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KUMULATIES 

MIJNHEER MARTENS 

Ter gelegenheid van het opnemeri 
van Uw taak, heb ik, namens de Volks
unie uit het arr Brugge-Torhout-Kust 
de plicht Uw biezondere aandacht te 
vragen voor volgende punten 

• De nieuwe titulans op het departe
ment van openbare werken — toeval
lig ook met dezelfde bevoegdheden 
gelast in de regering van Uw voorgan
ger — zou in de loop van december 
1978 hebben beslist dat het investe
ringsprogramma voor de zeewaartse 
uitbouw van de Zeebrugse haven ver
diende te worden herzien, minstens te 
worden afgeremd Met dergelijke be
slissing kan in geen geval ingestemd 
W I J menen U dan ook te mogen vra
gen terzake onmiddellijk duidelijkheid 
te geven en uitdrukkelijk te bevesti
gen dat de raamovereenkomst voor 
de havenwerken Ie Zeebrugge door. 
Uw regering stipt en volledig zal wor
den uitgevoerd 

• De nieuwe titularis op het departe
ment van verkeerswezen — toevallig 
ook met dezelfde bevoegdheden ge
last in de regering van Uw voorgan
ger — zou rond de jaarwende van 
1979 de samenstelling en bevoegdhe
den van de beleids- en adviesorganen 
voor de diverse toeristische sektoren 
bijna ongewijzigd hebben bekrach
tigd 
Herhaaldelijk is gesteld, met enkel dat 
het leeuweaandeel van de toeristi
sche bedrijvigheid in Vlaanderen, en 
meer bepaald in W/est-Vlaanderen, is 
gevestigd, maar ook dat deze materie 
uitsluitend ressorteert onder de ge-
meenschapsautonomie 
Het IS onaanvaardbaar dat deze auto
nomie opnieuw wordt miskend We 
verzoeken U dan ook dringend tus
sen te komen om te laten orde op za
ken stellen 
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Vermits beide aangelegenheden voor 
de expansie en voor de tewerkstell ing 
van biezonder belang zijn, zult U be
grijpen dat kopij van dit bezwaar voor 
kennisgeving aan de pers wordt over
gemaakt 

G Van In, Brugge 

VLAAMSE FIERHEID 

Als een Franstalige politicus door de 
BRT geïnterviewd wordt, knipt men 
het bandje zodanig voor uitzending, 
dat een Nederlandse vertaling of sa
menvatting volgt Als een Franstalige 
door de TV geïnterviewd wordt, ant
woordt hij in het Frans en verschijnen 
de onderschriften Als Vlaamse politici 
een verklaring afleggen voor de Fran
se Radio, of voor de Franse TV ver
schijnen, IS het zelden of nooit nodig 
onderschriften te gebruiken De 
Vlaamse politici antwoorden toch in 
het Frans Willen zij daarmede bewij
zen hoe goede Belgen zij zijn, daar zij 
tweetalig zijn 

Ik verlang met dat Franse politici, 
zoals Nothomb niettegenstaande al 
zijn goede wil aan de Vlaamse luiste
raars of kijkers wil bewijzen hoe kreu
pel zijn kennis van het Nederlands is 
W I J spreken met van het Brussels van 
VDB (nu zijn Frans is met veel beter) 
Ik ken twee uitzonderingen nl Simo-
net en VBO-voorzitter Pullincks 
Ik denk dat alle Franstaligen reeds 
lang weten dat Hugo Schiltz — en 
vele Vlaamsnationalistische politici — 
vrij goed Frans spreken 

Voor de Vlaamse publieke opinie 
ware het vrij verheffend dat zij in het 
Frans zouden verklaren dat zij twee
talig zijn, maar principieel in het Ne
derlands zullen antwoorden 
Als Antoinette spreekt voor de Vlaam
se TV spreekt zij met alleen voor een 
vreemd land, maar voor haar vijandig 
land En zij doet het in haar taal En wij 
maar zeggen aan de doodgewone mi
litant «Spreek uw taal te Brussel», 
maar politici hoeven dat niet te doen 
voor TV of radio 

Bert Ruysschaert, Groot-Oostende 

MENAHEM BEGIN 

1913 Geboren in Brest-Litowsk uit 
joodse familie 
1939 Oorlog Duitsland-Polen Pools 
soldaat deserteert naar Rusland 
Wordt Russisch soldaat 
1941 Oorlog Duitsland-Rusland Emi
greert naar Palestina heel waarschijn
lijk met geheime Russische opdracht 
Wordt soldaat in het Britse leger 
1944 Deserteert opnieuw Wordt lid 
van de Irgoum Zvai Leumi, geheime 
terroristenorganizatie tegen Engelsen 
en Arabieren Wordt er de onbetwiste 
leider van 

24-4-46 Overval op militaire Engelse 
garage Aanwezige soldaten neerge
schoten 
22-7-46 Bomaanslag -op het King 
David hotel te Jeruzalem Was door 
de Engelsen als hospitaal ingencht 
Gevolg 97 doden en + 100 gekwet
sten (zieken en verpleegsters) 
Dec "46 Ontvoering van 3 Engelse 
soldaten Vreselijke marteling Hoofd 
op pnjs gesteld door de Engelsen 
1-3-47 Laat n officiersmess in de 
lucht vliegen 2 doden 
15-4-47 Probeert 'n internationaal R 
Kruishospitaal te laten springen Zwa
re schade 
12-7-47 Met hulp van Irgoun-kom-

mando ontvoert men 2 Britse solda
ten Mervyn Pane en Clifford Martin 
(19 jaar oud) Sadistisch gemarteld en 
met Ijzerdraad opgeknoopt Hun lijken 
met granaten vastgemaakt in n gracht 
geworpen Bij het wegruimen der lij
ken worden verschillende R -Kruissol-
daten en burgers gewond 
Ot 47 Overval op Barclay Bank 4 
politieagenten gedood Bank geplun
derd 
Febr '48 Overval op hospitaal in Jeru
zalem Moord op 3 verpleegde politie
agenten 
10-4-'48 Uitmoording van klein Pales
tijns dorp Deir Yassin 245 burgers 
vrouwen en kinderen uitgemoord 
Zo moet er nog zand zijn ' Menahem 
Begin Nobelprijs voor de Vrede ' i ' 
Of zullen WIJ maar zeggen het circus-
Nobel 

D P Boezinge 

De traditionele politieke partijen heb
ben steeds de mond vol van de 
onrechtvaardige verdeling van lasten 
en inkomsten Maar wat dan te den
ken van de kumulaties van inkomsten 
waaraan hun voormannen zich schul
dig maken Zouden de Volksunieparle-
mentsleden eens geen wetsvoorstel 
kunnen indienen b v samen met de 
CVP en de BSP om aan sommige 
ergelijke kumulaties een einde te ma
ken ' 
Waarom met wettelijk verbieden dat 
een burgemeester of schepen van 
een stad met meer dan 30000 inwo
ners terzelfdertijd parlementslid mag 
zijn"? 
Vooral het FDF de PSC de PS en de 
BSP zijn daar sterk in Hennneren we 
maar bv aan Vanden Boeynants 
schepen van Openbare Werken -
Stad Brussel parlementslid en minis
ter van Landsverdediging De FDF'ers 
zijn er ook met vies van en het typi
sche PS-voorbeeld burgemeester Cu-
dell van St-Joost-ten-Node, met zijn 
meer dan 30 mandaten 
Men zou ook nog een wetsvoorstel 
kunnen vragen om de kumulaties te 
beperken bij de universiteitsprofesso
ren BIJ het uitoefenen van een parle
mentair mandaat kunnen ze als zo
veel anderen verlof zonder wedde 
nemen 

Wat moet men bv denken van ie
mand als dhr Callewaert (BSP) gewe
zen krijgsauditeur professor aan de 
twee universiteiten, senator en minis
ter Die man kan toch met alle funkties 
full-time vervullen Met de Europese 
verkiezingen wordt het nog erger 
daar stapelen de dik betaalde postjes 
zich nog op Willy Declercq PVV-voor-
zitter advokaat, volksvertegenwoor
diger en toekomstig goed betaald 
Europees parlementslid 
Nog een paar andere voorstellen van 
onze volksvertegenwoordigers waar
om moeten zij de wedde trekken van 
minister en parlementslid"? 

Zou men diezelfde volksvertegen
woordigers met kunnen verplichten 
hun inkomsten kenbaar te maken, 
zoals bv in Zweden gebeur t ' ' 

FL Vilvoorde 

EEN VLAAMSE PVV'ER 

Wanneer men de voorzitter van de 
Vlaamse ('^V PVV bezig hoort dan 
schijnt het wel of de PVV een Vlaam
se partij IS geworden Maar hoe ver
klaart Willy Declercq dan bv het vol
gende een huidig of gewezen 
Vlaams PVV-gemeenteraadslid uit 
Gent (dhr Beyer) redaktiesekretaris 
bij de R FBF de man die in de gemeen
teraad van Gent meestal Frans sprak 
of een soort Nederlands, dat moeilijk 
verstaanbaar was is plots kandidaat 
op de Franstalige lijst van de Parti 
Liberal - PRLW voor de Europese ver
kiezingen •̂  Dat noemt de heer Willy 
Declercq waarschijnlijk de Vlaamse 
PVV'ers in Vlaanderen en Brussel Bij 
mijn weten is die heer Beyer nog altijd 
een vooraanstaande Gentse Vlaam
se (?) PVV er Nog een ander feitje 
Bij de verkiezingen van het zogenaam
de bureau van Kamer en Senaat 
bestaat er geen Vlaamse PVV meer 
maar sluiten de liberale frakties sa
men om bv de Franstalige Brusselse 
PL'er Mundeleer te verkiezen Idem 
voor hun vertegenwoordigers in de 
kommissies Dan bestaat er geen 
Vlaamse partij meer 
Met de CVP en de BSP is het met 
veel beter ook zij verdelen de manda
ten btoederlijk met de Franstalige 
P S C o f P S G H Gent 

WAT IS DE CVP? 

De CVP is een ongeloofwaardige 
opgedirkte, impulsieve Vlaamse 
straatmeid, die met iedereen het bed 
ingaat maar er altijd dik voor betaalt, 
met Vlaamse waarden, en daarna 
schaamteloos uitbazuint dat ze weer 
een overwinning behaald heeft 
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Harrisburg-aan-de-Schelde ? 
De radio-aktieve stoomwolk uit het lekke 
koelsysteem van de kerncentrale Three 
Mile Island was niet eens zo groot en lostte 
zich vlug op — zonder gevolgen? — in 
Pennsylvania's lentelucht. Onzichtbaar ech
ter blijft ze de hele wereld omhullen. Want 
zo de reaktorkern te Harrisburg dan uitein
delijk toch niet is gesmolten: het vertrou
wen in de kernenergie en in de geloofwaar
digheid van de voorstanders ervan smolt 
deze dagen als sneeuw voor de zon. 
De atoom-lobby had uitgerekend en voor
speld dat zoiets praktisch uitgesloten was, 
dat een katastrofe uitsluitend denkbaar 
was in dergelijke extreme omstandigheden 
dat ze niet een keer in een miljoen jaren 
zouden optreden. We zijn nog maar in de 
eerste twintig van die miljoen jaren en het is 
op het nippertje zo ver. Wat in de reaktor
kern te Harrisburg gebeurde is dagenlang 
buiten kontrole geweest. Indien het waar is 
dat een extreem aantal toevallige factoren 
de bijna-ramp veroorzaakten, dan is het 
even waar dat alleen toevallige factoren 
hebben belet dat de bijna-ramp een katas
trofe werd. Heel Pennsylvania is reëel be
dreigd geworden met het smelten van een 
reaktorkern en met een radio-aktieve 
stoomwolk van apocaliptische afmetingen. 
Bij de volgende generatie van kerncentrales 

— de snelle broeders — is het geen radio-
aktieve stoomwolk maar een regelrechte 
atoomexplosie die dreigt. 
Overdreven? Het drama is, dat niemand 
daarop een definitief antwoord kan geven. 
Het gezagsargument telt niet: tegenover 
een indrukwekkende lijst van geleerden die 
de kernenergie verdedigen als een bere
kend en aanvaardbaar risico, staat een 
minstens even indrukwekkende lijst van te
genstanders, Nobelprijswinnaars inclusief. 
Harrisburg schijnt eerder de laatsten gelijk 
te geven. 
Er zijn vandaag over heel de wereld slechts 
een 230 kerncentrales in werking. Over een 
paar tientallen jaren zal dat een tienvoud 
zijn, waaronder heel wat van de beruchte 
snelle broeders. Hoe groot wordt het bere
kend — en aanvaardbaar? — risico dan? 
Voor België stelt het probleem zich in een 
uitzonderlijke dimensie. Gelet op zijn bevol
king en zijn oppervlakte heeft ons land in 
heel de wereld de dichtste koncentratie van 
kerncentrales. Het paalt daarenboven aan 
de Westduitse en Noordfranse ballingsge-
bieden. De Maas, de Schelde en de Noord
zeekust zijn koelwaterpijpen geworden. 
Heel deze uitbouw van ons kernpotentieel — 
op basis weliswaar van een nijpend energie
tekort, maar ook van verkeerde prognoses 

en van een nog steeds wankele technologie 
— is gebeurd zonder enige demokratische 
kontrole. Hoe machtig is de atoom-lobby in 
ons land? In ieder geval machtig genoeg om 
een onomkeerbare en massale ontwikke
ling op gang te brengen, zonder dat er ook 
maar een seconde besteed werd aan een 
parlementair debat. 

Het energieprobleem is wereldwijd en inge
wikkeld. Harrisburg is er slechts een ele
ment van, zij het dan ook een bijzonder be
langrijk en onrustwekkend. We verklaren 
ons onbevoegd om dit probleem in het ka
der van een krantenartikel af te ronden. 
Onze onbevoegdheid spruit echter goed
deels voort uit een totaal gebrek aan dege
lijke en betrouwbare informatie ook over 
de wijze waarop het probleem zich speciaal 
ten onzent stelt. 

De konklusie dringt zich dan ook op dat Bel
gië thans dringend aan een kernstop toe is, 
in afwachting dat een fundamenteel debat 
gevoerd wordt in het parlement. En dit de
bat kan slechts met vrucht plaatsvinden, 
nadat een betrouwbare en deskundige 
kommissie — die geen verlengstuk mag 
zijn van de atoom-lobby — gezorgd heeft 
voor een grondige studie. 

tvo 

Geen Vlaams front 

Regering zonder toekomst 
Dat de bewindspioeg van Wilfried 
Martens ongehavend door het 
parlementair debat over de re 
geerverklaring zou geraken 
stond reeds op voorhand vast De 
matte kongressen waarop de vijf 
partijen het groene licht kregen 
voor de huidige koalitie hadden 
reeds de toon aangegeven 
Slechts een van deze kongres 
sen zorgde voor een verrassing 
dat van de CVP waar Tindemans 
bij handgeklap het voorzitter 
schap van de partij in de wacht 
sleepte Dit belangrijke feit maakt 
het ja woord van de CVP meer 
dan verdacht Het is nu voor me 

mand nog een geheim, dat het 
tussen Tindemans en Martens 
sinds maanden met meer boterde 
en dat de tweede ook als eerste-
mimster de gegijzelde blijft van de 
eerste 
Inmiddels is de CVP over haar er 
gen belofte heen scheep gegaan 
met het FDF en zonder de Volk
sunie Er zijn daarover enkele be
schouwingen inzake politieke mo
raliteit en betrouwbaarheid te 
maken maar die doen wellicht 
minder terzake Belangrijk blijft 
dat door de FDF aanwezigheid in 
de regering zonder het tegenge 
wicht van een Vlaams Front de 

Vlaamse stellingen danig worden 
verzwakt 

Men vergisse zich met deze re 
gering gaat van start zonder dat 
er, behalve wat de onmiddellijke 
faze betreft konkrete plannen of 
afspraken over de verdere 
staatshervorming zijn De ge
westvorming komt er, zonder 
waarborgen voor de toekomst 

De toekomst van de Vlaamse ge
meenschap te Brussel is onze
kerder dan ooit geen pariteit 
geen fusie van gemeenten geen 
financiële autonomie voor de ge 
meenschappen te Brussel geen 

regelingen op het gemeentelijk 
vlak 
Dat Brussel beperkt zou worden 
tot de 19 gemeenten, is slechts 
schijn Het is een voorlopige re
geling die straks, bij de gesprek
ken over de definitieve staatsher
vorming terug het voorwerp zal 
uitmaken van onderhandelingen 
en frankofone chantage De Fran 
staligen bevinden zich daarbij in 
de sterkste chantage-positie in
dien ZIJ geen toegang krijgen tot 
de periferie, dan bevriezen zij de 
toestand voor de Brusselse Vla
mingen zoals die thans is Die toe
stand IS, zoals gezegd, uiterst on
gunstig 
Er wordt, ook en vooral aan 
Vlaamse zijde wel eens beweerd 
en geschreven dat het een goede 
zaak zou zijn de definitieve 
staatshervorming naar het parie 
ment te verschuiven Intussen 
wordt echter de drieledige ge 

westvorming onomkeerbaar En 
wie IS zo naïef te geloven dat in 
het parlement, waar de Vlamingen 
sinds de rampzalige grondwets
herziening van 1971 hun meer
derheid hebben kwijtgespeeld en 
overgeleverd zijn aan de Fransta
lige grendel, nu plots alle Vlaamse 
eisen zouden kunnen ingewilligd 
worden"? Het verschuiven van de 
staatshervorming naar de onze
kere toekomst en naar het parle
ment betekent alleen maar, dat 
men geen oplossing heeft 

VU-voorzitter Schiltz vatte de po
litieke evolutie haarscherp samen 
in een enkele zin tijdens het Ka
merdebat de Vlaamse regering
spartijen staan voortaan voor de 
keuze, ofwel de regering in de 
steek te laten ofwel de Vlaamse 
eisen in te slikken 
Dat IS het rechtstreeks gevolg 
van het verbreken van het Vlaam
se Fronti 

Het unitair opzet 

Martens: zwijgen of.. 
Een professioneel waarnemer 
van de Wetstraat gaf onlangs, in 
een privegesprek met een aantal 
journalisten en politici, een vrj ori
ginele kijk op de ontwikkeling van 
het politiek leven in de jaren ze
ventig 
De tweede helft van de jaren zes
tig zo zegde hij, zagen de defini
tieve doorbraak van de gedachte 
dat de unitaire staat had afgedaan 
De traditionele unitaire krachten, 
die nog weinig of mets van hun in
vloed hadden ingeboet begrepen 
het teken aan de wand en namen 
zelf het heft in handen om te be
letten dat de herstrukturering van 
België meteen het einde zou zijn 
van de centrale macht De grond 
wetsherziemng van 1971, die de 
twee gemeenschappen ondanks 
hun numerieke ongelijkheid poli
tiek gelijkwaardig aan mekaar 
grendelde was hun werk Door 
deze hervorming die de Vlamin
gen paaide met de schim van kul 
tuurautonomie, namen zij voorlo
pig de druk van de ketel weg en 
kregen zij voldoende tijd om uit te 
halen tegen de federale krachten 
In 1974 zorgden zij voor de RW 

aanwezigheid in de regering en 
meteen luttele maanden later 
voor een onherstelbare klap aan 
de Waalse federalisten In 1977 
herhaalden ze die taktiek met de 
Volksunie die sindsdien een zwa 
re nederlaag inkasseerde en — ei 
zo na — aan een onherstelbare 
katastrofe ontsnapte Hun ambi 
tie zo vervolgde onze zegsman 
ligt thans hoger er moet nu afge 
rekend worden met de weinige 
federalisten in de traditionele par
tijen Het volgende^ slachtoffer 
heet Martens Al deze fazen zo 
besloot de man zijn begeleid en 
voorbereid en doorgevoerd door 
steeds weer dezelfde mensen 
met in hun midden Tindemans 
We laten deze analyse voor wat 
ze waard is De blote aaneenrij
ging van feiten en gebeurtenissen 
schijnt haar te bevestigen Maar 
het blijft een afhteraf-interprete 
ren en een tasten naar de werke 
lijke machtsverhoudingen 
Hoe dan ook men stelt op dit 
ogenblik een versterkt unitair of 
fensief vast Formateur Vanden 
Boeynants heeft het spel handig 
gespeeld alle Vlaamse eisen wor 

• • 

oen naar later verschoven, maar 
de macht van de unitaire staat 
blijft ongebroken 
Dit blijkt wellicht nog het duide
lijkst uit het bevriezen van de do 
tatie formule De gewesten en ge 
meenschappen krijgen 
genadiglijk de beschikking over 
enkele tientallen miljarden, terwijl 
de echte financiële macht onge 
broken centraal blijft 
Martens die in de grond een 
overtuigd federalist is heeft blijk 
baar begrepen hoe smal zijn ma-
neuvreerruimte is Hij laat zich het 
veld insturen met een programma 
dat opgesteld is door een umtarist 
— Vanden Boeynants — en hij 
wordt bewaakt door de umtarist 
Tindemans 

Is het daarom dat hij voor een 
ogenblik vrij emotioneel werd tij 
dens zijn repliek in het Kamerde
bat"? Het ogenblik namelijk waarin 
hij, bijna woedend toegaf dat de 
staatshervorming mede zou zor 
gen voor het behoud van een 
sterk centraal gezag 
Of deze intentieverklaring zal vol
staan om zijn doodvonnis op te 
schorten is een andere vraag 

Uitlaat, • • • 

Na een veel te lange winter is dit de tijd van de zwellen
de botten en van de eerste grote ontsnapping Ja, de 
wereld is er nog altijd, na de honderd dagen krisis en na 
Harrisburg En alhoewel het in dit kille voor/aar bijna 
ongelooflijk scheen er is nog een lente en een zomer 
Dus wordt de lucht boven onze snelwegen weer vrolijk 
gevuld met een gebalde lading uitlaatgassen Pasen 
anno 1979 
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TERREUR IN DE VOERSTREEK 

Zelfs film kijken wordt gevaarlijk 
José Happart en zijn «Action 
Fouronnaise» hebben het nog 
niet opgegeven om de zes lande-
lijk-rustige dorpjes van de Voer
streek verder te teisteren met ter
reur en geweld. Zelfs het 
inrichten van een filmvertoning 
door de Vlamingen is voor deze 
oproerkraaiers een meer dan vol
doende reden om helmen en stok
ken uit de lade te halen. 
Zo ook op zondagavond, 8 april. 
In het rijkskultureel centrum 
«Veltmanshuis» te St-Martens-
Voeren organizeren de Vlamin
gen een filmvertoning. Het pro
gramma vermeldt een reportage 
van het plaatselijk schuttersfeest, 
een film over de verschillende ak-
tiviteiten van het Taalaktiekomitee 
en als primeur, een verslag van 
de betoging van 11 maart. Op uit
nodiging van het Vlaams Aktieko-

mitee van de Voerstreek zijn ook 
een veertigtal leden van TAK op
gekomen om deze voorstelling bij 
te wonen. 

Reeds van bij de aanvang is de 
sfeer erg gespannen. Jongeren 
van de Action Fouronnaise, waar
schijnlijk nog niet bekomen van 
de magere opkomst en het over
wegend vreedzaam verloop van 
de 11 maart-manifestatie, sturen 
doelbewust aan op incidenten. 
Om aldus toch eens hun politiek 
geweld te kunnen afreageren op 
de zgn. ordeverstoorders van TAK 
en de 100 moedige Voerenaars, 
die ondanks alle risico's komen 
opdagen. 

De toegang tot de zaal wordt hen 
kordaat geweigerd. Als reaktie 
hierop moeten de TAK-autobus en 
verscheidene personenwagens 
het ontgelden onder een regen 
van allerhande projektielen. 
De eerste schermutselingen lu
wen en de reportage over de 
schuttersfeesten kan in «gespan
nen» kalmte gedraaid worden. Bij 
de eerste beelden van Schaar
beek en de Voer is het evenwel 
gedaan met film kijken. De elektri
citeit is uitgevallen. Volgens de 
Franstaligen toevallig. Maar zelfs 
bij de rijkswacht wordt bevestigd 
dat de hoogspanningsleiding ge
saboteerd werd. Geheel de Voer
streek zit zonder stroom. 

Vanaf dat ogenblik hangt er even
wei voldoende elektriciteit In de 
lucht rond het rijkskultureel cen

trum. Gehuld in een volslagen 
duisternis gaan Vlamingen en 
Walen mekaar te lijf. Het snel op
getrommeld dozijn rijkswachters 
houdt het bij een strategische op
stelling achter een combi en een 
beteuterd tellen van het aantal 
rake klappen. Een waar guerrilla
gevecht, door een der Vlamingen 
nadien vergeleken met de Brugse 
Metten. Ook nu geldt slechts één 
herkenningsteken in het nachtelij
ke Voeren: «Schild en vriend» of-
In ieder geval, deze konfrontatie 
bezorgt de plaatselijke dokter 
heel wat werk met licht gekwet
sten. Daarenboven moet een lid 
van TAK dringend overgebracht 
worden naar het ziekenhuis met 
een gebroken arm, verschillende 
beenbreuken en waarschijnlijk 
een hersenletsel. Volgens de offi
ciële versie zou de betrokkene 
zich misrekend hebben bij een 
sprong en in een beek terecht ge
komen zijn. Ooggetuigen bewe
ren evenwel dat Fons Madereel, 

zo heet het slachtoffer, bij een 
verrassingsaanval in de handen 
van Franstaligen gevallen Is en 
door deze met stokken en knup
pels bewerkt werd. 
Eens de hoogspanningsleiding 
hersteld, kan ook de orde her-

~steld. De rijkswacht kondigt een 
samenscholingsverbod af, en met 
de schrik om het hart kunnen de 
Vlaamse Voerenaars huiswaarts 
keren. Film kijken hoort er in de 
Voerstreek als ontspanning niet 
meer bi j ! 

De frankofone oproerkraaiers 
hebben hun doei bereikt: de sfeer 
in Voeren is eens te meer grondig 
verpest. De terreur blijft hoog op
laaien. Na de reusachtige flop van 
11 maart hebben een handvol 
frankofonen, onder leiding van 
J. Happart, nog niet begrepen dat 
de Voerstreek Vlaams grondge
bied is en bl i j f t Voor de Vlamin
gen een geklasseerd dossier. En 
daaraan zal geweld en terreur 
niets verhelpen! 

Vorst: kruimels 
voor Vlamingen • • • 

VU-gemeenteraadslid Herman 
Thuriaux blijft in de Brusselse 
gemeente Vorst optornen tegen 
discriminerende maatregelen 
van het FDF-gemeentebestuur. 
Na zijn klacht bij de goeverneur 
tegen onwettige straatnaambor
den, waarbij het Nederlands ge
weld wordt aangedaan, is hij nu 
gaan aankloppen bij de Vaste 
Kultuurpaktkommissie. 
Hij kent de administratieve mal
lemolen wei, maar toch bijt hij 
zich vast in alle middelen die 
voorhanden zijn om de gang van 
zaken in Vorst aan te klagen. 
Dit keer gaat het om centen. Bij 
de verdeling van subsidies in de 
gemeentelijke begroting krijgen 
Franstalige organizaties rijkelij
ke toelagen aangeboden, terwijl 
het veel bloeiender Vlaams ge-
zelschapsleven tevreden moet 
zijn met enkele kruimels. 
Verenigingen zoals Davids-
fonds, Masereelfonds, midden-
standsklub, tafeltenniskiub, yo-

gaklub en andere krijgen zelfs 
Öeen halve frank. Behalve de 
centenkwestie is er nog een an
dere klacht van raadslid Thu
riaux van meer fundamentele 
aard. Het gaat om de misken
ning door het gemeentebestuur 
van de Nederlandstalige soci-
aal-kulturele raad als adviesor
gaan. Een aanvraag, daartoe 
werd sinds 7 2 reeds herhaalde
lijk ingediend. 
Een officiële adviesraad voor 
de vreemde inwoners werd 
daarentegen inmiddels wél er
kend. 
In het communautair luik van de 
regeringsverklaring-Martens is 
niets voorzien om de Brusselse 
gemeentebesturen ertoe te ver
plichten de Vlamingen een poli
tieke stem te geven in het Brus
sels gemeentelijk beleid-
Thuriaux zal dus nog herhaalde
lijk en geruime tijd klachten 
kunnen indienen. 

Franse droom 
In een radiotoespraak schetste 
Maurits Coppieters, voorzitter 
van de Nederlandse Kultuur-
raad, treffend op welke wijze de 
nieuwe vijfledige regering in de 
startblokken werd gezet: 

«De regering van Wilfried Mar
tens start nu met de onomkeer
bare gewestvorming. Aldus gaat 
de Franstalige droom in vervul
ling. Brussel krijgt een gewest
regering met bepaald weinig 
waarborgen voor de Vlamingen. 
De gemeenten met taalminder
heden komen onder nationale 
voogdij. Die van burgemeester 
Nols niet. Daar zal een Fransta

lig minister van binnenlandse 
zaken over waken. 
De Vlaamse minister die niet 
met zijn voeten liet spelen 
moest weg. De- Franstaligen 
kregen ook pariteit bij de staats-
sekretarissen. En de heer Ou
ters krijgt op wetenschapsbe
leid de kans om er de Vlaamse 
achterstand nog wat te besten
digen. 
Wat heeft men het FDF beloofd 
voor zijn regeringsdeelname? 
Misschien toch vereffening van 
de miljarden schuld van al die 
Brusselse gemeenten, waar de 
Vlamingen zoveel klachten heb
ben?» 

De foto van Vladimir lljitsj 

L 

«Heureux les peuples sans histoire»... 
... maar dat is een boutade, een nauwelijks goedgeformuleerde gemeenplaats of een 
omgedraaide waarheid. Beaat-gelukkig kan alleen zijn wie geen verleden heeft. Wie 
geen geheugen heeft, geen gisteren en geen eergisteren, geen ijk waarop de dag 
van vandaag gemeten wordt kan wél beaat-gelukkig, maar niet gelukkig zijn. Het ge
luk ontleent zijn waarde aan de vergelijking met het anders-dan-gelukkig zijn. 
Buiten zijn eigen ervaringsgebied en verder terug dan zijn eigen korte leventje be
schikt de mens — zowel individueel als kollektief — slechts over een geheugen 
voor zover hij geschiedenis kent 

Geschiedenis is een van de weinige vakken die de mens écht in staat stellen om zijn 
eigen dimensie — in al haar grootheid en nietigheid — zuiver te schatten. Alleen wie 
historisch besef heeft, is gewapend om de eigen tijd op z'n juiste waarde te schatten 
en de toekomst onbevangen tegemoet te gaan. Wie jonge mensen wil vormen tot 
verantwoordelijke leden van een gemeenschap (en niet alleen maar tot onderdelen 
van een produktieproces of tot nuttige idioten), zal het vak geschiedenis hoog 
bovenaan in zijn bekommernissen schrijven. 

In het onderwijs gebeurt thans krek het tegenovergestelde. De jongste jaren is ge
schiedenis de assepoester van de lesroosters geworden. Op zeven jaar tijd is door 
allerlei hervormingen in het VSO-rijksonderwijs het aantal uren geschiedenis van 12 
op 3 teruggeschroefd. In de plaats is gekomen tot nog toe het vak maatschappelijke 
vorming. Jachtterrein voor iedere demagogie en voor alle experimenten. Voor uit
zonderlijk goede en gemotiveerde leraars weliswaar geen absolute handicap, omdat 
de uitweg naar de geschiedenis toch nog altijd blijft bestaan. Zoals vroeger voor de 

uitzonderlijke goede en gemotiveerde geschiedenisleraar de vergelijking van giste
ren met vandaag zich als vanzelf opdrong. 
Door een oekaze uit het Departement Onderwijs wordt nu ook de maatschappelijke 
vorming verbannen door sociale vorming. Geen kat die voorlopig weet wat dat zal 
zijn. Beetje sociale wetgeving, beetje ekonomie '^ In ieder geval verder dan ooit weg 
van het vak geschiedenis. 
Men kijke naar landen en regimes, die de geschiedenis uit het onderwijs hebben ge
bannen. In de Sovjetunie kan de zoveelste uitgave van de Sovjetencyclopedie vol
komen in tegenspraak zijn met de vorige: wie, behalve dan degenen die er onmid
dellijk bij getrokken waren, zal het merken ? 
Het eindpunt is de bekende foto van Lenin bij een van zijn grote toespraken in de 
stad die toen nog eventjes Petrograd heette: staande op een houten tribune, omge
ven door de groten van die dagen, met slechts één open plek die uitzicht geeft op 
een vaag stadslandschap. Zij die geen geschiedenis geleerd hadden, hebben nooit 
geweten dat op die plek Trotski stond, handig weggeretoucheerd toen die niet meer 
van pas kwam. 
Gelukkig komt het verzet tegen het afschaffen van het geschiedenisvak thans sterk 
op dreef ook en vooral aan de basis in het Rijksonderwijs. 
... en of we even Rodenbach mogen citeren ? Nee, niet die van het bier, de andere, 
die van de geschiedenisles: «in 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden 
zal.» « I 

dio Genes 
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G. DEBUNNE EN DE VAKBOND 

KOMMeriT/l^R 

Op het familiefeest van de socia
listische vakbond, tijdens het 
voorbije weekeinde, heeft sekre-
taris-generaal Georges Debunne 
alweer één van die stevige ver
klaringen afgelegd, die het politie
ke wereldje beroeren. Vormen 
dergelijke verklaringen van deze 
gehaaide politieke leider een vast 
bestanddeel in de Belgische poli
tieke aktualiteit, voor een aan
dachtig toeschouwer komt ze dit
maal niet totaal onverwacht 
Nadat het ACV en het ACLVB het 
regeerprogramma met de deur op 
een kier hadden afgewezen, werd 
gewacht op de gewoontegetrouw 
radikalere houding van het ABW. 
Welnu, G. Debunne liet er niet de 
minste twijfel over bestaan: het 
sociaal-ekonomisch luik van het 
regeerprogramma is totaal on
aanvaardbaar. De aangekondigde 
werktijdverkorting mag geen alibi 
zijn voor sociale afbraak. Met een 
dreigende vinger verwees hij 
naar de recente betoging tegen 
de loonstop en de vrijdagstakin
gen onder de regering Tindemans 
I. Het ABW zal niet de minste toe
geving doen, ook él wordt deze 
verdedigd door de socialistische 
ministers Claes en Spitaels. 

Nu Is het zo dat G. Debunne op dit 
ogenblik minder dan ooit terug
schrikt voor harde verklaringen. 

De sociale verkiezingen staan 
voor de deur. En de aanloop naar 
deze verkiezingen wordt over het 
algemeen gekenmerkt door een 
grotere verbale krachtpatserij en 
onderling sociaal opbod. Daaren
boven maakt het aanbod van de 
regering om in deze periode te 
praten, met alleen over werkti jd
verkorting maar ook over Joon-
matiging en bezuinigingen in de 
sociale sektor, de syndikalisten 
des te zenuwachtiger. 
Met het beklemtonen van de au
tonome rol en de specifieke op
dracht van de vakbonden t.o.v. de 

politieke partijen, zK G. Debunne 
op de goede golflengte. Tegen
over de aanbreng dat het in dit 
land steeds «lonend» is geweest 
de socialisten in de regering op te 

waarbij de politieke gewetensvrij
heid van de leden en het politiek 
pluralisme worden gerespek-
teerd, moet deze man met weten. 
Hij heeft meer dan de handen vol 

de vakbonden steeds recht
streekser betrokken worden bij 
sektoren waar hun verantwoor
delijkheidszin heel wat verder 
strekt. 

Vastgeroeste mentale groei 
nemen — de vakbond zou dan 
wel zwijgen en het «lastig zijn» 
opsparen tot bij een kristendemo-
kratisch-liberale koalitie — po
neert hij dat vakbeweging en poli
tieke partijen twee verschillende 
zaken zijn De Volksunie stelt 
reeds jaren dat de eenzijdige poli
tieke bindingen leiden tot een 
scheeftrekking van de demokrati-
sche machtsvorming. 
Maar zo zuiver en fris zijn de be
doelingen van de sekretaris-ge-

neraal met. Van een demokrati-
scher en zinvoller syndikalisme, 

met een unitair en radikaal links 
gevecht binnen de BSP De fede-
ralizering van de socialistische 
partij zit hem trouwens diep. Hard 
IS hij vorige zaterdag van leer ge
trokken tegen de regionale op
splitsing van de arbeidersklasse. 

De heer G. Debunne heeft hele
maal geen lichtpunt gebracht in 
de vastgeroeste mentale houding 
van de vakbonden. Integendeel, 
het is allemaal louter revendikatief 
gebleven, te uitsluitend gericht op 
de behartiging van groepsbelan
gen en deelprofijten. En dit terwiil 

De mentale groei bij de vakbon
den lijkt trager te verlopen dan de 
groei van hun machtspositie. En 
de regeringen kunnen of durven 
daar niet tegen op. 
Want zeldzaam zijn de politici in 
ons land, die man en paard noe
men en niet zwichten voor de 
chantage van hun eigen drukken
de achterban. Van zodra in Gent 
of Charleroi enkele honderden 
métallo's op straat komen, is het 
spel doorgaans wel gespeeld. De 
sociale partners moeten geraad
pleegd worden, maar uiteindelijk 

De 36-ureiistrijd 
W e gaan 36 uren werken. 
Althans einde 1981, zo staat 
het in de 
regeringsverklaring. 

Tweemaal voorwaardeli jk 
dus. Vijf jaar na de eerste 
vrijdagse vakbonds
stakingen voor de 36-
urenweek zou het dan zover 
kunnen zijn. Al blijkt na 
twee jaar eisen dat die 
verkorte werkweek er niet 
meteen en niet zomaar zal 
komen. En in 1982, wat dan? 
De eis voor 

BOUWEN? KOPEN? 
VERBOUWEN? 
BOUWGROND? 

WIJ LENEN JE TOT 100% 

werktijdverkorting stamt uit 
het jaar 1977, toen duidelijk 
was dat er in ons land 
steeds meer mensen 
blijvend werkloos werden. 

Een makkelijk 
rekensommetje leerde dat 

als iedereen een tiende 
minder zou werken er per 
tien werknemers één 
arbeidsplaats kon vrijkomen. 
W a t goed moet kunnen zijn 
voor 200.000 werkplaatsen. 

Noemden de patroons zoiets te 
gek om over te praten, de vak
bonden organizeerden stakingen. 
Telkens op vrijdag, sukses verze
kerd wegens het verlengde 
weekeinde. Tindemans I viel en 
elke partij schreef de werktijdver
korting in haar verkiezingspro
gramma. Maar nog voor het parle
ment bijeenkwam, verklaarde 
Tindemans II dat hij tegen de kor
tere werkweek was. 
Einde vorig jaar, Tindemans II was 
toen al weg, kwamen de vakbon
den hun eis voor de 36-urenweek 
stellen voor het interprofessio
neel akkoord. De patroons wei
gerden daarover te spreken. 
Geen akkoord met het VBO, maar 
ook geen met Fabrimetal. Inmid
dels werden in metaalbedrijven 
en enkele gewesten toch wat 
uren afgenepen van de week van 
40. Tal van loonakkoorden voor
zagen 39 en 38 uren. 
Nu komt een regering voor werk
tijdverkorting. Maafr een wet 
wordt het iet. Er is overleg voor
zien, er kan over de modaliteiten 
gepraat worden en er komen 
kompensaties. Loonstop, behoud 
van de belastingen, 15 % vermin
dering op de patronale bijdrage 
voor de (failliete) sociale zeker
heid en andere kompensaties aan 
het bedrijfsleven. 
De patroons zijn nog nooit zo rap 
geweest. Als schietgebeden 
kwam meteen hun stormvloed 
van reakties. En hoe kleiner de 
bond, hoe harder hij huilde. De 
plaatselijke metaalbazen hadden 
het over demagogie, de kristelij
ken van het VKW over zelfmoord 
en de kaderleden over hun pensi
oen dat zou in het gedrang ko
men. 

Elke bazenbond voorspelde dat 
er door vermindering van werk
tijd met meer werk ging vrijko
men, maar dat er meer ging moe
ten afgedankt worden. Er werden 

wiskundige bewijzen bijgehaald, 
in de zin van «wat moet bewezen 
worden». Maar de rekenma
chientjes stonden niet gelijk. Het 
VEV vond als eerste dat de 15 % 
afslag op de RMZ nog geen 
0,5 % waard was van de omzet. 
Voor het VBO was dat 2 % voor 
het VKW 2,5 %, voor Febeltex 
2,7 %. De verkorting van de 
werktijd met 1 0 % heet 11,11e 
verlies te geven van produktieve 
uren en 10,84 % meer te kosten. 
Enzovoort, in de zin van 
1 -1-1 = 3 of 3 - 2 = 2. Maar dan 
met veel bewerkingen en cijfers 
achter de komma. 
Net op dezelfde wijze lopen de 
patroons rood aan als zij profes
sor Franck de fiskale fraude zien 
berekenen. 200 miljard. Genoeg 
voor de jaarlijkse staatsschuld en 

de tekorten van de sociale zeker
heid, zonder dat bv. aan de oor
logsindustrie moet geraakt wor
den. En meer dan de helft daarvan 
valt te innen bij de 5 % rijksten 
van ons land. Ra, ra, wie zijn dat? 
Om bij de verontruste patroons te 
blijven, hoever zijn zij al gevor
derd met hun werkti jdverkorting? 
Wanneer dienen zij hun eerste 
voorstel in bij de nationale ar
beidsraad om de paar kleine wet
telijke aanpassingen door te voe
ren zodat wie deeltijds werkt ook 
zijn sociale rechten krijgt? 
Want dat deeltijdse werk was 
toch het patronale tegenvoorstel 
voor de 36-ureneis van de vak
bonden. En die 36 u r e n ' Worden 
er dat 4 en een halve dag van 8 
uren of 5 maal zeven en een beet
je, of wat meer vakantie'^ Of vier 
maal negen en drie dagen v r i j ' 
Want in die richting moet het toch 
gaan. En verder na 1981. Veel ver
der. Want er wordt gerationali-
zeerd, gecomputerizeerd. En nog 
veel meer wat allemaal het aantal 
werknemers betreft. 
Zoveel mogelijk vrije tijd voor zo
veel mogelijk mensen. Recht op 
vrije tijd. Vrije keuze van de vrije 
tijd. Geen slogans afgeschreven 
van een betoging van werkonwil-
lige werklozen, maar woorden uit 
de mond van de Vlaamse minister 
De Backer, van Kurt Waldheim 
van de Verenigde Naties en mi
nister van staat Leburton. Uitge
sproken weliswaar op een kon-
gres over de vrije tijd. En nu maar 
afwachten hoe lang men er over 
doet om de eerste stap te zetten 
in de richting van de dringende 
toekomst. pdb 

is het het politiek gezag dat de 
verantwoordelijkheid moet ne
men. 

Dat het anders kan met de ver
houding tussen het politiek gezag 
en de sociale partners in een de-
mokratie, wordt trouwens in 
West-Duitsland bewezen. 

knack 
Beveren 
In Beveren schijnt zich een wonder te 
voltrekken De voetbalklub van een 
provinciestadje, met louter amateurs 
als spelers, sart ii'j al maandenlang 
de nationale voetbalreuzen en hun 
duur betaalde prof-spelers De natio
nale titel ligt binnen puntenbereik en 
vandaag springt het kleine Beveren 
het trotse Barcelona in zijn nekvel, 
want het heeft nu zi)n zinnen gezet 
op mets minder dan de Europatieker. 
Zal zoveel overmoed worden afge
straft, of herhaalt zich hier het won
der van David tegen Goliath' Het 
grote Beverenverhaal, deze week in 
KNACK 

De echte Mozart 
Biografen van Mozart hebben hem 
aan het publiek altijd graag voorge
steld als een .,blijmoedig, trouwhartig 
jongmens" In werkelijkheid was hij 
een gokker, hanteerde hij in zijn brie
ven een skatologische taal en ge
droeg zich in vrouwelijk gezelschap 
allesbehalve als een heer Dat blijkt 
uit een nu pas in het Nederlands ver
schenen boek van Hildesheimer, 
waarvan Johan De Roey in Knack 
een bespreking geeft 

knack 
Ooggetuige 
in Jeruzaiem 
..Alsmaar wandelen wij in de bespij-
kerde voetsporen van tot de tanden 
gewapende patrouilles, voorop een 
knul met een veldtelefoop, anderen 
turend door de stilte, dat hoorbare 
zwijgen, waar onze stappen door 
breken Ineens kruist een jonge Ara
bier het smalle pad, een soldaat 
snauwt één woord, zo hard, een ver
bale kasseisteen De jongen staat 
roerloos, wordt een zijsteeg inge
duwd en afgetast. Wij lopen verder, 
als verschrikte schaduwen ." Oog
getuige Johan Anthierens seint van
uit 'Jeruzalem zijn dagboek naar 
KNACK 

Gevaert, in 't Duits 
„Ik heb wel eens last met mir en mich 
en ihr en ihnen', zei André Leysen 
vonge week in Leverkusen, op een 
perskonferentie van Agfa-Gevaert 
Dat was een beetje bescheiden voor 
een man die vloeiend Duits spreekt, 
getrouwd is met een Hamburgse en 
in nog al wat Duitse raden van be
heer zetelt. HIJ kwam de balans van 
1978 van de groep Agfa-Gevaert 
voorstellen, en die was met zo schit
terend Oorzaken' Daarover Toon 
Lowette, deze week in Knack 

knack 
Het VDB-plan 
Onze ekonomie is ziek, en zij die zich 
al i dokters aan haar ziekbed mel
den, blijken telkens weer kwakzal
vers te zijn Nu heeft VdB dus een 
sociaal-ekonomisch werkdokument 
geprezenteerd.waar kristen-demo-
l(raten en socialisten genoeg ele
menten in vonden om op basis daar
van een regering te vormen Maar 
wat houdt het i n ' De vakbonden ei
sen al lang arbeidsduurverkorting. 
Goed, VdB zal daar voor zorgen Het 
patronaat eist loonmatiging Ook 
goed, VdB regelt dat even De werk
lozen willen werk' Maar natuurlijk, 
VdB schudt 40.000 nieuwe werk
plaatsen uit zijn mouw.. Jammer ge
noeg IS een goed doordachte ekono-
mische politiek nog wat anders dan 
een koehandel, zoals blijkt uit de 
analyse van Jean-Pierre van Ros-
sem, deze week in KNACK. 
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24 UUR MARATHON 
Het was de Kamer aan te zien dat ze driekwart jaar werkloos 
is geweest Negen maand opgekropte frustraties ontlaadden 
zich m een stortvloed van sprekers bij de regeerverklaring. 
Vijftig volksvertegenwoordigers — een kwart van de 212 — 
kwamen op de tribune. De aanwezigheid van tv-camera's 
werkte deze woordinfiatie nog in de hand. De gewelddadige 
intrede van het elektronisch medium in het halfrond — met 
onverkorte uitzendingen uren aan een stuk — is bezig om het 
klimaat grondig te veranderen. De welsprekendheid wordt 
niet meer samengebald tot enkele lijntjes in de krant, maar 
vloeit de huiskamers binnen van De Panne tot Voeren. Deze 
direkt-aan-hüisservice brengt mee, dat de volksvertegen
woordiging zich genoopt voelt om ook de eigen kiezers wat 
mee te laten pikken. Door de bomen van de vele kleine en 
grote streekproblemen ziet men het bos van het eigenlijk de
bat niet meer. 
Nog een andere faktor heeft deze ondoorzichtigheid in de 
hand gewerkt De regeerverklaring zelf had weinig om het lijf. 
Martens kwam voor het parlement met een tekst, die steunt 
niet op eigen werk, maar op de door Van den Boeynants bij-
eengebokste dokumenten. Het communautair luik van deze 
regeerverklaring wordt goeddeels doorgeschoven naar een 
ongewisse parlementaire toekomst, terwijl de sociale part
ners het laatste woord zullen hebben over het sociaal-ekono-
mische luik. De essentiële dingen staan niet in de verklaring: 
2ij staan nog te gebeuren. Na Pasen of na Sint-Juttemis. 
De grote aandrang naar het spreekgestoelte en voor het ca
mera-oog heeft dan ook hoogstwaarschiinlijk niets te roaken 

met een herwaardering van het parlementair werk. Wel inte
gendeel: terwijl spreker na spreker mekaar opvolgden aan de 
voeten van de kersverse Nothomb, lag het halfrond er door
gaans lusteloos en half leeg bij. Het absenteïsme tierde we
lig. Toen maandag om 16 uur moest gestemd worden over de 
voorlopige twaalfden, bleek meer dan één vierde van de Ka
mer niet op post In de voormiddag had Nothomb al overleg 
gepleegd met de tv-jongens om hen er toe aan te zetten, de 
sprekers close in beeld te brengen en zo weinig mogelijk te 
laten zien van de onbezette banken. 
Dat het, na het verveeld «ja» van de kongressen der vijf rege
ringspartijen, een lusteloos debat zou worden viel wel te 
voorspellen. Vrijdag zorgde Schiitz voor een hoogtepunt, ter
wijl De Clercq niet uitgroeide boven de stereotiepen van zijn 
verkiezingspropaganda. Swaelen droeg behoedzaam het om
zwachteld ja-woord van de CVP aan, terwijl iedereen toekeek 
hoe de nieuwbakken CVP-voorzitter ad interim er op zou re
ageren. Tindemans bleef ondoorgrondelijk. 
In de lange maandagmaraton viel Gol op, vinnig en intelligent, 
maar vooral Vic Anciaux die zwaar uithaalde tegen het com
munautair luik van de regeerverklaring. 
Ondanks de goede voornemens van Nothomb en de fraktie-
leiders werd het dan toch weer nachtwerk tot in de prille och
tend. 

De Senaat mocht het allemaal nog eens netjes overdoen. Met 
bekwame spoed. Want na negen maanden werkloosheid en 
een koppel lange zittingen is men nodig aan de klokken van 
Rome toe-

Hu90 Sdiiltz: 

Voor Vlaanderen niets geregeld 
Met belangstelling werd uitgezien naar de tussen
komst van VU-partijvoorzitter Hugo Schiitz. Achteraf 
schreven verscheidene kranten dat hij scherpe kritiek 
op het regeerakkoord uitbracht terwijl de TV het over 
«een waardige tussenkomst» had. Hij hield zich aan de 
algemene beleidslijnen en handelde inleidend over de 
omstandigheden waarin deze regering tot stand kwam, 
zonder de VU zoals vijf jaar geleden, op veto van het 
RW. Toen protesteerde de VU omdat de Vlaamse posi
tie door dit veto werd verzwakt Nu werd opnieuw een 
regering gevormd zonder VU maar met het FDF, zon
der uitdrukkelijk veto tegen de VU, wat de zaak er al
leen nog erger op maakt Tegenover Franstalige een
dracht staat nu een verdeeld Vlaams kamp. Hugo 
Schiitz schetste dan het verloop van de gebeurtenis
sen en zei o.fn. 
«Ons voorstel werd vnj vlug aanvaard door de BSP en 
slechts na aarzeling ook door de CVP-formateur Van
den Boeynants heeft nadien zijn verrassing uitgespro
ken over dit stevige Vlaamse front 
Op 15 maart stortte de Vlaamse alliantie plots in elkaar 
WIJ hadden een overgangsfaze aanvaard op voor
waarde nochtans dat de Franstaligen op drie Vlaamse 
eisen ingingen 

Ten eerste de gemeenschappen en gewesten zouden 
een eigen financiële en fiskale verantwoordelijkheid 
krijgen 
Ten tweede in het bestuur van het Brussels gewest 
zouden de Vlamingen, naar het voorbeeld van het cen
traal bestuur, een evenwichtige vertegenwoordiging 
krijgen 
Ten derde de bevoegdheid van de gemeenschappen 
inzake persoonsgebonden aspekten van de ontwikke
lingssamenwerking — begroting van 7,5 miljard — 
diende erkend 
De Franstaligen wezen deze voorstellen van de hand 
en zonder overleg met ons gaf de CVP toe aan het ulti
matum van de heer Vanden Boeynants. nadien gevolgd 
door de BSP 
Ik had nochtans mijn partners gewaarschuwd dat het 
voorstel van 7 maart een met te overschrijden grens 
inhield Daarom heeft de Volksunie zich uit de onder
handelingen teruggetrokken Sedert 1974 is gebleken 
dat een minimale vertrouwenskwestie onontbeerlijk is 
om een eervol vergelijk na te streven 
De PS kon thans met genoegen konstateren dat 80 
pet van de eisen van de «declaration commune» 
gerealizeerd werd en dat mets onomkeerbaars voor 
de randgemeenten werd beslist» 

Hugo Schiitz herinnerde eraan, hoe in 1971 met de 
hulp van de P W de gewestvorming met drie werd in
geschreven en een nutteloze agglomeratieraad tot 
stand kwam, met een schijnpariteit De Vlaamse meer
derheid in de regering werd prijsgegeven en een in
houdsloze kulturele autonomie ingevoerd Omdat de 
Vlamingen beseften in 1971 gerold te zi|n gewest, hiel
den ze de uitvoering van artikel 107 quater achter Nu 
wordt tot de gewestvorming overgegaan zonder waar
borgen voor de Vlamingen te Brussel Evenmin wordt 
er iets in het vooruitzicht gesteld voor het wegwerken 
van de nasleep van de repressie De Vlamingen gaven 
met de voorlopigheid van de begrenzing van Brussel 
hun voornaamste wapen uit de hand Hugo Schiitz 
noemde het geen winstpunt, dat de staatshervorming 
naar het parlement wordt toegeschoven Intussen blijft 
de gewestvorming onomkeerbaar Een principieel ak
koord moet in het parlement worden bijgeschaafd 
maar de opties moeten in de regering gezocht worden 
Steeds opnieuw zullen de Vlaamse regeringspartijen 
voor de keuze staan ofwel de regering in de steek la 
ten of hun eisen inslikken Dat is het gevolg van het 
verbreken van het Vlaams front Er is wel een pro 
bleem definitief geregeld de beperkte bevoegdheid 
van de gemeenschappen en gewesten waarover nooit 
van gedachten werd gewisseld in het Vlaamse kamp 
De financiële, ekonomische en sociale macht is 
belanggrijker dan enkele pijnlijke aspekten van een 
communautair vergelijk De unitaire trend na Stuyven-
berg wordt binnen de regering versterkt en aangedikt 
Vanden Boeynants heeft het allemaal handig geregeld 

Alle Vlaamse eisen worden verlaagd, de macht van den 
unitaire staat blijft ongebroken 
Over de houding van de CVP tegenover de VU nam de 
partijvoorzitter geen blad voor de mond Hij zei perti
nent het volgende. 
«De CVP heeft steeds de Volksunie fel bekampt De 
ministers De Saeger en Vandekerckhove verklaarden 
openlijk dat zij de vernietiging van de Volksunie wen 
sten Een cultus van de macht heeft in de rangen var 
de CVP de plaats ingenomen van het klerikalisme 
Men moet eens proberen te leven in een maatschappij 
waarin alle media en organizaties door een partij wor 

den beheerst en gebruikt Geeft een deel van de CVP 
er de voorkeur aan zoveel mogelijk macht te behouden 
in gans België, tegenover een eerlijk federalisme dal 
verder gaat dan het kulturele of folkloristische"^ Be
schouwt men in de CVP de Volksunie als de enige hin
derpaal voor de volstrekte meerderheid"^ 
Die vragen zijn mij ingegeven door de ervaring die ik 
hier heb opgedaan o m door de houding van de minis
ters De Saeger en Tindemans In 1974 werden wij voor 
een ultimatum geplaatst, samen met het RW om op 
een dag en een nacht een gemeenschapsakkoora 
goed te keuren En toch was het bijna zover In 1977 
heb ik persoonlijk en van dichtbij ervaren hoe de heer 
Tindemans getracht heeft de Volksunie uit de regering 
te houden 
De gebeurtenissen van vorig jaar hebben bewezen dat 
het de bedoeling was om de Volksunie een dodelijke 
slag toe te brengen De vraag is dan ook of de ganse 
CVP het federalisme wil en in Vlaanderen een pluralis
me wil aanvaarden De eerste-mimster kan hierop posi
tief antwoorden, maar geldt dat ook voor de rest van 
het CVP-bestuur"^ Ik vrees dan ook dat die tweespalt in 
de CVP aanleiding zal geven tot ernstige moeilijkheden 
en tot regeringsknsissen 
Een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap is 
vrijwel onmogelijk, zolang op de door mij gestelde vra
gen geen antwoord komt 
Anderhalf jaar lang heeft de Volksunie deelgenomen 
aan de regering. Het is mijn wens geweest om, samen 
met de huidige eerste-mimster, de taak verder te zetten 
en het federalisme te verwezenlijken. Wij staan nu te
genover elkaar Dat komt omdat de Walen nog altijd 
niet begrijpen dat de Vlamingen volwaardige autono
mie wensen, zowel financieel als ekonomisch en een 
evenwaardige aanwezigheid te Brussel, ook onze 
hoofdstad 
Maar wij staan ook in de oppositie omwille van de hou
ding van de politieke vrienden van de eerste-mimster, 
die trouwens, op hun Kongres, het doodvonnis — zij 
het met uitstel — over de regering hebben uitgespro
ken. De eerste-mimster verdiende beter 
De Volksunie zal vastberaden de strijd voortzetten 
voor een volwaardig federaal zelfbestuur en een ver
draagzame pluralistische samenleving in Vlaanderen.» 
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Jachtwachters 
en stropers 
Kamerlid Vik Anciaux hield maandag zijn eerste 
speech als kamerlid sinds hij het staatssekretariaat 
voor Sociale Zaken en Brusselse Aangelegenheden 
verliet Hij had direkt de felle kritische oppositietoon te 
pakken toen hij vaststelde dat de regering geen recht
vaardige inkomensverdeling nastreeft. Hij verweet 
haar vooral de sociale zekerheid en de ziekteverzeke
ring over te laten aan de ziekenfondsen en de art-
sensyndikaten. «Men kan — aldus spreker — even
goed de bescherming van het wild overlaten aan de 
stropers»' Op dit niveau hebben kansarmen geen ver
dedigers. 
Op het tema overstappend van de bevoegdheden zei 
Vik Anciaux geen klaarheid te zien. Vandaar zijn vraag: 
raadpleeg de Raad van State over de eerste faze van 
de staatshervorming. De h. Anciaux had weinig goeds 
over de hervormingen, die zogezegd de Vlamingen in 
de welzijnsfaktor moeten bevredigen. Op het vlak van 
de staatshervorming schiet het regeerakkoord schro
melijk te kort, de bevoegdheden van de centrale in
stanties blijven te groot. Een echt tweeledig federalis
me komt er niet, men stevent integendeel af op een 
drieledige gewestvorming, waarbij de Walen ook finan
cieel zullen bevoordeligd worden en de Brusselse Vla
mingen in de kou blijven staan. Deze laatsten moeten 
niets goeds verwachten van de frankofonen, wanneer 
de Vlammingen het voorgestelde onthaalregime voor 
franstaligen in Vlaams-Brabant afwijzen. 
Trouwens de grenzen van de Brusselse agglomeratie 
liggen slechts voorlopig vast: «Moest voor een derge
lijk "resultaat" het Vlaams Front prijsgegeven worden», 
aldus tot besluit een combattieve Vik Anciaux. 

De Vlamingen voor 
Deze vrees opperde VU-kamerlid Frans Baert toen hij 
zei, dat indien de definitieve staatshervorming er met 
komt, de Franstaligen alleen via de overgangsfase hun 
eisen zullen zien ingewilligd en de Vlamingen niet. 
Frans Baert had het ook over het buitenlands beleid en 
stelde vast dat de bevolking weinig belang stelt in de 
Europese verkiezingen. Wij moeten daarmee rekening 
houden, ook met het feit dat het Europees parlement 
vrijwel machteloos zal zijn. Ook morgen zullen we nog 
centralistische staten hebben. In de regeringsverkla
ring spreekt men echter van federale strukturen. Dat is 
een eerste stap. De Europese eenmaking kan het bin
nenlandse federalisme bevorderen. In het kader van 
de beperkte bovennationale opdracht moeten we er
voor ijveren dat ook het Nederlands behouden blijft. 
Een opdracht geldt alvast het nieuw Europees parle
ment: erover waken dat een maximum aan veiligheid in 
de kerncentrales gewaarborgd blijft. Wat baat het te Ti-
hange maatregelen te treffen als in Grevelingen een 
even groot gevaar dreigt. 

Na over het landbouwbeleid en de ekonomische 
problemen in Europees verband gesproken te hebben 
zei de h. Baert, dat er in ontwikkelingssamenwerking 
van prestige-projekten moet worden afgezien. In ieder 
geval blijft de VU pleiten voor een splitsing van ABOS. 
Voor het overige, hoe zit het met de wapenhandel"? En 
met de waterverdragen met Nederland"? Argwaan is 
hier gewettigd. Frans Baert had eveneens een woord 
van waardering voor de persoon van premier Martens, 

12 APRIL 1979 

altijd in de kou? 
die hij destijds begeleidde bij zijn eerste stappen aan 
de balie te Gent. Dat belette spreker niet te besluiten 
met «boven de regering hangt een zwaard van Da-
mokles en eronder tikt een tijdbom»... 
VU-kamerlid Jozef Valkeniers herinnerde aan de voor
geschiedenis van de nieuwe regering, waarvan nie
mand begrijpt, waarom de CVP met de BSP en het 
FDF opstapt en niet met de VU. Hij stelde een reeks 
vragen in verband met de scheeftrekking van de finan
ciële middelen, over het zo vroeg opgedoekte Vlaams 
front, de bevoegdheden van het Vlaams gewest over 
het ganse Vlaams grondgebied, enz. Het werd de tota
le kapitulatie voor de Franstaligen! ' ' ' 
Bovendien werden twee door de VU beheerde kabi
netten thans onder één FDF-minister gesteld en moe
ten twee minder ervaren vrouwelijke staatssekretaris-
sen het opnemen tegen ervaren FDF-regeringsleden. 
Hij trok ook scherp van leer tegen de onevenredige 
verdeling van de dotaties en tegen de tergende wille
keur waarvan de Vlamingen in gans het Brussels ge
west dagelijks het slachtoffer zijn. Brussel wordt in 
handen van FDF-burgemeesters gespeeld met alle ge
volgen vandien. De regering zet de poort voor verdere 
verfransing wagenwijd open. 

Voor het sociaal-ekonomisch luik had de interpellant al 
even weinig waardering. «De elektroschok van de h. 
Van den Boeynants zal niet veel uithalen. Zulk een tera-
pie leidt in de geneeskunde over het algemeen tot po
vere resultaten... 

Minzaam en scherp 
Wie kamerlid Paul Van Grembergen slechts oppervlak
kig kent houdt hem voor een zeer minzaam man Dit 
dichterlijk aangelegd VU-kamerlid kan echter zeer 
scherp uitvallen zoals tijdens het debat over de rege
ringsverklaring bleek Na een zeer gunstig gekleurd 
portret van Wilfried Martens viel hij ongenadig uit 
tegen Tindemans en de CVP, die hij ervan beschuldig
de de VU in een valstrik te hebben gelokt en de Vlaam
se ontvoogding moedwillig te hebben vertraagd. Hij 
pleitte meteen voor een beter soort politici, met de 
medewerking van de media, die thans nog te veel aan 
personenkultus doen 

Wanneer amnestie? 
VU-kamerlid Joos Somers brak andermaal een lans 
voor amnestie met kracht van argumenten Dat de 
regering met van plan schijnt te zijn, daarvan werk te 
maken is ook één van de redenen waarom de VU 
tegen de regenng zal stemmen 

/^KTU/4LIT€IT 

Nu ons geld 
en niet morgen! 
VU-Kamerlid Jaak Gabriels handelde vooral over de 
sociaal-ekonomische toestand en noemde meteen de 
maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid nogal 
vaag. Waarom overigens kan men in overheidsdienst 
niet van het brugpensioen genieten? De h. Gabriels 
pleitte voor een beter sociaal statuut voor de werklo
zen en voor een rechtvaardiger pensioenstelsel voor 
40-jarige werklozen. Wat met de 25 % ten laste van de 
gemeenten van de wedde voor de tewerkgestelden in 
het Spitaelsplan"? Het biezonder tijdelijk kader zou tot 
een permanenter arbeidscircuit moeten uitgebouwd 
worden. 
Hij sprak ook over onderwijs en beroep, energiebeleid, 
het ontbreken van een afzonderlijk departement voor 
milieubeleid, de zo noodzakelijke uitbouw van het 
openbaar vervoer, dat voorrang moet krijgen. De Lim
burgse volksvertegenwoordiger hekelde ook de on
rechtvaardige verdeling van de kredieten ten nadele 
van Vlaanderen: «Waarom, aldus de h. Gabriels, past 
men het Dhondt-stelsel met toe op de verdeling van de 
gemeenschapsgelden"?» Hij besloot «Wij eisen nu wat 
ons toekomt en niet morgen!" 

VU-Kamerlid André de Beul stelde vast dat er tot nog 
toe weinig werd gehandeld over de basisstrukturen 
van de staatshervorming. De VU pleit voor drie ni
veaus: de gemeente, de gewesten en een levens
krachtige bovenbouw. De onevenwichtige samenvoe
ging van gemeenten heeft deze drietrapsstruktuur be
moeilijkt. De noodsituatie van de gemeenten, de 
weinige perspektieven voor een vernieuwd gemeente
beleid, te zware nieuwe lasten op de gemeenten enz., 
zijn zovele leemten in de regeringsverklaring. Ook de 
verbetering van de werking van het parlement blijft uit 
Waar blijft het politiek verlof voor parlementsleden"? 
Het zou hun onafhankelijkheid ten goede komen. Ook 
inzake informatika zijn er vele leemten. Waarom niet 
het Nederlandse voorbeeld volgen, waarbij een parle-
mentskommissie toezicht uitoefent, ook op de staats
veiligheid? Waarom staatssteun aan dagbladen en niet 
aan opiniebladen"? De h. De Beul besloot met een aan
tal vragen over het energiebeleid, de gevolgen van 
Harrisburg, de aardgasterminal te Zeebrugge e.d.m. 
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KERNRAMPEN 
Als s/ompeffers en spuitgasten 
maar paraat staan...! 

Het kon natuurlijk ook m Doel gebeurd zijn. Of m Tthange Of 
in het Franse Grevelingen Het had evengoed gekund dat de 
kerningenieurs van Harnsburg vandaag nog steeds hun 
ontegensprekeli jke waarheid konden verkondigen namelijk 
dat een kernramp in de PWR-centrales voor haast onmogelijk 
moet gehouden worden Niets is minder waar. Ten bewijze 
waarvan het Harrisburg-incident op spectaculaire wijze 
menig staathuishouden m rep en roer zette. Tot en met het 
mvestituur-debat van de kersverse regermg-Martens kreeg 
kernenergetische voetzoekers te verduren 

Dat de burgemeester van Tihange meteen zo gelaten duldt dat 
de pas beëdigde ministervan binnenlandse zaken zijn 
24-uren kernstop met instemming van de meerderheid van de 
nationale volksvertegenwoordiging ongedaan maakt, werpt 
een sombere schaduw vooruit op het sinds 7 6 
aangekondigde energiedebat in het parlement. 

Want, we moeten vaststellen dat de promotoren van de 
kernenergie tot nog toe ontsnapten aan elke vorm van 
kontrole van de wetgever, en dat bezwaren tegen kernenergie 
als pietluttige argumenten van « groene 
jongens »-zonder-onderscheid van de hand werden 
gewezen. . 

Eipenliik zou het ophefmakend nieuws moeten zijn dat de 
kerfysicus Erwin Bruce, Nobelprijswinnaar voor zijn 
wetenschappelijk werk inzake radio-aktiviteit, zopas nog 
verklaarde dat dertig tot veertig jaar zal moeten gewacht 
worden om de draagwijdte van kankerbesmetting bij de 
bevolking die in de schaduw van de Harrisburg-centrale leeft, 
vast te stellen... 

«Kernenergie is ondemokratisch 
van aard » (Knack) Ernstig kern
ongeval in dichtbevolkt gebied 
maakt 1 miljoen slachtoffers »(Fi-
nancieel-Ekonomische Tijd) Direk 
tie bevestigt maar bagatellizeert 
ongeval in kerncentrale Tihange » 
(FET) 

Nobelprijswinnaar Alfven Kerne
nergie IS in huidige vorm onaan
vaardbaar •> (De Standaard) 
«Rond Doel spat de modder 
hoog op » (Trends) «Kerntijd-
perk zit nu al vol barsten» 
(Knack) « Vlaamse kust wil peen 
kerncentrales» (Knack) «Snelle 
kweekreaktoren zegen voor of 
ondergang van de mensheid '^» 
(FET) «Franse kerncentrale be
dreigt West-Vlaanderen » (Spec
tator) 

Bouwvergunningen... ? 

Ondanks die talloze omslagverha
len en die sporadische parlemen 
taire vragen moeten we vaststel
len dat pers en Wetstraat-perso
neel tot op heden tekort is ge
schoten in haar (zijn) taak 
De pers timmert aan de politieke 
weg De politieke bewindslui leve
ren de bouwvergunningen af 
voor duivehokken en kerncentra
les 

Merkwaardige vastelling als bu
ren bezwaren hebben tegen de 
uitbreiding van een duiven- kip
pen- of varkenshok dan blijft de 
vergunning wel eens achterwe
ge Als een bevolking van een 
gemeente (zeg maar Andenne of 
Chooz (Frankrijk) zich massaal 
uitspreekt tegen een vestiging 
van kernindustne dan wordt aan 
dat protest evenzeer een «goed 
gevolg" gegeven Met een be
stendiging van uitbatingsvergun-
ningen en een politiekordon te
gen verontwaardigde manifestan
ten 

Kernenergie de beste tussentijd
se wissel op onze welvarende 
toekomst"? 
Het IS een biezonder zware gok 
Een spel met als inzet duizenden 
en duizenden mensenlevens Een 
zware hypoteek ook voor de 
komende generaties ' Om die nog 
immer emotioneel omstreden hy
poteek te lichten zouden we met
een vanavond onze Edison-gloei-
lampen moeten doven en kaar
sen aansteken De auto op stal 
laten De elektrische verwarming 
uitschakelen, en opnieuw de ko-
lenkachel of zelfs de houtkachel 
aansteken 

De diepvnezer in het annonce
blad zetten en de pekel kwistig 
gebruiken als bewaarmiddel En-

zoverder enzovoort Versobe 
nng i Omdat kernenergie een boe
man IS geworden Zijn die argu
menten wel ernstig ? 

Export-import 
Als er iets misloopt in een kern
centrale en er wordt t allen kante 
nogal emotioneel gereageerd met 
de eis om alle kerncentrales me
teen stil te leggen dan pakken 
ministrabelen steevast uit met ont
zagwekkende produktiecijfers 
die dienen gevrijwaard te wor
den willen we onszelf met de kon-
sumptiedas omdoen 
Een kwart van de energieproduk-
tie in dit land wordt verzekerd 
door kernenergie En binnen de 
vijf jaar wordt dat (hoe zit het met 
dat «moratonum» van Willy 
Claes"?) de helft van onze ener
gie-opwekking 
Kernenergie een noodzakelijk 
kwaad dus Is het dan echt 
nodig dat dit kleine dichtbevolkt 
land een kernavontuur waagt om 
bijvoorbeeld ruim de helft van de 
energieproduktie in de centrale 
van Tihange zonder verdere mi
lieuzorgen uit te voeren naar 
Frankrijk "? 
Terwijl we — vooral de Vlaamse 
gewesten — vanuit het Franse 
Grevelingen de kerngevaren met 
de zuidwestenwind invoeren 
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Minister Luk DHoore van ons 
dierbaar leefmilieu hengelt — zo 
herhalen persberichten van zijn 
politieke informanten — sinds ge
ruime tijd en vooral sinds januari 
van dit jaar naar informatie van 
de Franse instanties over de ge 
yaren en de preventiemaatrege-
en die de kernindustrie in Frans-
Vlaanderen voor onze gewesten 
Dmvat 
Op de Euro-top van milieuminis 
ters hengelde Luk D Hoore vong 
«weekend nog steeds vergeefs 
hij ving bot zonder pardon 
Er moet nu maar eens een einde 
komen aan dat verstoppertje spe
len i 

Minimum... 
Uiteindelijk moeten we immers 
vaststellen dat het kernenergie
dossier enkele onthutsende ele
menten bevat 
• BIJ de schaarse referendums 
die werden gehouden — bij ons 
en vooral in ons omringende lan
den — werd kernenergie met de 
vinger gewezen 

• Een kerncentrale gemiddeld 
per Belgische provincie een mini 
mum om komfortabel te overle
ven Niemand werd er tien jaar 
geleden over geraadpleegd toen 
de promotoren van kernindustne 
in stilte het sein op groen kregen 
• Kerncentrales rezen uit de 
grond als champignons op het 
moment dat de slaperige burger 
zich van geen kwaad bewust is 
en bouwvergunningen de stede-
bouwkundige inspekteur aan ver
reikende frustraties helpen 
Want dat duivenhok van U dat 
kan met Zelfs niet als het bij het 

krieken-der-dagen verrijst Maar 
die kerncentrale die gigantische 
milieu-gevaarlijke konstruktie die 
kan er wel komen ondanks het 
massaal protest van de omwo 
nenden 

W e zijn benieuwd voor het mo
ment waarop de Belgische rege
ring een afdoend antwoord geeft 
op de bezwarende elementen in 
het rekwisieten-dossier van de 
VU Waasland 
We zijn beangstigd door de 
vaststelling dat in de kerncentrale 
van Harrisburg vier rampendefek-
ten werden gemeld op drie maan
den tijd zonder een enkele ingrij
pende overheidsmaatregel als ge
volg waarbij uiteindelijk het vijfde 
kernincident afschnkwekkend we
reldnieuws werd 
De burgemeester van Tihange 
heeft na de burgervader van 
Doel zonder dubbelzinnigheid ge
meld dat bij een (op termijn te ver
wachten) kernramp niemand van 
de lokale overheid een precieze 
opdracht heeft om de burgerbe
volking aan de beste overlevings
kansen te helpen 
Als de nationale wetgeving (het 
parlement en vooral de regenng) 
met spoedig politieke verantwoor 
delijkheid neemt inzake het 
omstreden dossier over de kern
energie, dan zullen morgen 
de sjampetters de sergeanten 
van de brandweer en de dienst
doende politie-officieren-te-velde 
het kerngevaar in de vuurlinie 
moeten bestrijden Het gevaar is 
evenwel groot dat zij zullen ge
sneuveld zijn vooraleer zij de 
kans kregen zich in te graven 
(HDS) 

De rampenrisiko's van een kernpark 
DOEL — De kernramp van Harrisburg in de Amerikaanse 
staat Pennsylvania heeft bij de bevolking van het Waasland 
een aanzienlijke psychologische schok veroorzaakt 
Temeer omdat in Doef hetzelfde type PWR-kerncentrale (zij 
het van een andere firma) geïnstalleerd werd En bovendien 
zi|n er nog grootse plannen voor de uitbreiding van dit kern
park Het gaat met langer op dat politici, namens de regering, 
met algemene bewoordingen de bevolking trachten te sus
sen Nog steeds ligt een uitgebreid dokument van de Volks
unie-Waasland (februari 1977) onbeantwoord op het kabinet 
van Ekonomische Zaken en van Volksgezondheid. 
Evenzeer blijft het lang-beloofde energiedebat uit_ Waardoor 
de plaatselijke aktiegroepen slechts kunnen grijpen naar het 
wapen van de straatbetogingen en debatavonden. 
Omdat ZIJ dringender dan ooit op een deskundig en politiek 
verantwoorde repliek wachten, en het kernvraagstuk in enke
le knellende facetten belichten, stippen wij hierbij de voor
naamste elementen aan uit het Wase VU-dossier «De risico's 
van een kernpark» 

Onve i l i ge 
P W R - c e n t r a l e s 

W I J willen met lichtvaardig paniek 
zaaien doch evenmin de risico's 
minimalizeren Het ergste ongeval 
dat in een reaktor onder druk van 
het type van Doel kan voorko
men IS een uitvallen van het 
koelsysteem (LOCA) Het uitge
werkte veiligheidssysteem staat 
op dit ogenblik erg in vraag Het 
heeft bij labo-proeven nog nooit 
gewerkt 
Daarom moeten sluitende bewij
zen worden geleverd dat de aan
gewende veiligheidssystemen 
daadwerkelijk operationeel zijn 
Het koelsysteem kan bij kwaad
willigheid of sabotage tot enorme 
rampen aanleiding geven 
Overigens alle kleinere ongeval
len brengen besmetting teweeg, 
tot op grote afstanden Al deze 
ongevallen moeten voorkomen 
worden gezien de nawerking van 
schadelijke effekten een zware 
belasting dreigt te vormen voor 
de komende generaties 

Massa ' s rad io -
akt ie f a fva l 
Al dit afval is levensgevaarlijk en 
vaak kankerverwekkend Het 

duurt van tientallen tot tienduizen
den jaren eer het uitgewerkt is 
Het IS dan ook hoogst bedenke
lijk dat men doorgaat met derge
lijk afval massaal te producerea 
Doel I en Doel II geven 1 ton ra
dio aktief afval per jaar Men 
slaagt er voorlopig met in dit afval 
te verwerken Het moet vervoeid 
en bewaard worden Dit levert on
redelijk zware risico's voor onze 
streek en voor de generaties na 
ons 

Het uiterst giftige plutonium 
(120 kg) dat jaarlijks door Doel I 
en II wordt afgeleverd, JS grond
stof voor kernbommen en brand
stof voor kweekreaktoren 

De verspreiding van kernwa
pens levert een groot gevaar 
voor de vrede Anderzijds is het 
zo dat de zogenaamde kweekre
aktoren nog met op industriële 
schaal kunnen werken 
Zolang al dit uiterst giftig radio-ak-
tief afval moet bewaard (en be
waakt) worden,' is het oprichten 
van kerncentrales onaanvaard
baar 

B e w a k i n g 
Het bewaken van de kerncentra
les en de radio aktieve afvalstof 

fen vergt een aanzienlijke orde-
macht Zelfs indien de centrale 
afgeschreven is en stilgelegd, 
wordt ze waarschijnlijk met afge
broken, zodat toezicht en onder
houd nodig blijven 
De VU-Waasland vreest dat deze 
vertrouwensopdrachten de op
richting zullen vergen van een 
speciaal veiligheidskorps Derge
lijk veiligheidskorps zou een zwa
re druk betekenen op de normale 
demokratische rechten en instel
lingen van de streek 

Kon t ro l e 
De huidige kommissie «voor loni-
zerende stralingen» die de vesti
ging van kerncentrales moet su-
pervizeren, levert onvoldoende 
waarborgen voor onafhankelijk
heid, aangezien zij vooral verte
genwoordigers telt uit de prive 
sektor die het voorbereidende 
dossier opmaken (bv firma Vi 
ngotte) 
Een onafhankelijk kontroleor 
gaan, dat in opdracht van de ge 
meenschap verantwoordelijk is 
voor de nucleaire veiligheid 
dringt zich op Het Rijk moet onaf 
hankelijke specialisten ter be
schikking stellen van de gemeen
telijke en provinciale qyerheden 
die adviesbevoegdheid hebben 
inzake de vestiging 

Soc ia le kos ten 
De vierde kerncentrale van Doel 
betekent een belangrijke bijko 
mende last op het Wase leefmi 
lieu Voor de koeling worden 
koeltorens opgericht die per uur 
3,5 miljoen liter koelwater ver 

dampen De invloed van deze be 
stendige waterdampwolk boven 
Doel voor de bewoners van het 
dorp, voor de scheepvaart en 
voor de landbouw werd onvol 
doende bestudeerd en dreigt ui 
terst negatieve gevolgen te heb 
ben (minder zon-uren, moeilijker 
evacuatie van gassen) 
— De permanente bevuiling van 
de Schelde door termische pollu 

tie en door radio-aktief afval 
maakt elk plan voor zuivering van 
het Scheldewater ondoelmatig en 
dus overbodig 
— De lozing van verdund radio-
aktief afval in de lucht doet ons 
vragen stellen naar de uiteindelij
ke toekomst van de veeteelt en 
de landbouw in het noordelijk 
deel van de polders, gezien het ri
sico dat radio-aktief materiaal in 
de voedselketen zou terecht ko
men en zo in het menselijk li
chaam 
— De totale kostprijs voor al 
deze belastende faktoren moet. 

samen met de prijs van de risico's 
(slechts voor 500 miljoen door 
verzekerng gedekt) en beveili
ging in de kostprijs van de elektri
citeit worden ingerekend 
De door de overheid gedane kos
ten van research, infrastruktuur 
en de kredietfaciliteiten moeten 
eveneens worden ingerekend 
Het IS met te verantwoorden dat 
zoveel gemeenschapsgeld gaat 
naar private elektriciteitsprodu
centen en -verkopers, terwijl de 
gemeenschap alleen de beheer
der van de afval zou mogen wor
den 

ANGSTWEKKEND... 
• In een rapport van de Hoge 
Gezondheidsraad werd in ja
nuari vorig jaar, ter attentie van 
milieuminister Luk D'Hoore ge
waarschuwd voor de herwin
ning van uranium en plutonium 
die problemen stelt inzake vei
ligheid 
Schreef de Hoge Raad "de af
valstoffen van de opwerking 
doen de meest angstwekkende 
vragen opri/zen, vooral omdat 
ZIJ de duur van veel generaties 
overtreffen » 

• Diezelfde Hoge Raad waar
schuwde ook eensgezind «Wat 
de stralingseffekten op de be
volking betreft, zijn de schadelij
ke gevolgen te zoeken in de in
vloed op lange termijn van de 
stralingsdosissen die zich als
maar blijven opstapelen » 

• De Gezondheidsraad achtte 
het ook zeer belangrijk dat het 
personeel verantwoordelijk 
voor de kerninstallaties in nood
gevallen, volledig onafhankelijk 

zou zijn van het personeel dat 
voor de werking van de installa
ties verantwoordelijk is 

• De Raad erkende overigens 
ook de broosheid of de ontoerei
kendheid van onze wetenschap, 
zowel op technologisch als op 
biologisch gebied, op radiolo
gisch vlak als wat betreft ook de 
andere chemische en fysische 
risico's 

• in dat Gezondheidsrapport, 
waaraan van overheidswege 
nauwelijks ruchtbaarheid werd 
gegeven, lezen we ten slotte ook 
nog dat de permanente groei 
een myte is, en dat eike groei 
van energieverbruik (zelfs een 
beperkte) evenzeer gebonden is 
aan technologische beperkin
gen Wordt hiermee geen reke
ning gehouden, aldus de Hoge 
Raad voor Volksgezondheid, 
dan worden het ecologisch erf
goed en de gezondheid van de 
bevolking op onomkeerbare wij
ze gehypotekeerd 
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Uitbarstingen van geweld 
Heel wat kranten schrijven dezer 
dagen over een nieuwe golf van 
geweld in de wereld. Daarmee 
worden zowel aanslagen bedoeld 
als het terechtstellen van politieke 
tegenstanders na «processen» 
die een sinistere aanfluiting van 
alle rechtspraak zijn. Het meest in 
de kijker lopen de zgn. revolutie
rechtbanken, in Iran. Verschijnen 
voor een dergelijke rechtbank 
betekent automatisch terdood
veroordeling en onmiddellijke te
rechtstelling. De zittingen van 
deze rechtbanken zijn geheim, 
zodat men over geen gegevens 
beschikt, op grond waarvan de 
beschuldigden worden veroor
deeld. De rechten van de verdedi
ging worden beknot (net zoals 
destijds in vele processen ten on
zent na de bevrijding). Er is ook 
geen hoger beroep mogelijk. 
Toen de eerste reeks processen 
in volle gang was, protesteerde 
de regering-Bazargan tegen deze 
karikatuur van rechtspraak waar
op Koemeinhy de revolutionaire 
rechtbank op non-aktief stelde. 
Maar eens het referendum achter 
de rug, waardoor Ayatollah Koe-
meiny zich thans meer dan ooit 
bewust is van zijn macht, begon
nen de processen opnieuw, deze 
keer op basis van een zogezegde 
herziening op Islamitische grond
slag van de rechtsspraak. In feite 
werden de summiere processen 
en terechtstellingen doodeenvou
dig hervat. De tot op heden be
kendste figuur, die door een vuur
peloton werd geëxecuteerd is de 
gewezen premier Hoveyda. Hij 
was dertien jaar lang eerste-mi-
nister onder de sjah doch werd 
ondanks zijn trouwe dienst, door 
diezelfde sjah als offer voor dè 
leeuwen geworpen. De maanden
lange gevangenschap op last van 
Rezah Pahlevi heeft Hoveyda niet 
mogen baten; zowel zondebok 
voor de sjah als voor het nieuwe 
regime kostte hem dit het leven. 
Nu is het wel zo, dat men Hovey-
da's bewering, als zou hij van de 

folteringen en terechtstellingen 
van Pahlevi's tegenstrevers niets 
geweten hebben met een zeer 
grote korrel zout nernen. Dit belet 
niet dat men de huidige «recht
spraak» niet kan volgen, des te 
meer daar ze als twee druppels 
water gelijkt aan de «justitie» van 
de sjah, die men heet te bestrij
den. Een andere onrechtvaardig 
terechtgestelde dezer dagen is • 
ex-premier Buttho van Pakistan. 

Alles wijst erop dat hij, hoewel 
ook geen heilige, het slachtoffer 
van een politieke afrekening 
werd. Een dode Buttho zou voor 
het militaire regime in Pakistan 
wel eens gevaarlijker kunnen zijn 
dan een levende Buttho... Solo
mon Mahlangu, de jonge zwarte 

nationalist, die wegens moord op 
een politieagent werd ter dood 
veroordeeld, hoewel vaststaat dat 
hij niet deelnam aan de schietpar
tij, die de agent het leven kostte, 
werd eveneens aan de galg ge
hangen. 

Een «terechtstelling» van een 
heel andere soort is de aanslag 
op Margareth Tetchers rechter
hand Airy Neave, die in het kon-
servatieve schaduwkabinet be
last was met het probleem Ulster. 
Er kwam niet eens een ontvoe
ring-met-eisen aan te pas zoals in 
de zaak-Aldo Moro (wiens laatste 
geschriften springstof tegen de 
Italiaanse kristendemokraten 
zouden bevatten). 
Ook de terreur woedt. In Iran zijn 
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zelfs aanhangers van de sjah na 
Hoveyda's terechtstelling overge
gaan tot een eerste vergelding 
(aanslag op een politiekantoor 
met zes doden). Ook de Koerden 
en Turkmenen roeren zich ge
welddadig. Als nationalist kan 
men slechts sympatie opvatten 
voor deze twee minderheden, die 
geen echte autonomie van de 
neo-jakobijnen in Teheran kunnen 
verkrijgen. In dit verband is het 
Koemeiny-bewind al even slecht 
als het Pahlevi-bewind. 
In Baskenland houdt de aktie te
gen de «Spaanse bezetting» on
verminderd aan. Hoe vlug de ETA 
kan toeslaan blijkt uit het feit dat 
drie pas naar San Sebastian over
geplaatste Spaanse guardia-civil's 
door de ETA werden doodge

schoten op het ogenblik dat ze 
zich in hun kazerne zouden mel
den... 
In Oeganda wordt de geweldda
dige orgie van Amin beantwoord 
met een opstand, die door Tanza
nia wordt gesteund. De stuiptrek
kingen van het Amin-regime du
ren echter langer dan werd 
verwacht. 
Dat de Oegandese tegenstand 
langer duurde dan gehoopt is ge
deeltelijk aan Libische steun met 
3000 soldaten te wijten. Doch 
deze (inmiddels teruggetrokken) 
steun verklaart niet volledig het 
lange standhouden van Amin en 
de troepen, die hem trouw bleven. 
Indien er een geweldpleging is, 
die op sympatie mag rekenen dan 
zeker deze opstand tegen een 
bloedige despoot. 

In ZO-Aziè flakkert de strijd tus
sen Vietnamezen-Moskougetrou-
we kommunisten en de kommu-
nistische rode Kmers weer op 
met een oorlogsvoering die voor 
geen enkele wreedheid terug
deinst. In het MO kondigt zich na 
de «veroordeling» van Sadat we
gens diens afzonderlijke vrede 
met Israël een nieuwe terreurgolf 
aan. De Palestijnen voelen zich 
verraden, ook al namen de mees
te Arabische staten scherp stel
ling tegen deze vrede. Men mag 
zich aan nieuwe PLO-akties ver
wachten. En Israëlische en Egyp
tische reakties... Men mag niet 
eenzijdig oordelen. Een gerechte
lijke moord op Hoveyda is niet 
hetzelfde als de «terechtstelling» 
van een Neave. De katolieke 
Noord-leren eisen het vertrek 
van de Britten. Hoezeer de pro
testanten daartegen ook gekant 
zijn, die hereniging van Zuid- en 
Noord-lerland (desnoods met 
een overgangsperiode) is onaf
wendbaar. Wenst men in Basken
land een einde aan de terreur dan 
moet men de Basken een ruime 
autonomie toekennen en vooral 
een eigen ordemacht i.p.v. de ge
hate Spaanse Guardia Civil. 
Hoezeer men ook principieel te
gen geweld moet gekant zijn, mag 
men niet nalaten, de oorzaken op 
te sporen. Kurieren am Symptom 
heeft nog nooit een oplossing ge
bracht. 

Het buitenland in de Wetstraat 
Wapenleveringen 
aan Bolivië? 
In een pari. vraag dd. 8 maart 
vroeg kamerlid W. Kuipers, of het 
waar is dat de FN voor 900 miljoen 
fr. wapens aan Bolivia zou leveren, 
te dekken door een lening van de 
Belgische staat ten belope van 10 
jaar. Het kamerlid vroeg de minis
ter van Ek. Zaken of dat juist is en 
zo ja, of hiermee de wet van 19 juli 
1968 niet overtreden wordt. Een 
tweede vraag gold de eventuele 
verkoop van FN-wapens aan 
Ecuador. 
In zijn antwoord zei de minister dat 
de Nationale Delkredere-dienst de 
hem voorgelegde dossiers alleen 
op het technische en ekonomi-
sche vlak onderzoekt. Voor der
gelijke operaties staat de Belgi
sche Staat geen leningen toe. 
Voor het ovenge verwees de 
zwijgzame minister naar zijn kolle-
gae van Buitenlandse Zaken. 

Twee is gelijk aan elf 

Inderdaad wanneer men het Ro
meinse cijfer II neemt dan is dat 
het zelfde teken als voor het Ara
bische 111 Zo redeneren toch de 
frankofonen. Er zijn 14 te begeven 
betrekkingen als ontwikkelingssa-
menwerker te Kinshasa, Djakarta, 
Algiers, Hanoi, Rabat, Quito, Bu
jumbura, enz. Daarvan zijn er 
reeds 11 (elf) ter plaatse, waarvan 
slechts 2 (II...) N-taligenl De mees
ten voldoen niet aan de voorwaar
den (anciënniteitsvoorrang, twee
taligheid, anderstaligheid enz.) Een 
ontslagnemende regering mag 
geen benoemingen doen maar dat 
blijkt minister Outers niet te we
ten, vermits hij toch benoemt (wel
licht in het vooruitzicht dat hij mi
nister OSW blijft..) In een brief aan 
minister Uuters vraag VU-kamer-
lid Kuijpers deze aanwervingen te 
schrappen 

lustrerle 
baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/357404 

SPLINTER EN BALK 
Tijdens het debat over een motie, 
waarin om genade werd gevraagd 
voor de ter dood veroordeelde zwar
te nationalist Solomon Mahlangu (die 
intussen toch werd gehangen) licht
ten twee VU-senatoren hun onthou
ding toe. 

De h. Jonssen wees erop dat hij de 
doodstraf altijd heeft afgekeurd ook 
toen ze in ons land 35 jaar geleden 
ruim werd uitgevoerd. De VU-senator 
deelde mee dat hij trouwens reeds 
een genadeverzoek had ingediend. 

Hij besloot als volgt: «Ik zou de motie 

wel kunnen goedkeuren indien ze 
mets meer dan een verzoek tot gena
de omvatte. Ik zal dit echter niet doen, 
omdat hier een regenng wordt afge
keurd. Ik protesteer eveneens tegen 
deze selektieve verontwaardiging!» 
VU-senator Coppieters sprak in de
zelfde zin. 

In een parlementaire vraag aan minis
ters Vanden Boeynants en W. Claes, 
resp. Landverdediging en Ekonomi-
sche Zaken ging VU-kamerhd Willy 
Kuijpers uitvoeng in op de bestelling 
door ons land van F-16-vliegtuigen bij 
de Amerikaane firma General Dyna
mics en de ekonomische kompensa-
ties die aan deze bestelling (groot 26 
miljard 900 miljoen) verbonden zijn. 
Na een lange konkurrentiestrijd tus
sen Dassault (FrJ en General Dyna
mics (AmJ deelde op 10 juni 1975 de 
toenmalige eerste-minister Tinde-
mans de Kamer mede dat de keuze 

waarschijnlijk de eerste is, die dit 
woord in een officieel dokument ge
bruikt!) Afgaande op een verklaring 
van de Amerikaanse generaal James 
Ab'-ahamson waarin deze zei, dat in
tussen belangrijke aanpassingen aan 
F16 waren doorgevoerd vraagt het 
kamerlid hoeveel hoger de prijs zal 
zijn en wie dat zal betalen. Men 
spreekt van een meeruitgave van 12 
miljard wat zou neerkomen op 38 mil
jard 900 miljoen! Zullen er op basis 
van deze berekening 2 toestellen 
minder besteld worden (330 miljoen 
X 2 of 660 miljoen), ten einde de 

F16 als kompensaties 
op het Amerikaanse toestel gevallen 
was tegen 232 miljoen fr. per stuk (te
gen de dollarkoers 38,10 frJ Er wer
den 116 toestellen besteld, te sprei
den qua betaling over tien jaar. 
Vermits deze bestelling thans al vier 
jaar oud is en intussen een en ander 
op de geldmarkt gebeurde, stelde 
Willy Kuijpers een hele reeks vragen, 
o.a. over de toegezegde kompensa
ties, hoeveel dat oorspronkelijk was, 
welk peil werd bereikt, wie daarvan 
profiteerde (verdeling per... deelstaat 
zoals Kuijpers langs zijn neus weg 

grens van de 30 miljard niet te over
schrijden. Van Amerikaanse zijde 
werd nochtans reeds gewag gemaakt 
van «interpretatieverschillen» i.z. «de 
met te overschnjden aankoopprijs». 
Andere vraag: was het de regering 
bekend dat de Ame-ikaanse Reken
kamer reeds in februari 1975 in een 
verslag aan het Kongres de systema
tische budgettaire overschrijding van 
alle militaire programma's heeft ge
meld' In dit verband vraagt het ka
merlid om hem deze verslagen te lat
en geworden. 

Wat de ekonomische kompensaties 
betreft vraagt de VU-mandataris of 
het juist IS dat deze kompensaties 
hooguit op samenvoeging van de in 
de USA vervaardigde onderdelen 
neerkomen. Ofwel of we deze onder
delen in het beste geval mogen pro
duceren. 

Hoeveel hebben elk van de 
vier konsortiumlanden tot en met 
1978 in manjaren en in geld verdiend 
aan de verkoop van F16 aan «derde 
landen»' Wat is daarvan de invloed 
op de prijs' Zijn er moeilijkheden bij 
de ontwikkeling van de Pratt & Whit
ney FIDO-motor van de F16 en wat is 
hiervan de invloed op de prijs? Naast 
de motorproblemen zou ook de bruik
baarheid in het gedrang komen (al
leen bij daglicht operationeel, geen ra-
ketvuurkracht bij slecht weer enz.) Tot 
besluit vraagt hij of er vragen werden 
gesteld over de mogelijkheid tot wijzi
ging van het prototype van F16, of op 
deze verzoeken werd ingegaan, of en 
in welke mate deze verzoeken kos-
tenwijzigend werkten en of deze ver
zoeken als technologische over
dracht konden worden geschouwd' 

Een omstandig antwoord zou klaar
heid scheppen m deze belangrijke 
aangelegenheid. 
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profiteer nu [ 

SUPERVERKOOP 
HERENKOSTUUMS 

w^ 

de grootste kostuumverkoper 
van 't land biedt u nu de 
gelegenheid om tegen uiterst 
voordelige prijzen een 
kostuum van grote klasse 
te ko|>j@n. 
Een kostuum van SKM daar is 
men trots over... 
trots over de modieuze snit 
trots over de degelijke afwerking 
trots over de onberispelijke kwaliteit 

HERENKOSTUUM 
tweedelig - zuiver scheerwol 
moderne snit - alle maten 

nu 3.250 fr 
HERENKOSTUUM 
driedelig - zuiver scheerwol 
klassieke of moderne snit 
alle maten 

nu 3.750 fr 
HEREN KOSTUUM 
van zuiver scheerwol - speciaal 
ontworpen voor zwaarlijvige of 
extra lange personen -
onberispelijke snit 

nu 3.995 fr. 

WAARDEBON 
Bij aankoop van een herenkostuum 
en bij voorleggen v^n deze bon be
komt u een CRAVATTE tegen HAL
VE PRIJS. 

Geldig tot 1 mei 1979 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEEN WEG 35 A A P T S P L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 



Tl^-PROGR/1MriK9 

Donderdag 
12 APRIL I 

BRT 1 

1530 De wraak van Smokey ( f ) 
— 1625 Begaafde kinderen 
(dok) — 1800 De tovermolen -
1805 Rondomons - 1830 De 
verschoppeling ( f ) — 1855 Dick 
Cavett s magie show — 1912 
Standpunten — 19 37 Morgen — 
1945 Nieuws - 2010 De Mup-
pet show — 2035 Panorama — 
21 25 Het middeleeuws Norman-
disch paasspel — 2220 Nieuws 
en weerbericht 

BRT 2 

1530 Overname BRT 1 - 2010 
Voetbal België — Spanje — 
22 00 Premiere 

NED 1 

1830 Sesamstraat — 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws - 1859 
Popeye — 1905 Twee voor 
twaalf (kwis) - 1950 Werk -
2030 Liedjes van Joost Prinsen 
— 21 05 De ombudsman — 21 37 
Nieuws — 2155 Fabeltjeskrant 
voor de groten - 22 00 Wat doet 
de komponist — 0000 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes — 1905 Avro's Toppop 
— 2000 Nieuws - 2027 Super-
schot met Avro's Televoetbalkg-
non — 20 40 Avro s Puzzeluur — 
2140 Dallas ( f ) - 2230 Televt-
zier Magazine — 23 15 Avro s 
sportpanorama — 2345 Nieuws 

RTB 1 

1600 Le jeu de la passion dAls-
feld de 1517 — 1645 Francis aux 
paradis perdus — 1730 Les ren-
dez-vous du jeudi — 1800 Tou
rna i — 1830 Zigzag (spel) — 
18 45 Arts-hebdo - 1915Anten-
ne-soir — 1929 Weerbenchf — 
1930 Nieuws — 1950 Sugge
stions — 2000 Autant savoir — 
2020 Frangois et le chemin du 
soleil - 2235 Nieuws - 2250 
Le carrousel aux images 

RTB 2 

2000 Voetbal Belgie-Spanje 

ARD 1 

ISOOWildeTiere - 1820 Hier ist 
Koein - 1850 Nieuws - 1900 
Vorstoss in die Vergangenheit — 
1915 Mike Andros Reporter der 
Grossstadt — 2015 Hier und heu-
te - 2045 Spiel urn 4Tel vor 8 — 
21 00 Nieuws - 21 15 lm Namen 
Allahs - Die Unruhen und das neu 
e Selbstbewusstsein in der Islamis-
che Welt (dok) - 22 00 Rund um 
das Musical - 2300 Zu Gast 
- 23 30 Tagesthemen - 0000 
Lieder von Franz Schubert 

ZDF 

1800 Nieuws - 1810 Sindbad 
- 1840 Die Drehscheibe -
19 20 Spannagl & Sohn ( f ) -
2000 Nieuws - 2030 Dalli-Dalli 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Neun mit einer S t i m m e ' — 2305 
Familientag (fJ — 025 Nieuws 

ARD. 3 

18 30 Telekolleg I - 19 00 Sesam-
strasse — 1930 Telekolleg I — 
2000 Ufo - 2045 Journal 3 -
21 00 Nieuws — 21 15 Die grosse 
Illusion ( f ) - 2305 Galerie -
2335 Jean Renoir - 020 
Nieuws 

TF 1 

13 00 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san-
te — 1400 Acilion et sa bande — 
1802 TF Quatre - 1827 Pour 
chaque enfant — 1834 Lile aux 

enfants — 1857 C est arrive un 
jour — 1912 Une minute pour les 
femmes — 1915 Les Tifins — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1944 Linconnu de 1945 - 2000 
Nieuws — 20 35 La lumiere des 
justes ( f ) — 21 32 Levenement 
- 22 35 Nieuws - 22 45 La muti 
nene ( f ) 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spe 
ciale — 1335 Regionaal magazi 
ne — 13 50 Pilotes de courses ( f ) 
— 14 03 Aujourdhui madame — 
1510 Les rues de San Francisco 
( f ) - 1600 Linvite du jeudi — 
17 25 Fenetre sur — 1 / 55 
Jeugdprogramma — 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (sfiel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws - 19 45 Top club (show) 
- 2000 Nieuws - 2035 Le 
grand inquisiteur — 21 40 Kon-
cert - 2300 Nieuws 

FR. 3 

1955 II etait une fois Ihomme — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La vie pnvee de Sherlock 
Holmes ( f ) - 22 30 Nieuws 

LUX. 

17 30 Heidi - 18 00 Le coffre-fort_ 
— 1803 Cmq a sept service —' 
1810 Aktualiteiten - 1820 Ram-
Damea — 18 35 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nteuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1&55 
Nieuwsoverzicht — 2000 Droles 
de Dames ( f ) — 21 00 Le samou-
rat<f> ~ 2240 Horoskoop 

BRT 1 
1530 De man met de gele schoe
nen (fJ - 1625 Ikonen (tot 1655) 
— 1800 Peppi en Kokki (fJ — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Open school - 1902 La
chertjes — 1907 KTRC kruispunt 
— 1937 Morgen — 1945 Nieuws 
en sportberichten — 2010 De 
weerman — 2015 Anne der dui 
zend dagen (f) — 22 35 Nieuws en 
weerbericht 

BRT 2 
2015 De Matteuspassie van Jo-
hann Sebastian Bach 

NED.1 
1830 Sesamstraat — 1845 Pas 
poort — 18 55 Nieuws — 1859 
De Nitwits — 1910 Wie van de 
drie (spel) — 1945 Geheimen der 
zee (dok) — 20 35 De stille getui
ge — 21 30 Nieuws — 21 40 Voor 
de vuist weg — 2250 Passiespel 
uit Zimbabwe — 2320 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Er was 
eens (fJ — 1925 De Muppet 
show - 2000 Nieuws - 2020 
Centennial (dokJ — 21 50 Die ge
leden heeft onder Pontius Pilatus 
— 2210 Le martyre de Saint Se-
bastien — 23 25 Goede Vrijdag te 
Rome — 2345 Nieuws 

RTB 1 
13 55 La passion selon St Mat 
thieu — 17 35 Magazine dactuali-
tes - 1800 Toumai (fJ - 1830 
Zigzag — 1845 Sept sur 
sept — 1915 Antenne soir — 
1928 Weervoorspell ing — 1930 
Nieuws — 19 55 A suivre — 21 50 
Nieuws — 2205 Limelight (fJ 

RTB 2 
18 45 On we go — 1915 Overna 
me RTB 1 — 19 55 La lumiere des 
justes — 2045 Vendredi sport 

ARD 
1645 Und wieder spring ich uber 
Pfutzen (f) - 18 15 Das Opfer -
19 00 Die gekreuzigte Schoep 
fung — 19 30 Las Maro Tschat 
schepen wir wollen endlich qe 

rechtigkeit (dok) — 2015 Para 
diesgarten (dok) — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Hiob ( f) - 22 30 Nieuws 
— 22 35 Topographie St Florian 
bei Linz (dokJ - 2325 Picknick 
am Valentinstag (f) — 130 
Nieuws 

ZDF 
18 25 Nieuws — 18 30 Ludwig van 
Beethoven Missa Solemnis opus 
123 - 2000 Nieuws - 2015 
Was fallt ihnen zu Karfreitag e i n ' 
— 2030 Auslandsjournal — 2'' 15 
Rampenhcht (f) — 2325 Nieuws 
— 23 30 Kummert euch nicht um 
Sokrates — 0035 Nieuws 

D3 
19 00Sesamstrasse - 1930 Und 
es geschieht ihnen Nichts — 
2000 EFF-EFF - 2055 Journal 3 
— 21 00 Nieuws — 21 15 Goethe 
— 22 50 Der verlorene Sohn — 
2300 Ich Claudius Kaiser und 
Gott (f J - 23 50 Gott und die Welt 
(tot 020) 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 13 50 Vivre son 
age — 1405 Acilion et sa bande 
(tot 1605) - 1802 TF quatre -
1827 Pour chaque enfant — 1834 
L7le aux enfants — 18 57 C est ar
rive un jour — 1912 Une minute 
pour les femmes — 1915 Les Ti-
fms — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1944 L'inconnu de 1945 — 
2000 Nieuws — 2035 La passion 
selon le peuple mMexicain — 
21 30 Les acteurs de bonne foi 
(kome(jie) — 22^0 Tennis. — 
2320 Nieuws 

A 2 ' l ^ ^ ^ i f e r 
1320 Page spéciale - 1335 
Regtonaal magazine — 1350 Pilo-
tes de courses (fJ — 1403 Au-
jourd hui madame — 15 10 Les Ey-
gletiere (fJ - 1600 Delta - 17 25 
Fenêtre sur — 1755 Jeugdpro
gramma — 1835 Ces t la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(speO — 1920 Gewestelijk nieuws 
- 1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Une fille seule ( f ) 
- 2135 Apostrophes — 2245 
Nieuws — 22 57 Les Cousins (fJ 

FR 3 
1955 II etait une fois Ihomme — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 Par-devant notaires ( f) — 
2225 Nieuws 

LUX 
17 50 L'atout-cuisine du chef — 
1805 Le coffre-fort — 1810 Cmq 
a sept magazine — 18 35 Le cof
fre-fort - 1 8 4 0 Systeme D -
1900 Nieuws — 1930 Le coffre 
fort — 1935 Passé et gagne — 
1947 Entre chiens et chats — 
19 55 Nieuwsoverzicht - 2000 
Symfonisch koncert — 2030 Au 
risque de se perdre (fJ — 23 00 
Martini-world — 2325 Horos-
koop 

Zaterdag 
14 APRIL 

BRT 

1400 Dag aan dag - 1430 
Storm Boy ( f ) - 1600 Open 
school — 17 30 Aktie kringloop 
- 1800 De tovermolen — 1805 
Disneyland ( f ) — 1850 Boeket 
— 19 30 Trekking van de Lotto-ge 
tallen - 1945 Nieuws — 2010 
Duet ( f ) - 2035 Mary OHara 
songs for a winters night — 21 15 
Rechter Horton ( f ) — 2250 
Nieuws 

NED. 1 

1830 Sesamstraat - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
18 55 Nieuws - 18 59 Popeye — 
1905 t Spant erom (show) — 
2000 Love Boat - 2050 Dorus 
in Limburg ( f ) — 21 37 Nieuws — 
2155 Vara Visie Sport - 2230 
Sonjas goed nieuws show — 
23 30 Nieuws - 23 35 Paaswake 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top-50 - 2000 Nieuws - 2027 
De showbizzquiz — 21 45 De sta
len illusie ( f ) - 22 35 Aktua TV 
- 2330 Nieuws 

RT6 r^' 

1545 Jardinage — 16 30 Interwal-
lonie — 1730 La preuve par set 
- 1835 Ludwig - 1840 FolHies 
- - 1910 Antenne-soir — 1925 
Trekking van de Lotto-getallen — 
1929 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 19 55 Le jardin extraor
dinaire — 20 25 Un man c'est un 
man - 21 55 1000 jaar Bassac 
— 22 35 Nieuws 

ARD 1 

1715 ARD-Ratgeber Geld -
1800 Der Jesuit Karl Rahner -
1830 Hier und heute unterwegs 
— 18 55 Intermezzo-lnformatio-
nen — 19 00 Nieuws — 19 05 Die 
Sportschau — 20 00 Hier und heu
te — 2022 Das Maedchen von 
Avignon ( f ) — 2100 Nieuws — 
21 15 Auf los gehts los (show) — 
2245 Nieuws - 2305 Der Fall 
Paradine ( f ) — 0055 Nieuws 

ZDF 

1805 Nieuws — 1810 Laender-
spiegel — 1900 Lou Grant ( f ) — 
2000 Nieuws - 2030 Liedercir
cus — 21 15 Love Story — 
22 50 Nieuws - 22 55 Das aktuel-
le Sport-Studio - 00 10 Die Leu
te von der Shiloh Ranch (wes
tern) — 1 20 Nieuws 

— V o e t l i c h t e n , C h a p l i n s ve r zoen ing m e t he t leven en e e n hu lde 
aan de j o n g e v r o u w die de o u d e k l o w n w e e r z e l f v e r t r o u w e n 
s c h e n k t V n j d a g 13 apri l o m 22 u 05 o p RTBF 

ARD 3 

2055 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
- 21 15 Happy end ( f ) - 2320 
Ludus Danielis 

TF 1 

13 00 Nieuws — 13 35 Le monde 
de Iaccordeon — 1348 Toujours 
le samedi — 18 09 Trente millions 
damis - 1835 Les tifins - 1840 
Magazine auto moto I — 1910 
Six minutes pour vous defendre 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1944 Les exploits «dArsene» — 
19 46 Les inconnus de 19 h 15 — 
2000 Nieuws — 20 35 Numero 
Un (variete) — 21 35 Les heritiers 
( f ) - 2235 Tele foot I - 2335 
Nieuws 

TF2 

1245 Nieuws - 1335 Des ani-
maux et des hommes — 1425 
Les jeux du stade — 1705 Salie 
des fetes — 1800 Fenétre sur 
- 1855 Des chiffres et des let
tres — 1920 Gewestelijk nieuws 
- 1945Top-c lub(show) - 2000 
Nieuws — 2035 Les heritiers ( f ) 
- 21 45 Sur la sellette - 2240 
Koncert - 2310 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuw& - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 19 55 Fred Basset — 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Kaleidoscope du cirque 
f lusse - 21 30 JuiHet a T a h * — 
2200 Nieuws - 22 15 Autour de 
l'argent 

LUX 

16 30 Programma-overzicht — 
1632 Super juke-box - 1800 
Nick Ver la ine( f ) - 19 00 Nieuws 
— 19 30 Aventures des hommes 
— 1955 Nieuwsoverzicht — 
2000 Rush ( f ) - 21 00 Les revol
tes du Bounty (fJ - 2255 Horos-
koop 

Zondag 

i 15 APRIL 

BRT 
930 Doe mee — 1000 Makua Ka-
miano (dokJ — 10 30 Toccata m G 
van Sebastian Bach — 1045 Pro-
tes'antse eredienst voor Pasen — 
11 45 Eucharistieviering voor Pa
sen — 12 50 Pauselijke zegen 
«Urbi et Orbi» — 13 25 Nieuws
overzicht voor gehoorgestoor
den — 14 30 Voor boer en tuinder 
- 1500 Sesamstraat — 1525 
Billy Smarts Paascircus — 1625 
Een reuzeverhaal (fJ — 1800 
Sportuitslagen — 1830 De tover
molen — 1835 Van pool tot eve
naar — 1940 Mededelingen — 
1945 Nieuws — 20 00 Sportwee
kend — 20 30 Maria Speermalie 
— 21 25 Mezza Musica — 2215 
Premiere-magazine — 23 05 
Nieuws 

NED. 1 
18 00 Bericht van de wilde ganzen 
— 1802 Nieuws - 1830 Teleac 
— 1900 Nieuws — 1 9 0 5 D e M e s -
sia — 1925 Langs grote wereld
stromen (dok) — 20 05 Terug 
naar Veders (tv-spel) — 21 15 An
der nieuws — 21 50 Cantata Do
mino — 2225 Nieuws — 22 30 
W K IJshockey 

NED. 2 
1700 Nieuws - 1702 W K 
Kunstschaatsen — 1750 Spre 
kershoek — 18 05 Spelen met km 
deren (dok) — 18 30 Sesamstraat 
- 1845 Denk beeld - 19 35 Straf 
(f) — 19 50 Een eerbetoon aan 
Edo De Waart - 20 30 Humanis 
tisch verbond — 20 35 Nieuws — 
2040 Lulu (opera) — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
13 25 Concertissimo — 15 10 Visa 
pour le monde — 1715 Sportuit 
slagen — 17 20 Le pti t clin doeil 
- 17 30 Spectacle — 1800 Vane-
teprogramma — 1820 Le retour 

du Saint — 1910 Les aventur 
deTmtin — 19 15 Antenne-soir 
1930 Nieuws - 1950 Suggi 
tions — 2000 Face au public 
2050 Camera sports - 22 
Nieuws - 2220 WN Kun 
schaatsen 

ARD 1 
1640 Schnittlauchbroetdhen c 
zoologische Palast — 1800 Erb 
ist menslich (toneel) — 1915 [ 

zehn Gebote heute — 2000 l 
Sportschau — 21 00 Nieuws 
21 15 Tiere vor der Kamera (do 
— 2200 Die groesste geschicl 
aller zeiten — 1 05 Nieuws 

ZDF 
1800 Sport aktuell - 1900 Ta< 
buch - 1915 Rauchende Cc 
(fJ - 20X)0 Nieuws - 2010 B< 
ner Perspektiven — 2030 «I 
moecht so gern Dave Dud 
hoern» — 22 00 Nieuws - 22 
Wie es auch gefaellt (tv-spel) 
020 Nieuws - 025 Drei En 
fuer Charlie (fJ — 1 30 Nieuw 

ARD 3 
2000 Rock'n'roll music ^ 20 
Sport im Westen — 2055 Jour 
3 — 21 00 Nieuws - 21'15 G< 
the — 22 25 «Lass uns reifen v 
den Maïs auf dem Felde» — 22 
Dave-Allen special — 015 T 
fuer leser 

TF 1 
13.00 Nieuws - 1320 C'est p 
serieux — 1415 Le rendez-vc 
du dimanche — 1530 Tiercé 
15 35 L'homme qui ve'-ait de 1' 
\anbö»(fi — 162«>6por»ipr«fr 
re — 1740 Quand I amour vi< 
(fJ — 1925 Les animaux du m< 
de — laSS Les Tifins. - 20 
Nieuws — 2035 La vieille fiHe 
2258 Koncert - 2345 Nieuw 

A 2 
1240 Cmemalices - '2S7 P, 
selijke zegen — 1335 Nieuws 
14 00Top Club dimancrej r - 14 
Heidi (fJ — 1545 En sa\«)tr pi 
— 1645 Petit theatre d Arftennt 
— 1720 Monsieur cinema (kw 
— 1805 Le monde merveilleux 
Walt Disney - 1855 Stade 
(sporO - 2000 Nieuws - 20 
Lulu — 23 00 Nieuws 

LUX. 
12 55 Zegen Urbi et Orbi — 13 
Hei elei, kuck elei — 1630Latr< 
pe du roy — 1800 La preuve j 
neuf(spel) - 1830 MASJH (fJ 
19 00 Les sentiers de I aventure 
1930 Nieuws - 1933 Cine-' 
lection — 1955 Weerbericht 
20 00 Les eclaireurs du ciel (f J 
21 00 Comment denicher un m 
(komedie) — 22 30 Horoskoof 

Maandaa 
16 APRIL 

BRT 
1530 Het zevende werelddeel ( 
- 1800 De tovermolen — 18 
De vijf (jeugdfJ — 1830 Tom 
Jerry — 18 35 Casino Promer 
dekoncert — 1900 Doe mee 
1930 Kijk uiti - 1935 Morgen 
1945 Nieuws — 2010 De wei 
man — 2015 De verrijzenis v 
ons Heer (tv-film) — 21 25 Edwa 
en Mrs Simpson — 2215 0mrr 
kaar — 22 55 Nieuws 

NED. 1 
18 30 Sesamstraat - 1845 Ko 
weg — 18 55 Nieuws — 18 
Studio sport — 1955 Edward i 
Mrs Simpson (tv-f) - 2045 V 
ras voorstelling — 21 37 Nieuv 
- 21 55 Groot uur U - 2255 ! 
mon Carmiggelt — 2310 Nieuw 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Rommel 
Horlepiep — 1925 Lucy en N 
Mooney ( f) — 2000 Nieuws 
2016 Een kind uit de duizendi 
(dok) - 2100 Het woord (fJ 
22 50 Paasgroeten uit Jeruzale 
- 2310 Nieuws 

RTB 1 
14 00 W K Kunstschaatsen 
1530 Jody et le faon (f) - 17 
Rimes et Racontmes — 18 00 To 
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TÎ -PROGMMMK9 

3 Les aventures 
Antenne soir — 

1950 Sugges 
ice au public — 
ports - 2205 
'O WKj Kunst 

hbroetohen der 
.t - IBOOErben 
•el) - 1915 Die 

ite — 2000 Die 
1 00 Nieuws — 
sr Kamera (dokJ 
'sste geschichte 
05 Nieuws 

II - 1900 Tage 
auchende Colts 
VS — 2010 Bon 
I - 2030 " Ich 
1 Dave Dudley 
Nieuws - 22 05 
aellt (tv-spel) — 
025 Drei Engel 
- 1 30 Nieuws 

music — 2045 
— 20 55 Journal 
s - 2115 Goe 
8 uns reifen wie 
Felde. - 2 2 4 5 

al — 015 Tips 

1320 C'est pas 
Le rendez-vous 
1530 Tiercé -
Ji verait de l'At-

i d I amour vient 
inimaux du mon 
Tifins — 2000 

La vieille filte — 
2345 Nieuws 

5 - 1257 Pau-
1335 Nieuws — 
nancr.e>- 14.55 

En savmr plus 
itre d Arftenne 2 
r cinema (kwis) 
3 mervsilleux de 
1855 Stade 2 

Jieuws — 2035 
'UWS 

etOrb i ^ 1 3 2 5 
— 1630Latrou-
0 La preuve par 
OMT^SHCfJ -
de I aventure — 
1933 Ciné-se-

Weerbencht — 
irs du ciel (f J — 
enicher un man 
10 Horoskooo 

ï werelddeel ( f ) 
molen — 1805 
- 1830 Tom en 
asino Promena 
)0 Doe mee — 
935 Morgen — 
2010 De weer 
verrijzenis van 

- 21 25 Edward 
- 2215 0mme-
uws 

. - 1845 Kort 
euws — 1859 
355 Edvrard en 
f j - 2045 Va-
- 21 37 Nieuws 

U - 2255 S I 
- 2 3 1 0 Nieuws 

1859 Pommetje 
5 Lucy en Mr 
)00 Nieuws — 
t de duizenden 
it woord (fJ — 
1 uit Jeruzalem 

tschaatsen — 
lonCfJ - 17 25 
is - IBOOTou-

mai — 18 30 Zigzag — 1845 Pre
sence protestante — 1915 Lundi-
sports — 1929 Weerbericht — 
1930 Nieuws — 1955 Vos droits 
- 20 00 Claudine - 2130 
Nieuws — 2145 Guy De Bos-
schere et la Tunisie 

RTB 2 

1955 Wielrennen - 20 20 Itinerai 
res — 21 05 Actualites de Flan-
dres — 21 50 La couronne du dia-
ble (dok) 

ARP 1 

16 45 Schiff ohne Heimat (D -
18 30 Der Tod im 17 Bezirk — 
1915 Brigitte Fassbaender — 
2015 Formel Roemisch eins — 
21 00 Nieuws - 21 15 Hiob (f) -
2240 Nieuws — 2245 Weites 
Land (fJ — 1 25 Nieuws 

ZDF 

lOOODieSportreportage — 2 0 0 0 
Nieuws - 2015 Ostern - 2030 
Wie wuerden sie entsche iden ' — 
21 15 Zwei auf gleichem Weg ( f) 
- 23 00 Nieuws - 2305 Gott in 
Lateinamerika (fJ - 2335 Welt-
stars singen Melodien von Irving 
Berlin — 0 30 Nieuws 

ARD 3 

2000 Hinter den Schlagzeilen — 
2045 Deutsche Gaerten - 2055 

Journal 3 — 2100 Nieuws — 
21 15 Goethe - 2225 Der Drue-
ckeberger (film) 

TF 1 

1929 Les Tifins - 12 33 Midi Pre
miere — 1300 Nieuws — 1330 
D'hier et d'aujourd'hui — 1635 Di-
amants sur canape (komedie) — 
1825 Un rue Sesame — 18 50 
C'est arrive un joür — 1905 Les 
Tifins — 1910 La morte danse a 
Verges — 1944 Les inconnus de 
1945 - 2000 Nieuws - 2035 
Les conquerants d un nouveau 
monde (film) — 22 03 Pleins feux 
- 2315 Nieuws 

A2 

1245 Nieuws — 1320 Page spe 
ciale — 1335 Regionaal magazine 
— 1350 Pilotes de courses — 
1403 Aujourdhui madame — 
1510 Les quatres plumes blan 
ches (film) — 1700 Voyage en 
pays Kurde (dokJ — 1725 Fenê-
tre sur — 17 55 Jeugdprogram
ma — 18 35 C'est la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 19 20 S o i f d aventures — 1945 
Top Club (show) — 2000 Nieuws 
— 2035 Cafe follies (show) — 
21 40 Question de temps — 22 40 
Document de creation — 2310 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Pysanka 
(fJ — 1935 L'Amerique sauvage 
- 1955 Fred Basset (film) -
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Cesar (fJ - 2240 
Nieuws 

LUX 

12 00 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 1725 
Cmq a sept agenda — 1730 Le 
Francophonissime (spel) — 18 00 
Le coffre-fort (spel) - 1803 Cmq 
a sept service — 1810 Nieuws — 
18 20 Ram-dames — 1835 Le cof 
fre fort (spel) — 1840 Systeme D 
(spel) - 19 00 Nieuws - 19 30 Le 
coffre-fort (spel) — 1935 Passé et 
gagne(spel) — 1947 Entre chiens 
et chats — 19 55 Nieuwsover 
zicht — 2000Jean-Chr is tophe( f ) 
— 21 00 La vallee de la poudre 
(western) — 22 30 Horoskoop 

BRT 1 

1530 De grote ontsnapping — 
16 25 Begaafde kinderen — 18 00 
De tovermolen — 1805 Sesam 
straat — 1830 Muzieksien — 
1905 Gastprogramma — 19 35 
Morgen — 19 45 Nieuws en sport 
berichten — 20 10 Dolle dinsdag 
— 20 55 Zal ik es wat vragen dok 
te r? - 2145 JIJ of WIJ - 22 10 Ik 
— 2240 Nieuws 

— A n n e d e r d u z e n d d a g e n h b t o r s c h e evoca t i e van d e o p k o m s t e n d e o n d e r g a n g van A n n a 
B o l e y n K o s t u u m f i l m m e t voo ra l e e n p ik tura le ve rd iens te waar in soc io-po l i t ieke m o t i e v e n m o e t e n 
w i j k e n v o o r ( je rsoon l i j ke gevoe lens 
V r i j dag 13 apnl o m 20 u 15 o p B R T 1 

res CspeD — 2030 Les mines du 
roi Salomon ( f ) — 2210 Nieuws BRT 2 

2010 Allemaal bieestjes (dok) -
2040 Op een goeie wei ( f ) — 
21 10 Konfrontatie der wielergo-

NED. 1 

1800 Nieuws - 18 25 Staatslote
rij — 1830 Sesamstraat — 1845 
Paspoort — 1855 Nieuws — 
1859 Het kleine huis (fJ - 1950 
Zo maar een vrouw — 2000 
Drie eigentijdse geestelijke liede
ren — 2010 Expeditie naar de 
eenzaamheid ( f ) — 20 50 Tijdsein 
- 21 35 Nieuws - 21 55 Fabel
tjeskrant voor de groten — 22 05 
58 miljoen Nederlanders en hun 
kerken (dokJ - 2255 W K IJsho
ckey — 2345 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 J J de 
Bom v /h de kindervriend — 1924 
De ombudsman — 2000 Nieuws 
— 20 27 Edward en mrs Simpson 
( f ) - 21 17 Hoe bestaat het -
21 42 Winners and losers (tv-spel) 
- 2210 Vara Visie - 2305 
Nieuws 

RTB 1 

16 00 Tekenfilms - 1610 Joseph 
Balsamo ( f ) — 1705 Francis aux 
paradis perdus — 17 30 1 2 3 
cinema — 1800 Toumai ( f ) — 
1830 Zigzag (spel) - 1845 TVF 
— 1915 Antenne-soir — 1928 
Weervoorspell ing — 19 30 
Nieuws — 1955 Face au public 
— 20 37 De tous les peuples de la 
Gaulle - 21 02 L enfant et la 
societe - 21 50 Nieuws - 2205 
Ludus Danielis 

RTB 2 

18 45 Popeye — 1915 Overname 
RTB 1 — 1955 Wielrennen — 
2010 Seniorama - 2040 Ene 
Niteye (toneel) - 2230 Arts-Heb-
do 

ARD 

1715 Sport im Wind - 1800 
Joeys grosse Wut ( f ) — 1850 
Nieuws - 1900 Heidi - 19 30 
Manege frei — 1940 lm Werk 
notiert — 2045 Genius Loei — 
2100 Nieuws — 21 15 Fnednch 
Luft in Gespraech mit Boy Go-
bert - 22 00 Panorama — 22 45 
Detektiv Rockford Anruf genuegt 
(detective) — 2330 Tagesthe-
men — 0000 Ich kuesse ihnen 
1000 Mahl die Haende - 0050 
Nieuws 

ZDF 

1800 Nieuws — 1810 Kinder 
rund um die We l t — 1840 Die 
Drehscheibe — 1920 Iwans Ge-
schichten — 1945 Spass an der 
Freud — 2000 Nieuws — 2030 
Ohne einen Morgen (speelfilm) 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Genosse Fnednch II? - 2300 
Apropos Film — 23 45 Steckbnef 
— 0000 Sport aktuell — 0055 
Nieuws 

D. 3 

1930 Telekolleg 1 - 2000 Das 
verratene Paradies — 2045 Jour
nal 3 - 2100 Nieuws - 21 15 
Landesspiegel (reportage) 
2200 Momente - 2215 Elvis 
1968 (show) - 2300 Sport kri 
tisch — 2340 Botschaften aus 
der Tiefe - 00 25 Nieuws 

TF 1 

1233 Midi premiere — 1345 Aci-
lion et sa bande — 1415 Le 
regard des femmes — 1800 TF 
Quatre — 18 29 Un, rue Sesame 
— 1857 C'est arrive un jour — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les tifins - 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 Poli
tieke partijen — 2000 Nieuws — 
2035 Desire Lafarge ( f ) - 2208 
Euro 9 (reportage) - 2300 
Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws - 1320 Page spe
ciale — 13 35 Regionaal magazi 
ne — 13 50 Pilotes de courses — 
1403 Aujourdhui madame — 
15 05 Les boucaniers ( f ) — 17 25 
Fenetre sur — 17 55 Jeugdpro 
gramma — 1835 C est la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(speO - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Top club (show) 
— 20 00 Nieuws — 20 35 Le pou 
voir et ia revolution (film) — 23 30 
Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro 
gramma — 19 55 Fred Basset 
film — 2000 Les leux de 20 heu-

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

LUX 

12 oer La bonne franquette — 
17 00 Cmq a sept jeunes — 17 30 
M a sorciere bien-aimee ( f ) — 
1800 Le coffre-fort (spel) — 
18 03 Cmq a sept service — 1810 
Aktualiteiten - 1820 Ram-da-
mes — 1835 Le coffre-fort (spel) 
— 1840 Systeme D (spel) — 
1900 Nieuws - 1935 Passé et 
gagne (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws
overzicht — 2000 La petite mai-
son dans la prairie ( f ) — 2100 
Comment reussir quand on est 
con et pleurnichard ( f ) — 2230 
Horoskoop 

Woensdag 
18 APRIL 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip-
Top — 1815 Jonger dan je denkt 
(show) — 1850 De Hardy s en 
Nancy Drew ( f ) — 19 35 Morgen 
- 1945 Nieuws - 2010 De 
weerman — 2015 Happy days 
( f ) - 2040 Het land waar de 
koning een kmd is (toneel) — 
2210 Puur kuituur - 2250 
Nieuws 

BRT 2 

1530 Overname BRT - 2015 
Het haar van Berenice ( f ) — 
2100 Gaslicht ( f ) - 22 30 Aktie 
knngloop plus 

NED 1 

1800 Nieuws - 1830 Sesam
straat — 1845 Staatsloterij — 
1850 Toeristische tips — 1855 
Nieuws — 1859 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Zendtijd politieke 
partijen — 20 00 Ik krijg je wel (tv-
spel) - 21 00 Cinevisie - 21 37 
Nieuws — 2155 Fabeltjeskrant 
voor de groten — 2205 Panora 
miek — 22 45 Studio sport — 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1810Teleac — 1855 Nieuws — 
1859 Een van mijn beste vrien
den - 19 25 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Countdown - 21 05 Stars 
ky & Hutch — 21 55 Aan de gren 
zen — 2230 Operation Petticoat 

( f ) — 22 55 Veronica's agenda 
— 2305 Nieuws 

RTB 1 

1600 Joseph Balsamo ( f ) — 
1700 Feu vert - 1840 Emilie -
1845 La pensee et les hommes 
— 1915 Antenne-soir - 1929 
Weerbencht - 1930 Nieuws -
1955 Contacts - 2000 Histoires 
Belges — 21 15 La revolution 
nucleaire (dokJ — 2210 Nieuws 

RTB 2 

18 45 Interwallonie — 1915 Over
name RTB — 19 55 Wielrennen 
— 2010 La grande Lessive ( f ) — 
21 30 Debat 

ARD 

1715 Sterne die voruberzogen — 
1800 Mensch argere dicht nicht 
(spel) - 1850 Nieuws - 1900 
Das Madchen von Avignon ( f ) — 
1930 Hit um halb 7 - 1940 Das 
Madchen von Avignon — 2015 
Hier und Heute - 2045 Hit um 
Viertel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Hiob (fJ - 2245 Bilder aus 
der Wissenschaft - 2330 Tages-
themen 

ZDF 
f w -

1800 N t e ü * é ^ - 1810 Die FoUy 
foot-Farm ( fJ - 1840 Die Dreh-
schetbe — 1920 Die nachtste 
Party kommt bestimmt — 2000 
Nieuws — 2030 Erwachencfes 
Land - 21 15 Bilanz. - 2200 
Heute-Journal - 22 20 Drei Enge) 
fur Charhe (fJ - 2305 Das geh^ 
sie an — 2310 F^arrer Johannes 
Kuhn antwortet - 2340 Sport 
aktuell — 055 Nieuws 

D. 3 

2000 Die Sprechstunde - 2045 
Journal 3 - 21 00 Nieuws — 
2115 Mittwochs in — 22 45 Drei-
zack - 2300 Der 7 Smn - 2305 
Weg aus dem Nichts ( f ) - 030 
Nieuws 

TF 1 

12 33 Midi premiere - 1300 
Nieuws — 1337 Les visiteurs du 
mercredi — 1755 Sur deux rou
es - 1800 TF Quatre - 1827 
Un rue Sesame — 1857 Cest 
arrive un jour — 1912 Une minu
te pour les femmes — 1915 Les 
Tifins - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1944 Les inconnus de 
1 9 h 4 5 - 2003 Nieuws - 2035 
Leblouissement ( f ) — 21 50 Indi
cations — 2245 Nieuws 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 13 50 Pilotes de courses ( f ) 
— 1403 Aujourdhui madame — 
1510 Les Robinsons Suisses — 
1610 Jeugdprogramma — 1835 
C est la vie — 18 55 Des chiffres 
et des lettres (spel) — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club (show) - 2000 Nieuws -
20 35 Mi-fugue mi-raison — 22 55 
Bouteilles a la mer (dok) - 2310 
Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 Fred Basset 
(film) - 2000 Les jeux de 20 heu
res (spel) — 2030 La peine per
due OU le present compose — 
2205 Nieuws 

LUX. 

12 00 La bonne franquette — 
1630 Lecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort (spel) — 
1805 De nos clochers — 1820 
Ram dames — 1805 Le coffre-
fort (spel) - 1840 Systeme D 
(spel) - 19 00 Nieuws - 1930 
Le coffre fort (spel) - 19 35 Pas-
se et gagne (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats — 19 55 Nieuws
overzicht — 2000 Hit-parade — 
21 00 La derniere fois que ja i vu 
Pans ( f ) 
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De Amerikanen van Europa 
Vorig weekend werd een punt 
gezet achter de nationale bas
ketbalkompetitie. Fresh Air werd 
al eerder kampioen. Zaterdag 
verwierf Okapi Aalst de zeker
heid ook volgend seizoen in de 
hoogste klasse te mogen spe
len. Okapi versloeg Andenne in 
een testwedstrijd die de tweede 
daler uit de eerste afdeling 
moest aanwijzen. 
Veel vreugde viel er in het 
voorbije seizoen op de Belgi
sche basketbalvelden niet te be
leven. Deze zaalsport, wiens 
steile opgang in de vijftiger en 
zestiger jaren onstuitbaar 
scheen, wer al eerder gekon-
rronteerd met de «nulgroei» 

maar niemand kon vermoeden 
dat in het voorbije kampioen
schap de aftakeling zo duidelij
ke vormen zou aannemen. De 
Basketbalsport kraakte onder 
de door Hector Vermeersch en 
Antwerpse geëiste toepassing 
van het dekreet van de niet be
taalde sportbeoefenaar. Het bas
ketbal verloor zijn aangezicht 
Toch zou het verkeerd zijn de 
onmiskenbare teruggang in po
pulariteit uitsluitend toe te 
schrijven aan de (politieke) in
menging van buitenuit De neer
gang werd al eerder ingezet Hij 
werd in het voorbije seizoen en
kel versneld. 
Aanzienlijk versneld. 

Europese Amerikanen 
De basketbalsport verheugde 
zich aanvankelijk over een 
groeiende populariteit. Wie herin
nert zich niet de tijd toen Ant
werpse, Royal IV, Hellas Gent, Za-
ziko. Fellows, Rubo, Racing 
Mechelen, e.a. «herkenbare» — 
momenteel misschien wel het 
grootste probleem — klubs een 
sensatierijk kompetitieverloop 
waarborgden. Elke klub kon bo
gen op een eigen, niet zelden om
vangrijk, supporterslegioen. 
De basketbalsport verwierf als
maar meer ruimte in de kranten 
en ook radio en televisie konden 
niet meer om deze tot zaalsport 
evoluerende sporttak heen. Na 
voetbal en wielrennen werd het 

basketbal door de Belgische 
sportliefhebber het hoogst ge
waardeerd. 
Precies op dat ogenblik meenden 
de basketballeiders het roer te 
moeten omgooien. Zij geloofden 
dat door de inschakeling van 
Amerikanen een nieuwe faze in 
de intwikkeling van de basketbal
sport zou worden ingeluid. De 
spelkwaliteit zou verbeteren — 
wat aanvankelijk wel waar was — 
en de popularizering van de sport 
zou aan versneld tempo verder 
gaan. Het bleek een op de lange 
termijn totaal foute berekening. 
Want waren de eerste Amerika
nen «bezienswaardigheden», de 
massale invoer van veerkrachtige 
kleurlingen geschiedde ten nade
le van het eigen talent dat zijn 
doorgroeimogelijkheden zag af-
geknot en dat al spoedig de spor
tieve motivatie voor de financiële 
berekening — echt Amerikaans? 
— inwisselde. De wisselwerking 
van dit alles leidde naar een on
voorstelbaar eindprodukt. De tra
ditierijke verenigingen dienden 
zelfs hun officiële benaming in te-
ruilen. 
De sponsors, onontbeerlijk om de 
Amerikaanse profs te betalen, eis
ten alles op. Racing Ford, Racing 
Bell, Racing Maes Pils, Sunair, IJs-
boerke. Bus, Standard, Boule 
d'Or, kortom een gruwel voor de 
brave supporter die de eigen klub 
— die soms ook nog van stand
plaats wisselde! — nog nauwe
lijks herkende. 
Gekonfronteerd met de «nul
groei» begon men toen ook nog 
te experimenteren met de kompe
titieformule. Er trad geen verbete
ring meer op. Het aantal per klub 
toegelaten Amerikanen werd van 
drie (op de vijf!) tot twee terugge
bracht. Dot alles zonder tastbaar 
resultaat. De Belgische basket
balsport — waarin ook al spoedig 
nog enkel dubbele meters voor 
vol werden aangezien — was en 
is zichzelf voorbijgerend. Het be
drijf wordt momenteel «gerund» 
door avonturiers, geslepen za
kenmannen of... loepzuivere ama
teurs. Mensen met een portefeuil
le (Van Moerkerke van Sunair) en 
mensen met een hart (Domien 
Suy van Racing Maes Pils). De 
verhoudingen liggen overal an
ders. Maar overal is het even
wicht zoek. En het dekreet zal ze
ker niet tot een sanering leiden. 
Integendeel. 

Joegoslavië 
Bovenstaande bedenkingen kwa
men op toen wij in de loop van vo
rige week naar de televisieuitzen
ding van de finale om de 
Europese basketbalbeker voor 
landskampioenen keken. Het 
Joegoslavische Bosna Sarajewo 

(een herkenbare benaming) re
kende af met het Italiaanse Emer
son Varese (Emerson was vorig 
jaar nog Mobilghirzi). Bosna 
speelde uitsluitend met Joegosla-
ven. Emerson betrouwde vooral 

op het Amerikaanse duo Morse-
Yelverton. Een vergelijking van 
beide teams ging niet op. De ba
sis van waaruit werd opgebouwd 
verschilde al te zeer. Wij beper
ken ons dan ook tot Bosna Sara
jewo, de nieuwe kampioen. 
Het Joegoslavisch basketbal be
heerst al geruime tijd Europa. Het 
werd tweemaal wereldkampioen 
en tweemaal Europees kampioen. 
Het won de Balkanbeker en het 
Middellandse Zee-kampioen-
schap. In het voorbije seizoen 
won Rapid Syer Belgrado de Eu
ropacup bij de dames en Partizan 
Belgrado de Koracbeker bij de 
heren. Kortom enkel de Olympi
sche titel ontbreekt nog. 
Hoe kan een dergelijk gunstige 
ontwikkeling worden verklaard? 
Enig zoekwerk leerde ons dat het 
sukses ook hier niet aan het 
toeval kan worden toegeschre
ven. 
Het Joegoslavisch basketbal 
heeft een eigen leefstijl ontwik
keld. Uiteraard is de basketbal
sport in het land van Tito erg po
pulair. De jongste suksessen 
zullen daar nog meer toe bijdra
gen. Bovendien levert de Joego
slavische jeugd moeiteloos dub
bele meters af. Joegoslaven zijn 
vaak groot. 
Toch heeft het relatief lang ge
duurd eer de internationale top 
bereikt werd. Zadar was jaren
lang de meest gereputeerde 
ploeg. Voor een vijftal jaar haalde 

deze vereniging een Amerikaan 
in. Zonder noemenswaardig suk
ses evenwel. Toch richt het Joe
goslavisch basketbal zich naar 
het Amerikaanse model. De sport 
wordt er al op de scholen «geïn
troduceerd». De jeugdwerking 
van de klubs is sterk ontwikkeld. 

De besten onder de jongeren 
gaan geregeld op stage naar de 
Verenigde Staten. Er wordt hard, 
en met vaste kernen — weinig 
transfers — getraind. De sponso
ring is er evenmin onbelangrijk. 
Maar toch bestaat er één groot 
verschil met bij voorbeeld het 
Belgische financieringssysteem. 

De klubs hebben meestal meer
dere sponsors — Bosna Saraje
wo draagt drie extra-sportieve 
benamingen op de shirt — waar
door een nieuw evenwicht wordt 
geschapen en waarin de oor
spronkelijke klubleiding enige 
medezeggenschap behoudt 

Nooit krijgt één man of één 
groep volledig greep op een klub. 

Joegoslavië — dat zijn beste 
coaches ook in Amerika laat 
schoollopen — speelt dus basket
bal naar Amerikaans voorbeeld. 
Maar dan uitsluitend met Joego
slaven. De herkenbaarheid van 
de sport blijft gewaarborgd, te
meer daar de sponsoring uitge
breid maar niet dominerend is. De 
Joegoslaven zijn de Amerikanen 
van Europa. In vrijwel al de West-
europese landen daarentegen 
wordt basketbal gespeeld en 
vooral beheerst door Europese 
Amerikanen. Het verschil is es
sentieel. Stemt het de basketbal
leiders van dit land ook tot naden
ken? 

^i^:kürtweg 
# Parijs-Roubaix, de koers der 
koersen, was een onvoltooide 
symfonie, 's Werelds beste ren
ners reden samen de finale in. 
De strijd beloofde meeslepend 
te worden. De omstandigheden 
beslisten anders. Moser won 
zonder dat hij iemand had moe
ten «overwinnen». Al zijn tegen
standers werden door pech 
overmand. Mare Demeyer, weer 
schitterend op dreef, Joop Zoe
temelk, Roger De Vlaeminck, de 
grote en zegezeker rijdende fa
vor iet en ten slotte de van mach
teloze woede zijn fiets weggooi
ende Hennie Kuiper. l\^oser reed 
sterk. Ongetwijfeld. Zi jn over
winning in Gent-Wevelgem was 
geen toeval. I\^aar toch durven 
wij betwijfelen dat hij een twee
de keer in de spurt Van Roger 
zou hebben gewonnen. En Roger 
uit het wiel rijden op de kasseien 
van het Noorden schijnt ons uit
gesloten. De dramatische ont
knoping van de jongste Parijs-
Roubaix past echter uitstekend 
in het kader van de met triomf en 
tragiek omgeven topkiassieker. 
Je moet er de pech met waardig
heid aanvaarden. Roger bracht 
de moed en gelatenheid daartoe 
op. 

• Het ziet er naar uit dat SK 
Beveren nu echt zenuwachtig en 
onzeker begint te worden. Min
der op dan naast het veld. Na af
loop van de derby tegen Lokeren 
lieten de Waaslanders — zowel 
trainer als spelers — weer enke
le verklaringen los die ze beter 
achter de tong hadden gehou
den. Eerst was er Robert Goet-
hals die vond dat hij geen twee 

weken na mekaar op zijn kop 
kon laten zitten. 

Hij zwoer op de ogen van zijn 
kinderen geen strafschopover
treding begaan te hebben. Mo
gelijk. Maar Pfaffke kan moeilijk 
ontkennen dat de televisiebeel
den eerder de scheidsrechter 
dan hemzelf in het gelijk stellen. 
En zelfs indien Pfaffke de Deen 
Larssen niet raakte blijft nog al
ti jd de onmiskenbare vaststel
ling dat hij zich tussen de bal en 
de aanstormende Lokerense 
aanvaller gooide en deze ver
plichtte vaart te remmen en r ich
ting te wijzigen. Meer dan ge
noeg voor een strafschop naar 
ons gevoelen. Overigens mag 
Beveren nog van geluk spreken 
dat de Brusselse scheidsrechter 
Pol Vangenechten niet wandelen 
stuurde. Deze had best rood 
kunnen krijgen voor twee zware 
overtredingen. 

Neen. Beveren dient absoluut 
de gemoedsrust — die het zo 
lange tijd sierde — te herwinnen 
om het kampioenschap tot een 
goed einde te kunnen brengen. 
• Door met 20—24 bij Eupen te 
winnen is Mechelen nationaal 
handbalkampioen geworden. De 
Mechelaars verloren in de loop 
van het seizoen slechts één 
wedstri jd. Op hun eindoverwin
ning valt bijgevolg niets af te 
dingen. Al vragen wij ons toch af 
waar zo'n klubje het geld van
daan haalt om twee Polen aan te 
werven en-, te betalen. Dat geld 
komt zeker niet van de 
toegangsgelden. Want het grote 
publiek moet je zeker niet rond 
onze handbalvelden gaan zoe
ken. 
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kRITKCH D€K€K€M 

Portret van een Rijksmaarsckalk 
Dit IS de ondertitel van Leonard Mos-
leys biografie van Hermann Goering 
Leonard Mosley werkte destijds in 
het Derde Rijk als journalist en kreeg 
hierdoor de gelegenheid, de Nazi-pro-
minenten van nabij te observeren Het 
boek verscheen eerder bij Manteau 
Brussel /Den Haag en werd nu door 
Elsevier heruitgegeven 
Voor zover we weten is dit de eerste 
uitgebreide biografie van de tweede 
man in de hiërarchie van het Derde 
Rijk In de steeds bijkomende Hitler-
biografieen wordt uiteraard wel ge
handeld over de figuren rond Hitler 
Goering, Goebbels, Himmler, Hess, 
SpeeKdie zelf m zijn memoires getuigt 
over Hitler en Goering) en mindere 
goden, maar dan slechts in funktie van 
de hoofdfiguur Nochtans weiden 
sommigen meer uit over Goering en 
dan zeker niet in lovende bewoord

ingen Zo aarzelt Hans Bernt Gisevius 
met Goering een schoft te noemen 
Alan Bullock (die met de eerste grote 
Hitler-biografie op de markt kwam en 
o m . daardoor een vertekend beeld 
van Hitler und Genossen ophing), 
Werner Maser, Walter Shirer, George 
Payne, Joachim F^est, zowat de meest 
opvallende auteurs van Hitler-boeken. 
stellen eveneens Goering in een on
gunstig daglicht hoewel twee van de 
drie Duitse historici reeds een ge-
schakeerder beeld ophangen van 
"der Dicke» of «der Eiserne» of nog 
«Herr Meyer» De eerste twee bijna
men behoeven overigens geen nade
re toelichting Minder bekend is de 
oorsprong van Herr Meyer» Na de 
Blitz van 1940 had Goering er op ge
pocht, dat er geen vijandelijke vliegtui
gen boven Duitsland zouden verschij
nen «Indien dat toch zou gebeuren 
dan mogen jullie mij Herr Meyer noe
men» Dit staaltje Goeringse humor 
werd echter bittere waarheid, toen 
reeds in de herfst van 1940 Britse 
bommenwerpers boven Duitsland 
verschenen 

Hermann Goering was een patolo-
gisch geval Hij is een vat vol tegen
strijdigheden Goering kon zich ont
roerd over een gekwetst dier buigen 
maar toonde zich een medogenloze 
«bestraffer» of zuiveraar In het begin 
na de machtsovername bracht hij et
telijke vuile karweitjes tot een «goed 
einde » Zo valt zijn rol in de Bartolo-
meusnacht van het Nazisme ook 
«Nacht van de lange messen» (30 juni 
1934) met te onderschatten Goering 
maakte trouwens van het neerslaan 
van de SA-putch (die alleen in de ver
beelding van de vijanden van SA-lei-
der Roehm heeft bestaan, toegege
ven dat de SA een hindernis was 
geworden op Hitlers weg naar de ab 
solute macht) gebruik om enkele per
soonlijke vetes uit te vechten Deze 
geweldenaar kon zijn vrouw Emmy, 
die vele joodse relaties had, niets wei
geren hij trotseerde zelfs Hitlers 
woede wanneer hij voor de zoveelste 
keer joodse vrienden van zijn vrouw 
naar het buitenland liet vertrekken 
Goering vergat evenmin de joodse fa
milie die hem na de mislukte Putsch 
van Munchen in 1924 van een gewis
se dood door uitbloeding redde Toen 
de jodenvervolging al volop woedde 
zorgde Goering ervoor dat ze zich 
over de grenzen in veiligheid kon 
brengen Bekend is zijn uitspraak op 
een klacht van Himmler «Wer Juoe ist 
bestimme ichi» (Wie jood is zal ik be
palen') 

Even bekend is zijn manie voor allerlei 
uniformen Deze beroemde Duitse 
oorlogsvlieger (hij volgde de even be
roemde Manfred von Richthoven op 
als chef van de von Richthoven-esca-
drille), stak zich graag in allerlei unifor
men die van legergeneraal, SA-leider, 
luchtmachtbevelhebber enz De 
meest potsierlijke was wel deze van 
Reichsoberjagdmeister Maar van de 
andere kant was hij ook grand seig
neur, die wel van goede smaak getuig
de bij het aankopen (of gewoon in be
slag nemen) van kunstschatten) 
Morfinomaan (gevolg van zijn ver
wondingen aan het front in de Eerste 
Wereldoorlog) begon zijn ster te da
len toen Duitsland de overmacht in de 
luchtoorlog verloor en Goering zich 
steeds meer terugtrok in zijn protse
rig Karinhall (genoemd naar zijn eer
ste vrouw) In feite was de verloren 
slag om Engeland voor Goering reeds 
het begin van het einde 
De zo machtsbewuste rijksmaar-
schalk, tuk op gezag en geen tegen
spraak duldend, kronkelde zich in al-

Deze [onge god 
is er nu 50 
Dit jaar wordt Hugo Claus (Brug
ge, 1929) er vijftig. Op de televi
sie werd daar uitvoerig aandacht 
aan besteed, o.a. door een her
opvoering van zijn toneel-eerste
ling, het nog altijd boeiende «Een 
bruid in de morgen» Ter gele
genheid van die verjaardag gaat 
tot 19 april nog in het Kultureel 
Centrum van Hasselt de ten
toonstelling «Claustrum» met 
schilderijen, tekeningen, goua
ches en lichtdrukken van de 
meester, een overigens prachti
ge expositie die varieert van lief
lijke, romantisch-19e-eeuwse ta
ferelen, over brutalere pop-art 
tot de sterk persoonlijke werken 
waarin de Clausiaanse obses
sies volop aan bod komen. 
Verder op het feestprogramma 
staan opvoeringen van Claustro
fobie, een boeiende montage van 
Claus-poezie, gebracht door de 
jonge toneelgroep Bent Claus is 
met zijn stroom poëzie, romans, 
toneelstukken, literaire herwer
kingen allerhande en scenario's 
veruit de meest produktieve au
teur en ongetwijfeld ook een van 
onze beste Want, al vertoont zijn 
al immens oeuvre niet altijd even 
hoge pieken, steeds houdt het ni
veau door zijn non-komformisti-

sche aanpak, vaak visionaire ver
beelding en een altijd prachtige 
taal. 
Hugo Claus is trouwens onze 
enige schrijver die erin slaagt 
zich als modern auteur toch een 
klassieke allure aan te meten. 
«WIJ» zegt hem hier dan ook 
welgemeend «proficiat». 

NvB 

lerlei bochten voor zijn meester. In 
sommige van zijn toespraken lag 
Goering als het ware plat op de buik 
voor de Furher 
Tijdens zijn proces te Nurenberg 
beet Goering nijdig van zich af en aar
zelde hij met, zijn rechters en door
heen deze rechters de geallieerden 
zelf van oorlogsmisdaden te beschul
digen Men IS het er thans steeds 
meer over eens, om dit proces een 
mislukking te noemen Net zoals men 
de gevangenhouding vc»n het mense
lijk wrak Hess (door zijn vlucht naar 
Engeland in 1947 praktisch met van 
oorlogsmisdaden te beschuldigen) 
moeilijk kan goedkeuren Ter dood 
veroordeeld (door de strop) benam 
Goering zich het leven door het inslik
ken van een kapsule cyaankali, een 
bliksemsnelwerkend dodelijk vergif. 
Zeer waarschijnlijk werd deze kapsu
le in de gevangenis binnengesmok
keld met de medeplichtigheid van een 
of meerdere leden van het gevange
nispersoneel Goering verstopte de 
kapsule achter zijn kiezen en beet ze 
door m de nacht vóór zijn terechtstel
ling (net als Himmler bij zijn arrestatie). 
Goering was toen een vermagerde, in 
een flodderend uniform zonder ook 
maar één versiersel gehuldie ex-pala-
dijn van de Fuhrer, die toen hij Goe-
rings kontakt met de Amerikanen ver
nam, hem degradeerde en uit de partij 
stootte 

Leonard Mosley is er in gesleiagd, een 
zeer vlot lezend levensverhaal van 
Hermann Goering te schrijven, met tal 
van pittige details, die men alleen uit 
direkte ervaring kan weergeven Dat 
belet met dat de schrijver evenzeer 
het grote verband doet gelden, de 
achtergronden van dit zozeer bewo
gen leven, vooral dan van een man die 
ongetwijfeld bezeten en gefascineerd 
was door de macht, zij het dan in de 
(vergulde) schaduw van zijn meester, 
de raadselachtige Adolf Hitler 

Hermann Goering vertaling door Luk 
van Gnnsven - ft 21,9x15 cm - 460 biz 
- 8 bIz zwart-wit-foto's - gebonden 
540 fr Uitgeverij Elsevier. 

„Grote ontmoetingen tl 
Als men de woorden realisme, natura
lisme, impressionisme, symbolisme 
hoort of leest denkt men haast auto
matisch aan deze strekkingen in de 
beeldende kunsten. Men denkt slechts 
in tweede orde — of bijna niet — aan 
deze strekkingen zoals ze tot uiting 
kwamen op het toneel, in de literatuur, 
in de film, in de muziek. In een serie 
van zes monografieën verschijnen 
thans onder de algemene titel «Grote 
Ontmoetingen» studies gewijd aan de 
romantiek (1780-1850), realisme en 
naturalisme (1850-1880), impressio
nisme en symbolisme (1880-1914), ex
pressionisme en fauvisme (1905-
1940), surrealisme, futurisme en ku
bisme (1905-1940) en aktuele stromin
gen sinds 1945. 

Jaak Fontier, Robert Hozee, Herman 
Sabbe en Jan Van der Hoeven zijn de 
auteurs van «Realisme en naturalis
me" Deze leer voor werkeli jkheid is 
het realisme Men spreekt van natura
lisme wanneer het om een ruwer rea
lisme gaat Realisme staat in schrille 
tegensteling met idealisme. Courbet, 
Millet en vooral Daumier geven aan 
deze stroming een sociale ondertoon 

In de literatuur zijn de herauten van 
het realisme Balzac, Flaubert, Victor 
Hugo, Charles Dickens, Tolstoi, Multa-
tuli. Conscience, e.a 

De aangename verrassing van deze 
monografrieen is dat met alleen de 
evolutie van de stroming wordt ont
leed, de hoofdfiguren in hun werk 
worden benaderd, maar dat de politie
ke, sociale en ekonomische achter
grond wordt opgeroepen Ook de re
latie beeldende kunst-muziek-
literatuur wordt belicht Dit maakt de 
lezing van deze monografieën zo 
boeiend Eenzelfde opmerking geldt 
ook voor de monografie «Impressio
nisme en symbolisme» waarvan de 
redaktie werd toevertrouwd aan Wim 
De Poorter, Jaak Fontier, Robert Ho-
zee, Yves Knockaert, Paul Van Aken 
en Jan Van der Hoeven Deze periode 

C1880-1914) wordt door een aantal 
verschuivingen gekenmerkt, die 
reeds het grote gebeuren van de 20e 
eeuw aankondigen, het socialisme, 
marxisme en nationalisme, het racis
me, het kolonialisme, de liberalistische 
beginselen, en de industriële revolu
tie In Frankrijk werkt de Commune 
nog lang na, in Engeland verschijnt de 
Labour Party, in het tsaristische Rus
land woedt de repressie, in Italië 
volgt de ene krisis op de andere, 
Duitsland wordt een ekonomische en 
militaire reus terwijl de uiteenspatting 
van de Donaumonarchie zich reeds 
aftekent. 

Deze bewogen achtergrond deelt 
zich uiteraard mee aan de artistieke 
wereld Literatuur, architektuur. beeld

houw- en schilderkunst, muziek en 
voor de eerste keer in de kunstge
schiedenis wordt ook aandacht be
steed aan de fotografie en aan de film. 
De samenstellers deden er ook goed 
aan in deze monografie typerende 
teksten van bepaalde kunstenaars op 
te nemen zowel proza als poëzie. De 
beeldende kunsten komen uiteraard 
in al deze monografieën met talrijke il
lustraties aan bod (de zwart-wit-illus-
traties zijn soms wel wat aan de grijze 
kant) 

Formaat 15,5 x 22,5 cm 160 bIz, 
16resp 24 illustraties - resp nrs 27 
en 28 uit de reeks «Grote Ontmoetin
gen» - Prijs ingenaaid 325 fr. Uit
gevers. Gottmer-Nijmegen - Orion-
Brugge 

• Tot en met 22 april stelt 
Etienne Desmet t e n t o o n in de 
Galeri j D e w e v e r te W a k k e n . D e 
smet (oud-leerl ing van Akade-
mle Gent en Hoger Instituut Ant
werpen) verbli jft a fwisselend in 
Hansbeke en Carrara , Italië, waar 
hij zijn materiaal haalt en zijn krea-
tivlteit botviert. Laureaat van di
verse stichtingen bevinden zich 
vele van zijn werken verspreid 
over Europa en in Saoedi -Arabië . 

• Hilde Barbier stelt grafiek 
tentoon in het Huidevettershuis, 
Huidevettersplein te Brugge 
(vlakbij de Rozenhoedkaai ) van 
tot 22 april, dageli jks van 10 
tot 12 en van 15 tot 18 u. Vri j 
dags g e s l o t e n . 

• Tot 29 april a.s. stelt kunst
schilder Jan de Dobbeleer t en 
t o o n in het Kultureel Centrum, 
voormal ige St. -Niklaaskerk te 
Neder -Overheembeek . Dage 
lijks van 15 tot 19 u. M a a n d a g 
gesloten. Bus 53 en 47. 

• D e Akademie van St.-Ni-
klaas houdt een groepstentoon
stelling in de Galeri j Brabo-Mer-
cator, te Antwerpen, Desguinlei 
100. Opening donderdag 26 
april om 20 u., door burgemeester 
D e Vidts van St.-Niklaas, na inlei
ding door de hh. Verbist (Merca 
tor) en Th. Van Looy (direkteur 
Nat ionaal Hoger Instituut en 
Kon Akademie voor Schone 
Kunsten te Antwerpen). Tot 
20 mei dageli jks van 14 tot 17 u,, 
zaterdags gesloten. 

n 
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VLAANDEREN ZINGT 
Dit motto wil de betekenis van het lied 
m de ontvoogdingsstrijd van de volke
ren beklemtonen. Daarom zal dit jaar 
ook een beroep worden gedaan op de 
Schotse nationalistische zanger Alex 
Campbell, zodat dit tema ook internati
onaal gestalte krijgt 

Tevens wordt een beroep gedaan op 
de medewerking van een massale 
koorgroep van duizend zangers, Miei 
Cools, Will Ferdy, het Kempisch 
Jeugdfanfareorkest, de balletgroep An 
Slootmaekers, de bewegingsgroep Al-
kuone, de VTI-vendeliersgroep Piet 
Pottie, de WKB-voJksdansgroep, pre-
zentatrice Kris Yserbijt, beiaardier Jo 
Haazen, de jeugdmuziekkapellen van 
KSA-SL-Stanislaskollege, WKS-St.-
Joris Izegem, Chiro-Schelle en VNJ, 
tekstauteur Jan D'Haese, de dirigen
ten Juliaan Wilmots, Frans Cuypers, 

Fernand Van Durme, Silveer Van den 
Broeck, Armand Preud'homme en Ma-
rie-Louise Van Hoof-Moerenhout. 
De regie van het Zangfeest berust dit 
jaar bij Jos Van der Veken, artistieke 
koordinator en algemeen regisseur 
Herman Slagmulder 

Kaarten en gratis propagandamateriaal kan 
men bestellen op het ANZ sekretariaat 
Vrijheidstraat 30 32 2000 Antwerpen tel 
031 37 93 92 en 37 96 43 
De prijzen der plaatsen bedragen 350 fr 
de rang) 300 fr (2e rang) 250 fr C3e rang), 
200 fr (4e rang) en 150 fr (5e rang) 
Groepen van mm 20 personen en houders 
van een CJP-paspoort bekomen de kaar 
ten aan volgende verminderingen 300 fr 
(ipv 350 fr) 250 fr (ipv 300 fr) 200 fr 
(ipv 250 fr) 150 fr (ipv 200fr)en 125 fr 
(ipv 150 fr) 

Erkende jeugdbewegingen jeugdorganiza-
ties en studentenverenigingen bekomen de 
kaarten van 150 fr aan 100 fr 
Voor gehandicapten (leden KVG en NFLG) 
oud strijders (leden VOS) en bejaarden (le
den VWG) zijn er speciale gunstvoorwaar 
den waarover alle nadere inlichtingen zijn 
te bevragen op de respektievelijke ver-
bondssekretariaten 
Indien men met in de mogelijkheid is om 
kaarten aan te schaffen of telefonisch te re 
serveren op het ANZ sekretariaat (iedere 
dag open van 9 u tot 17 u 30 uitgenomen 
zaterdag en zondag) dan kan men steeds 
het overeenkomstig bedrag overschrijven 
op rekening 410-0116611 40tnv ANZ Ant 
werpen In dit geval dient men op het beta-
lingsformulier zeer duidelijk naam, adres 
(postnummer) aantal en soort der gewen 
ste toegangskaarten te vermelden 
Tevens dient men 10 fr 20 fr (meer dan 10 
kaarten) en 30 fr (meer dan 20 kaarten) bij 
te betalen voor de verzendingskosten de 
kaarten worden U dan per brief toegezon
den 

ANZ-wedstrijd 
voor nieuw 
kinderlied 
In het jaar van het kind organizeert het 
ANZ (Algemeen Nederlands Zangver
bond) een wedstrijd voor een nieuw 
Nederlandstalig kinderlied met piano
begeleiding 
Een deskundige jury, onder voorzitter
schap van Jan Theuwissen, voorzitter 
muzikale advieskommissie van het 
ANZ, zal de verschillende inzendingen 
beoordelen 
Het bekroonde kinderlied zal in kreatie 
worden gebracht op het 43e Vlaams 
Nationaal Zangfeest op 27 april 1980 
De prijs van het Noordstarfonds, die 
twintigduizend frank bedraagt, wordt 
toegekend aan de auteuKs) van het 
bekroonde lied 
Iedereen die hiervoor belangstelling 
heeft, kan het wedstrijdreglement aan
vragen bij het ANZ-sekretariaat, Vrij
heidstraat 30-32 bus 14 te Antwerpen, 
tel 031-379392 of 379643 

Zangfeest LP 
Uitgegeven door het Davidsfonds 
i s m het ANZ met 
• Ouverture Peter Cabus en de 
Brusselse Suite van Etienne 
Verschueren 
• Miei Cools en «Dit is de tijd» 
• Vlaenderen, dach en nacht. Mijn 
zoetlief was een weverkijn. De gilde 
viert, Kempenland, Groeninghe, Gilde-
broeders maakt plezieren. Lied van 
mijn Land, De Blauwvoet, Gebed voor 
het Vaderland en De Vlaamse Leeuw 
Medewerkers Miei Cools, het uitge
breid koperensemble Theo Mertens, 
dirigent Juliaan Wilmots, de koren Fi-
delitas (Wijnegem), Cantores Servadie 
(Diepenbeek), Kantiek (Berchem), 
Lentestemmen (Lichtervelde) en Den-
nengalm (Keerbergen) 
VERKOOPPRIJS 325 fr + 50 fr ver
zendingskosten U kan bestellen door 
overschrijving van het overeenkom
stig bedrag op rek nr 410-0116611-40 
t n v ANZ-Antwerpen 

Programmabrochure 
Ter gelegenheid van het 42e Vlaams 
Nationaal Zangfeest, wordt een pro
grammabrochure uitgegeven, waarin 
de tekst en melodie van al de gepro
grammeerde liederen is opgenomen 
naast de liedteksten van de optreden
de artiesten 
Deze programmabrochure is te beko
men tegen 40 fr op het ANZ-sekretari-
aat 

Vlooms 
Nobionool 

ZANGFEEST 
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Buitenbeentjes trap je niet zomaar op de teentjes... 
Jaap Fisher ofte nu Joop Visser 
hoort naast onze Raspoet, Miei 
Cools of nog Kor van der Goten 
tot de eerste kleinkunstenaars 
halfweg de zestiger jaren, maar 
dan in Nederland, waar sketch en 
chanson samen in het woord «ka-
baret» werden ondergebracht 

Jaap doet hiervan afstand en 
houdt het gewoon bij liedjeszin-
gen, enkel met akoestische gitaar-
begeleiding Zijn teksten zijn 
scherp, soms bijtend, en je kan ze 
bijna hekeldichten en verkapt pro
test noemen Zoals een Brei heeft 
hij het gemunt op het kleinburger
lijke, op de blijvende generatiekon-
flikten, op de eenzaamheid die de 
wereld nog met uit is Op deze 
tweede elpee «Kaas op de plank» 
(IBC-Bovema 5N-062-26083) blijft 
hij inpikken bij deze problemen, 
zoals in het inleidende «Truus», in 
het nummer over de «mooiste 
meid» En dan die «gewone men
sen» die eenzaam achterblijven, 
en «vragen te stoppen, over de 
Belgen en ons Koningshuis» in 
moppen verguisd En dat zij die 
niet tevreden zijn «naar Rusland 
maar emigreren» Op de omme-
kant gaat het over die dingen die 
zouden maar uiteindelijk toch wei
nig veranderden «In de zestiger ja
ren» Het volgende «Buiten adem 
in de sneeuw» lijkt een poëtische 
pennevrucht ontsproten uit zijn 
taak nu als leraar te Haarlem Klap
stuk van deze elpee is de vijfdelige 
«suite» over relatievorming, steeds 
terugkerende eenzaamheid, het 

standenverschil, en de liefde Een 
luisterplaat die uiteindelijk niet zo 
sterk lijkt als zijn vorig werk, in zijn 
wat achterhaalde stijl moeilijker 
aanspreekt en voornamelijk over 
typische Hollandse toestanden 
gaat 

Rachel Sweet, 

Richman en Zappa 
Van over de grote plas krijgen we 
dan een eerste produktie van een 
nieuwe naam in de Stiff-stal Ra
chel Sweet IS pas zeventien maar 
lijkt met het katje om zonder hand
schoenen aan te pakken Met 
deze eerste «Fooi around» blijft ze 
nog wat rommelen in de zeer di
verse stijlen die nu aan bod zijn 

Met haar singel «Baby» haalde ze 
zeer hoopvolle eerste cijfers al-
ginds in het country-rock reper
toire, terwijl het door Elvis Costello 
(O gepende nummertje «Stranger 
in the house» in dezelfde stijl de
zelfde weg zal opgaan Producer 
en «ontdekker»Liam Sternberg 
schreef de meeste nummers van 
deze plaat die met vies zijn van de 
hedendaagse «new wave» zoals 
het inleidende «Just my style» of 
nog «Cuckoo clock», terwijl «So 
different here» de reggae-toer op
gaat Met een dynamisme en 
stemgeluid van Brenda Lee (weet 
je nog"?) en dan weer Dolly Parton 
of Debbie Harry in haar beste mo

menten Een beloftevol debuut al
vast' 
Jonathan Richtman en zijn Moder
ne Lovers haalden een eerste we
reldhit met het instrumentale«Egy-
ptian reggae» en waren vanuit de 
Westcoast zowat de baanbrekers 
naar het eenvoudiger lied na het 
uitdeinen van het punkgeweld 
Met de groep lijkt het niet zo goed 
meer te lopen en Jonathan liet dit 
ook duidelijk horen op de laatste 
elpee «Back in your life», die ook 
een terug-van-weggeweest is 
Licht swingende reggae blijft over
heersend in de nummers, terwijl 
het hele concept duidelijk gencht 
IS naar solo-optredens Wat hij dan 
ook plande voor mei e k met een 
wereldtoer zonder zi|n Modern 

Lovers Het gaat zoals in «Respect 
me» steeds meer naar het akoesti
sche, op eenvoudige melodieën, 
met meezing-refreintjes Het in
strumentaaltje met twist-ritme «Lo
ver please» van Bill Swan wordt 
wellicht het volgende singeltje, ter
wijl volgende nummertjes eve
neens overduidelijk direkt kontakt 
met het publiek bij de optredens 
beoogt Met meestal een knipoog 
naar de zestiger jaren, voor hen 
die daarvan houden 
Frank Zappa was eind februan 
voor een optreden in ons land als 
onderdeel van zijn jaarlijkse we
reldtoer die samenviel met het ver
schijnen van de dubbel-elpee 
«Shek Yerbouti» (CBS 883393 
Zappa zelf op de kaft als een heu

se sheik of oliebaron, die zijn 
produkt onder de vorm van zwar
te schijven aan de man probeert 
te brengen Zappa is een der 
meest controversiële figuren van 
de muziek der zestiger jaren In 
zijn «bizarre»-stijl pakt hij even
eens elke moderne muziekstijl 
aan, waarbij zijn soms absurde 
teksten schalks en scherp omlijs
ten Zelf een talentvol jazz-gitarist 
kan hij dan ook vrijwel alles zon
der problemen aan en steekt er 
dan ook de draak mee Zelfs met 
een Dylan, die hij parodieert En dit 
IS wat hij sedert zowat tien jaar 
doet, talentvol en suksesvol Om 
rustig op je eentje een en al oor 
met de gedrukte teksten erbij van 
de genieten 

Ex-Beatle George Harnsson gaat 
het echter met zo voor de wind na
dat hij bij het ontbinden van de 
groep al zijn beste werk op de 
dnedubbele elpee ingroefde Be
halve nummertje «Blow away» 
mist de nieuwe elpee (WEA-Loka 
DH 56562) zowel onginele teksten 
als titels, en de muziek blijft al te 
gepolijst bij de west-coasttraditie 
hangen Beter dan ooit lukt het 
daarentegen buitenbeentje Aman
da Lear, bijgenaamd «de Sfinks» 
(zoals op de hoes), en haar «Ne-
ver trust a pretty face» (op Ariola). 
Met haar versie op «Lili Marleen» 
zal het ongetwijfeld goud worden 
nu de disco op volle toeren draait. 

Sergius 

Welbeschouwd behoort de 
GroteWinkler Prins 80 

tot uw éérste levensbehoeften. 

Niemand zal ontkennen dat de 
samenleving met de dag ingewikkelder 
wordt. Het is al langer dan vandaag 
onmogelijk om alles van alles te weten. 
En ook de komende jaren zal de 
behoefte aan objectieve, wetenschap
pelijk gefundeerde informatie blijven 
toenemen. Een encyclopedie is dus 
zeker geen overbodige luxe meer 
Op voorwaarde echter, dat zij zich aan 
deze voortdurend veranderende 
samenleving weet aan te passen. 
De Grote Winkler Prins 80 is totaal 
nieuw. 

Een encvclopedie vottrde laren "80 
moet nu eenmaal uitgaan van het 
standpunt dat alles kunnen vinden 
belangrijker is dan alles weten. Ook in 
het onderwi|s is deze klemtoonver-
schuivmg duideliik merkbaar 
Zon encyclopedie moet dus meer ziin 
dan een alfabetisch gerangschikte 
opeenstapeling van namen, feiten en 
wetenswaardigheden. Zii moet degeliike 
en actuele mformatie geven en 
verbanden leggen tussen geschiedenis 
en actualiteit, wetenschap en kunst. 

Die moeilijke opdracht 
heeft de Grote Winkler Prins 
80 - met behulp van een 
computer - tot een goed einde 
gebracht. De alfabetische 
rangschikking werd aangevuld 
met een geraffineerd opge
bouwde systematiek, die als 
een hecht netwerk de hele 
encyclopedie overspant. 
Deze vernieuwing werd ook in 
de functionele illustraties door
gevoerd. De Grote Winkler 
Prins 80 is meer dan een rij 
fraaie boeken. Het is een infor
matiecentrum waarmee creatief kan 
gewerkt worden. 

Grote 
Winkler Prins 
o A De Nieuwe Generatie 
O U Encyclopedie 

Hoe lost de Grote Winkler Prins 80 
dat technisch op? 

Aan de hand van zn 10pluspunten 
kunnen we best duidelijk maken hoe 
dat ingenieus informatiemedium werd 
opgebouwd. Hoe de Grote Winkler 
Prins 80 erin geslaagd is elk onder
werp vertikaal en horizontaal, in tijd 
en ruimte uit te tekenen. 
1. De historio.scoop geeft in de eerste 
20 delen telkens een overzicht van een 
complete eeuw. 2. Bij elk gespeciali
seerd onderwerp wordt een verhel
derend voorbeeld gegeven. 
,\ Sleutels in de marge verklaren vak
jargon en moeilijke terminologie. 
4. Bij lange artikels staan indelings
overzichten met paginaverfnelding. 
.S. Tijdbalken en tiidgenotenbalken 
situeren belangrijke figuren in hun 
tijdskaden 6. In de verwijstableaus 
vindt de gebruiker alle trefwoorden 
die het hem mogeli|k maken een 
onderwerp of artikel verder uit te 
diepen. 7. Met de toeristische tableaus 
kunt u perfect uw vakantie voorbe-

Een uitgave van Elsevier 

reiden. 8. Stads- en streektableaus 
geven alle wetenswaardigheden over 
belangrijke steden en streken, op een 
totaal nieuwe en originele manier 
9. Aan de hand van wegwijzers weet 
u meteen waar ter wereld de mooi.ste 
parken, dierentuinen, spoorwegmusea 
etc. te vinden zijn. 10. Leeswijzers 
duiden die literatuur aan die een ander 
en nieuw licht werpt op een onderwerp 
(de strikt wetenschappelijke literatuur
verwijzingen zijn uiteraard ook 
behouden). 
Het eerste deel van de Grote Winkler 
Prins 80 ligt nu op u te wachten. 

Dat eerste deel moet u beslist zien. 
Dan wordt meteen duidelijk hoe we die 
systematiek concreet hebben gereali
seerd. Het eerste deel is immers het 
overtuigende bewijs dat de GWP 80 
helemaal volgens een nieuw concept 
werd opgebouwd.dat het de encyclo
pedie is waar een nieuwe generatie 
behoefte aan heeft. 

Het eerste deel van de Grote 
Winkler Prins 80 ligt nu ter inzage bij 
elke boekhandel. U kunt het daar 

rustig inkijken en alle 
bijkomende inlichtingen 
inwinnen. Vraag ook naar 
de aantrekkelijke inteken-
voordelen en makkelijke 

!
P afbetalingscondities. Of vraag 
Ijl met onderstaande coupon 

(Üt vrijblijvend inlichtingen 
M' aan bij de uitgeven i^ _5 

Ik wens vriiblijvend 
uitvoerige inlichtingen over 

' de nieuwe Grote Winkler 
f Prins 80 en de aantrekkelijke 

intekenvoordelen. 

Naam 

Adres 
Telefoon 
Leeftijd 

WINKLER PRINS 
Postbus 2 
1940 Wol uwe 
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„Negen van Laken": nog 190.000 te kort 
Ondanks de kiesstrijd en de daaropvolgende periode gingen de stortin
gen voor de Negen van Laken onverminderd voort. Hieronder de re
cente stortingen waardoor de nog vereiste 300.000 fr. met 109.839 fr. 
verminderden. Nog een goede stoot en het vereiste totaal is binnen het 
bereik. Het schitterend voorbeeld van de VTB-VAB vond navolging ver
mits het hoofdbestuur van het D A V I D S F O N D S ook een belangrijke 
storting deed. Aan allen van de Negen onze hartelijke dank. 

Bijkomende stortingen 

KREDIETBANK 434-8094439-84 

VU-afdel. Herenthout 
VU-afdel. Berlaar 
VU-afdel. Dender!., 2e stort. 
Lokaal Viking-Brussel 
VU-afdel. Lier 
VU-afdel. Meerhout 
JV Zichem 
HV Overijse 
DV Overijse 
VU-afdel. Middelkerke 
VU-afdel. Lennik, 2e stort. 
FDT Wrmond-Ned. 
PL Borgerhout 
ET Middelkerke 
JN Grimbergen 
Mw D-V Antwerpen 2000 
LT Hamme 
GD Glabbeek 
CN Gent, 2e storting 
RVDB Wilrijk 
JV Maaseik 

5.000 
2.000 
1.000 

20.000 
5.000 

500 
350 
200 
100 

1.500 
1.000 
1.000 

300 
100 
500 

1.000 
100 

3.000 
200 

2.000 
100 

RR Gent 
S-L Deerlijk 
VU-afdel. Assenede 
Zanggroep optr. Mariek. 
VU-leden en symp. Ekeren 
VU-afd. Westerio 
GV-Brugge 

VU-afd. Kalmthout 
VI. Geneesh. Verb. Antw. 
VU-afd. Zavent., 2e st. 
Ver. Hoboken 
AJ Knokke-Heist 
UO Roeselare 
CP Evergem 
VU-leden en symp. Ekeren 
GDB Zellik 
VU-afd. Schoten 
NV Hoeilaart 
J W Mortsel 
MB Brugge 
Vr. Tervuren 

100 
500 

1.000 
2.000 
1.300 
2.000 
1.000 

10.000 
1.000 
5.000 
1.000 

500 
100 
200 
850 
250 

2.000 
500 
400 
100 
500 

.•• • 

' • • • • • • < 

akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

Het Akademisch Ziekenhuis van de 
Universitaire Instelling Antwerpen werft aan: 

HOOFD VAN DE AFDELING 
LINNEN EN SCHOONMAAK 
G Funktie: - leiding en coördinatie van de aktiviteiten, 
- economisch en financieel beheer van de afdeling. 
G Vereisten: - minimum studieniveau HSO, - organisato
rische en leidinggevende kapaciteiten. D Ervaring strekt 
tot aanbeveling. G De funktie staat open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten. 

ALGEMENE AANWERVINGS-
VOORWAARDEN 
G Belg zijn, G aan de dienstplichtwetten voldoen, 
G houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag, 
G de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten, Q zich 
kunnen aanpassen aan een eventueel onregelmatig 
uurrooster 

DE KANDIDATUURSTELLING 
gebeurt uitsluitend op de daartoe bestemde sollicitatie
formulieren en dienen per aanaetekende zending aan de 
heer H. VANDEVELDE, Hoofd van de dienst Personeel, 
Akademisch Ziekenhuis, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, 
overgemaakt te worden vóór 15 april 1979. 
Formulieren evenals bijkomende inlichtingen kunnen 
bekomen worden op de dienst Personeel van het 
AKADEMISCH ZIEKENHUIS (eventueel telefonisch: 
031/28.25.28 post 465 of 416). 

• • • 

• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

• • 

• • • 
• • • 

WV Antwerpen 
JDC Eekio 
MA De Panne 
RV Wolvertem 
OV St-Kat.-Lombeek 
HB Essene 
RM Aalst 
VU-afdel. Denderleeuw 
LM Merksem 
Mw HV Gent 
TV Putte-Ned. 
CL Hoboken, 9e storting 
RR Antwerpen 
VU-afdel. Appelterre, Outer, 
Voorde 
AS Peutie 
V W G Boom-C 
W C Baardegem 
M w GV Gent 
Vr. Tervuren 
BM Utrecht-Ned. 
W D Gentbrugge 
Hoofdbestuur Davidsfonds 
OL Oostende 
LD Roeselare 
VU-afd. Genk 
AJ Gentbrugge 
DP Oostkamp 
EV Boom 
FV Zaventem 
VU-afdel. Schelle 
AS St.-Niklaas, 3e st. 
LV De Panne 
RdN Kalmthout 
JV Hekelgem 
JP Mechelen 

300 
1.000 

500 
500 
500 
300 
250 

1.000 
200 
500 

1.942 
1.000 
1.000 

3.000 

1.000 
2.000 

100 
5.000 

500 
77 

1.000 
18.000 

200 
5.000 
2.500 

100 
200 

2.000 
1.000 

420 
300 

1.000 
250 

1.000 
1.000 

Tot. jongste lijst 109.839 

ZIJ DOEN VOORT! 
Vorige week werd de abonnementenslag afgesloten. 
Sommigen dachten er echter anders over en stuurden 
ons deze week nieuwe abonnementen toe. 

Ze zijn voorlopig slechts met negen. Er is dus nog 
plaats... voor jou... 

1. Mevrouw Van Hecke-Thiebaut Berg 60 
2. Jan Caudron, Aalst 48 
3. Achiel Goderis, Oostduinkerke 36 

Frans Jansegers, Herdersem 36 
5. Mevrouw De Coninck, Borgerhout 12 

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 12 
Walter Wampers, Maasmechelen 12 
Volksunie Hoeilaart -12 

9. Jef Vinex, Erps-Kwerps 9 

Kontich: samen plannen 
aan nieuw Vlaams tehuis 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN -PARDEbbUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31J533 

«Een nieuwe dag is boven mijn verdriet ontloken 
en juichend heb ik mijn boeien gebroken 
want het vuur dat uw leven heeft vernield 
heeft mij met nieuwe kracht bezield» 

(Tijl tot Klaas) 

Op woensdag 21 februari brand
de het Vlaams Huis Alcazar vol
ledig uit. 
Een solidariteitsaktie kwam op 
gang, mouwen werden opgerold 
en in een minimum aan tijd kon
den Ward en Joske een tijdelijk 
maar pikfijn nieuw lokaal ope
nen. 
Van Mechelse Steenweg num
mer 22 naar dezelfde straat op 
nummer 90. 
Namens de familie Tjórts harte
lijk dank hiervoor. / 
Op initiatief en uü±iodiging van 
de h. Jan Longir/kwamen later 
een aantal personen samen om 
na te gaan in hoever kan gehol
pen worden aan de uitbouw van 
een nieuw Vlaams Huis te Kon
tich. 
Een vriendenkring Alcazar werd 
opgericht. 
Op maandag 2 april werd op een 

algemene kontaktavond een eer
ste planning aan een breder pu
bliek voorgesteld. 

Financiële steun 

Door de vriendenkring werd een 
bankrekening geopend, name
lijk KB Kontich 415.5034469.87. 
Een biezonder initiatief is de 
knappe lino (een Tijl en Nele) van 
de kunstenaar Frank Ivo Van 
Damme, die bij een gehandte-
kende oplage van 250 stuks te 
koop aangeboden wordt. 
Prijs: 500 fr.; met kader: 1.000 fr. 
Te bekomen bij: Frank Van Oor
schot, Ooststatiestraat 236 Kon
tich, tel. 57.25.32; Joris Olyslae-
gers. Nieuwstraat 14 Kontich, tel. 
57.21.27; Ferre De Beukelaer, Duf-
felsesteenweg 22 Kontich, tel. 
57.09.82; Miei Claessens, Opstal 37 
Edegem, tel. 57.31.81; Jan Longin, 
Hofstraat 46 Kontich, tel. 57.01.88. 

Sociaal 
dienstbetoon 
bij VU-Ekeren 
Het VU-bestuur deelt u mede d a t ' ol-
gende gemeentemandatarissen elke 
derde woensdag van de maand aan
wezig zullen zijn in het lokaal «De Bo
terham», Veltwijcklaan 23, Ekeren. 
Spreekuren: van 20 tot 22 u. Ook de 
plaatselijke afgevaardigde van de 
Vlaamse Mutualiteit zal dan aanwezig 
zijn. (VLAMAT). Men mag steeds een 
afspraak ten huize aanvragen, indien 
men dit liever doet. 
Dokter Paul Bortels, schepen, Kapel-
sesteenweg 581, Ekeren, tel. 64.21.99; 
Hendrik Bellens, Gravenlaan 25, Eke
ren, tel. 45.05.80, gemeenteraadslid; 
Maria-Helena Spur. Hoogboomsteen-
weg 22, Ekeren. tel. 64.41.48, gemeen-
teraaldslid. Antoon De Groof, Van De 
Weyngaertlei 8, Ekeren, tel. 64.37.08. 
lid van de R.M.W.; Julia Franken, Stad
houderslaan 11, Ekeren, tel. 45.38.45, 
lid van de R.M.W.; Veerie Thyssens. 
Geestenspoor 72, Ekeren, tel. 
41.04.41, lid en voogdes R.M.W.; Ge-
rda Van Langendonck, Oude Weg 30, 
Ekeren, tel. 64.79.61, afgevaardigde 
VLAMAT. 

WIJ 18 
12 APRIL 1979 



WIJ IM D€ l/OLK^Uni€ 

SL-Katetijne-Waver 

Kamerlid Joos Somers wil nadelige 
gevolgen GOM-projekt beperkt 

ANTWERPEN 

Op 19 maart 1976 heeft het CVP-gemeentebestuur van St-Kateli jne-Waver in 
een brief aan de G O M (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij), provincie 
Antwerpen, de vraag tot industrie-inplanting geformuleerd. Dit had uiteindelijk 
tot gevolg dat in het hartje van deze landelijke en residentiële gemeente een 
ruim gebied in een onteigeningsplan werd gezet, waarop de Antwerpse Noord-
Natie een overslagplaats voor citrusvruchten zou realizeren en er opslagplaat
sen zou oprichten in de onmiddelli jke nabijheid van de Katelijnse veilingen. 
Dit gebied wordt in verbinding gebracht met de verlengde afrit van de E10, waar
van de onteigening en verwezenli jking nu reeds gaat tot de Mechelsesteenweg 
te St-Katelijne-Waver, terwij l een spoorwegaftakking naar de opslagplaatsen 
nieuwe onteigeningen zal noodzakelijk maken. Dit alles gebeurde zonder de 
minste inspraak van de plaatselijke bevolking of de Katelijnse gemeenteraad-
Eerst toen alles gepland was kregen de betrokken inwoners inzage van de plan
nen en dit vanaf 17 december 1976, onmiddelli jk na de gemeenteraadsverkiezin
gen. 

Uok wist men in het gewestplan de 
milieubelastende industriezone in de 
definitieve versie in te bouwen door 
ze aan de leden van de Streekkom-
missle Antwerpen voor te stellen als 
een inplanting van een zone voor 
KMOs, die betrekking zouden heb
ben op de agrarische aktlvlteiten van 
de gemeente St-Kat.-Waver. Welis
waar kon kamerlid Joos Somers in de 
regionale kommissie voor Ruimtelijke 
Ordening de principiële instemming 
bekomen opdat men de woonwi jken 
Kleine Landeigendom en Vestinglaan 
door een groengordel zou afscher
men van milieuhinder, dat de parkzo
ne Breckpot zou behouden blijven en 
dat tussen de voorziene Inplanting 
van de technische hogeschool op 
Kreltenborg en de opslagplaatsen van 

ANTWERPEN-STAD 
Dienstbetoon: 
• elke maandag, door volksverte
genwoordiger A. De Beul, van 16 tot 
19 u. op het sekretariaat Wetstr. 12, 
Antw. Tel. 36.84.65. 
• elke woens- en zaterdag, door G. 
Bergers, die het dienstbetoon ver
zorgt van minister H. De Bruyne, St -
Jansvllet 19, Antw. Tel. 33.91.65. 
• op afspraak met een onzer ge
meenteraadsleden of leden van het 
O C M W . 

Wel en wee 
in Meerhout 
Vital Dox, vader van ons bestuurslid 
Mannu Dox, Is na een leven vol toewij
ding voor zijn kinderen en vrouw, stil
letjes maar berustend heengegaan. 
Met heimwee denken we terug aan 
deze kloeke Vlaamse mens die een 
zware handicap had, doch door zijn 
levenswil en de goede zorgen van zijn 
gezin wist hij zich te verzoenen met 
zijn lot en zag hij terug vreugde In het 
leven. 
Aan vrouw en kinderen van Vital wen
sen wij sterkte en troost toe. 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van Mol 

Het OCMW maakt bekend 
dat volgende betrekking te 
begeven is, voor de diensten 
van het rusthuis: 

één gegradueerde 
verple(e)g(st)er 

Een wervingsreserve zal 
worden aangelegd voor de 
duur van twee jaar. 
De aanwervingsvoorwaar-
den en alle nodige inlichtin
gen zijn te verkrijgen in de 
burelen van het OCMW, Ja
cob Smitslaan 26, 2400 Mol 
(tel, 014-31.34.00). 
De kandidaturen samen met 
de vereiste bewijsstukken 
dienen, per aangetekend 
schrijven, uiterlijk op 25 april 
1979 toegekomen te zijn bij de 
h. J. Smets, voorzitter van het 
OCMW. J. Smitslaan 26, Mol. 

de Noord-Natie een afschermende 
bos- en rekreatiezone zou komen. 

Van toezegging 
naar vormgeving 

Van bij de aanvang, toen de ware be
doelingen van het GOM-projekt aan 
het licht kwamen, rees er verzet van 
verscheidene zijden. De VU-fraktle in 
de gemeenteraad van St-Katelijne-
Waver onder Impuls van volksverte
genwoordiger Joos Somers toonde 
immers aan dat het niét ging om de in
planting van KMO's op gronden die 
vrijwil l ig werden te koop Mngeboden 
door bedrijfsluitende tuinbouwers, 
maar op gronden die massaal door 
onteigening zouden verworven wor
den. Oe land- en tuinbouwbedrijven 
naast de vellingen aan de Mechelse
steenweg worden suksesvol uitge
baat en werden op een overbodige 
wijze in het onteigeningsplan opgeno
men. 

De vermelde woonwi jken zouden een 
grotere geluidshinder ondergaan dan 
dat men eerst had voorgespiegeld. 
Door een parlementaire vraag kon 
VU-kamerlid Somers dit officieel laten 
bevestigen. De woonwijk Vestinglaan 
werd bovendien van Katelijne-Cen-
trum afgesloten als een eiland, terwijl 
er geen preciese plannen bestonden 
om een veilige schoolweg voor een 
70-tal schoolgaande kinderen te voor
zien. Samen met het Boerenfront wist 
de VU de onteigenden te helpen en 
kon kamerlid Somers de vooropge
stelde onteigeningzone aanzienlijk 
verminderen: tal van tuinders, die hun 
bedrijf aan de randen van de ontelge-
ningszone wilden verderzetten, wer
den uit het onteigeningsplan gehaald. 
Zelfs de verantwoordeli jken van de 

Mechelse Tuinbouwvelling keerden 
zich af van het GOM-projekt : men zag 
daarin geen direkt nut voor de vei-

B O R G E R H O U T S E S P R O K K E L S 

O p de heide waait de wind 
alle zorgen w e g ! 
Ook op het Meiklokjesbal van de af
deling Borgerhout, op zaterdag 
12 mei om 21 u. In zaal Pax, Sterllnger-
straat 80. Orkest «The Spiders». Kaar
ten bij de bestuursleden en op het se
kretariaat tegen 100 fr. 

Zangfeest 
Voor het Vlaams Nationaal Zangfeest 
In het Sportpaleis op zondag 29 april 
zijn kaarten te koop op hef sekretari
aat, Statlelel 8 te Borgerhout. 

Vlamat 
De verantwoordeli jke voor Vlamat, de 
h. Lambert Van de Wal houdt zijn zlt-
dagen op het sekretariaat op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10 tot 
15u. 30. Buiten deze perloden kan u 
terecht op Laar 26. 

Ilng... Terecht werd de vrees uitge
sproken dat de spoorwegverbinding 
wel eens wat anders dan citrusvruch
ten uit het zuiden tot in Katelijne zou 
brengen, zodat eigen tuinbouwpro-
duktle In het gevaar zou komen. Ook 
de Inwoners van de Vestinglaan kwa
men In verzet en l iebben getracht via 
diverse kontakten hun belangen te 
verdedigen. 

Onderzoek door de 
regionale kommissie 

Door dit verzet en het begrip van de 
GOM-verantwoordeli jken is de poli
tieke wil gegroeid de nadelige gevol
gen van het GOM-projekt zoveel mo
gelijk te beperken. De regionale 
streekkommissie van de provincie 
Antwerpen inzake ruimtelijke orde
ning heeft immers tijdens haar laatste 
samenkomst op aandringen van ka
merlid Joos Somers besloten ter 
plaatse een onderzoek In te stellen en 
samen met de verantwoordeli jken 
van St.-Katelijne-Waver allerlei plan
nen door te lichten om alle blijvende 
bezwaren tegen het GOM-projekt zo 
veel mogelijk tegemoet te komen. Dit 
onderzoek zal plaats vinden op het 
gepneentehuls van St.-Kat-Waver op 
6 april in de voormiddag. 
Aanleiding tot deze beslissing was het 
voorleggen van het Algemeen Plan 
van Aanleg van de gemeente S K W 
aan de regionale streekkommissie. 
Hieruit bleek overduidelijk dat men 
onvoldoende kon antwoorden op tal 
van vragen die betrekking hebben op 
de ruimtelijke problematiek en de leef
baarheid van de gemeente door de In
planting van het GOM-projekt. 
Uiteindelijk kan er terdege rekening 
gehouden worden met de rechtmati
ge betrachtingen van een belangrijk 
deel van de Katelijnse bevolking: de 
woonwijken Kleine Landeigendom en 
Vestinglaan moeten voldoende afge
schermd worden van de dreigende 
milieuhinder, de tuinbouwbedrijven 
naast de veilingen op de Mechelse
steenweg moeten behouden blijven, 
de wijk Vestinglaan mag niet afgeslo
ten worden van Katelijne-Centrum en 
de Katelijnse veilingen moeten kun
nen genieten van alle faciliteiten om 
de spoorwegverbinding te gebruiken 
voor de uitvoer van de tuinbouwpro-
dukten. 

Kamerlid Joos Somers heeft zich met 
alle mogelijke middelen opgeworpen 
als de verdediger van de belangen 
van de Katelijnse bevolking en acht 
zich gelukkig dat de VU de speerpunt 
Is van het verzet tegen de CVP-plet-
molen van de ontelgeningswoede, die 
zonder Inspraak op een ondemokrati-
sche wijze te St.-Kat.-Waver tot uiting 
kwam in het belang van machten, die 
nu niet direkt de belangen dienen van 
de kleine man. 
We vestigen volledigheidshalve de 
aandacht op de medewerking van 
mevr. Hilda Uyttenhoeven. dit als lid 
van de Antwerpse prov. raad en van 
de GOM. door haar inzet de nadelige 
kanten van het grondprojekt St-Kate
lijne-Waver afzwakte. 

Bediende uit Mechelen, met ruime er
varing, zoel<t aangepaste betrel<king 
in de omgeving Mechelen-Brussel-
Antwerpen. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 St.-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nummer 
015/21.79.00 - ref: 1685. N116 

C H A T E A U C A R A V A N 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krjjgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 
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TONGERLO-WESTERLO: Voordracht met dia's «Frans Vlaan
deren» door Maurlts Verhaest Om 20 uur in de Kapellekeshoef. 
Ingericht door St.-Maartensfonds. 

WOMMELGEM: Tweede avond van 5e kwis voor Wommel-
gemse Verenigingen om 20 uur In feestzaal «Keizershof» Das-
straat 24. 

MEERHOUT: Wijn- en kaasavond In de Lulhoeve om 20 uur 
Inrichting FVV. Inkom : 200 fr. 

28 MEERHOüT: VU-ledenfeest en dansfeest om 19 u 30 in de 
feestzaal De Watermolen. Gastspreker: senator WIm Jorlssen 
Prijs : 300 fr. 

20 SCHOTEN: VUJO-wijnavond om 20 u. 30 In Vlaamse Zaal Paal-
straat 287. 

22 SCHELLE: Opvoering van het toneelstuk «Groenten uit Balen» 
In zaal «In die Mane», Provinciale Steenweg. Om 20 uur. Inkom-
80 fr. 

24 HERENTHOUT: Voordracht over «Gemengd onderwijs» door 
Huguette De Bleecker, nationaal voorzitster F W . Om 20 uur in 
zaal De Kat, Jodenstraat 2. Organizatle F W Wij Vrouwen, 

ANTWERPEN 

OPTtEK 
WALTER ROLAND 

P O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Vlaams Huis te Izegem over te 
nemen. Druk beklant. Gelegen 
op de Grote Mark t Inlichtingen 
bij de uitbater Gaston Pynket, 
Grote Markt 30 te 8700 Izegem 
(tel. 051-30.36.63), of desge
wenst vla Geert Bourgeois, Van-
denbogaerdelaan 47 te Izegem 
Ctel. 051-30.52.87). 

N-112 

Jongeman uit NIjlen, middelbaar 
onderwijs handel, en twee jaar 
A l boekhouden en talen, met 
twee jaar ervaring in voorraad
administratie en beheer, zoekt 
dringend een betrekking In de 
omgeving Lier - Herentals - Ant
werpen. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
LIersesteenweg 11 te 2580 St.-
Katelijne-Waver, of tel. 015/ 
21.79.00. Referentlenummer: 
1688. N119 

Uitbater 
gevraagd 
Dynamische uitbater gevraagd 
(bij voorkeur met jong gezin) 
voor uitbating en uitbouw van 
nieuw Vlaams Huis te BrusseL 
Dringend kontakt opnemen met 
Rudi Roossens (02-267.93.07) 
Vuurkruisenlaan 253, 1020 Brus
sel. Interessante voorwaarden! 

Jongeman uit St.-Amands aan de 
Schelde, diploma lager middel
baar-moderne humaniora, zoekt 
dringend een betrekking In de 
omgeving St-Niklaas-Meche-
len-Antwerpen. Zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, LIersesteenweg 11 te 
2580 St-KatelIjne-Waver, tel. 
015/21.79.00. Referentlenummer 
1678. N122 

t rvaren reiziger en verkoper uit 
Booischot zoekt zeer dringend 
werk als arbeider of bedlende. 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, LIer
sesteenweg 11, te 2580 St.-Kate
lijne-Waver. of tel. 015/21.79.00, 
referentlenummer 1526. N121 

Z o e k e n p a s s e n d e 

betrekking: 
1 Jonge dame -19 jaar - diploma 
A6/A3. 
2 Licentiaat vert.->ler Engels-
Spaans. 
3 24-jarige kwaliteitskontroleur 
In metaalbedrijf. 
Dringend gezocht: Verkoper 
materiaal sanitair, verwarming 
en zwembaden. 

Schrijven of telefoneren: W. Jo
rlssen, Louisastraat 31, - 2800 
Mechelen. Telefoon: 
(015)4135 96. N114 

Jongeman uit Sint-Amands aan 
de Schelde, diploma lager mid
delbaar - moderne humaniora, 
zoekt dringend een betrekking 
in de omgeving Sint-NIklaas -
Mechelen - Antwerpen. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, LIersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21.79.00, referentlenummer 
1678. N116 

Jongedame uit Putte bij Meche
len, diploma lager middelbaar bu-
reetwerken, praktijkervaring te
lefoniste en typwerk in Frans en 
Engels, zoekt dringend een be
trekking In de omgeving Meche
len - Brussel - Heist-op-den-
Berg. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, LIer
sesteenweg 11 te 2580 St.-Kate
lijne-Waver, tel. 015/21.79.00. 
Referentlenummer: 1649. N I20 

• So l l i c i t a t i e 

Jonge dame uit de streek van 
Geraardsbergen zoekt passen
de betrekking als bediende in de 
omgeving Brussel-Aalst Soci
aal-technische humaniora. Be
kwaamheidsdiploma hoger on
derwijs. Machineschrijven voor 
boekhouding en handelsbrief-
wisseling. Nederlands-Frans. Te
lefoneren naar kamerlid Jan 
Caudron 053-70.40.64. N - 1 1 7 
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FILMTHEATERS 

studio 
Week van 13 tof 12 april 

TERVUREN 
Zondag, maandag 15 u K T 

Blackbeard's Ghost 
Film van Walt Disney, 

met Peter Ustinov 

Vrijdag en zaterdag 20 u 30 
Zondag en maandag 18 u K T 

The Greek Tycoon 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20 u 30 

K T 
De Klompenboom 

Film van Ermanno Olmi 

TIENEN 
Zondag en maandag 15 u K T 

Blackbeard's Ghost 
Film van Walt Disney, 

met Peter Ustinov 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 Zon
dag en maandag 19 u K T 

La clé sur la porte 
Film van Yves-Boisset, 

Vrijdag en zaterdag 22 u 30 
Zondag 17 u-21 u Maandag, 
dinsdag, woensdag 20 u 30 

Eyes of Laura M a r s 
Film van Irvin Kershner, 

met Faye Dunaway 
Tommy Lee Jones 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K N T 

Midnight Express 
Film van Alan Parker 

LEUVEN 1 
13 

21 

De 

15 
18 
23 

j 30 
Pink Panther 
Super Show 

KT 

van Blake Edwards 

u 15 Vierde week 
Interiors 

nieuwste film van 
Allen, 

u 

KT 

Woody 

KNT 
u Tweede week 
u 

The Deer Hunter 
Film van Michael Comino, 

met Robert de Niro 

LEUVEN 2 
1 3 u 3 0 K T 
17 u 30 Derde week 

Superman 
De onoverwinnelijke 

20 u Achtste week K T 
Death on the Ni le 

Naar het werk van Agatha Chris
tie 

1 5 u 4 5 K N T 
22 u 15 

I never promised 
you a rose garden 

Film van Anthony Page 

24 u Premiere Leuven K N T 
Foul Play 

Film van Colin Higgins 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u Maandag 15 u 

A K T 
Assepoester 

in het Vlaams gesproken 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 Zon
dag 20 u 30 Maandag 18 u 

Convoy ^^'^ 
Film van Sam Peckinpah 

Met Kris Kristofferson 
All MacGraw 

NIVWF 
Zondag 18 u Woensdag 
20 u30 

Midnight Express 
van Alan Parker 

Maandag en dinsdag 20 u 30 
K N T 

Intérieur d'un Couvent 
Film van Walenan Borowczyk 

De evenementenhal: 
een venrolgverhaal 

BRABANT 

Veel technische, d.w.z niel-politieke punten op de dagorde van de gemeen
teraad van 26 maart De politieke punten kwamen van de VU en BSP-oppo 
sitie De raadsleden vonden op hun lessenaar een brief met een afschrift 
van het bezwaarschrift dat hel wijkkomitee Ter Elst-Terbank opstelde legen 
de derde bouwaanvraag van promotor Buelens. Die firma wil, met de steun 
van schepen Knops uil Heverlee, bejaardenflats bouwen m de zogenaamde 
«Jezuielenweide». Er zouden er nu vijf komen in plaats van vier, maar dan 
met een verdieping minder De naburige wijk Ter Eist krijgt alle hinder, ver 
keers- en parkeerlast (voor de 100 flats komen er maar 5 en 23 garages) 
De VU plaatste de bouw van de evenementenhal in het provinciaal domein 
te Kessel-Lo op de dagorde. Voorls blijft de VU zich verzetten tegen de in
valsweg aan de Mechelsevest en weigerde ze de onteigeningsprocedure 
goed te keuren CVP, P W en BSP keurden de beslissing goed 
V e r b i n d i n g Eikstraat-Muntstraat 

Groot-Leuven 
Het trommelvuur werd ingezet door 
de BSP, die met de handelaars en de 
bewoners van de omgeving van de 
Vismarkt, in het verzet kwam tegen de 
nadelige verkeersregeling in de buurt, 
veroorzaakt door de bouw van de kin-
derkribbe Voorts werd kritiek uitge
oefend op de wijze waarop de grond 
vesten van het gebouw gelegd 
worden Er wordt geheid De aanpa
lende woningen zouden scheuren 
vertonen VU en BSP vroegen de bij-
eenroeping van de verkeerskommis-
sie om met de bewoners de verkeers 
problemen te bespreken Dat werd 
door de burgemeester geweigerd 
De aankoop van huis nr 14 in de Eik
straat werd vooral door de VU be
twist Raadslid Van Itterbeek het op
merken dat het huis pas in 1977 door 
de nieuwe eigenaar gekocht was om 
er zijn zaak uit te breiden Omdat hij 
geen enkele noodzaak zag om de ver
binding tussen de Eikstraat en de 
Muntstraat door te voeren meende 
hij te mogen stellen dat de eigenaar 
het gebouw kwijt wilde en dat de stad 
als dienst 900 fungeerde om de eige
naar financieel te depanneren Waar
om een doorgang maken, nu de stad 
besliste de Muntstraat en omgeving 
als kantoorwijk in te r i ch ten ' In dat 
verband vroeg het raadslid dat de 
aandacht eerder zou gaan naar het 
.Kollege van Luik in de Muntstraat, een 
gerangschikt gebouw dat op invallen 
staat HIJ maande de stad aan zelf de 
instandhoudingswerken uit te voeren 
op kosten van de eigenaar 

Openbare werken 

De VU keurde ook het projekt van de 
aanleg van het tweede stuk van de 
Trolieberg niet goed De weg wordt 
aangelegd als een verkeersweg Het 
enige wat er nodig is, is het aanbren
gen van de riolering en de verbetering 
van het wegdek Nu gaan de aanpa
lende eigenaars verhaalbelastingen 
moeten betalen voor een type van 
weg die ze met willen Van Itterbeek 
wilde burgemeester Vansina doen be
kennen dat de hele aanleg van de Tro-
lieberg een draad was, tengevolge 
van de grondwoeker van Franstalige 
katolieke eigenaars, die de Trolieberg 
konden verkavelen Burgemeester 
Vansina erkende dat maar schoof de 
schuld op de hogere overheid te 
Brussel 

In de Rerum Novarumlaan wordt een 
fietspad aangelegd De laan zelf wordt 

S p r o k k e l s 

Frans Vandeneynde (VU) vroeg 
aan de stad waarom een neutra
le dienst in het raam van het Bij
zonder Tijdelijk Kader geen 
briefje mag meegeven aan de 
kinderen van de lagere school 
van Park-Heverlee, waarin om 
medewerking van de ouders ge
vraagd wordt voor de organiza-
tie van een opvoedkundige tien
daagse Het stadsbestuur wist 
van niets 
Ariette Lambrechls (VU) ont
vouwde een kaart met de plan
nen van een Keulse invalsweg, 
die aan alle betrokken inwoners 
bezorgd werd om hun mening te 
horen Voorwaar een model van 
inspraak Zij laakte het stads
bestuur over de gebrekkige in
spraak bij de aanleg van de Leu
vense invalsweg aan de 
Mechelse vest 

een verkeersstraat Ook hier zal de 
onveiligheid toenemen, vooral door 
de weinig oordeelkundige aanleg van 
het fietspad Eindelijk zal er verbete
ring komen voor de voetgangers in de 
Koetsweg en op de Plattelostraat, 
door de aanleg van voetpaden 

E v e n e m e n t e n h a l 

De BSP had in haar verkiezingspam-
fletten geschreven dat er op de plaats 
van het stedelijk slachthuis (verlieslij
dend) een evenementenhal zou ge 
bouwd worden, met ijspiste, expoza-
len, enz De P W verkoos echter het 
slachthuis te behouden om haar sla
gers een plezier te doen De plannen 
van de hal zijn al getekend Nu moest 
er naar een nieuwe inplantingsplaats 
gezocht De stad stelde een werknota 
op, met als besluit dat de hal moest in 
geplant worden in het Provinciaal do
mein te Kessel Lo Dat plan heeft de 
voorkeur van de Kesselse burge
meester Vansina Intussen maakte het 
Handelaarsverbond bekend dat het 
een expohal wil bouwen aan de vaart 
Fraktievoorzitter Van Itterbeek be
streed de inplanting in het Provinciaal 
domein en haalde het studieverslag 
aan van Stabo, dat met de innchting 
van het domein belast is Daarin staat 
dat het provinciaal domein een natuur
gebied moet blijven en dat de infras-
truktuur met op massarekreatie mag 
gericht zijn In dat studieverslag werd 
er gewag gemaakt van de inplanting 
van een sport- en expoakkommodatie 
m Blauwput Van Itterbeek stelde als 
inplantingsplaatsen voor ter onder 
zoek de Centrale werkplaatsen van 
de spoorwegen, in de onmiddellijke 
nabijheid van stad en station, mits ver 
plaatsing van de werkplaatsen naar 
het vormingstation, of de Kleine Ge
vangenis tussen de vesten en de Ma 
na Theresiastraat Burgemeester Van
sina hield zich op de vlakte, maar 
stelde het Kareelveld voor Na de 
raadszitting is blijkbaar de provincie 
Brabant weer wakker geschoten ze 
stuurde een brief naar de stad om de 
inplanting in het provinciaal domein te 
vragen U moet weten dat de Leuven
se burgemeester ook provinciaal 
raadslid is en beheerder van de 
GOM-Vlaams-Brabant 
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HAACHT. Vormingscyclus VUJO «Van Vlaanderen van giste
ren naar Europa van morgen» door Walter Luyten Om 20 uur in 
zaal «Onder de Toren» 

LIEDEKERKE Breugelmaal vanaf 17 uur in zaal «Guldenhof» 
Fabnekstraat T v v het VU-informatieblad « Aktie » 
LEMBEEK Haantjeskermis vanaf 12 uur 
LIEDEKERKE Breugelmaal vanaf 11 u 30 tot 20 uur 
SCHAARBEEK Haantjeskermis in het Trefcentrum Gallait 
straat 78 Vanaf 12 u tot 20 u Org van de VU-afdelinq 

JETTE: Vlaamse Bond voor Gepensioneerden vzw Groot bal 
om 19 u 30 in zaal Excelsior, Kerkstraat 

2de ledenfeest te Vossem 
Op vrijdag 9 maart jl vulden ruim 150 
Vossemse VU-leden en sympatizan-
ten de zaal Edelweiss Voor de 2e op
eenvolgende maal richtte de VU-Vos-
sem een ledenfeestmaal in en dit 
voornamelijk om al haar leden te kun
nen danken voor de steun die de af
deling het ganse jaar door mag ont
vangen van omzeggens de helft van 
de Vossemse bevolking De schrik 
zat er bij het bestuur nochtans een 
beetje in, hoe het sukses van vorig 
jaar evenaren ' Onze stoutste ver
wachtingen werden evenwel over
troffen, terwijl verleden jaar 120 leden 
opdaagden, waren het er nu 150' 
Na het welkomwoord van gemeente
raadslid Alex Vander Hulst werd er 
gezellig «getafeld» Zowel de koude 
schotel, als de parelhoen met fruit en 
sla, als het gebakje werden door allen 
geapprecieerd, ook door volksverte
genwoordiger Willy Kuypers en 
vrouw Lieve en senator Rob Vande-
sande, die — na elders verplichtingen 
te hebben nageleefd — onze VU-fami-
lie waren komen vergroten 
Onder aanvoering van ons VUJO-lid 
en vaardige DJ, Guido Grap?, werd 
daarna de dans geopend door onze 

zijn 
we 

schepen Frans Trappeniers en 
echtgenote Mane-Louise, die 
even tevoren letterlijk en figuurlijk in 
de bloemetjes hadden gezet als dank 
voor de steun die ze onze schepen 
dagelijks verleent en vooral als kom-
pensatie voor de vele avonden zon
der «hare Frans» Tot in de vroege 
uurtjes we-d er vrolijk gedanst, gela
chen en gezongen Onder leiding van 
zangmeester Alex Vander Hulst, werd 
immers door de ganse zaal uit volle 
borst gezongen op de tonen van onze 
Vlaamse liederenschat De tonen van 
Kempenland, Op de purperen hei. 
Klokke Roeland, de Vlaamse Leeuw 
en vele andere, hebben die nacht over 
Vossem geklonken, uit de borst van 
150 Vossemse — VU-familieleden 

A.V.D.A. 

V U - V o s s e m denkt aan_ 

Ons oudste VU-lid, Jules Trappeniers, 
die we ter gelegenheid van ons leden
feestmaal samen met zijn vrouw nog 
in de bloemetjes zetten, werd in het 
hospitaal te Leuven opgenomen, na 
een kwalijke val Kranige Jules ken
nende zijn we er van overtuigd hem 
spoedig terug onder ons te hebbeni " 

VUJO-Opwijk wint milieuproces 
Op 21 augustus 1978 hebben een 
aantal jonge natuurvrienden ver
scheidene sluikstorten opgeruimd 
Deze Vlaams-nationale jongeren wil
den daardoor aantonen dat alle bur-

^of ten C'Cttljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
M a a n d a " orocirt*o« 

FVV-Liedekerke: goede start! 
Inderdaad waren op de stichtingsver
gadering van de FW-Liedekerke met 
minder dan 30 dames aanwezig die 
meteen lid werden i 
De FW-afdel ing is ook vertegen 
woordigd in de gemeentelijke werk
groep «Jaar van het Kind» en werkt 
aktief mee aan het voorbereidend 
werk voor het preventief kankeron
derzoek bij vrouwen 
Maar de FW-Liedekerke heeft ook 
nog eigen aktiviteiten op stapel staan 

Genee,3krachtige kruiden 

Daarover zal Frans De Block, kruiden-
kundige, die in de streek vermaard
heid heeft verworven en ongeveer al
les weet over kruidendrankjes, 
-soepjes en -aftreksels, u mee laten 
profiteren van zijn kennis Daarom no
digt de Liedekerkse afdeling van de 
F W (Federatie van Vlaamse Vrou
wen) u hartelijk uit om mee te komen 
luisteren op woensdag 25 april 1979, 
om 20 uur, in de vergaderzaal van de 
Vlaamse Kring Pajottenland (Stations
straat 7, te Liedekerke) 
Bijdrage in de onkosten 50 fr Leden 
betalen maar 40 fr 

Over b e r o e p e n -
Maar er IS méeri Op woensdag 2 mei 
e k, om 20 uur, orgamzeert de F W in 
hetzelfde zaaltje een gespreksavond 
die biezonder boeiend belooft te wor

den Onderwerp is «Vrouwenberoe
pen in mannenberoepen», het wordt 
ingeleid door mevr Nimia Reintjes-
Van Veerssen, bekend als psycholo
ge en om haar strijdbaar feminisme 
Een avond dus, even spannend voor 
mannen als voor vrouwen Immers, 
bestaan er wel «specifieke» mannen-
of v rouwenberoepen ' 
Komt u met ons meepraten en mee-

• lu is teren ' Welkom zijn alle dames en 
heren die klaar willen zien in de man-
vrouw verhouding, of daarover eens 
vierkant hun gedacht willen zeggen 
De inkom is kosteloos Wees erbij ' 
Wenst u regelmatig op de hoogte te 
worden gehouden van aktiviteiten van 
de F W ' Dat kan het volstaat uw 
naam op te geven Of beter nog, sluit 
aan bij de F W of neem kontakt op 
met Annemie Timmermans, Stations
straat 47, Liedekerke, tel 053-66 6042 
of Annemie Cobbaert, Molenstraat 95 
Liedekerke 

F W - k a d e r d a g 

Maar er is nog meer Op zondag 13 
mei gaat te Liedekerke de kaderdac 
door voor alle FW-sters van Vlaams 
Brabant 
Dit wordt beslist een énige dagi 

Meer inlichtingen zullen nog meege 
deeld worden 

gers uit Opwijk-Mazenzele recht 
hebben op een mooi en groen woon 
gebied Ze staken de handen uit de 
mouwen en verwijderden de meeste 
sluikstorten die onze gemeente ont
sierden 
Dit werd hen kwalijk genomen door 
het gemeentebestuur en herhaalde 
lijk kregen ze last met de politie On
danks vele interventiepogingen 
kwam de zaak uiteindelijk voor de 
politierechtbank 

VUJO-voorzitter Walter Vandeput-
te verklaarde dat het tot de taken der 
gemeente behoort zorg te dragen 
voor een gezond en zuiver milieu en 
dat het gemeentebestuur van Opwijk 
wat dit betreft haar taak met voldoen
de had waargenomen, vandaar dat 
een groep jongeren de vele sluik-
stortplaatsen hebben opgeruimd 
Op 7 maart II heeft de politierecht
bank Walter Vandeputte vrijgespro
ken' Hiermee is — voorlopig althans 
— een einde gesteld aan de diskus-
sie omtrent het milieubeleid in onze 
gemeente VUJO Opwijk-Mazenzele 
blijft waken en dankt alvast de na
tuurliefhebbers en sympatizanten die 
de aktie gesteund hebben 

VU-Halle-
Vilvoorde danst 
Op zaterdag 21 april gaat hel 
VU-bal van Halle-Vilvoorde 
door. Dil keer In de zaal van het 
S.K.C. Ie Wemmei. 

Orkest «The Canvas-conven-
tion», begin 20 u. 30. 
Van harle welkom' 

Ketjesdag te Brussel 
Op zondag 13 mei a s orgamzeert 
«CSrensland» vzw in het St-Jan 
Berchmanskollege Ursulinenstraat te 
Brussel een «Ketjesdag» Op het pro
gramma ^ boekenbeurs, film, info-
stand, enz 
Alle «Ketjes» zijn van harte welkom' 
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Hoe groen is Zutendaal ? LIMBURG 
Als WIJ de oppervlaktegegevens van 
Zutendaal bekijken dan is ons dorp 
werkelijk een groene oaze Inderdaad, 
van de totale oppervlakte van 
3206 ha is praktisch de helft, name
lijk 1 560 ha bebost en slechts 2 0 % 
of 640 ha bebouwd met nog geen 
1 500 woningen 
De CVP burgemeester schrijft dan 
ook in zijn «ten geleide» in de VTB-uit-
gave «Wandelend in Zutendaal» «Zu
tendaal IS als een regendruppel op het 
blad van een linde, zo fris in het 
groen» en verder «Wandelen in Zu
tendaal betekent dan monumenten 
van godsvrucht en landschappelijke 
monumenten ontdekken» 
Het dossier dat door de Natuurbe-
schermingsaktie Limburg CNAU op 
een perskonferentie werd openbaar 
gemaakt moet dan ook pijnlijk aange
komen zijn bij onze geachte inleider 
In dit dossier wordt aan Zutendaal de 
palm toegekend als koploper voor het 
aantal illegale weekendhuisjes Vol
gens de NAL zouden er dat 800 zijn, 

een getal dat nogal schril afsteekt te
gen de nauwelijks 1 500 legale verblij
ven! 
Volgens de gemeentesekretans zou
den het er «slechts» 293 zijn terwijl 
onze veldwachter het bij 260 houdt 
Als WIJ ons baseren op de belasting
opbrengsten (2 000 fr per chalet) van 
77 en '78 namelijk 422 000 fr en 
567500 fr, dan hadden wij in 1977, 
211 en in 1978 283 «tweede verblij
ven» Er wordt in elk geval dus nog 
rustig verder gebouwd 
De Natuurbeschermingsaktie Lim
burg oordeelt dat in Zutendaal de 
ruimtelijke ordening in feite groten
deels IS overgelaten aan het goeddun
ken van jan en alleman Er werden 
zelfs riante maar illegale villa's ge
bouwd o a op de Roelerheide 
NAL IS ook bezorgd over de uiteinde
lijke bestemming van de zandwinning 
Hermaco langs de Muggenbergstraat 
Het BPA «Hesselsberg» dn voorbe
reiding) zou dit gebied willen uitbou
wen voor aktieve dagrekreatie terwijl 

NAL dit ecologisch waardevol gebied 
zou willen beschermen door de huidi
ge groeve uit te bouwen tot vijverge-
bied Volgens NAL zou dit een scha
mele kompensatie zijn voor de 
ondoordachte natuurschendingen die 
te Zutendaal plaatsvonden Op de 
voorlaatste gemeenteraadszitting 
werd door het CVP schepenkollege 
beslist het elektriciteitsnet langs de 
Broekmolenweg uit te breiden De op
merking van de ZVP-oppositie dat 
langs deze weg hoofdzakelijk illegale 
weekendverbli jven liggen, werd door 
de burgemeester weggewuifd 
Voor mensen van Zutendaal die me
nen dat het allemaal met zo erg is, zou 
ik toch eens willen aanraden van b v 
het uitgestippelde «Heikleuters»-pad 
eens te volgen 

ZIJ zullen dan naast godvruchtige en 
landschappelijke monumenten ook 
vele minder stichtende monumenten 
ontdekken 

H. V. Nerf 

Beleid te Gent onsamenhangend 
Het Gents begrotingsdebat, dat aanving op maandag 26 maart II en vier dagen 
duurde, kende over het algemeen een vri) rustig verloop, waarbij de oppositie op 
een positief-kritische wijze het stadsbeleid op de korrel nam 
Het debat vatte aan met de traditionele redevoeringen van de fraktievoorzilters, 
gevolgd door een weerlegging van de schepen van financiën. 

Fraktieleider Deroo vond in het be-
grot ingswerk zowel positieve als ne 
gatieve punten terug Hij schetste in 
het kort de positieve realizaties van 
het stadsbestuur die mede onder im
puls van de oppositie tot stand wer
den gebracht Daarna bracht hij een 
aantal kritische beschouwingen naar 
voor waaruit wij vooral onthouden dat 
er in Gent een gebrek is aan een ko 
herent beleid 

Deroo bekritizeerde onder meer 
de aankooppolitiek de wijze waarop 
personeel wordt aangeworven en be
noemd de afwezigheid van een inven 
tanzatie van het voertuigenpark en 
gestandaardizeerd administratiemate
rieel, het ontbreken van een degelijke 
kulturele infrastruktuur en de wijze 
waarop «stuurgroepen» tewerk gaan 
BIJ dit laatste werd vooral de stuur
groep ruimtelijke ordening betrokken, 
waar volgens Deroo weinig van stu
ren en bijsturen kan gemerkt worden 

HIJ besloot met een 
voorstel om in de hoofdstad van 
Vlaanderen een kultuur-historisch mu
seum in te richten waar ook het facet 
Vlaamse Beweging aan bod zou ko
men 

Koeterwaals 
Na dit alles begon het eigenlijke de
bat waarvan wij de voornaamste tus
senkomsten vermelden 
\A/aeterloos stipte aan dat de toestand 
op sociaal ekonomisch gebied met 
daaraan verbonden de benarde finan
ciële toestand niet toelaat om een on
verantwoorde belastingspolitiek te 
voeren De golden sixties zijn voorbij 
en de gemeentelijke uitgaven dienen 
drastisch beperkt te worden Interpel-
lant meende evenwel dat het kollege 
zich makkelijk laat en leid tot betwete
rij en eenvoudigweg geen rekening 
houdt met voorstellen en bemerkin
gen van de oppositie Niet alle uitga 
ven zijn volgens Hugo V^/aeterloos 
verrechtvaardigd Hij verdedigde het 
schrappen van de belastingen op het 
openblijven van drankgelegenheden 
na het sluitingsuur ten gunste van de 
middenstand en de nachtelijke leven 
digheid in de stad Hij stelde voor een 
belasting te innen op onbebouwde 
gronden waardoor spekulatie zou 
worden tegengegaan 
Raadslid Verpaele vroeg zich af wat 

er met de burgerlijke en gerechtelijke 
terminals zal gebeuren Hij beklem 
toonde dat de privacy van de burger 
met in het gedrang mag komen 

Deroo stelde het bestaan van bepaal
de diensten in vraag onder meer de 
juridische dienst en vond dat bepaal
de prestaties met in verhouding ston
den met de daarvoor voorziene uitga
ven HIJ vond ook dat de uitgaven 
voor de permanente vorming van het 
personeel wel wat meer mocht bedra 
gen 
Frans Baert hekelde het koeterwaals 
die via het informatieblad van de Raad 

van Europese Gemeenten werd ver
spreid Dit IS een belediging voor 
deze gemeenteraad aldus Baert, die 
zijn voorstel verwezenlijkt zag om 
een protestbrief aan deze orgamzatie 
te richten 
Baert vroeg ook nog hoe het nu juist 
zit met de Raadplegingskommissie 
voor Gastarbeiders die zeer zelden 
bijeenkomt en wilde van de bevoegde 
schepen vernemen welke de visie 
van het stadsbestuur is in verband 
met deze problematiek die zich mam 
fest in bepaalde Gentse wijken stelt 

VU tegen hard 
politieoptreden 

Het onderdeel met betrekking tot de 
politie heeft het Gents begrotingsde
bat een tijdlang in de ban gehouden 
Vanuit de diverse frakties, en in het 
biezonder vanuit oppositiezijde, werd 
het politiebeleid op de korrel geno
men 
Frans Baert schetste de opdracht van 
een politiekorps Enerzijds dient de 
orde gehandhaafd te worden, ander
zijds heeft ZIJ een dienstverlenende 
taak Spreker vond dat bij betogingen 
taktvol dient opgetreden te worden 
Een link makend naar de recente stu-
dentenonlusten, vond hij dat de politie 
geen olie op het vuur mocht gooien 
Baert deed een scherpe uitval tegen 
de wijze waarop studenten na hun 
aanhouding door de politie werden 
behandeld Hij hekelde het te hard en 
ondoordacht politieoptreden 
Raadslid Despnet hield een pleidooi 
voor een meer gedisciplineerd korps 
dat nood heeft aan een degelijke op
leiding HIJ deed enkele suggesties, 
onder meer het verbod om kandidaat 
agenten bij betogingen in te zetten en 
het invoeren van psycho-technische 
proeven bij de aanwervingsprocedu 
re Ten slotte hekelde hij politieke be 
invloeding bij aanwervingen en pro
moties 

CVP-burgemeester De Paepe ont 
kende de aantijgingen tegen het poli 
t iekorps De argumenten van de bur
gervader waren evenwel zwak en 
eenzijdig, in die mate zelfs dat iedere 
kntische toehoorder deze verdedi 
ging met kon aanvaarden Frans Baert 
zorgde nog voor een harde repliek, 
en beklemtoonde dat de behandeling 
van de opgepakte studenten allesbe 
halve menselijk was De burgemees
ter moet instrukties geven in verband 
met de houding tegenover arrestan
ten, zo besloot hij 

Het gevaar der 
afgoden 

o Van Ooteghem hield bij het luik 
handel en nijverheid een zeer opge 
merkte tussenkomst waarin hij vast
stelde dat het in Gent aan een samen
hangend beleid ontbreekt 
Na meer dan twee laar heeft de stad 

nog geen struktuurplan en de raadsle
den hebben daaromtrent geen weet 
van een timing en streefdatum Door 
het gebrek aan een struktuurplan, al
dus Van Ooteghem zal Gent in 1979 
een rijkstoelage van bijna 10 miljard-
frank verliezen Deze toelage ver
leend door de minister van Verkeers 
wezen en bestemd voor het 
modermzeren van het openbaar ver
voer in Gent gaat bij het ontbreken 
van een struktuurplan teloor 

Daarna had Van Ooteghem het over 
de tewerkstell ingskonferentie Hij be
treurde dat deze ondanks het vele 
voorbereidingswerk geen doorgang 
kon vinden, mede door de val van de 
regering Tindemans in juni 1978 Door 
het ontslag van Tindemans viel ook in 
Gent het CVP-raderwerk stil, wat Van 
Ooteghem deed wijzen op het gevaar 
der afgoden Van Ooteghem bepleitte 
dan ook een spoedige bijeenkomst 
van een tewerkstell ingskonferentie 
en wees op de slechte ekonomische 
toestand in het arrondissement Gent-
Eeklo waar circa 30 000 mensen di-
rekt of indirekt werkloos zijn Dit ver
dient wel dringend onze aandacht, al
dus Van Ooteghem 

Demokratie en 
pluralisme 

Deroo vroeg zich af wanneer de be-
heerraad van de opera pluralistisch 
zal samengesteld worden en aldus 
ook zal vergaderen Dan zou deze be-
heerraad, met de VU erin, ook kunnen 
vernemen of direkteur Martelli zich de 
Nederlandse taal reeds eigen heeft 
gemaakt 
Deroo sprak de hoop uit dat de VU-
fraktie geen klachten meer zou moe
ten indienen bij de Kultuurpaktkom-
missie of de Raad van State omdat het 
kultuurpaktdekreet wordt overtreden 
Dit was spijtig genoeg reeds eerder 
het geval bij de samenstelling van de 
NTG-beheerraad en de verdeling van 
de jeugdsubsidies 
Baert vond dat het schepenkollege 
een goed besluit had genomen in ver
band met de jeugdsubsidies, die nu in 
de zin van het kultuurpaktdekreet 
worden toegekend Hij wenste dat er 
op deze weg zou verder gewerkt 
worden en dat iedereen respekt zou 
opbrengen voor ieders mening 

Groot-Gent 
KONINKLIJKE SERRES 

De eendaagsreis van voor enkele ja
ren was een groot sukses voor onze 
gepensioneerden Ondertussen zijn 
er vrienden gepensioneerden bijge 
komen anderen wensen misschien 
dat kleurrijk geheel nog eens te be
wonderen 
Op woensdag 2 mei maken wij er te
rug een heerlijke uitstap van Alle ge
pensioneerden welkom Verplaatsing 
130 fr Middagmaal of knapzak in 
«Meli» Brussel 
Bijkomende inlichtingen A De Meyer 
Gentstraat 50, St-Amandsberg, tel 
2139 01 of 5126 52 

APRIL 

20 HOESELT. Filmvertoning «Ons laatste bal» om 20 uur in cafe 
A B C Tongeresesteenweg Ingericht door St-Maartensfonds 

21 MAASEIK. Lentebal van afdelingen Maaseik, Neeroeteren en 
Dilsen in het kultureel centrum Orkest The Woodpeckers In
kom 50 fr 

21 BREE Groot Vlaams Lentebal van VU-afdeling Groot-Bree Pa
rochiaal Tehuis Gerdingen, Orkest The Hitch Hikers Aanvang. 
20 u met reuze tombola 

FW-Beringen... en Bouillabaise 
Op woensdag 7 maart ging in de zaal 
«De Poort» te Heusden dan toch de 
visavond door (oorspronkelijk ge
pland op 15 febr maar toen uitgesteld 
wegens het slechte weer) 
Voor ongeveer n 30-tal leden gaf Ma
ria Colemont van de afdeling Berm 
gen, het beste van haar kookkunst 
weg door o m «Een lekkere Bouilla
baise - soep van Marseille makreel 
op zijn Napolitaans - gepaneerde 
tongfilets met remouladesaus en ge
bakken haring Windsor 
Als kroon op haar werk een heerlijk 
glaasje witte wijn 

Gele lde gezinswandel ing 

Op 1 mei e k feest van de arbeid, kan 
al wie van n flinke wandeling houdt 
mee naar de Hoge Venen 
Een afstand van ± 1 5 km voor de 
sportlefsten ± 7 km voor degenen 
die minder goed te been zijn En voor 
wie met van wandelen houdt, zijn een 
uitstap naar Monschau met de bus 
voorzien, waar tevens de aankomst is 

van de beide wandeltochten Volwas
senen 180 f r , kinderen tot 14 j 120 fr 
Pik-nik meebrengen Rubberen laar
zen zijn een vereiste 
Vertrek om 7 u 30 Aankomst 19 u 
Inschrijven voor 25 apnl bij Lily Pais 
Kerkstraat 13/3, 3180 Tessenderio 
Tel 013-661845 

BERINGEN 

• Plaatsaanbieding 

BIJ de Maatschappij voor Inter-
kommunaal Vervoer van Brussel 
( M I V B J zijn er 112 betrekkin
gen van autobusbestuurders va
kant Wegens speciale opleiding 
IS geen rijbewijs D nodig Mini
mumleeftijd 21 jaar Kandidaten 
kunnen schrijven naar Perso
neelsdienst der M I V B Gulden-
vlieslaan 15 1060 Brussel 
Medegedeeld door volksverte
genwoordiger Jan Caudron 

VU-AKTIVITEITEN 

• Week van de Volksunie Berin
gen 23 tot 30 april Propaganda, le
denwerving huisbezoeken 

• Ledenfeest vrijdag 27 april om 
20 u in zaal Thier Brau 

• Grote VU-meeting in het teken 
van de Europese verkiezingen Gast-
spreekster Eur-kandidate Nelly 
Maes Vrijdag 4 mei om 20 u 30 in 
zaal Thier Brau 

• Vlaams Nationaal Zangfeest-
Sportpaleis Antwerpen Zondag 29 
april om 14 u Een bus wordt inge
legd 

• IJzerbedevaart Diksmuide zon
dag 1 juli Een bus wordt ingelegd 

• Zaterdag 7 juli in het teken van 
de 11 juli-viering voetbaltornooi VU-
afdeling Peer 

• Elke eerste zaterdag van de 
maand sociaal dienstbetoon volks
vertegenwoordiger Willy Desayere 
of zijn medewerker Thier Brau, 
Markt van 12 tot 12 u 30 

Voor het invullen van belastingbrie-
ven, kom gerust met uw dokumenten 
naar de Hoogstraat 11 Men zal u hel
pen 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29 33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen wastafels 

en waskiissens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei t i irnkledi| ri i iteruitrustingen - ping-
poiigtnfels badkleding en alle loebelioorteii rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elekir tremen der beste merken aulos go carls trakteren pop 
pen |)0()penwagens en wiegjes b reien lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 

APRIL 

14 ZANDBERGEN, IDEGEM, GRIMMINGE, SMEEREBBE, 
VLOERZEGEM, WAARBEKE, NIEUWENHOVE: Ledenfeest in 
zaal «Denderhof», Dorp te Zandbergen Om 20uur Inkom 
125 fr voor leden en 200 fr voor met-leden Vooraf inschrijven 
bij een der bestuursleden 

28 GERAARDSBERGEN VU-bal in samenwerking met FVV-Gu-
drun Derde groot-Vlaams gemeenschapsbal Zaal«Plaza » cen
trum Waltra-orkest Om 20 u 30 Toegang 100 fr 

28 STEKENE Breugelfeest van VU-Stekene om 20 u in de zaal 
van de Broedersschool Nieuwstraat 130 fr voor een inschrij
ving bij de VU-bestuursleden van Stekene Kemzeke en Klein-
Sinaai Eregast senator Coppieters die zal spreken over « Vlaan
deren in het Europa van morgen ' ' » 
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Brueghel herleeft 
bij Volksunie 
Meerbeke-Neigem 
Inderdaad met lekkere boterhamen, 
rijkelijk Bruegheliaans belegd met 
hesp, kop, plattekaas en Beauvoordse 
pastei, met mattetaarten of njstepap 
herdenkt Volksunie-afdeling Meerbe
ke-Neigem het aloude gebruik van de 
Meiavondviering, maandag 30 april 
1979 vanf 18 uur in Zaal Berlindis te 
Meerbeke-Dorp Hartelijk welkom. 

Volksunie Gent-Brugse Poort richt in 

GROTE BONTE AVOND OP 
20 APRIL 
door de kabaretgroep Gust De Rijcke 
met als gastspreker 

Volksvertegenwoordiger 
PAUL VAN GREMBERGEN 

Zaal Reynaart, Reynaartstraat te Gent 
Aan de St-Jan Baptistkerk 

TOEGANG GRATIS 

Wegwijs in Lede 
invullen belastingaangiften 

Provincieraadslid en schepen van Le
de Jules Henderickx, houdt zich ter 
beschikking voor het invullen van de 
belastingsaangiften 
— 't Roosken, Wichelsesteenweg Le
de maandag 23 apnl om 18 u 
— Oude Mol Dorp Impe zaterdag 
28 apnl om 10 u 
— Sparrenhof, Gentsestwg Eronde-
gem woensdag 25 april om 19 u 
— De Zwaluw, Oud Smetlede, Oor-

^degem donderdag 26 apnl om 19 u 
— Van De Velde Dorp, Oordegem 
zaterdag 28 apnl om 17 u 
— Onder de Toren, Dorp, Smetlede 
vrijdag 27 apnl om 19 u 
— Bremenhulweg 20 Lede maan
dag 23 apnl om 19 u 30 
— Bonte Os Molenstraat, Lede 
woensdag 11 apnl om 19 u en woens
dag 25 apnl om 18 u 
— Lantaarn Oordegemsestr CFra-
breksken), Vlierzele donderdag 5 
april om 19 u 30 en zaterdag 28 apnl 
om 15 u 
— Zanzibar Dorp, Erpe vnjdag 6 

april om 19 u 30 en zondag 29 apnl 
om 10 u 
— Gulden Vlies, Esplanadeplein, 
Aalst dinsdag 24 apnl om 11 u 

Fiskale dienst 
in Ninove 
Volksunie Ninove richt speciale zitdag 
in op zaterdag 28 apnl 1979 van 10 tot 
12 uur en van 13 tot 17 uur, bij Geor
gette De Kegel, Aardeweg 36, 9406 
Outer-Ninove 

Discriminatie 
van het 
Nederlands 
V U - K a m e r l i d Jan C a u d r o n r i ch t te 
v o l g e n d e schr i f te l i j ke v raag to t de 
min is ter van Nat iona le O p v o e 
d i n g : 
In de v r i j - gesubs id iee rde hande ls 
scho len van het N e d e r l a n d s taal
g e b i e d w o r d e n o p het n iveau A6 -
A2 méé r l esu ren b e s t e e d aan het 

o n d e r w i j s van het Frans dan van 
het N e d e r l a n d s Z o d o e n d e w o r d t 
het Frans de ee rs te en het N e d e r 
lands de t w e e d e onderw i j s taa l in 
s o m m i g e neder lands ta l i ge scho 
len in V laande ren en in B russe l 
Is d e z e t oes tand wet te l i j k nor-
maal'ï' W e l k e maa t rege len is de 
min is ter z innens te t re f fen '^ H o e 
vee l lesuren Frans en N e d e r l a n d s 
w o r d e n er o n d e r w e z e n in dezel f 
de s tud ie r i ch t ingen A 6 - A 2 in het 
f ransta l ig l a n d s g e d e e l t e ' 

F.V.V. kaderdag 
Oost-Vlaanderen 
Op 18-3-1979 had de kaderdag van 
Oost-Vlaanderen plaats te Gentbrug
ge Er waren een dertigtal aanwezi
gen 
In de voormiddag gaf Johan Beke, di-
rekteur van Dosfel een interessante 
uiteenzetting over «Wat is vormings
w e r k ' » , aan de hand van het sociaal-
kultureel vormingswerk m Vlaande
ren 

Daar de F W aangesloten is bij de 
koepel van de Bond voor Vormings-
en Ontwikkelingsorganizaties, wer
den de oeginselverklanngen en de 
funktie van deze pluralistische 
koepelorganizatie uitvoerig toegelicht 
's Namiddags werd een toespraak ge
houden door Huguette De Bleecker, 
voorzitster van de Federatie Vlaamse 
Vrouwengroepen vzw over «Wat is 
F V V . . Aan de hand van haar uiteen
zetting werden enkele praktische 
punten in verband met de werking 
van de F W in diskussie met de aan
wezigen, besproken, o a Hoe wordt 
een groep samengeste ld ' Hoe kun
nen we zorgen voor vern ieuwing ' 
Wie kunnen we ui tnodigen' enz. 

Het FW-bestuur 

Gent 
Brugse Poort rouwt 
Het bestuur der afdeling Gent-
Brugse Poort biedt langs deze 
weg zijn blijken van deelneming 
aan de bedroefde familie Meers-
schaut, bij het overlijden van hun 
betreurde vader 

Met CVP-lzegem opnieuw naar 19de eeuw? 
IZEGEM — De laatste jaren duikt meer en meer het begrip «CVP-
staat» op. Niet alleen VU-mensen, ook socialisten en liberalen ge
bruiken geregeld deze term. Ze brandmerken daarmee een bepaalde 
houding van de grootste partij in Vlaanderen die haar macht of haar 
meerderheid misbruikt. Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
vlak. 
Dat misbruik komt tot uiting in partijpolitieke benoemingen, misprij
zen voor de oppositie, het negeren van minderheden in allerlei raden 
en komitees die evenredig vertegenwoordigd moeten zijn. 
Het ziet ernaar uit dat de CVP die machtspositie nog extra kleur wil 
bijzetten door de klerikale toer op te gaan. 

Het mengen van 
geloof en politiek 
Om alle misverstand te vermijden, 
stellen we duidelijk wat we bedoelen 
met klerikalisme het «gebruiken» 
voor politieke doeleinden van gods
dienst, religieuze motieven en aan de 
Kerk verbonden instellingen 
Het IS een handelwijze die de katolie-
ke partij meer dan een eeuw lang toe
gepast heeft Met veel narigheid en 
kopbrekens voor wie gelovig was 
maar tevens Vlaams-nationalist of so
cialist Moeten we de vele herderlijke 
brieven van vroeger in hennnenng 
b rengen ' Allemaal op papier gezet op 
aanstichten van de katolieke partij, la
ter van de CVP Prof Karel Van Isa-
cker heeft er een boek mee gevuld 
CHerderlijke brieven over politiek) 
Moeten we de stnjd en de energie in 
hennnenng brengen die de Vlaams-
nationalisten (eerst de Daensisten, la
ter de Frontpartij, na de He W O de 
VU) aan de dag moesten leggen om 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

Zeer steike. degelijke en 
waterdichte konstruktie 
Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 
Vaste breedte van 2,80 m en 
vanerend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst"' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

op te tornen tegen dat partijpolitiek 
misbruik van het ge loo f ' 

Na het Tweede 
Vat ikaans Koncilie 
Sedert Vaticanum II is daar een eind 
aan gekomen 
De CVP heeft zich (noodgedwon
gen ' ) moeten aanpassen In sommige 
van haar geschriften werd met enige 
nadruk beklemtoond dat men geen 
klenkale partij meer was, maar een 
gedekonfessionalizeerde partij Men 
verwees naar het kerstprogramma en 
proklameerde hier en daar een plura
listische stelling, er zicfi wel voor hoe
dend het woord pluralisme in de mond 
te nemen 
In een recente CVP-publikatie schrijft ' 
Jan Hendncl' x hierover o m «Tijdens 
het decennium dat op Vaticanum II is 
gevolgd, is dat beginsel van de politie
ke vnjheid van de knstenen steeds 
meer als vanzelfsprekend gaan gel
den Dat daarbij door knstenen ver
schillende keuzen kunnen worden ge
maakt, IS leerstellig op geen enkel 
punt aan te vechten Ook in de vaak 
geciteerde brief van Paus Paulus VI 
aan de Franse kardinaal Roy, geda
teerd 14 mei 1971, heet het dat een 
zelfde kristelijk geloof tot verschillen
de politieke keuzen kan leiden » 

" Voor wie begrijpen wil, is dat duidelij
ke taal 

Partijpolitiek In kolleges 
en parochiale centra 
Enkele feiten — toeval kan men het 
niet noemen — gaan een totaal ande
re richting uit 
In januari van dit jaar organizeerde de 
CVP een arrondissementeel kongres 
te Izegem Niet in de stedelijke feest
zaal, met in een van de vele pnve-za-
len en evenmin in een zaal van het 
ACW-complex Maar in het kollege te 
Izegem 

Het vormingscentrum van de CVP, 
Ipovo, roept de direkties van alle in
stellingen voor vrij secundair onder
wijs bijeen m de belangrijkste onder
wijscentra van het arrondissement, in 
Roeselare, Izegem en Tielt Met vol
gend voorstel tijdens een schooldag 
(of een halve schooldag) organizeert 
Ipovo een «Europese informatiedag» 
voor alle laatstejaars scholiersters en 
scholieren van het vrij onderwijs, met 
in het gesprekspaneel natuurlijk loka
le en nationale CVP-figuren 
In Izegem viste Ipovo achter het net 
In Roeselare en Tielt lukt de opzet 
Met gebruik van een parochiaal cen
trum (Roeselare) en de zalen van de 
diverse vrije onderwijsinstellingen 
(Tielt) 

Intussen kende de samenstelling van 
de Tieltse stedelijke kultuurraad een 
hoogst merkwaardig verloop Vooraf 

had een pluralistisch samengestelde 
voorbereidingskommissie strukturen 
en statuten uitgewerkt die een verte
genwoordiging garandeerden aan alle 
strekkingen en minderheden Dit was 
kennelijk met naar de zm van de CVP 
die de volstrekte meerderheid heeft in 
Tielt Via de dne standenorganizaties 
werd opdracht gegeven het plan te 
kelderen Dank zij de macht van het 
getal is dat gelukt Intussen heeft Luk 
De Rammelaere daarover namens de 
VU scherp geïnterpelleerd in de ge
meenteraad En namens al wie niet tot 
de CVP behoort in Tielt is hierover 
een dossier aanhangig gemaakt bij de 
kultuurpaktkommissie 

Opzet? 
Het heeft er veel van weg dat de CVP 
in ons arrondissement weer de weg 
opgaat van onverdraagzaamheid en 
het dooreenhaspelen van geloof en 
politiek Genoemde feiten zijn duide
lijk genoeg Het vrij onderwijs en een 
aantal katolieke verzorgingsinstellin
gen zoals klinieken, trekken een groot 
publiek aan Als de CVP daar nu 
voortdurend haar naam weet aan te 
koppelen, hoopt zij daar stemmen
voordeel bij te halen Intussen vergeet 
ZIJ dat het katoliek onderwijs, zowel 
als de katolieke verzorgingsinstellin
gen politiek gezien met homogeen 
zijn, zowel wat betreft het personeel 
als het publiek dat ze aantrekken Le
raren en ouders van leerlingen m het 
vrij onderwijs behoren tot Vlaams-na-
tionale, socialistische, CVP-strekking, 
enz Het is trouwens ook de uitdruk
kelijke wil van de inrichtende machten 
deze instellingen met te verbinden 
aan een partij 

Wil de CVP daar een eind aan m a k e n ' 
Luidt ZIJ een nieuwe periode van on
verdraagzaamheid i n ' Droomt zij er
van weer 75 % van de stemmen in te 
halen in dit arrondissement, zoals een 
kwarteeuw ge leden ' Hopelijk blijft 
het heimwee van sommigen naar die 
tijd beperkt tot wat dagdromerij Er 
zou wel niemand gediend zijn met een 
partij die een absolute meerderheid 
haalt zoals in sommige Centraalafri-
kaanse staten 
Het zou goed zijn als iedereen wist 
waar het om gaat 
Voor ons Vlaams-nationalisten gaat 
het erom dat iedereen, zowel knste
nen, als met-gelovigen of vrijzinnigen, 
voor een politieke opinie kunnen op
komen Los van elke levensbeschou
welijke overtuiging en zonder levens
beschouwelijk geïnspireerde instellin
gen een politiek etiket te willen op
plakken 

Zonder dat soort vrijheid en ver
draagzaamheid IS demokratie met mo-

9^'')'^ Erik Vandewalle 

Bez innmgsavond 

Op initiatief van de VU-gemeente-
raadsfraktie worden alle afd bestuurs
leden van de Brugse afdelingen geno
digd op de bezinnmgsavond van 
woensdag 25 april as te 20 u 30 in 
de bovenzaal van « Breydelhof »-Brug-
ge Er wordt gevraagd om deze 
avond m de schoot van de afd voor 
te bereiden door een leden-vergade-
nng minstens door een biezondere 
bestuursvergadenng 

WEST-VLAANDEREN 

APRIL 

14 WEVELGEM: 11e Lentebal van VU-Menen-Wevelgem in zaal 
Cortina te Wevelgem Begin 20 u. Inkom 70 fr Studenten 50 fr 

21 

21 

GROOT-ZWEVEGEM: VU-bal in zaal «Uilenspiegel» om 20 uur, 
Avelgemstraat te Zwevegem-Knokke Voorverkoop 80 fr In
kom lOOfr 
MENEN, LAUWE, REKKEM: FW-lentefeest in zaal Kring, 
Schansstraat te Menen Programma om 14 u 30 ontvangst en 
aktiviteitenkeuze 16 u 30 expo van het werk der jongeren Om 
17 uur rozijnen-vieruurtje met koekebrood en koffie 

Snippersnieuws uit Brugge-Torhout 
Elk op hun specifiek terrein hebben 
twee VU-gemeenteraadsleden van 
St-Kruis-Brugge gezorgd voor een 
biezondere aanpak Mevrouw Yvette 
Van Acker-Vermandel nam het initia
tief om samen met enkele vrijwilligers 
een kinderopvang te voorzien voor 
het Ziekenhuis St-Jan J M Bogaert is 
het hart achter « Tram Zes », een pro
motie voor de middenstanders langs 
ie Moerkerkestwq te St-Kruis 

Ombudsdienst 
Na een innj-periode van anderhalf 
jaar IS het Brugse bestuurskollege — 
waarin de VU-CD-fraktie de helft van 
de mandaten voor haar rekening 
neemt — thans aan de systematische 
uitwerking van het kiesprogramma 
toe Zulks bleek tenminste tijdens de 
gemeenteraadszitting van 27 maart jl 
waar een waaier van belangrijke initia
tieven werd voorgesteld In dit bestek 
is het onmogelijk zelfs maar een 
opsomming te geven van de projek-
ten welke ter uitvoenng werden ge
legd Het moet echter opvallen dat 
deze verwezenlijkingen zich uitstrek
ken over gans het Brugse grondge
bied met als biezonderste uitschieters 
de verwezenlijking van het kultureel 
centrum te Brugge —St-Pieters de 
aanleg van een parkgebied te Asse-
broek het reserveren van een com
plex gronden te St-Andnes belangrij
ke voorzieningen i v m de stadsreno
vatie in de oude stad Blikvangers zijn 
uiteraard het vastleggen van de om
budsdienst (een primeur voor Vlaan
deren) en het aannemen van een 
nieuw reglement voor woon-sane-
ring 

Boudewi jnpark 
onder de loupe 
Tijdens de Brugse gemeenteraadszit
ting van 30 jan II werd door fraktie-
woordvoerder G Van In aangetoond 
hoe de huidige beheersvormen van 
S M en V Z W Boudewijnpark elke wet
telijk opgelegde regeling zoals die 
van het kultuurpakt, tarten Samen 
met de kollega s — gemeenteraadsle
den H Ghyoot en J Vanden Bilcke 
heeft G Van In deze aangelegenheid 
thans voor onderzoek aan de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkommissie voor 
onderzoek voorgelegd 

Herdenking Narden M i n n e b o 

De werkgroep, die onder voorzitter
schap van VU-schepen O Dom-
brecht de schoonste figuur onder de 

Brugse Daensisten (of Fonteynisten), 
Bernard Minnebo in hennnenng wil 
brengen kon thans een definitief ont
werp ter tafel leggen Dit jaar 1979 
was het immers 75 jaar geleden dat 
Minnebo voor het eerst in de Brugse 
gemeenteraad werd gekozen Tege
lijk wordt de 60e verjanng van zijn 
overlijden (1919) herdacht 
In dit verband was het minder aange
naam te vernemen dat de grootste 
V'aamse kultuurveremging — aange
zocht om aan het geboortehuis van 
Minnebo ter Snaggaardstraat Brug
ge, een gedenksteen te helpen finan
cieren — enige medewerking heeft 
geweigerd 

Wei en wee uit 
Middelkerke 
In memoriam 
W I J vernemen het overlijden van dhr 
Jozef Lemmens, geruime tijd afde-
lingssekretaris vn onze afdeling Na 
lange jaren het hotel «Orchidee» uit
gebaat te hebben in de Leopoldlaan te 
Middelkerke en vervolgens de tea
room «Carla» op de zeedijk is hij door 
ziekte verplicht geworden de zaken 
te stoppen en over te laten Hij is dan 
vertrokken naar Den Haan waar hij na 
een lange en pijnlijke merziekte over
leden IS W I J bieden an de familie Lem
mens onze deelneming aan in de 
rouw die hen zo getroffen heeft 

Vlaams 
Nationaal 
Zangfeest 
De 4 VU afdelingen van Groot-Mid-
delkerke orgamzeren een gemeen
schappelijke busreis naar het Vlaams 
Natinaal Zangfeest te Antwerpen op 
29 04 70 De prijs bedraagt 400,- fr per 
persoon voor de toegangskaart I e 
rang, en de prijs voor de bus Vertrek 
om 12 u 15 aan de kerk te Middelker
ke via Leffinge (12 u 30) en Gistel 
(12 u 45) Terug om 22 uur Men kan 
inschrijven bij 

• Seynaeve Michel 
H Verhaeghelaan, 12, Middelkerke 
(059-3025 25) 

• Blontrock Irene 
Dorpstraat, 73, Leffinge (059-30 0305) 

• Degraeuwe Paul 
Bamburgstraat, 86, Lombardsijde 
(058-23 50 23) 
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Koksijde: 

The show must go on! 
Maandag 2 april Cgeen aprilgrap) 
19 u 45 — in de Zeelaan veel gepar
keerde auto's Wa l was er gaande ' 
Gemeenteraadszitting! Grote belang
stelling Om 20 u komt de PW-burge-
meester Andries binnen met rode das 
Was er feest vandaag'? Bijlange met, 
de begroting moest nog goedgekeurd 
worden en de opcentiemen opnieuw 
worden opgetrokken van 1 250 naar 
1450 Tijdens de bespreking het het 
gemeenteraadslid Vanneste zich het 
woord «omkoperij» ontvallen De be
groting werd goedgekeurd, meerder
heid (12 man) tegen minderheid 
(9 man) Hoe was dat mogeli jk' ' 
De P W had versterking gekregen 
van de BSP (2 man), alhoewel die 
voorheen slechts "vertegenwoordigd 
was door 1 man. pardon, 1 vrouw Wat 
was er hier gebeurd ' ' Het (gewezen) 
VU-lid Fliep Wybo was politiek ver
liefd op de BSP (Er was toch feestO 
Tijdens de zitting zeer duidelijk merk
baar BSP-lid Filiep Wybo wierp nu en 
dan een glimlach naar Christiane 
(BSP) Ze zaten tegenover elkaar 
Zoals gewoonlijk zweeg F Wybo, 
slechts om 22 u 50 sprak hij drie 
woorden maar werd het zwijgen op
gelegd door de PW-burgemeester 

Na de goedkeuring van de opcen
tiemen werd door Vanneste nogmaals 
gezegd Het lijkt omkoperij Ziezo, de 
inwoners van Koksijde zullen weer te
vreden zijn, de grondbelastingen wer
den maar eventjes verhoogd met 
18 % En zegge, dat hun voorzitter — 
PW'e r Willy De Clercq — nog dage
lijks durft pleiten voor belastingver
mindering En voor de Socialisten, ja, 
het IS een normale zaak Op het einde 
van de vergadering vroeg gemeente
raadslid Vandenbussche het woord 
en zei Ik verlaat nu ook de meerder
heid Het kan toch verkeren' 
Moeten wij, Koksijdenaars, betalen 
voor de Franstaligen'' De begroting, 
goedgekeurd door de PW-BSP-koa-
litie vermeldt een toelage voor het li
berale kindertehuis «Home Pécher» 
Hier verblijven enkel vreemde kinde
ren en daarbij nog een grote meerder
heid franstalige, dus geen Koksijde
naars 

S l u i k r e k l a m e ? 
Ten zeerste opgemerkt dat tijdens 

de gemeenteraad reklame wordt ge
maakt voor het Waalse Water Om 
hun dorst te lessen gebruiken onze 
gemeenteraadsleden «spuit»-water 

en worden de flessen, met het merk 
goed zichtbaar op de tafel gezet Kan 
het water met in kruikjes aangeboden 
worden ' ' En waarom met eens gepro
beerd met «spuit»-water uit de Vlaam
se gewesten' ' Dit bevordert toch de 
tewerkstell ing in Vlaanderen 
De vergaderzaal tijdens de laatste ge-
meenteraaaszitting leek op een smeu
lende vuilnishoop Er was zoveel rook 
dat ten slotte de vensters moesten 
opengezet worden Kan het roken tij
dens de zitting met verboden wor
den ' ' Ik denk dat het dokter-gemeen-
teraadslid hiermee wel zal akkoord 
gaan Het roken is immers zelfs nade
lig voor de gezondheid en vooral voor 
de stembanden 
J a a r van het K ind 
Het seizoen nadert Meermalen werd 
er vroeger reeds vastgesteld dat kin
deren, en vooral deze van de kinder
tehuizen met genoeg milieubewust 
zijn en er plezier in vinden bloemen te 
vertrappelen en boompjes te knak
ken 

Het Gemeentebestuur wordt hier ge
vraagd en dit vooral in het raam van 
het «Jaar van het Kind», de bestuur
ders van de kindertehuis hierop te wij
zen 

WIJ richten hier ook een oproep aan 
het bebloemingskomitee om de jeugd 
meer bewust te maken van de natuur 
en aan onze leden vragen wij mee te 
helpen, de jeugd liefde en waardering 
voor de natuur bij te brengen 

Izegem naar het Zangfeest 
o p zondag, 29 april om 14 u 30 heeft 
in het Sportpaleis te Antwerpen, het 
42e Vlaams Nationaal Zangfeest 
plaats, onder het motto «Vlaanderen 
zingt» 
Dit motto wil de betekenis van het lied 
in de ontvoogdingsstnjd van de volke
ren beklemtonen Daarom zal dit jaar 
een beroep worden gedaan op de 
Schotse nationalistische zanger Alex 
Campbell, zodat dit tema ook 
internationaal gestalte krijgt 

Marke naar het 
Zangfeest! 
Prijs volwassenen 250 fr (inkom-
kaart 150 fr inbegrepen) 
Prijs kinderen L O 175 fr (inkom-
kaart 150 fr inbegrepen) 
Prijs autocar indien u zelf kaarten 
hebt 150 fr 
Ga mee en schri jf zonder uitstel in 
bij Betty Declercq, Kerkstraat 58, tel 
21 5561 Jaak Dornez Preshoek-
straat 9 tel 219565 , Luc Haghe-
baert Vesaliusstraat 12 tel 2 1 2 8 6 4 , 
Albert Haghebaert, Rode Dreef 21 
tel 22 3099 Andre Vandenberghe, 
Casteleinstraat 9 tel 22 30 99 Andre 
Warlop Diagorastraat 13, tel 
21 01 54 G Verreth Olympiadeplein 
14 tel 22 57 03 

Daarnaast verlenen ook nog talrijke 

Vlaamse koorgroepen en jeugdmu-
ziekkapellen hun medewerking Heel 
speciaal willen we hier het optreden 
vermelden van het trommel- en trom
petkorps van de Smt-Jorispadvm-
dersgroep uit Izegem 

Kaarten zijn te verkri jgen bij Gaston 
Pynket, Vlaams Huis en Wilfned La-
gae Neerhofstraat 11 te Izegem. 
Wie om vervoer verlegen zit kan met 
dezelfde personen kontakt opnemen 

Belangrijke Duitse brouwerij 
zoekt nog verscheidene depot-
houders voor het ganse land 
Schrijven bureel blad n r N 111 

Dienstbetoon 
VU-Marke 
20 april, invullen fiskale aangiften van 
18 tot 19 u 30 in lokaal Middenstand, 
Marktstraat 4 te Marke Nodige be
scheiden meebrengen 

Aanbevolen huizen 
Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Oorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 71 1549 

IDEL -Te l . 011-53.43.49 

Gelegenheldsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle -
tel 091-3006 53 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031/53.70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
fel. 050-357404 

PVBAJ BOflREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestrnat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 25 89 

WIJ bouwen uoor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65~TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

FEESTZA,.CN SALONS 
DE LANOSKt>JECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

Steeds welkom m 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan II.Gooik 

054-334857 
Uw tweede thuis' 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/704875. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
TeL 582.10.55 

Specialist primitief — 
sti j lmeubelen en modern. 

E) STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotogra,fie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-54 4807 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Wester io 

(Voortkapel) , tel 014-213696 
V r a a g pr i jzen voor uw fees tme-
nu's Spec ia l i t e i t en 
Alle d a g e n v e r s e mosse len 

Feestzalen 

HOFVAN ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel 031-8 15 68 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Slri|lem 
Tel 054/33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasse'' 
Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel 
053/66 74 56 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 
D ASSTR A AT 23 WO M M E LG E M 

OPEN- ZATERDAG VANAF 19 U. 
ZONDAG VANAF 10 U. 

DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Tervuurse vest LEUVEN 
Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkeril 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/704875. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN OER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

29-jarige ciirektiesekretaris met 
ervaring zoekt een betrekking 
als direktiesekretaris of vertaler 
Nederlands-Frans. Heeft tevens 
5 jaar ervaring in verkoopsadmi
nistratie meubelbranche. Omge
ving Maaseik-Bree-Genk-Has-
selt 
Zich wenden tot Claude Bergh-
mans, Smoutvtreg 1 te 3671 Op-
oeleren. 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31, 1686 Gooik 
02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 
Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014/31 1376 

DECRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom 
herstellingen 

sanitair Alle 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St-Mana-Latem Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-49 94 76 
Dinsd gesloten 

Vroeger uitbater Zwalmlandia 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
l aadruimie van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozet 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091-67 64 33 

Industriële brood- en banketbakken] 
en roomi)s 

Wiltried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 28 74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Brandstoffen VANDUEREN 
p v b a Harmoniestraat 6 BE
RINGEN - 011-4337 07 Leve
ringen mazout — mogelijkheid 
gespreide betaling — onder
houd centrale verwarmingske
tel 

VOEDING «DEPOLDER» 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

SPECIALISATIE 
F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 
DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052-21 53 62 

Tuinmachinene - Groene zones 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesseisteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 
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Guido Fonteyn: 

ST.-PIETERS-JETTE (Brussel) — Is het een toeval dat een Vlaamse Brusselaar 
(een Brusselse Vlaming) de onderhuidse Waalse beweging ontdekt en voor 
het grote publiek in haar historisch blootje zet-.? Standaard-redakteur Guido 
Fonteyn is een van de schaarse politieke journalisten die de communautaire 
wirwar tot in de met Grand-Bazar-lak omzwachtelde veters kan aanvoelen. 
Als parlementair verslaggever heeft hij gedurende ruim 10 jaar een bank 
(geen zetel) in het parlement- Zijn vrije tijd brengt hij door tussen «De 
Spiegel», ofte «La Madeleine», en de frankofoon-kuiturele kikkerpoel van FDF-
schepen Parent Men kan hem nochtans de jongste tijd vaak ook aantreffen 
bezuiden de taalgrens waar hij de Waalse beweging op de hielen zit. In zijn 
boek «De Walen» dat momenteel gretige afnemers vindt, verzamelde hij 
merkwaardige historische feiten, die ons wel een andere kijk doen krijgen op 
bijvoorbeeld- de Waalse boeman Andre Cools. 

GUIDO FONTEYN: «Ik ben zeker met 
de eerste die zegt dat er veel hiaten en 
verkeerde voorstellingen zitten in de 
geschiedenisboekjes, die het wel en 
wee van de Belgische staat schetsen » 

— Je bedoelt dat wij een verkeerde 
kijk hebben op Wallonië? 

GUIDO FONTEYN. «Ik heb de gele
genheid gehad een vrijwel braaklig
gend journalistiek terrein te betreden 
Dat leidde tot heel wat ontdekkingen 
en nieuwe politieke inzichten 
De grondwetsherziening van '68 was 
mijn politieke leerschool en sindsdien 
lag mijn werkterrein in de Wetstraat 
Dat betekende veel interviews, ook 
met Franstaligen, met Waalse politici 
Het besef groeide dat de twee volks
gemeenschappen in dit land (om van 
de Oostkantons nog te zwijgen) me
kaar weinig of met kennen Het «fran-
kofoon front» heeft het wederzijds be
grip overigens hoegenaamd niet 
gemakkelijker gemaakt 
BIJ zoveel gesprekken kreeg ik aan
duidingen dat er in Wallonië een we
reld leeft die wij niet kennen, dat er wel 
degelijk zoiets als een Waalse Bewe
ging bestaat waarvan trouwens veel 
Walen zelf onwetend zijni» 

— De fameuze brief aan de koning van 
Jules Destrée (1912) met de aanhef 
«Sire il n'y a pas des Belges», is toch 
al overdadig geciteerd-

GUIDO FONTEYN: «Er is veel meer 
dan dat Er is, om uw nieuwsgierigheid 
te wekken, bijvoorbeeld het historisch 
feit dat de eerste Waalse Bond in 1883 
werd opgericht in Antwerpen En 
even later in Gent gevolgd door Me-
chelen, Oostende, Luik, Charleroi 
Dit feit geeft reeds op sprekende wijze 
een goede aanduiding van het karak
ter van de Waalse Beweging een re-
aktie op. de uitdaging van de Vlaamse 
Beweging 
De Vlaamse Beweging is in veel druk-
sels tot in het literaire detail belicht Ar-

tevelde, de Leeuw van Vlaanderen, de 
groei van de Fondsen, en dies meer 
Maar van de Waalse beweging vinden 
WIJ weinig sporen terug De publikatie 
van verschillende kranteartikels lever
de heel wat gunstige reakties op ook 
vanuit Wallonië Ik kreeg volkomen 
onbekende elementen toegespeeld 
Nadat ik aanvankelijk de Walen in het 
Belgische politiek bestel trachtte te si
tueren kwam ik tot het besef dat we 
verder moeten terugblikken, nog jaren 
vóór het ontstaan van de Belgische 
staat Een herschikking van talrijke ge
gevens uit onze politieke geschiedenis 
bleek nodig Ik ga hier met mijn boek 
navertellen Wél een voorbeeld dat u 
op het eerste gezicht weinig belangrijk 
kan lijken in Luik bestaat er een mag
nifiek «Musee de la vie Wallonne» en 
een Stichting «de l'histoire de la vie 
Wallonne» Maar, een samenhangend 
relaas krijg je pas na veelvuldige ge
sprekken met Waalse voormannen 
Onder meer een lang onderhoud van 
Jacques Hoyaux, voorzitter van het Ju
les Destree-instituut, gaf mij de prikkel 
om een boek te schrijven » 

— Uw boek besluit met een kort 
naspel, precies op het moment dat het 
interessant wordt Op het moment dat 
we bijvoorbeeld een verklaring zouden 
krijgen voor de totstandkoming van 
het Franstalig front». 

GUIDO FONTEYN «Ik had mij voor
genomen de Waalse beweging te 
schetsen aan de hand van historische 
feiten Het mocht alleszins geen poli
tieke verhandeling worden Bewust 
heb ik dan ook de pen neergelegd 
vanaf het moment dat het met meer 
mogelijk werd voldoende afstand te 
nemen van de interpretatie van de fei
ten 

Nadat ik trachtte te schetsen hoe van 
uit Wallonië het ontstaan van de Belgi
sche staat gezien werd als een auto
nome Franse entiteit, zal de lezer met 
mij vaststellen dat het hart van Wallo
nië herhaaldelijk voor Frankrijk stem
de 
Dat werd het duidelijkst tijdens een na
oorlogs Waals Kongres in '45 waarbij 
massaal de aanhechting bij Frankrijk 
werd geëist» 

— Wallonië zou dus wel degelijk iets 
voelen voor de suggestie van die 
Franse advokaat Rousse die zich on
langs in het nieuws werkte met het 
voorstel België te ontbinden en Wal
lonië bij Frankrijk te hechten.? 

GUIDO FONTEYN: «Die idee heeft 
zeer lang geleefd in de Waalse bewe
ging, maar ze is met verder gerijpt De 
Walen hebben zich — op enkele uit
zonderingen na — als het ware neer
gelegd bij het Belgische feit Maar, het 
IS er hen nu om te doen alles op alles te 
zetten dat zij in mets te lijden hebben 
van een Vlaamse katolieke overheer
sing 
Ik heb het reeds gezgd de Waalse be
weging kreeg telkens een spoorslag 
als de Vlaamse beweging zeer aktief 
was Hoe sterker in Vlaanderen de eis 
voor federalisme werd, des te vastbe
radener gingen Waalse politici aan
dringen op de (drieledige) gewestvor 
ming 
Nadat de vernederlandsing van Vlaan
deren met meer kon gestuit worden 
(de steun aan het franskiljonisme in 
Vlaanderen werd opgeheven) was het 
de Walen er vooral om te doen zich in 
ekonomische stellingen in te graven 
een verregaande gewestvorming 
waarbij het numerieke overwicht van 
de Vlamingen in dit land met langer als 
een dreiging voor Wallonië zou kun
nen meespelen 

De driehoeksverhouding die groeide 
maakte de Brusselaars, het frankofoon 
Brussels-politieke wereldje, tot de ge
liefde bondgenoot van de Waalse be
weging 
Telkens van Vlaamse kant in verklarin
gen of in feiten gestreefd werd naar 
het machtsoverwicht reageerden de 
Walen heftig en werd de alliantie met 
Brussel almaar hechter » 

— In feite streven de Walen hetzelfde 
politiek doel na als de Vlamingen: zelf
bestuur.. 

GUIDO FONTEYN: «Ja, maar de vrees 
voor minorizering staat de uitbouw van 
de tweeledigheid in de weg 
De oude refleks — afkeer van de 
Vlaams-katolieke machtsuitoefening 
— leeft nog enorm zwaar door in de 
houding van bijvoorbeeld een PS-
voorzitter Andre Cools 
Vandaar de totstandkoming van het 
Franstalig front Maar het gaat hier — 
wat de Walen betreft alleszins — om 
een louter taktische opstelling De Wa
len vinden het ook met zo prettig om 

vanuit Brusselse salons geregeerd te 
worden Deze alliantie is een dankbaar 
middel om het Waals gewest een apar 
te politieke gestalte te geven 
De Walen zitten bovendien in dat front 
in een goede positie omdat zij het met 
zijn die zulke politieke steun hebben 
afgebedeld Het is het Brussels FDF 
geweest dat zijn machtspositie wilde 
bestendigen door steun te zoeken in 
het Zuiden van het land De Walen 
hebben die uitgestoken hand gretig 
vastgegrepen, maar het is mijn overtui
ging dat naarmate de Waalse bewe
ging vooruitgang boekt men het Brus
sels politiek wereldje steeds meer aan 
zijn lot zal overlaten Het is er hen om 
te doen om het politiek raakvlak met 
FDF-Brussel geenszins te bestendi
gen, maar wel van deze tijdelijke allian
tie vruchten voor het eigen gewest te 
plukken Eens Wallonië de touwtjes in 
eigen handen heeft, zal het trachten 
zijn eigen koers te varen, los van Brus
sel 

Die evolutie zal evenwel geruime tijd 
duren » 

— Het is jammer voor Leo Tindemans 
dat hij het boek «De Walen» van Guido 
Fonteyn met heeft kunnen lezen voor
aleer hij in een kwade bui Andre Cools 
en alle parlementsleden naar huis 
stuurde en verkiezingen uitlokte. Hij 
heeft zich ook ferm misrekend door bij 
de voorbereiding van de Europese ver
kiezingen uit te pakken met het voor
stel om slechts een kieskollege voor 
gans het land te organizeren. De Wa
len zijn niet meer happig op frankofo-
ne stemmen in Vlaanderen m ruil voor 

het dulden van een Vlaams stemmen
jager op hun grondgebied. 
Evenzeer is het van Vlaamse zijde ver
keerd boeman Andre Cools af te schil
deren als een drieste Waal die zich al
maar wil mengen in Vlaamse 
binnenlandse aangelegenheden. De 
socialistische voorman kan het geen 
zier schelen dat de Vlamingen morgen 
in een deelstaat leven waar een poli
tieke katolieke fraktie de plak zwaait. 
Wel IS het de Waalse beweging er om 
te doen niet langer vanuit Brussel of 
Antwerpen de les gespeld te worden; 
zeker niet door CVP'ers. 
In het spoor van journalist Guido Fon
teyn zouden wat meer Vlaamse politici 
binnenlandse reizen naar buurland 
Wallonië moeten maken. Het is ook 
nog opvallend dat boegbeelden van de 
Vlaamse beweging zo weinig voeling 
hebben met de Waalse beweging.. 

(Huqo DE SCHUYTENEER) 

«De Walen», Guide Fonteyn, Lannoo 
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