense mijnen een tijdwinst komt van twee-en-half a drie jaar, 
tijdens dewelke de toekomst en de rekonversie van Limburg kunnen 
gepland en ter hand genomen worden. 

Indien de lat niet gelijk wordt gelegd, zou dat betekenen dat een 
Limburger minder waard is dan een Luikenaar. Dit kan door nie
mand in Vlaanderen worden geduld! Er bestaat geen enkele reden 
waarom de Vlamingen, in het teken van de redelijkheid en de braaf
heid, hun solidariteit met Limburg zouden opgeven. 

Niet alleen moet eerst en vooral de lat gelijk gelegd, maar daar
enboven moeten de bevoegdheden en de centen voor een Limburg
se oplossing toevertrouwd worden aan de Vlaamse regering. 

Eerst baas in eigen huis! Slechts nadien kan en moet onder Vla
mingen de toestand onderzocht en de werkgelegenheid in Limburg 
energie ter handen genomen worden. Niet alleen overigens in Lim
burg, maar in gans de Kempen, de Westhoek en de overige Vlaam
se streken met moeilijkheden en achterstand. 

De Vlamingen hebben genoeg ingeleverd, betaald en gespaard op
dat zij het recht zouden hebben te eisen dat aan de tewerkstelling 
in Limburg niet geraakt wordt. 

Het probleem van de Kempense mijnen moet door Vlaanderen ge
hanteerd worden als het breekijzer en het drukkingsmiddel om 
Vlaams geld in Vlaamse handen te houden en om de politieke macht 
te veroveren die ons zal toelaten, zélf voor Limburg te zorgen. 

Wie in Vlaanderen zou geneigd zijn de rattenvangers die redelijk
heid en toegeeflijkheid pijpen achterna te hollen, doel er goed aan 
hel dotatiesisteem van naderbij te bekijken. Zij zullen vaststellen 
dat de Vlaamse regering per jaar en per hoofd van de bevolking zo
wat vierduizend frank minder ontvangt dan de Frans-Waalse. 

Dat alleen reeds betekent 16 miljard die de vier miljoen franstali
gen méér krijgen dan de zes miljoen Vlamingen. Dat alleen reeds 
kost ons méér dan hel verlies van d€ Kempense koolmijnen! 

Zolang de hemeltergende situatie bestaat: poten af van de mijnen. 
De Vlamingen moeten uitmaken voor wie ze hel liefst betalen. 

Voor Limburg, de Kempen, de Westhoek? Of voor Luik? 
(Ivo) 

Schoolvrede bedreigd 
De rustige maar natte Paasdagen werden schaam

teloos verstoord door de mededeling dat de eerste vol-
machtentrein vertrekkensklaar staat. Vooral de geplan
de besparingen in het onderwijs veroorzaken onrust. 

VORIGE week zette ook een 
meerderheid van senatoren 
het licht op groen voor een 

lange sliert van treinen overladen 
met volmachten. Hét devies daar
bij is: saneren en besparen. Afge
zien van de fundamentele kritiek op 
het herhaald gebruik van wat de 
meerderheid puriteins ,,biezonde-
re" machten noemt, is daar natuur
lijk de noodzaak om drastisch in te 
grijpen. De toestand van de publie
ke financiën is ronduit rampzalig. 
Men moet steeds nieuwe leningen 
plaatsen om de intrest op vroege
re leningen te kunnen betalen; van 
het aflossen van de immense 
schulden is sinds jaren geen spra
ke meer. Een bedrijf met soortgelij
ke moeilijkheden was reeds lang 
failliet verklaard of een doorsnee
burger kreeg ongetwijfeld het fata
le bezoek van een deurwaarder. 

In een eerste ronde wordt het on
derwijs aangepakt. Begrotingsmi
nister Verhofstadt eist terzake 25 
miljard minder uitgaven, de beide 
onderwijsministers hebben uitge

werkte volmachtbesluiten ten belo-
pe van 15 miljard. Wie zal tegen
spreken dat er in de onderwijsbe
groting kan gesnoeid worden? 
Welk zinnig burger ergert zich niet 
bij de bizarre vaststelling dat in de
zelfde wijk dagelijks drie verschil
lende autobussen, al naargelang 
het „soort" ondenwijsnet, kinderen 
komen ophalen? En hoeft elke 
school zonodig twee video's, drie 
zandbakken en vier encyklope-
dieën rijk te zijn ? Om dan nog van 
de overtollig gebouwde lokalen te 
zwijgen. Zo staat er bv. vlakbij de 
nieuwe Zeebrugse sluis reeds ja
renlang een prachtige rijksbasis-
school te verkrotten. 

Er kan inderdaad een aardige 
stuiver bespaard worden op de 
infrastruktuur- en werkingskosten 
van en voor het onderwijs. Maar de 
historisch gegroeide geaardheid 
van ons onderwijssysteem eist een 
omzichtige en doordachte aanpak. 
Met de voorliggende beslissingen 
treedt de roomsblauwe meerder
heid echter op als een lompe olifant 

in een porseleinenwinkel. De zo 
broze schoolvrede is immers af
hankelijk van een wankel evenwicht 
tussen de netten. Amper enkele 
weken geleden verbonden alle po
litieke partijen er zich toe niks te on
dernemen dat de schoolvrede kon 
bedreigen. Maar zowel de vol
machten van minister Coens als de 
scherpe reaktie van de socialisten 
illustreren dat beide grote partijen 
geen bezwaar maken tegen een 
sterk gepolariseerde schooloorlog. 

VU-voorzitter Anciaux deed 
gisteren beroep op het greintje ge
zond verstand dat, zelfs in krisispe-
riodes, moet primeren. Ons volk en 
het land kunnen een schooloorlog 
missen als de pest. Op een ogen
blik dat heel de gemeenschap zal 
gekonfonteerd worden met de 
moeilijke opgave om de nog zo lan
ge weg naar de uitgang van de tun
nel in te slaan, is een algemene 
konsensus meer dan ooit vereist. 
Wie zal trouwens voordeel puren uit 
een schoolkonfrontatie? Zeker niet 
de leerkrachten en allerminst de 
leerlingen. De VU eist dat de vol
machtbesluiten onverwijld in de 
Schoolpaktkommissie besproken 
worden, en dit vöör deze in het 
Staatsblad verschijnen. 

Of heeft men ter Wetstraat nog 
niet begrepen dat alleen sa
menspraak ons heil kan brengen ? 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 

Naamloze brieven 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 

bneven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

H E T V E R D R I E T 

V A N L I M B U R G 

De artikelenreeks in De Standaard 
over de KS en haar toekomst heeft m 
ons midden enkele bedenkingen losge
weekt 

Uit het verleden van KS blijkt duide
lijk dat onze provincie is miskend (geen 
nevenbedrijven) en voor miljarden werd 
opgelicht Bewijsbare overdrachten 
van nationale subsidies aan KS zijn 
naar Wallonië afgevloeid via Waalse be
dri jven die rechtstreeks of on
rechtstreeks betrokken zijn in de KS-
uitbating (-uitbuiting'') 

Uit de bijlagen bij de rede van de Lim
burgse gouverneur (2/12/85) leren we 
dat 

1 m Limburg de jongste 10 jaar de 
globale werkloosheid van 12,5 % tot 25 
% IS toegenomen 

2 de jeugdwerkloosheid (-25 jaar) 
van 11 136 (1975) tot 30 563 (1985) 
werkzoekenden toenam Een stijging 
van 174 % 

3 naast deze vaststaande feiten blijkt 
uit prognoses dat de leeftijdsgroep 60 + 
met meer dan 55 % zal toenemen in de 
komende 20 jaar t w tot 149 156 per
sonen op een totale bevolking van 
783 080 eenheden 

Wat te denken hierover uit ekono-
misch-demografisch oogpun t ' 

Uit dit betoog, met enkele reële, som
bere cijfers worden wij jammer genoeg 
gesterkt in de overtuiging dat men va
nuit bepaalde middens het faillissement 
van Limburg nog slecht "24 uur" respijt 
geeft 

S.J.-V. en T.B. , Heusden-Zolder 

EEN BEETJE RESPEKT! 

EVA-sekretaris Verheirstraeten no
digt ons uit — mede namens de heren 
Kuijpers en Vandemeulebroucke — te
gen een forse betaling een bezoek te 
brengen aan Straatsburg 

Voor de West-Vlamingen voorziet hij 
een Hastvrij ontGaal 

Ook mijn vader was een polderboer 
die Westvlaams sprak en ook mijn le
raars in het kollege te Veurne spraken 
zoals Vermandere 

Sedert tien jaar ben ik gemeente
raadslid te Halle en zoals m alle ge
meenteraden gaat het er soms lui
druchtig aan toe Nochtans heeft geen 
enkele politieke tegenstander ooit ge
probeerd mij voor de zot te houden met 
mijn Westvlaams aksent Mijn kinde
ren, die in Brabant geboren en getogen, 
spreken veel mooier dan ik, maar of ze 
ook het Westvlaamse gezond verstand 
en de werkkracht zullen hebben valt 
nog af te wachten 

De West-Vlamingen kunnen mis

schien hun aksent niet afleren maar de 
Westvlaamse boertjes beginnen toch te 
beseffen hoe men in de Europese in
stellingen op hun zweet leeft 

Uit de toon van de brief blijkt duide
lijk dat we het als een eer moeten be
schouwen om uitgenodigd te worden in 
het parlement te Straatsburg Het doet 
mij denken aan mijn grootvader zaliger 
die het een ganse eer vond dat hij jaar
lijks binnenmocht in de antichambre 
van mijnheer de baron En bij het over
handigen van zijn pacht en een vetge
mest konijn prevelde hij dan enkele 
woorden Frans en mijnheer de baron 
enkele woorden Vlaams Voor de rest 
blijft de volkseigenheid en het respekt 
voor alle Volkeren zeer belangrijk als 
ze maar in Baskenland, Nicaragua of 
Zuid-Afnka wonen 

Dr. W.Z., Halle 

ROOF OP ONZE RUG 

De Vereniging Vlaamse Ziekenfond
sen onderzocht de financiële toestand 
van de Sociale Zekerheid in het kader 
van de verpletterende schuldenlast van 
het land 

De VVZ eist dat de nationale 
staatstussenkomst in de Sociale Zeker
heid evenredig wordt verdeeld tussen 
de gewesten op basis van het aantal in
woners van ieder gewest en op basis 
van een gelijke som per inwoner Even-
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De familiezaak met traditie 
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tuele bijkomende tekorten dienen be
taald door de gewesten zelf, overschot
ten kunnen autonoom gebruikt m het 
kader van de sociale Zekerheid door de 
gewesten zelf en dit volgens het prin-
ciep van de eigen financiële verant
woordelijkheid van de gewesten 

In de ziekteverzekering dient daaren
boven de financiële verantwoordelijk
heid van de ziekenfondsen opnieuw in
gevoerd Eventuele tekorten dienen be
taald door de bijdragen van de leden 
van de respektievelijke ziekenfondsen 

Het IS totaal onverantwoord dat de 
jaarlijkse meerkost van bijna honderd 
miljard in de Sociale Zekerheid in Wal
lonië verder zou gefinancierd worden 
ten koste van de Vlamingen 

De VVZ veroordeelt dan ook scherp 
de ,,Vlaamse" pol i t ic i , , ,Vlaamse" mi
nisters en ,,Vlaamse" sociale organisa
ties die deze jaarlijkse miljardenroof 
goedkeuren ten koste en op de rug van 
hun Vlaamse volk 

F. Devos, VVZ-voorzi t ter. 

GROTE VERBAZING 

Ik heb met grote verbazing het inter
view van pvdd met radio-journalist J 
Lambrecht in WIJ van 27 maart 1986 
gelezen 

Wat bezielt de redaktie van ons par
tijblad om zonder enige repliek iemand 
aan het woord te laten, die met alleen 
de geschiedenis om Belgicistische mo
tieven misbruikt, doch die blijkbaar ook 
aan een ziekelijke anti-Nedertandse in
stelling l i j d t ' 

E. Raskin, Eigenbi lzen 

(Red.) in de vele jaren dat deze rubriek 
op de laatste bladzijde van ons weekblad 
verscliijnt is tiet ongebruikelijk dat de re
daktie kommentaar geeft bij wat de geïn
terviewde als zijn visie verkondigt. 

Ais redaktie hopen wij dat de kritische 
lezers van ons blad zelf een oordeel vor
men over de beweringen van de onder
vraagde De honderden aldus verschenen 
vraaggesprekken vertolken zeiden het 
standpunt van de redaktie of van de par
t i j . Misschien maakt dit gegeven deze ru
briek ook boeiend ? 
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Een zwaar ongeval. Het kan ieder
een overkomen. Niemand is veilig 
voor de grillen van het noodlot. Noch 
voor de financiële nasleep ervan. 

Depositoverzekering 
Daarom doet u er goed aan uw voor
zorgen te nemen. Met de nieuwe 
Depositoverzekering van de ASLK. 
Die zorgt voor het broodnodige geld 
om het gezin, na zo'n zwaar ongeval 
door die eerste moeilijke maanden 
heen te helpen. Hoe hoger de tegoe
den die u gemiddeld aanhoudt op uw 
spaar- en zichtrekening, hoe hoger 
de uitkeringen. Loop gerust eens 
langs bij uw 
agentschap 
voor meer 
informatie. 

ASLKB 
we doen met je mee 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
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Hangt 
Happart? 

Arbitragehof... 
Woensdagnamiddag, net vóór 

het ter perse gaan van ons blad, 
vernamen wij dat het Arbitragehof 
het dekreet-Lepaffe heeft ver
nietigd. 

Dit dekreet van de Franse Ge
meenschap moest toelaten dat po
litieke mandatarissen overal, dus 
ook in Vlaanderen, Frans mogen 
gebruiken. Het Arbitragehof stelt 
dat dit dekreet — dat bovenal be
doeld was om de Voerense 
bendeleider-burgemeester Hap
part evenals de Nederlandsonkun-
dige burgemeesters in Kraainem 
en Linkebeek te,,beschermen" — 
zowel de materiële als de territori
ale bevoegdheid van de Franse 
Gemeenschap overschrijdt. Het ar
rest bepaalt voorts dat het opleg
gen van een talenkennis aan man
datarissen gelijkgesteld dient te 
worden met de verkiesbaarheids-
voorwaarde. 

Hopelijk zal de Raad van State 
nu eindelijk een uitspraak doen en 
Happart afzetten als burgervader 
van Voeren. Het heeft al veel te 
lang geduurd. Tenzij de regering 
zich weer wegsteekt aan een nieuw 
juridisch steekspelletje. 

...vernietigt 
De Franstaligen hebben immers 

onmiddellijk na de vernietiging van 
het dekreet-Lepaffe en nieuw, bij
na soortgelijk voorstel van dekreet 
ingediend, nl. een ,,dekreet-
Lagasse". Dit voorstel neemt de 
bepalingen van het vernietigde 
dekreet-Lepafe over. Franstalige 
gekozenen moeten het recht krij
gen altijd en overal Frans te ge
bruiken. 

Volksunie-fraktieleider Hugo 
Schiltz vroeg hierop aan de voorzit
ter van de Vlaamse Raad dringend 
een vergadering van het bureau te 
beleggen. Aan dit bureau wil 
Schiltz voorstellen de Vlaamse 
Raad in spoedzitting bijeen te roe
pen, teneinde een schorsing van 
de behandeling door de Franse ge
meenschapsraad van het voorstel-
Lagasse te verkrijgen. De Vlaam-

M^ 
se Raad kan aldus een belangen-
konflikt inroepen, waardoor de be
handeling van dit voorstel van de
kreet minstens voor enkele 
maanden vertraagd wordt. Tijdens 
die periode kan de Raad van State 
dan een vonnis vellen in de affaire-
Happart. 

Het gerucht doet echter de ron
de dat minister van binnenlandse 
zaken Nothomb bij een afzetting 
van Happart echter niet zou aarze
len om direkt daarna de frankofo-
ne bendeleider opnieuw te benoe
men. Dan wordt het uitkijken wat 
de Vlaamse ministeriële kollega's 
van Nothomb zullen doen... 

Schiltz eist 
spoedzitting 

Wie deed wat? 
De affaire-Lizin krijgt wel een erg 

kronkelend en lang staartje. Ham
vraag schijnt te zijn wie medeplich
tig was aan het maken van de ge
bruikte valse paspoorten. PS-
Europarementslid Anne-Marie Li-
zin verklaarde vorige week dat zij 
zelf, vanuit haar funktie als burge
meester van Hoei, aan een ge
meentebediende opdracht heeft 
gegeven om de valse dokumenten 
op te stellen. Een toch wel biezon-
der zwaar vergrijp en machtsmis
bruik van een burgemeester. 

Niettemin blijft er onduidelijkheid 
bestaan over de betrokkenheid van 
het ministerie van buitenlandse za
ken in deze zaak. Lizin blijft volhou
den dat de aktie werd ,.gesugge
reerd en uitgevoerd met deelname 
en koördinatie van het ministerie 
van buitenlandse zaken". In dit ver
band wordt zelfs een topverant-
woordelijke van het kabinet van 
Leo Tindemans genoemd. 

Het wordt meer dan tijd dat in al
les wat met deze mislukte ontvoe
ringspoging te zien heeft duidelijk-

DEZE 
VJEEK DÜK 

De schoolgaande jeugd is met 
vakantie. In de straten is het 
tijdens de spitsuren minder druk. 
Gedurende veertien dagen 
worden de boekentassen thuis 
gelaten. Het is de hele dag 
speeltijd. En de kinderen 
genieten ervan. Zij hebben groot 
gelijk. 

Juist in die periode slagen 
bepaalde politiekers erin een 
schooloorlog te ontwikkelen. 
Zoals altijd gaat het om centen. 
Maar dan vooral, het is 
godgeklaagd, om het in stand 
houden of het versterken van 
bepaalde machtsposities. Of de 
kinderen ermee gebaat zijn, of 
de ouders en de leerkrachten 
erdoor gediend worden, raakt 
blijkbaar de koude kleren van de 
politiekers niet. Zij wekken de 
indruk dat een lekker 
schooloorlogje hun wel gelegen 
komt. Elk konflikt willen zij zo 
hodig aanscherpen, want de 
polarisatie legt hen geen 
windeieren. Dat hebben de 
jongste verkiezingen bewezen. 

Dit onzalig land is een rotte 
boel geworden. Wij weten dit al 
zeer lang, maar de jongste tijd 
komt de vuile was meer en meer 
naar buiten. Wie het nog altijd 
met ziet, is gewoonweg 
moedwillig of blind. 

De macht van de zuilen heeft 
heel onze samenleving 
verloederd Dat is het geval op 
het sociaal-ekonomisch vlak 
door de oversindikalisering met 
de medeplichtigheid van de 
patroons. Dat kunnen we 
vaststellen in de welzijns- en de 
kulturele sektor. Steeds opnieuw 
wordt er een strijd geleverd 
boven de hoofden van de 
mensen heen. Hun belang komt 
niet ter sprake. Het belang van 
de machtsgroepen staat op het 

spel. Deze verpolitiseerde 
verzuiling van de maatschappij 
kost de gemeenschap vele 
miljarden. Zij worden verloren 
gegooid in een bureaucratie en 
voortdurende konflikten, 
waaraan de burger geen enkele 
boodschap heeft. Deze 
verspeelde kapitalen moet de 
brave man of vrouw van de 
straat bovendien betalen. 
Inleveren, brave mensen, de 
potverteerders zullen op jou 
verarming wel hun macht 
uitbouwen. 

Deze totaal scheefgegroeide 
wantoestand is bijzonder 
ergerlijk inzake het onderwijs. 
Goed, ik neem aan dat de 
positieve verdraagzaamheid ten 
overstaan van de 
levensbeschouwingen een 
opdeling in netten volledig 
verantwoordt. Tussen deze 
netten mag er bovendien geen 
enkele diskriminatie bestaan. De 
vrijheid dient gewaarborgd: dit is 
een sociologische vereiste. Wij 
aanvaarden dan ook dat deze 
maatschappijvisie geld kost. Dat 
moeten we ervoor over hebben. 

De schoolvrede is echter 
vooral belangrijk voor de 
kinderen zelf. En ik vraag me af 
in welke mate deze evidentie 
vooropstaat bij degenen die er 
de mond van vol hebben. Wordt 
het niet de hoogste tijd dat er 
nagedacht en beraadslaagd 
wordt over de kwaliteit van het 
onderwijs in plaats van over de 
kwantiteit? Moet de aandacht 
niet dringend gevestigd worden 
op de reële behoeften van het 
onderwijs? Deze betreffen 
immers de vorming van kinderen 
die de uitdagingen van de 21e 
eeuw zullen doorstaan. Dan zal 
de maatschappij er anders 
uitzien dan vandaag. Deze 

bekommernis geldt elk kind, 
zowel in het vrij als in het 
Rijksonderwijs. Ze liggen ons 
allemaal evenzeer aan het hart. 

. Als Vlaams-nationalisten willen 
wij gelijkwaardige kansen voor 
iedereen, dus zeker de 
toekomstkansen van elke 
jongere. 

Daarom verafschuwen wij de 
steriele twisten die thans weer 
dreigen op te steken. Met alle 
middelen moeten wij ze aan de 
kaak stellen. Zowel de plompe 
stappen van de regering, als de 
even brutale antwoorden van de 
socialisten, die beter eens diep 
in eigen boezem zouden kijken. 
Indien het Rijksonderwijs 30 % 
van zijn leerlingen is kwijt 
gespeeld, is dit heus niet alleen 
te wijten aan de demografische 
achteruitgang. 

Als Vlaams-nationalisten, die 
de consensus, de 
samenhorigheid als een 
wezenlijk goed in het vaandel 
voeren, zijn we in staat op te 
treden als een buffer die de 
schokken opvangt en het 
evenwicht herstelt. We moeten 
wijzen op de originaliteit en 
eigen identiteit van ons volk, 
waaruit we de kreativiteit puren 
om onze kinderen centraal te 
stellen. En ze op te leiden tot 
volwassenen die respekt 
afdwingen Dus ook inzake de 
onderwijsvraagstukken hebben 
WIJ een eigen, onvervangbare 
opdracht. 

Vic ANCIAUX 

VMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Deze maand start UNICEF met een grootse kampagne onder het mot
to: ,,Iedereen gevaccineerd tegen 1990". Het halen van dit streefdoel 
zou jaarlijks de dood van 3 miljoen kinderen onder de vijfjaar kunnen voor
komen. 

Tot 18 april kan men oude röntgenfoto's afgeven in elk postkantoor. 
De opbrengst van het daaruit teruggewonnen zilver komt tegoed aan dit 
projekt. Men kan ook storten op rekeningnummer ,,55-55" van Unicef. 

heid wordt geschapen. Want als 
parlementsleden, burgemeesters 
en misschien ook ministers zo 
maar met officiële papieren kun
nen foefelen, op basi van welk le
gitiem gezag bepalen zij dan nog 
wat mag of niet mag ? 

Hoofdredaicteur 
Sinds Goede Vrijdag heeft ,,Het 

Beangvan Limburg" opnieuw een 
hoofdredakteur De direktie van de
ze krant haalde immers de 
45-jarige radio-joernalist Mare Pla-
tel binnen. 

Deze vriendelijke en biezonder 
onderlegde joernalist verlaat aldus 
na bijna 20 jaar de BRT. ledere 
radio-luisteraar kent Platel door zijn 
jarenlange verslaggeving vanuit 
het Parlement en zijn vaak verhel
derende duidingstukjes via ,,Aktu-
eel" Onlangs stond hijzelf nog in 
de belangstelling met zijn lezens
waardig vervolg op de ,,Politieke 

' Mare Platel 
verlaat BRT 

geschiedenis van België", het 
meesterwerk van wijlen professor 
Theo Luyckx. 

Hopelijk slaagt Mare Platel erin 
deze Limburgse krant uit de klau
wen van de CVP te houden. Zijn 
voorganger Hugo Camps kon dit, 
doorgaans. Over het ontslag van 
deze laatste heeft de rebelse Jo-
han Anthierens onlangs een ver
rassend stukje geschreven, waar
bij de redaktie van een bekend 
weekblad (dat zichzelf ,,progres
sief" noemt) wel erg sip moet ge
keken hebben... Want humo
ristisch was het geenszins. 

Nauwe 
schoentjes 

Freddy Vreven, ex-minister van 
landsverdediging, komt in steeds 
nauwer schoentjes te staan. Na de 
ontmaskering met de Pégard-
check dreigt hij nu ook in een 
smeergeld-affaire betrokken te 
worden. 

Niemand minder dan de huidige 
defensieminister De Donnéa heeft 
het Hoog Komitee van Toezicht be
volen een onderzoek te doen naar 
de eventuele korruptie gepleegd bij 
de aankoop van munitie vorig jaar. 
Vreven heeft steeds ontkend dat er 
gefoefeld werd, maar wie gelooft 
dit nog na het bedrog met de frees-
en boormachine? 

Misschien doet deze gevallen 
Truiense politikus er goed aan het 
hazepad te kiezen. Het schijnt dat 
Hilaire Beelen nog een slaapkamer 
vrij heeft op zijn appartement, er
gens in het zuiden. Het minste wat 
kan verwacht worden is dat deze li
berale vrienden elkander zullen 
steunen 

De Donnéa 
achter Vreven 
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De VU-frakties 

en... 
Vorige week dinsdag liep het mij-

noverleg uit op een sisser Er wer
den enkele zeer vage afspraken 
gemaakt, gekoppeld aan een reeks 
holle verklaringen. De VU-frakties 
reageerden prompt op deze lamen
tabele ontwikkelingen 

BIJ monde van fraktieleider Paul 
Van Grembergen herhaalden de 
VU-senatoren nog eens de essen
tiële opties voor de Kempische 
Steenkoolmijnen De bevoegdhe
den én de middelen moeten aan de 
gemeenschappen worden overge
dragen Zolang dit geen feit is heeft 
Vlaanderen recht op de 50 miljard 
dat onze gemeenschap tot op he
den minder ontvangen heeft uit de 
pot van de nationale ekonomische 
sektoren, dit geld zou nuttig kun
nen gebruikt worden voor de nood
zakelijke rekonversie, vooral in 
Limburg 

,,Er kan geen sprake zijn de mij
nen op te offeren en dus het opof
feren van de Limburgse bevolking, 
zonder dat er vooraf nieuwe moge
lijkheden voor bijkomende te
werkstelling in Limburg geschapen 
worden", aldus nog de VU-
senaatsfraktie Die besluit dat de
ze bedreigde Vlaamse provincie op 
de onvoorwaardelijke steun van de 
Volksunie kan rekenen 

...het 
mijnoverleg 

Ook de VU-kamerleden lieten 
van zich horen Fraktievoorzitter 
Jaak Gabriels vraagt zich af of de 
resultaten van de KS-werkgroepen 
niets-zeggend, dan wel veelbete
kenend zijn. 

Het feit dat de beslissingen inza
ke financiering en herstrukturering 
verschoven werden naar het aan 
gang zijnde begrotingskonklaaf 
doet het ergste vrezen ,,0p dit 

konklaaf zijn de verdedigers van de 
mijnen ver te zoeken", stellen de 
VU-volksvertegenwoordigers Met 
dit uitstel wordt de Limburgse pro
blematiek inderdaad herleid tot een 
begrotingsprobleem Zo heeft de 
werkgroep-rekonversie tot hiertoe 
geen resultaten opgeleverd, maar 
diende dit slechts al een zoethou
dertje De VU vreest dat Limburg 
zonder haar mijnen tot de bedelstaf 
gedoemd wordt ,,Hoe vaak moé
ten WIJ herhalen dat er voor de mij
nen wel een plaats is binnen een 
globale energetische lange ter
mijnvisie"? ( ) Moet Limburg om
geschapen worden in een ekono
mische woestijn voordat de Brus
selse keikoppen zullen inzien dat 
de huidige financieringsaanpak 
ons op termijn zeer duur zal komen 
te staan •?". 

Ook de vaststelling dat de vak
bondsverantwoordelijken zich la
ten meeslepen in deze maalstroom 
van facade-werkgroepen is triest 
En dit terwijl aan de basis het ge
duld opraakt 

Jaak Gabriels kondigde aan over 
het povere resultaat van deze 
werkgroepen en de werkelijke be
doelingen van de regering te inter-
pelleren, evenals over het onder
gronds eksploitatiebeleid in de KS 
en het stilzwijgend uitvoeren van 
een fusieplan Zoals dit onlangs 
werd vrijgegeven door de CVP-er 
Dhoore 

Brussel 
Ook het IJzerbedevaartkomitee 

feliciteerde de Brusselse Vlamin
gen geluk met hun kongres en met 
hun krachtdadige stellingnamen 
Een eerlijk statuut voor het hoofd
stedelijke gebied belangt immers 
heel Vlaanderen aan 

Meteen laakt het IJzerbede
vaartkomitee de verklaringen van 
minister F X de Donnea inzake de 
begrenzing van het hoofdstedelijk 
gebied „De CVP en de PVV heb
ben bij herhaling uitdrukkelijk 

Vanuit vijf Vlaamse gemeenten vertrokken maandag ruim 2 000 deelnemers voor een vijfdaagse voettocht 
naar Mechelen, onder het motto,, Stappen naar Vrede'' De organisatie,, Pax Christi- Vlaanderen'' wist 25 kriste-
lijke organisaties achter dit knappe initiatief te scharen in het teken van het internationaal Jaar van de Vrede 

Ook door Steenstrate bij leper — waar de gebroeders Van Raemdonck mekaar in de dood vonden en waar 
voor het eerst scheikundige wapens werden gebruikt — trok een lange sliert van Vredeswandelaars voorbij 

gesteld dat deze kwestie met eens 
bespreekbaar is De vraag is dan 
ook welke de reaktie van deze par
tijen en van hun ministers zal zijn 
Het mag echter met bij protest blij
ven " 

Het IJzerbedevaartkomitee her
haalt haar oproep tot alle politieke 
verantwoordelijken en tot de 
Vlaamse strijd- en kultuurvereni-

Ons dorp 
f N de kranten stond onlangs 

het verhaal van Sinisa Mi-
cIc, een 27-jarige politieman 

uit Belgrado, de hoofdstad van 
Joegoslavië. Micic had drie mil
joen bij de Nationale Loterij ge
wonnen. Om deze heuglijke ge
beurtenis te vieren was hij op 
kroegentocht gegaan waarbij hij 
ettelijke rondjes ten beste gaf 
zonder zichzelf over te slaan. Het 
laatste glas, de one for the road 
of hoe de Zuidslavische tegen
hanger daarvan ook moge heten, 
werd hem fataal. Toen hij flink 
beschonken de zaak verliet, 
werd hij door een vrachtwagen 
overreden en op slag gedood. 

Dit Is natuurlijk een triest ver
haal. Maar in menig opzicht te
vens toch geruststellend. 

Er valt namelijk uit te leren, 
hoe gelijk de wereld is ondanks 
alle verschillen. Hoe gelijk de 
mensen zijn, bij leven en dood, in 
regimes die op het eerste zicht 
door een afgrond zijn geschei
den. Sinisa Micic had evengoed 
Pat Sullivan kunnen heten in het 
kapitalistische Detroit. Of dichter 
bij huis Frans Peeters in Borger
hout. Wellicht zou de som in dat 
geval driehonderdduizend dollar 
of twintig miljoen kunnen ge

weest zijn, deslibovits whisky of 
bier en de vrachtwagen des
noods een Porsche. Maar veel 
verschil zou dat allemaal niet uit
maken : Micic-Sullivan-Peeters 
zou twee minuten rijk en een 
eeuwigheid lang dood gebleven 
zijn. 

Het is geruststellend dat de 
hang naar geld en drank niet het 
kenmerk zijn van één enkel poli
tiek regime, maar dat de mens — 
of hij nu leeft onder een Vijfjaren
plan dan wel in de vrije markteko-
nomie — zich hier en ginder be-
roesd aan dezelfde illuzies en 
aan bijna eendere dranken in vrij
wel gelijksoortige kroegen. Het 
is geruststellend dat zelfs politie

mannen in autoritaire regimes 
menselijke trekjes vertonen, die 
ook hun collegae in de Vrije We
reld niet vreemd zijn. Het is ge
ruststellend dat her en der de 
kroeg de toeverlaat is voor gro
te vreugden of peilloze ontgoo
chelingen. Hoe tragisch ook de 
bruuske voorbijgang van de 
vrachtwagen juist op het ogen
blik dat Micic de kroeg verliet, 
het is geruststellend dat overal 
ter wereld een deel van de bevol
king aan de arbeid blijft terwijl 
een ander deel het er van neemt. 

Echt slecht nieuws zou ge
weest zin, dat Pjotr Tosjtanof te 
Minsk of Pat Sullivan te Detroit 
het grote lot zouden gewonnen 
hebben, dat zij nuchter zouden 
zijn gebleven en dat zij het schie
lijk gewonnen geld zouden over
maken de een aan Gorbatsjoven 
de ander aan Reagan, om er wa
pens ter bescherming van de 
vrede mee te kopen. 

Zolang de mens nog zijn klein-
menselijke huis-tuin-en-keuken-
illuzietjes koestert en er des
noods aan ten ondergaat, net zo
lang voel je je thuis in deze we
reld die dan toch in menig op
zicht ons dorp is. 

gingen om eendrachtig en beslist 
werk te maken van de inrichting 
van het kiesarrondissement Halle-
Vilvoorde en van de provincie 
Vlaams-Brabant. ,,Te meer daar 
het recent arrest van het Arbitrage
hof eveneens noopt tot een kracht
dadig Vlaams optreden, omdat nu 
eindelijk in Voeren wet en billijk
heid hersteld zouden worden", 
besluit het IJzerbedevaartkomitee 

Deksel 
op neus 

Op 6 februari besliste de CVP-
meerderheid van de gemeente 
Schilde opsteller Paul Van Gysel te 
ontslaan, waardoor deze man zon
der werkloosheidsvergoeding op 
straat kwam te staan 

Het CVP-kollege van deze Ant
werpse gemeente was Van Gysel 
meer dan beu Omdat hij het aan
gedurfd had bouwovertredingen, 
waartegen het gemeentebestuur 
met optrad, te melden aan het 
Hoog Komitee van Toezicht. 

Paul Van Gysel trok naar de 
Bestendige Deputatie van de Pro
vincie Antwerpen en deze voogdij
overheid gaf de ambtenaar gelijk i 
Waardoor de gemeente verplicht 
werd deze man opnieuw te aan
vaarden en werk te geven 

In wezen illustreert de hele affai
re de noodzaak van een jarenoud 
Volksunie-voorstel: de zwijgplicht 
van ambtenaren moet veranderen 
m spreekplicht 

Uur van 
de waarheid 

Eerstdaags moet een beslissing 
vallen in alweer een belangrijke mi
litaire aankoop Deze keer betreft 
het de bestelling van ruim 1 200 
nieuwe vrachtwagens, waarmee 
een bedrag van 8.000 miljoen frank 
gemoeid is 

Afgezien van de technische kant 
van dit dossier is daar vooral de 
vraag van de kompensaties Hoe
veel zullen Vlaanderen en Wallonië 
van de koek krijgen"? Vlaanderen 
hinkt thans miljarden achter op de 
bepalingen van het vroegere ak
koord 35% voor Wallomè, 55% 
voor Vlaanderen en 10% voor 
Brussel Vooral de aankoop van 
F-16-vliegtuigen heeft dit ,,even
wicht" grondig verstoord, zodat het 
nu met meer dan billijk zou zijn dat 
Vlaanderen minstens 80% van de 
kamion-kompensaties toegewezen 
krijgt 

De franstalige ministers 
Maystadt en De Donnéa hebben 
zich tijdens de voorbije maanden 
echter herhaaldelijk verzet tegen 
deze vroegere afspraken Het dos
sier van de vrachtwagens kan wel 
eens het breekpunt zijn, het mo
ment waarop het uur van de waar
heid is aangebroken Zal premier 
Martens zijn belofte houden, of 
buigt hij weer eens voor de franko-
fone chantage'' 

1 April 
Tussen de weinige geslaagde en 

enkele gelukte ,,1 april-grappen" 
lazen wij toch nog een heel speci
ale ,,CVP-jongeren De maat is 
vol" In een heuse persmededeling 
verklaarden deze jongens en meis
jes dat ZIJ de anti-Vlaamse arrogan
tie van de Franstalige minderheid 
beu zijn. 

Bovendien wensen de CVP-
jongeren dat er een ,.Vlaams 
knsten-demokratisch waakzaam-
heidskomitee" zou worden opge-
ncht, bestaande uit zichzelf, een 
groep CVP-parlementsleden en 
vertegenwoordigers uit allerlei krin
gen in Vlaanderen Dit komitee 
moet er, nog steeds volgens de 
CVP-jongeren, over waken dat de 
CVP op Vlaams vlak geen duim
breed toegeeft 

De april-grap van de BRT met 
,,staatssekretaris voor wildbehoud 
Armand Pien" was in vergelijking 
met deze goedkope klucht toch 
nog stukken beter 
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I44j 
Produktvernieuwing en marktverkenning dringend 

Faalt onze export? 
We horen de jongste maanden overal verklaren dat 

- dankzij de inspanningen van de vorige regering - on
ze konkurrentiepositie en onze handelsbalans opnieuw 
hersteld zijn. Uit een recente geheim gehouden studie 
van de Nationale Bank blijkt dat de werkelijkheid er gans 
anders uitziet. Onze ondernemingen zijn inderdaad 
kompetitief maar in de verkeerde sektoren en op de ver
keerde markten... 

D E stijging van de wereld
handel heeft een aantal 
gebreken gedurende de 

jongste periode verborgen gehou
den Wanneer WIJ het marktaandeel 
van de Belgisch-Luxemburgse 
Ekonomische Unie (BLEU) in de 
wereldhandel bekijken, dan wordt 
vastgesteld dat dit aandeel gedaald 
IS van 3,9 procent in 1979 tot 3,1 pro
cent in 1985, hetzij een verminde
ring met 20 procent 

Slechte 
produkten-
struktuur 

Vergelijken we de evolutie van 
de exportprestaties van de BLEU 
met deze van de Organisatie voor 
Ekonomische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), dan stellen 
we vast dat de BLEU in 1979 nog 
betere resultaten boekte dan de 
OESO en in 1980 bleven de presta
ties ongeveer gelijk Vanaf 1981 
treden er echter gevoelige verschil

len op indien we 1978 als basisjaar 
nemen en de exportprestaties ge
lijk stellen aan 100 dan bereikt de 
BLEU in 1985 indeks 224,3 en de 
OESOindeks281,5 Hieruit blijkt 
dat de BLEU-exportgroei veel tra
ger verliep dan voor de andere 
OESO-landen Dat onze betalings
balans positief evolueerde is dan-
ook uitsluitend te wijten aan de 
sterk gedaalde import die indeks 
217,2 bereikte in 1985 (1978 = 
100) terwijl deze indeks voor de im
port in de andere OESO-landen 
steeg tot 293,7 in 1985 

Als men nagaat hoe de presta
ties evolueren voor de verschillen
de produktiesektoren stellen we 
vast dat de BLEU in 24 van de 35 
sektoren marktaandelen verliest 
Meer dan de helft van dit verlies is 
te wijten aan de prestaties in de 
scheikundige nijverheid, de tech
nologische spits-sektoren en het 
staal Uit berekeningen blijkt dat in
dien de BLEU het marktaandeel 
van 1978-79 had kunnen handha
ven in verhouding tot de andere 

Limburgse 

Opeer» parlementaire vraag van senatorOswald Van Ootegliem 
geeft de minsster van Sociale Zaken anlvroord op de waag naar 
(rjkomsten en udgaven van het Na^naaï Pensioenfonds voort!(/l|(v 
werkefs 

Orttvangsien ylt bijdragen In Bfr, 
Kempen Andere 

IS 
1981 
1932 
1983 
1984 

5157 711822 
5 ^ 4 162 659 
5 545 161.969 
5 865.893.934 
6 508.570 794 

1 285 543 765 
1 249 048 655 
1 263 945 782 
t.31S.5Q9 77S 
t 196.248 261 

Uitgaven voor invdllditeitS{»ensroenen 
aan milnwerkers 

Vlaamse Wsalee Bruesefen Buitei4tand 
Jacsr Gewest Gewesl faeRlteliefl-

geweentert 
1. Aantat gerecMigden 

tSÖÓ 
1981 
1982 
1983 
1984 

188Ü 
1881 
1982 
1983 
1984 

4.694 
4 426 
4250 
4.131 
4,034 

a»8elaaide^ 
{in mlljoer 

1,062,2 
1.121,5 
1.194,5 
1 268,4 
1 299,7 

t l 192 
10 293 
9 333 
8 406 
7 743 

ioclale uftkei 
len frsnkenj 

2.532,7 
2 608,1 
2.617,' 
2 881,0 
2 494,7 

424 
333 
37Ï 
335 
300 

logen 

96,-
07,-

104,-
102,9 
96 7 

6 496 
6 502 
6 340 
6 216 
6 017 

1 470,1 
1 647,5 
1 777,8 
1,908,6 
1 938,6 

Hieruit biykt zonnekJaèr dat 4& Limfcurgee mijnwerkers s^nds 
1980 instondw voor nieer dan 80 % van de irikomsten terwijl ztj 
aan de i{mx van de uitkeringetï mirtderdan 2S % ontvingen 

Zo ziet mett nog maar eens hoe ondoorzichtig onze strukturen 
geworden z p en hoe omzichtig men moet oordelen over de veel
genoemde sojidaritett^ 

Begrotingsminister Guy Verhofstadt schijnt zwaar te tillen aan het steeds 
hoger oplopende overheidstekort. Zijn regeringsleider Wil f ried Martens 
bekijkt dit met monkelende glimlach: hij kent dit dossier al jèren ' 

OESO-landen zou onze export 280 
miljard meer hebben bedragen 
voor de verwerkende nijverheid 

Geografische 
spreiding 

Als we het effekt bekijken op de 
evolutie van het marktaandeel van 
de BLEU voor de verwerkende nij
verheid dan stellen we vast dat de 
BLEU ten opzichte van de andere 
OESO-landen marktaandelen ver
liest in Frankrijk (-17 %), Duitsland 
(-19 %), Nederland (-15 %), Italië 
(- 8 %), Japan (- 32 %), olielanden 
van de OPEC (- 30 %) hetzij 277 
miljard verlies aan marktaandelen 

In enkele landen kreeg de BLEU 
marktaandelen bij Engeland (-i-
8%), diverse EG-landen (+ 40 %), 
VSA (-1- 2 %), Oostbloklanden-
COMECON(-t- 10%) Dezestij
gende aandelen vertegenwoordi
gen echter in waarde slechts 34,4 
miljard Onze exportmarkten zijn al 
te zeer afgestemd op de ons omnn-
gende landen waar we ook de 
grootste verliezen noteren 

De specialisatiegraad of de pro-
duktenstruktuur van onze onderne
mingen evenals de markten waa
rop ZIJ opereren brengt de kwets
baarheid van onze exportpositie 
aan het licht 

WIJ zijn binnen de BLEU duide
lijk te sterk gespecialiseerd in sek
toren waarvan de vraag op de we

reldmarkt daalt Niet voldoende 
gespecialiseerd in de groeisekto-
ren zoals de spitstechnologie (in-
formatievenwerking, telekommuni-
katie, wetenschappelijke en in
dustriële instrumenten) 

Wat nu? 
De loonkosten in onze onderne

mingen zijn opnieuw konkurrerend 
dank zij de belangrijke inievenngen 
van de gezinsinkomens (-11 %) 
De netto-rentabiliteit op de eigen 
middelen m de ondernemingen, 
die in 1981 nog negatief was, is op
nieuw gestegen tot 10 % voor de 
industrie en tot 7 % voor de tertia-
re sektor (de diensten) De vorige 
regering heeft er dus wel voor ge
zorgd dat de bedrijfsinvesteringen 
opnieuw voldoende rendabel wer
den en dat de loonkosten vermin
derden 

De bedrijven zelf hebben echter 
te weinig gedaan aan hun produkt
vernieuwing en marktverkenning. 
De bedrijven en de holdings zullen 
dus dnngend initiatieven moeten 
nemen om de verloren marktaan
delen te herwinnen en zodoende 
onze welvaart en welzijn voor de 
toekomst veilig te stellen 

Arbeiders en bedienden hebben 
gedurende de voorbije jaren hun 
inspanningen geleverd, mogen we 
nu van de bedrijfswereld hetzelfde 
verwachten' 

André Geens •ss.^ 

ZONDER IMAGO 
^Robert Pope, een Ameri
kaan die in opdracht van de 
Vlaamse regering de opdracht 
kreeg Amerikaanse investeer
ders aan te lokken, heeft in een 
Interview met „De Standaard" 
nog maar eens bewezen dat de 
afwezigheid van een werkelijk 
Vlaams buitenlands beleid het 
Vlaamse exportpotentieel be
perkt. 

Opvallend alvast is zijn uit
spraak over het imago van 
Vlaanderen in de VS: „ Vlaande
ren heeft in de VS zeker geen 
slecht imago. Het enige pro
bleem is misschien dat het he
lemaal geen imago heeft." 

WISSELONRUST 
• • De grotere schommelingen 
van de wisselkoersen die we 
sinds '73 kennen, verklaren 20 
tot 30 procent van de groeiver
traging van de internationale 
handel. Tot dit besluit komen 
Paul De Grauwe en Bernard de 
Bellefrold in een recent ver
schenen KUL-studie. 

De jongste jaren zien we dat 
wisselkoersen jarenlang kun
nen afwijken van de koop
krachtverhouding, wat onder-
of overwaardenng van munten 
betekent. De onderwaardering 
van de VS-dollar ten tijde van 
president Carter (28 B.fr.) en de 
overwaardering van die munt in 
1985 (71 B.fr.) is daar niet het 
enige voorbeeld van. Bijgevolg 
kan men zich moeilijker „Indek
ken" tegen wisselkoersschom
melingen. Naast de groeivertra
ging van de produktie (50 %) en 
de afzwakkende handelsinte
gratie tussen de industrielan
den (20-30 %) verklaart de wis-
selkoersonzekerheid een er
nstige vertraging van de 
internationale haridel. 

WESTINGHOUSE 
^ De gedwongen machtso
verdracht van president Marcos 
betekent voor de nieuwe 
leidster, Cory Aquino, eve
neens de overdracht van talrij
ke problemen. 

Een bijna afgewerkte kern
centrale te Bataan nabij de 
hoofdstad Manilla vormt alvast 
één blok aan Aquino's been. De 
bouw ervan heeft de Filippijnen 
tot nu toe al een slordige 2,1 mil
jard dollar gekost, terwijl er er
nstige bezwaren bestaan om 
deze centrale in werking te 
stellen. 

Ten eerste is deze gloednieu
we centrale niet veilig. De 
konstruktie ervan vertoont veel 
fouten. Daarnaast is ze geloka-
llzeerd In een gebied dat aan 
aardbevingen onderhevig is en 
op amper 16 km van twee (voor-

\ lopig) Inaktieve vulkanen. 
Ten tweede is de potentiële 

: rendabiliteit van deze kemcen-
•• traleeveneenstwijfetachtig. 

Deze door Westinghouse ge-
\ bouwde centrale betekent voor 
• dit land m volte evolutie intus

sen de grootste komponent van 
: de buitenlandse schuld. 

I RESULTATEN 
\ am De ekonomische hervor-
\ mingen die Sovjetleider Gor-
l latsjov heeft doorgevoerd laten 
i niet lang op resultaten wachten. 
[ De prestaties van het eerste jaar 
\ van zijn vijfjaren-plan zijn be-
; moedigend voor de Sovjetunie. 
l De industriële produktie 
i steeg met 7,3 % gespreid over 
l alle sektoren. Niet minder be-
l langrijk Is de stijging van de ar-

beidsproduktiviteit met 6,9 %. 
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Senator AndréGeens: 

„Moge deze lamp u 
een geweten schoppen..." 

Onwezenlijk. Aldus omschreven we vorige week het Senaatsdebat over de vol
machten. Op sommige ogenblikken telden we amper 4 CVP'ers. De voorzitter van 
de Hoge Vergadering inbegrepen. We willen echter begrip opbrengen voor deze 
kollektieve staking. De heren van de meerderheid moesten slechts bij het einde op
treden : op het groene knopje drukken. 

De socialisten van hun kant voelden zich blijkbaar niet in hun sas. Iemand als 
Spitaels bvb., was van geen kanten te bespeuren. 

Eigenlijk wist slechts de VU-fraktie bij momenten voor enig animo en vinnigheid 
te zorgen. 

H I E R V O O R stonden op de 
eerste plaats routiniers als 
Jef Valkeniers, Rik Van-

dekerkchove, Guido Van In en Paul 
van Grembergen borg. 

De algemene benadering van de 
fraktievoorzitter was trouwens een 
subliem staaltje van redenaars
kunst. Prachtig opgebouwd, heer
lijke volzinnen, striemend voor de 
traditionele partijen en de huidige 
meerderheid. 

Après nous 
...,,Geen ommekeer is uitge-

deind tot après nous Ie deluge". 
Reeds sedert mei van vorig jaar 
staat deze regering ,,ter plaatse 
rust". Een toch wellangekarentie-
periode. Het geloof in de gezond
making van de overheidsfinanciën 
zal er zeker niet mee toegenomen 
zijn I Aldus een strijdlustige Guido 
Van In, die krachtig benadrukte dat 
bijzondere machten in het kader 
van een unitaire staat nadelig zijn 
voor de ontwikkeling van de Vlaam
se zelfstandigheid. Zij stellen de re
gering in staat de voltooiing van 
een volwaardige staatsomvorming 
te beletten. „Vooreen volksnatio-
nalist een voldoende reden om er 
zich tegen te verzetten. 

Voor de aardigheid hield de 
Bruggeling ook een intellektuele 
oefening. Hij herschreef de vol-
machtenwet tot een leesbaar en lo
gisch geheel. Zelf kon hij ook dan 
niet instemmen. De meerderheid 
evenmin trouwens. 

Eén van de volmachten slaat op 
de nationale ekonomische sekto
ren, met dien verstande dat met 
mag getornd aan de wet van 5 
maart 1984. Met enkele uitvallen 
maakte Rik Vandekerckhove 
brandhout van de regeringsinzich
ten inzake de KS. ,,De wet van 
1984 klicheert definitief de steun 

aan de nationale sektoren. En dat 
terwijl er een enorme Vlaamse ach
terstand is. Volgens CVP'er Did-
den zou deze op dit ogenblik 26 

miljard bedragen". En verder: 
,,Ondertussen zegt de wet van 
1984 dat de verliezen van de nati
onale sektoren regionaal worden 

doorgerekend. Maar de Vlaamse 
regering heeft slechts een zeer va
ge adviesbevoegdheid". Veel twij
fels zullen minister Maystadt met 
resten: ,,Dit is de laatste keer dat 
ik op de tribune kom bedelen. In de 
toekomst zullen we de strijd op an
dere plaatsen uitvechten". 

Nagels met koppen 
Nagels met koppen. Die sloeg 

ook Jef Valkeniers in zijn zoveelste 
woordenstrijd met minister Dehae-
ne over de sociale zekerheid. Geen 
deelaspekt van deze Ingewikkelde 
problematiek is de senator onbe
kend. Aan hem heeft de minister 
meer dan een zware kluif. Onlangs 
zetten we hier zijn voornaamste kri-

•>iii!)WW«'»WW"JW,MJi,,„. 

Als het regent 
in Parijs... 

HÊT was de Franse 
ö iscard-adm i n istrat Je 
die als eersie de zom&r-

trjd inwerde. Bl| liet begin van 
de iente alle horlogee mn uuth 
Jevoorui, In da herfst eeti welf
de stap ferug. 

\n 1977 vo^giie ons land. Als 
het regenl in Parijs.,. Sovefldien 
kon het alleen maar voordelen 

L Vmttoreabeek:,, H&t zom&-
tuür, mn lukrake mastregeft" 

opbrengen. Het energiever
bruik zoü i^ afnemen 

AchJeraf Meek het slechts 
een iükraJm maatregd. Ont* 
sproterï yit v êrmoedens maar 
geenszins gestoeld op weten
schappelijkheid. Het nut ervan 
werd nooit aangetoond. De na
delen daarenteger» tekenden 
zich van jaar tot jaar d uldell] ker 
af. 

Ons kameriicf Luk Vanhoren-
beekpikte vorig laar, rond deze 
ttjd, In opdekommef van de jon
ge gezinnen met kleine ktnde« 
ren, Ctevele klachten over sla
peloosheid en vermoeidheid--
ook bij oudere mensen — Z'$i-
ten hem aan het denken. Waa
rom eigenlijk deze zottiertijd? 

De eerste parlementaire vra
gen kwamen los. Snsl stond 
vast dat een mlnisierer tirfijf mee 
wist- Begeieidingsmaatregeten 
waren niet getroffen. Oa 
weerslag ervan op de verschil
lende aspekten van het aiaal-
schappelijk leven wa& niet on
derzocht. Een globale kosten-
batenanalyse —hel opeen riil-
je zetten van voor- en nadelen 
— niel uitgevoerd. 

Slechts twee konkrete gege
vens kwam hi| aan de weet: het 
openbaar vervoer had zijn mr-
regeling aangepast en vofkage-
zondheid gaf toe dat de wrwlj-
zfgsng „een verstoring in het 
funktioneren van het menseliik 
orgianisme met zich brengt''. 

S/m het een kwmi het ander. 
De Leyvenaar kreeg voeling 
met de Nederiandstalge af de-
(ing van de Belgische vereni
ging tegen hel zomeryur. Een 
en QitHim staalde hem in de 
overtuigingdat denieti>ewezen 
voordelen geenszins opwegen 
tegen het bundel van bewezen 
nadelen. Zo de nefaste invloed 
op het herstel van bepaalde 
mensellfkeorganen. Zo de ver
warring bij oüdeje mensen en 
kleinekirtderen. Zode toename 
van zure regen sa bossterfte. 
Zo èer grotere gevaar op de 
openbare weg tijdens de rta-
nacN. Zo het risiko c^ nanacltt-
mist- Zo de hogere kost wof het 
openbaar vervoer. Enz, 

Voor Vanhorenbeek bestaat 
op al deze klachten slectïtséén 
geldig antwoord- weg met de 
zomertijd! 

André Geens: 
,,Martens'-tunnel 

telt vele uitgangen... 

tieken op een rijtje. Geen ervan wist 
,,de kei van de Wetstraat" te ont
zenuwen. 

De joker van de VU-fraktie was 
evenwel nieuwkomer André 
Geens. Met zijn gedegen dossier
kennis en zijn vinnige replieken 
wist hij definitief respekt.af te dwin
gen. Voorwaar geen sinekure in dit 
wereldje boordevol traditie en wars 
van elke oppervlakkigheid. 

Tot eenieders verbazing toverde 
de senator cijfers te voorschijn 
waar zelfs Martens geen weet over 
had. Zij stamden nochtans uit de 
cenakels van de Nationale Bank. . 
Elders vindt u uitgebreid hoe pijn
lijk ze zijn voor de eksportpositie 
van ons land. 

André Geens zag zijn inzet — 
van de eerste tot de laatste minuut 
erg attent en nooit verlegen om een 
wederwoord — beloond met het 
,,laatste woord" namens zijn frak-
tie. De tunnel van Martens vond hij 
er een met vele uitgangen:, ,Gere-
geld duikt er een lichtstraal op, 
maar de uitgang wordt toch 
gemist". 

„Er Is Inderdaad licht nodig in 
de tunnel. Onze fraktie wil een 
simbolische daad stellen en u 
een geschenk bezorgen dat licht 
brengt. Het is een mijnwer
kerslamp. IVIeteen is deze ook 
simbool van de mijnwerkers. Mo
ge zij U een geweten schoppen 
bij de maatregelen die voor de 
mijnen dienen getroffen!" 
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Een VU-standpunt 

Het mediabeleid op 
de drempel van 
de 21e eeuw 

Op het vlak van de audiovisuele media heeft Vlaanderen eigen karakteristieken. 
Er zijn bvb. stadszenders in het buitenland die vooreen grotere bevolking werken. 
Deze kleinschaligheid legt beperkingen op en dient, waar nodig en mogelijk, door
broken in de richten van het gans Nederlands kultuurgebied. 

Ook is Vlaanderen een der meest bekabelde gebieden. Door zijn ligging zal het 
in het nabije tijdperk van de satelliettelevisie een der drukst bestraalde landen 
blijven. 

Tot slot dient opgemerkt dat het kijk- en luistergeld in feite een nationale belasting 
is. Van de zowat 10 miljard die in Vlaanderen wordt geheven, wordt slechts de helft 
geristorneerd en aan omroepdoeleinden besteed. 

ET „het doorbreken van 
het BRT-monopolie" vat 
men best de jongste rege

ringsintenties samen. Nochtans is 
dit monopolie in feite reeds goed
deels een fiktie. Inzake radio werd 
het doorbroken door het dekreet op 
de niet-openbare radio's. Wat de tv 
betreft is de BRT verplicht, gastvrij
heid te verlenen aan de program
ma's van „derden". Bovendien is 
er het ruim aanbod van tv-zenders. 

De BRT handhaaft slechts een 
zeer relatief monopolie. Alleen 
reeds de technische evolutie 
maakt het doorbreken hiervan on
vermijdelijk. De gelijktijdige moge
lijkheden tot schaalvergroting en -
verkleining brengen mee dat de 
openbare omroep zich dra in een 
medialandschap zal bevinden met 
tal van konkurrenten: satelliet-tv, 
regionale tv, betaal-tv, kabel-tv, te-
lekrant enz. 

De BRT 
In dit nieuwe medialandschap 

heeft de openbare omroep een on
vervangbare taak. De toename van 
het aanbod zal zeker leiden tot een 
versterking van de louter publiek-
gerichte programmering. De BRT 
moet zich oriënteren naar zijn spe
cifieke nutsfunktie: programme
ring naar doelgroepen, bescher
ming van het Vlaams kultuurpatri-
monium, aanmoediging van de 
artistieke schepping en promoting 
van Vlaanderen in het buitenland. 

Voor deze opdracht moet de 
BRT over voldoende gelden be
schikken. De opbrengst van het 
Vlaams kijk- en luistergeld moet in
tegraal besteed aan omroepdoe
leinden, waarbij de BRT zeker is 
van een vast percentage van 90 %. 
Voor zover deze middelen ontoe
reikend zijn of de overheid ze niet 
kan of wil ter beschikking stellen, 
moet de BRT ekstra-inkomsten 
hebben uit etherreklame die zi] uit
zendt. 

De huidige BRT-programme-
ringsmogelijkheden dienen behou
den. Zowel dus het eerste en twee
de tv-net, als de bestaande radio
netten met een sterkere onderlinge 
differentiëring dan thans. 

De klachten over de eenzijdige 
of foutieve werking van haar 
nieuwsdiensten kan de BRT niet 
langer negeren. Voor het behoor
lijk f unktioneren ervan acht de VU 
volgende punten onontbeerlijk: 

— voldoende gelden en uitbrei
ding van de redakties; 

— degelijker vorming en bij
scholing van de journalisten; 

— instelling van een erekamer, 
belast met toezicht op de objektivi-
teitsplicht en het waken over de on
afhankelijkheid van de nieuws
dienst ; 

— een statuut voor de radio- en 
tv-journalisten zoals in het verge
lijkbare buitenland bestaat, waar
bij werkzekerheid mede de resul
tante is van bekwaamheid en deon-
tologisch plichtsbesef. 

De konkurrentie 
Zijn leefbaarheid en konkurren-

tievermogen van de openbare om
roep gewaarborgd, dan heeft de 
VU geen bezwaar tegen een stel
sel van mededinging. De stor
machtige ontwikkeling maakt het 
zelfs wenselijk, dat het Vlaams 
privé-initiatief zijn plaats inneemt in 
het medialandschap. De beperkt
heid van de markt maakt echter 
taaiverdeling en samenwerking es
sentieel. Slechts dan kan belet dat 
de markt door buitenlandse produ
centen wordt overrompeld. De VU 
opteert vooreen media-konventie. 

die de konkurrentie-regels tussen 
Vlaamse omroepen opstelt en doet 
eerbiedigen. 

Opdat binnen dit stelsel het plu
ralisme zou bevorderd en de objek-
tieve berichtgeving gevrijwaard 
worden, wil de VU dezelfde regels 
voorde nieuwsdiensten van open
bare en private omroep. Dit on
derstelt dezelfde objektiviteitsver-
plichtingen en deontologische re
gels, nieuwsverstrekking door 
beroepsjournalisten met vergelijk
baar statuut en een pluralistisch sa
mengestelde Hoge Erekamer die 
belast is met het toezicht op de ob-
jektiviteit. 

Ook moet voor alle omroepen 
een stelsel van kwota tot bescher
ming van de eigen produktie 
gelden. 

De omroepreklame 
Het feit dat Vlaanderen wordt 

overspoeld met etherreklame uit 
de omringende landen en dat de ei
gen markt meer en meer wordt af
geschuimd, maakt de invoering 
van Vlaamse omroepreklame 
hoogst dringend. Hierbij vindt de 

Een Hoge Raad 
. tr\ het licht van de stormachtige ontwikkeling van 
d0 media ert gelet op de wenselijkheid deze in ge
ordende bamn te teiden, pteit de W voor een 
Vlaamse Hoge Haad voor Telekommunikatie. 

DE taak van deze Hoge Raad 
IS het uitwerken en toepas
sen, van een algemene 

strategie inzake medm, elektronï-
$ciw media en telekommunikatie 

Een dringende opdracht is het 
opsteiien van een plan vooreen sa-
mmtmngend mediabetefd, waar-
rottd eeözofrootmc^eltjkKoasen-
stis kant oftMaan, Dit lioeft de ge-
rjoeitide Ketvormingeft niet ia de 
» ^ té: staan. Voor «srderefftnöva-
ties actit <te VU teer BOdig een fee-

dchttenemen. T§den$^z$pe«0' 
tfekyDfiert^köperifnerttesoögezet 
wördeft. Hïetvoor beschikt de Raad 

over de10%¥afihetkiik-èn Mster-
geld<Se bestemd is voor onderzoek 
en ontwikkeling 

De Hoge Raad moet er over wa
ken dat de toegang tot de elektm-
ntsche modin. betaalbaar btijft voor 
de gewone konsument, die de ge-
tesertheMmoet hebben zich ieïie-
perkentWeenmmimum-pakketdal 
bmnen zijrttaaöïemfjettig zonder 
ekstra te betalen voor wat daarbui
ten ligt. 

Tot slot moet de Ho§e Raad het 
iotzljfi plicht rekenen, de Vlaamse 
ïdenöteftiefeescf^riseniegeazo-

f 

« f V 

Chaotischer kan het niet, de wijze waarop momenteel met het 
mediabeleid in Vlaanderen wordt ge-sold. ,,Het lijkt wel" , aldus 
voorzitter Vic Anciaux, ,,dat de meerderheidspartijen er alvast 
willen voor zorgen hun eigen greep op het medialandschap vast 
te leggen en te versterken". 

Dit vermoeden uitte de voorzitter tijdens een perskonferen-
tie waarop de Raadsleden van de kommissie Mediabeleid — Hu
go Coveliers. André De Beul. Luk Vanhorenbeek en Franz 
Vansteenkiste — samen met senator en gewezen BRT-
beheerder Toon Van Overstraeten de inzichten van de VU inza
ke mediabeleid toelichtten. Hierbij vindt U een samenvatting. De 
volledige tekst kan besteld op het Algemeen Sekretarlaat van 
de Volksunie. Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

_ 

VU het verkeerd, principieel de re-
klame voor te biehouden aan de 
openbare of de private omroep. Dit 
is een kwestie van opportunlteiten. 

De VU bepleit één Vlaamse re-
klameregie waaraan alle gegadig
den participeren, die een open 
boekhouding heeft en de regels 
voor etherreklame opstelt en kon-
troleert. Zeker in de aanloopperio
de en bij gebleken efficiëntie ook 
nadien, acht de VU samenwerking 
tussen openbare en private om
roep wenselijk. Al is dit geen prin
cipiële kwestie toch zal de invoe
ring van reklame het snelst rende
ren bij uitzending langs de 
openbare omroep, die reeds een 
vast en breed kijkerspubliek heeft. 

Beschikt de openbare omroep 
over voldoende en gewaarborgde 
inkomsten uit openbare gelden, 
dan hoeft hij slechts vergoed voor 
de afgehuurde zendtijd. Reklame 
dient er trouwens beperkt in volu
me en volgens het bloksisteem te 
geschieden. Deze beperkingen 
gelden niet voor de private omroep. 
De te voorziene groei van de rekla-
mebudgetten maakt het waar
schijnlijk dat een in volume aan
pasbare beperkte reklame op di, 
BRT de kansen van een kommer-
ciële zender met beperkt, wel inte
gendeel verhoogt. 

Uiteraard moet de geschreven 
pers deelnemen aan het beheer en 
de opbrengst van de etherreklame. 
De uitgevers van dag- en weekbla
den dienen vergoed voor de in
komstenderving. De omvang hier
van is echter niet eens en voor al
tijd vast te stellen. Een verfijning 
van de toerekeningsformule moet 
mogelijk zijn. bij deze formule kan 
trouwens de huidige ideologische 

en filosofische wanverhouding in 
de geschreven pers niet zo maar 
doorgetrokken worden. De VU eist 
dat uit de reklame-opbrengst een 
fonds wordt gespijsd voor het be
houd van een gedifferentieerde 
pers, inbegrepen de opinieweek
bladpers. 

Kansen grijpen 
Over enkele jaren zal elke kijker 

dankzij kabel en satelliet de keuze 
hebben tussen tientallen program
ma's. Er zullen hem zowat 250.000 
kijkuren per jaar aangeboden wor
den. Enorme ekspansiemogelijk-
heden dienen zich aan in de beel
dindustrie. Deze moeten waarge
maakt worden, zoniet worden we in 
stijgende mate afhankelijk van in
voer uit andere landen. Met alle na
delige gevolgen voor ohze kuituur 
en beeldindustrie. 

De VU stelt voor om, ter bevorde
ring van de eigen elektronische en 
filmische kreatie, steun te verlenen 
aan de Vlaamse beeld- en filmin
dustrie. Dit kan o.m. door de invoe
ring van een fiskaal gunstregime bij 
private investeringen, wat reeds in 
een aantal landen werd ingevoerd 
en onder de benaming tax shelter 
zijn deugdelijkheid bewees. 

Ook de sektor van de elektroni
sche media en telekommunikatie 
wacht een grote ekspansie Vlaan
deren is op deze groeiende markt 
ver van kansloos door zijn ligging, 
zijn traditie in enkele takken van de 
beeldindustrie en zijn groot aantal 
meertaligen. Ontwikkelingen terza
ke moeten nauwlettend gevolgd 
worden. De elektronische media 
en telekommunikatie vormen op de 
drempel van de 21e eeuw een be
loftevolle arbeidsmarkt. 
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Gevecht om „lijn des doods" 

Omstreden les 
voor Kadhaf i 

ADVERTENTIE 

President Reagan kreeg van zijn Kongres en publiek 
vrijwel eenstemmig applaus voor de „les" die de Zes
de Vloot de Libische leider Kadhafi vorige week gege
ven heeft. Er was slechts één „dissidente" stem, die van 
senator Mark Hatfield, van Reagans Republikeinse par
tij, die het torpederen van drie Libische patrouille
vaartuigen en het tot tweemaal toe beschieten van een 
rakettenbasis bij Benghazi dom noemde. 

R waren twee grote redenen 
voor die vrijwel unanieme 
bijval: KadhafI is de grote 

boeman van de Amerikanen, en In 
de aktle waren geen Amerikaanse 
levens gevallen. 

Sinds 28 december, toen negen
tien doden vielen in terreuraansla
gen op de luchthavens van Wenen 
en Rome, aanslagen die Kadhafi 
publiek had toegejuicht, had Rea
gan zich voorgenomen Kadhafi 
een les te lezen. 

„Lijn des doods" 
Een middel om de Libische lei

der te provoceren was niet moeilijk 
te vinden. De Zesde Vloot ging op 
maneuver voor de Libische kusten 
en in de Golf van Syrte. Kadhafi 
maakt aanspraak op die diepe Golf 
als Libisch territoriaal gebied en 
had over de monding ervan een lijn 
getrokken die hij als ,,de lijn des 
doods" bestempelde omdat iede
reen die ze overschreed dat op ei
gen risiko zou doen. De aanspraak 
van Kadhafi op de Golf wordt door 
niemand erkend en steunt ook niet 
op enige internationaal rechterlijke 
bepaling. 

De Amerikanen konden dus aan
voeren dat zij het recht op vrije 
doorvaart in intemationale wateren 
verdedigden toen ze in de Golf van 
Syrte, maar buiten de algemeen er
kende twaalf-mijlszone, gingen va
ren of vliegen. 

Kadhafi liet eerst twee en dan la
ter nog eens een paar Sam-5 raket
ten (van Russische makelij) afvu
ren tegen Amerikaanse vliegtui
gen, die evenwel geen doel troffen. 
Daarop kwam de Zesde Vloot in ak-
tie en torpedeerde, maandaga
vond en opnieuw dinsdagmorgen, 
dne tot vier Libische vaartuigen, en 
beschoot de raketten-basis aan de 
kust. 

Europees 
voorbehoud 

De Europese bondgenoten van 
de VS waren veel minder entoesi-
ast over het Amerikaanse optreden 
dan het Amenkaanse publiek Mar
garet Thatcher trad de VS volmon
dig bij, maar de nieuwe Franse re
gering reageerde met groot voor
behoud, en de Italiaanse premier 
veroordeelde wel Kadhafi maar zei 
ook dat hij wapengeweld niet het 
geschikte middel vond om het in
ternationaal recht kracht bij te 
zetten. 

In Washington werd die Europe
se reaktie afgedaan als de zo
veelste blijk van lamlendigheid van 

de Europeanen, en gebrek aan so
lidariteit met de VS. 

In feite vroeg men zich in de Eu
ropese hoofdsteden af wat Rea
gan, behalve dan een groot bin
nenlands sukses, bereikt had met 
het optreden van de Zesde Vloot. 
Men vreesde dat hij Kadhafi's 
prestige in zijn eigen land en de 
Arabische wereld eerder opgevij
zeld had omdat de Amerikaanse 
aanval op Libië het lichtgeraakte 
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Arabische nationalisme kwetst, en 
Kadhafi opnieuw overkomt als de 
enige Arabische leider die het lef 
heeft de VS, de grote bondgenoot 
van Israël, aan te pakken. 

Arabische,,lakeien" 
Ook in West-Europa heeft men 

een afkeer van Kadhafi's optreden, 
de moordkommando's tegen poli
tieke tegenstanders in het buiten
land die hij uitstuurt, zijn steun aan 
terreurgroepen. Maar men vraagt 
zich wel af of de beste manier om 
de kolonel een les te geven bestaat 
in een aktie die Reagan wel een 
binnenlands sukses oplevert, maar 
die voor rest veel minder schade 
dreigt te berokkenen aan Kadhafi 
dan aan pro-westerse Arabische 
staatshoofden als de Egyptische 
president Mobarak die nu opnieuw 
het verwijt riskeren ,,lakeien" te 
zijn van een land dat Arabische sta
ten aanvalt. H. Oosterhuys 

Onmiddellijk na het wegtrekken 
van de Zesde Vloot kwamen 
Kadhafi-aanhangers in de straten 
van Tripoli. De kolonel heeft zijn 
volgelingen stevig in de hand... 

Evelyn Glenholmes, IRA-verdachte... 

Brits-lerse farce 
D De Noordierse protestanten blijven ageren tegen het 

Brits-lerse akkoord van vorig jaar dat de republiek voor 
het eerst een inkijkrecht in Noord-lerland geeft. Zij hou
den vol dat dit akkoord een „verraad" is jegens hen en 
dat de toekomst van Noord-lerland alleen in een voor
tgezet, ongewijzigd lidmaatschap van het Verenigd Ko
ninkrijk kan bestaan. Wat de katolieke minderheid daar
van denkt is het laatste van hun zorgen. 

E Britse regering heeft het 
akkoord o.m. verdedigd 
met het argument dat be

tere samenwerking met Dublin tot 
een efficiënter bestrijding van het 
geweld in Noord-lerland kan lei
den. Maar de vaudeville die recen
telijk in Dublin is opgevoerd rond 
Evelyn Glenholmes, wiens uitleve
ring de Britten hadden gevraagd, is 
koren op de molen van de Noor
dierse protestanten geweest. 

Evelyn Glenholmes verscheen 
op 22 maart jl. voor een rechtbank 
in Dublin die een reeks uitleve
ringsverzoeken van de Britten voor 
zich had. Daarmee waren echter 
procedurefouten gebeurd zodat de 
rechter mevrouw Glenholmes 
moest laten gaan, ondanks voorbe
houd van de Ierse politie. Daarop 
volgde een onvoorstelbare scène 
waarin Evelyn Glenholmes, om-
nngd door een aantal Sinn Fein-
leiders, het gerechtsgebouw verliet 
maar tegelijk achtervolgd werd 
door Ierse politieagenten. Me
vrouw Glenholmes kon uiteindelijk 
wegrijden maar werd kort nadien 
opnieuw aangehouden, en voor 
een andere rechtbank gebracht die 
evenwel vaststelde dat ook het 
nieuwe uitleveringsverzoek met 
aan de formele vereisten beant
woordde. Evelyn Glenholmes ver-

Geweld blijft vaste waarde 
Noord-lerland... 

in 

liet opnieuw op vrije voeten de 
rechtbank en lijkt ditmaal onderge
doken te zijn.-

Vingerafdrukken... 
Achter de hele farce stak ook 

een verschillende benadering tus
sen de Britse en Ierse politie van 
IRA-verdachten. Glenholmes was 
in 1983 al in Noord-lerland aange
houden, maar de politie moest haar 
na zes weken laten gaan wegens 
onvoldoende bewijzen. De leren 
vinden het een foute taktiek ver
dachten uit te leveren als er weinig 
kans op een veroordeling bestaat, 
en houden ze liever in de republiek 
in het oog inde hoop dat ze tot gro
ter ,,wild" zullen leiden. 

In het geval van Glenholmes zei 
de Britse politie ondertussen vinge
rafdrukken van haar te hebben ge
vonden op dokumenten die een 
verband houden met de bo
maanslag op het Grand Hotel in 
Brighton in oktober vorig jaar waar 
de konventie van de Konservatie-
ve partij plaatsvond en waarin Mar
garet Thatcher het leven had kun
nen verhezen. Maar bewijzen die 
op vingerafdrukken berusten zijn, 
zo IS al vaak gebleken, erg zwak. 

Inmiddels hebljen de procedure
blunders rond de uitleveringsver
zoeken de Ierse regering, die al 
problemen heeft met haar publie
ke opinre wegens de uitlevering 
van republikeinen die van geweld
daden worden verdacht, lelijk in 
verlegenheid gebracht. En hebben 
deze de protestantse unionisten 
munitie gegeven in hun onophou
dend verzet tegen het Brits-lerse 
akkoord. 

H.0. 
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VWi — 
Een jaar volksnationale strijd/5 

Weinig zaciitaardige Slaven 
Aflevering 4 eindigde vorige week in tiet roerige Po

len waaruit in de eerste drie maanden van 1985 niet min
derdan 1.977 vluchtelingen de benen namen, ze vestig
den zich in de Duitse Bondsrepubliel< (uit de DDR wa
ren er dat 1.206, uit de Sovjet-Unie 30). Tien ten honderd 
van hen volgt de taallessen die speciaal voor hen wor
den georganiseerd in een kamp te Unna in Westfalen. 

Maar de Polen zetten zich niet alleen tegen de Duitsers 
af, ook tegen de Russen en daardoor halen ze zich een 
boel last op het lijf. Deze vijfde aflevering handelt dan 
ook over de bitsige tegenstellingen in het oostelijk deel 
van Europa. Het kreeg de titel mee,, Weinig zachtaar
dige Slaven"... 

EN vereniging voor de 
oostelijke gebieden van de 
republiek Polen, die door 

de nog steeds te Londen vertoe
vende Poolse schimregering in bal
lingschap gesteund wordt, ver
wierp op haar jaarlijkse algemene 
vergadering nogmaals de huidige 
grenzen met de Sovjet-Unie. Dat 
de Polen in het betwiste gebied 
destijds slechts een minderheid 
vormden, zagen ze over het hoofd. 

Doch ook binnen het huidige Po
len blijft de afkeer van Rusland le
vendig. De voortdurende wringerij-
en tegen Jaruszelski zijn niet alleen 
anti-kommunistisch doch ook anti-
Russisch van inslag. 

Russische 
namen noemen 

Dat zelfs de Russen zich in onze 
tijd om hun eigenheid zorgen ma
ken blijkt uit de filologenadviezen 
die geboorteregistratiebureaus 
aan ouders beginnen te geven. Be
doeling is, modegrillen te weren en 
nauwer aan te leunen bij voorna
men uit de Russische literatuur en 
andere die ,,meer in harmonie met 
de familienaam" zijn. 

Een Slavisch land met nationa
liteitenproblemen is Joego- alias 
Zuid-Slavië. 

De Albanese meerderheid (Alba
nezen zijn geen Slaven) in de pro
vincie Kosovo wil hiervan een Alba
nese deelstaat maken. De Serviërs 
blijven ze echter als een Servische 
provincie behandelen. Vandaar re
gelrechte schermutselingen. Ook 
met Kroaten gaan Serviërs niet zel
den op de vuist. En de Slovenen 
klagen er over dat diezelfde Ser
viërs de nochtans federale staat 
beheersen. 

De vraag of de Makedoniërs wer
kelijk een afzonderlijk Slavisch volk 
uitmaken dan wel een soort Bulga
ren zijn, ziet er uit als een akademi-
sche twist. Midden oktober noch
tans laaide die weer op toen het 
Joegoslavische persbureau Tan-
jug in een recent handboek voor 
Bulgaarse letterkunde de bewering 
aantrof dat het Makedonisch geen 
taal is maar een Bulgaars dialekt. 
Daar zitten namelijk gebieds
aanspraken achter. 

Ook in Griekenland wonen Ma
kedoniërs, die daar evenwel geen 
sterk volksbewustzijn ontwikkeld 
hebben. Papandreoe heeft de Ma-
kedonische deelregering te Skop
je (Joegoslavië) alvast laten weten 
dat nationalistisch gestook van 
over de grens de goede betrekkin

gen in het gedrang zou kunnen 
brengen. 

Sterke 
Turkse koffie 

De Bulgaren loensen niet alleen 
naar de Makedoniërs in Zuid-
Slavië. Steunend op het argument 
dat Makedoniërs eigenlijk Bulga
ren zijn, behandelen zij hen binnen 
hun grenzen als dusdanig. Tegen
over hun Turkse taaleilanden zijn 
zij in 1985 biezonder hardhandig 
opgetreden. Goedschiks kwaad
schiks zijn de 4 a 800.000 Turken 
gedwongen geworden, hun namen 
te verbulgaarsen. In sommige ge
vallen is dit niet kunnen gebeuren 
zonder zware incidenten, waarbij 
tientallen doden zijn gevallen. De 
Turkse regering heeft bescheiden 
voorstellen gedaan om Bulgaarse 
Turken te laten uitwijken. 

Gemakshalve behandelen we in 
één groep enkele andere Europe
se volkeren, die niet tot de grote 

Het probleem van de Grieken op Cyprus is niet alleen de armoede maar vooral hun ongemakkelijke positie 
in deze eilandrepubliek. 

groepen (Germanen, Slaven, Latij
nen, Kelten) behoren. 

De nationaliteitenvraagstukken 
van de Grieken zijn niet in Grieken
land maar op de eilandrepubliek 
Cyprus te vinden. In januari nog 
bestond er een goede kans op een 
akkoord tussen Turken en Grieken 
op Cyprus. De Grieks-Cypriotische 
president Kyprianoe heeft die ech
ter laten varen. De Grieken wensen 
daar namelijk nog steeds een door 
hen beheerste unitaire staat; de 
Turken, geleerd door de geschie
denis, eisen federalisme, zoniet 
onafhankelijkheid. 

Als reaktie organiseerden de 
Cyprus-Tur/cen in mei een referen
dum over de,,onafhankelijke repu
bliek Noord-Cyprus". Met een 
meerderheid van 70 % werd die 
goed bevonden. Wat de definitieve 
verdeling van het eiland dichterbij 
heeft gebracht. 

Anderzijds werd president 
Kyprianoe voor zijn arrogantie door 
de Grieken beloond met een zo 
klinkende verkiezingsoverwinning 
(in december) voor zijn partij dat 
deze de grootste werd (van 19,5 
naar 27,5 %). De kloof tussen Tur-

Van onze Friese medewerker 

Polarisatie speelde 
FNP parten 

Door de vrije vat van een socMstisch-
christendemokratisch kabinet mfgü jaren geleden 
kwamer^ in Ned&riandd0g&me8ntBFmdsverkfezin-
gen iwee mmndm voor de Twmd& Kamerverkiezin
gen terecht Het gevofg iaat zich raden. 

Tw e e campagnes vtmöm 
één s t̂rijd om de kiezers-
gunst en landeiijks cory

feeën als WIm Kok 9fl Hans 
Wiegel—die toch een onparttj-
dige ijestuursfunktie vafvuti$fi 
—reiseten hm la^d rond am re
name te makon voor nm k!y b 

Oenerale 
repetitie 

Deze politiekevervüiltriQ kan 
ntet tos gezien worden vart de 
beruchte ombuigingen van 
sclïatkistbeheerder Orino Ry-
dJng, él& voor een zeer groot 
<Jeel op de rag van de gemeen
ten werden afgewenteld Det5e-

perkte lokate ruimte wor eigert 
beleid, v^ak tooi) laslg voor 
Der̂  Haag, is hiermee flink irt-
gosrtoeid, Dat rfvet het pJaatse-
ltjkt<;araktef en daarmee ook i>^ 
demoKratisGh gehalte van hot 
vèf*Eiezïfigsspef hetzeitde fe ige-
bewrd, is nog veel kwaiijker. 

Wat voorde drie groots-t© partf 
en een gesteagde generale is 
(poiiöek i$ een merkwaardig bd-
driff) be?iaaB teselïikertt|d op q&-
hee5 oneigenfijk gronden desa-
mensteHing var? de gemeente
raden, (zie m dal verband onze 
bijdragen in „WIJ" van 27 
maart){. „Den Haag legde be
slag op gemieenteraadsverkie-
ztngen" ) 

Kruitfabriek 
Men moet dan ook met deze 

Wöagse maaisiroom de beperk
te acbteryitgang verklaren van 
de fedetarisilsciTe Frysk Hssp-
nalePörtij. de &mg% partijdie in 
Frysièn 28 f̂ geworteld is. De 
FMP moest in zeven gemeentes 
een zetel priisgeven door de 
taftdelljke polarisatie. Het js 
echtereen boopvt^ teken datde 
partij voor het eerst een bres 
wist te staart in bet oaivinistt-
schoKollumeriand, waarde ge
vestigde partijert de werWoos-
tteidvssBen b^ t r t j ^n met eer* in 
een natuyrgetïied te plaatsen 
krultf^rïefe. Als alleen een zo 
grote kwest*e genoeg is voor 
een krachtverschuiving op niet 
landelijke motieven is het voor 
Fryslan en de demokratiete ho
pen dat een tweede kabinet 
Lubbers voortijdig valt* Wanlal-
leen tos van Tweede Kamerver
kiezingen worden de gemeen
teraadsverkiezingen misschierx 
weer wat ze horen te zijn 

OPF 

ken en Grieken werd dus nóg 
groter. 

Over de Skandinaven hebben 
wij niets mee te delen, tenzij men 
de Normandiërs als zodanig be
schouwt. Ook zij hebben een regio
nale beweging. Die stuurde in het 
voorjaar nog eens aan op de admi
nistratieve eenmaking van de de
partementen die al zo lang Nor-
mandië verdelen. 

Baltikum 
Dicht bij de Skandinaven wonen 

de Balten. Zij komen, als bij de 
USSR ingelijfden, zelden in het 
nieuws. 

Uitgeweken Balten hielden ein
de juli te Stockholm een ,,wereld-
konferentie" (voor Balten) met een 
ditmaal anti-Sovjet-gezind volke-
rentribunaal. Vele honderden uit
geweken Balten demonstreerden 
daarna te Helsinki, waarheen zij 
vanuit Stockholm gevaren waren, 
tegen de militarizering en verrus-
sing van hun landen. Vele Finnen 
namen spontaan aan de betoging 
deel. 

Ook in die landen zelf, met name 
in Litauen en Estland, blijft het ver
zet tegen verrussing smeulen. In 
laatstegnoemde republiek kwam 
het tijdens de herfst in de universi
teitsstad Tarty tot handtastelijkhe
den tussen Estnische en Russi
sche jongelui. 

Daar staat dan weer tegenover 
dat de KGB ook in het Westen Let
se nationalisten (fataal tevens anti-
kommunisten) niet ongemoeid 
laat. Zo zijn heel recent twee aktie-
ve Letten, Leschmski en Kadelis, 
de ene in december te New York, 
de andere in januari in Duitsland, 
op onopgehelderde wijze omge
komen. 

Karel Jansegers 

(vervolgt) 

Met deze vijfde aflevering 
besluiten wij de Europese aictu-
alitelt. In de zesde en laatste af
levering ,,Buiten Europa" van 
volgende week beperken wij ons 
tot een droge opsomming. 
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tot dag 
Zaterdag 5 april 
n BRT1 - 16 00 
Jong van hart, musical 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT1 - 20.20 
Terloops 
D BRT1 - 21.05 
Kane en Abel, serie 
D BRT1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.40 
Autostrandrace, spektakel 
D Ned 1 - 23.10 
Twilight zone, kortverhalen 
D Ned. 2 - 20 15 
Maalstroom, serie 
D Ned. 2 - 21 50 
Tros wondere wereld 
n Ned. 2 - 23.10 
SImonskoop, filminfo 
D Ned. 2 - 23.35 
Hier volgt een extra bericht, film 

Zondag 6 april 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
D BRT1 - 15.00 
Kwizlen, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
Avonturen op de Elbe, jeugdfilm 
D BRT1 - 15.50 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 16.04 
60 + , seniorenmagazine 
D BRT1 - 17.00 
Rubens, schilder en diplomaat; serie 
D BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 - 20.10 
Sportweekend 
D BRT1 - 20.40 
De lege cel, TV-spel 
D BRT1 - 21.30 
Cinemanie, filmkwis 
D BRT2 - 14.00 
Ronde van Vlaanderen, reportage 
D Ned. 1 - 17.35 
Brandpunt zondageditie, info 
D Ned. 1 - 19.20 
Battlestar Galactica, SF-serie 
D Ned. 1 - 20.10 
Playbackshow 
D Ned. 1 - 21.20 
In 't holst van de nacht, serie 
• Ned. 1 - 22.10 
Gedane zaken, info 
D Ned. 2 - 20.10 
Laurel & Hardy, om te lachen 
n Ned. 2 - 20.45 
Spitting image, satire 
D Ned. 2 - 21.11 
Diogenes, info 
D Ned. 2 - 22.22 
December flower, film 
D Ned. 2 - 23.27 
Een rijk geïllustreerd graf, praatshow 

Catherine Deneuve had zich het verblijf op het eiland van Yves Montand 
wel iets romantischer voorgesteld in ,,Le Sauvage". Donderdag op RTL 

om 21 u. 

Maandag 7 april 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, kinderprogramma 
• BRT1 - 18.35 
De blauwe planeet, serie 
D BRT1 - 20.10 
Het verre paradijs, serie 
D BRT1 - 21.05 
Wikken en wegen, konsementeninfo 
D BRT1 - 21.55 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 21.35 
Het gemaskerd bal, Inl. tot de opera 
D Ned. 1-19.00 
Dierenmanieren, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Country Cross, spektakel 
D Ned. 1 - 20.28 
Rondje Ralph, verborgen camera 
D Ned. 1 • 21.00 
Onze ouwe, sene 
n Ned. 1 - 22.00 
Tros aktua 
D Ned. 1 - 22.30 
That's entertainment II, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.27 
Het meisje en de witte roos, film 
D Ned. 2 - 21.20 
Rondom tien, info 
D RTB1 - 20.05 
Cher papa, film en debat over Italië... 

Dinsdag 8 april 
D BRT1 - 18.10 
Carolientje, serie 
D BRT1 - 18.30 
Er was eens... het heelal, strip 
D BRT1 - 19.00 
De andere Belgen, serie over Wallonië 
D BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
De magie van het beeld, dok 

n BRT1 - 21.45 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 

The Bradbury Theatre, nieuwe serie 
D BRT2 - 20.50 
Argus, nieuwe praatshow 
D BRT 2 - 21 50 
Nationale wetenschappelijke instel
lingen, dok. sene 
n BRT2 - 22.50 
Handel en wandel, info 
D Ned. 1 - 19.00 
The Cosby show, sene 
D Ned. 1 - 19 25 
De zonen van de Roze Panter, sene 
D Ned. 1 - 20 28 
it's all in the game, spel 
D Ned 1 - 21 20 
Farce Majeure, satire 
D Ned 1 - 21.45 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.30 
Hill Street Blues, serie 
D Ned. 1 - 23 15 
Cheers, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Opgroeien op straat, dok. sene over 
de straat 

D Ned. 2 • 20.00 
Allemansrecht, juridische info 
D Ned. 2 - 20.55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21 30 
Wie woont er nou op het water?, dok. 

Woensdag 9 april 
D BRT1 - 15.15 
Gent-Wevelgem, reportage 
D BRT1 - 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 - 18.35 
Xenon, serie 
n BRT1 - 19.10 
De Rwandese uitdaging, dok. 
D BRT1 - 20.10 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 - 21.00 
Texel voor mensen en vogels, dok 
D BRT1 - 21.30 
Bill Cosby show, serie 
D BRT1 - 21.55 
Eiland, kunstmagazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Uit je doppen, info 
D BRT2 - 20.20 
Picpocket, film 
D BRT2 - 21.35 
Euskadi, een staat buiten de staat; 
dok. over Baskenland 
D Ned. 1 - 20.35 
Opnieuw zeg 'ns aaa..., serie 
D Ned. 1 -21 .00 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 1 - 21 50 

Achter het nieuws, info 
[ I Ned 1 - 22 25 
De speurder, sene 
" Ned 2 - 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
^ Ned 2 - 2010 
Nederland C, kulturele info 
Z Ned. 2 - 21.25 
Colin McPhee, portret van een kom-
ponist 

Dond. 10 april 
C BRT1 - 18.10 
De smurfen, serie 
• BRT1 - 18 35 
Rondomons, jeugdfilm 
C BRT1 - 19 00 
Kwizien, kooktip 
Q BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
C BRT1 - 20 55 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.45 
Dallas, sene 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
• BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.20 
Het gemaskerd bal, opera van Verdi 
n Ned. 1 - 19.00 
Familie Robinson, stnp 
D Ned. 1 - 20.28 
Spelregel 
D Ned. 1 - 21 20 
Ars Musica, piano 
D Ned 1 - 21.50 
Brood en banket, praatshow 
D Ned 1 - 22.35 
50 jaar DC-3, dok 
D Ned. 2 - 19.12 
Olympische sportkwis '86 
D Ned 2 - 20.25 
Sleight of hand, de groep Flairck 
D Ned. 2 - 21.40 
Getijden, info 

Vrijdag 11 april 
n BRT1 - 18.10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRT1 - 18.25 
Star Trek, SF-sene 
D BRT1 - 20.15 
Als een wereld zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok. serie 
D BRT1 - 21.15 
Goede vrienden, serie 
n BRT1 - 21.45 
So what?!, jazz 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 21.15 
De man met de dodelijke lens, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Wordt vervolgd, over strip 
D Ned. 1 • 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned. 1 - 21.30 
„S"pionnen, serie 
D Ned. 1 - 22.20 
Avro's televizier 
D Ned. 1 - 22.50 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 - 23.50 
Sportpanorama 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste, over rekords 
D Ned. 2 - 20.15 
The Fall Guy, nieuwe sene 
D Ned. 2 - 21.45 
Wordt u al geholpen?, serie 
n Ned. 2 - 22.45 
De hamer en het kruis, dok. serie 
D Ned. 2 - 23.30 
Vogelvrij, film 

Zaterdag 5 april 
Jong van hart 

Amenk muzikale film uit 1954 met 
o a Dons Day en Frank Sinatra. In het 
huis van een muziekleraar met drie 
dochters doet een jonge tekstschrijver 
zijn intrede .. (BRT 1 om 16 u.) 

Zondag 6 april 
Stella 

Om te beletten dat zijn Joodse vrien
din Stella zou worden gedeporteerd, 
gaat Yvon voor de Gestapo's werken 
Maar de bevrijding is nabij en alle Nazi-
gezmden moeten het land verlaten . 
(RTL om 20 u.) 

Maandag 7 april 
Die weisse Rose 

Het idee om een film te maken over 
de studentengroep „Die weisse Rose" 
die tot 1943 vooral in München aktief 
verzet pleegde tegen het Hitler-regime, 
leefde al in 1968 bij Michael Verhoeven. 
Pas in 1982 realiseerde deze Westduit-
se regisseur deze film. (Ned. 2 om 
19u27) 

Dinsdag 8 april 
De glimlach van een zomernacht 

Zweedse film van Ingmar Bergman 
uit 1955, met o.a. Ulla Jacobson, Gun
nar Bjornstrand en Bibi Andersson. Fre-
dnk Egerman hertrouwt met een jonge 
vrouw die ongeveer even oud is als zijn 
zoon. Maar dan duikt de aktrice Dési-
réeop... (Télé2om21 u.) 

Woensdag 9 april 
Pickpocket 

Franse film van Robert Bresson uit 
1959. De jonge intellektueel Michel 
wordt uit armoede en hoogmoed zak
kenroller. Hij verdedigt zich tegenover 
Jeanne die van hem houdt en tegeno
ver de politiekommissaris die hem ver
denkt. (BRT 2 om 20u20) 

Dond. 10 april 
Le Sauvage 

Catherine Deneuve had waarschijn
lijk nooit gedacht dat er in deze komsi-
che film van Jean-Paul Rappeneau uit 
1975 zoveel van haar zou worden ge
vraagd. ZIJ volgt Yves Montand naar zijn 
eiland, waar hij zich af en toe terugtrekt 
om nieuwe parfums samen te stellen... 
(RTL om 21 u.) 

Vrijdag 11 april 
De man met de dodelijke lens 

Satinsch verhaal waann Sean Con-
nery de rol speelt van een TV-
verslaggever die overal ter wereld ge-
konfronteerd wordt met politiek ge
draai, verderfelijke truuks, verborgen 
mikrofoons en spionagesatellieten 
(BRT 2 om 21 ui5). 
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I 
Tussen twee re

genvlagen door 
zoekt Celientje, het 
dochtertje van de 
koster, paaseieren 
samen. Het kleine 
tuintje loopt een 
beetje door in het 

^ ^ ^ -— kerkhof en de klok-
^ ^ ^ ^ i * ken van Rome heb-
^ / ^ ^ ^ p ben, haastig zoals 
^ ^ ^ L ze zijn, hun vracht 

^ • ^ ^ ^ tot ver tussen de 
• ^ ^ ^ graven gestrooid. 
^ M Celientje vindt 
^ ^ ^ r dat helemaal niet 

erg want het kerk
hofje heeft voorhaar geen geheimen. 
Vaak speelt zij er en praat dan met de 
ouwe heren en dames op de ovale 
foto's. 

Ook op deze kille paasmorgen hup
pelt Celientje tussen de graven en 
keert met het eivolle mandje naar 
huis. Ziet ze daar plots niet het 
graf van Fransiskus Boterbergh 
open? De ouwe Fransiskus was er 
pas deze week neergelegd. Zij had de 
begrafenisstoet vanop de speel
plaats nagekeken. Er was geen volk 
want Fransiskus had moederziel al
leen op deze wereld geleefd. Celient
je had een beetje geweend want 
Fransiskus was haar beste vriend. Ze 
noemde hem het liefst onkelSusse, 
omdat hij zo'n lieve man was met een 
witte volle baard en een gouden bril
letje op zijn rooie neus. De Susse 
kwam vaak bij Celientje thuis en dan 
dronk hij altijd één witteke en rookte 
de ene pijp na de andere. Als Celient
je om vier uur uit school kwam, stond 
de Susse haar op te wachten en sa
men liepen ze het zebrapad over. 
,,Dat is precies mijn pijama" zei on-
kel Susse dan en ze lachten allebei. 
Als het seizoen daar was plukte on-
kel Susse frêle sleutelbloemen uit 
zijn tuintje of in de vroege zomer de 
eerste aardbeien. Maar de radijsjes 
lustte zij niet, die prikten op haar 
tong... 

Als in de film... 
De laatste weken was de Susse 

niet meer uit zijn huisje gekomen. Of
wel bleef hij een hele dag in bed of
wel zat hij in pijama achter de stoof. 
,,De winter duurt te lang, meiske" 
had hij gezegd... Verleden week is 
onkel Susse dan gestorven. Hele
maal in zijn eentje in het hoge bed 
waarin hij tachtig jaar geleden gebo
ren was. 

,,En nu is zijn graf leeg..." denkt 
Celientje luidop. Dat moet ze vlug 
thuis gaan zeggen. 

,,He1a meisje, hier ligt nog een 
ei...". Celientje kijkt pal in de ogen 
van onkel Susse. Hij staat daar in een 
deftig zwart kostuum, net alsof hij 
naar een trouwfeest gaat." Verschiet 
niet meiske. Ik ben het maar". Ce
lientje laat het mandje vallen... „Ge 
moet geen schrik hebben, meiske. Ik 
peins dat ik te vroeg gegaan ben en 
ge weet, niemand gaat voor zijn tijd". 
Plots voelde Celientje geen schrik 
meer. „Onkel Susse, moet ge een ei-
ke hebben ? Gij zult nu wel grote hon
ger hebben..." En Fransiskus Boter
bergh lachte weer, net zoals vroeger. 

Het was zondagvoormiddag na de 
elfuremis. 't Mansvolk wachtte int ca
fé op de vrouwen die bij de bakker 
aanschoven. Door de straten stapten 
Celientje en onkel Susse, zij met haar 
wissen mandje en hij met zijn schoon 
kostuum aan. In de bakkerij vielen de 
vrouwen flauw van het verschieten, 
achter het caf éraam duwden de man
nen mekaar opzij en stootten hun pin
ten om, maar geen een die buiten 
durfde komen. En Celientje en onkel 
Susse stapten taterend het dorp uit, 
voorbij de laatste huizen. De velden 
in. En plots waren ze er niet meer 
want de zon scheen zo verblindend 
dat ze onzichtbaar werden. En geen 
mens weet waar ze heengingen. Echt 
zo een beetje als in de film... • 

De meeste kruiden die in de groentewinkel of op de 
markt te koop geboden worden zijn nogal prijzig. Daar
om is deze tijd van krisis knoflook een prettige uitzon
dering, als schrikt de doordringende geur en sterke 
smaak velen wel eens af. Ten onrectite, want oordeel
kundig gebruik is knoflook beslist lekker en nog gezond 
ook. Daarenboven verleent zo'n lange witte bollen-
vlecht de keuken een gezellig zuiders allure. 

K NOFLOOK is vanouds een 
bekende desinfectans. 
Niet alleen was het kruid 

afdoende middel in het afweren 
van vampieren, maar al in de mid
deleeuwen meende men dat kno
flook alle rondwarend kwaad tot 
zich trok en vernietigde. Niet hele
maal ten onrechte, want knoflook 
trekt inderdaad bakteriën, ziekte
kiemen en afvalstoffen tot zich. 

Zo is het een feit dat was gesnip
perde of fijngewreven knoflook in 
slaatjes en andere spijzen bescher
ming biedt bij griep- en andere epi-
demiën, dat knoflookmelk een 
voortreffelijk darmreinigend middel 
is. Doordat het kruid de zogenaam
de stofwisselingsslakken opruimt, 
voorkomt en mildert men er hoge 
bloeddruk en aderverkalking mee. 

Knof loof is ook een veilige stimu
lans. Spaanse marktkramers die 

vroeger te voet of per muilezel de 
Pyreneeën overtrokken, namen 
met look ingewreven geroosterd 
brood mee, dat ze met tussenpo
zen opaten, waardoor ze tijdens de 
tocht minder moe werden. 

Laten we onze vooroordelen dus 
achterwege, maar laat ons met 
knoflook zorgvuldig omspringen. 
Voor een gerecht van 4 personen 
volstaat één teentje van de gemid
deld 8 die een bol omvat. Trek het 
teentje af en doe het in de soep of 
in saus of versnipper het boven de 
sla. Beter nog, wrijf er de txjrden 
mee in, zo geniet men tegelijkertijd 
van de delikate smaak en geur van 
de heilzame werking van dit kruid. 
Als ontbijt is een toast of bruine tx)-
terham met knoflookboter of zach
te kaas met wat knoflooksnippers 
een afsmakend lekker begin van 
de dag. Dan wel met hete koffie. 

^MesbpeLan, 

Met al onze verontschuldigingen. Er is vorige week 
inderdaad iets misgelopen met de nummering van dit 
wekelijkse spelletje. We zetten dit meteen recht en 
gaan onverminderd door. In opgave nummer 121 zoch
ten wij het gedicht ,,Aan den lijve" van Simon Vinke
noog. 

Onder de inzenders werd mevrouw Maria Lowyck uit 
de Piasstraat 26 te 2070 Ekeren geloot. Binnenkort ont
vangt zij thuis een boekenpakketje. 

D EZE week kozen wij een 
stukje poëzie van een erg 
gewaardeerd Vlaams au

teur. Aan U om te zoeken wie dit 
schreef en hoe df titel luidt. 

Wanneer ik sterven zal, 
vol dagen en vol lasten, 
met, aan mijn tafel, 
de twee broederlijke Gasten: 
Liefde die glimme-lacfit 
en Troost die woordloos treurt; 
— zij zien me beiden 
aan bij lange wissel-beurt 
aan 't laatste levens-maal 
dat wij gezaêm gnieten, 
en laten, uit den kelk 
hunne fianden, vlieten 
het welkom-water, 
dat het stof der reize wast. 

over de voeten van den Dood, 
den derden Gast; 
— Lieve, o Troost mijner oge', 
en gij mijn Liefde, o Leie: 
dan zal mijn hart 
voor 't laatst zich 
in uw zijn vermeien, 
en zal ik, groetend, 
dankbaar zijn wien, 
ongenood, 
bij 't maal zijn plaatse 
neemt als bedelaar: 
den Dood. 

Oplossingen stuurt U onverwijld 
naar het gekende adres: WIJ, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. U 
hebt tijd tot maandagavond 14 
april. Veel geluk! 

) 
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^nthoudan 
Weg met betraande terreinen en bezwadderde zwer-

ken, wij gaan naar Mexico. En nu wij weer met een over
donderende meerderheid aan Vlaamse Leeuwen tus
sen de Rode Duivels de hoogste sporten van de wereld-
voetballadder gaan beklimmen, zijn enkele memora
bele feiten en data geen schot in de tribune. 

L ATEN we daarbij de antieke 
periode — de Griekse, Ro
meinse en Keltische — voor 

wat ze waren. Men speelde toen 
met opgeblazen varkensblazen, 
met pluimen gevulde zakjes of 
zelfs met het hoofd van een gevel
de tegenstander... Maar dat ver
dient volgens ons de rode kaart. 

De benaming ,.voetbal" is tier 
eigenlijk al niet zo vanzelfsprekend 
op haar plaats, want in het enige 
ware land van herkomst, Enge
land, heet dit spel ,,soccer", een 
wat vreemde afl<orting van Associ
ation Footbaal, naar regels die in 
een vergaderzaaltje van een Lon-
dense pub in 1863 officieel op
gesteld werden en grosso modo 
nog altijd gelden.,,Football" daar
entegen slaat meer op alle varian
ten van,.Gaelic Football", zeggen 
we maar rubgy, waarvan de voor 
vergaande interpretatie vatbare 
reglementen in 1884 op papier ge
zet werden. 

Maar we zijn al te ver. In 1815 
stelde Eton College een eerste 
schema van voetbalwetten samen, 
die dus 1863 min of meer bevestigd 
werden en waarbij men akkoord 

was dat op een hoogte van 2,44 m 
een koord moest gespannen wor
den tussen 2 doelpalen die op 7,32 
m van elkaar stonden (de vrij bizar
re afmetingen danken we aan het 
yard-sisteem in de plaats van ons 
metrieke). In 1875 introduceerde 
Sheffield United de houten doellat 
ter vervanging van het touw. 

Cijfertjes voor kwissers. 1874, 
ontdekking van de beenbescher-
mer ofte ,,scheenlap". 1899, de 
Engelse League voert het 
promotie- en degradatiesisteem in. 
1912, de doelverdediger mag al
leen binnen het strafschopgebied 
de bal met de handen raken. 1920, 
bij een inworp kunnen de spelers 
niet buitenspel staan (niet voor 
niets werd België toen Olympisch 
kampioen). 1939, alle spelers moe
ten een rugnummer dragen. 1955, 
voor het eerst wordt een internati
onale wedstrijd gespeeld bij kunst
licht. 1974, Honduras verklaart in 
de allerletterlijkste zin een „voetba
loorlog" aan El Salvador. 1976, in-
troduktie van de gele en de rode 
kaarten. En nu de cijferzot toch ont
snapt is: het grootste voetbalstadi
on ter wereld is dat van Rio de Ja
neiro (200.000), in Europa dat van 
de FC Barcelona. 
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De onmogelijke situatie van Thor Waterscliei 

Topmatch 
met... vijf flaters! 

Indien we de ,,verslaggevers" mogen geloven, 
heerste er algemene tevredenheid na afloop van Club 
Brugge-Anderlecht. Het was immers een heuse top
match ( ?) - minstens vijf van de zes (!) doelpunten von
den hun oorsprong bij het falen van één of meer ver
dedigers - en de spanning in de kompetitie blijft tot de 
laatste speeldag (en misschien nog langer) gewaar
borgd ondanks ,,de schok van het jaar" beslissend 
heette te zijn... 

Italiè uitzwermende Enzo Scifo. 
Anderlecht, dat zonder ongeluk

ken op een negentiende kampi
oenstitel afstevent, zal in de ko
mende tijden moeten bewijzen dat 
het met enkel tribunes kan bouwen 
maar ook een elftal kan hernieu
wen zonder noemenswaardig kwa
liteitsverlies Een met gemakkelij
ke opdracht al moet herkend wor
den dat het „rijke" Sporting (zoals 
sommige kranten de club belache
lijke graag defemeren) in de voor
bije jaren met Grun, Scifo en nu 
Stefaan Demol enkele uitstekende 
jongeren (en... internationalen) van 
eigen kweek naar voren schoof. 

Club Brugge daarentegen moet 
zijn spelerskern vooral in de breed
te zien uit te bouwen Broos en Ver-
heyen lopen op hun laatste benen 
en het zal geen sinecure zijn Papin 
één jaar langer in Vlaanderen te 
houden. Club, dat van erg ver te
rugkwam, zal opnieuw moeten wik
ken en wegen. Met Houwaert be
schikt het, net als Anderlecht met 
Haan, over een uitstekende en am
bitieuze trainer. Beide Nederlan
ders weten dat de mogelijkheden 
van hun werkgevers ondanks de 
vele gemakkelijke veronderstellin
gen niet onbeperkt zijn en dat het 

Filip Desmet is op de Europese 
voetbalvelden geen onbekende 
meer. Deze Esseveejongen zou 
voor 23 miljoen B.fr. door Olympic 

Rijsel weggekocht zijn... 

Deze week 
in Knack Magazine 

President op kruistoclit 
Kolonel Kadhafi van Libië en de sandinisten 

in Nicaragua: Ronald Reagan is weer aan een . 
kruistocht begonnen tegen het „kwade" in de wereld. 

Niet alleen verbaal, maar nu ook te velde. 
Ronald Leeuwenhart, deze week in Knack. 

Groen ontslag 
Ecolo-parlementslid Olivier De-
leuze nam vorige week ontslag 
omdat hij het niet eens is met de 
strategie van zijn partij om 
kristen-demokraten en liberalen 
in de Waalse gewestraad aan een 
meerderheid te helpen. Deze 
week in Knack een gesprek met 
een groene depute die afhaakt. 

Het komitee van de PVV 
In het heetst van de Kirschen-
affaire ontkende de PVV in alle 
toonaarden dat er in de schoot 
van de partij ooit een financieel 
komitee heeft bestaan. Toch 
sprak Knack met verschillende 
mensen die van dat komitee heb
ben deel uitgemaakt. 

Het geheim van een portret 

Waarom ging Jan Burssens voor 
z'n jongste zelfportret te rade bij 
Rembrandt ? Heeft Etienne Eli-
as een hekel aan de bourgeoisie? 
Hoe sloop de geest van mais in 
het werk van Frans Minnaert? 
Drie schilders praten over por
tretten, deze week in Knack. 

De Paterberg 

Op 6 april moeten de renners in 
de klassieke Ronde van Vlaande
ren over de beruchte Paterberg. 
Knack ging kijken, en maakt een 
portret van het obstakel. 

kunst blijft het beschikbare geld zo 
WIJS mogelijk te investeren. 

Is bovenaan de rangschikking 
nog een definitieve beslissing ge
vallen, onderin al Waterschei na de 
nederlaag op Lierse méér dan een 
klem mirakel nodig hebben om de 
degradatie alsnog te ontlopen. Het 
wedervaren van de eerste klub van 
Limburg is gewoon tragisch. Zij 
heeft zich nooit kunnen herstellen 
van de gevolgen van een omkoop
schandaal waarbij de clubleiding 
niet van ver of dichtbij betrokken 
was. Bovendien blijkt dat de suk-
sesvolle Europacupcampagne van 
voor enkele jaren (met o.a. de uit-

schakelijk van Paris Saint-
Germain) de vereniging ook geen 
goed heeft gedaan. Na de kwalita
tieve leegloop (Voordeckers, Pier 
Janssen, Gudmundson en Grun-
del vertrokken) volgt nu de onver
mijdelijke terugval. De kans is met 
denkbeeldig dat Limburg, de spor
tiefste gouw van het land, volgend 
seizoen geen eerste klasse klub 
zou herbergen. In tweede klasse 
zullen Thor, Tongeren, Patro Eis
den, Winterslag, Sint-Truiden, 
Hasselt, Beringen en eigenlijk ook 
Diest dan een ,,provinciaal" kam
pioenschap spelen. Een toch wel 
wraakroepende situatie! 

W IE bovenstaande slechte 
volzin enkele malen her
leest zal moeten toege

ven dat men meen voetbal
wedstrijd inderdaad op verschillen
de manieren kan benaderen. 

Dode mus... 
Men kan altijd een stok vinden 

om de hond te slaan en men mag 
altijd gelukkig zijn met een dode 
mus... Niemand zal echter ontken
nen dat de topmatch leed onder de 
afwezigheid van een paar basispi
onnen De Brugse afweer was ont
wricht door de gele schorsing van 
libero Franky Vanderelst en in 
Brussel weet men nu voorgoed dat 
Vekeman geen Munaron is en... 
ook nooit zal worden. Want wat die 
doelman er allemaal van bakte 
komt men op dit niveau maar zel
den tegen Maar goed. De strijd is 
dus (voorlopig) gestreden en men 
maakt nog maar eens een balans 
op van de krachtsverhoudingen in 
ons voetbal. Anderlecht bezit na
tuurlijk de sterkste, de meest geta
lenteerde spelersgroep maar het 
zal in de komende vierentwintig 
maanden wel een paar resultaats-
bepalende figuren moeten vervan
gen. Olsen eerst, Peruzovic en 
Vandereycken daarna om maar te 
zwijgen over de vermoedelijk naar 

Het 
verdriet van... 
TERWIJL de basketspelers van 

Oostende water en bloed zwe
ten om alsnog voorbij Maccabi te 
geraken — wat helemaal niet zeker 
IS — en zo een nieuwe kampi
oenstitel binnen te halen, likt Ra
cing Mechelen zijn wonden. De on-
klopbaar gewaande ploeg van 
brouwer Maes ging inderdaad on
deruit in de halve finales van de 
play-offs. En dan nog precies tegen 
aartsvijand Oostende. Een bittere 
ervaring votfr de voorzitter en de 
coach. Inzender Lucien Van Ker-
schaever het in de voorbije maan
den geen gelegenheid onbenut om 
zijn vroegere werkgever (tourope
rator Van Moerkerke van datzelifde 
Oostende...) openlijk te bekritize-
ren Wie zich tot zulke praktijken 
laat verleiden moet altijd voor de 
weerslag beducht zijn. Van Ker-
schaever bleek trouwens nooit 
,,groot" in de nederlaag. Ook nu 
met... 

Al kunnen we de Mechelaars 
enigszins begrijpen. Ze be
heersten de kompetitie van begin 
tot einde. Ze wonnen wanneer ze 
dat echt wilden. En dan die onver
wachte knock-out. Als geïnteres
seerd waarnemer — en dus zeker 
niet als kenner — menen we ons 
evenwel te herinneren dat al on
middellijk na de geruchtmakende 
transfer van Samaey van Oosten
de naar Mechelen werd geschre
ven dat Theo Maes om,,absoluut" 
zeker te zijn misschien ook best 
Mark Browne zou inlijven. Naar nu 
blijkt dat het voor Racing Mechelen 
toch maar hooguit één jaartje uit
stel gaat. De groenwitten bezitten 
het beste jonge talent van het land 
en verwacht wordt dat dit nu spoe
dig zal gaan renderen. Waar we 
nog willen aan toevoegen dat het 
nu aflopende basketbalseizoen 
niet van spanning en verrassingen 
bleef verstoken. Twee elemenen 
die onontbeerlijk zijn voor een 
sporttak die m populanteit wil groei
en nu hij in Vlaanderen alsmaar na-
drukkelijer wordt bedreigd door het 
opkomende volleybal 

Nog drie 
Iceer siapen... 
NOG dne keer slapen en het is 

zover. Over de kasseien en 

(indien Armand Pien dat wilt) in 
wind en regen wordt dan de zo
veelste Ronde van Vlaanderen ge
reden. Voor ons Vlamingen onver
anderlijk de koers van het jaar. De 
Muur van Geraardsbergen is al ja
ren een bedevaartsoord voor de 
wielerliefhebbers. De Koppenberg 
is er een aan het worden. We den
ken met zonder heimwee terug aan 
onze kinderjaren. Oom kwam uit 
Mechelen en reed de ganse fami
lie met zijn BMW naar de Muur. in 
de druilerige regen, met de voeten 
in de modder en in korte broek 
wachtte ik er met ongeduld op Rik 
Van Steenbergen. Maar hij kwam 
niet. Wel ene Fiorenzo Magni, een 
kalende leeuw van Toscaniè indien 
we ons met vergissen. En enkele 
jaren later reden ze met vieren naar 
de streep. Van Steenbergen was 
erbij, Koblet ook maar... Louison 
Bobet won We hadden daar wel 
moeite mee. Want Rik geklopt, dat 

kon toch niet. ,,Ze zullen wel ge
babbeld hebben, zei mijn oom". En 
hij kon het weten want een jaar eer
der had ,,zijn" Raymond Impanis 
de beloften ingelost en zijn naam 
ingeschreven op het enige palma
res dat, met Parijs-Roubaix natuur
lijk echt telde. Stoor U met lezer 
aan deze sentimentele ontboeze
mingen. Op een windenge, natte 
tweede Paasdag mag een mens 
zich al eens laten gaan. Zeker wan
neer de Ronde voor de deur staat 
en de vraag rijst of Ene Vanderaer-
den even krachtig zal kunnen toes
laan als twaalf maanden geleden 
Zijn voornaamste konkurrent wordt 
wellicht Sean Kelly die alle wedstrij
den buiten kategone minstens één
maal wil winnen maar in Meerbeke 
nog nooit kon toeslaan En verder 
telt de Postploeg nog andere 
kandidaat-winnaars 

Nietwaar Eddy Planckaert? 
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Het opus magnum van R.H.Marijnissen 

Een meesterwerk 
in z'n soort 

\N\e het boek van (de kunsthistoricus en adjunkt-
direkteur aan het koninklijk instituut voor het kunstpa
trimonium, departement Konservatie) R.H.Marijnissen 
ter hand neemt, wordt meteen geboeid door een mooi 
omslagblad: op grond van zwart fonkelt een fascine
rend schilderijfragment, omrand door wit. Het schilderij 
werd door Frans Hals geschilderd en het fragment laat 
ons twee ogen zien waarvan de assen, opvallend as-
symetrisch, buitenwaarts uit elkaar glijden. Het éne oog 
drukt weemoed uit, het andere oog kijkt schalks. Bei
de tegengestelde uitdrukkingen temperen elkaar in de 
smeltkroes van één gelaat, dat haast onmerkbaar naar 
buiten lachten naar binnen weent... 

W IE het portret van 
R.H.Marijnissen naast 
dit omslagbeeld legt ziet 

ongeveer een identieke gevoelige 
uitdrukking. 

De auteur 
Zo geldt het omslagbeeld (voor 

ons althans) voor een innerlijk zelf
portret van de auteur: een karkate-
rieel zogenaamd moeilijk man in 
„het milieu", want door liefde ge
dreven voor zijn vak en de schilder
kunst. Een man die zich redt met 
een lach in een wereld van kunst 
dat de bitterheid hem aanvreet en 
droevig maakt. 

Het prachtige omslagbeeld staat 
simbool voor wat in het boek uitge
drukt wordt: deze ogen vol tedere 
uitdrukking kijken ons aan van ach
ter een webbenet van grillige 
naaldscherpe lijnen die op ijsbloe-
men lijken, maar die craquelures 
zijn in de verf gegraveerd door de 
tijd, de tijd die aldus de materie ver
deelt en verbindt, kortom beheerst. 

Het boek 
Inderdaad wie het boek van Ma-

rijnissen opendoet, vindt binnenin 
een ongewoon boeiend verhaal 
van allerlei verfcraquelures, pen
seelstreken en -toetsen, en schil
derijen doorlicht en gezien langs 
vóór en opzij, op kop en op kant, en 
langs achter waar het doek op het 
raam zichtbaar wordt. En zoals de 
ouderdom van een boom aan zijn 

ringen geteld wordt, zo leert Marij-
nissen zien hoe een schilderij door 
de tijd wordt omringd. En zoals de 
oude eik zijn kwaliteit laat zien, 
maar in namaakproduktie oud 
wordt gemaakt of in plastiek en po
lyester wordt vervalst, zo leert Ma-
njnissen zien hoe in schilderkunst 
echt, fraude, va/s ambachtelijk on
derkend kunnen worden. Dit 
,,zien" van Marijnissen (dit weze 
meteen in de verf gezet) is het re
sultaat van een levenslange, even 
intense als eerlijke, omgang met 
deze materie, en dit op een drie
voudig ervaringsniveau: vooreerst, 
het technisch-plastische of de tech
nologische, wetenschappelijke 
aanpak van het schilderijonder-
zoek in het laboratorium, vervol
gens, het kultuur-plastische of de 
kunsthistorische inbreng terzake, 
en ten derde, het oer-plastische of 
de beslissende inbreng van het zo 
gevoelige als geoefende oog van 
de plastische kunstenaar. 

Is deze drievoudigheid in de per
soon die de restauratie leidt niet 
voor handen dan loopt het mis op 
de operatietafel! (Er zijn reeds heel 
wat belangrijke schilderijen in het 
restauratieatelier verknoeid, vraag 
dit maar aan Marijnissen). Marijnis
sen Is één van de zeldzamen die 
deze dne plastische bodems met 
elkaar kan verbinden, omdat hij de
ze dne disciplines zelf ,,geïnspi
reerd" heeft beoefend. Hij is een 
internationaal gerenomeerd 

R. H. Marijnissen •... met een lach in een wereld die droevig maakt 

restaurateur-technikus, een even 
gewaardeerd als bekend kunst-
historikus (met een standaardwerk 
over Bosch en Breughel) tenslotte 
is hij zelf als een verfijnd 
kunstenaar-schilder kreatief in be
weging geweest. 

Deze ,,drie-eenheid" in hem, 
stelt hem dan ook in staat ,,het pro
bleem in z'n geheel" te stellen, te 
zien, te behandelen. En... hier ko
men wij tot de kern van de zaak... 
en het syntese-inzicht van de au
teur van dit boek. De auteur, geen 
specialist-vakidioot in vernis, maar 
een,,kunstenaar" in zijn vak, heeft 
een boek gekreëerd dat een 
meesterwerk (het werk van een 
meester!) in z'n soort is geworden. 

Het boek 
als kunstwerk 

Dit boek drukt zich meesterlijk uit 
in drie weefsels die samenvallen tot 
één: de inhoud, de vormgeving, de 
reproduktie-weergave. Laten wij 
heel even nader ingaan op ieder af
zonderlijk: 

Het boek is eerst en vooral met 
beelden geschreven. Het gaat over 
schilderkunst en zonder het beeld 
IS de beschrijving ervan dan ook 
uitzichtloos. 

Het beeldmateriaal is van zeld
zaam niveau én wat keuze én wat 
afdruk betreft. Wij weten uit eerste 
bron hoe veeleisend de auteur voor 
zichzelf is geweest en... voorde uit
gever en de drukker. Het resultaat 
is quasi perfekt, het bewijsmate
riaal maximaal-korrekt in reproduk-
tie gebracht: wij hebben de jongste 
tien jaar bij ons géén boek gezien 
dat dit boek in weergave-kwaliteit 
overtreft. Overdrijvingen van een te 
entoesiaste bewonderaar? Ver
geet het maar! Wij zijn, wat deze 
materie betreft, goed geplaatst om 
ieder woord af te wegen. Of moe
ten WIJ het hebben over het tneste 
verval van het kunstboek bij ons de 
jongste decennia? In dit onwelrie
kend verhaal loopt het gewicht (in 
kilo's en volume) van het kunst
boek (o zo prestigieus opgevat) en 
de naam van de prestigieuze uitge-
ver(s) perfekt parallel met de kom-
merciële bedoelingen. 

In dit zwarte verhaal glanst dit 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschalck 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boonfi 
Tel . : 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

boek als een al te zeldzame witte 
merel. 

Parallel met de kwaliteit van de 
afbeelding is de vormgeving van dit 
boek het werk van een kunstenaar. 
De mozaïek van het beeld in het ge
lid gesteld door Marijnissen tot 
boekarchitektuur van eerste groot
heid, hierin technisch begeleid 
door P.Van Roemburg, de ervaren 
vormgever bij Elsevier-Brussel. 

Op basis van deze beeld- en 
vormkwaliteit kan de inhoud licht
voetig en luisterrijk uitgedrukt wor
den. Marijnissen doet dit op zijn 
manier. Met een (hem eigen) hel
dere tekst: tegelijk zakelijk en 
schalks, wetenschappelijk en evo-
katief, bijzonder technisch tot in ie
der onderdeel én (paradoxaal ge
noeg) met liefde, tedere liefde voor 
de schilderkunst zélf! 

En hier komen wij tot het geheim 
van dit boek: ,,het is niet omdat 
men een kunsthistonkus (of een 
technikus) is dat men van schilder
kunst houdt", schrijft Marijnissen. 
En omdat Marijnissen, de techni
kus, de kunsthistorikus, de schil
der, vóór alles van schilderkunst 
houdt is dit technische boek als een 
kunstwerk genietbaar. En dit zowel 
voor de specialist in het restaura-
tiebedrijf als voor de leek, die ge
boeid door de schilderkunst, van 
haar lichamelijkheid méér te weten 
wil komen. 

Een handboek, 
een must 

Binnen dit korte bestek kunnen 
wij niet nader ingaan op wat hoofd
stuk na hoofdstuk behandeld 

wordt. Daartoe dient de lezing. Wel 
melden wij dit: centraal staat m dit 
boek de grondige technische stu
die van de meersterwerken der 
Vlaamse en Hollandse schilder
kunst. Precies de kennis van de 
échte werken (de echte eik!) levert 
immers de beste metode voor de 
detektie van de vervalsingen. Uit 
dit onderzoek blijkt dat het zo be
geerde certifikaat-van-echtheid (dé 
scharnier van de kunsthandel!) 
volstrekt... waardeloos isi 

Dit boek is dan ook een hand
boek voor al wie met schilderijen — 
oude en nieuwe — omgaat, zowel 
voor de beginnende amateur als 
voor de ervaren verzamelaar, zo
wel voor de handelaar, als voor de 
konservator van het (oude en mo
derne) museum. 

Bovendien is dit boek een uitzon
derlijk handboek voor de schilder 
zélf. De technische onbekwaam
heid terzake is ook in het kunston
derwijs vandaag méér dan legio! 
Er wordt zo gemodderd, gemorst 
en geklodderd dat het schilderij 
van bij z'n materiële geboorte on
geneeslijk ziek aangetast is. 

Voor wie zijn schilderij gezond 
ter wereld wil brengen, is dit boek 
dan ook een bij uitstek prenatale 
raadgever; voor wie met konserva
tie en restauratie begaan is, of met 
schilderkunst handel drijft is dit 
boek een dringende must. 

Harrold Van de Perre 

* Schilderijen: echt-fraude-vals 
door R.H.Marijnissen. 400 il
lustraties in kleur en wit-zwart. 
Geb. met stofomslag: 2459 fr. 
Uitg. Elsevier-Brussel. 

Schilderij van Frans Hals:... schalksheid en weemoed, achter craquelé, gegraveerd door de tijd 
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In de reeks „Mens en Tijd" 

Leopold III, 
oorlogsterreur, 
Van Coppenoiie, 
Jef Rens... 

Met de reeks,, Mens en Tijd'' onder redaktie van prof. 
Karel Van Isacker brengt de uitgeverij De Nederland
se Boekhandel op gezette tijden belangrijke dossiers 
uit de aktualiteit of uit de recente geschiedenis op de 
boekenmarkt. 

JB LS eerste deel in de reeks 
^ ^ verscheen destijds „1950, 
^ ^ ontknoping van de ko
ningskwestie" van P. Theunissen. 
Het is een voortreffelijke aanvulling 
en afronding van een dossier dat, 
hoe vaak reeds opengeslagen, nog 
altijd niet afgesloten is. Het on
derstreept voortreffelijk de rol van 
de koningskwestie als kristallisatie
punt voor de latere politieke ontwik
kelingen, o.m. de Vlaams-Waalse 
tegenstelling. 

Limburg 
In het tweede boek van de reeks, 

,.Terreur in oorlogstijd", ontpopte 
de BRT-journalist Jos Bouveroux 
zich als beslagen en nauwgezet 
historicus met als specialisatiege
bied het dossier van de bijna-
burgeroorlog tussen collaboratie 
en verzet in Limburg tijdens de 
tweede wereldoorlog. Dat de 
moordterreur begonnen werd van 
weerstandszijde en nauwelijks 
werd beteugeld door de Belgische 
instanties, dat de tegenterreur van 
eerst de SS en De Vlag en slechts 
in het allerlaatste statium ook van 

het VNV kwam, dat VNV-
gouwleider Brouns met zijn leven 
heeft betaald voor een tegenterreur 
die hem eigenlijk werd opgedron
gen zowel van onder als van boven 
als van buiten: voor het eerst wierp 
Jos Bouveroux licht in donkere 
hoeken van het oorlosgebeuren in 
Limburg. 

Rijkswacht in... 
Wie Bouveroux gelezen heeft, 

zal een nuttige aanvullmg op deze 
lektuur vinden in het reeksboek 
,,De Rijkswacht tijdens de bezet
ting" van luitenant-kolonel W.J.D. 
Van Geet. Van Geet is een verte
genwoordiger van het nieuw type 
officier dat kompleksloos Vlaams is 
en even kompleksloos zijn intellek-
tuele inbreng heeft in de leiding van 
de Rijkswacht. Oorlog en bezetting 
zijn voor het korps uiterst moeilijke 
en gevaarlijke tijden geweest. Het 
beleid van de oorspronkelijk aan de 
Rijkswacht vreemde en nadien 
door Romsee als haar bevelhebber 
aangestelde Vlaamsgezinde dr. 
Emiel Van Coppenoiie is een on
derwerp dat zeker in Rijkswacht-

Volvo-Vlaanderen exporteert kunsthout.. 
Pieter Celie is in de Vlaamse l<unstmiddens zeker geen onbekend fenomeen. Deze in 1942 in Eindiioven 

geboren en al ruim 20 jaar in Antwerpen werkende "objektenmaker" kreeg voor zijn houtskulptuur reeds di
verse prijzen en onderscheidingerren behoort tot de veelomvattende huisstal van de galerij "De Zwarte Panter". 

Pieter Celie maakte naam met een aantal grootscheepse, vaak verbazende projekten, o.a. een portretten-
reeks van politieke prominenten, waarin het houten profiel van Hugo Schiltz beslist de aandacht trok. Dat de
den ook werken die de kunstenaar maakte voor Volvo (Oostakker), zo zelfs dat de Schotse vestiging van de 
Zweedse autoreus een heuse houten Volvo in Antwerpen bestelde. Hij rijdt niet echt, maar is wel milieuvrien
delijk... (NvB) 

middens nog altijd gevoelig moet 
liggen en veel springstof bevat. Het 
is de verdienste van de historicus 
Van Geet, dit heet hangijzer aan te 
vatten. De grenzen die hem daar
bij als Rijkswachtofficier ongetwij
feld gesteld worden, zijn in het 
boek te voelen. De intelligente le
zer, die vertrouwd is met de ge
schiedenis van de bezetting, vindt 
echter voldoende aankno
pingspunten voor aanvulling en 
vervollediging. Wie kort vóór Van 
Geet nog Bouveroux gelezen 
heeft, zal de lacunes over terreur 
en partizanendom zelf kunnen 
aanvullen. 

...Oorlogstijd 
Op behoedzame wijze, zonder 

zelf partij te kiezen en te oordelen 
of veroordelen, heeft Van Geet een 
geschiedenis van de Rijkswacht 
onder de oorlog geschreven die 
een must is voor wie zich bezig
houdt met de verwarde en verwar
rende oorlogsperiode. Dit is het 
soort geschiedschrijving dat bij
draagt tot een sereen oordeel ook 
over wie tijdens de oorlog verant
woordelijkheid nam en daarvoor na 
de oorlog de repressieprijs betaal
de. Het boek bevestigt on
rechtstreeks de rechtlijnigheid van 
Van Coppenoiie, die de Vlaamse 
achterstand in het korps wilde op
halen, maar zich keerde tegen po
litisering van de Rijkswacht en die 
het als taak van de Rijkswacht 
achtte, op te treden tegen de krimi-

EUROTECHSe 

naliteit zonder restrikties van poli
tieke opportuniteit. 

Jef Rens 
Een beetje als buitenbeentje bij 

opvermelde historische werken 
verschenen mémoires van de in
middels overleden Vlaamse socia
list Jef Rens, onder de titel ,,Ont
moetingen". Jef Rens is een boei
ende, moeilijk te klasseren figuur 
geweest in het Vlaamse en (wat 
destijds heel wat minder logisch 
was) vlaamsgezinde socialisme. 
Zoon van een uit Amsterdam af
komstige diamantbewerker, klom 
hij als self-mademan omhoog tot 
een belangrijk figuur in de nationa
le en internationale socialistische 
politieke en vakbondswereld. Hij 
bestreed in de 30-er jaren de auto
ritaire trend in het Vlaams-
nationalisme, was een tijdlang 
sterk verbonden met Rik De Man 
met wie hij later brak, adviseerde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
de Belgische regering te Londen 
en bewoog zich nadien op interna
tionaal vlak in de overgangzone 
tussen partijpolitiek, vakbonds
werk en diplomatie. ,.Ontmoetin
gen" bevat scherp waargenomen 
snapshots van mensen die Rens' 
pad hebben gekruist: Rik Man in 
de eerste plaats. Marcel Déat, Her
man Vos, Achiel Van Acker, Paul 
Van Zeeland. Hubert Pierlot, gene
raal de Gaulle en talrijke anderen. 
Wij hebben het relaas van deze 
ontmoetingen soms instemmend, 
soms weerspannig, soms ver
baasd en een enkele keer verbol
gen maar altijd met belangstelling 
en leesgenot doorgenomen. 

* Paperbacks „Mens en Tijd" - geïl
lustreerd - Uitg. De Nederlandsche 
Boekhandel. 
* 1950, ontknoping van de konings
kwestie, P. Theunissen, 550 fr. 
* Terreur in oorlogstijd, Jos Bouve
roux, 595 fr. 
* Oe Rijkswacht tijdens de bezetting, 
W.J.D. Van Geet, 595 fr. 
* Ontmoetingen, Jef Rens, 550 fr. 
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studiedagen op 11 en 12 april a.s. 

Voor een vooruitstrevend 
Vlaams Ontwikkelingsbeleid 

15 

Het Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) en de VU-leden van de EVA orga
niseren op vrijdag 11 en zaterdag 12 
april een studie-tweedaagse onder de 
titel „Ontwikkelingsbeleid, anders be
keken" Het kolloquium staat open voor 
allen die begaan zijn met een voor
uitstrevend Vlaamse ontwikkelings
beleid 

Hier het programma: 

Vrijdag 11 april 
9u30 Ontvangst en verwelkoming 

lOuOO Inleiding door A/e//y Maes 
voorzitster VIC en VU-kamerlid 

10u15 Het Nederlands tweesporen
beleid door dh Van Gennep, direkteur-
generaal op Ontwikkelingssamen
werking 

11u Het Westduitse ontwikke
lingsmodel In welke mate gefederali
seerd'door ff /?aii£iefg(/7e, Europarle
mentslid 

11 u45 Een gefederaliseerd ontwik
kelingsbeleid I door J Lienard 

8 april om 21u.30 

VU op BRT 1. 
Het VNOS-programma van dins

dag 8 april 1986 om 21 30 uur op 
BRT-1 bevat volgende onder
werpen 

— het kolentnbunaal te Genk, 
georganiseerd door het aktiekomi-
tee „Red onze mijnen" M m.v. Eu
roparlementslid J Vandemeule-
broucke, prof A Verbruggen, An 
Gijsen, senator R Vandekerckho-
ve, volksvertegenwoordiger J Ga

briels, mijnwerkers en het poppen-
teater van Armand Schreurs 

— VNOS-nieuws met o m het 
Maasforum te Maaseik 

— ,,Uit de Wetstraat" met sena
tor J Valkeniers over de sociale ze
kerheid. 

— In ,,Voer op de plank" wordt 
het boek ,,Als de rekening komt" 
van Roeland Dirks voorgesteld 

— De rubnek ,,Mensen van bij 
ons" brengt een gesprek over en 
een voorstelling van de Islandsuite 

14u30 De Europese Gemeenschap 
en de Derde Wereld door Europees 
Kommissans Natali (of zijn afgevaardig
de), ingeleid door Willy Kuijpers 

15u30 Ontwikkelingssamenwerking 
in Belgisch verband een konfrontatie 
Pannelgesprek met staatssekretans 
voor Ontwikkelingssamenwerken Kem-
pinaire, M Coppieters voorzitter-
NOOS en Jan Caudron, lid VIC en VU-
kamerlid 

17u Einde 

Zaterdag 12aprii 
lOu Een vernieuwend Vlaams ont

wikkelingsbeleid door Mark Vandom-
mele (VIC) Inleiding en diskussie 

11u Vlaanderen in de wereld naar 
nieuwe strukturen door Nelly Maes 

12u Een Vlaams aktieplan door IV/Wy 
Kuijpers Inleiding, diskussie goed
keuring 

13u Einde 

De studiedagen lopen op vrijdag 11 
april van 9u30 tot 17u en zaterdag van 
10 tot 13u Ze gaan door in het Euro
pees Parlement, Belliardstraat 97-113 
Inschrijven zo vlug mogelijk bij Euro
parlement (EVA), Ardenne 3 04 Belli-
artistraat 79-81 te 1040 Brussel 
(02/234 30 40) 

VA 
REGIONAAL 0 

• 

20 april: VU-Toekomstdag 

Vlaanderen: tussen 
wijk en wereld 

Op zondagnamiddag 20 april 1986 om 14 30 uur wordt de Volksunie -
Toekomstdag georganiseerd m de Aula Major van de Universitaire Instel
lingen Antwerpen te Wririjk 

Het programma ziet er als volgt uit 
„De Vlaamse bakens verzetten", door kamerlid Hugo Schiltz 
„Martens: de ingestorte tunnel" door kamerlid Jaak Gabriels 
„De wijk, de wereld en Vlaanderen", door Euro-parlementslid Jaak 

Vandemeulebroucke 
„Arbeid en niet-arbeid in Vlaanderen", door kamerlid Johan Sauwens 
Besluitvorming, ,Vlaanderen: tussen wijk en wereld", door algemeen 

voorzitter Vic Anciaux 
Elke VU-kaderlid is op deze VU-Toekomstdag heel hartelijk welkom 

aP'"-:.o«»^*^ 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis weekeindje 
vakantie met WIJ 

t o t V»e**?^refte^* 
pf»!* ^V9 
eet«l!v.\n **»*••;•'»\i« 

daa_ft»̂ Je:vde*?«̂ -̂ T;„oflt 

Onze fotograaf was deze 
weeK met vakantie en dus ge
beurde de trekking zonder klik-
klak-getuige Maar de prijzenre
gen ging echter wel door Uit de 
wonderdoos waarin de namen 
van de wervers waren geborgen 
werd Hilaire Govaert uit de Hei-
hoekstraat 30 te Mieuwkerl<en 
(St.-Niklaas). Dus geen foto van 
de trekking, dan nog maar eens 
het mooie land in de Oostkan
tons waar Hilaire met 3 gezellen 
van zijn keuze op onze kosten 
een weekeinde met vakantie 
kan Met weze hen gegund > Vol
gende week komen de nieuwe 
abonnees aan de beurt' 

Wie is de 
volgende? 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WIJ-abonnee die gij aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-Belgie En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen f^aad-
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata i 

De weekends gaan in vanaf 1 okt 1986 

Voor nieuwe WIJ-abonnees 

D Wie tussen nu en ZOjuni als 
nieuwe WU-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen i 

Voor de wervers 

D Wie tussen nu en ZOjuni een 
nieuwe WIJ-at>onnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 
Elke werver komt bovendien in 
aanmerking voor de jaarlijkse 
Top 20 van de beste wervers' 

Elke vrjdaq 

D Elke vrydag tot en met vrijdag 
2 7 juni wordt uit de nieuwe abon
nees een winnaar geloot 
Ééns per maand hetzelfde voor 
de wervers 

De data van de trekkingen 

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

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

Juni: 6, 15 en 20 juni voor de 
nieuwe abonnees, 27 j u j i voor 
de wervers 
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Wi] 
Zondag 6 april te Ophoven 

Pastoor Dr. Jan Spitz 
wordt herdacht 

Op Beloken Pasen 6 april 1986 wordt, 
veertig jaar na zijn overlijden, de emi
nente priesterfiguur dr. Jan Spitz in zijn 
laatste standplaats Ophoven met een 
bescheiden viering herdacht. 

Om 11 u. is er een aangepaste mis
viering in de parochiekerk, waarna kor
te hulde en verder een gezellig samen
zijn voor de vele vrienden van de over
leden pastoor. 

Waarom deze hulde? 
Omdat deze man een figuur is ge

weest van ongewoon formaat. Hij werd 
geboren te Rotem in 1887 uit een plat-
dietse familie. Priester gewijd in 1912 
was hij reeds doktor in de wijsbegeer
te en kandidaat in godgeleerdheid. Hi) 
beloofde! 

Leraar te Neerpelt werd het al vlug 
een promotie tot leraar aan de normaal-
school te Sint-Truiden en te Maasme-
chelen in 1912 en 1919. In 1927 werd 
hij prefekt van het Sint-Jan Berchmans-
kollege te Genk. Deze funkties kombi-
neerde hij met zeer aktieve werking in 
Sobrietas, de platdietse werking, het 
Davidsfonds, woonwagenwerk, kriste
lijk onderwijzersverbond (om het voor
naamste te noemen). In 1939 leidde 
een en ander tot konflikten en deze 
hooggeleerde man werd pastoor in het 
landelijke Ophoven. Taak die hij als een 
,,goede herder'' in de miserabele jaren 
die komen gingen met heel de volheid 
van een genereus hart ging aanpakken. 
Mobilisatie, Duitse inval, oorlog: het 
was in menig opzicht één grote ellende. 
Ook voor hem en wel zeer persoonelijk. 

Vooroordeeld tot,,zeven jaar hechte
nis" overleed hij, zoals zijn bidprentje 
vermeldt ,,na zwaar lichamelijk en zie
lelijden" in de meest armtierige om
standigheden in de gevangenis van 
Vorst op 12 november 1945. Het was 
nog geen zestig. 

Er lopen nog vele oud-studenten van 
hem rond; er zijn nog vele oud-
parochianen van hem, die de man in 
ere houden. Vooral als een belangloos, 
ingoed mens. Zij worden allemaal uit
genodigd op deze herdenking; geen 
manifestatie maareen gewoon eerbe
toon aan een van de groten van ons 
volk. Wij vergeten wel erg vlug... 

Naast een boekje met de misteksten 
verspreiden wij bij deze gelegenheid 
een kleine brochure, bedoeld als,,een
aanloop" tot de rijke erfenis van pastoor 
Spitz. Zij zal op die dag verkrijgbaar zijn 
tegen zeer lage prijs. 

Ophoven hoort bij Kinrooi en is gele
gen in de uiterste noord-oosthoek van 
Limburg in de buurt van Maaseik. 

Alle inlichtingen bi); Wilfried Rosiers, 
Voorzitter IJzerbedevaartkomitee-
gewest Maaseik, Wijklaan 21, 3670 
Neeroeteren, tel. 011/86.35.38. 

VUJO-Limburg: 

Eieren voor CVP en SP 
De VU-jongeren van Limburg voer

den op 20 maart l.l. aktie in het Limburg
se Provincieraadsgebouw. 

Er werden eieren uitgedeeld aan de 
provincieraadsleden om de eierdans 
van de CVP en SP te simboliseren. 

VUJO-Limburg klaagt de dubbelzin
nige houding en het bedrog van de 
meerderheidspartijen aan inzake hun 
verkiezingsbeloftes rond KS. Daarnaast 
willen zij protesteren tegen het uitblij
ven van een beleid voor tewerkstelling 
en opvang van jonge werklozen. 

VUJO onderschrijft en werkt mee aan 
de plannen en wetsvoorstellen van se
nator Van Ooteghem en volksvertegen
woordiger J. Sauwens om de jeugdwer
kloosheid teniet te doen en om de nep-
statuten te vervangen door vaste werk
gelegenheid. 

De aktie werd vergezeld van een 
pamflet waarin de standpunten van VU
JO over de aangklaagde problemen 
waren opgenomen. Een eerste luik van 
het pamflet handelde over het CVP-SP-

verraad aan de Limburgse jongeren, 
het tweede verduidelijkte dat alleen de 
VU trouw is gebleven aan de eisen van 
het Kolenfront. Het spandoek (zie onze 

foto) dat ontrold werd, werd op bevel 
van de voorzitter verwijderd I 

De zitting van de provincieraad viel 
nadien in zijn ouwe plooi... 

(foto mdc) 

Lees deze week in DE MADAM VAN DE LINKSE BLAADJES 
Populair per ongeluk. En zeker niet door wat haar het nauwst 

aan het hart ligt: de journalistiek. Brigitte Raskin over 
schrijven, over feminisme, over ouder worden. 

DE ZOMER WORDT EXOTISCH 
Ontwerpers zoeken hun inspiratie in zwoele zomerse 

zonnelanden. Caribische batiks, Zuidamerikaanse motieven en 
Egyptische hiërogliefen worden zorgeloos gemengd. 

DE NAVEL VAN DE MIDDELLANDSE ZEE 
Knack Weekend op verkenning op Malta, het,,hospitaal" van 

de Middellandse Zee. 

KASTEEL VAN GOLFPLATEN 
Architekt Yvan Claeys ontving in 1986 de architektuurprijs van 

de Eternit-groep. Wat begon als een schuur werd een ruime 
woning met stallingen voor paarden. 

188 MANIEREN OM EEN DAS TE KNOPEN 
Het nieuwste boek van Davide Mosconi, een modefotograaf en 

avant-garde komponist gaat over de 188 verschillende 
manieren om een das of een vlinderdas te knopen. 

VROUWEN MOETEN HUN MAN STAAN 
Vrouwen met een hoge opleiding hebben geen hoge dunk van 

zichzelf. Ze durven niet naar topfunkties. En als ze er dan toch 
geraken, imiteren ze het mannelijke leidersgedrag. 

DE BEELDHOUWER MAAKT JUWELEN 
Zoltan Popovits, een Hongaar die m Finland werkt, over hoe 

schoonheid en senewerk worden verzoend in het juweel. 

VAN HET OERWOUD 
NAAR DE HUISKAMER 

Enkele decennia geleden nog was de orchidee een bloem voor 
rijke mensen, zeldzaam en afkomstig uit mysterieuze 
oerwouden. Nu is ze een kamerplant aan het worden. 

DE KONING VAN DE STREEKBIEREN 
René Van Autenboer heeft zich een klein imperium opgebouwd 

in de wereld van de streekbieren. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

LIMBURG 
APRIL 

6 OPHOVEN: Herdenking van pastoor Dr. Jan Spitz. Om 11 u. misvie
ring in de parochiekerk, waarna korte hulde en gezellig samenzijn. 
Org.: Spitz-komitee of initiatief van het IJzerbedevaartkomitee 
Maaseik. 

11 BREE: Zangstonde met vooral A. Preud'homme-liederen (als hulde) 
en voorbereiding op het VI. Nat. Zangfeest. Leiding Jet Geebelen. 
Om 20u in Café Cambrinus. Org.: IJzerbedevaartkomitee Bree. 

11 BREE: Afdelings-bestuursverkiezingen in Cambrinus om 18 uur. 
VU-Bree. 

15 MUNSTERBiLZEN: BestuursverkiezinenincaféBloemenhofom20 
uur. VU-Munsterbilzen. 

19 BREE: Groot Vlaams Lentebal in het Parochiaal Tehuis, Gerdingen. 
Orkest: Chums-combo. Aanvang: 20 u. Org.: VU-Bree. 

19 EIGENBILZEN: Praatshow in de Gemeentezaal (Hartenberg) o.l.v. 
Armand Schreurs. Deelnemers Julien Schoenaerts, Evrard Raskin, 
Gerty Christoffels. Max. 250 plaatsen. Org.: vzw Volksontwikkeling 
BHzen. 

Europese Voilchiogeschool 

14 tot 28 augustus 1986 

Te gast in Kataionië 
Doorheen Frankrijk rijden we richting 
Oksitanië naar het Noorderdeel van Ka
taionië: Perpinaya(F. = Perpignan)om 
te La Junquera (NI. = riet) de kunstma
tige Pyreneeëngrens over te steken 
naar Empuries (NI. = markt) in de buurt 
van Figueres(NI. = vijgenboomgaard) 
aan de Costa Brava (NI. = Woest kust) 

In de 7e eeuw voor Kristus stichtten 
de Grieken er op een eilandje voor de 
kust een verdedigbare stad, waarvan 
de roem zou aanhouden tot de 10e 
eeuw na Kristus. We verblijven er in een 
Jeugdhotel van de Katalaanse 
Deelstaat om er een heel programma 
te ontwikkelen waaronder 3 daguitstap-
pen naar: 

Gerona: (Kat.= Girona) een der 
oudste Katalaanse steden met een 
pracht van een Gothische katedraal uit 
de 14e eeuw; een archeologisch mu
seum ; oude Moorse baden en een oud-
Joods stadskwartier. Van daaruit rijden 
we naar Banolas (NI. = Baden) langs-
heen het grootste Katalaanse krater

bergmeer naar Besalu (NI. = kasteel 
tussen de rivieren) vanwaar men prach
tige Pyreneeën-vergezichten heeft om 
te eindigen in Figueres met een bezoek 
aan het Salvador-Dalimuseum 

Barcelona: de hoofdstad van Kataio
nië met zijn unieke ramblas (wandella
nen), het Montjuichpark, de Mirostich-
ting,tiet gothisch kwartier, het Picasso-
museum, de Sagrada-Familiakatedraal 
en het bouwkundig erfgoed van Anto-
ni Gaudi 

Perpinya: in het Katalaanse deel van 
de Franse staat, waar we de oudste Ka
talaanse universiteit vinden, het folklo-
remuseum, het paleis van de Koningen 
van Mallorca enz. 

Nog een 10-tal plaatsen beschikbaar 
- Prijs 12.500 fr. (alles inbegrepen) - bij
komende inlichtingen : Luk Vanden 
Winckel, tel. 016/22.96.42 (bureeluren), 
016/20.34.50 ('s avonds). 

Voor de reis naar Sard/n/ë (16-31 ju
li) blijven nog een 8-tal plaatsen vrij. 

40 jaar na zijn terechtsteliing 

Nationale 
Bonnsherdenkingen 

Op zaterdag 12 april is het juist dag 
op dag 40 jaar geleden dat in de Rijks
wachtkazerne te Etterbeek dr. August 
Borms werd terechtgesteld. Zowel het 
Borms-dokumentatie- en aktiecentrum 
,,Bormshuis" als TAK hebben herden
kingen op touw gezet. Wij zetten onze 
lezers aan deze in een geest van piëteit 
en waardigheid bij te wonen. 

Vrijdag 11 april: herdenkings
fakkeltocht. In een stille tocht door de 
Antwerpse middenstad wordt 12 april 
1946 herdacht. Antwerpen, waar 
Borms eens de triomf van 83.000 stem
men behaalde... Verzameling: Groen
plaats te Antwerpen, om 19 u. 30. 

Zaterdag 12 april: om 12 u. begint 
aan de Etterbeekse Rijkswachtkazerne 
een woordevokatie van de terechtstel
ling met het voordragen van Elsschots 
Bormsgedicht, het Bormslied van Jef 
Eibers, samenzang en het optreden 
van vredesduiven. Een bloemenkruis 
zal neergelegd worden. 

Op dezelfde plaats zal 's anderen
daags een amnestiefakkeltocht vertrek
ken naar Merksem (inl. F. Brentjens, 
03-457.72.40). 

Zondag 13 april: Nationale Borms-
herdenking en -hulde te Merksem. Her
denkingsmis om 10 uur in de St.-
Franciscuskerk, Bredabaan,opgedra
gen door e.h. K. Stappers, abtvan Aver-
bode, in koncelebratie met o.m. e.h. 
kan. H. Mertens, prof. dr. M. Wildiers, 
e.p. Luyten, diaken H. Sommen. Nade 

h. mis groet aan het graf met bloemen
hulde. ,,Na Veertig Jaar": een huide
namiddag in Theater 2060 om 14 u. 30, 
St.-Bartholomeusstraat. Een klank- en 
beeldevokatie rond Borms. Gastspre-
.kers: Val. Portier en E. de Lobel. 
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Arrondissementeel VU-kongres te Zele: 

„Blijven vechten 
voor een Vlaamse staat" 

Zaterdag jl. 22 maart, hield het VU-arrondissement Dendermon-
de zijn l<ongres, met als tema:, ,De toekomst van de Volksunie". Dit 
kongres ging door te Zele onder een geïnteresseerde belangstelling. 
Uit de verslagen van de verschillende sektievergaderingen gehou
den in de voormiddag en de plenaire vergadering in de namiddag, 
kwam duidelijk de wil van het kader naar voor om te streven naar een 
steviger Vlaams-nationaal radikalisme. 

Dit Volksuniekongres ging door in de 
vergaderzalen van het gemeentehuis te 
Zele, met als gastheer burgemeester 
Jozef De Bruyne en de VU-afdeling van 
Zele, 0.1 V. Hugo Van Driessche die fun
geerde als kongresvoorzitter. 

Om 9 u. 30 werden de deekiemers 
verwelkomd door burgemeester J. De 
Bruyne, die de deelnemers een vrucht
bare dialoog toewenste. 

Sektievergaderingen 
Na de openingsrede, door Hugo 

Schiltz werden drie sektievergaderin
gen gehouden o.l.v. gewezen senator 
W. Peeters, provincie- en gemeente
raadslid H. Burghgraeve en gemeente
raadslid mevr. L. De Beul. De verslag
geving der sektievergaderingen werd 
gegeven om 12 uur. In de sektieverga
deringen werd voornamelijk gepraat 
over het verleden en werden de verkie
zingsuitslagen onderzocht op arrondis
sementeel vlak. 

Plenaire vergader ing 
Inde namiddag had de plenaire ver

gadering plaats. Elke afdeling kon één 
gemandateerde spreker aanduiden, die 
enerzijds over de arrondissementele 
werking en anderzijds over de toekomst 
van de Volksunie sprak. 

De uiteenzetting van deze sprekers 
was het resultaat van gesprel<ken en 
vergaderingen op afdelingsniveau. 

Op organizatorisch arrondissemen
teel niveau werden heel wat interessan
te suggesties gedaan ten behoeve van 
het arrondissementeel bestuur. Op het 
nationaal politiek niveau kwam tijdens 
de gesprekken en de daaropvolgende 
dialoog, telkens opnieuw de drang naar, 
voorom een meer agressieve kompro-
mislozerhouding aan te nemen De 
Volksunie was steeds de koploper en 
de enige en belangrijkste verdediger 
van het Vlaamse volk. 

De VU werd de jongste jaren met 

Afdellngsvlag voor VU-Gent St.-Pleters 
De bezige afdeling van VU-Gent St.-Pieters is een vlag rijker geworden 
en dat diende gevierd te worden. De afdellngsvlag werdgesctionken door 
peter Frans Baert en zijn echitgenote Lieve Van Tyghem. Het was dan 

ook passend dat ze samen met de vlag op de foto dienden. 

ANTWERPEN 
APRIL 

5 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door VU-Ekeren in zaal „De Boter
ham", Veltwycklaan 23. Van 13u30 tot 14u30. 

5 NIJLEN: Filmavond met TAK rond ,,amnestie". Inzaai Kempenland. 
Inkom 50 fr. Org.: VUJO-Nijlen. 

6 NIJLEN: Jaarlijks lentekoncert door fanfare Kempenland in zaal Ni-
lania. Aanvang: 19u30. 

6 SINT-KATELIJNE-WAVER: Arr. aktiedag tegen de dienstplichtver-
lenging in de parochiezaal, Elzestraat. Aanvang 14u. tot.... Org.: 
VUJO. 

6 WOMMELGEM: Dienstbetoon In Den Klauwaert van 11 tot 12 uur door 
Marie Louise Van Eester. 

12 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: Grote internationale Play-backshow 
in de parochiezaal te St.-Jozef-Rijkevorsel. 1 e prijs: 5000 fr., 2e 3000 
fr en 3e 2000 fr. Org.: VU-Rijkevorsel-Merksplas. 

12 PUTTE-GRASHEIDE: 3de Breugelavond inzaai,,Van der Borght", 
Mr. Van der Borghtstraat 150 te Putte-Grasheide. Deelname • 250 fr. 
Aanvang • 20 uur Inschrijven bij Joris Halsberghe 015/23.44.33. Org.: 
vu-Groot-Putte. 

18 TONGERLO-WESTERLO: Spreekbeurt door ir. Jet Van Dingenen 
over de M.O. en De Wilde. Om 20u30 in de ,,Kapellekeshoef". Inrich
ters: Sint-Maartensfonds Kempen. 

18 NIJLEN: Samenkomst in zaal Kempenland voor dropping. Om 20u. 
Org.: VUJO-Nijlen. 

19 STABROEK: Erwin Brentjes met TAK-film over Amnestie. In zaal het 
Schuttershof. Org.: V.K. De Geuzen 

19 EKEREN: Jaarlijks Lentebal in zaal ,,De Boterham", Veltwycklaan 
23. Deuren 20 u., aanvang 21 u. Inkom 100 fr. Org.: VU-Ekeren. 

19 NIJLEN: Pannekoekennamiddag FVV vanaf 14 uur in Kempenland. 

woorden ingehaald door andere Vlaam
se partijen, de daden bleven echter 
achterwege. Opnieuw moet de Volksu
nie een meer Vlaams-radikale politiek 
voeren, waar geen plaats is voor kom-
promlssen. Het Vlaams geld moet in 
Vlaamse handen gehouden worden! 

VUJO 
De spreker van de arrondissemente

le VUJO hield een duidelijke en korda
te tussenkomst. Wil de jeugd geloven 
m zijn leiders, dan moeten de leiders 
duidelijk zeggen wat ze willen. Willen ze 
het Vlaamse volk dienen of willen ze als 
unitaristen hun eigen volk laten beste
len. Maak schoon schip in de politiek, 
sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid 
moeten onze bouwstenen zijn, dan al
leen staat de jeugd klaar om te vechten 
voor eigen mensen. 

De arrondissementele VUJO-
voorzitter. Luk Eekhoudt, eindigde met: 
voor ons hoeft België echt niet, maar 
een eigen Vlaamse Staat, die hebben 
wij hard nodig. 

Slottoespraak 
Gewezen senator Bob Maes, sprak 

namens het partijbestuur de slot
toespraak uit. Hij benadrukte het be
lang en de rol van de Volksunie. De na
tionalisten zullen er altijd nodig zijn om 
te waken over de uitvoering van de be
loften gedaan door de andere partijen 
De Volksunie is nog steeds de koploper 
in de Vlaamse ontvoogding. Haar pro
gramma is voor een groot stuk uitge
voerd door andere Vlaamse partijen, 
weliswaar onder druk van de Volksunie 
en na vele jaren volhouden. Vandaag 
moeten wij opnieuw waakzaam zijn met 
verdubbelde inzet, om onze Vlaamse 
medemensen te geven waarop ze recht 
hebben. 

Kongresvoorzitter H. Van Driessche 
besloot het kongres om 16 u. 30 en 
dankt allen die hebben meegewerkt 
aan de voorbereiding van het kongres, 
in het biezonder het schepenkollege 
van de gemeente Zele voor de materië
le steun. 

„Kunst In de 
stad" wordt 
kunst In SInaal 

Na het welkomstwoord door 
A.Verbruggenkring-voorzitter, Fons 
Van Hoydonck, werd dit onmiddellijk 
duidelijk. Immers de spreker over 
,,kunst in de stad", Daniël De Smet, su
perior van het kollege en kultuurraad-
voorzitte, was wegens ziekte verhin
derd. Ondanks van kunst in de stad 
geen enkele andere spreker vrij was 
voor deze avond, had AVK-voorzitter, 
Fons Van Hoydonck, toch nog een ver-
vangprogramma in elkaar gebokst. 

Enige jaren geleden had hij samen 
met de kersverse zondagsonder-
pastoor van Sinaai, e.h. Patrick D'Hae-
nens, een diareeks over de Katharina-
kerk gemaakt. Hetwase.h. D'Haenens, 
die bereid werd gevonden deze te kom-
mentariëren. Aan de hand van deze di
areeks belichtte hij de geschiedenis van 
Sinaai en van de parochiekerk in het bij
zonder. Hij overliep de talrijke verbou
wingen aan de kerk door de eeuwen 
heen. Ook over de talrijke kerkschatten, 
brandglazen en schilderijen wist hij me
nig detail te vertellen. 

Het aanwezige publiek en het 
bestuur van de AVK waren e h. Patrick 
D'Haenens dan ook zeer dankbaar dat 
hij deze bijna in het honderd gelopen 
kulturele avond op zo'n meesterlijk en 
waardige manier heeft weten op te vul
len. De AVK hoopt in de toekomst 
beslist nog op zijn medewerking te kun
nen rekenen. RIa Baes 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 
4 EEKLO: Ijzerbedevaartavond met filmvertoning • 58e Ijzerbedevaart 

door Lieve en Rom Duprez. Gastspreker • Mark Boey. Aanvang: 20u 
in het Stadsauditorium, Garenstraat te Eeklo. Org. Dr.J Goosse-
naertskrmg i s m verschillende kulturele verenigingen 

4 ZOMERGEM: Spreekbeurt ,,Mijn belevenissen in de Waalse Raad" 
door Todn Van Overstraeten, het ,,enfant terrible" van de Waalse 
Raad Om 20u. in het parochiaal centrum, Dobbelaerestraat 140 te 
Zomergem. Org • Vlaamse Kring Zomergem 

4 GENTBRUGGE: Bormsavond n.a.v. 40 jaar terechtstelling. Filmen 
toespraak dhr H. Waghemans Dienstencentrum, Braem-
kasteelstraat 35-39 te Gentbrugge om 20 u Org : FVV-Gentbrugge-
Ledeberg. Iedereen welkom. 

5 LOCHRISTI: Kaas- en streekbieravond. Aanvang: 20u. in zaal De 
Schakel, Zevenekendorp 23 te Lochnsti. Org. Dr.J.Goossenaertsk-
ring Lochristi. 

5 GENT-BRUGSEPOORT: Kabaret-avond ,,Moereloere" om 20 u. in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, Gent (grote parking) Toegang • 
100 fr Deuren- 19 u Org : VU-Gent-Brugsepoort 

5 MALDEGEM: Overhandiging van de afdellngsvlag met als gastspre
ker Toon Van Overstraeten, in de bovenzaal van bistro,,Edelweiss", 
Nieuwstraat 25 te Maldegem. Aanvang om 19u30. Org. VU-
Maldegem. 

5 ERTVELDE: Tentoonstelling schilderijen van Guido Wolfaert in het 
,, Vlaams Huis de Veldbloem", Hoge Averijstraat 5. Deze tentoonstel
ling loopt van 5 april tot en met 27 apni. 

10 GENT-GENTBRUGGE:,,Brussel uit de koelkast ?!". Klank- en beeld
montage gevolgd door vraagstelling en diskussie. Om 20u. in Florak
ring, Teaterstraat 33 te Gentbrugge (Merelbeke-station). Org.: FW-
Gent i.s.m. Vormingscentrum Lod. Dosfel. 

11 DESTELBERGEN-HEUSDEN: Deelname van de Dr.J.Goosse-
naertskring Delstelbergen-Heusden aan VTB-kwis in zaal Berghine, 
te Destelbergen Aanvang-20u. 

11 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Lentefeest VU-Gentbrugge-Ledeberg 
in Cafetaria MPI, Broeders van Liefde, Jules Destreelaan 67 Gent
brugge (laatste gebouw op Privéweg). Gastspreker Karel Van Hoo-
rebeke, gemeenteraadslid. Kaastafel met stokbrood aan 150 fr p.p. 
Inschrijvingen uiterlijk 4 april op het Sekretanaat, Weverboslaan 26, 
Gentbrugge (31.19.41). 

12 AALST: ,,Vlaamse Culinaire Tafel" in feestzaal 't Kapelleke, Meu-
leschettestraat. Tafelrede door Paul Van Grambergen. Aanvang: 
18u30. Deelname in de kosten: 300 fr p.p.. Inlicht, bij de bestuursle
den. Org.: VU-Aalst-Centrum. 

12 ASSENEDE: 1 Ge Vlaams Lentebal. Aanvang: 20 u in de parochie
zaal. Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde. Org.: Vlaamse Vrien
denkring 't Leeuwke Assenede 

12 ZOTTEGEM: Jaarlijks gastronomisch etentje met als gastspreker 
Paul Van Grembergen. Parochiezaal van Sint-Goriks-Oudenhove In
schrijven tot 6 april op tel 091/60.22.68 Prijs: 750 fr. Org.- VU-
Zottegem. 

12 GENT: Geleid bezoek aan het openluchtmuseum van Bokrijk. Ver
trek van bus om 8u. aan de Koornmarkt te Gent, en om 8.15u. aan 
het St Pietersstation te Gent Org.: Dr.J.Goossenaertskring Gent. 

12 BASSEVELDE-ASSENEDE: 10e Vlaams Lentebal van VU-Groot-
Assenede in de Parochizaal te Bassevelde Kaarten in voorverkoop 
60 fr Ingang 80 fr Muzikale omlijsting-DJ Luc Deuren om 20 uur 

15 RUPELIVIONDE: ,,Japan-Deuitdaging voor Vlaanderen?". Studie
avond met dia's en lichtbeelden gebracht door de heren Saenen en 
Claes van Bekaert NV. In de Raadszaal gemeentehuis Rupelmon-
de te 20u. Org : A. Verbruggenkring. 

17 GENT-GENTBRUGGE:,, Vlaamse beweging en sociaal ekonomische 
visie" Klank- en beeldmontage gevolgd door vraagstelling en dis
kussie. Om 20u. m Florakring, Teaterstraat 33 te Gentbrugge 
(Merelbeke-station). Org.: FVV-Gent i.s.m. Vormingscentrum Lod 
Dosfel. 

18 GENT: FW-werk-weekend in Frans-Vlaanderen. Programma: o m. 
diareeks, gastspreker Walter Luyten, trip door Frans-Vlaanderen. Lo
geren in Hotel De Hollemeers te Dranouter, vol-pension voor 1600 
fr (autocar-trip met inbegrepen) Terug op 20 april. Inlichtingen: FW-
Gent, Bennesteeg 2, 9000 Gent (091/23.38.83). 

18 BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN: 12e Kleinkunstavond met Jan 
De Wilde en groep en als speciale gast Herman Elegast. In de zaal 
van de gemeentelijke jongensschool te Overmere. Innchters: Vlaam
se Vriendenkring en VUJO 

18 DESTELBERGEN-HEUSDEN: Algemene ledenvergadering gevolgd 
door Breughelavond en kleinkunst. Aanvang: 20u m het Stekkers
hof, Laarnebaan 99, Heusden. Org.. Dr.J.Goossenaertsknn 
Destelbergen-Heusden. 

20 SINT-NIKLAAS: Kaas-en wijnavond, met als gastspreker Toon Van 
Overstraeten, over het boek ,,0p de Barrikaden" Om 20u. in zaal 
Nectar, Driekoningenstraat 156 te Smt-Niklaas. Pnjs: 200fr. p.p. In
schrijven tot 15/4 bij Nelly Maes 776.49.74, Willy Toté 776 87 43, Hilde 
De Backer 776.32.61, Edi De Jonck 776.45.13, Frans Hilgert 
776.70.09, L. Van Hoeylandt 776.58.67. Org.: A.Verbruggenkring 
Sint-Niklaas. 

20 NIEUWKERKEN-WAAS: Kennismaking met de bergsport Rotsklim-
men te Mozet. Deelnameprijs - 650 fr. voor VUJO-leden, 800 fr. voor 
niet-leden. Vervoer, verzekering en huur materiaal inbegrepen. Org . 
VUJO-Nieuwkerken-Waas. 

OCMW-Lint 
Voor het rustoord zijn enkele 

vakante studentenjobs voor de 
periode half juni-eind au
gustus. Inlichtingen in het ge
meentehuis te Lint, tel. 
455.20.01. 

ZOeK€BC]6 
Trouwklederen te koop 
D Lange witte trouwkleren met sleep. 
Maat 36, 38, 40, alsook avondkledij. 4 
trouwers in één jaar. Tel. 03/353.60.19; 

Dnvtl 
MOORTGAT 

BREENDONK 
03-886.71.21 

DEPOT ANTWERPEN 
03-353.08.77 

DEPOT BRUSSEL 
02-478.71.21 
DEPOT GENT 
091-22.45.62 



18 Wj 
CVP-honger niet te sti l len! 

Nieuwe koalitie te Aarschot 
Wat velen reeds voelden aankomen gebeurde In de gemeente

raadszitting van 13 maart 1986. De rebellie van één PVV- en drie SP-
gemeenteraadsleden tijdens de zitting van 21 februari, waarbij en
kele belastingen werden afgeschaft en de opcentiemen werden ver
laagd tegen de voorstellen van de PVV-SP-meerderheld in, leidde tot 
een breuk tussen PVV en SP. 

De PVV liet er geen gras over groei
en en tekende onmiddellijk een nieuw 
bestuursakkoord met de CVP. 

Dit ging in de zitting van 13 maart ge
paard met wederzijdse verwijten van 
onbetrouwbaarheid en kontraktbreuk. 
De huidige CVP-PW-meerderheid be
schikt nu over 20 van de 29 zetels. 
Nochtans zal het bestuur van de stad 
er de eerstvolgende jaren niet gemak
kelijker om gaan. 

Schaduw-kollege 
Er wordt een CVP-PVV-schaduw-

schepenkollege opgericht. Ondertus
sen blijven de drie SP-schepenen in het 
officieel schepenkollege van dienst. 
Hun bevoegdheden worden overgeno
men door de vier PVV-schepenen (in-
kluis burgemeester). De inkomende en 
uitgaande briefwisseling zal waar
schijnlijk door de burgemeester afge
handeld worden. 

In het OCMW dezelfde situatie: de 
SP-voorzitter krijgt een CVP-
pottenkijker op zijn dak en in het Vast 
Bureau komt men tot een patsituatie: 
twee SP'ers tegenover één PVV'er en 
één CVP'er. Waarschijnlijk zal die nieu
we meerderheid de bevoegdheden van 
het vast bureau intrekken. 

De Volksunie-afdeling met twee ge
meenteraadsleden en één OCMW-
raadslid stelt zich duidelijk op tegen de
ze vulgaire machtswisseling. Uit hoofde 
van de PVV was er sedert enige tijd een 
wantrouwen gegroeid tegen de SP als 
koalitiepartner omdat de SP in Aarschot 
een klinkende verkiezingsoverwinning 
behaalde in oktober 1985 met de ge
broeders Schellens — André werd trou
wens senator. 

De SP dreigde de PW te overrompe
len en droomde reeds luidop van het 
burgemeesterschap na de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen. De PVV 
had ook in eigen rangen te maken met 
ontevredenheid ingevolge de hoge be-
lastingspolitiek. De stadskas werd alzo 
aangedikt met een reserve van liefst 
120 miljoen. Zonder zelfs de SP-
koalitiepartner te raadplegen tekende 
de PVV een nieuw bestuursakkoord 
met de CVP die hongerde van machts
wellust na negen jaar oppositie. In ruil 
krijgt de CVP enkele benoemingen! 
Van kiesbedrog gesproken! 

Hoe moet het 
nu verder? 

Het stads- en OCMW-bestuur zal er 
niet gemakkelijker en doorzichtiger om 
worden. De SP-schepenen en OCMW-
voorzitter, nu in de minderheid, zullen 
zich niet zo maar neerleggen bij deze 
situatie. De administratie zal niet meer 
weten op welk been te staan. De burger 
zal in het geheel niet meer weten bij wie 
aankloppen. 
De Volksunie-mandatarissen zullen 
niet aarzelen het ongerijmde van deze 
nieuwe situatie in het licht te stellen en 
de politiekers, van welke strekking ook, 
wijzen op hun verantwoordelijkheden 
ten aanzien van de bevolking. 

-^Tjy'^ten 
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LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als Icllent. 

Is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meesterkleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met zijn 1 000 m' winkelruimte - zijn parking voor 
200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches 
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie
shop iets drinkt 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

Aartselaar 

<r:n"/ 

I 

Boomsesteenweg 35 

I SUCCES KLEDING M E Y E R S 
/ ^ D C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
W r C I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

BRABANT 
APRIL 

11 

11 

12 

12 

12 

17 

19 

23 

ZUUN: GespreksavoncJ met Toon Van Overstraeten , ,Van Nijvel naar 
Namen" in ,,De Linde", Petrus Basteleursstraat 105 te Zuun. Aan
vang : 20u30. Toegang gratis. Org.: Vlaamse werkgroep De Vrede 
vzw. 
TERVUREN: 21e VU-Lentebal in zaal ,,De Engel", tegenover de kerk. 
Begin om 20u30. Vanaf 18 u: kaasschotel met of zonder wijn. 
HALLE: VUJO-TD in de St.-Jozefzaal, Essenbeek. Deuren: 20 uur. 
OlEGEM: Spaghettifestijn in zaal Milde, Kerktorenstraat 22. Vanaf 
12 uur. Org.: VU-Diegem. 
DILBEEK: ,,Een partnerrelatie zit in de knoei; waar naartoe voor 
hulp? Welke hulp?". In Westrand te Dilbeek om 20 uur. Org.: Werk
gemeenschap Gielis Vanden Bossche. 
ETTERBEEK: Opening Vlaams-nationale Boekenbeurs met Willy 
Kuijpers om 20 uur in de Moriaan, Oudergemselaan 90 te Etterbeek. 
TIELT-WINGE: Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezin-
gen in de kleine zaal van het Cultureel Centrum te Winge. VU-Tielt-
Winge. 
ETTERBEEK: Konijntjeskermis VU in de Moriaan van 12 tot 22 uur. 
(-1- boekenbeurs). Ook op 13 april van 12 tot 16 uur. 
JETTE: 14e Bal van de Vlaamse Bond van'Gepensioneerden in de 
zalen van het St-Pieterskollege te Jette. Deuren om 19 u. 
HEVERLEE: Bestuursverkiezingen vanaf 19 uur in het Provisoren-
huis van de Parkabdij. Daarna (vanaf 20 u.) Vlaamse kaas- en bier
schotel. Prijs: 150 fr, kinderen 75 fr. Org.: VU-Heverlee. 
LENNIK: ,,Het leven doorheen de poëzie en literatuur" en ,,De he
dendaagse strafuitvoering, de gevangenis en h&ar alternatieven". 
Voordrachtavond in de raadzaal van het gemeentehuis van Lennik 
om 19u30. Org.: VZW Vlaamse Kring Lennik. 
HEKELGEM: Jaarlijks feestmaal in feestzaal,,Sportwereld", Brus-
selbaan te Hekelgem. Vanaf 18 uur. Ook op zondag 19 april van 11 
tot 20 uur. Org.: VU-Hekelgem. 
LEUVEN: Bestuursverkiezingen en Slotkantus VUJO-KUL in de bo
venzaal van ,,De Ton", Bondgenoenlaan 60 (tegenover Alma I) te Leu
ven. Vanaf 21 uur. Toegang en eerste vat gratis. 

Waar naartoe 
met dit land? 

Wie heden ten dage zijn weg nog 
vindt in de Belgische staatsstrukturen 
mag zich één van die zeldzame speci
alisten noemen. ,,Hoe moeilijker, hoe 
•liever" moeten de politici gedacht 
hebben. 

Kan het allemaal niet eenvoudiger? 
Een kijk over de grenzen kan nieuwe 
perspektieven openen. Daarom organi-
zeert het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel op dinsdag 8 en donderdag 10 
april, telkens vanaf 20 uur een kursus-
reeks met als tema ,,Waar naartoe met 
dit land ? Politiek regionalisme". Dit in 
huize Wetterick, Hoefijzerlaan 20 te 
8000 Brugge. 

Grondwetsdeskundige E. Vandevel-
de (RUG), zal de Spaanse en de Belgi
sche situatie analyseren en enkele be-
langrijkwekkende besluiten formuleren. 
E. Vandeveide is gekend om zijn bevat
telijke manier van voorstellen en ie
mand die zeker het debat niet schuwt. 

Inschrijven bij het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, 9000 Gent, of telefo
nisch 091-25.75.27. 

D Meet the British! Taalvak, vr. jong 
en oud, nr. Northampton en Leicester 
-H Exc. Londen, Oxford, Cambridge 
enz. Gratis folder, Vranckx, tel. 
02-251.55.64. 

Te Koop 
D Stencilmachien type 410 Gestet-
ner. Radiowageninstallatie megafoon, 
alles in goede staat. Te bevr.: Dore-
kenshoefstraat 7, Emblem. Tel. 
03/485.76.33 na 17 u. 
• Appartement te huur in De Haan aan 
Zee. Voor juli en 1/2 augustus. Opbel
len rond 20 u. 050/82.44.63. 

VAVV 1940-1945 
D Om tot de uitbouw van een Studie-
en dokumentatiecentrum te komen 
over de Vrijwillige Arbeidsdienst voor 
Vlaanderen (VAVV 1940-1945) worden 
oudleden van en dokumentatie over de
ze dienst gezocht. Kontakt opnemen 
met dr. G. Strauven, Budelpoort 41, 
3590 Hamont-Achel. 

Autorijden...! 
... miljarden mensen dromen ervan, 
maar het blijft buiten hun mogelijk
heden. 
Ons ligt het zó binnen handbereik. Via 
de autorijschool. 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 
Tel. 426.85.94 

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

Teorie-lessen alleen, rijlessen alleen 
of volledige opleiding, naar keuze. 

Ook lessen op automatische wagen. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
ubelen - Luslcrs • Oeschenkart ikele 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

openingsuren; t)i., woe., vri j . v»n 13 tot 19 u. 30 
Do . /at. van 10 tot 19 u. 30 
/ondax van M tot 18 u. 

Kfi /F .HSTRAAT 2 1740 TERNAT 02 582.22.22 
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VU-Arrondissementsraad OVD: 

Oostendse luchthaven 
's nachts openblilven! 

moet 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie Oostende-Veurne-Diksmui-
de, in vergadering bijeen op 23 maart 
1986, IS onthutst over de verklanngen 
van verkeersminister H De Croo Die 
had verklaard dat de nachtvluchten op 
de luchthaven van Oostende zouden 
viforden afgeschaft De VU ziet hierin 
een zoveelste strategie om bepaalde 
zogeheten deficitaire verkeersm-
frastruktuur m de regio Oostende af te 
stoten ten voordele van het privaat ini
tiatief en herinnert hierbij aan de beden
kelijke overdracht van de Regie voor 
Mantiem Transport naar Townsend 
Thoressen 

Uitwijkhaven 
De Volksunie vî ijst erop dat de lucht

haven van Oostende de tweede natio
nale luchthaven is en bovendien de na
tionale uitwijkhaven voor Zaventem 

Tevens beklemtoont de partij dat we
gens deze Rijksfunktie de nodige nati
onale financiële middelen moeten voor
zien worden opdat de luchthaven van 

Oostende de toegemeten opdracht op
timaal zou kunnen vervullen en stelt bo
vendien dat alle personeel dat kontrak-
tueel aan de Oostendse luchthaven ver
bonden IS ook daadwerkelijk in 
Oostende werkzaam zou moeten zijn in 
plaats van in Zaventem 

De VU wijst op het toenemende be
lang van de luchthaven van Oostende, 
zowel qua passagiers inzake vrachtver
voer, en verwerpt met klem de verplich
ting die de CVP-PVV-regenng aan het 
Oostendse stadsbestuur wil opleggen 
inzake bewaking en veiligheid Dit kan 
met als voorwaarde worden gesteld om 
de nachtvluchten, die overigens haast 
uitsluitend vracht behelzen, m stand te 
houden 

De Volksunie van het arrondisse
ment Oostende-Veurne-Diksmuide eist 
een duidelijke stellingname vanwege 
de regering Martens VI, vooral met het 
oog op het veiligstellen van de te
werkstelling in de reeds zo getroffen re
gio Oostende 

vu-familie bijeen te Alveringem 
In het gasthof de Dne Ridders werd 

het vijftiende ledenfeest van de plaat
selijke afdeling georganiseerd In zijn 
openingstoespraak verwelkomde voor
zitter M Wackenier de talrijke aanwe
zigen schetste de evolutie van de afde
ling sedert het ontstaan m 1970 

De hoofdbrok van de avond werd toe
vertrouwd aan 2 mensen uit eigen 
streek Gilbert Vanoverschelde gaf een 
duidelijk inzicht in de evolutie via de op
hefmakende perskonferentie van Euro
parlementslid J Vandemeulebroucke 
De Westhoek, als noodgebied werd in 
een scherp kontrast gesteld met de rij
kere gebieden van ons land De West
hoek heeft de steune waarop het recht 
heeft hard nodig Kwestie is alleen dat 
de stiefmoederlijke behandeling die de

ze regio te beurt valt tot het verleden 
gaat behoren 

Johan Vandenberghe zorgde voor 
een knalfijn muzikaal intermezzo Het 
was een aandachtige zaal die zich liet 
meeslepen in de diepzinnige teksten 
van de Vlaamse troebadoer 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst 
werd ook hulde gebracht aan uittredend 
voorzitter Henn Lemahieu 

Het feest werd bijgewoond door par
lementslid J Desseyn, arrondissemen
teel voorzitter O Heughebaert en talrij
ke Vlaamse vnenden uit de regio 

De Volksunie heeft zeker zijn slag
kracht bewaard in het uiterste hoekje 
van Vlaanderen (MA) 

vu-Sint-Kruis 
De Volksunie-afdeling Sint-Kruis 

(Brugge) organiseert de avond voor de 
nationale VU-Toekomstdag haar statu
taire verkiezingen Dit wordt gekoppeld 
aan het jaarlijkse ledenfeest 

Het uittredende VU-bestuur koos 
voor de gezellige formule van een etent
je met een boeiende spreker Daarvoor 
werd niemand minder dan Senaatsfrak-
tieleider Paul Van Grembergen ge
vraagd en bereid gevonden Hij zal de 
ongetwijfeld lekkere fondue-brokjes be
ter doen verteren door een spitsvondi
ge redevoering 

De verkiezingen en het feest grijpen 
plaats op 19 april om 20 30 u in kafee 
Smt-Elooi, vlakbij de kerk De deelna
meprijs bedraagt 350 fr (aperitief inbe
grepen) en inschrijven kan bij Boude-
wijn Van Vlaenderen, Moerkerkesteen
weg 515 (tel 35 2192) 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

6 IZEGEM-WandelingteWaregem,ol V W Verscheure Bijeenkomst 
in het Vlaamse Huis om 13u30 Org Wandelclub Vlaams Huis 

7 DIKSMUIDE 10-delige lessenreeks,.Spreken in het openbaar" In 
het Dienstencentrum, Maria Doolaeghestraat 2A te Diksmuide Tel
kens op maandagavond van 19u30 tot 22u30 Inschrijving bij G La
nden (051/50 18 87) of Vormingscentrum Lod Dosfel Gent 
(091/25 75 27) Deelnameprijs 2 900 fr 

8 BRUGGE. Kursusreeks ,,Waar naartoe met dit land ' Politiek regio-
nalisme" Om 20 uur m huize Wetterick Hoefijzerlaan 20 te Brug
ge OokoplOapnl Inschrijven en inlichtingen bij Vormingscentrum 
Lod Dosfel (091/25 75 27) 

12 WIELSBEKE: Jaarlijks Koud-buffet in het Kultuurcentrum „Leieland" 
teOoigem Gelegenheidstoespraak door Jean-PierrePillaen Inschrij
ving 400fr(biiJ Verfaille 056/66 76 88) Aanvang 20 u Org Vlaam
se Vnendenknng 

12 WAKKEN: Kaas- en Wijnavond in Hondiuspark, Oostdreef Daarna 
gezellig samenzijn Org VU-Wakken i s m arrondissement 
Roeselare-Tielt 

18 DIKSMUIDE: Een etentje en/of babbel met Toon Van Overstraeten 
in zaal Zonnestraat.Woumenweg te Diksmuide Om20u Deelname
prijs 325 fr (mosselen of biefstuk-frieten en 1 konsumptie) Inschrij
ven bij Jan Colaert (051/50 10 66a, Adelson Decat (51/55 53 20) en 
Gaby Landon (051/50 18 87) Wie met aan maaltijd deelneemt wordt 
verwacht om 21 u Toegang gratis Org Vlaamse Kulturele Vnen
denknng Diksmuide 

19 SINT-KRUIS: Afdelingsverkiezingen en ledenfeest Met als gastspre
ker Paul Van Grembergen Om 20u30 in kafee St Elooi Deelname 
in de onkosten 350 fr Inschrijven bij B Van Vlaenderen (35 21 92) 

vu-afdeling Oamme koos 
nieuw bestuur 

Op zaterdag 15 maart organiseerde 
VU-Groot-Damme op haar jaarlijkse 
mosselmaaltijd tevens de verkiezing 
van een nieuw afdelingsbestuur De 
bestuursleden zijn (alfabetisch) 

Lut Anseeuw, Adelis Buicke, Lidwi-
na Cordy, Ghisleen De Baets, Johan De 
Baets, Dirs Desramault, Hugo Lowyck, 
Jos Millecam, Patrick Naeyaert, Jozef 
Proot, Jan Reckelbus, Luc Reckelbus, 
Mariette Snauwaert, Reinhilde Bulcke-
Verbruggen 

De rangen zijn versterkt met 4 jonge
ren we wensen hen een goede Vlaam
se werklust toe in de VU-werking 
Damme 

Tijdens de bijeenkomst werd de ar-
rondissementele schaal van ,,Trouw 
VU-militant" uitgereikt aan dhr Werner 
Van Houtte uit Zedelgem, die de schaal 
dubbel en dik heeft verdiend Het was 
de arrond voorzitter Dhr Erwin Van-
driessche die de schaal overhandigde 

Het werd uiteindelijk een reuze gezel
lig feest, met heerlijke mosselen bereid 
volgens het geheim recept van Jozef 
Proot, en dankzij de totale inzet van de 
bestuursleden en hun echtgenote 
(-noot) 

Tot deze zomer op het Dams Breu-
gelfeest' 

ZOeK^EH]^ 
n 21-jange jonge dame, diploma re
gentes Ned -Engels-Geschiedenis, af
gestudeerd in 85, zoekt een passende 
betrekking, bij voorkeur in het on
derwijs 

n Alleenstaande vrouw zoekt werk als 
schoonmaaktser voor 2 uren/week met 
RSZ, liefst in de omgeving van Gent 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator, A Lonquestraat 
31, Gentbrugge Tel 30 72 87 

D VU-provincieraadslid, zelfstandige 
met kommerciele ervaring, zoekt werk 
(W-O VI) Die „Wij-lezer" die iets wil 
aanbieden schrijve naar prof Jef Mat
ton, VU-ondervoorzitter, Gust Desmet-
laan 11 te 9831 Deurie 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel na 19 u 03-2388840 

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 29 15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-2127 57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

verzeker U goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

(m^if (KKEND vftUKlK NOSMAKELAAI 

BRtDABAAN 61 BUS? 2I30BRASSCHAAT TEL 01 /Ó5U8 17 

PVBA BERT 

Assesteenweg )01 Ternat 
Tel 02 582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

a i T N STUDIO 
DANN 

02 428 69 84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 1993 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 4125 89 

WIJ bouvtfen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabrikat ie oms lagen - zakoms lagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 3 3 0 4 - 42 3 9 1 6 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 45 31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraat 126 

Tel 42619 39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V 

Algemene hout en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 331751 

054-33 11 49 
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Jerome Heyndrickx van de Verbieststichting: 

„Zoek je een hobby, 
leer dan Chinees..." 
Deze verrassende uitspraak komt uit de mond van 
Scheutistenpater Jerome Heyndrickx, sekretaris-
generaal van de Ferdinand Verbieststichting. Aan ken
nis van de Chinese taai ontbreekt het Jerome Heyn
drickx niet, aan doorzicht in de Chinese kuituur even
min. Beiden hebben er voor gezorgd dat hij in China 
zonder kompleksen het woord voert. Zo was hij begin 
dit jaar, op uitnodiging van de Chinese katolieke kerk 
de eerste gastdocent aan Chinese centra voor prieste
ropleidingen. Hij sprak er over het Tweede Vatikaans 
Concilie in het... Chinees. 

bewust Vlaming gebleven. Ik ben 
ook helemaal tegen het verlooche
nen van de eigen kuituur, dat is 
trouwens - als het over de Stichting 
gaat - een fundamenteel princiepe 
waar ik sterk in geloof. In deze tijd, 
hier en in China, laten jonge men
sen hun eigen tradities vallen en 
zoeken het in het vreemde. Op 
zichzelf is dat niet negatief, ver
keerd is echter dat velen hun eigen 
afkomst verachten en denken dat 
„het ginder" allemaal veel beter is. 

J EROME HEYNDRICKX is 
afkomstig van Haasdonk in 
het Waasland, studeerde 

in St.Niklaas en nadien teologie te 
Leuven. De jonge Scheutist vertrok 
in 1957 met 11 konfraters naar Tai
wan, 3 bleven in Nationalistisch 
China, 9 reisden door naar de Fili-
pijnen. Naar het Chinese vasteland 
was niet meer mogelijk, honderden 
Scheutisten hadden in 1949 China 
moeten verlaten, alleen de missies 
in Hongkong en Taiwan waren 
overeind gebleven. 

In het spoor 
van Verbiest... 

J. Heyndrickx: „Naar China 
gaan, daar had ik nooit aan getwij
feld. Het was vooral de beschaving 
die mij aansprak en het feit dat de
ze ouder was dan de onze. Wij gin
gen in die tijd naar China volgens 
het traditionele beeld van de mis
sionaris, maar met in ons bin
nenste de nieuwe ideeën die ach
teraf doorgebroken zijn in Vatica-
num II, namelijk de eerbied voor 
andere godsdiensten en andere 
kuituren. Wanneer ik vandaag ga 
zoeken waarom de Verbieststich
ting opgericht werd dan moet ik tot 
die tijd teruggaan." 

WIJ: Wat was uw opdracht in 
China? 

J. Heyndrickx: „Ikben in China 
als missionaris werkzaam geweest 
van 1957 met een onderbreking 
van 7jaar. Tijdens die periode ben 
ik 5 jaar provinciaal geweest in Tai
wan en daarna nog eens 7 jaar 
vikaris-generaal van de orde te Ro
me. In Taiwan was ik vooral werk
zaam bij seminarie-studenten, ik 
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Het embleem van de stichting: Fer
dinand Verbiest is nooit ver weg... 

ben daar ook met een instituut voor 
lekenvorming begonnen en gaf er 
pastorale teologie. In Taiwan heb 
ik ook twee jaar Mandarijns ge
leerd, het algemeen beschaafd 
Chinees. Tussendoor ook studies 
gedaan in Parijs en aan de Loyola-
university in Chicago." 

WIJ: Bent U achteraf bekeken 
tevreden met uw China-keuze? 

J. Heyndrickx: „Ik heb de helft 
van mijn leven in China doorge
bracht en heb daar nooit spijt van 
gehad. Ik voel mij zeer dicht bij de 
Chinezen, maar ben ook een zeer 

Jerome Heyndrickx: „Binnen de vierzeeén zijn alle mensen broeders" 
in deze oude Chinese spreuk liggen de doelstellingen van de Ver

bieststichting!" 

„ Wij hebben een 
verleden in China" 

In 1983 begon de stichting onder de mantel van de 
KU-Leuven het echte studiewerk en werd naarde West
vlaming Verbiest genoemd, wellicht de meest geken
de (en omstreden I) Vlaming in China. De Stichting be
schikt ook over een afdeling Geschiedenis die reeds 
heelwat werk presteerde en nog wat fraais achter de 
hand heeft. 

E Vlaamse aanwezigheid in 
China is biezonder groot 
geweest, gaande van 

Willem van Rubroek die nog vóór 
Marco Polo in Mongolië vertoefde. 
Twee jaar geleden werd zowel in 
Vlaanderen als in China Rubroeks 
reisverslag heruitgegeven. Er is 
ook het werk van de Scheutisten
pater Mostaert die de belangrijkste 
Mongoliëkenner wordt genoemd 
en die over taal, gebruiken en ge
schiedenis van Mongolië gepubli
ceerd heeft. 

J. Heyndrickx: „Wij hebben 
een verleden in China en het loont 
de moeite het te kennen. Binnen
kort verschijnt een studie over de 
onbekende maar belangrijke Me-
chelaar pater Couplet, een man die 
nog meer dan Verbiest een rol 
gespeeld heeft in de verhouding 
tussen het Westen en China. Op 
het einde van de vorige eeuw wa
ren wij na de VSA het land dat de 
nauwste kontakten had met China, 
nog voor Groot-Brittanië en Frank
rijk. Zo hebben de Chinezen hierbij 

ons geleerd dat een klein land een 
eigen industrie kan opbouwen en 
dat deze - zoals bij hen het geval 
was met de Britten - niet door 
vreemden moet geleid worden. 
Een figuur uit het recente verleden 
die ons met China bindt is Lou 
Tseng Hsiang, de Chinese eerste-
minister op de Vredeskonferentie 
te Versailles. Lou Tseng werd ach
teraf benediktijnermonnik en als 
dom Celestin ere-abt van de Gent
se St.-Pietersat)dij, hij ligt in Lop-
pem begraven. Oh, er zijn tal van 
elementen die ons met China ver
binden. Vanuit die wetenschap 
wordt de drempel tot dit verreJand 
een stuk lager. Hoe vaak hebben 
Chinese akademici niet aange
drongen om samen de betrekkin
gen tussen onze beide landen te 
bestuderen..." 

Wie om een of andere reden wil 
meehelpen of meer wil weten over 
de Ferdinand Verbieststichting 
neemt kontakt met het Atrechtkol-
lege, Naamsestraat 63 te 3000 
Leuven. 

Ik geloof trouwens dat men een an
dere kuituur pas goed kan waarde
ren als men eerst de eigen kuituur 
kent. De antropoloog prof. De 
Boeck waarschuwde: „Om een 
vreemd volk te begrijpen moet men 
zelf eerst genoeg Vlaming zijn!"." 

WIJ: Zijn er dan geen paralel
len tussen Oost en West? 

J. Heyndrickx: „Oosf/sOosf en 
West is West, en die twee zullen 
mekaar nooit ontmoeten. Ik heb dat 
nooit willen aanvaarden. Maar het 
is wel zo, het gaat inderdaad om 
twee verschillende werelden. Wij, 
met onze logika en direktheid; zij, 
met hun aanvoelen en intuïtieve 
kracht. Wij gaan direkt op de man 
af, zij doen dat zeer omzichtig. Dat 
wordt in het Westen verkeerd be
grepen. De mensen hier zeggen 
dat ge een Chinees niet kun ver
trouwen. Volgens mij is dat de 
grootste belediging die men een 
Chinees kan aandoen. Ik ben ervan 
overtuigd dat die argwaan het ge
volg van de kommunikatieproble-
men is. Dat Chinezen omwegen 
gebruiken om ergens te komen is 
geen vorm van oneerlijkheid. De ja
ren China hebben mij geleerd dat 
er veel meer gelijkenissen zijn dan 
verschillen, vooral als je met gewo
ne mensen omgaat. Daarom staat 
bij de Stichting de persoonlijk ont
moeting vooraan, veel meer dan de 
materiële uitwisseling van schilde
rijen en dansgroepen. Een ontmoe
ting tussen Oost en West is vooral 
mensen ontdekken." 

Kom en zie! 
WIJ: Kulturele uitwisseling is 

een mooi begrip... 
J. Heyndrickx: „Wij hopen te 

kunnen waarmaken dat het tot een 
ontmoeting tussen mensen komt. 
Hoe doen wij dat ? Door Chinezen 
naar hier te brengen volgens de for
mule „Kom en zie''. Kom zien hoe 
Vlaanderen en Europa zijn en wat 

ze zijn geweest, het negatieve en 
het positieve. „Kom enzie"ookon-
ze families. Volgend jaar brengen 
wij dan mensen van hier naar gin
der. Dat wordt dan niet zomaar een 
reis maar een kennismaking die 
goed is voorbereid." 

WIJ: Is de taal daarbij niet het 
grootste probleem? 

J. Heyndrickx: ,,Alhoewel Vla
mingen gekend zijn om het gemak 
waarmee ze vreemde talen aanle
ren moeten wij ons inspannen om 
nog meer talen te kennen. Laat ons 
Chinees leren, dat is niet zo onmo
gelijk. Ik zou zelfs zeggen: doe het 
als hobby! Rationeel zoals wij zijn 
zul je onmiddellijk vragen: wat nut 
brengt zoiets ? Naast het feit van de 
hobby treed je in de brede wereld 
van een grote beschaving want je 
ontdekt het Chinese denken best 
langs de taal. Je kunt Laodze en 
Confusius rechtstreeks lezen va
nuit hun geschriften. En als je ooit 
op reis wil in China is de taal onont
beerlijk. " 

WIJ: Scheutisten hadden ooit 
een eigen China-school... 

J. Heyndrickx: „Ja, maar deze 
werd in 1950 gesloten. In het 
Scheut van voor mijn tijd leerde 
men zeven jaar Chinees. Die man
nen kenden 5000 lettertekens. Zo 
kenden ze wel de taal maar konden 
deze niet spreken, dat gebeurde 
dan wel ter plekke. Vandaag leert 
men in een taalschool 1500 tot 
2000 karakters, dat geeft dan recht 
op een getuigschrift van elementair 
Chinees." 

Wederzijdse 
waardering 

WIJ: Waarom werd de Ver
bieststichting opgericht? 

J. Heyndrickx: „De idee is ge
groeid rond 1978 toen China voor 
het Westen weer openging. Niet 
met de bedoeling een nieuwe ge
loofsverkondiging te propageren 
maar om de eenheid tussen kuitu
ren en godsdiensten te bewerken. 
Nu de wereld kleiner en kleiner 
wordt stel ik mij de vraag op welke 
manier kunnen wij ons met China 
verhouden ? Hoe kunnen wij een 
nieuwe relatie optmuwen die zinvol 
is voor hen en voor ons ? Vergeet 
niet dat China ook in ons geïnteres
seerd is. Veel mensen hadden hun 
twijfels over de politieke toestand 
in China. Het land is door een die
pe krisis gegaan, maar China 
wenst die tijd te vergeten. Het heeft 
eeuwen afgesloten geleefd, het 
werd door het Westen uitgebuit, 
vandaar de achterdocht tegenover 
ons. Een nieuwe relatie kan slechts 
steunen op respekt voor mekaar, 
op gelijkheid en op wederzijdse 
waardering." 

WIJ: China groeit uit tot een • 
wereldmacht. Laten wij dus goe
de vrienden zijn... 

J. Heyndrickx: „Of China op 
korte termijn een ekonomische 
macht wordt betwijfel ik. Het 
Westen ziet er natuurlijk veel kan
sen om goede zaken te doen. Zo
lang dat op een wederzijdse voor
delige manier kan gebeuren is dat 
goed voor beiden. Maar nog eens, 
China schuwt het imperialisme, de 
Chinees is als zodanig geen agres
sief mens en China geen agressie
ve natie. Als het verachting van an
dere volkeren gewaar wordt verzet 
hetzich. Ook dat heeft het verleden 
geleerd..." (M.V.L.) 
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