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EYSKENS' BELEID 

In uw blad van 6 maart jl. hebt U het 
onder de titel «Ex-minister van Begro
ting Mark Eyskens verspilt 400 miljoen 
en meer - ontwikkelingssamenwerking 
ten bate van wie?» o.m. over verspillin
gen van ontwikkelingslanden en over 
het feit «niet langer kan geduld worden 
dat de Vlaamse gemeenschap voor 
die verspillingspolitiek Cvan de Franse 
gemeenschap in ons land) moet op-
draalen en dat ervoor een dringende 
heroriëntering van het ontwikkelings
beleid, in casu voor originele en verant
woorde Vlaamse projekten, geen vol
doende financiële middelen voorhan
den zouden zijn». 
In afwezigheid van minister Eyskens 
die in het buitenland vertoeft ben ik zo 
vrij U ingesloten twee fjersberichten 
toe te zenden waaruit blijkt dat door de 
minister aan een en ander verholpen 
wordt 
Het eerste persbericht betreft een 
nieuwe reglementering van de suljsi-
diëring van studenten uit ontwikke
lingslanden: minister Eyskens heeft 
hiermee twee doeleinden nagestreefd 
en grotendeels bereikt: 
1) Het aantal van die tieursstudenten 
drastisch te beperken; 
2) De achterstand in deze van de Ne-
deHandstalige universiteiten in te lo
pen. 
Het tweede persbericht toont aan dat 
de minister 300 miljoen ter beschikking 
wil stellen van de NedeHandstalige uni
versitaire instellingen om «originate en 
verantwoorde Vlaamse projekten» uit 
te voeren. 
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Het zou ons te ver leiden ook op uw 
andere kritische opmerkingen te ant
woorden, maar sta ons toe dit met één 
lapidaire zin te doen, namelijk «Dat 
Rome niet op een dag werd ge
bouwd». 

M.C.C. De Backer, 
persattaché 

Red. — De twee bedoelde Belgabe-
richten dateren van na het «WIJ»-arti-
kel, en melden dat minister Eyskens, 
als gevolg van de Vlaamse protesten 
terzake, inderdaad vorige week de 
Vlaamse achterstand heeft gemil
derd met 300 miljoen extra-kredieten. 
Wat de balans brengt op ^2 miljard 
voor Franstalige universiteiten tegen 
380 miljoen voor de Vlaamse instellin
gen... 

PENSIOENEN-
In «Wij» van 6 maart jl. staan de pen-
sioenbüedragen vermeld door de staat 
uitbetaald aan zijn ambtenaren (dus 
waarschijnlijk nog niet die van bv. Sa
bena en Spoorwegen). Eén hiervan 
trok op 1-7-78 305.000 fr. per maand 
d.i. 3.660.000 f r per jaar, en er waren er 
762 met meer dan 100.000 fr. per 
maand. Daar zullen er sinds juli 1978 
nog wel enkele bijgekomen zijn. 
Wedden dat de Franstaligen ook in de 
pensioensektor met de grootste koek 
lopen gaan? Hoeveel Vlamingen met 
een staatspensioen van meer dan 
100.000 fr. per maand zouden er wel 
zijn? 
Kan een of ander nieuwsgierig VU-
pariementslid aan de minister van Pen
sioenen of Financiën niet eens vragen 
hoeveel staatspensioenen van meer 
dan 1 CW.OOO fr per maand er aan 
Franstaligen en aan NedeHandstaligen 
worden uitbetaald? 
In één moeite door zou datzelfde lid 
eens kunnen vragen aan hoeveel 
Franstaligen en aan hoeveel Neder-
landstaligen een ambtenaarspensioen 
wordt uitgekeerd met de totale bedra
gen (jer Franstalige en NedeHandstali
ge groep, zodat men het gemiddeld 
pensioen van de ambtenaar, die op de 
Franstalige of de Nederiandstalige rol 
stond, zou kunnen berekenen? 

J.V., Gent 

GEEN 
GEZONDHEIDSBOEKJE 
Ik ben daar formeel tegen, niet om poli
tieke redenen, maar wel om prakti
sche. Vóór 15 jaar kreeg mijn echtge
note spierpijnen. Besluit van de bijge
roepen dokter: «koude op de spieren», 
en hij schreef Iets voor om In te wrij
ven. Enkele dagen later kwam hij terug. 
Daar zij nog steeds pijnen in de spie
ren had, was de uitspraak: «voort doen 
met inwrijven: zoiets komt snel, maar 
gaat langzaam weg.» Enkele dagen la
ter stelde ik vast dat mijn echtgenote 
gans apatisch was geworden en bo
vendien begon ze lichtjes bruin te wor
den. Dezelfde dag deed ik beroep op 
een andere dokter Na korte ausculta-
tie: «Er moet onmiddellijk ingegrepen 
worden, gezien zij een virus op de bij
nier heeft Is levensgevaarlijk.» Voor de 
bondigheid onthoud Ik mij van het op

sommen van al de voorgeschreven 
spuiten. 
Het is dus aan de hand van deze erva
ring, dat ik tegen de verplichte inschrij
ving ben. Was dit toen reeds in voege 
geweest dan was Ik reeds 15 jaar we
duwnaar Er Is niets dat waarborgt dat 
zulke ervaring niet kan opgedaan wor
den in andere gezinnen en misschien 
reeds opgedaan werd in het verieden. 

R.VA., Antwerpen 

KUNG 
In de lezersrubriek van «WIJ» nr 10 
wordt de verdediging opgenomen van 
de «inquisitie» tegen Küng. De auteur 
van die brief mag gerust geërgerd zijn 
omwille van de rugby-match-stijl van 
Küng. Het neemt niet weg dat de pro
cedure van de curie to.v. zulke men
sen beneden de maat blijft van wat 
normale mensenrechten zijn in onze 
streken. Ik twijfel er niet aan dat E.F. uit 
Oostende dit ook wel zal inzien. Ten
slotte mag een gewetensbezwaarde 
bij ons zijn dossier Inkijken, en mag 
een gedaagde zijn verdediger kiezen. 

MOD, St-Kat-Waver 

PORTVRIJDOM 
Sinds enkele weken werd het portvrij 
versturen van brieven voor kamerie-
den en senatoren afgeschaft zodat 
hierdoor weer maar eens de minder 
begoede politieke partijen benadeeld 
worden, in casu ook de Volksunie. 
Dit Is echter niet het geval voor de 
briefwisseling die van minister-kabinet
ten uitgaat Hierbij genieten die excel
lenties en hun diensten nog steeds van 
portvrijdom zodat zelfs de CVP-mlnis-
ters hun nieuwjaarswensen portvrij 
versturen. Men kan zich ook daarbij af
vragen of het nieuwe «sprookje» van 
de socialistische unitair gezinde minis
ter van Ekonomische Zaken met de ti
tel «België quo vadis?» (dat een plei
dooi Is tegen het ekonomische federa
lisme) ook portvrij gaat verstuurd wor
den. 
A propos, hoeveel heeft dit modern 
«sprookje» van Willy Claes aan de be
lastingbetaler gekost en krijgen nu ook 
de voorstanders van een ekonomisch 
federalisme de gelegenheid op diezelf
de kostenloze wijze hun visie te verde
digen? 
En wordt het opnieuw tijd aan de ka
merleden en senatoren toe te laten 
hun brieven portvrij te versturen? 

F.V., Gent 

MARIE THUMAS 
EN MOBOETOE 

Uit zeer goed Ingelichte bron verneem 
Ik dat de enige bieder voor de failliete 
Marie Thumas (voor het Waalse Ma-
terne en Balamundi was er wel geld) 
niemand minder dan_. Moboetoe was... 
Toen hem gezegd werd dat de overna
meprijs 1,5 miljard was, zou hij geant
woord hebben: «Dat is voor mij geen 
probleem». 
Dus wij geven subsidies aan Zaïre, 
schelden schulden kwijt pompen geld 
in deze bodemloze put en... Moboetoe 
komt met ons geld onze bedrijven op
kopen. Is dat het Vlaams beleid waar 
we naartoe gaan? Bedankt 

Moboetoe kocht reeds Hotel Raza in 
Brussel en villa's In Tervuren en St-Ge-
neslus-Rode. Dit zijn bedreigde Vlaam
se randgemeenten. Dit allemaal met 
hoofdzakelijk onze Vlaamse spaarcen
ten. Hoe lang zal dat nog duren? De 
fout ligt hier Wij moeten de financiële 
kraan toedraaien en dat korrupte en 
mensonterende regime (denk aan Ka-
sai, Mija-Mlja) zakt als een pudding in 
mekaar. De woorden van Cicero zijn 
op hem van toepassing: «Hoelang nog 
Catllina (Moboetoe) zult gij misbruik 
maken van ons geduld...». De Vlamin
gen zijn zo braaf en zo laks dat ze zich 
laten uitbuiten door Brussel, Parijs en... 
Moboetoe. Zal daar dan nooit een eind 
aan komen? 

G.T., Merksem 

KONFRONTATIE 

Uit de zeldzame belangwekkende pro
gramma's van onze BRT Is er soms op 
politiek gebied wel wat interessants tij
dens de zondagmorgen «Konfronta-
tie» te puren. Dat kan helaas niet ge
zegd worden over de uitzending met 
die naam van zondag 20 januari. 
We kregen hier een opvoering die an
dermaal aantoonde op welk peil onze 
Vlaamse «Strijd» gevoerd wordt ten 
opzichte van onze politieke tegenstre
vers, ditmaal FDFers. De ganse verto
ning kon doorgaan voor een propa-
ganda-stunt van het FDF en zijn voor
aanstaande leiders: Mevr Spaak en de 
h. Risopoulos. Zij hebben daar aan 
onze Vlaamse politieke leiders en 
staaltje ten beste gegeven van hoe het 
moet om uw doel te bereiken van uit 
een minderheidspositie I Wij hadden 
ten minste wat meer lef vanwege de 
BRT-journalisten verwacht We kregen 
de indruk dat ze met de fluwelen hand 
tewerk gingen en dat zowel de geit als 
de kool gespaard werden. 
De drie Vlaamse BRT-journalisten had
den ten opzichte van de twee Fransta-
lig-Brusselse politici, m.i. enkele grote 
nadelen: ze waren te jong en vooral te 
braaf. Ik had de indruk dat ze op hun 
woorden moesten letten en ze deden 
dat dan ook overdreven angstvallig. 
We vonden het potsieriijk, toen het 
woord «arrogantie» werd geuit ten oo-
zichte van het FDF In 't algemeen, de 
jonge Vlaamse onveriaat (?) op het 
matje werd geroepen door de waardi
ge schoolinspektrice Antoinette Spaak 

en hij er zich braafjes om verontschul
digde! 
Het slot van deze konfrontatle was 
ook merkwaardig, waarachtig de klap 
op de vuurpijl! Men dankte de mede
spelers van het FDF aan deze konfron
tatle met er de aandacht op te vestigen 
dat zij zich toch gewaagd hadden In 
het hol van de leeuw! Het scheen ons 
meer toe dat het een konijnenhol was 
met een paar fretten vóór de 
toegangspijpü! 

F. D. S. Brasschaat 

BEVORDERING 

Een postbediende wordt voor zijn goe
de prestaties beloond, met een funktie-
verhoging. Alhoewel de bediende daar 
niet om gevraagd had, wordt hij ver
plicht deze dienst waar te nemen met 
alle voor- en nadelen daaraan verbon
den. I 
Voordelen: trekt hogere funktids 
( ± 90 fr per maand) en krijgt meer 
bewegingsvrijheid. 
Nadelen: veriles van belastingvrije ver
goedingen ( ± 1.000 fr per maand), 
draagt grote verantwoordelijkheid en 
verwerft ongunstige diensturen — tot 
19 u. — die het gezinsleven sterk be
nadelen. 
Wanneer echter de betrokkene een 
brief richt aan haar overste en aan de 
vakbond om deze ongunstige evolutie 
te vermelden, wordt die niet of onvolle
dig beantwoord. Is dit allemaal logisch, 
dat hardwerkende mensen worden 
bestraft? 

D.N., Merksem 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. Oe andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 
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De belangrijke mensen 
De politieke kommentator die het de voor
bije paar jaren in zijn hoofd haalde om ook 
maa r even te zinspelen op spanningen en 
verdeeldheid binnen de CVP, kreeg steevast 
een reeks logenstraffingen en verwijten 
n a a r het hoofd. Een archivaris zou enkele 
dagen zoet zijn met uit te zoeken, in hoeveel 
communiqués en hoe vaak het CVP-bureau 
verontwaardigd ieder spoor van tegenstel
ling tussen de partijvoorzitter en de eerste-
minister heeft van de hand gewezen. Zoals 
Tindemans zelf het zegde, op het inmiddels 
berucht geworden CVP-partijkongres van 16 
december waar ook Martens het woord voer
de en een staande ovatie kreeg: «Wij steunen 
onze eerste-minister en onze ministers waar 
wij dat kunnen (...). Dit is een eedverbond tus
sen de basis van de partij en diegenen die ge
roepen zijn om de staat te hervormen». 
Sinds de verklaringen van Tindemans verle
den week weet ook de allerlaatste argeloze 
burger in dit land, welke waarde in de CVP 
gehecht wordt aan een eed en aan een ver
bond en uiteraard aan een eedverbond. 
Voor zover alleen de CVP in de brokken zou 
delen die zijzelf aanricht, kan ons dat koud 
laten. Het zou hoogstens een aangelegenheid 
zijn die diegenen aangaat , die naïef genoeg 
waren om hun vertrouwen aan deze partij te 
schenken. Maar aan de dubbelzinnigheid 
binnen de CVP, aan de machtsstrijd in de 
CVP gaat het land kapot. 
De toestand is dramatisch. In het buitenland 
is België bezig iedere vorm van krediet te 
verliezen, letterlijk en figuurlijk. Onze wel

vaart wordt zozeer op de helling gezet, dat de 
vraag n a a r de houdbaarheid van de sociale 
voorzieningen iedere dag prangender 
wordt. Ekonomisch zijn we volop bezig, af te 
haken van de Westeuropese trein. Deze som
bere achtergrond vormt het decor voor het 
schimmenspel binnen de CVP. En door dit 
schimmenspel is het land veroordeeld tot het 
meest absolute en rampzalige immobilisme. 
Men moet de verantwoordelijkheid van de 
CVP daarvoor overigens niet beperken tot 
de thans openlijk uitgevochten machtsstrijd 
tussen Tindemans en Martens. Deze verant
woordelijkheid is ouder en dieper. De CVP is 
niet alleen de grootste partij van Vlaande
ren, ze is ook de grootste partij van het land. 
Ze is het onmisbare sluitstuk van iedere koa-
litie. Ze levert steevast de eerste-minister 
voor elke regering. In de twaalf jaar dat aan 
de staatshervorming geploeterd wordt, is de 
CVP geen enkele dag verwijderd gebleven 
van de m a c h t Op de twaalf maanden van Le-
burton na is in dat dozijn jaren ononderbro
ken een CVFer aan het hoofd van de rege
ring geweest. Men make de balans! 
TJB is overigens snel gemaakt. Sla een krant 
van tien jaar geleden open en vergelijk de 
koppen met die van een krant van vandaag. 
Het decennium van de groeiende CVP-
macht, van de stijgende CVP-scores bij ver
kiezingen, van de absolute CVP-toppers in
zake voorkeurstenunen, is het decennium 
van het meest volslagen immobilisme. We 
staan nog geen stap verder dan destijds, toen 
de CVP de Vlaamse meerderheid inruilde 

voor niets en toen Tindemans de tijdbom van 
de drieledigheid in de grondwet bouwde. 
Geen stap verder en muurvast. In de voorbije 
tien jaar is iedere partij in dit land minstens 
eenmaal bedrogen geworden door de CVP, 
heeft iedere koalitiepartner ondervonden 
wat CVP-verbintenissen, -beloften, -pakten 
en -handtekeningen waard zijn. Niemand is 
dan ook nog bereid of is in staat, enige vorm 
van vertrouwen op te brengen. De onheilza
me verbindingen tussen alle problemen, de 
parallellismen tussen dossiers zoals de 
staatshervorming en de sanering der f inan-
cies, de gelijktijdige afhandelingen in Ka
mer en Senaat die een goede verwezenlij
king met slecht geld doen betalen of een 
slechte met goed geld: het zijn de gevolgen 
van de totale teloorgang van ieder politiek 
vertrouwen. 
In dit klimaat snijdt het mes van de Waalse 
en Brusselse chantage dubbel scherp: er 
komt zelfs geen schijntje van financiële ge
zondmaking en versobering, als niet tegelijk 
de drieledige gewestvorming er komt. 
De sinds jaren voortdurende politieke krisis 
wordt iedere dag meer een open krisis van 
het regime. Het antwoord van de CVP daar
op? Een perskonferentie van h a a r voorzitter 
die, ten aanschouwe van het internationale 
journalistengilde, de inwendige partijruzies 
optakelt tot staatszaken. 
Omdat mensen zoals Martens en Tindemans 
belangrijk zijn? 
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Stoute Stouthuysen 
In de persoon van Robert 

Stouthuysen Cdirekteur van 
Janssen Pharmaceutica in 
Beerse) heette het destijds dat 
het Vlaamse Ekonomisch Ver
bond, na de communautair ak-
tieve Vaast Leysen, een nieuwe 
voorzitter verwierf die zich met 
de staatshervorming niet onle
dig zou houden, maar vooral de 
VEV-werking zou toespitsen op 
het vernieuwd industrieel be
le id 

In die zin moet de hardnekki
ge ijver van het VEV begrepen 
worden om van drukkingsgroe-
pering uit te groeien op korte 
termijn tot een volwaardige so
ciale gesprekspartner. Toch 
heeft Stouthuysen er zich uit
eindelijk niet kunnen van ont
houden om, vorige dinsdag, de 
communautaire toer op te gaan 
en te pleiten voor een autono
me Vlaamse aanpak van het 
ekonomisch beleid. Daarbij 
sprak hij nog stouter taal dan 
ooit zijn voorganger heeft ge
daan. Stouthuysen stuurde de 
regering een scherp ultimatum 
tijdens zijn kongrestoespraak: 
«indien de regering haar bud

gettaire beloften in verband 
met de rijksmiddelenbegroting 
niet waarmaakt vóór de vakan
tie, dan is het dringend t i jd dat 
de burger zelf zijn eigen lot in 
handen neemt om een finan
cieel en ekonomisch debacle te 
voorkomen». 

Leburton en 
de boerkes 
Gewezen eerste minister en 
PSB-voorzitter Leburton is te 
Jette het woord komen voeren 
voor een Nederlandstalig pu
bliek, in de zaal van café «De 
Boerkes». 
Uit zijn uiteenzetting is vooral 
te onthouden met hoeveel lof 
hij over Tindemans sprak en 
hoe graag hij uitspraken van 
Tindemans citeerde. Hij zegde 
dat hij, net als de CVP-voorzit-
ter, het verdwijnen van nationa
le partijen betreurt En hij vond 
«dat Vlamingen en Walen el
kaar moeten terugvinden en 
Tindemans heeft groot gelijk 
als hij zegt dat het communau
taire een groot deel van de be
volking ijskoud laat». 
Van zichzelf verduidelijkte Le
burton dat hij «geen unitarist is, 
maar een unionist is». Het had 

even goed en even vaag door 
Tindemans kunnen gezegd wor
den. 

Akkermans' 
gezond verstand 

De huidige staatssekretaris 
voor streekekonomie Paul Ak-
kermans predikte woensdag in 
een interview de opstand: «het 
wordt t i jd voor een opstand 
van het gezond verstand»-

Hij is het die in de voorbije 
maanden het konservendossier 
zodanig heeft laten rotten, dat 
Marie Thumas in Mechelen uit
eindelijk over de kop ging. 

Hij lag niet weinig dwars 
toen minister van ekonomische 
zaken Wil l ly Claes het konser
vendossier wou behandelen als 
een nationale materie. 

Akkermans zag het anders, 
hij is de man met het gezond 
verstand: terwij l de Waalse be
drijven gered worden of alles
zins kunnen potverteren van 
nationale budgetten, vindt de 
CVP-staatssekretaris dat 
Vlaamse bedrijven maar met 
regionale Vlaamse budgetten 
dienen vrede te nemen. Het ge
zond verstand van Akkermans: 
als hij zijn macht tegen de mi
nister van ekonomische zaken 
maar kan versterken, ten koste 
van Marie Thumas of wat dan 
ook. 

Niet-CVP'er 
Jan De Meyer 

In opvolging van senator Ed
ward Leemans die op zijn beurt 
de plaats inneemt als senaats
voorzitter in opvolging van wi j
len Robert Vandekerckhove 
werd de Leuvense professor in 
staatsrecht Jan De Meyer op 

voordracht van de CVP ge-
koöpteerd tot senator. 

De prof van wie zijn unitaris-
tische sympatieën welbekend 
zijn werd in één klap ook gepa
rachuteerd in de senaatskom
missie voor de staatshervor
ming. 

Als klap op de vuurpij l , alsof 
de politieke komedie heden ten 
dage nog niet grotesk genoeg 
was, legde Jan De Meyer dins
dag de ondubbelzinnige verkla
ring af dat hij niet als CVP'er in 
de senaat wil zetelen, maar als 
onafhankelijk parlementslid. 
Het CVP-circus barst van clow-
neskeri jen-

Natte vinger? 
PSC-voorzitter Van den Boey-
nants heeft verleden zaterdag 
in «Le Soir» een Vrije Tribune 
geschreven, waarin hij fors uit
haalt tegen minister Geens en 
diens aanpassing van de ka
dastrale inkomens. 
Het stuk is beleefd geschreven, 
maar het liegt er niet om. De 
verantwoordeli jkheid wordt 
weliswaar toegeschreven aan 
de ondergeschikten van de mi
nister. Maar de minister zelf 
krijgt toch te horen dat, als hij
zelf niet op zijn dwalingen te
rugkeert, Van den Boeynants 
zelf een reeks parlementaire 
initiatieven zal nemen om de 
bill i jkheid te herstellen daar 
waar ze verstoord werd. 
Van den Boeynants is een oude 
rot in het politieke vak en hij 
geeft zich niet méér bloot dan 
nodig is en goed voor hem. 
En dergelijk fors stuk dat hoe 
dan ook het regeringsbeleid op 
de korrel neemt zou er wel eens 
kunnen op wijzen dat Van den 
Boeynants nattigheid voelt en 
het zekere voor het onzekere 

neemt: het kan nooit kwaad, 
een verkiezingsstri jd ti jdig in te 
zetten-

Beloften 
en werkelijkheid 
De regering eist dat de drieledi
ge gewestvorming gestemd 
wordt zonder dat er aan de 
Brusselse Vlamingen ook maar 
enige waarborg wordt gegeven. 
Die «waarborg» zal nadien ko
men, in een speciale wet die ten 
laatste in 1982 moet gestemd 
zijn. 
Inmiddels heeft FDF-burge-
meester Persoons te St-Pie-
ters-Woluwe voorgesteld, de 
gemeentelijke sportinstell in
gen voortaan voor te behouden 
aan de Franstaligen. FDF-bur-
gemeester Outers nam te Ou-
dergem een gelijkaardige be
slissing. 
En te Etterbeek eiste een fran
cofone aktiegroep het in brand 
steken van een deel van het 
Vlaams koninklijk ateneum op, 
als represaille voor de Voer. 
_ zoals men ziet kunnen de 
Brusselse Vlamingen het best 
zonder één enkele waarborg 
stellen. 
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300 Vlaamse 
atleten... 
Bij de splitsing van de Konink
lijke Belgische Atletiek Bond In 
een Franstalige en een Vlaam
se liga kozen de Brusselse atle-
tiekklubs voor de Franstalige 
liga en bijgevolg ressorteren 
deze onder de bevoegdheid 
van de Kultuurraad voor de 
Franse gemeenschap. 
Vele Vlaamse atleten waren 
aangesloten bij deze Brusselse 
klubs en werden zelfs nooit ge
vraagd of ze akkoord gingen 
met de keuze van de Franstali
ge liga. 

Na de oprichting van een 
Vlaamse atletiekklub, nl. de 
Brusselse Atletiekvereniging, 
wensen vele Vlaamse sportbe
oefenaars hun afschrijving van 
de ledenlijsten van de Fransta
lige Brusselse klubs en hun 
aansluiting bij de Vlaamse 
Klub. 
Zowel de Franstalige klubs als 
de Franstalige liga weigeren 
deze afschrijving. Ze weigeren 
zelfs de reglementaire transfer 
naar de Vlaamse Klub. 
Vermits er in de Franse Kul
tuurraad geen dekreet gestemd 
werd over het statuut van de 
niet-betaalde sportbeoefenaar, 

kunnen die Vlaamse Brusselse 
atleten hierop geen beroep 
doen en steunt de Franstalige 
liga zich op haar huishoudelijk 
reglement, dat voortvloeit uit 
de bepalingen van de KBAB, 
die nog slechts officieus als 
overkoepeling bestaat 

...tussen 2 Brusselse 
stoelen 
Vorige week dinsdag stelde 
VU-voorzitter Anciaux zes 
prangende vragen in de Neder
landse Kultuurraad: 
Kan het bestuur van een Frans

talige atletiekliga een aantal 
Vlaamse sportlui beletten deel 
uit te maken van de Nederland
se kultuurgemeenschap? 
Is deze toestand geen ont
wrichting van de fundamentele 
betekenis van de kultuurauto-
nomie? 
Welke houding heeft de Vlaam
se atletiekliga in deze kwestie 
aangenomen? 
Heeft de Hoge Raad voor de 
Sport (Nederlandse afdeling) 
deze aangelegenheid bespro
ken en in welke zin? 
Is het juridisch mogelijk deze 
duidelijk abnormale en discri
minatoire toestand recht te 

trekken of is hiervoor dringend 
bijkomende wetgeving vereist? 
Welke maatregelen hebben de 
bevoegde ministers tot nu toe 
genomen om aan deze wan
toestand een einde te maken? 

een onderzoek 
Minister Rika De Backer gaf 
toe dat de kultuurautonomie 
voor de Vlaamse atleten in 
Brussel momenteel een lacher
tje is, en dat de Vlaamse afde
ling van de Hoge Raad voor de 
Sport nooit de diskussie van 
dit Vlaams-Brussels probleem 
op de agenda heeft gezet. 
Rika De Backer beloofde, net 
zoals zoveel andere CVP-ers 
die op hun flamingantisch forse 
uitspraken genomen worden, 
dat ter zake door Bloso en de 
Franstalige zusterorganizatie 
een onderzoek zal ingesteld 
worden. 

Leburton 
andermaal boos 

Edmond Leburton blijft week 
na week in de clinch liggen met 
zijn partijvoorzitter, die hij nu 
een schandalige houding aan
wrijft Bij de publikatie van een 
witboek over de pers, waarin 
Leburton het voorwoord 
schreef, trok de eminence grise 
van de Franstalige socialisten 
van leer tegen PS-voorzitter 
André Cools die ervoor verant
woordelijk gesteld werd dat de 
regionale krant Le Peuple (de 
nationale krant ging onlangs 
failliet) voortaan geen over
heidssubsidie meer ontvangt 
Wel matigt Cools zich nog im
mer het recht aan om in die 
krant politieke tribunes te pu
bliceren. Dat is een regelrecht 
schandaal, zo stelt Leburton. 

In de Waalse socialistische 
partij blijkt het niet te ontbre
ken aan verwijten tussen pot en 
ketel. Want bij de voorstelling 
van voormeld boek werd ook 
een alternatieve «Peuple» rond
gedeeld, waarin de voornaam
ste schuld voor de mislukking 
van die krant werd toegeschre
ven aan de direktie van de on
derneming. Nu wil het toeval 
dat de PDG van Le Peuple Ed
mond Leburton was_ 

1 

Belangrijke mensen 
'Ik sta hier als Sint Sebastianus; schiet uw pijlen maar af». De man die dit verleden 
week zegde, is allesbehalve een heilige en heel zeker geen martelaar Hij stond niet 
halfnaakt aan een boom gebonden, zoals Memlinc hem schilderde, een schietschijf 
voor heidense boogschutters. 

Hij was integendeel welgekleed en weldoorvoed. Hij liet zich door zijn privéchauffeur 
naar het kasteel van Ham voeren. Slotgracht en ridderzaal: het bij zijn waardigheid 
passend dekor voor een gesprek met de buitenlandse journalisten. En verre van in 
het vrome vlees geschoten te worden, was hijzelf het die pijl en boog hanteerde. Een 
schietende Sint Sebastiaan: voor CVP-voorzitter Leo Tindemans is geen enkele rol te 
gek. 

Wat vertelde de nieuwbakken patroonsheilige van boogschutters en pestlijders? Dat 
de helft van de CVP-leden in feite unitaristen zijn, die lak hebben aan de staatshervo-
ring. Dat de CVP vandaag, en natuurlijk zijns ondanks, bij verkiezingen tien zetels zou 
verliezen. Dat de regering niet valt omdat ze niet in staat is te vallen. Dat het de rege
ring ontbreekt aan ekonomisch, monetair en financieel bewustzijn. En vooral, vooral 
dat het tussen hemzelf en eerste-minister Martens zo hartelijk toegaat als tussen een 
krokodil en een ratelslang. 

Dit laatste is alles behalve nieuws. De twee kunnen mekaar sinds jaren niet meer luch
ten. Zij zijn december 1978 ingegaan, broederlijk verenigd op de 20 vierkante meter 
van de levensgrote verkiezingsaffiche: tjoerenbedrog, flessentrekkerij en stroop aan 
de baard van het lichtgebvig partijvoetvolk. De kloof was al breder dan de hele affi
che. Geen botsing van ideeën of opvattingen, maar botsing van ambities. Gekwetste 
eigenliefde en ijdelheid. 

Eén miljoen voorkeurstemmen, alleen al in Vlaanderen. En het hadden er anderhalf 
miljoen kunnen zijn indien, gelijk hij het heimelijk blijft wensen, België unitair één kies-
distriktzou wezen. Roemloos uitgespeeld als eerste-minister, de man wiens handteke
ning zoveel waard is als zijn schaduw. Roemloos uitgespeeld in Europa, waar hij niets 
méér is dan een doodgewone Straatsburger parlementair, een beetje op snee ver-

1|f J Jii fW' 

guld met een titel die geen werkelijke macht betekent Verplicht tot de putsch op het 
CVP-kongres van 1 april — de vis was dit keer een paling — om als voorzitter van de 
grootste regeringspartij het instrument der wrake binnen zijn bereik te krijgen. 
En wat betekent de bewering dat de regering niet valt omdat ze niet in staat is te val
len ? Ze kan alleen maar betekenen dat het ofwel Tindemans ontbreekt aan moed^m 
haar te doen vallen. Ofwel aan de zekerheid dat hijzelf — hijzelf en niemand anders — 
de toekomstige eerste-minister zal zijn. Die kans is inderdaad klein: er is in dit land 
geen enkele partij en weldra geen enkele politicus meer, die niet op een bepaald ogen
blik bedrogen geworden is door de man die alles tekent en belooft. Om het nadien te 
verloochenen. 

'Omdat mensen belangrijk zijn: Zijn ze dan zó belangrijk, de mensen Tindemans en 
Martens, dat aan hun kille strijd om de macht de toekomst van Vlaanderen opgeofferd 
wordt? Zijn ze dan zó belangrijk, de bonzen van de CVP, dat op hun intriges iedere 
notie van politiek fatsoen moet schipbreuk lijden ? Zijn ze dan zo belangrijk, dit half do
zijn machtsbezetenen die regeringen maken en regeringen kraken, dat aan hun prin-
cieploosheid het hele land kapot moet gaan? 

En op de achtergrond maken ze zich reeds klaar De heimelijke wroeters, de mollen 
die ieder open gat willen vullen met de eigen belangrijkheid. De Geensen en de Cha-
berts en de Eyskensen. Vast besloten om geen enkele fout te maken, om geen enkel 
risico te nemen en zich slechts af te sloven in de dienst van zichzelf Omdat mensen 
belangrijk zijn. 

Het zit deze onnatuurlijke standenpartij onverwoestbaar in de mentaliteit en de struk-
turen gebakken. 

dio Genes 

É 
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Krisis van het regime in het naji II 
'Gezien de kwetsbaarheid van België, 
en vooral Vlaanderen, voor de 
internationale ekonomie, is er dringend 
nood aan een mutatiebeleid dat oude 
reflexen uitroeit en overschakelt naar 
een andere geestesinstelling. De 
ondernemingsleiders, én de overheid, 
én de vakbondsleider, én de burger 
hebben hierin een eigen en 
on vervangbare verantwoordelijkheid. 
U 
Indien de regering haar budgettaire 
beloften voor de begroting '80 niet 
vóór de vakantie waarmaakt, dan is het 
dringend tijd dat de burger zelf zijn 
eigen lot in handen neemt om een 
financieel en ekonomisch debacle te 
voorkomen. Het VEV wil liever niet 
beticht worden van schuldige 
zwijgzaamheid, en zal dan een brede 
voorlichtingscampagne starten bij het 
grote publiek en steun zoeken voor 
het mutatiebeleid dat zich opdringt...' 
Waren deze woorden niet op een 
plechtig kongresgebeuren 
uitgesproken, maar op een of andere 
meeting, en ontdaan van het floerse 
franie (zoals mutatiebeleid), dan zou de 
oproep tot de publieke opmie om 
regering en parlement te laten voor 
wat ze (nog) waard zijn en zelf het heft 
in eigen handen te nemen zonder meer 
van subversieve aard zijn 
Maar het is de voorzitter Robert 
Stouthuysen van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, een man die zich 
immer gehoed heeft voor 
ondoordachte verklaringen, die vorige 
dinsdag in Hasselt een ietsje verder is 
gegaan dan alleen maar te wijzen op 
de ernst van de sociaal-ekonomische 
toestand. 

Aan waarschuwende en onheilspellende 
berichten hebben we in de voorbije maan
den geen gebrek gehad 
Maar, door tal van omstandigheden is nu 
de regenng, de verantwoordelijke voor 
's lands beleid, kompleet in de impasse ge
raakt 
Op verschillende domeinen komen we tot 
hallucinante situaties De politieke over
heid IS er nog niet in geslaagd de laatste 
hand te leggen aan de njksbegroting voor 

dit jaar, terwijl er in feite nu reeds zou moe
ten gestart worden met de voorbereiding 
van de begroting van volgend jaar De bur
ger wordt aangemaand zijn belastingbrief 
in te vullen (voor zijn inkomsten van vorig 
jaar), terwijl hij dit in feite hoegenaamd nog 
niet kan omdat hij niet weet of moet reke
ning gehoudeft worden met verschillende 
maatregelen die voorzien zijn in de zoge
heten versoberingswet 
Tal van kassen voor sociale voorzieningen 
geraken in de komende maanden werke
lijk tot op de bodem uitgeput, al wat tot 
nog toe is geschied is het systeem van uit
keringen vol te houden met overheveling 
van kredieten van de ene kas naar de an
dere, zware leningen in het buitenland, en 

ondertekening van zoveel schuldbrieven 
Maar aan dat spelletje komt nu spoedig 
wel een definitief einde 

Om de Belgische frank te redden wordt 
onrechtstreeks het rentetarief tot een 
koortsachtig peil omhooggejaagd, zodat 
het kaskrediet onbetaalbaar wordt en al
maar meer bedrijven zonder werkmidde-
len vallen 

Gezonde bednjven en sektoren die voor 
handhaving of heroriëntering van hun pro-
duktie uitkijken naar vers geld staan bij de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid en elders voor gesloten deu
ren omdat deze instellingen, op aanwijzing 
van de regering, het overgrote deel van 

Hendrik Cappuyns (Imks) en Paul Francken van Gevaert 

hun investeringsgeld gestopt hebben in 
zieke bedrijven die even later dan toch ter 
ziele gaan en het gemeenschapsgeld in 
hun bankroet meesleuren 

Risico nemen 
Het is vorige dinsdag de verdienste ge
weest van het VEV om met alleen te wij
zen op de kankerplekken (zulks is nu al tot 
in den treure geschied), maar om zelf op 
verschillende sociaal-ekonomische terrei
nen aan te duiden hoe best het roer zou 
omgegooid worden 
Centraal in het VEV-pleidooi staat, met 
voor de eerste keer, de noodzaak om risi
co te (kunnen) nemen, maar dan risico ne
men in groeisektoren waar we onze toe
komstkansen kunnen aan vasthechten 
In deze optiek wordt er onverbloemd op ^ 
gewezen dat een autonome Vlaamse aan- ' 
pak van het sociaal-ekonomisch beleid 
dnngend geboden is 
Waarmee de werkgeversorgamzatie noch 
mm noch meer de staatshervorming van 
de regenng-Martens van de hand wi jst 
aangezien deze een ekonomisch federalis
me in geen verste verte voorziet 
In die zin is de dreiging om na de vakantie 
'de burger aan te manen zip lot in eigen 
handen te nemen' indien de budgettaire 
beloften van de begroting '80 nog met 
waargemaakt zijn»in feite nog een braaf ul
timatum Het IS duidelijk dat de Vlaamse 
werkgevers, met hun bedenkingen bij het 
vijfjarenplan '81-'85, voortaan druk zullen 
blijven uitoefenen om spoedig te komen 
tot een volwaardig autonoom sociaal-eko-
nomisch beleid voor Vlaanderen 
De verschillende sociale partners kunnen 
dan samen (en zonder de hypoteek van 
het immer dwarsliggende Waalse gewest 
te moeten meesleuren) dokteren aan een 
toekomstgericht beleid waardoor de 
Vlaamse gemeenschap zonder al teveel 
kleerscheuren uit de aanslepende ekono-
mische knsis kan geraken 
Nu de frankofonen in dit land aansturen op 
de zoveelste politieke knsis is de kans met 
klem dat de VEV-dreiging om na de vakan
tie het heft in eigen handen te nemen ook 
zal dienen uitgevoerd te worden dan barst 
onvermijdelijk de knsis van het regime m 
alle hevigheid los (hds) 

SP, Vlaamse partij? 
Er zijn nogal wat jaren over
heen moeten gaan vooraleer 
een echte Vlaamse socialisti
sche partij het levenslicht ziet 
Vorig weekend werd op een 
tweedaags administratief kon-
gres dan toch eindelijk de Bel
gische Socialistische Partij 
omgedoopt in Socialistische 
Partij. Dat heeft veel voeten in 
de aarde gehad, maar de naam
verandering is er dan toch ge
komen. Nu valt het evenwel af 
te wachten of die Socialisti
sche Partij ook nog uitgroeit tot 
een volwaardige Vlaamse par
tij. De houding die de partij van 
Van Miert momenteel aan
neemt, door de Invoering van 
de drieledige gewestvorming 
zonder reserves te steunen, is 
niet van aard om de formele fe
deralistische mutatie geloof
waardig te maken. 

Machtsstrijd 
De mutatie van BSP naar SP 
geschiedde vorig weekend in
derdaad «zonder al te veel 
kleerscheuren», maar bij dis-
kussies over versoepeling van 
de voorwaarden voor het lid
maatschap of over de verte
genwoordiging van niet-manda-

tarissen in de partijtop bleek 
herhaaldelijk evenwel dat nog 
immer alle elementen van de 
machtsstrijd tussen, zeg maar 
de konservatieven en de jonge 
Turken, voorhanden blijven. Het 
valt dan ook te verwachten dat 
vooral het volgend politiek 
kongres kan uitmonden in hevi
ge bekvechterij, want de Socia
listische Partij dient nu te zoe
ken naar een nieuw politiek 
profiel, en het is vooral bij deze 
aangelegenheid dat scherpe af
rekeningen zullen blijken. 

Asociale 
kumulregel 
Met grote trom werd gemeld 
dat binnen de Socialistische 
Partij de kumulatie van politie
ke mandaten strenger werd ge
regeld. 
Bij de diskussies terzake zijn 
nogal wat poppen aan het dan
sen gegaan. Traditioneel wor
den immers tal van socialisti
sche topfiguren gemeld bij de 
grootste kumulards in dit land, 
en het zal wel de goede reden 
zijn waarom de socialisten pas 
nu tot een kompromisregeling 
omtrent beperking van kumula
tie kunnen komen zijn. Progres

sief zijn ze op dit punt allesbe
halve. En wat er nu overeenge
komen werd, is een halfslachti
ge oplossing. Vooreerst kan er 
nog minstens drie volle jaren 
duchtig gekumuleerd worden, 
en vanaf '83 zijn er dan nog zo
veel achterpoortjes open om 
«bij uitzondering» verschillen
de ambten in een persoon te 
verenigen. 
Want wie gelooft erin dat een 
elektorale blikvanger die een 
nationaal, gewestelijk of Euro
pees mandaat heeft de pas zou 
afgesneden worden voor het 
ambt als burgemeester, sche
pen of OCMW-voorzitter door 
een regionale ledenvergade
ring die \n geheime stemming 
de kumul ondanks het alge
meen verbod toch kan toe
staan. De SP-regeling van de 
kumul is een asociale regeling, 
want zij zal bij voorkeur de 
kleintjes treffen en allicht de 
grote tenoren, om begrijpelijke 
elektorale redenen, ongemoeid 
laten. 

Geding Luyten 
Verleden dinsdag moest Walter 
Luyten verschijnen voor de 
24ste Kamer van de Korrektio-
nele Rechtbank te Brussel, 
voorgezeten door rechter Lie-
vens uit Asse. Een rond manne

tje, zo weggeslapt uit een vre-
degerecht van het Pajottenland. 
Hij brak meteen het ijs in het 
bomvol gelopen gerechtszaal
tje van het Poelaertgebouw met 
zijn sympatieke reakties. 
VU-partijraadsvoorzitter mr 
Guido Van In verdedigde Wal
ter Luyten schitterend ten aan
zien van de belachelijke be
schuldiging dat Luyten de 
openbare orde in de Kamer zou 
verstoord hebben. 
Op 23 oktober was Walter Luy
ten, zoals hij vaker in zijn funk-
tie van plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger pleegt 
te doen, op de openbare tribune 
van de Kamer. In het halfrond 
interpelleerde PRLW-er Gol 
over de Voerstreek. Tijdens 
deze interpellatie waren er de 
gebruikelijke onderbrekingen, 
tijdens dewelke Gol aan Vic 
Anciaux het ongebruikelijk ver
wijt toestuurde dat deze een 
fascist zou zijn. Walter Luyten 
pikte dat niet en riep- «La Belgi-
que, qu'elle crève» Deze zin 
was hem reeds voorgezegd in 
hetzelfde halfrond door Joris 
van Severen, toen die nog als 
Vlaams-nationaal volksverte
genwoordiger zetelde. 

De getuigen 
Wegens dit vergrijp werd Luy

ten voor de rechtbank gedaagd. 
Vrij ongebruikelijk: de jongste 
vijftien jaar werd de orde in de 
Kamer al tientallen keren ver
stoord zonder dat er ooit ver
volgingen waren. 

Voorzitter Lievens wenste te 
weten, hoelang Walter Luyten 
reeds plaatsvervangend volks
vertegenwoordiger was. Op het 
antwoord «twaalf jaar» haakte 
hij in met de opmerking «dat is 
een lange stage». 

Als moraliteitsgetuige had Gui
do Van In onder meer de Leu
vense professor-teoloog Her
man Mertens laten oproepen. 
Kanunnik Mertens bleek niet 
thuis te zijn in de geplogenhe-
den van de eedaflegging: hij 
deed het met de linkerhand om, 
na zacht vermaan van de voor
zitter, dan maar over te schake
len naar rechts. 
Een andere getuige ten ontlaste 
was oud-journalist Mtel van 
Cauwelaert, die Walter Luyten 
ontelbare keren in de Kamer 
gezien heeft als een kalm maar 
aandachtig toeschouwer. Zo
wel Mertens als Van Cauwe
laert maakten van hun getuige
nis een Vlaamsgezind pleidooi 
en een aanklacht tegen de Bel
gische belachelijkheid. 

Uitspraak op 26 maart aan
staande. 
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Ordehandhaving 

met vraagtekens 
O m de verantwoordeli jkheid vast te leggen voor wat verleden 
zondag in de Voerstreek gebeurde, moeten een aantal dingen 
op een riftje gezet worden. 
D e Vlaamse wandelaars kwamen kort na de middag bijeen te 
Bilzen, vanwaar gezamenlijk naar de Voerstreek zou getrokken 
worden. Te Bilzen werden ze streng door de rijkswacht gekon-
troleerd op eventueel wapenbezit of op het bezit van verboden 
voorwerpen. Tot deze voorwerpen behoorden o.m. alle soorten 
vlaggen, spandoeken, stokken enz. De rijkswachtkontrole was 
negatief: er werd niets gevonden. Daarop mochten de Vlamin
gen vertrekken. Er werd met de rijkswacht tot in detail afge
sproken, welke weg de 2.000 wandelaars zouden volgen. 

Toen de wandelaars Remersdaal 
naderden, bleek er zich in dit Voer
dorp een groep franstalige beto
gers opgesteld te hebben, voor
zien van Ijzeren staven, stokken 
en fietskettingen Het is volkomen 
onbegrijpelijk dat de rijkswacht 
deze koncentratie van tegenbeto-
gers met ontwapend en verspreid 
heeft Nog onbegnjpelijker is, dat 
de Vlaamse wandelaars verzocht 
werden om af te wijken van de 
voorheen gezamenlijk met de 
njkswacht overeengekometi wan
delweg De zware incidenten te 
Remersdaal zijn het rechtstreeks 
gevolg geweest van deze flaters 
Indien de rijkswacht preventief 
had opgetreden tegen de gewa
pende Franstaligen, dan zouden er 
waarschijnlijk geen incidenten te 
Remersdaal geweest zijn 
Even onbegrijpelijk is, wat een 
goed uur nadien te Sint-Pieters-
Voeren gebeurde De Luiksgezin-
de Jozef Snoeck had aan zijn huis 
een Waalse vlag uitgehangen In 
de gegeven omstandigheden, en 
mede gelet op het feit dat er in de 
Voerstreek vertxjd van ieder vlag
vertoon was, kon dit niet anders 
dan provocerend werken Daaren
boven werd er door Snoeck en 
door waarschijnlijk een tweede 
schutter met scherp op de Vlamin
gen geschoten, nog vooraleer ook 
maar iemand het huis probeerde 
binnen te dringen of vooraleer het 
huis door enig voorwerp werd ge
raakt Het duurde twintig minuten 
voordat er twee rijkswachters ter 
plaatse kwamen En er was ruim 
een half uur verstreken tot er ver
sterking opdaagde Inmiddels had
den mensen van de TAK-orde-
dienst samen met Vic Anciaux en 
Willy Kuijpers ervoor gezorgd dat 
Snoeck, die twee mensen ver
wondde en als bij mirakel niemand 
doodde, geen kwalijker lot onder
ging dan de paar meppen die hij 
kreeg 
Er waren verleden zondag in de 

voerstreek 1.200 rijkswachters, 
op een terrein waar het njks-
wachtkommando sinds jaren iede
re vierkante centimeter en iedere 
inwoner kent Dat deze strijd
macht met haar indrukwekkende 
bewapening en uitrusting inopera-
tioneel is gebleken op de nevral-
gieke plaatsen en ogenblikken, is 
gewoonweg onbegnjpelijk 
Of had het kommando ter plaatse 
geen vnjheid van handelen en was 
het gebonden door instrukties van 
hogerhand' 
BIJ de ordehandhaving in de Voer
streek kunnen al lang ettelijke 
vraagtekens worden gesteld Hap-
pert en zijn bende zijn, ondanks 
een eindeloze reeks terreurdaden 
en provocaties, nooit verontrust 
geworden Vóór verleden zondag 
werden reeds tweemaal Luiksge
zinden, die met het geweer op Vla
mingen schoten, door het gerecht 
ongemoeid gelaten In feite is dit 
neergekomen op een aanmoedi
ging én voor de gewapende te-
genbetogers te Remersdaal én 
voor de derde kandidaat-moorde
naar te Sint-Pieters-Voeren 
De minister van Binnenlandse Za
ken, bij wie een groot deel van de 
verantwoordelijkheid voor de or
dehandhaving berust is beter dan 
wie ook geplaatst om de juiste toe
stand in de Voerstreek te kennen 
HIJ woont vlak in de buurt, te Batti-
ce dat nauwelijks een paar kilome
ters van de Voerstreek ligt Als 
burgemeester van Herve en als 
parlementslid voor Verviers wordt 
hij verkozen door de Walen, die 
het dichtst bij de Voerstreek wo
nen en dus waarschijnlijk het he
vigst reageren op Voertoestan
den 
Zijn bemiddeling bij de ontmoeting 
tussen Happart en de koning heeft 
destijds het vermoeden gewettigd 
dat hij het Voerdossier allesbehal
ve onbevangen tegemoet treedt 
Heeft dat verleden zondag weer 
een rol gespeeld "̂  

Voerenaars en... 
De bureaus van de drie traditio
nele Vlaamse partijen, met Tin-
demans en de CVP op kop, 
hebben hun verontwaardiging 
uitgedrukt over de aanwezig
heid van Vlaamse parlements
leden verleden zondag in de 
Voerstreek Het oude recept, 
dat ook destijds te Zwartberg 
al dienst deed, werd terug bo
vengehaald: de Volksunie heeft 
schuld aan de herrie. 
Enkele weken geleden pakte 
het CVP-ledenblad «Zeg» uit 
met een lange reportage onder 
de titel «In de Voer is het vijf 
voor twaalf». In deze reportage 
werd Huub Broers geïnter
viewd, «CVP-Jongere», schreef 
«Zeg», «en één van de slachtof
fers van Grosjeans schietpartij. 
Hij kreeg een kogel In de 
schouder. Huub is een blonde, 
kalme jonge kerel. Hij is ge
trouwd en heeft twee kinderen. 
Hij heeft het over de harde 
Voerkern. Dat zijn jonge men
sen tussen twintig en dertig. Ze 
zijn moe getergd door Happart 
en zijn kornuiten. Ze zijn ook 
erg verbitterd. En iemand die 
moegetergd is, die is tot alles in 
staat Daarom slaan deze jonge 
mensen ook terug». 
Aldus het CVP-ledenblad 
«Zeg». 

...Lakse 
lementariërs parU 

Hoe staan mensen als deze 
«CVP-Jongere» (we citeren 
«Zeg») tegenover Vlaamse be
togingen of wandelingen in de 
Voer? 
Op 27 oktober jongstleden, en

kele dagen na de vorige Vlaam
se Voerbetoging, werd Huub 
Broers geïnterviewd, ditmaal 
door de ACW-krant «Het Volk». 
«Het Volk» stelde de vraag: 
«Hoe reageerden de Vlamingen 
tegen de oprukkende verfran-
sing?». 
Huub Broers antwoordde: «Ze 
reageerden aanvankelijk niet 
Ze durfden bij herrie zelfs niet 
meer de straat op. Het werd 
steeds erger. Inmiddels groeide 
de agressie van de groep Hap
part aan. Het leek een verloren 
zaak. Bovendien konden we op 
zeer weinig steun rekenen van 
de politici uit het Vlaamse land. 
Laat mij zeggen dat ik de 
Vlaamse parlementariërs op 
zijn minst een zekere laksheid 
verwijt». 

...En huichelaars 
«Het Volk» stelde dan de 

vraag: «De massale aanwezig
heid van Vlamingen in de Voer 
op 21 oktober kwam dus op 
tijd?» 
Antwoord van Huub Broers: 
«Dat was onze laatste redplank. 
Ik keur die Invasie helemaal 
goed. Men moet hier niet ko
men beweren dat de Vlaamse 
Voerenaren wensen gerust ge
laten te worden hier in hun vre
dige natuur. Dat is larie- De 
massale Vlaamse aanwezig
heid heeft ontzettend goed ge
daan». 
Tussen twee betogingen in pro
beerden zowel «Zeg» als «Het 
Volk» een graantje van de 
Vlaamse Voer-verontwaardi-
ging mee te pikken en spanden 
ze ongevraagd Huub Broers 
voor de kar van de CVP-propa-
ganda. 

Maar ais het er op aan komt om 
metterdaad en door een aanwe-
zigheidspolitiek de Vlaamse 
Voerenaars een hart onder de 
riem te steken, dan laten ze ver
stek gaan. Erger nog: dan wijst 
de CVP huichelachtig en ver
ontwaardigd de aanwezigheid 
van VU-parlementsleden in de 
Voer met de vinger. 

Het verschil 
Vlak voor de Vlaamse Voerbe
toging van 21 oktober werd er 
bij Vlaamsgezinde Voerenaren 
huiszoeking op wapens gedaan 
en kregen een aantal onder hen 
huisarrest onder rijkswachttoe-
zicht Er werd bij deze huiszoe
kingen geen enkel wapen ge
vonden. 

Dat de Luiksgezinden wél over 
wapens beschikten en er niet 
voor terugschrikken om er zich 
van te bedienen en op mensen 
te schieten, was voordien reeds 
door Happart tijdens een pers-
konferentie verteld. Dat hij niet 
blufte, bleek bij de schietpartij 
van Grosjean die verschillende 
mensen verwondde en die na 
deze moordpoging door het 
Waals gerecht ongemoeid 
werd gelaten. Verleden zondag 
werd er in de Voerstreek reeds 
voor de derde keer door Luiks
gezinden op Vlamingen ge
schoten. 

Maar aan huiszoekingen bij 
Walen en Luiksgezinden was 
de rijkswacht al die tijd nog niet 
toe_ 

Reportage redaktie • 
Foto's Studio Dann 

WIJ' 

Deze foto van het slagveld te Remersdaal verklaart veel op de hoogte, achter het rijkswachterskordon, staan 
een deel van de Waalse tegenbetogers die zich ongestoord konden groeperen, om, goeddeels gewapend met 

stokken en staven, de Vlamingen af te wachten 
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De Luiksgezinde Joseph Snoeck te Sint-Pieters-Voeren, mikkend op de Vla a Tise w3 lelaars en met de kruit
damp nog rond de monding van het geweer De foto bewijst daten de Waalse vlag en het vanster op het ogen

blik van dit schot nog ongeschonden waren Weüige zelfverdediging'^ Of poging tot moord^ nog 

Knokploeg Gillon 
Bij de gewapende Franstalige 
knokploeg verleden zondag be
vond zich de Luikse A B W -
voorzitter Gillon met een aantal 
militanten van de Syndikale Ak-
tie 
De Luikse syndikalisten die 
desti jds de slagzin «geen 
Vlaamse poten op de place St.-
Lambert» uitvonden, achten het 
dus normaal dat zijzelf hun «po
ten» (het woord is niet van ons, 
maar van hen_) in die Vlaamse 
Voerstreek zetten! 
Gil lon is vies van de Vlamin
gen, maar niet van hun centen. 
Als syndikale baas van de Luik
se metaalindustrie eist hij mil
jarden Vlaams geld om Cocke-
rill te redden. En verzette hij 
zich, trouwens met sukses, te
gen de uitbreiding van het 
staalbedrijf Sidmar te Gent. 
Ze willen alles- onze grond, 
onze centen, ons werk en ons 
brood. 

De imperialisten 
Naast de Luikse syndikalist 
Gillon waren er verleden zon
dag ook een hele trits Waalse 
en Brusselse polit ici in de Voer, 
om de bende van Happart te 
steunen: FDF-voorzitster 
Spaak, RW-voorzitter Mordant, 
de parlementsleden Outers, La-
gasse, Gendebien, Bonmariage 
en Risopoulos 
Men moet zich even het tegen
overgestelde voorstel len: dat 
bij voorbeeld in Edingen een 
half dozijn Vlaamse parle
mentsleden zouden betogen. 
De wereld ware te klein om het 
Waals kabaal op te vangen. 
Maar de francofonen hebben 
het kolonizeren zodanig in het 
bloed, dat zij het doodnormaal 
vinden ons op Vlaamse grond 
te komen uitdagen. 

Dat Gendebien er ditmaal zijn 
auto heeft bij ingeschoten, zal 
hem wellicht een geheugen
steuntje zijn_ 

Nog uit «Zeg» 
Een paar weken geleden, toen 
de sympatic met de Vlaamse 
Voerenaren niet daadwerkelijk 
moest beleden worden en toen 
het volstond om aan wat holle 
woordenkramerij te doen, liet 
het CVP-ledenblad «Zeg» een 

jonge Vlaamse boer uit de 
Voerstreek aan het woord: 
«Maar nu de bende van Hap
part de laatste maanden zo 
beestachtig is geworden, zijn 
we eerlijk gezegd soms blij dat 
de Vlaamse militanten hier ko
men. Vroeger konden wij ge
woon niet uitkomen voor ons 
Vlaams-zijn. Tja, die jongens 
zijn de enigen die ons daarin 
wat steun geven». 
Eens benieuwd, wat «Zeg» bin
nenkort zal zeggen. 

Met fluwelen 
handschoenen? 
Eindelijk wordt nu toch eens 
een Luiksgezinde kandidaat
moordenaar — de derde ge
weerschutter in de reeks — op
geleid en aangehouden. Hoe
lang Snoeck in de gevangenis 
zal bli jven, weten we nog niet 
Gaat het Waalse gerecht ook 
deze terrorist ongemoeid la
t e n ' 

Het ziet er in alle geval reeds 
nu naar uit, dat Snoeck met f lu
welen handschoenen wordt 
aangepakt Verleden maandag 
kreeg hij in de gevangenis 
reeds het bezoek van José 
Happart. Het Luiksgezinde ben
dehoofd vroeg en verkreeg een 
onderhoud met onderzoeks
rechter de Limbourg. De Lim-
bourg was zelfs zo vriendelijk 
Happart persoonlijk naar de 
gevangenis te begeleiden. 

in afwachting van het (spoedi
ge?) ogenblik, dat Snoeck door 
zijn geestesgenoten in de Voer 
verwelkomd wordt met bloe
men en champagne. 

Hun woede 
De ongemeen hevige reaktie 
van de Waalse politieke wereld 
is mede verklaarbaar door het 
feit, dat verleden zondag in de 
Voer bordjes voor één keer 
werden verhangen. In het verle
den was het zo, tot in den treu-
re, dat Vlamingen gepest wer
den, dat Vlaamse betogers 
zwaar gekwetst werden, dat 
Vlaamse ruiten ingeslagen wer
den, dat Vlaamse woningen in 
brand gestoken werden. Wie 

herinnert zich niet Fons Made-
reel die met stokken werd afge
tuigd, die vijf breuken en een 
hersenschudding opliep en 
halfdood m een riviertje werd 
gegooid ' ' De molotovcocktai l 
in de Vlaamse apoteek? De 
mishandeling van Piet Nyssen, 
van Mia Broers, van Dodemont 
en Hamelrijckx, van Jan Vroo-
nen en zijn vrouw? De bescha
digde auto's van Theunissen, 
Smeets, Vroonen, Sweron, Gee-
len, Wa lpo t Linter? De kapotte 
ruiten bij Nyssen en in de pro
vinciale school? Om niet te 
spreken van de moordpogin
gen door nu reeds drie geweer
schutters? 

Verleden zondag hebben de 
uitgedaagde Vlamingen méér 
meppen gegeven dat ze er zelf 
kregen. 

Dat IS nieuw. En blijkbaar on
verteerbaar voor de Gende-
biens en konsoorten, die naar 
de Voer gekomen waren om 
Vlamingen te zien aftuigen. 

Vic Anciaux 
Vic Anciaux is naar de Voer
streek gegaan «omdat een ver
antwoordelijk polit icus niet 
mag toelaten dat het alti jd de 
gewone militanten zijn, die de 
kastanjes uit het vuur halen». 

De VU-voorzitter heeft zijn aan
wezigheid in de Voerstreek ge
bruikt om zo vaak mogelijk te 
bemiddelen en de gemoederen 
te bedaren Een aantal Waalse 
tegenmanifestanten hebben 
het aan hem te danken dat zij 
aan hun Voerse zondag niet 
méér overhielden dan een kwa
lijke herinnering. 

VVB-voorzitter Een bendelid van de Waalse knok-
Paul Daels ploeg, met fietsketting 

Davidsfondsvoorzitter Clem De 
Ridder 

RW'er Gendebien bij zip auto 
een Waal die het kwam zoeken 

HANDEN A 
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Niet eens in staiat om te valien 
Zelfs voor iemand die van uur 
tot uur de hartslag van de 
Wetstraat voelt, is het lastig 
een klare kijk te formuleren op 
de vele recente gebeurtenis
sen, laat staan enige visie op 
de onmiddelli jke politieke toe
komst van dit land. 
Haast dagelijks schept een of 
ander feit zelfs een kortlopen
de optie in de war. Boeiend is 
het anders wel. Temeer, daar 
deze feiten een enorme varia
tie vertonen: gaande van kras
se verklaringen over een par
tijgenoot, over een kleine veld
slag, de nauwelijks verijdelde 
ontvoering van een voorzitter 
tot en met de bewering van 
een kersvers gekoöpteerd se
nator dat hij niet behoort tot 
de partij waartoe hij behoort 
Boeiend, maar tevens tragi-ko-
misch. 

In kamer en senaat gaat het wet
gevend werk ondertussen rustig 
zijn gangetje. Dagelijks troept er 
een aantal parlementairen samen 
om er de nodige bemerkingen 
aan te brengen bij een of andere 
begroting. 

Sociaal? 
In de kamer vond deze week 
een nogal verward, weinig geor
dend debat plaats over de her
ziening van de kadastrale inko
mens. Ondanks het heen en 
weer gegoochel met fiskale ar
gumenten, bleef minister G. 
Geens koppig volhouden dat de 
globale belastingdruk niet toe
neemt en dat de te verwachten 
meer-inkomsten enkel de rijken 
treffen. 

De bewering van kamerlid W. 
Desaeyere dat vooral Vlaande
ren opdraait — het gemiddeld 
kadastraal inkomen ligt er heel 
wat hoger en het begrip sociale 
woning verdwijnt er praktisch in
tegraal — deed de minister af als 
nonsens. Nochtans valt in Vlaan
deren slechts een derde der wo
ningen onder de koéfficiënt van 
3,19. Voor Brussel is dat 90 % 
en in Wallonië 72 %. 

Vlaams? 
Kamerlid W. Kuijpers bepleitte 
de mogelijkheid om ook voor 
pleegkinderen de aftrekbaarheid 
te voorzien. 

Verder benadrukte ook hij de 
discriminatie ten nadele van 
Vlaanderen. «Vlaanderen en 
Wallonië hebben een verschil
lend woonpatroon. De Vlamin
gen hechten heel wat belang aan 
een eigen woning (...) Bouwen 
van huizen is een kwestie van 
generaties, waar veel mensen 
hun ganse leven aan wijdden via 
leningen, premies, enz. Met één 
pennetrek wordt nu het begrip 
sociale woning vernietigd. Voor
al de gemiddelde burger en de 
grote gezinnen worden getrof
fen.» 

Neutraal? 
Kamerlid J. Valkeniers van zijn 
kant ging dieper in op de over
dreven koéfficiënten in Vlaams-
Brabant. Overijse bv. kent de 
hoogste koëfficiënt van het land. 
Daar wonen toch niet alleen Eu
ropese ambtenaren? Per slot 
van rekening zijn de kleine man 
en de middenklasse van die ge
meenten het slachtoffer. 

Dikwijls zeer degelijke, afgewerk
te analyses, zoals deze van sena
tor B. Maes bij de begroting van 
verkeerswezen of van kamerlid J. 
Caudron bij de begroting van 
middenstand. Maar dit alles gaat 
voorbij aan de tv-kijker of kran
tenlezer. 
Rond het kommissiewerk Is het 
eveneens stil. De CVP en de SP 
hebben op alle vlakken gekapltu-
leerd. De drieledigheid die vla de 
versoberingswet morgen het 
ekonomisch leven zal beheersen, 
lijkt deze heren niet te deren. De 
leden van de senaatskommissie 
voor de hervorming van de Instel
lingen hebben als ivoren kamer
geleerden de gewestvorming 
goedgekeurd. Momenteel wer
ken ze onverdroten verder aan 
het wetsontwerp dat Vlaanderen 
definitief met het dotatiestelsel 
zal opzadelen. 

Deze stille parlementaire arbeid 
voorspelt mets goed voor Vlaan
deren. En wanneer we daarbij en
kele recente feiten op een rijtje 
zetten, dan lijkt het alsof we alle 
hoop op enige kentering kunnen 
laten varen. 

Kernachtig besloot hij: -De zgn. 
neutrale operaties van minister 
Geens brengen steeds heel wat 
op voor de staat, die erin slaagt 
iedere keer dit geld te ver
knoeien. Zo is het gemakkelijk 
regeren!» 

Brussels gericht 
In de senaat ging de aandacht 
voornamelijk naar de begroting 
van verkeerswezen voor 1980 
— goed voor meer dan 100 mil
jard. Haarfijn ontleedde senator 
B. Maes dit bedrag, waarvan on
geveer drie vijfde naar de 
NMBS gaat. En ook dat zal we
gens de Invoering van de 38-
urenweek en andere speciale 
maatregelen niet volstaan. Hier
bij ging de senator dieper in op 
het aangekondigde herstruktu-
rerlngsplan, waarbij hij de hoop 
uitdrukte dat het parlement In
spraak zal hebben. 
Met een totaal van meer dan 
20 miljard komen de kredieten 
voor de maatschappijen van In-
terkommunaal vervoer In de ste
den op de tweede plaats. Brus
sel sleept hierbij het overgrote 
deel In de wacht 

Vlamingen 
benadeeld 
Lange tijd bleef de senator stil
staan bij het wanbeheer en de 
wanverhoudingen op taalgebied 
bij Sabena. In 1978 kondigde de 
minister aan dat Sabena vla een 
wijziging van de beleldsstruktu-
ren tot een efficiënte bedrijfs
voering zou komen en dat vla 
een nieuw beheerskomitee het 
financieel evenwicht snel bereikt 
zou worden. 
Van dat alles zijn de resultaten 
na twee jaar weinig bemoedi
gend. Even ergerniswekkend 
blijven de taaitoestanden. Een 
paar cijfers: In 1978 waren er bij 
Sabena 73 Nederlandstaligen te
genover 173 Franstalige kaderle
den. Bij de hogere bedlenden 
was de verhouding 834 Fransta-
llgen tegenover 431 Nederlands
taligen. Enkel bij de lagere be
dlenden en de werklieden waren 
de Nederlandstaligen in de 
meerderheid. 

«Deze sociale discriminatie kon 
men in mijn jeugd in vrijwel alle 
fabrieken te Zaventem aantref
fen», aldus B Maes. 

Betekenisvol is onder andere de 
uitspraak van voorzitter L Tlnde-
mans dat de helft van de CVP-le-
den voorstander Is van een unitai
re Belgische staat Men kan dan 
wel de vraag stellen in hoeverre 
een kongres van deze partij de 
basis vertegenwoordigt Of werd 
daar soms niet In december jl. 
een — weliswaar halfslachtig — 
federalisme unaniem goedge
keurd? 
En dan Is er de recente «veldslag» 
in de Voerstreek, waarbij het op
treden van de rijkswacht hoe dan 
ook mysterieus overkomt en de 
daaropvolgende gezamenlijke eis 
van de Franstalige voorzitters die 
de taalgrensregeling van de jaren 
zestig eenvoudig op de helling 
zet 
Enig resultaat vanuit de «Werk
groep der 28», die zich beraadt 

over de definitieve staatshervor
ming, kunnen we best vergeten. 
De Volksunie heeft trouwens ge
weigerd om deze week samen 
met de Franstalige voorzitters 
aan tafel te zitten: hun optreden 
in de Voerstreek en hun verkla
ringen nadien zijn niet minder dan 
een kaakslag voor de Vlamingen. 
Uit dit politiek dagboek besluiten 
trekken is moeilijk. DukJelijk is en
kel dit: deze regering heeft Vlaarv 
deren niets meer te bieden. De 
hoop op een definitieve stsEits-
hervormlng kunnen we begraven 
en de aan gang zijnde tweede 
faze betekent een onomkeerbare 
Vlaamse nederlaag. Rest dan de 
verklaring van L Tindemans dat 
deze regering niet eens in staat is 
om te vallen. En dan weten we zo 
ongeveer wel waar Vlaanderen 
aan toe is. 

Eigen Vlaamse aanpak 
Gisterenavond was president Mobulu te gast bij de 'Grandes Confé
rences Catholiques; een konservatieve Brusselse elitegroep. Ook een 
onderhoud met de regering stond op het programma. 
Voor de kamerleden L Van Velthoven, W. Kuijpers en F. Sae/teen aan
leiding om de betrekkingen tussen België en Zaïre, en ruimer de globa
le aanpak van de ontwikkelingssamenwerking, eens door te lichten. 
Donderdagavond, vrij laat, kregen ze daartoe de kans. Slechts een 
handvol kamerleden oordeelde het nuttig van mening te wisselen over 
de ZaVrepolitiek van ons land. Op dergelijk ogenblik komt de roep om 
herwaardering van het parlement nogal miezerig over. 
De aanwezigen, allen Vlamingen, hebben nochtans gezorgd voor een 
kritische, niettemin genuanceerde en rustige benadering van deze Bel
gische erfenis. 
Uitgangspunt hierbij moet het respekt zijn voor de eigen Afrikaanse 
etiek. Aldus W. Kuijpers, die de hautaine aanpak van België scherp ver
oordeelde. Zo'n toonbeeld is ons land nu ook weer niet en men kan zich 
moeilijk van de indruk ontdoen dat welbekende financiële en ekonomi-
sche kringen ZaVre ekonomisch leegzuigen. 
België moet een dringend onderzoek eisen naar de eerbiediging van de 
mensenrechten in Zaïre. Maar tegelijk moet ons land het eigen ontwik
kelingsbeleid heroriënteren. 
Kleinschaligheid, klemtoon op de basic needs, bilaterale hulp vervan
gen door multilaterale hulp-, vele wensdromen die volgens F. Baert 
slechts met een eigen Vlaams beleid kunnen gerealiseerd worden. 
De recente protesten van de VLIR beklemtonen nog maar eens de be
staande Vlaamse achterstelling. Maar niet alleen de cijfers spreken 
hierbij een duidelijke taal. Dit debat onder Vlamingen bewijst op zich
zelf reeds dat Vlaanderen de ontwikkelingssamenwerking met een to
taal andere visie en op een totaal andere basis zou aanpakken. Nu 
evenwel doen we er best aan, ook na dergelijke intelligente gedachten-
wisseling, onze verwachtingen op een laag pitje te houden. 

Systematisch? 
Ook de senatoren O. Van Oo-
teghem, G. De Rouck en R. Van-
dekerckhove mengden zich in 
het debat 
Senator R. Vandekerckhove 
wees op de ongerustheid die te 
Genk heerst omtrent de plannen 
om het kolenvervoer naar Luik 
voortaan per spoor te laten ge
beuren. Onbegrijpelijke plannen, 
vooral na de modernizerings-
werken aan de Genkse kolenha-
ven en de verbeteringswerken 
aan het Albertkanaal. 
Of eenvoudig een onderdeel van 
een systematische politiek van 
overheveling van werkgelegen
heid van Vlaanderen naar Wallo
nië? 

Federalizering! 
Senator G. De Rouck benadruk
te nog maar eens de blezonder 
slechte toestand van de ver
keersverbindingen tussen de ge
meenten van de Vlaamse Arden
nen en de rest van het land. 
Gentenaar O. Van Ooteghem 
van zijn kant behandelde stevig 
gedokumenteerd de grote ach
terstelling van Vlaanderen, en 
vooral van Gent, op het vlak van 
het openbaar vervoer in de gro
te agglomeraties. 
Zijn besluit laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over: «Vlaande
ren heeft 60 % van de bevolking 
en zorgt voor 60 a 70 % van de 
belastingopbrengst. Het is dan 
ook niet te verwonderen dat de 
Vlaamse eis tot splitsing van het 
departement steeds harder 
doorklinkt» 

Ontgoochelend 
De afloop van de derde UNIDO-
konferentie was ontgoochelend. 
Zelfs geen vaag slotcommuni
qué om de schijn te redden. 
Met een Interpellatie Informeer
de senator H. de Bruyne naar de 
rol die België en de andere EEG-
landen gespeeld hebben om de 
op de konferentie aanwezige 
kansen tot een kompromis te be
nutten. Tegelijk diende hij een re
solutie in om aldus te komen tot 
een ruim debat over de ontwik
kelingsvraagstukken. 

Onthouding 
De VU-Senaatsfraktle heeft zich 
onthouden bij de stemming over 
het wetsontwerp tot oprichting 
van een Instituut voor veterinaire 
keuring. 
Senator R. Vandekerckhove zet
te de redenen daarvan nog eens 
netjes op een rijtje, waarbij voor
al de weigering tot opsplitsing 
naar de gemeenschappen van 
een materie die zich daartoe 
leent van doorslaggevend be
lang Is. De fraktie heeft evenwel 
niet neen gestemd, omdat het 
ontwerp een fundamentele ver
betering inhoudt voor de vlees
keuring in ons land. 

Reeds 43 jaar 
Reeds 43 jaar geleden kloeg 
volksvertegenwoordiger Bert 
D'Haese de taaitoestanden In 
het Paleis voor Schone Kunsten 

Je Brussel aan Sindsdien Is er 
weinig veranderd: de Vlamingen 
betalen nog steeds voor een In
stelling waar zij zich met thuis 
voelen. 
En het antwoord van minister 
R. De Backer op een vraag van 
kamerlid J. Caudron voorspelt 
geenszins een gunstige kente
ring In de nabije toekomst. 
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Zó hoort bef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel 
Tel. 02/242.27.55 (3 I.) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Baskische nationalisten 
winnen glansrijlc 

Samen hebben de gematigde en 
de radikale nationalisten de eerste 
Baskische verkiezingen gewon
nen. Ze behalen samen de vol
strekte meerderheid in een parle
ment waar zowel de éocialisten als 
de centrumpartij van Spanjes pre
mier een minieme minderheid zijn. 
Het is de tweede keer op korte 
termijn dat Suarez een klinkende 
nederlaag lijdt: ook in de volks
raadpleging over het toekomstig 
statuut in Andaloesië dolf hij het 
onderspit. Een schaduwzijde op 
de Baskische verkiezingen is wel 
het grote aantal onthoudingen 
(40 % ) , wat wijst op een politieke 
moeheid bij praktisch de helft van 
het publiek. 

De ETA, wier partijvleugel de 
tweede sterkste partij In het Bas-
kisch parlement zal zijn, namen 
een pauze in acht tijdens de laat
ste weken van de kiesstrijd, doch 
daags daarna werd een aanslag 
gepleegd op een fabrieksdirek-
teur. Het is trouwens zo dat behal
ve de ETA ook nog andere onder
grondse groepen bedrijvig zijn, 
zowel van uiterst links als van ui
terst rechts. In dit verband zorg
den de Franco-aanhangers in de 
Baskische verkiezingen voor een 
verrassing: ze behaalden nl. 2 ze
tels waar niemand zelfs maar één 
zetel voor de getrouwen van Fran
co voorspelde. Overigens is 2 ze

tels zo weinig dat de Franquisten 
hoegenaamd niet meetellen. 

Het hoge absenteïsme kwam 
vooral de nationalisten ten goede. 
Bij de afwezigen telt men inder
daad veel leden van de konserva-
tieve burgerij, die het niet van de 
nationalisten moeten hebben, 
maar evenmin van de progressie
ve centrumpartij van premier Sua
rez. Deze groep vluchtte dus in de 
onthouding, evenals een gedeelte 
van de middenstand, die normaal 
wel tot het kiezerspubliek van 
Suarez blijkt te behoren. 

De Baskische Nationalistische 
Partij veroverde 25 zetels, hetzij 6 
te weinig om de volstrekte' meer
derheid te behalen (31 op 60). Dat 
belet de leider van de BNP, Carlos 
Garaikoetxea niet, van plan te zijn 
een minderheidsregering te vor
men, die beurtelings de steun zou 
krijgen én van de centrumpartij of 
van de Herri Batasoena (politieke 
vleugel van de ETA, zoals in Ulster 
het IRA een militaire en een politie
ke vleugel heeft). Eigenaardig ge
noeg is er nog een tweede radi-
kaakiationalistlsche partij, de Euz-
kadlko Ezkerra (autonome partij) 
die eveneens bij de ETA aanleunt, 
zodat in feite de ET A-partijen over 
17 zetels samen beschikken, wat 
met de 25 zetels van de BNP 42 
zetels uitmaakt, op 60 zetels in to
taal. Het is echter niet zeker dat 

Amsterdam : 

deze rekenkundige som ook poli
tiek zal vermunt worden. Ook de 
ETA is niet vnj van inwendige 
spanningen en het zal dus uitkij
ken zijn, des te meer daar de Bas
kische nationalisten de graad van 
autonomie onvoldoende achten 
voor een echt vrije ontplooiing van 
de Baskische natie. Een eerste 
knelpunt zal de verwijdering van 
de Guardia Civil uit Baskenland 
zijn, en haar vervanging door een 
eigen Baskische ri jkswacht Dit is 
een van de voornaamste eisen 
van ETA. Ten tweede moet het 
Baskisch de officiële taal worden 
en moet dus het onderwijs ervan 
bevorderd worden (net als in Ca-
talonië dat binnenkort eveneens 
aan elgerT parlementsverkiezingen 
toe is). Er zal ook betwisting rijzen 
over de financies. Madrid wil hier 
geen risico's nemen, maar het 
staat nu'al vast dat de Baskische 
nationalisten met een mini-regeling 
geen vrede zullen nemen, omdat 
een bevoogding door Madrid niet 
alleen de kulturele, maar ook de 
sociaal-ekonomische belangen in 
Baskenland zou schaden. 
Er zijn onzekerheden in het pas 
half-autonome Baskenland ge
noeg, tegenover een Spaans esta
blishment dat node zijn greep op 
de «deelstaten» lost Het nieuwe 
parlement zal in zijn huidige sa
menstelling over vier jaar kurmen 
beschikken om de basis van een 
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stevige autonomie te leggen en te
vens om de vierde provincie Na-
varra op te nemen In de Baskische 
familie. Wij hopen dat de Baski
sche nationalisten voldoende in
zicht en tucht zullen hebben om 
samen te werken en persoonlijke 
en ideologische tegenstellingen 
ondergeschikt te maken aan het 
grote doel, het welzijn van Euzka-
di! 

Meteen stellen we vast dat de 
Basken nog vóór de Vlamingen 
(naar wie bij de Europese minder
heden werd opgezien ais het volk 
dat het eerst zijn ontvoogding zou 
bewerken) een belangrijke stap 
naar hun ontvoogding hebben ge
zet De Vlamingen hopen noch
tans op niet te lange termijn het 
Baskisch voorbeeld te kunnen vol
gen. 

ZETELVERDELING IN BASKISCH PARLEMENT: 

PNV (gematigde nationalisten) 25 
Herri Batasuna (ETA) 11 
Socialisten van EuzkadI 9 
Euzkadiko Ezkerra (ETA) 6 
Centrum (Suarez) 6 
Kommunistische partij EuzkadI 1 
Vol Alliantie (Franco) 2 

60 

Ontstellende woningnood veroorzaakt geweld en agitatie 
(jeeveedee) Over het asfalt van de Am
sterdamse binnenstad hebben vorige 
week tanks en pantserwagens gerateld. 
Bij de eerste-hulpdiensten van de zie
kenhuizen In de buurt moesten 62 politie
mensen zich laten verplegen, gewond 
door stenensmijtende kwajongens. En de 
positie van de burgemeester van Neder
landse hoofdstad is in het gedrang ge
raakt doordat hij op een onduidelijke ma
nier reageerde op wat zich In een lang 
heet weekeind In zijn toch al roerige ge
meente afspeelde. 
Dit allemaal in verband met een aktiviteit 
waarmee Nederland toch eigenlijk al vijf
tien jaar vertrouwd was geraakt en die 
wordt aangeduid met het werkwoord kra
ken: het binnendnngen in leegstaande 
panden om deze vervolgens te gaan be
wonen. Ditmaal ging het om een huls In de 
buurt van het (stads-)Vondelpark. In het al 
geruime tijd verlaten gebouw had een 
groep «krakers» haar intrek genomen, 
maar ze was er door de politie uit verdre
ven. Opnieuw kraakte ze de woning en 
wéér rukte een politiemacht op naar de 
Vondelstraat Maar ditmaal — op de late 
vrijdagavond — slaagde ze er niet in het 
pand te ontruimen. 

Krakers, buurtbewoners, sympatisanten 
en in hun spoor groepen rellenschoppers 
vormden een kordon waar niet doorheen 
te breken viel. Rookbommen, stenen en 
ijzeren staven waren de wapens waarmee 
de politie kreeg af te rekenen, en daarte
gen was de zogenaamde Mobiele Eenheid, 
nochtans gevreesd om haar doorgaans 
meer dan kordate optreden, niet opgewas
sen. Ze trok zich na twintig minuten terug. 
Een hele zaterdag en zondag benutten de 
krakers en hun helpers om in de hele om
geving van het kraakpand barrikaden, me
tershoog, te bouwen. Verkeer was niet 
meer mogelijk, de wijk kreeg het uitzicht of 
er een burgeroorlog woedde. Niettemin 
werd, zij het in een grimmige sfeer, onder

handeld met het gemeentebestuur om 
nieuwe, wellicht fatale botsingen te voor
komen. Maar er trad een kortsluiting op; 
geen wonder overigens want het kontakt 
tussen de achter hun barnkaden «beleger
de» krakers en de vergaderende stads
bestuurders verliep moeizaam en langs 
ongebruikelijke wegen. Tot ieders schrik 
en ontsteltenis marsjeerde in de vroege 
maandagochtend de Mobiele Eenheid op
nieuw op, nu gesteund door marechaus
sees met tanks (die fungeerden ais bulldo
zers om de barrikaden af te breken) en an
der legermaterieel. Tegen de overmacht 
van elfhonderd man waren de krakers en 
hun helpers niet opgewassen. In vrij korte 
tijd was de gewapende macht weer de 
baas. 

Kelders en krotten 
Eigenlijk een in alle opzichten trieste reeks 
van gebeurtenissen, want met gebruik van 
enig geduld, zowel aan de kant van de 
overheid als bij de «bezetters» van het 
kraakpand, had toch zeker de tweede ge
weldsuitbarsting voorkomen kunnen wor
den. Nóg triester zijn twee andere feiten in 
verband met de jongste Amsterdamse 
woelingen. Dat is ten eerste de totale ver
trouwensbreuk die nu tussen het gemeen
tebestuur en vele honderden «krakers» 
(want er zijn reeksen van kraakpanden in 
de hoofdstad!) Is ontstaan. En ten tweede 
de schande van de woningnood in Amster
dam en tal van andere Nederlandse ste
den. 

Wat het eerste betreft: er blijft een tekort 
aan begrip bestaan bij de overheid voor de 
wanhoop waardoor duizenden mensen, 
veelal jongeren, bevangen zijn. Woning
zoekenden die nu al jarenlang in krotten en 
kelders leven, zijn gefrustreerd geraakt 
door een beleid dat wél een metro, een 
operagebouw en enorme kantoorpanden 
tot stand weet te brengen, maar er niet in 
slaagt het aantal woonhuizen uit te brei

den. Vooral wat de huisvesting betreft van 
jongeren, kan men zeggen dat de gemeen
te ronduit faalt. Uit pas bekend gemaakte 
cijfers blijkt bij voorbeeld dat vorig jaar 
550 woningen klaargemaakt zouden wor
den voor jongeren. Dat plan werd een f ias-
ko: slechts 61 huizen konden aangeboden 
worden. Op de lijst van -«dringende geval
len • staan in Amsterdam 53.000 namen ge
noteerd... 

Spekulatie en woekerwinsten 
De schande van de woningnood in Neder
land, 35 jaar na de oorlog (de oorlog die — 
met altijd terecht — de schuld werd gege
ven van het huizentekortl), laat zich het 
duidelijkst in de cijfers uitdrukken. Op dit 
moment zijn er volgens de regering 

110.000 woonhuizen te weinig. Maar om
dat de overheidsinstellingen allerminst 
reëel zijn, kan men het werkelijke tekort 
rustig op een half miljoen stellen. In de gro
te steden, dus allereerst in Amsterdam, ligt 
een belangrijke oorzaak van de woning
nood in het spekuleren door eigendombe
zitters. Bij duizenden worden goedkope 
woningen opgekocht voor veel geld ver
bouwd en dan tegen woekerpnjzen aange
boden. De gewone werkende mensen — 
en daaruit bestaat het overgrote deel van 
de Amsterdamse bevolking — kunnen die 
woekerhuurprijzen niet betalen en zijn 
daardoor gedwongen in huizen te gaan 
wonen die vaak het predikaat menson
waardig verdienen. De gemaakte woeker
winsten zijn vrij van belasting- het eigen
domsrecht pnmeert, terwijl een dak boven 
het hoofd een eerste levensrecht is. 
De werkelijke oorzaak van de rellen te 
Amsterdam is daarom gelegen in het 
bouw- en huisvestingsbeleid van de lande
lijke en gemeentelijke overheid. Een over
heid die met een anti-kraakwet gepoogd 
heeft de gevolgen van de nood te bestrij
den, maar verzuimt de oorzaak in de wor
tel aan te grijpen. Zolang dat niet gebeurt, 
zullen er huizen gekraakt worden, huizen 
die twee jaar en langer leeg staan als ge
volg van de spekulatiewoede die in feite 
een zwarte markt heeft doen ontstaan. 
Waarbij men zich in alle oprechtheid kan 
afvragen of een zwarte markt ten koste 
van vele tienduizenden woningzoekenden 
niet een minstens zo verwerpelijk maat
schappelijk verschijnsel is als de uitwas
sen van geweld en agitatie die vorige week 
in Amsterdam te zien en te horen waren. 
Handhaving van de «openbare orde» is 
een demokratische plicht van de overheid. 
Maar voor het scheppen van die orde, met 
name door een voldoende huizenaanbod 
voor de gemiddelde (en zelden öémiddel-
de) stedeling, is een demokratisch hande
lende overheid evenzeer verantwoordelijk. 

W U I O n KLAART IQOn 
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Is World Conservation Strategy te ambitieus ? 

Wereldomvattend plan 
om leefmilieu te redden 

Verleden week vrijdag werd In 
dertig landen van de wereld haast 
gelijktijdig een ambitieus plan 
«Strategie voor het behoud van de 
biosfeer» genaamd aan de rege
ringshoofden en de bevolking 
voorgesteld. De biosfeer is de 
dunne buitenste laag van de aard
korst samen met de atmosfeer en 
alle leven erop en erin. Wat wordt 
met deze strategie beoogd? 
Een verantwoord beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen zowel in 
ontwikkelde als in ontwikkelings
landen. In de rijke landen is het de 
welvaart met haar veeleisende 
produktie, en konsumptiepatroon 
en in de Derde Wereld is het juist 
de armoede, die tot steeds grotere 
aanslagen op het natuurlijk milieu 
leiden; en dat bij een snel groeien
de wereldbevolking. 
De tol die natuur, milieu en mens 
moeten betalen wordt steeds ho
ger, door o.a. bodemerosie, woes
tijnvorming, verlies van bouwland, 
overstromingen, ontbossingen, mi
lieuverontreiniging, aftakeling en 
vernietiging van ecosystemen, uit
sterven van soorten en variëtei
ten, e.a. 

Om een oplossing van deze 
vraagstukken dichterbij te bren
gen is de Internationale Unie voor 
het Behoud van Natuur en Natuur
lijke Hulpbronnen op verzoek van 
het Milieuprogramma van de Ver
enigde Naties enkele jaren gele
den begonnen aan de voorberei
ding van de World Conservation 
Strategy. Financieel werd dit 
projekt mogelijk gemaakt door het 
World Wildlife Fund CWWF) en de 
VN. 
De hoofddoelstellingen zijn: 
1. Behoud van de essentiële eko-
logische processen en ekosyste-
men. 
2. Behoud van de genetische di
versiteit. 
3. Verantwoord gebruik van 

ekosystemen en natuurlijke rijk
dommen. 
De World Conservation Strategy 
biedt de achtergronden, het kader 
en de praktische gids voor de 
noodzakelijke akties, zowel op na
tionaal als internationaal niveau. Zij 
is in eerste instantie bedoeld voor 
de beleidsmensen, al diegenen die 
betrokken zijn bij het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en allen 
die zich op een of andere wijze 
met ontwikkeling bezighouden. Dit 
wereldomvattende programma 
moet in de komende jaren binnen 
de verschillende landen nader uit
gewerkt worden. 
• gezond milieubeleid en een 
goede integratie van verkenning 
en ontwikkeling in de beleidsvor
ming. 
# voor het evalueren en een ver
antwoorde bestemming van land 
en water, milieu-effektrapportage 
en betere ruimtelijke ordening. 
• herziening van de wetgeving 
en organizatie met betrekking tot 
natuurlijke hulpbronnen; met na
druk op de mogelijkheden van be
ter bodembeheer en beheer van 
de zeeën. 
# meer deskundig personeel; 
praktisch onderzoek en meer op 
onderzoek steunend beheer, 
waardoor de meest noodzakelijke 
basisinformatie zo snel mogelijk 
ter beschikking kan komen en toe
gepast kan worden. 
# grotere deelname van de be
volking in «planning» en besluitvor
ming met betrekking tot het ge
bruik van natuurlijke hulpbronnen. 
• ekologische educatieprogram
ma's en -campagnes, waardoor 
een beter begrip voor bescher
ming kan ontstaan. 
• bijstand aan plattelandsge
meenschappen in het beheer van 
de natuurlijke hulpbronnen, als ba
sis van de zo noodzakelijke ont
wikkeling. 
# betere internationale natuur

beschermingswetgeving en meer 
ontwikkelingshulp ten behoeve 
van het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, 
• internationale natuurbescher
mingswetgeving en meer ontwik
kelingshulp ten behoeve van het 
beheer van natuurlijke hulpbron
nen. 
• internationale programma's 
voor het noodzakelijke behoud 
van tropische bossen en droogte-
gebieden, het behoud van geneti
sche diversiteit en van oceanen, 
de atmosfeer en Antartica. 
• regionale strategieën voor het 
behoud van gezamelijke natuurlij
ke hulpbronnen, in het biezonder 
wat betreft internationale stroom
gebieden en zeeën. 

Te zware to l 

De tol die natuur, milieu en mens 
moeten betalen wordt steeds ho
ger; enkele sprekende voorbeel
den: 
• 3.000 km2 goed bouwland ver
dwijnen ieder jaar onder gebou
wen en wegen, alleen al in de zgn. 
ontwikkekle landen. In België is 
dat 15.000 tot 18.000 ha per jaar. 
• Duizenden miljoenen tonnen 
teelaarde gaan ieder jaar verloren 
ten gevolge van ontbossing en 
slechte landhuishouding. 
• Honderden miljoenen platte
landsbewoners in ontwikkelings
landen, waaronder 500 miljoen on
dervoede en 800 miljoen in zeer 
behoeftige omstandigheden ver
kerende volwassenen en kinde
ren, zijn gedoemd de hulpbronnen, 
die noodzakelijk zijn om hun uiter
ste nood en armoede op te heffen, 
te vernietigen (brandhoutvoorzie
ning, opbranden van miljoenen 
tonnen mest en oogstresten). 
• Door dichtslibbing wordt de le
vensduur van waterreservoirs en 
hydro-elektrische centrales 
steeds minder. 
• De jaarlijkse kosten van de 
overstromingen in India, waardoor 
nederzettingen en oogsten ver
woest worden, bedragen tussen 
de 140 en 750 miljoen dollar. 
• De tropische bossen nemen 
zo sterk af dat tegen het einde van 
deze eeuw de huidige oppervlakte 
aan ongestoord bos zal zijn gehal
veerd. 
• De ekosystemen langs de kus
ten, waarvan veel visserij afhanke
lijk is, worden vernietigd en ver
vuild (in de VSA worden de kos
ten van deze verliezen op 86 mil
joen dollar per jaar geschat). In 
België heeft de «reiniging» van het 
bezoedeld Scheldebekken reeds 
20 miljard gekost! 

700 deskundigen van overal uit de 
wereld en 450 milieuorganizaties 
uit meer dan 100 landen hebben 
aan dit groots projekt gewerkt 
Verleden week werd het in aan
wezigheid van eerste-ministers, 
koningen, presidenten, prinsen en 
prinsessen de wereld kond ge
daan. Wij hopen dat deze luister 
niet enkel bedoeld was om indruk 
te maken op de eenvoudige groe
ne werkers die aan de basis wroe
ten ergens in een dorp!... Armand 
Ren neemt voor Vlaanderen het 
peterschap waar. 
Wie meer inlichtingen wenst over het 
World Conservation Strategy wendt 
zich tot World Wildlife Fund, Water-
loosestwg. 937, bus 5 te 1180 Brus
sel. 

•* Kamerlid Kuijpers vestigde 
de aandacht van minister De Ba
cker op de onveiligheid in het 
station te Leuven, waar o.m. op 
26 februari jl. twee goederentrei
nen met mekaar in botsing kwa
men. In een van de tremen was 
een wagon aangekoppeld met 
giftige metyleenchloride. Het ka
merlid acht het onverantwoord 
dergelijke treinen door slechts 
één man, nl. de bestuurder, te la
ten besturen. Is hij op de hoogte 
van de aard van de door hem te 
vervoeren goederen? Is er in de 
stations een veiligheidsplan voor
zien? Dit zou dagelijks moeten 
bijgewerkt worden. Ook is een 
degelijke, steeds bijgewerkte op
leiding en voorlichting noodzake
lijk. Wordt de nodige omzichtig
heid genomen betreffende het 
vervoer of van stationerende mu-
nitieladingen en benzine? Is het 
wel verantwoord één van deze 
ladingen toe te laten wanneer in 
hetzelfde station andere ont-
vlamt>are ladingen hun beurt tot 
vertrek moeten afwachten? Ho
pelijk is de minister «Schellebel-
le» indachtig wanneer zij op deze 
vragen een antwoord geeft! 

•k Uit Lanaken bereikte ons de 
wandelbrochure Lanaken te 
voet, langs natuur en kuituur. 
Negen wandelingen worden be
schreven en zijn duidelijk op 
kaart uitgetekend. Deze brochu
re kost 30 fr en kan bekomen 
worden bij W V Lanaken, Ge
meentehuis, Jan Rozierlaan 1, 
3760 Lanaken. 

•k Wandelen in het Peerse heet 
de wandelbrochure die de ge
meente Peer, in samenwerking 
met het Bestuur van Waters en 
Bossen en de Gewestelijke 
VW-Limburgse Kempen, on
langs uitgaf. Vier wandelgebie
den worden beschreven: Begij
nenvijver, Molhemwandelwegen, 
Reter Brueghelwandelwegen en 
St-Hubertuswandelwegen. 
Prijs: 10 fr., indien u de brochure 
zelf afhaalt op het gemeentehuis: 
20 fr indien met de post moet 
worden toegezonden. Bestel
adres: Gemeentebestuur van en 
te 3570 Peer 

• Terwijl in Japan de dolfijnen 
verder doodgeknuppeld worden 
begon deze week op de ijsgron-
den van Nevirfoundland en de 
Noorse Jan Mayeneilanden de 
slachting op de zeehondenjon-
gen en de klapmutsen. Begin 
19(X) leefden er zo'n 9 miljoen za
delrobben in de Atlantische Oce
aan, nu nog zo'n goede anderhalf 
miljoen. 
Het Is vooral West-Duitsland dat 
verlekkerd is op de pelsen. Tus
sen 1974 en 1977 werden daar 
bijna 1 miljoen zeehondevellen 
Ingevoerd. In België waren er dat 
voor 1974 nog 2.756, voor 1979 
nog ruim 100. 

Canada wil dit jaar 180.000 zadel
robben slachten en 15.000 klap
mutsen. Van deze laatste dier
soort waren er voor 1950 nog 
zo'n half miljoen eksemplaren. 
Sindsdien weet men niet meer 
hoeveel er nog bij benadering 
zijn. Hun getal is zeer klein. En wij, 
wij doen maar.. 

• Te Vlezenbeek in het Pajot-
tenland werd een Vlaamse werk
groep «De Vrede» opgencht 
Deze vzw ncht een groene cy
clus in van drie lezingen waarvan 
reeds een (Wat met de land
bouw in onze streek?) doorging, 
twee andere lezingen staan nog 
op de agenda. Wij raden ze U 
graag aan. Op 14 maart om 20 u. 
in zaal «De Vrede», Postweg 195 
te Vlezenbeek spreekt ir W. De-
jonckheere (prof RUG) over 
Overblijfselen van sproeistof-
fen in de voeding (gratis inkom). 
Op 28 maart om 20 u. in de Vrije 
lagere school. Dorp, Vlezenbeek 
vertelt Hugo Messiaen van 't 
Cruydenhof te Bavegem over 
Kijk, m'n tuin staat vol kruiden. 
Er wordt een anb-zwljmeldrankje 
geserveerd. Kruiden kunnen ter 
plaatse gekocht worden Gnkom 
40frJ. 

Wie meer wil weten of lid worden 
van «De Vrede» richt zijn schre
den of brieven naar Postweg 195 
te 1712 Vlezenbeek 

'* De Japanse dolfijnendoders 
delen verder dodelijke meppen 
uit Per gedood eksemplaar krij
gen ze een premie van 1200 fr. 
Dat geeft ons meteen een ant
woord op de vraag die wij hier 
verleden week stelden, wie de 
echte bandieten zijn» Het is nu 
duidelijk dat de vissers hun slach
ting verder zetten om de premie 
en niet meer om hun visgronden 
van de zeebandieten te zuiveren. 
Eind vorige week waren reeds 
meer dan 1500 van deze zee-
zoogdieren doodgehakt De 
Amerikaanse natuurt>eschermer 
Dexter CJate die de vangnetten 
van de Japanse vissers door
sneed werd opgepakt en zit ach
ter stot en grendel. Wij doen 
maar 

• Tijdens een storm in het Kei-
naal brak verieden vrijdag een 
olietanker middendoor 26.000 
ton olie liep weg in zee. Schepen 
met detergenten werden Ingezet 
om de Bretoense kust proper te 
houden. In de laatste 13 jaar dien
den reeds 6 olieschepen In het 
Kanaal tot zinken te worden ge
bracht Even herinneren - 1967: 
Torrey Canyon, 1976: Olympic 
Bravery en Bohlen; 1978: Amoco 
C^ iz ; 1979: Gino; 1980: Tanio. 
De ramp met dit laatsche schip Is 
betrekkelijk klem in vergelijking 
met de Amoco C^ iz die 160.000 
ton olie verloor.» 

13 MAART 1980 WIJ II/i 



« H P 

IY1/^^T<?CH/1PPIJ 

OE HAAN - In de jaren 
7 0 is een massale beweging 
voor de bescherming en 
verbetering van het leefmi
lieu in Vlaanderen op gang 
gebracht, en werden een-
dagsprotesten her en der op 
een soms nagenoeg poli-
t iek-professionele wijze ge-
struktureerd. Jammer ge
noeg werd niet zelden tegen 
windmolens gevochten; pre
cies omdat gelaakte immo-
biliën- en andere projekten 
werden bestreden die reeds 
jaren voordien een officieus 
wetteli jk of zelfs uitdrukke
lijk ministerieel fiat kregen. 
Zo bij voorbeeld de inplan
ting van kerncentrales, die 
weliswaar niet immer ge
paard ging met vooraf toe
gekende bouw- en exploita
tievergunningen, maar die 
dan toch bij nader inzien 
vanwege de politieke over
heid in een meerjarenpro
gramma het sein op groen 
kregen. 
De Vlaamse kust wordt 
(vooralsnog) niet geteisterd 
door kerncentrales en dito 
eilanden, maar de ravage die 
aan deze eertijds prachtige 
kuststrook metterti jd — on
der meer door immobiliën-
spekulaties — werd aange
richt, steekt vandaag de 
ogen uit van elke toerist die 
van de Britse eilanden of 
van een andere zeetocht de 
Oostendse of Zeebrugse 
havens aandoet 
Een bekoorli jk ouderwets 
uitzicht heeft evenwel tot op 
vandaag nog immer het klei
ne badplaatsje Oe Haan 
kunnen bewaren. 
Zulks is niet meteen het ge
volg van grootscheepse ak-
ties van milieugroeperingen 
of van zus en zoveel milieu
vriendelijke ministeriële en 
koninklijke besluiten. 
Nee, De Haan-aan-zee is 
vandaag de dag nog immer 
een liefelijke (vandaag moet 
je zeggen en schrijven klein
schalige) badstad, die haar 
pittoresk karakter heeft kun
nen bewaren dank zij een 
historisch koncessie-kon-
trakt dat sinds 27 mei 1889 
strenge planologische en 
urbanistische eisen stelde 
voor een periode van 90 
jaar- Zulks betekent dat die 
merkwaardige milieuvrien
delijke koncessie van Heist 
in de lente van vorig jaar 
een einde nam-
Hoeft het gezegd dat de 
spekulatiestormen meteen 
in De Haan zwaar zijn ko
men opduiken-? Het ge
meentebestuur pakte wel uit 
met een biezonder plan van 
aanleg, en er is inmiddels 
ook een klasseringsbesluit 
van de minister van Neder
landse Kuituur. Maar, als het 
plaatselijk aktiekomitee 
voor het behoud van de 
dorpskern en de koncessie 
niet meer dan ooit aan de 
politieke weg blijft timmeren 
dan ziet het er zonder meer 
naar uit dat ook in De Haan 
het laatste plekje groen en 
de prachtige duinenwijken 
spoedig opgeofferd worden 
aan privé-belangen. 

BPA voor spekulanten...? 
In De Haan kon een prachtig stuk
je dorpskern en een kleine kust
strook tot nog toe — nnet de bijho
rende schoonheidsfouten — nog
al behoorlijk gevrijwaard worden 
van zware spekulatiegolven. Im
mers, een koncessiekontrakt dat 
eind vorige eeuw werd afgesloten, 
hield in zoveel artikels biezonder 
streng de hand aan «de eventuele 
mogelijkheid om te bouwen in vil-
lastijl, maar in volstrekte harmonie 
met het betrokken landschap'. 
Avant-la-lettre werden in de kon
cessie strenge urbanistische spel
regels opgelegd. 

Zo was men biezonder streng 
voor de zones aan de zeedijk; 
vooral op die plaatsen waar ge
bouwen met zicht-op-zee zouden 
opgetrokken worden. Ook en 
vooral strenge lawaainormen wer
den opgelegd, en in het algemeen 
was opdringerige reklame uit den 
boze. 

In artikel 22 van deze koncessie 
moesten de kandidaat-kopers of 
-eigenaars zich solidair gebonden 
verklaren aan de opgelegde 
bouwvoorwaarden. 

Het 

geitje 
Artikel 25 was jarenlang de stok 
achter de deur voor wetsovertre
ders: «Vermits het algemeen pro
gramma van het koncessiegebied 
De Haan slechts kan gerealizeerd 
worden door het in achtnemen 
van alle voorwaarden en bepalin
gen van het lastenboek, zal elke 
zware inbreuk (onder andere vol
gens artikel 1184 van het Burger
lijk WettMek) de intrekking van de 
aankoop met zich brengen...» 

Nog vóór de 90-jarige koncessie 
De Haan ten einde liep, maakte het 

gemeentebestuur werk van een 
ontwerp-plan van aanleg. Op het 
eerste gezicht zou dit kunnen wij
zen op een positieve wil van de 
politieke meerderheid om elke 
spekulant die nu opduikt de pas af 
te snijden 
In een plaatselijk blad stelde de 
schepen van Sport en Toerisme, 
de heer Ivan Cattrysse- «Het BPA 
(bijzonder plan van aanleg) van 

maken, maar te zelfder tijd ook 
klaagt over een streng ministerieel 
klasseringsbesluit...? Dit doet vra
gen rijzen... 

En inderdaad, de rol van het sche-
penkollege bij zware verkavelings-
plannen die reeds ingediend wer
den, of in ontwerp zijn, doet tal van 
vragen rijzen. 

Maar er is meer... Het plaatselijk 

Wat er met «De Kerklommer» zal 
geschieden is zowat het testgeval 
voor de wijze waarop de verloe
dering van de dorpskern en het 
duinengebied in De Haan al dan 
niet om zich heen zal grijpen in de 
komende jaren. 

Hoewel voornoemde schepen 
Cattrysse in een interview opkomt 
voor de belangen van de midden-

MILIEU-AANSLAG IN DE HAAN 
De Haan is genoeg gewapend te
gen de hoogbouw. (...) De grond-
spekulatle in de koncessie vind ik 
niet goed. Maar ja, je komt dat 
overal tegen. In het «nieuw kwar
tier» (gebied tussen de Ringlaan 
Noord en Zuid) is het ook al zover 
't Zit er niet in dat daar iets zal aan 
gedaan worden. Dat is niet haal
baar, niettegenstaande de toe
stand er ongezond is. Er is te veel 
geld mee gemoeid.» 
De schepen geeft dus toe dat 
zware spekulanten toch de kop 
opsteken. Desondanks stelde hij 
in hetzelfde vraaggesprek: «Het 
ministerieel besluit van Rika De 
Backer in verband met het be
schermen van de totaalaanblik van 
koncessie en dorpskern, daar ben 
ik tegen. Door dit besluit ben je als 
kleine politieker geen baas meer in 
je eigen gemeente. Als er bij voor
beeld iemand een geitje wenst te 
houden, dan kan dit niet meer.» 
Een schepen in De Haan die hoog 
oploopt met de aanlegplannen van 
het gemeentebestuur en toegeeft 
dat er toch op bepaalde momen
ten hiaten zijn in de BPA's, waar
van machtige spekulanten gebruik 

komitee voor het behoud van de 
koncessie en de dorpskern ligt in 
de clinch met de gemeentelijke 
overheid. 
Erger nog, op de dag dat we ons 
ter plekke konden vergewissen 
van de onrechtmatige immobiliën-
inplantingen die inmiddels reeds 
verwezenlijkt zijn, bleek voorzitter 
Monballiu van de leefmilieugroe
pering het bezoek te hebben van 
gerechtelijke instanties. Van dok
ter Van Opstal mochten we verne
men dat het hoegenaamd niet de 
eerste keer was dat mensen van 
het gerecht leden van de milieu-
groepenng lastig vallen. In de kon
cessie van De Haan staat klaarblij
kelijk grof geschut opgesteld. 
Maar, bij nader inzien is dat ook 
niet zo verwonderlijk, want er zijn 
nogal wat belangen mee gemoeid. 

Kerklommer 
Behalve de algemene strijd voor 
de bescherming van het huidig uit
zicht van De Haan (en dus het we
ren van hoogbouw) is er momen
teel een bitsig pokerspel aan gang 
op het Kerkplein zelf van De Haan. 

stand van De Haan, stelde hij an
derzijds niet weinig betekenend: 
«Je moet er ook rekening mee 
houden dat een groot gedeelte 
van de bevolking best tevreden 
zou zijn met een nieuw warenhuis: 
dat drukt automatisch de prijzen...» 

Nu blijkt die omstreden Kerklom
mer, een prachtig gebouw dat mo
menteel evenwel danig verkom
mert, het eigendom te zijn van een 
invloedrijk advokaat die de prijs 
voor het pand en het bijhorende 
park liefst verguld zou zien door 
een immobiliënmakelaar die appar
tementsgebouwen mét een bijho
rend warenhuis kan optrekken, 
dan wel door een eenvoudige 
verkoop met het oog op restaura
tie voor een plaatselijk trefcen-
trum. Het is precies deze laatste 
bestemming van ontmoetingscen
trum voor de bevolking van De 
Haan, die stevig bepleit wordt 
door de leefmilieugroepering 
waarvan middenstander Monballiu 
voorzitter is. 

Er wordt gepleit om het park aan 
de Kerklommer open te stellen 
voor het publiek, en het oude he-
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renhuis te verbouwen tot ontmoe
tingsruimte voor vergaderingen 
en aktiviteiten van jongeren, be
jaarden, voor een jeugdatelier, 
hobbyklubs, de heemkundige 
kring, tentoonstellingsruimte, vor-
mingskursussen en zoveel andere 
zinvolle aktiviteiten 

De werkgroep stelt in een brief 
aan het gemeentebestuur: «Wij 
staan erop dat daarom het domein 
Kerklommer wordt voorbehouden 
voor een gemeenschapsfunktie, 
de laatste kans om in het centrum 
van De Haan de leefbaarheid van 
het dorp te ondersteunen; ruimte
lijk, sociaal-kultureel, toeristisch en 
dies meer..." 

Geheime zitting 

Evenwel blijkt inspraak van de 
bevolking bij het opstellen van 
BPA's in De Haan weinig gewenst. 
Met het foefje dat de plaatselijke 
aktlegroep zich onrechtmatig in de 
plaats van regionale advieskomi-
tees voor ruimtelijke ordening zou 
hebben gesteld, wordt het gerech
telijk apparaaat tegen de voor
naamste drijfkrachten van de 
werkgroep ingeschakeld... Praktij
ken die veel vragen doen rijzen 
omtrent de belangen die — uiter
aard in hoofde van de betrokken 
spekulanten — op het spel staan. 
Het wettelijk verplichte openbaar 
onderzoek bij het ontwerjaen van 
BPA's werd in De Haan bij voor
keur In de periode van de elnde-
jaarsfeesten gehouden... 

En ondanks die maneuvers werd 
het betrokken gemeentelijk SPA 
eind vorige maand bedacht met 
een negatief advies van het Be
stuur van Stedebouw. Precies de 
spekulaties rond de «Kerklom
mer» blijken overduidelijk de ver
antwoordelijken van Stedebouw 
de ogen uit te steken. 

Maar geen nood geklaagd: het ge
meentebestuur van Heist repli
ceerde vinnig: het klasseringsbe-
sluit van de minister van Neder
landse Kuttuur werd op de voor
laatste bijeenkomst van de ge
meenteraad negatief ontvartgen 
en politiek afgewezen. 

Op de jongste bijeer^omst van de 
gemeenteraad werd de behande
ling van het dossier-Kerkkxnmer 
verwezen naar de geheime zit
ting... Inmiddels hebben de meest 
aktieve leden van de leefmilieu
groepering in De Haan moeten le
ren leven met politieke insinuaties, 

lasterlijke aantijgingen én gerech
telijke akties. 

Maar de leden van de aktiegroep 
voor het behoud van koncessie en 
dorpskern hebben zich inmiddels 
zodanig deskundig gewapend dat 
zij op zijn minst al met het opsom
men van de zere plekken in het 
biezonder plan van aanleg van het 
gemeentebestuur voor de des
kundigen van Stedebouw aange
toond hebben dat het omstreden 
BPA uiteindelijk slechts een werk
instrument zou worden om mach
tige spekulanten ook in De Haan in 
de komende jaren de vrije hand te 
laten. 

Zo bij voorbeeld is er het grapje 
van de voorziene samenvoeging 
van percelen; uiteraard een middel 
om niet zoveel kleine huisjes erop 
te bouwen, maar wél om een buil
ding her en der te kunnen inplan
ten. Tot welke urbanistische mis
kleunen in het duinengebied dit 
leidt, blijkt voldoende uit enkele fo
to's hierbij afgedrukt. Voorts 
dreigt een algemene aanslag op 
de overblijvende groenzones en 
het duinenrelièf in De Haan. 

Behalve de strijd voor het behoud 
van het groene De Haan, is het de 
aktiegroep er vooral om te doen 
om de badplaats de miserie van 
commercialisering te besparen: ze 
willen De Haan-aan-Zee als een fa
miliale badstad behouden, waar de 
massa-vakantie-industrie geen 
voet aan wal kan zetten. 

Maar het gemeentebestuur blijkt 
er, blijkens het omstreden BPA, 
anders over te denken. Het is er 
zelfs op uit om een ministerieel 
klasseringsbesluit te miskennen. 

De milieustrijd in De Haen is op 
verre na nog niet gestreden. In sa
menwerking met de vzw Platte-
larxisontwikkeling uit Gent fdSe op 
abnaar meer plaatsen in Vlaande
ren een handje toesteekt om de 
klemsch^heid tegen de com
merciële f^twéis te behoeden), 
wordt spoedig op een perakonfe-
rentie het dossier-koncessie/ 
dorpskern De Haan nog maar 
eens de stand van zaken opge
maakt 

Nu er zoveel te doen is over 
dorpskernvernieuwing zou het 
nogal flagrant zip dat in De Haan 
(waar nauwelijks iets dient ver
nieuwd, maar zoveei dent behou
den te blijven) spekdanten deson
danks toch nog hun slag thuisha-
len. (hds) 
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Het domein van de 'Kerklommer», een prachtige groene long aan het 
kerkplein in het dorpscentrum van De Haan, zou middels een biezonder 
plan van aanleg van het gemeentebestuur spoedig omgetoverd worden 
in een druk handelscentrum (grootwarenhuis) en ontsierd met zoveel 
verdiepingen appartementen... 

De vraag werd niet gesteld of de inwoners van deze kustgemeente dit 
wel echt dringend nodig hebben. Maar een ontmoetingscentrum — wat 
door het plaatselijk aktiekomitee nog immers vergeefs wordt gevraagd 
— zou hier nochtans prachtig kunnen ingericht worden. Het gemeente
bestuur denkt er niet aan... 

Alternatief 
planvoorstel 
Enkele bemerkingen bij het 
plan opgemaakt door het aktie
komitee. 
Vertrekkende van een grondige 
analyse van de bestaande toe
stand heeft het aktiekomitee 
Lo.v. het BPA-ontwerp een al
ternatief BPA-voorstel opge
maakt 
«Wij zijn hoegenaamd geen ex
perts ter zake, maar hebben 
tenminste het voordeel van 
heel dichtbij de specifieke ken
merken van het gebied te kun
nen bestuderen en waarderen 
en ons minder te laten verlei
den om het oorspronkelijk op
zet wan heel het plan door dras
tische ingrepen van buitenuit te 
laten verwateren. 
Daarvoor is dit gebied ons te 
«kostbaar» — maar dan niet in 
financiële termen te verstaan. 
Wij beseffen wel dat de Ge
meente als opdrachtgever van 
het BPA het toch een stuk ge
makkelijker heeft om inkonse-
kwent met haar eigen memo
randum te handelen: nergens 
vinden wij enige verantwoor
ding, bespreking of toeliehtin-
gen die het hoe/zo en waarom/ 
daarom van de geledingen van 
haar eigen plannen tonen. 
Wij vertrouwen dan ook op het 
oordeelvermogen van de hoge
re overheid om de echte be
staande toestand, zoals ge
schetst, niet zomaar te laten 
wegwissen door het BPA-ont
werp van de gemeente die gro
te centrale gebieden van de 
Koncessie wil onttrekken aan 
zijn residentiële woonfunktie.» 

Reliëfafbraak 
Met groeiende onrust stellen 
wij vast dat bij het bouwen van 
complexen in het reliëf van de 
duinen het terrein over maxima
le oppervlakten uitgegraven 
wordi dit voor de aanleg van 
zoveel parkeergarages als er 
bovenliggende appartementen 
zijn. De duinpartijen die her en 
der in het gebied de aantrekke
lijkheid verhogen, moeten er op 
die manier ook aan geloven. 

Vermits geen speciale regeling 
in dat verband voorzien wordt, 
neemt de bouwpromotor logi
scherwijze de ondergrond van 
de hele kavel in dat perspektief 
voor zijn rekening. Voeg daarbij 
de noodzakelijke hellende toe
gangsweg plus de 20 o/o bijge
bouwen en eventuele verhar
ding; van groen en reliëf schiet 
niets meer over 

Daarom ook vrezen wij dat, in
dien voor kavel per kavel der
gelijke maximalistische oplos
singen in de praktijk zouden 
toegepast worden, (wat niet in 
tegenstrijd zou zijn met het hui
dige o.-BPA), het effekt na 10 a 
15 jaar bouwen desastreus zal 
zijn. 

Er wordt integendeel een al
gemene reliëfvernietiging voor
gesteld door de beperking van 
de hoogte inkomdorpel en peil 
van de belendende openbare 
weg. (40 cm). 

Overleg zoek 
Het Ontwerp-BPA getuigt ook 
niet van wil tot overleg met de 
betrokken bevolking. 
Zo moeten wij met verbijste
ring vaststellen dat niets van 
de nochtans zeer fundamentele 
bezwaren uit onze brief aan de 
gemeente gericht op 15 mei 

ve maatregelen wat betreft 
het BPA in uitzicht gesteld 
worden. Hier komt na een 
tussenperiode van 9 maan
den bitter weinig van in 
huis. 

Ook in brieven van de hogere 
overheid op provinciaal en na
tionaal vlak — die toch mede
verantwoordelijkheid draagt bij 
het creëren en realizeren van 
zo'n belangrijk plan — (bijlagen 
nrs. ) worden nochtans klaar 
en duidelijk volgende positieve 
aanpassingen aan het vooront-
werp-BPA voorgesteld. 

1. inlassen van een bepaling 
die alle re//é7wijzigingen ver
biedt 

2. in de zone voor koeren en 
hovingen moet het bestaan
de groen maximaal be
schermd worden. 

3. de rijksdienst zal op plan de 
waardevolle stadsland
schappen aanduiden. 

4. de perimeter, waarbinnen 
horeca en handel worden 
toegelaten dient ingekrom
pen te worden. 

De praktische uitwerking van 
het openbaar onderzoek stemt 
wel enigszins tot nadenken: 
— zeer ongelukkig tijdstip: 

van 18 december 1978 tot 
18.01.1979 van 9 tot 12 u. in 
de voormiddag. 6 dagen 

Spekulanten in duinen 
in opmars 

1978 (bijlage nr ) positief 
vertaald werden binnen de ge
gevens van het ontwerp. 
Een echte wil tot overleg? 
— Nooit werd ontvangstmel

ding gemaakt van onze 
brief dd. 15 mei 1978 met 
het schepenkoliege of in 
opdracht van deze om die
per op het complex pro
bleem in te gaan. Nochtans 
zijn alle leden van de werk
groep het erover eens dat 
bij het onderhoud dd. 18 
april fundamentele positie

voor Kerstmis starten met 
de nieuwjaarsdage4i ertus
sen en praktisch de helft 
van de wettelijke termijn 
van 30 dagen zit erop. 

plaats: er werd geen stap 
naar de bevolking toe ge
daan door het in de Wijk 
Den Haan zelf in het plaat
selijk oud-gemeentehuis ter 
studie voor te leggen. Dat 
ware nochtans gemakkelijk 
te realizeren geweest- met 
een beetje goede wil. 
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•nman 

T o e n BRT i n d e r t i j d b e g o n me t Mezza Musica v r o e g e n w i j o n s 
af wa t he t u i t e i nde l i j k w o r d e n z o u : p o p u l a i r e muz iek , popu la i r -
k l a s s i e k e o f g e w o o n k lass ieke . En na tuu r l i j k , hoe lang he t z o u 
d u r e n . En hoe lang d ie t o e n o n b e k e n d e d a m e Eva M a r i a he t ui t 
z o u h o u d e n . D a t w e t e n w i j o n d e r t u s s e n a l lemaa l al. BRT zend t 
d i t p r o g r a m m a deze w e e k v o o r de 50s te keer uit. Eva M a r i a 
hee f t z i ch o n t p o p t to t een ge l i e f de p r e s e n t a t r i c e w i e r v e r s c h i j 
n i ng o n n a v o l g b a a r v e r b o n d e n is me t het p r o g r a m m a . He t w o r d t 
een f ees te l i j ke u i t z e n d i n g v a n u i t het he t A m e r i k a a n s Tea te r da t 
r u im een uur zal d u r e n . V o o r de l i e f h e b b e r s van he t gen re da t 
h ie r aan de beu r t k o m t , w e n s e n w i j e r n o g 50 b i j _ 

De grabbelton 
« V r i j d a g — D e m e u t e (Posse) is een g o e d g e k w o t e e r d e 

p)olitieke wes te rn f i lm van K i rk Doug las (1975), waar in hi j
zelf de hoo fd ro l s p e e l t Texas o p he t e inde van d e 19de 

eeuw . Marsha l H o w a r d Night ingale konnbineert z i jn of f i 
c ieel a m b t m e t zi jn c a m p a g n e v o o r zi jn persoon l i j ke kandidaat
stel l ing bij de verk iez ingen. (BRT) — O p RTBF w o r d t o o k al een 
f i lm gedraa id Le c h a r m e d i s c r e t de la b o u r g e o i s i e : een Franse 
surreal is t isch-sat i r ische p ren t van Luis Bunue l (1972), m e t Fernan
d o Rey, De lph ine Seyr ig , e.a. Een ambassadeur van een Zu idame-
r ikaans staat je in Pari js h o u d t z ich bez ig m e t d r u g s m o k k e l (een 
niet onwaarsch i jn l i j k gegeven ! ) . Hi j w o r d t bij z i jn du is ter maar ren 
d e r e n d zaak je geho lpen d o o r t w e e Pari jse bourgeois-echtparen. . . 
^ ^ Z a t e r d a g — In d e namiddagf i im o p BRT G e v a n g e n e n 
^ 1 1 van de angs t (Fear s t r i kes o u t zw . /w . ) van R o b e r t Mul l i -
^ ^ J gan (1956) k r e e g d e t o e n n o g j onge A n t h o n y Perk ins z i jn 

d e r d e hoo fd ro l . Hi j spee l t er d e rol van d e j onge J i m m y 
Piersall d ie van zi jn vade r e e n basebal l -kampioen m o e t w o r d e n , 
en di t te allen pn jzen — N C R V (Ned . 1) b reng t een t v -bewerk i ng 
van het b e r o e m d e tonee ls tuk van J a n d e Ha r tog S c h i p p e r naas t 
G o d , o v e r e e n scheep>skapitein d ie zi jn lading, een g r o e p j oden , 
vei l ig aan land wi l ze t ten in d e joods-v i jand ige ja ren net v o o r d e 
w e r e l d o o r l o g 2. — In het j e u g d p r o g r a m m a van RTBF G e n e r a t i o n 
80 k o m e n o.a. aan d e beu r t : make-up-meis jes bi j f i lm e n t v ; bezoek 
aan een schoo l v o o r schoonheidssp)ecia l is ten; p o p m e t J o h n 
Foxx, C r a z e e n W r e c k l e s s Eric. 

^ ^ Z o n d a g — Dee l 2 van he t p r o c e s da t d o o r d e Franse j u -
^ Ê ns t J a c q u e s Isomi w e r d aangespannen r o n d d e v raag 
^ ^ w i e ve ran twoorde l i j k is v o o r d e d o o d van J e z u s Kr is tus 

k o m t o p Ned . 1 ( D e zaak Jezus ) . — He t 2 d e dee l van G e -
g l i n s t e r in de luch t , een r e e k s o v e r d e gesch ieden is van e e n g ro 
t e luch tvaar tmaatschapp i j . (Ned . 2, N O S ) — Amer i kaanse zelf
s p o t w o r d t u i tgebre id geë ta leerd in d e n i euwe reeks a f lever ingen 
van A l l in the f a m i l y : d e famil ie Bunke r t e rug van w e g g e w e e s t 
(Ned . 2) — S c h ö n e s w e e k e n d mr. B e n n e t t ( A R D ) is e e n mis
d a a d k o m e d i e van A r t h u r W a t k y n ove r e e n respek tabe le rijk
sambtenaar d ie aan een mogel i jk avon tuur t j e in zi jn j o n g e j a ren 
w o r d t he r inne rd d o o r e e n o n b e k e n d e Zu idamer i kaan d ie uit d ie 
kenn is voo rdee l wi l halen. 

6
M a a n d a g — Insp raak '80 (BRT) is e e n C a n a d e s e d o k u -
menta i re ove r e e n o n d e r z o e k naar d e naleving e n he t res-
p e k t e r e n van de rech ten van het k ind ove r d e he le w e 
reld. — D e honge rw in te r van 1944 zal bi j ve len n o g d iep 

in het g e h e u g e n z i t ten. V o o r a l d e Nede r l andse bevo lk ing hee f t er 
ha rd onde r ge leden. H o n g e r is e e n terugbl ik o p d ie a fgn jse l i jke 
win ter . (Ned . 1) — O p N e d . 2 b r e n g e n b e k e n d e e n m inder b e k e n 
d e Nede r l andse zangers en zange ressen de mees t ge l ie fde l i ed 
j e s v a n T o o n H e r m a n s . — D i e J a g d ( A R D , z w . / w J is e e n d o k u -
menta i re o v e r de deso la te t oes tand van d e Spaanse bevo lk ing 
o n d e r Franco. 

^ ^ D i n s d a g — D e Franse pol i t ief i lm He t e inde van een g e n -
^ÊÊ t i e m a n (L'ainé d e s Ferchaux) naar d e r o m a n van Geo r -
^ J ges S i m e n o n b reng t Jean-Paul B e l m o n d o eindel i jk n o g 
^ * ^ eens o p o n s sche rm . (BRT 2). Een be jaarde g e a c h t e Pari j-
s e bank ier ziet z ich genoodzaak t naar A m e r i k a uit t e w i j k e n als hi j 
o p g r o n d van e e n o u d e gesch ieden is v o o r d e rech tbank d re ig t 
geb rach t te w o r d e n . Hi j v luch t in he t geze lschap van e e n mis luk te 
j o n g e bokse r d ie hij in d iens t neemt als sek re tans e n l i j fwach t Er 
on ts taa t een n a u w e v r i endschapsband tussen be ide mannen . Re
g ie : Jean-Pier re Melv i l le (1963) — In He t H o o g l i e d van de l i e fde 
gee f t d e b e k e n d e kuns tsch i lder M a r e Chagal l in vi j f sch i lder i jen 
zi jn vis ie o p de e ro t i sche teks t van he t Hoog l ied . (Ned . 2) — V r o u 
w e n in m a n n e n b e r o e p e n ( Z D F ) is e e n repo r tage o v e r de ople i 
d ing van v r o u w e n in b e r o e p e n d ie v r o e g e r ui ts lu i tend d o o r man
nen w e r d e n vervu ld . 

^ ^ W o e n s d a g — O p BRT 2, he t a l ternat ieve net v o o r voet -
^ B bal-haters k o m t d e j e u g d v o l o p aan de beur t T i ene rk l an -
^ J ken IS e e n kwa l i t e i t spopshow me t o.a Dav id Bow ie , The 

Roll ing S tones , S id V ic ious , D e Kreuners , Blondie. — In 
d e reeks Een f i lm v o o r al le t i j d e n p rezen tee r t BRT II he t psycho 
log isch d r a m a C a r r i e van Wi l l iam W y l e r (VS-1951) , me t Jenn i fe r 
J o n e s en Lau rence Olivier. R o n d 1900. D e j onge Car r ie t rek t vo l 
v e r w a c h t i n g naar d e «grote stad» Het valt natuuri i jk helemaal an
d e r s uit dan zij had v e r w a c h t O n g e w i l d w o r d t zi j de oo rzaak van 
d e totale a fgang van een suksesvo l le z a k e n m a n — O p N e d . 2 
(Veron ica ) k o m t een totaal ander f i lmgenre aan de beur t : C l e o p a 
t ra J o n e s . Een avon tu ren f i lm van Jack S ta r re t t (1973) me t vaar t 
e n akt ie, vee l v rouwe l i j k s c h o o n ( zwa r t en b lank) en vo lop B o n 
dach t ige t oes tanden 

^ ^ D o n d e r d a g — O p BRT 1 s tar t een n ieuw jeugdfeu i l le ton 
^ Ê D e s c h e l m e n s t r e k e n van G o r r i (Gor r i le diable) He t gaat 
^ j ove r d e avon tu ren van Gor r i , een s o o r t Frans-Bask ische 

Robin H o o d , die he t d e Franse gendarmer ie lastig maak t 
en d e sympat ie van he t vo lk k r i j g t — H o r i z o n (BRT 2), het p o p u 
la i r -wetenschappel i jk magaz ine, zit e ivol in teressante onde rwe r 
p e n : Toekoms tmoge l i j kheden me t het huis- tv- toeste l , een instru
men t v o o r a rch i tek ten o m d e hoevee lhe id zon- en dagl icht te me
t e n ; omze t t i ng van hi t te in b ru i kbare elektr ic i te i t , een a larmtoeste l 
v o o r d iabet ic i , enz. — Het is nu zes jaar ge leden dat d e demok ra -
t isch v e r k o z e n reger ing (een u i tzonder ing in Zu id -Amer i ka ) van 
A l lende o p b loed ige w i jze a fgeze t e n v e r v a n g e n w e r d d o o r e e n 
fasc is t ische d ik tatuur . N o g s t e e d s w o r d t in Chil i d ruk geïnves
t e e r d d o o r o.a. W e s t e u r o p e s e landen, terwi j l mensen er o p g r o t e 
schaal b l i jven «verdwi jnen». C h i l i , r u im zes jaar na A l l e n d e . (Ned . 
1). 

Tl/-PROGR^MMKS 

Vrijdag 
14 MAART 1 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 De 
kwieken (f) - 18.15 Klem, klem 
kleutertje — 1830 Open school 
— 1900 Banneux, een boetevoet
tocht (reportage) — 1917 Stand
punten (PVV) - 1945 Nieuws -
2015 De meute (western) — 
21.50 Victor Legley, komponist 
(portreü — 2240 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 De Muppets - 2040 Ken
nismaken met Mana Muldaur 
(showprtret) — 21.30 Dag aan 
dag — 22 00 Tien jaar inspraak — 
2230 WK Kunstnjden op de 
schaats. 

NED. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (f) - 19.25 Avro's 
SfXHipanorama. — 20.05 Doe-de-
dance (dansles). - 20.30 De te
rugkeer van de Saint (f). — 2120 
Gesprek met de minister-presi
dent - 2135 Nieuws. - 21.55 
Dubbelkoncert Qteht klassiek). — 
23.05 Iemand zonder witte jas (re
portage). — 23.40 Nieuws. — 
23.45 W K Kunstschaatsen. 

NED. 2 
18.55 Nieuvire. — 18.59 Matt en 
Jenny (f). — 1925 Mac Kissoons 
Holiday (show). - 2000 Nieuws. 
- 20.27 NCRV Stedenspel 55 -
22.10 Hier en nu. — 22.50 Geheim 
kommando (f). — 23.40 Vandaag 
de dag. — 0.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre 
(enquêtes). — 21.10 Le charme 
discret de la bourgeoisie (film) — 
22.55 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Vendredi-sports. - 21 10 La 
légende iriandaise (f). — 22.00 
Nieuws. 

ARD 
1620 Die Preien des Nordens, Ca
nadese Eskimo's (dok). — 2000 
Nieuws. — 20.15 John und Mary 
(film). — 21.45 Ol-Geschichten 
(dokJ — 22.30 Tagesthemen — 
2300 Tatort (f). - 025 Nieuws. 

ZDF 
10.30 Rappelkiste, programma 
voor de kleintjes. — 18 20 Manner 
ohne Nerven (komisch filmpje). — 
18 35 Stan Laurel en Oliver Hardy 
(kortfilm). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Auslandsjoumal. — 2015 
Der Alte (f). - 21.15 Henry Miller 
(dok) - 2200 Heute-Joumal. -
2220 Sport am Freitag. - 23.55 
Kein Geld fur einen Toten (tv-film). 

D 3 
2000 Nieuws - 20.15 Zijn 
sprookjes nog nod ig ' — 21 00 Mo-
mente - 21.15 Gótt und die We l t 
— 21 45 Aergernisse - 22 00 Die 
Bauern (f) - 2245 Kultur und 
Wissenschaft (debaü. — 2345 
Nieuws 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats — 
1955 Aujourd'hui en bref — 2000 
Sauve qui peut (f) — 21 00 Les 
missiles d'octobre (tv-film) 

TF 1 
20 00 Nieuws - 20 30 Hold up (te
ater) - 22 23 WK Kunstschaat
sen — 2315 Nieuws 

A 2 
20 35 Medecins de nuit (f) - 21 40 
Apostrophes — 23 00 Nieuws — 
2307 Mam'zele Nitouche (musi
cal) 

FR. 3 
2030 Reportage van de vrijdag
avond — 21 30 Quatre chanteurs 
a la clef (variété) — 22 25 Nieuws 
— 2250 Maritiem magazine 

BBC 1 
1653 Regionaal nieuws — 1840 
Nieuws — 1855 Regionale maga
zines — 21 50 Point of view (tv-kn-
tiek) — 2225 Sportsnight special 
(boksen en schaatsen) — 2355 

Avocet Cruise (Natuurdok) — 
0028 Nieuws — 0030 Such dust 
as dreams are made on (film) 

BBC 2 ~ 
1840 Flash Gordon (SF-fJ -
1900 Oude Chinese verhalen ( f ) 
— 2050 In search of Alfred the 
Great (historische reeks) — 21 30 
Vietnamese bootvluchtelingen 
(film) - 2 2 00 Biljarten - 2 2 . 2 5 In
ternational Golf — 2315 Thérèse 
Raquin (teater) — 0010 Jazzma-
gazine — 0040 Nieuws — 0055 
Friday night Saturday morning 
(variété) 

ITV ~ 
13 00 A Handful os Songs - 14.00 
Nieuws. — 15 00 Middagmagazine 
— 20.30 Play your cards nght 
(show). —22.30 Fully Licensed for 
singing and dancing (show). — 
2300 Nieuws. — 23.35 Southern 
Report- Kathenne (dokJ 

Zaterdag 
MAART 

BRT 1 
14.00 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 (Sevangene van 
de angst (sportfilnrO. — 17.35 De 
jumping van Antwerpen (reporta
ge). - 18.00 Gedeon (fJ. - 18.05 
Disneyland (jeugdfilm). — 18.50 
Lachertjes (kortfilms). - 18.55 Dit 
leuke land (reportages). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De dokter heeft 
het druk (f J. - 2035 Van tijd tot 
tijd (variété). — 21.15 Sk)ane (fJ. 
— 22.05 W.K. kunstrijden op de 
schaats (reportage). — 23.15 
Nieuws. 

N E P , t 
10.45 Teleac. — 15.30 Nieuws. — 
1532 Studio vrij. - 16.15 Maja de 
bij 01 - 16.40 Klasseweri^ (speD. 
- 1830 Sesamstraat - 18.59 
Staahje de lokomotief (tekenfilm). 
- 19.10 Tedshow. - 20.40 The 
streets of San Francisco. — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Schipper naast 
(3od (tv-speO. — 23.10 Nieuvys. 

NED. 2 
17.00 Tennis (reportage). — 1825 
Teleac. - 1855 Nieuws. - 18.59 
Pipo m west best (fJ. - 1925 Le
ven en overleven (reportage). — 
2000 Nieuws. — 2027 Reünie (fJ. 
— 2052 Sonja's goed nieuws 
show. — 21.55 Achter tiet nieuws. 
- 22.25 De Onedin lijn (fJ -
23.15 Voetbal '80. - 23.50 Nieuw». 
- 23.55 Studk) sport 

RTB 1 
18.30 Folllies (popmagazine). — 
1910 Waalse aktualiteiten uit Brus
sel - 19.30 Nieuws. - 19.55 De 
kleine blauwe genbaanvlinder (na
tuurmagazine). — 20.25 La ker-
messe des aigles (avonturenfilm). 
— 22.10 Risquons tout (spel). — 
23.10 Nieuvw. 

ARD 
1445 Die Diebe von Marshan 
(film). - 1805 Voetbal. - 1922 
Sonne, Wein und harte Nüsse ( f ) 
— 20.00 Nieuws — 2015 Einer 
wird gewinnen (internationale 
kwis). — 22.00 Nieuws — 22.20 
Entscheidung m der Sierra (film). 
- 0 0 0 0 Nieuws 

ZDF 
12 00 Programma-overzicht — 
1900 Nieuws - 1930 Liedercir
cus (chansons) — 2015 Spiel mit 
dem Feuer (teater). — 2145 
Nieuws — 2150 Das aktuelle 
Sport-Studio - 2355 Josh 
(western) — 0045 Nieuws 

D 3 ~ 
2000 Nieuws - 2015 Ludwig van 
Beethoven (pianokoncert) — 
21 00 Der gepuderte Mann im bun-
ten Rock (tv-spel) 

LUX. 
1900 Nieuws — 1930 De Everest 
zonder zuurstofmasker (dok) — 
1955 Aujourd'hui en bref - 2000 
Passeport pour l'oubli (film) — 
2140 Cme-selection - 2210 Le 
Pirate (operettefilm) - 2350 Pro
gramma-overzicht 

TF 1 
18 05 Trente millions d'amis (dok) 

— 1910 Magazine van het natio
naal verbruikersinstituut — 1920 
Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Numero un 
(show). — 21 35 Anna Karenine 
( f ) . - 22.30 Tele-foot I - 2330 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Mont-Onol 
(tv-film). - 2215 W K kunst
schaatsen op IJS — 2310 Les car-
nets de l'aventure (dok) — 23.40 
Nieuws. 

FR. 3 
20.30 Maurice Ravel (portreü. — 
22.20 Nieuws. — 22.40 Cmé re
gards. 

BBC 1 ~ 
13.30 Sportnamiddag. — 18.30 
Nieuws. — 20.55 Little and Large 
(Humor en sketches) - 21 30 Dal
las (fJ. - 2220 Nieuws - 2230 
Sportreportage. — 23.30 Parkin
son (talk-show). - 00.30 Bilko ( f ) . 

BBC 2 
1626 Boom Town (film). - 23.40 
Nieuws — 23 45 Key Largo (film). 

ITV 
11.30 Tiswas (show). - 1330 
Sportmiddag. — 2330 Regionaal 
nieuws. — 2335 The Mind Be
nders (spionagefilm) 

BRT1 
9.00 Open school. — 9.30 Doe 
mee — 10.00 Kijk mensen... (over 
geneeskunde). — 11.00 Konf ronta-
tie (debat). — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 1400 Se
samstraat — 14.25 Lachertjes 
(kortfilms) — 14.30 Voor boer en 
tuinder. — 15.00 Sportreportages 
(jumping en Milaan-Sanremo). — 
17.00 Doelwit Olympische Spelen 
(kwis) — 17.55 Sportuitslagen. — 
1800 Jonger dan je denkt-klub. — 
18.30 Gedeon (fJ - 18.35 Van 
Pool tot Evenaar (kwis). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Paradijsvogels (fJ. — 
2115 Mezza Musica. - 22.20 
Nieuws. — 22.50 Paardesport (re
portage) 

NED. 1 
19.00 De Flintstones. - 19.30 
Brahms dubbelkoncert — 20.15 
De ver van mijn bed show. — 21.00 
De zaak Jesus (dokJ. - 22.30 
Nieuw« 

NED. 2 
15.35 Lawaaipapegaai (voor kleu
ters) — 15.45 Tennis (reportage). 
- 1705 Studio Sport 1 - 1740 
Klem — 1750 Gegimster aan de 
hemel (dok). - 18.40 Sesam
straat - 1855 Horizon. - 19.20 
Studio Sport 2 - 2015 Sprekers-
hoek — 20.30 Humanistisch ver
bond - 20.35 Nieuws. - 20.40 
Neon — 21 35 All m the family (f J 
- 22.15 Hollands spoor - 22.55 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debaö. — 
13.00 Nieuws — 16.45 Visa pour le 
monde (kwis) — 1855 Tintin (f.) 
— 1900 Sportweekend — 1930 
Nieuws — 1955 Voulez-vous 
jouer ' (speD - 21 15 Ike (f.). -
22 55 Nieuws. 

ARD 
1115 Biologisch landbouwen (re
portage) — 1245 Nieuws — 
1315 Reisemagazin (reportage) 
- 1700 De US-Navy (reportage) 
— 18 00 Verkiezingsuitslagen (Ba-
den-Wurttemberg) — 1830 
Nieuws — 1833 Die Sportschau 
(voetbal) — 2000 Nieuws. -
20 30 Schones Weekend, mr Ben
net Misdaadkomedie — 2200 
Nieuws — 2215 Die Knmmalpoli-
zei rat — 2220 Zwei Wege des 
Judentums (reportage) — 2305 
Nieuws 

ZDF 
1 o 00 Programma-overzicht — 
14 50 Admiral's cup 1979 Reporta
ge over deze zeilwedstrijd — 
16 20 Kinderen in gesprek met pro

minenten. — 1700 Mieuv 
17 02 Die Sport-Reportac 
20.30 lm weissen Rós-sl Op 
film - 22.10 Nieuws — 
Show und Artistik «n dei 
d'Azur (show). - 2325 ^ 
— 2330 Verkiezingsuitsla 
Baden-Wurttemberg. 

D3 
19.00Rockpalast(Dyljn) -
Journal 3 — 2 0 0 0 Nieu' 
20 30 Das Leben auf unsere 
(f.). - 21 15 Auslandstu< 
22.00 Sammy Davis jr Sh 
23.20 Bonkers (kolder) 

LUX. 
1730 Une aventure de I 
berry Finn (tv-fiInrO — 
Nieuws — 19.02 Aktualite 
gazine — 21 00 Liaisons 
reuses (film). 

TF1 
1230 Wedstri jd van het 
chansons. — 13.00 Nieu 
1633 Sports première. — 
Commissaire Moulin, polic 
ciaire ( f ) — 19.25 Magazir 
dieren. — 20.00 Nieuws. -
Boulevard du rhum Avontu 
— 22.30 Koncert (Moza 
22.55 Boksen. Antuofuor 
Minter — 23.50 Nieuws 

A2 
20.00 Nieuws - 2035 Pe 
bour ( f ) . - 22.20 Dominiqi 
dinos (portret van jeugdl 
loog). — 22.50 Le petit thé 
l'A2 (teater). - 2320 Niei 

FR. 3 
17 25 Horace (teater) - 20 
et sounre au Comc' Pal. 
2030 San Francisco (rep 
- 21 25 Nieuws. - 21 4i 
Ustinov (portret) - 22 351' 
teneuse (stomme film) 

BBC 1 
900 Kinderen. - 915 Edu 
en religieuze programmi 
13 55 Thank your lucky star 
- 1915 Cromwell (film) -
Nieuws 

BBC 2 
1655 Rugby - 2330 To 
nnett-show 

ITV 
11 30 Survival 3000 Wisi 
keys (natuursene) — 12 OC 
liteitenmagazine — 1630 
Theater-Show - 2 2 1 5 Bol 
2230 Nieuws 

Maandag 
17 MAA 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie — I f 
deon(f) - 18 05 Heidi (f) 
Open School - 1900 D( 
(magazine) — 19 30 Kijk u 
keersveiligheid) — 1945 
— 2015 Micro-Macro -
Ontsnappingsroute (f) — ; 
spraak '80 - 2240 Niei 
2255 Open school 
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17.00 Mieuws. — 
30rt-Beportage. — 
en Rctesl. Operette-

NieuvKS. — 22.25 
•tistik an der Cóte 
I. — 2325 Nieuws, 
kiezingsuitslagen in 
nberg. 

ist(Dytun). - 19.55 
20.00 Nieuws. — 

sn auf unserer Erde. 
Auslandstudio. — 

Davis jr. Showj. — 
(kolder). 

'enture de Huckle-
Ctv-film). - 19.00 
1.02 Aktualiteitenma-
.00 Liaisons dange-

ijd van het Franse 
13.00 Nieuws. — 

première. — 17.50 
Moulin, police judi-
9.25 Magazine over 
)0 Nieuws. - 20.30 
'hum. Avonturenfilm, 
ncert <MozarO. — 
1. Antuofuomo en 
50 Nieuws. 

- 20.35 Peari Har-
2.20 Dominique Sau-
t van jeugdkrimino-
) Le petit theatre de 
- 23.20 Nieuws. 

:teater). - 20.00 Rire 
Comic' Palace. — 

ancisco (reportage), 
jws. - 21.40 Peter 
et). - 22.35 l'lle Mys-
ime film). 

— 915 Educatieve 
programma's. — 

3ur lucky stars (film). 
iwell (film). - 22.15 

- 23.30 Tony Be

lt 3000 Wise Mon-
3ne). - 12.00 Aktua-
le. - 1630 Electric 
. - 22.15 Boksen. — 

ndag 
17 MAART 

ïlevisie - 18.00 Ge-
os Heidi (f) - 18.30 
- 1900 Doe mee 
19.30 Kijk uitKVer-

i) - 1945 Nieuws. 
.ro-Macro - 20.50 
route (f) - 21.40 In-
- 2240 Nieuws. — 
chool 

Eva Maria in de Jubileumuitzen
ding van Mezza Musica. (Zondag 

BRT. 21 u. 15) 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Staaltje de 
lokomotief (f). — 19.05 Lucy en Mr. 
Mooney (f). — 19.30 Minivoetbal-
show. — 20.40 Zweeds wittebrood 
(reportage). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Op zoek naar de Luthéal (re
portage). — 22.30 Tot besluit — 
22.45 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (O. — 19.05 Avro's Top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Liedjes van Toon (Hermans). — 
21.20 Televisier magazine. — 22.00 
Een ruiter rijdt voorbij (f). — 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Pierre De 
Coubertin (tv-film). - 23.00 
Nieuvifs. 

RTB 2 
19.55 Vincent Damien (Waals 
chanson). — 20.05 El vallet d'pique 
et de tcheur (Waals toneel). — 
22.00 Nieuws. - 22.20 Lundi 
sports. 

ARP 
20.00 Nieuws. - 20.15 Rot und 
schwarz (f). - 21.15 Ol-Geschich-
ten (reportage). — 21.45 Heute 
Abend... Herman Van Veen. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Jagd (film). 

ZPF 
18.20 lOB-Spezialauftrag (f). -
19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade. 
— 20.15 Kinder Kinder (Educatief 
magazine). — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Der Galgensteiger (tv-
film). - 23.20 Nieuws. 

P 3 
18.00 Sesamstrasse. — 18.30Tele-
kolleg 1. — 19.00 Shiva-pelgrims in 
de Himalaya (reportage). — 19.45 
Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Fernsehen im 
Wahikampf (De relatie tussen tele
visie en verkiezingen). — 22.00 
Aufstand in Patagonien (film). — 
2345 Nieuws 

LUX. 
21.00 Le bal du comte d'Orgel 
(film). 

TFJ 
14.26 Le cavalier du desert 
(western) — 20.00 Nieuws. — 
20.30 L'aventure c'est l'aventure 
(film). 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Cartes sur 

table (aktualiteitenmagazine. — 
21.40 Le temps des cathédrales 
(dok.). - 23.25 Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Je sais nen mais je dirai 
tout (film). — 21.50 Nieuws. 

BBC 1 ~ 
15.53 Regionaal nieuws. — 17.40 
Nieuws. — 19.15 Blake's seven 
(SF-f.). - 20.10 Aktualiteitenru-
briek. — 21.25 Welcome Home. 
Johnny Bristol (film). - 22.55 Film-
magazine. — 23.25 Family History 
(f.). - 23.50 Nieuws. 

BBC 2 
18.55 Kunstrubriek. - 2015 Marti 
Caine-show. — 21.30 Portrait of a 
poison (populair-wetenschappe
lijk). 

ITV 
13.00 Nieuws. — 13.20 Regionaal 
nieuws. — 14.30 Then came Bron-
son (tv-film). — 16.15 Filmmagazi-
ne. — 17.45 Nieuws en regionaal 
magazine. — 19.00 The Kenny 
Everett Video-show. - 20.00 
Rushton's Illustrated (show). 

Dinsdag 
18 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ge-
deon (f J. — 18.05 Sesamstraat — 
18.30 Open school. - 19.00 La
chertjes (kortfilmpje). — 19.05 
Gastprogramma. — 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Hitring (show). - 21.05 
Verover de Aarde. — 21.55 Jij of 
wij (kwis). — 22.20 Nieuws. — 
22.30 Voetbal. België—Uruguay. 

BRT 2 
20.10 De wilde oceaanwind is hen 
lief (dokJ. — 20.40 Paradijsvogels 
( f j . — 2125 Het einde van een 
gentleman (film). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Ronduit tv. 
— 19.30 Het ontstaan van de we
reld (dokJ. — 20.09 Land inzicht 
(kwis). - 20.47 EO-aktief. - 20.50 
Tijdsein. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 De 
schone schijn (kunsten). — 22.55 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman (f.). — 19.25 De Muppet-
Show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Buddenbrooks (f J. - 21.30 Brand
punt — 22.05 Drie hoog achter ( f ) . 
— 22.30 Het hooglied van de liefde 
(door Chagall geschilderd). — 
22.55 Vastenoverweging. — 23.05 
Nieuws. 

RTB1 
19.15 Waalse aktualiteiten uit He
negouwen. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Jeux de hasard (tv-spel). — 
21.00 Élémentaire, mon cher Ein
stein (wetenschappelijk magazine). 

RTB2 
19.55 Formule 2 (magazine). — 
21.05 The Muppet Show. - 21 29 
Le monde du cinéma. — 2200 
Nieuws. - 22.20 Voetbal (Bel
gië—Uruguay) 

ARP 
20.00 Nieuws. — 2015 Telespiele. 
— 21.00 Aktualiteitenrubnek. — 
21 45 Die Spezialisten (f.) - 22.30 
Tagesthemen — 2300 Barfuss in 
Koln (pop). - 23.45 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Mann 
von Del Rio (western). — 21.00 
Heute-Journal. — 21 20 Frauen in 
Mannerberufen (reportage) — 
22 00 Apropos film - 22.45 Kaba-
re t chanson, kleinkunst — 2355 
Nieuws. 

P3 
19.45 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws - 20.15 Galene. - 21 00 
Momente — 21 15 Sport kritisch 
— 2145 Mulheim an der Ruhr 
(dok.) — 2230 Vakantie in een 
klub (dok) - 23.00 Nieuws 

LUX. 
19.45 Entre chiens et chats (dokJ 
— 19.55 Aujourd'hui en bref. — 
20.00 L'homme qui valait trois mil
liards (f) . — 21 00 Voyages avec 
ma tante (film). 

TF1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 45 (spel). 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Variété 
(show). - 21.33 Lettres d'un bout 
du monde (reportage). — 22.30 Pi-
casso (portreü — 23.00 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. -
et la pilule (film). 

20.40 Prudence 
- 23.00 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 L'intrépide (film). - 21.55 
Nieuws. 

BBC 1 
6.38 Open universiteit — 19.35 
Life on earth (wetenschappelijke 
reeks). — 20.30 Time of my life. — 
21.00 Nieuws., — 21.25 Rebecca 
(f J. - 22.20 Kunstrubriek. 

BBC 2 
18.55 Who's a clever boy? (dok.). 
- 19.05 Nieuws. - 19.20 The Eu
ropeans (dokJ. - 21.30 Yester
day's witness (f J. — 22,45 Aktuali-
teitenrubriek. - 23.30 Old Grey 
Whistle Test: muzikale show. 

ITV 
13.00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 13.30 Het hedendaags leven op 
het Schotse platteland (f J. - 14 00 
Middagmagazine. — 17.45 Nieuws 
en regionaal magazine. — 21 00 
Hollywood (dokJ - 22.00 Nieuws. 
— 22.30 Southern nieuws extra. — 
22.35 Fear in the night (film). 

Woensdag 
19 MAART 

BRT 1 
15.30 Open School. - 16.00 Stu
deren, hoe leer je dat? — 16.30 
Tip-Top. - 18.15 Gedeon (f.). -
18.20 Alias Smith & Jones (f J. — 
19.12 Standpunten (BSP). - 1945 
Nieuws. — 2010 Europees voetbal 
(reportage). — Mork en Mindy (f J. 
— Puur kuituur., over derden 
(Ludo Bekkers praat met Geert 
Bekaert over Viollet-le-Duc). — 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Muzieksien. 
(film). 

20.55 Carrie 

NEP. 1 
15.30 De goudvis (dokJ. - 15.55 
Dieren van het groene woud (te
kenfilm). - 16.20 Ren je ro t -
17.05 Bassie en Adriaan ( f ) . — 
18.30 Sesamstraat. — 18.45 Toe
ristische tips — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen - 20.00 
Mijn dochter Hildegart (film) — 
21.37 Nieuws - 21.55 Den Haag 
vandaag — 22.10 Panoramiek. — 
2240 Studio sport - 2325 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. *- 18.59 Bonaire (re
portage). — 1925 Kenmerk — 
2000 Nieuws — 2027 Socutera. 
— 20.32 Cleopatra Jones (film) — 
2230 A man called Sloane ( f ) . — 
22 55 Veronica's agenda - 23 02 
Teleac — 2337 Nieuws. 

RTB 1 
1915 Waalse aktualiteit uit Luik-
Luxemburg. — 1930 Nieuws — 
2000 Les visiteurs (sf-f) - 20.55 
Verbruikersmagazine — 22 05 Het 
tijdperk van de komponist (klas
siek). — 22 55 Nieuws en weerbe
richt (tot 32.00) 

RTB 2 
19 55 Voetbal (reportage). - 21 45 
Literair magazine — 22 00 Nieuws 
- 22.20 Arts-hebdo. 

ARP 
1615 Cat Stevens zingt - 17.30 
Hollywood in Kalk (fJ - 17.50 
Nieuws. — 18 00 Die Magermilch-
bande ( f ) - 1830 Amanda Lear 
zingt — 18 40 Die Magermilchban-
de. — 1915 Streeknieuws. — 
2000 Nieuws. — 20.15 Ein Ruck-
kehr (tv-spel). - 21 40 Bilder aus 
der Wissenschaft 

ZPF 
18.20 Dambreuk (reportage) — 
19.00 Nieuws — 19.30 De sportpi-
ramide van de DDR. - 21.00 Heu-
te-journal — 21 20 Drei Engel für 
Charlie (f.) - 22.10 Liegen beel
den werkelijk niet? 

P 3 
18.30 Telekolleg I. - 19.00 In het 
land der 1.000 meren (reportage) 
— 19.45 Regionaal nieuws. — 
2000 Nieuws. - 22.00 Die Knmi-
nalpolizei ra t — 2205 Die zweite 
Frau (film). - 23.40 Nieuws 

LUX. 
19.00 Nieuws — 19.45 Entre 
chiens et chats (dok.). — 19.55 Au
jourd'hui en bref — 20.00 Hit-para
de. — 21 .00 Le bani de poudre (tv-
film). 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(Spel). - 2000 Nieuws. - 2035 
Julien Fontanes. magistrat (fJ. — 
22 03 Literair programma. — 22.50 
Nieuws. — 23.05 Voetbal (over
zicht). 

A 2 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20.35 Nantes —Dynamo Moskou 
(voetbalreportage). — 23.15 
Nieuws. 

FR. 3 
18.00 Travail manuel. - 20.00 
d'Amour et d'eau fraiche (film). — 
22.00 Nieuws. 

BBC 1 
12.45 Nieuws. - 13.00 Middagma
gazine. — 18.55 Maneater all loose 
(film). — 21 55 Sportreportages — 
22.55 Parkinson's talk-show. — 
23.55 Nieuws. 

BBC 2 
19.25 Nieuws en weerbericht — 
19.45 Micro electronics (dok.) — 
20.25 Kunstrubriek - 21 00 Thè-
rése Raquin (f.) 

ITV 
13 00 Nieuws en regionaal nieuws. 
— 14 00 Middagmagazine — 
1445 Het huishouden. — 1545 
Hobson's Choice (talkshow). — 
17 45 Nieuws en regionaal magazi
ne. - 21 00 The Lady (tv-spel) -
22 30 Film of sport - 23 35 Michel 
Legrand (show) 

Donderdag 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 18.00 Ge
deon (f.). — 18.05 Kinderagenda. 
— 1830 De schelmenstreken van 
Gom (f.) — 19 00 Lachertjes (kort-
films). — 1905 Sporttnbune. — 
1945 Nieuws - 2010 Ike (tJ. -
20 55 Panorama — 21.45 Edelman, 
bedelman. schutter, spion (f J — 
2235 Nieuws. 

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 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

BRT 2 
2010 Première - 21.00 Molière 
(f.) — 21.50 Horizon (wetenschap
pelijk magazine). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch (fJ - 19.30 De 
ombudsman Vara's ombudsman 
Fnts Bom hekelt enkele zwakkere 
kanten van het Nederiandse be
stel (Vara). — 2000 Twee voor 
twaalf (kwis). - 20.40 Chili, zes 
jaar na de putsch tegen Allende 
(dokJ. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 2210 Anar
chisme in Nederiand (.öoki. 
23.05 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk (f J. 
- 19.38 De energiekwis. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 De Cikirrie Van 
Gorp-show. — 21.20 De laatste 
ronde (fO - 22.20 Aktua tv. -
23.10 Soap ( f ) . — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Waalse aktualiteiten uit Na
men. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Huisvuil: alles rekupereren? (re
portage). — 20.15 L'évadé (film). 
— 21.50 Le carrousel aux images 
(filmmagazine). — 22.35 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Ctoncert et contrastes (J. 
Haydn) - 22.00 Nieuws. 

ARP 
1615 Das Jahr danach (sociaal-kri
tische tv-film). — 17 50 Nieuws. — 
1800 De zaak Davey Gotten (tv-
film) — 19.15 Streeknieuws. — 
20.00 Nieuws. - 2015 Pro und 
contra. — 21.00 Ein Lied fur Den 
Haag. — 23.00 Tennis (reportage). 
— 0.00 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 1930 Dalli-Dalli 
(vanété). - 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Nieuws uit Oost- en West-
Duitsland. — 22 05 Die Paulskirche 
(tv-film). - 23.30 Adolf-Gnmme-
Preis 1980. — 23.50 Nieuws. 

P 3 
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 2015 Keiner Killt so 
schlecht wie Ich (film) — 21 55 
Kino '80 - 2240 Hinter den 
Schlagzeilen — 2325 Nieuws. 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats (dokJ. 
— 1955 Aujourd'hui en bref — 
21 00 En cas de malheur. 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1944 Les inconnus de 19 h 45— 
2000 Nieuws. - 2030 La fortune 
des rougon (film). — 2128 L'évè-
nement (aktualiteitenmagazine). — 
22.30 Gevaneerd magazine (kunst 
en kuituur). — 23.40 Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws — 20.35 Le passa-
ger de la pluie (thriller). - 22.30 
Première. — 23.00 Nieuws. 

FR. 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 2030 L'éclipse (film) - 2205 
Nieuws. 

BBC 1 
12.45 Nieuws. — 18.55 Milieube
heer in de toekomst (dokJ. — 
1920 Popshow - 21 25 Shadows 
on my skin (tv-spel). — 2342 The 
sky at night (voor amateur-astrolo
gen) 

BBC 2 
2010 Glasgraveur (reeks voor 
handarbeiders) - 2100 Peter 
Skellern (show) - 2215 Cambrid
ge Folk Festival 

ITV 
13 00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1330 Het leven in een flatge
bouw — 1400 Middagmagazine. 
— 14 25 Paardenrennen — 1545 
Vedetten van vroeger vertellen — 
17 45 Nieuws en regionaal magazi-

1830 University Challenge 
(kwis) 
show. 

19 30 The Jim Davidson
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Alan Williams, 
wat is waarheid, wat is fiktie? 

GENTLEMAN 
TRAITOK 

ALAN WILLIAMS 
A speculative novel what i( Philby the nolorioub British spy 

were to choose to defect from Russia 

A l s men in Londen aankomt , 
zonde r op v o o r h a n d te boe
ken, kan men v reemde d ingen 
meemaken . O n s o v e r k w a m 
di t , doo rda t al le ho te ls met 
«normale» pr i j zen u i t ve rkoch t 
waren Een behu lpzame te le
f on i s te reserveerde v o o r ons 
in het Cavend i sh . Toen we er 
aankwamen sch rokken we 
o n s een hoed je van de pr i j 
z e n - M a a r het C a v e n d i s h is 
per fek t , hoe kan het o o k an
ders , a ls je de e r fgenaam bent 
van de Dame van D u k e 
S t r e e t . Van daaru i t be lden 
we A lan Wi l l i ams , met w ie we 
de vo lgende dag a fsp raken . 

Philippa Toomey — van de «The 
Times» was enkele dagen voor 
ons bij Alan Williams geweest 
naar aanleiding van het verschij
nen van zijn roman The widows 
war Toen worstelde hij reeds met 
een depressie en ook nu nog en 
daarbij was er nog de wanhoop 
over het-niet-meer-kunnen-schnj-
ven die hij heeft na ieder af
gewerkt boekt 

Al zijn avonturenromans hebben 
waargebeurde feiten en echte 
personen als basis In The widow s 
war IS dat Eddie Chapman inbre
ker op rust drager van het IJzeren 
Kruis en het Victona Cross Ryan 
de held van de roman was even
eens dubbelspion, nu baat hij een 
«gezondheidsfarm» uit waardoor 
hij betrokken raakt bij de invasie 
van een Caribisch eiland De we
duwe van de gestorven voormali
ge dictator komt als «patiënte» bij 
hem met een drinkprobleem en 
Ryan vindt zichzelf al vlug terug 
als hoofd van de invasievloot 

O o r l o g s v e r s l a g g e v e r 

Alan Williams begon als journalist 
bij de Western Mail, dit bracht 
hem bij The Guardian en de Daily 
Express als oorlogsverslaggever 
en andere gruwelijkheden Hij 
hield echter van het avontuur en 
was gek op z'n beroep 
-Het leven op de redaktie was 
stomvervelend en het leek wel of 
ik met opzet alles verkeerd deed 
Als de hoofdredakteur ons trak
teerde was ik de man die om een 
Pernod vroeg in de plaatselijke 
Pub Zulke dingen zijn niet goed 
voor je carrière » 
Dan verschijnt het eerste boek 
Long Run South (Commando naar 
het Zuiden) over de Algerijnse 
oorlog HIJ had toen nog nooit een 
voet in Algerije gezet, hij schreef 
het t)oek volkomen uit zijn hoofd 

in een moment van vertwijfeling 
Maar de Daily Express waar hij 
ondertussen zijn heil had gezocht 
zond hem onmiddellijk naar dat
zelfde Algerije en «Sinds ik mijn 
boek had geschreven was er nog 
met veel veranderd» 
Zijn volgend boek Barbouze (ver
taald als Barbouze en Het Gehei
me Leger) «had bepaald sukses 
het bracht me een hele bom geld 
op» was er het resultaat van Alan 
Williams vertelt het ijselijke ver
haal dat wanneer hij met de Fran
se AFP-korrespondent en het 
hoofd van AP van een perskonfe-

galerij 
• Van 14 tot en mat 16 maart 
stelt de graficus Herman Baert 
(Zedelgem) tekeningen, akwa-
rellen, lito's, kleinskulpturen en 
juwelen ten toon in Holiday In, 
Boeveriestraat 2 te Brugge 
Open van 10 tot 19 u 
Het werk van Baert is sterk ero
tisch geïnspireerd met de 
vrouw als centrale figuur Het 
vergt moed, om deze strekking 
vol te houden tegen een burger-
h|ke moraal, die meestal op 
schijnheiligheid neerkomt In de 
loop der jaren evolueerde het 
werk van Baert van zware, over
laden en zeer gedetaillee.de te
keningen naar een gesubli
meerd spel var lijnen en vor-

Kim Philby, de echte en die van 
Alan Williams. 

rentie kwam. zijn auto tsedolven 
onder het zand vond, waarin het 
woordje barbouze stond geschre
ven 

Barbouze betekent spion voor de 
Franse regenng «Ik was 26 op dat 
ogenblik Ik werd er helemaal koud 
van Als men er werd van beschul
digd een Barbouze te zijn, kon 
men er zeker van zijn dat men de 
volgende dag in het dodenhuisje 
lag >' Het hoofd van AP, een Duit
ser, had een direkte lijn met het 
Vreemdelingenlegioen (waarbij de 
hoge omes meestal Duitsers wa
ren) en hielp hem uit deze miserie, 
maar met zonder moeilijkheden 

De meeste ervan in Noord-Afrika, 
maar ook met de Engelse, Franse 
en Arabische regeringen en met 
de Daily Express De b)OOt was he
lemaal aan echter toen hij — 
doorgedrongen tot bij generaal 

men, waarin zelfs een punt niet 
meer te verplaatsen valt 

• Chris van Dessel en Zr Van-
derlinden stellen tentoon in het 
Biblioteekcentrum van Duffel, 
Bruul (zeefdruk en sierkunst) 
Toegang van 14 tot 18 u op 15, 
22 en 29 maart, van 10 tot 
12 u 30 en van 14 tot 18 u op 16, 
23 en 30 maart Opening vrijdag 
14 maart om 19 u 45 

• Frank Vandenberghe stelt 
recent werk tentoon in Grafiek 
50, Kapellestraat 31 te Wakken 
Tot 13 apnl dagelijks van 14 tot 
18 u, zaterdag van 10 tot 
13 u 30 Zondag dicht 
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Salan — geen schnjfgerief bleek 
bij te hebben 

K im Philby, meesterspion 

The Beria Papers handelt over het 
schrijven en verkopen van het 
verzonnen dagboek van Bena, 
hoofd van de Russische geheime 
politie De enkele mensen die deze 
stunt in elkaar boksen, zullen wor
den gejaagd door KGB, pnvaat 
detectives, gangsters en CIA De 
politieke achtergronden zijn zo 
juist weergegeven, dat men zou 
kunnen denken dat het om een 
waar gebeurd verhaal gaat 
Gentleman Traitor (Heerlijke ver
rader) IS het fiktieve verhaal van 
een Kim Philby die terug wil over
lopen naar het Westen Alan Wil
liams IS ervan overtuigd dat Philby 
een heleboel informatie zou kun
nen verschaffen waarvan het En
gelse establishment met wil horen 
— ook de naam van de Vierde 
Man — en dat heeft hij weggebor
gen in een Zwitserse bank 
«Ik ontmoette hem in Beiroet — 
toen was hij nog journalist Hij 
leende regelmatig de schrijfmachi
ne van Neal Ascherson, en een 
journalist die dat moet doen is bad 
news HIJ hing straal bedronken 
over de bar en bij de woorden 
«Kim het is jouw rondje nw was 
hij plots klaarwakker en bestelde 
een rondje in onberispelijk Frans » 
Met voorouders uit Wales en Ier
land — zijn vader was de auteur 
van Spel met het noodlot een to
neelspel dat meermaals werd ver
filmd — IS het bijna natuurlijk dat 
Alan Williams een begaafd vertel
ler IS met een grote voorraad 
bloemrijke verhalen over de meer 
gnmmige zijde van het internatio
naal journalisme, dit alles gebracht 
met een geniale mimiek, die aan de 
Schot uit Daar komen de schut
ters herinnert Zijn donkerblauwe 

ogen openen zich wijd als hij iets 
interessant vertelt 
Nadat hij, net als zovelen, de zak 
kreeg bij de Daily Express, had hij 
wel een nostalgisch verlangen 
naar journalistiek en journalisten 
«In de bar in het Continental Hotel 
in Saigon of in een afgelegen 
streek in Algerije, ontmoette je vijf 
of zes intelligente en duidelijk uit
gesproken heren die lichtjes gek 
waren, dat waren journalisten •> 

De f i lm in de schuif 

Ongeveer ieder jaar schnjft Alan 
Williams een boek en een ervan 
werd verfilmd Snakewater (Slan
genwater), waann drie mannen en 
een vrouw op zoek gaan naar een 
schat in de Zuidamenkaanse jun
gle 
« Voor die tijd, 1964, kreeg ik er for
tuin Ik ben de film achteraf gaan 
bekijken, ik geloof dat het zowat 
de slechtste is die ik ooit heb ge
zien Van mijn boek bleven slechts 
de namen over Maar er was toch 
een positieve zijde de film werd 
opgenomen in Zuid-Amerika en 
daar was ik nog nooit geweest 
Wat film betreft heb ik pech, ik ver
kocht verscheidene van mijn ro
mans aan filmhuizen, maar daar 
blijven ze in de schuif steken Ri
chard Burton o a dreigt steeds op
nieuw dat hij een film wil maken 
van mijn Tale of the Lazy Dog 
(Operatie Luie Hond), die zich he
lemaal in Ierland afspeelt en de 
IRA tot onderwerp heeft 
The Purity League, ook versche
nen als The Brotherhood, gaat 
over een rechtse samenzwering 
om de wereld te zuiveren van sex 
en drugs en rock en roll Het is het 
minst goed ontvangen boek 
Dan komt Sjah-Mak (Sjah Mak) 
Monsieur Pol krijgt van een rijke 
sjah van een oliestaat, de opdracht 
hem te doden Pol werft een ben

de huurlingen waaronder ook 
Sammy Ryderbeit, die reeds in an
dere boeken van Alan Williams 
aantreedt net zoals Monsieur 
Pol» 

Pol i t iek tussen in 

The widow's war geeft een goed 
beeld over zijn politieke inzichten 
«Ik heb geen vooropgezette poli
tieke mening maar ik was — en 
ben — steeds geschokt door de 
idee dat links en rechts hetzelfde 
zijn als ze extreem worden — ze 
trekken elkaar aan als de twee te
genpolen van een magneet Peron 
biologeerde en hypnotizeerde bij 
zijn terugkeer — na 17 jaar waarin 
Marxisten en Leninisten elkaar 
omver kogelden — links en rechts 
tegelijk en maakte van hen nog en
kel Peronisten Ik ben nooit in 
Cuba geweest — alhoewel ik veel 
Havanna's rook en voorstel om 
hen taksvrij te maken — en ik ge
loof dat het met Fideel ook zo is » 

Niettegenstaande zijn angst om 
niet-meer-te-kunnen-schrivjen, is 
zijn nieuwste obsessie, zijn vol
gende boek De plot kreeg hij om 
vier uur in de morgen bij het lezen 
van Hitlers tafelgesprekken, een 
ontzettend vervelend boek Na 
een lange uitweiding over de En
gelse public schools, laat Hitler en
kele woorden vallen over het met 
in moeilijkheden zijn met de olie
voorraad 
«Hoe kan daf^ Hoe konden de 
Duitsers doorgaan tot mei 1945, 
nadat de Russen reeds in 1944 de 
Roemeense olievelden verover
den"^ Ik denk dat ik het Dead Se
cret noem, maar misschien doet 
dat teveel denken aan Dick Fran
cis Nou, ik zie nog wel Ik zou wil
len starten met een fiktief inter-
'view met Speer, waarin hij me de 
wenk geeft Ik was student in Hei
delberg, ik weet waar zijn huis is 
en hoe het is mgericht Gespreid 
ken met advokaten over dit inted 
view leveren allemaal hetzelde 
antwoord op «Wel Alan » 

Windmolens en blok 

Maar op dit ogenblik staat hij voor 
het blok Vroeger hielpen daar
voor nogal eens extreme dingen, 
zoals een week naar bed gaan of 
zoiets, maar sinds hij huwde met 
Antonia en een zoon heeft Owen, 
IS er veel veranderd Zou hij op
nieuw iemand uit het Oostblok 
smokkelen, zoals hij vroeger 
d e e d ' Alan Williams is er met 
meer zo zeker van Hij houdt zich 
nu met meer huiselijke dingen be
zig Zo begon hij in 1971 windmo
lens op schaal te maken, waarvan 
een in het raam van zijn huis staat 
en ons de weg wees 
«Het IS een bezigheidsterapie Ik 
ben gefascineerd door achttiende
en negentiende-eeuwse architek-
tuur en alles in een industriële 
windmolen is er met een speciale 
reden In ieder geval helpt het zeer 
goed en geeft het de kans om nog 
meer dingen te bedenken » 
Na nog even de prachtige, tot in 
de kleinste details uitgewerkte 
windmolen van zowat 1,20 meter 
hoog, te hebben gekeurd, verlaten 
we Alan Williams en hopen dat het 
blok waarvoor hij staat vlug ver
dwenen zal zijn Maar ja, Gods mo
lens malen langzaam 

Dag Goldwyn 

Commando naar het Zuiden Het geheime 
leger Heerli|ke verrader Slangenwater 
The widows war (voorjaar 79) The Bena 
Papers (najaar 79) bi| Soethoudt Sjah Mak 
(bi| Het Spectrum) Operatie Luie Hond (bi| 
Zuid Hollandsche UM) The purity League 
(bi| Blond S Briggs) 
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„Salamanders" bij de vleet 
We kregen weer een vrachtje 

Salamanders van de Nederland
se uitgeverij Querido. Van Muriel 
Spark is er Juffrouw Brodles 
beste jaren (The prime of miss 
Jean Brodie) — vertaling in het 
Nederlands door W.A.C. Whit-
lau). De heldin van dit verhaal is 
een wat excentrieke lerares, die 
haar zes meest geliefde leerlin
gen over allerlei wetenswaardigs 
onderhoudt, haar eigen liefdesle
ven inbegrepen. Dat leidt even
wel niet tot ontsporing van dit ty
pisch vrouwenverhaal. 

Madama Tussaud in Berch-
tesgaden van Jaap Harten legt 
de sfeer vast van de fascineren
de zestiger jaren. Het eerste deel 
speelt zich af aan de Walletjes, 
waar de schrijver zijn kontakt met 
de snolletjes Polly en Rosa (reeds 
bekend uit vorig werk van Har
ten) hernieuwt 

Dat gebeurt met Mokumse hu
mor, al komt aan de gezelligheid 
een einde door het verschijnen 
van de Duitse zakenman Günter 
K. uit Berlijn, wat reminiscenties 
oproept aan de bezettingstijd. 

het tweede deel is het verslag 
van een driedaags bezoek van 

Ilse Hess, echtgenote van Rudolf 
Hess, die haar visie op Hitler, Eva 
Braun, Mussolini en andere voor
aanstaanden uit dit tijdperk ten 
beste geeft. Het derde en laatste 
deel van dit onderhoudend boek 
gaat over Hess, Hiro Hito en Wim 
Kan... 

Laatst ging ik spelevaren 
door Alfred Kossmann is het re
laas van een ongeval dat de 
schrijver overkwam en waarbij, 
hij ernstig gewond werd. Op dit 
accident volgde een lange perio
de van angst, levensgevaar en 
doodsdromen. Hij beschrijft de 
konfrontatie met zijn familie en 
vrienden en met zijn omgeving 
(o.a. de Amsterdamse Jordaan). 

Het was een unieke ervaring 
met uiteraard een sterk overko
mende autenciteit 

Goena-Goena van P.A. Daum 
(Maurits) is een verhaal van 
«zwarte kunst», dat in 1889 ver
scheen en in 1936 werd herdrukt 
met een inleiding door E. du Per
ron, die Goena-Goena een van de 
gaafste romans van Daum noem
de, met een van de eenvoudigste 
intriges. Dit boek schept een 
beeld van de koloniale overheer

sing in Nederlands-Indië. Slechts 
tijdens een reis naar de zuidkust 
neemt de auteur kontakt met de 
inheemse bevolking, wat meteen 
de «zwarte kunst» laat opdoe
men. Men heeft Daums werk aan 
dat van Couperus (vooral diens 
«De stille kracht») vergeleken, 
o.m. Couperus dodelijke ernst te
genover de relativerende opmer
kingen van Daum, zelfs waar hij 
voor een mysterie staat (wat in
tussen minder mysterieus aan
doet dank zij de vorderingen van 
de parapsychologie) doch niette
min zijn gevoel voor humor duch
tig laat gelden. 

P.A. Daum schreef onder de 
naam Maurits en werd in 1850 te 
Den Haag geboren. Hij was amb
tenaar bij de Rijksspoorwegen, 
publiceerde enkele novellen en 
werd redakteur bij «Het vader
land»; in 1898 vertrok hij naar Ba
tavia, waar hij redakteur bij «Het 
Bataafs Nieuwsblad werd. Hij 
schreef zijn Indische romans in 
nog geen tien jaar tijd. Nog geen 
vijftig jaar oud overleed hij in 
Laag-Oeren. 

Prijs per deel: fl/6,50. Em. Querido's Uit
geverij BV - Singel 262 - Amsterdam. 

waar Vlaamse 
automobilisten 

Thuis zijn... 
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STAGE TRADITIONELE 

Na het suksesin 1978 werd beslo
ten een tweede uitgave van deze 
stage te plannen. De deelne-
mingsprijs blijft gehandhaafd op 
3.500 fr. Volgende sessies zijn 
gepland: hommel (Gaby Boone 
van het Brabants Volksorkest), 
doedelzak (Herman Dewiü, draai-
lier (Mare Anthony), viool (Jos De 
Braeckeleer), diatonische harmo-
nika (Wilfried Monnen van 't 
Kliekske), zang (Wannes Van de 
Velde), instrumentenbouw (Lode 
Bauwens) en dansatelier (Renaat 
van Craenenbroeck) van «Lange 
Wapper-volksdansgroep). 

Elke deelnemer dient zich in te 
schrijven voor één bepaalde ses
sie. Buiten de sessie worden in de 
vooravond en 's avonds bijaktivi-

teiten voor de deelnemers voor
zien zoals het maken van eenvou
dige instrumenten, lezingen i.v.m. 
liederen of instrumenten en 
avondkoncerten met o.a. Jos Van 
Immerseel en de Groep Pandora. 

Wie belangstelling heeft om 
aan deze stage deel te nemen, 
kan alle nadere inlichtingen en de 
inschrijvingsformulieren beko
men op het ANZ-sekretariaat, 
Vrijheidstraat 30-32 bus 14, 2000 
Antwerpen, tel. 031-37.93.92 of 
031-37.96.43. 

De stage begint op 1 mei om 
10 u. en loopt tot 5 mei om 17 u. 
Ze gaat door in het Centrum Des-
telheide 36 te Dworp in Vlaams-
Brabant. 

Met het vijfentwintigste deel ver
scheen stipt op tijd het laatste 
deel van dit groots opgezette 
werk. Stiptheid is het voorrecht 
van de prinsen. Welnu vijfentwin
tig maal naeen verscheen een 
boekdeel van de GNLE om de 
vier maanden. Dit is op zichzelf al 
een hele prestatie, waarmee al
leen daarom de uitgeverij en haar 
medewerkers geluk gewenst mo
gen worden. 
Deel 25 bevat 14.829 trefwoor
den, 2.301 illustraties en 46 kaar
ten in zwart-wit, 24 bladzijden il
lustraties in kleur, waaronder 8 
kaarten, en een transparant. Het 
laatste deel wordt afgesloten 
met een bibliografie. 722 bladzij
den. 
Het laatste woord in dit boekdeel 
is Z.Z.W. of zuidzuidwesten. De 
laatste vermelde persoon is Frans 
van den Zype of in het Latijn Fran-
ciscus Zypaeus, geboren te Me-
chelen in 1580 en te Antwerpen 
overleden in 1650. Hij was van be
roep jurist en werd bisschoppelijk 
sekretaris te Antwerpen in 1604. 
Hij schreef een handboek voor 
kerkelijk recht «Jus pontiticium 
novis» (1620, Nieuw pontificaal 
rechü. Hij is ook auteur van «Noti-
tia juris belgici», 1635 of «Kennis
making met het Belgisch recht». 

Zijn werken zijn belangrijk voor de 
studie van de rechtsinstellingen in 
de Spaanse Nederlanden. 

Het eerste woord in deze laatste 
aflevering is Wad of doorwaadba
re plaats. 

Er wordt een uitgebreide plaats in
geruimd voor bij voorbeeld de 
provincie West-Vlaanderen met 
gezicht uit de voornaamste West-
vlaamse gemeenten. 

Inleidend wordt de bureauredaktie 
voorgesteld, die onder leiding 
stond van de heren L. Nagels en 
dr. L. Vande Schoor. Verder de le
den van het redaktiesekretariaat, 
van het gewoon sekretariaat, de 
kopijverzorging, de korrektie, de 

bibliografie en de lay-out. Er is ook 
een lijst van de voornaamste 
medewerkers, ongeveer 800, voor 
het merendeel uiteraard Vlamin
gen en Nederlanders, maar ook 
Fransen waarvan de bekendste 
André Maurois zal zijn. 

Hoewel als basis vertrokken van 
een Franse encyclopedie is deze 
GNLE tot een volwaardige Neder
landse uitgave gegroeid, die we 
warm kunnen aanbevelen, want 
overzichtelijk, sober maar ook 
smaakvol voorgesteld en onge
twijfeld met een streven naar vol
ledigheid en exactheid. 

Uitgave van Heideland-Orbis NV, Hasselt 
en Scheltens & Giltay NV. Den Haag. Deel 
2b. WAD-ZZW. Prijs ingebonden: 1.725 fr. 

/ / De Doodshoofdvlinder if 
Deze nieuwe roman van Jan Wol
kers (bekend om zijn «Turks 
Fruit», kort na zijn verschijnen op 
de boekenmarkt verfilmd, wat 
eveneens tot de bekendheid en 
de waardering van en voor het 
boek bijdroeg) getuigt van een lite
raire njpheid zodanig dat indien 
Wolkers slechts dit boek geschre
ven had, hij evenveel waardering 
zou geoogst hebben als nu. 
«Doodshoofdvlinder» is een ro
man die er geen is. Er is geen ei
genlijk verhaal, tenzij men de be-
schnjvng van de dagen tussen 
het overlijden van de vader en 
diens begrafenis een verhaal zou 
willen noemen. Wat er van zij, wij 
hebben het boek bijna in één 
adem gelezen, zo sterk weet ons 
de auteur te boeien in deze sfeer 
van leven en dood met een haar
scherpe waarneming en ontleding 
van de ik-figuur, die Paul wordt ge
noemd, van de moeder en andere 
broers en zusters. De overleden 
vader leeft na in de herinnenng 
van zijn kinderen en van zijn 

vrouw, die er echter afwezig bijzit 
en de dood van haar man als een 
niet te geloven misverstand be
schouwt. Hoe sterk weet Wolkers 
de duffe sfeer van de sterfkamer 
te doen aanvoelen, eindpunt van 
een burgerlijk bestaan, dat feitelijk 
zoals de meeste levens in een aan
eenrijgen en mekaar opvolgende 
kleine feiten is, die echter onder 
deze meesterhand een veel groter 
volume en een veel grotere inten
siteit verwerven. We hebben nog 
maar zelden een zo indnngend 
psychologische ontleding gelezen. 
Wel mogen we veronderstellen 
dat het om een autobiografische 
ervaring gaat, wat toch moet blij
ken uit de kaleidoskopische ge
voelens en gedragspatronen. 

Met deze Doodshoofdvlinder 
heeft Wolkers met één slag zijn 
ietwat tanend schrijverschap 
weer naar een hoog peil toe ge
schreven. 

— BB-Literair, De Bezige Bij, 
256 biz., geb. 30 gulden. 
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Het spel en de knikkers 
Jan Mulder, de eens hoog gewaardeerde 
middenvoor van Sporting Anderlecht, is 
een getalenteerd columnist. Wekelijks 
schrijft de Fries een graag gelezen bij
drage voor «De Volkskrant». Hij behan
delt daarin uiteenlopende onderwerpen 
maar de ontwikkeling in en om de voet
balsport houden uiteraard het meest zijn 
aandacht gaande. Jan werkte destijds 
ook mee aan het televisieprogramma 
«Het spel en de knikkers». Het verband 
tussen voetbal en geld, spelkwaliteit en 
geld, publiek en geld werd door hem ge
regeld onderzocht of zijdelings bespro
ken. Wij dachten er vaak aan in de voor
bije dagen. Eerst bij de interland België-
Luxemburg. Daarna bij het aanschouwen 
van de Europacupduels op televisie. 

Zondag jl. in Beringen. Het publiek laat 
zich slechts zelden bedriegen. Je kunt 
het okkasioneel maar nooit blijvend mis
leiden. Het gedraagt zich op lange ter
mijn bovendien altijd rechtvaardig. Onze 
klubs beginnen het te ondervinden» 

• EVENWICHT - Toen wij voor een 
paar weken trainer Urbain Haesaerts 
van SK Lokeren laakten om zijn onbe
zonnen uitlatingen aan het adres van 
de scheidsrechters voegden wij daar
aan toe dat bij de eindafrekening de 
balans van voor- en nadelige scheids-
rechterlijke beslissingen doorgaans in 
evenwicht staat. Wij dachten eraan 
toen scheidsrechter Verhaeghe in de 
wedstrijd Beerschot-Lokeren de gelijk
maker van thuisspeler De Weerdt an
nuleerde. De plaatselijke aanhang 
voelde zich door deze beslissing gedu
peerd. Wij hebben desbetreffend geen 
verklaring van trainer Haesaerts ge
hoord of gelezen-

• REVANCHE - Winterslag speelt 
een bijzonder sterke terugronde. Dat 
heeft Standard Luik op zijn beurt on
dervonden. De Luikenaars wonnen in 
de heenronde met- 12 — 0 tegen de 
Limburgers. 
Tainer Waseige, oud-oefenmeester van 
Standard (en bij zijn vertrek door Ro
ger Petit met een ezelsstamp bedacht), 
heeft maandentang zitten kniezen om 
die vernederende verltescijfers. Zater
dag jl. voelde hij zich zegedronken 
toen zijn -vieze mannen- met de Rou-
ches afrekenden: 1 —0. 
Meteen de eerste nederlaag van de 
Rouches in de terugronde. Met dit re
sultaat werden (voor zover dit nog no
dig was) twee bewijzen geleverd: in de 
voetbalsport bestaan geen voorbe
stemde winnaars en_ het meester
schap van een ploeg is de resultante 
van het surplus aan talent In Winter
slag miste Standard Sigurvinsson. De 
Luikenaars werden op slag een dood
gewone ploeg. Zoals Anderlecht zon
der Coeck. Zoals Lokeren zonder Lu-
banski. 

• SENSATIONEEL - Het te Long-
champ georganzieerde wereldkam
pioenschap veldlopen was ongemeen 
spannend. In de laatste kilometer 
stormden beurtelings drie atleten ze
gezeker naar de eindstreep. Eerst 
scheen de Brit Nick Rose ongenaak
baar Hij had het l<oersverloop be
heerst en liep afgescheiden de laatste 
kilometer in. Als een sneltrein evenwel 
stoof de Duitser Orthmann hem voor
bij. Die was gewoon niet bij te houden. 

Alsof het allemaal nog niet genoeg was 
l(wam de Amerikaan Craig Virgin op
zetten. Hij perste er een spurt uit van 
een 400 meter-loper Rose en Orth
mann schenen stil te staan. Via de tele
visie kon men het rechtstreeks bele
ven: sport van de bovenste plank. 
Twee atleten waren na afloop van de 
race diep ontgoocheld: de Belg Schots 
(vierde) en de Ier Tracey (achttiende). 
De Belg omdat hij ervoer dat hij mits 
enige training — hij miste enkel ba
sissnelheid in de slotkilometer — een 
tweede wereldtitel had kunnen pakken. 
De Ier omdat hij een droom zag ver
zwinden: voor de derde opeenvolgen
de keer wereldkampioen worden-
Die droom werd evenwel werkelijkheid 
voor de Noorse atlete Crete Waltz. Zij 
domineert al drie jaar lang het vrouwe
lijke veldloopwereldje. De Belgische 
meisjes presteerden anders onder
maats: Marleen Mols werd achtender
tigste en- eerste Belgische! 

• ONTKNOPING - In de zaalsport-
kompetltie nadert men de ontknoping. 
In het basketbalkampioenschap zijn de 
laatste vier zo goed als gekend: Stan
dard, Fresh Air, Fleurus en Racing Me-
chelen zullen in de play offs (halve fina
les en finale met heen- en terugwed
strijden en eventuele beslissings
matchen) moeten uitmaken wie kam
pioen wordt In volleybal schijnt nog 
enkel het verrassende Kruikenurg 
Ruisbroek te kunnen bedreigen. In 
handbal blijven twee titelkandidaten 
over: Avanti Lebbeke en Sasja. 

• TWEELING — Het ziet er naar uit 
dat Roger De Vlaeminck weer de beste 
Belgische wielrenner van het klassieke 
voorseizoen zal worden. Roger ver
keert blijkbaar In uitstekende kondltie. 
Hij is mentaal ook duidelijk opgeladen. 
Hij stapelt de overwinningen bijgevolg 
op. Maandag jl. versloeg hij zijn twee
lingbroer Francesco Moser een twee
de maal in de eindspurt van een rit van 
de Tirreno-Adriatico. De duels tussen 
Roger en Francesco vormen een 
hoofdstuk apart in de geschiedenis 
van de hedendaagse wielrennerij. De 
twee gunnen elkaar het licht in de ogen 
niet Bovendien ontlopen ze elkaar zo 
weinig in aanleg en temperament dat 
vrijwel elk duel in de eindspurt wordt 
betwist Francesco heeft wellicht meer 

macht Roger meer zuivere snelheid. En 
dit laatste is In de gegeven omstandig
heden vaak het meest lonend. Zondag 
in Milaan-Sanremo zullen de aartsriva
len wel konstant In mekaars omgeving 
fietsen. Roger oogt naar een derde op
eenvolgende overwining in de Prima-
vera. Hij zal het evenwel erg moeilijk 
krijgen want de uitgesproken favorle-
tenrol wordt hem nu zeer zeker opge
drongen. 
Terwijl in de Tirreno-Adriatico Moser 
en De Vlaeminck de publiciteit «op
strijken» slaagde wereldkampioen Jan 
Raas erin de almaar nadrukkelijker ver
loederende Parijs-Nice overhoop te 
zetten. Nadat een paard In de rit naar 
Villefranche-en-Beaujolais de rust in 
het peloton was komen verstoren wei
gerde een op neutralizatie (wat toch 
voor de hand lag) wachtende wereld
kampioen nog serieus verder te fiet
sen. Hij sleurde drieënveertig andere 
renners mee In het verzet (fietsen aan 
een slakkegang). Raas en negen ande
ren werden uitgesloten. Onder hen 
geen Fransen-
Twee konklusies: Raas blijft een eigen
zinnige en buiten het eigen land weinig 
populaire wereldkampioen. Men houdt 
doodgewoon niet van de koele, grimmi
ge Zeeuw. De Fransen blijven onverbe
terlijke chauvinisten. In geen ander 
land zou iemand het in zijn hoofd halen 
dergelijke selektieve, vooringenomen 
maatregelen te treffen. Maar renners 
slikken doorgaans alles. 

Lachen of schreien? 

De KBVB had op geen inspanning geke
ken Het had zijn persvazallen opgetrom
meld om de «battage» rond Belgie-Luxem-
burg maximaal te verzekeren. De match 
werd «opgeklopt» tot een volwaardige in
terland Op weg naar Italië een eerste, niet 
te miszetten stap. Resultaat: meer spelers 
op het veld dan mensen achter de omhei
ning in de ijskoude Heizel Een kankatuur. 
Welverdiend. 
Zondag jl. dachten we te Beringen terug 
aan een andere Beringen-Anderlecht We 
zaten voor tien jaar, of was het nog vroe
ger, op een nngstoel achter de goal. Een 
stampvol stadion. Ondanks Anderlecht 
toen ver voor lag in de race naar de titel. 
Maar het Anderlecht van toen kon wat la
ter zien tegen ploegen die zelf ook wat 
probeerden te tonen.. Dat is in het heden
daags voetbal duidelijk voltooid verleden 
tijd. De gevolgen zijn er dan ook naar. In 
Benngen kon men een kwartier voor de af
trap nog tnbunekaarten kopen. 10.000 kij
kers in een stadion dat er ruim 15.000 kan 
bevatten. En dit ondanks Anderlecht zijn 
laatste titelkansen waagde en libero Ray
mond Jaspers tegen zijn oorspronkelijke 
klub speelde. 

De kijkers die toch betaalden kregen een 
spectaculair scoreverloop. Maar het spel-
vertoon was niet navenant. Integendeel. 
Het gehandicapt Beringen liet weinig zien. 
Anderlecht nog minder. Zet daar de kwart
finales van de Uefacup tegenover: vier 
winnende Duitse klubs. Een unicum in de 
voetbalgeschiedenis Meer dan waar
schijnlijk niets dan Duitse teams in de hal
ve finales. Hoe kan dat? Zijn de Duitsers 
dan meer begaafd dan andere voetbal
lers? 
Niets wijst daarop. Maar in de breedte 
overtreft de kracht van het Duitse voetbal 
elke tegenstand. Omdat de Duitse klubs 
nooit het respekt voor de betalende kijker 
hebben verloren. Zij gaan altijd voluit. Ne
gentig minuten lang. St-Étienne-Mön-
chengladbach. De Borussen lopen binnen 
vijfenveertig minuten tot 0—4 uit. Zie je 
gelijk welke Belgische klub in St-Etienne 
0—1 voor geraken. Wat dan? Het respekt 
voor de scheidsrechter. Beslissingen wor
den zelden aangevochten. Gele en rode 
kaarten worden geschuwd als de pest 
Omdat de daaraan vastzittende sancties 
ongemeen zwaar zijn. Straffen voor zes, 
acht, tien en twaalf weken vormen geen 
uitzondering in Duitsland. Het gevolg is na
tuurlijk dat er eerlijker wordt gespeeld. Dat 
eerlijke spel laat de ontwikkeling van talent 
toe. 
Zover heeft men in de Guimardstraat nog 
niet gedacht De scheidsrechters blijven 
de gevangenen van het Uitvoerend Komi-
tee. En dat komitee bestaat uit klubleiders. 
De cirkel is rond. Niemand geraakt er uit In 
Duitsland heeft men het zover niet laten 
komen. 
Daarom zijn we blij dat Mönchengladbach, 
Stuttgart, Frankfurt en Bayern München 
waarschijnlijk de halve finales zullen spe
len. Het stemt de bondsbazen misschien 
tot nadenken. Want voor de knikkers zijn 
ze gevoelig. En de knikkers komen er met 
behoorlijk spel En behoorlijk spel is enkel 
mogelijk met arbitrage die talentspelers 
beschermt Daar mogen de betrokkenen 
zich eens over bezinnen. 

Verantw. uitgever: 
VIc Anciaux, Houba de Strooperlaan 
142, 1020 Brussel. 
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Nationaal VUJO-weekeinde 
Kortrijk 15-16 maart '80 

VUJO viert blikken jubileum! 
Het «blikken» jubi leumjaar van 
V U J O s ta r ten w i j me t een nat io
naal w e e k e n d ove r «Kleinschal ig
heid- mode l len en akt iemiddelen» 
en me t een mie te rse instuif 
O m d a t g o e d e wi jn geen k rans be
hoef t , w e t e n wi j dat d e belangste l 
l ing g roo t zal z i jn W i l je er dus o o k 
bi j z i jn, schr i j f dan als d e b l iksem in 
en schr i j f het ve rschu ld igde be
d rag ove r o p d e bankg i ro 435-
0256851-75 van V U J O me t ver
meld ing «Weekend-Kor t r i j k» . 

P r o g r a m m a 

Z a t e r d a g 15 maa r t : 
10.00 aankoms t en kenn ismak ing ; 
1 0 3 0 jaarplanning 10 jaar V U J O , 
14.00 Kle inschal ige mode l len en 

akt iemiddelen»: inleiding 
d o o r Je f U lburghs ( W e r e l d -
scho len , G e n k ) , 

1 7 0 0 besprek ing in w e r k g r o e 
p e n , 

20.30 Jubi leuminstu i f in «Chips», 
D o o r n i k s e s t e e n w e g 197 te 
Kort r i jk . 

Hoe 
«Groeningheheem» 
vinden? 
De E-3 richting Kortr i jk nemen. 
Afslaan aan de uitrit r ichting 
Kortri jk-Centrum. Deze baan 
volgen, voor de viadukt die over 
de baan loopt, rechtsaf slaan. 
200 m verder Is er een rondpunt, 
linksaf slaan. Vervolgens de 
eerste straat rechts Inslaan, dit 
Is de VeldstraaL Tot aan de St -
Antoniuskerk ri jden, dan rechts 
en daarna de eerste straat links. 
Dit is de Passlonistenlaan waar 
het Groeningheheem zich be
vindt. 

Z o n d a g 16 maar t : 
10.00 akt ies p lannen en v o e r e n , 
1 3 3 0 vo rm ing mi l i tanten r o n d 

konk re te v o o r b e e l d e n , 
1 6 0 0 «De V U . een rechtvaard ig -

heidspart i j?», t oesp raak 
d o o r T o o n V a n Ove rs t rae -
t e n , 

18.30 einde. 

Praktika 
W a a r ? J e u g d h e r b e r g «Groenin
gheheem», Passlonistenlaan 1A te 
Ko r tn j k 

D e e l n a m e p r i j s ? 250 fr. 
s o o n 

per per-

Meebrengen? Lakens en s laapge-
rief Lakens k u n n e n ook g e h u u r d 
w o r d e n , maar dan w e l voo ra f 
meede len aan sek re ta r iaa t 

ZO ZIET DE VU HET 

Bronnen van ons natiebesef 
Dat iedere beweging zich moet toet
sen aan haar bron is duidelijk. Daar een 
beweging niet mag stilstaan en, met 
het oog op heden en toekomst, voort
durend moet bewegen is eveneens 
duidelijk 

Er zijn oudere Vlaams-nationalisten of 
nationalisten-histonci die de bron van 
het Vlaams-nationalisme nogal eenzij
dig willen situeren of die menen dat het 
had moeten stilstaan bij vroegere ver
schijningsvormen Ik heb b v sterk de 
indruk dat de nationalisten in de jaren 
dertig zich in feite met veel minder zou
den tevreden gesteld hebben dan wat 
WIJ nu minimaal eisen Alle extreme teo-
rieen ten spijt boksten zij met zoveel 
tegen de Belgische geldmuur 
In hun programma zat geen precieze 
blauwdruk van een Vlaamse Staat 
Vlaanderen is misschien minder luid
ruchtig dan vroeger (spijtig O, maar 
deskundiger 

Ons nationalisme is een brede stro
ming geworden afkomstig uit verschil
lende bijrivieren en bronnen en het 
wordt steeds uit nieuw aangeboorde 
bronnen gevoed 
Van het Vlaamse natie-besef bestaan 
ongetwijfeld sporen reeds in de misti
ge Middeleeuwen, maar dat was voor
al natiebesef van het graafschap 
Vlaanderen en van het hertogdom 
Brabant 

Algemeen-Vlaams natiebesef werd 
pas duidelijk vóór en na het ongeluks
jaar 1830 Na deze niet-glorieuze revo

lutie betoogde J F Willems, de vader 
van de Vlaamse Beweging, dat wij van 
Nederlandse nationaliteit zijn 
HIJ was de eerste die daarbij het on
derscheid maakte tussen de staatsna-
tionaliteit en de volksnationaliteit 
Dit bewustzijn bleef beperkt tot een 
dunne intellektuele elite 
BIJ andere volkeren die vroeger een ei
gen staat geweest waren, flakkerde 
het zeer heftig op Te denken aan de 
leren en de Tsjechen Bij ons bleef het 
smeulen Het werd geleidelijk aange
wakkerd door het verzet tegen de ach
terstelling van onze taal Nu nog blijft 
taalflamingantisme een bron van ons 
nationalisme 

De Rodenbachse studentenbeweging 
werd de militaire school voor Vlaamse 
aktie van vele generaties Zij bleef al te 
zeer steken in romantische bevliegin
gen Toch zal niemand Rodenbach en 
het AKVS als bron miskennen 
De werkgroep van Lodewijk De Raet 
voor de ekonomische aanpak van de 
Vlaamse Beweging betekende een za
kelijke en nuchtere aanpak van ons na
tionaal belang Deze ana werd een uit
stekende symfonie met de Dag van 
het ekonomisch federalisme te Aalst 
Al was het een sprong in de branding 
van de oorlogskansen, proklameerde 
het aktivisme voor het eerst ons recht 
op een eigen staatsbestaan 
De meest erkenbare en onmiddellijke 
bron van politiek Vlaams-nationalisme 
was de frontbeweging 

ZIJ was pluralistisch, demokratisch en 
pacifistisch, ZIJ tekende het spoor voor 
de Vlaams-nationale partijvorming 
Doorheen geheel haar bestaan liep de 
heel-Nederlandse gedachte als een 
gouden draad door de Vlaamse Bewe
ging Reeds in onze duistere 19de 
eeuw hebben vooral de vrijzinnige 
Vlaamsgezinden ons hennnerd aan de 
gloneuze geuzentijd en aan het staats
bestaan van een Generaliteit der Ne
derlanden 

Zove le bronnen! 

Het herbronnen kan er niet op neerko
men slechts één bron te erkennen La
ten WIJ er nog op wijzen dat ieder natio
nalisme de massa gaat aanspreken en 
bredere volksbeweging wordt zodra 
een natie zich bedreigd voelt Waar de 
Vlamingen zich nu het meest onmid
dellijk moeten bedreigd achten, is de 
gevaarlijke gewestvorming en de fi
nanciële aderlating, meer dan erg in kn-
sistijd 

De stnjd van alle verdrukte of achter
gestelde volkeren wordt tegenwoor
dig vooral aangewakkerd door de eko-
nomisch-financiele benadeling die hun 
lot IS Deze algemene wereldstroming 
gaat Vlaanderen met voorbij, evenmin 
als de jeugd in Vlaanderen onberoerd 
zou blijven bij andere universele stro
mingen die sommige ouderen niet 
pikken 

M . Van H a e g e n d o r e n 

Vorrriingscentrum Ld. Dosfel organizeert 

Een kennismaking 
met Friesland 

Vri jdag 28 maart 
Aankomst vanaf 15 u en regelen van 
practica en kennismaking met elkaar 
en met de Fnese Volkshogeschool 
's Avonds- situatie van Friesland t o v 
de rest van Nederland 

Zaterdag 29 maart 
Voormiddag de eigenheid van de Frie
se taal Namiddag natuurexploratie 
van het eiland Terschelling 's Avonds 
de Fnese kuituur 

Z o n d a g 30 maart 
Voormiddag kennismaking met de 
Fnese wadden flora en natuur Namid
dag de Fnese sociale en ekonomische 
problemen 's Avonds panelgesprek 
onder de titel -Wat is de Fnese identi
teit voor u''» Is ze voldoende verze
kerd of bedre igd ' 

M a a n d a g 31 maart 
Voormiddag voorbereiding zwerf
tocht door Fnesland Namiddag en 
avond zwerftocht door Fnesland 

D i n s d a g 1 ap r i l 
Tijd voor een evaluatie en in namiddag 
terug naar Vlaanderen. 

Practica 
W a a r ' De Fryske Folkshegheskoalle, 
Batwij 71 te Hoorn (Terschelling) Tel 
00316520-8954 

W a t meebrengen? 
Lakens en sloop (eventueel daar te 
huur), toilet en schnjfgenef, laarzen en 
warme kleren 

Kursusbegeleiding 
Hernnan Van Vlaardingen, Walter Luy-
ten en de h Steensels (Fnese Volks-
hogeschooO. 

Deelnemersbi jdrage 
2 500 f r Gezien we voor een beperkte 
groep deze kursus organizeren doet u 
er best aan zo vlug mogelijk een voor
schot van 1 000 fr te storten op bank-
gironummer 068-06389(X)-85 van het 
VCLC, en dan bent u meteen inge
schreven (Duidelijk uw naam en adres 
vermelden, eventueel ook telefoon
nummer) 

M e e r inlichtingen: 
Te bekomen bij het Vormingscentrum 
Ld Dosfel vzw en vragen naar Herman 
Van Vlaardingen (stafmedewerker). 

Verplaatsingsmogel i jkheden 
Per trein (individueel) en per auto Wie 
tijdig inschrijft kan de lijst der inge
schrevenen bekomen uit zijn streek 
(met het oog op gezamenlijke verplaat
sing) 

Driedaagse studiereis naar Nederland 

Het biblioteekwezen in Nederland 
Om haar wezenlijke opdracht — de 
Nederlands-Vlaamse integratie op het 
kulturele vlak — konkreet gestalte te 
geven organizeert het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel eind juni 1980 
een driedaagse studiereis naar Neder
land voor gemeenteraadsleden, biblio-
tekanssen, ambtenaren, kultureel 
werkers en andere belangstellenden 
ZIJ wil hiermee tegemoetkomen aan 
een reële verzuchting bij velen naar 
meer informatie en inspiratie, met het 
uiteindelijke doel allerlei dekretale toe
standen rond het biblioteekwezen in 
Vlaanderen op handige wijze op te 
vangen 
De aandacht zal tijdens deze studie
reis vooral gaan naar diverse proble
men van biblioteken in grote en kleine 
centra, en administratieve regelingen 
op nationaal, gewestelijk en gemeente
lijk niveau en de veelzijdigheid in het 
gebruik van biblioteken in Nederland 
Wie interesse heeft voor deze drie
daagse studiereis (van 26 juni tot en 
met 28 juni 1980) schrijft zich liefst zo 
snel mogelijk in door een voorschot 
van 1 000 fr te storten op bankreke
ning nummer 068/0638900/85 van het 
Gemeentekrediet van België, ten name 
van het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Bennesteeg 4. 9000 Gent, met 
vermelding studiereis Nederland 
De inschrijving is beperkt tot max 25 

personen en wordt afgesloten op 
31 maart 1980 
Deze dnedaagse reis kost ongeveer 
4 000 fr Voor andere informatie kan u 
steeds terecht bij Mark De Jaeger, 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel 
091/230824) 

Vanavond 
VU-radiotribune 
V a n a v o n d is er o p n i e u w een 
rad io t r ibune me t een Vo lks -
un ies tandpun t Kamer l id Wi l ly 
Ku i jpe rs zal het hebben o v e r 
d e on rech tvaard ighe id van 
de pens ioenenrege l ing , o v e r 
de Belg ische Ontw ikke l ings 
s a m e n w e r k i n g en de pe re -
kwa t ie van het kadastraal in
k o m e n Ten s lo t te lever t Wi l ly 
Ku i jpers en ige k o m m e n t a a r 
bi j d e rel len in d e V o e r s t r e e k 
van ver leden zondag 

D e VU- rad io t r ibune loopt o p 
BRT 1 en beg in t o m 18 u. 45. 

t ee t iPA'iV,".'. 
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BRUGGE 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te 
Brugge een plaats van FULL-TIME ADJUNKT-GE-
NEESHEER IN DE DIENST REVALIDATIE EN 
SPORTGENEESKUNDE. 
Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn 
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn 
3 Erkend zijn als geneesheer specialist in de fysische 

geneeskunde en rehabilitatie 
4 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te 

zijn 1 jaar na het einde van de proefperiode van 3 
jaar * 

De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van 
specializatie en van erkenning en een afschrift van 
diploma en curriculum vitae, zullen moeten inge
diend worden tegen 15 maart 1980 aan de heer Voor
zitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijkj Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge 

Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden 
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen 
Ziekenhuis St-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge of bij 
Dr D'Hooghe (Adv. 491 

Full-time betrekking van ADJUNKT-GENEESHEER 
te begeven in de afdeling gynekologie-verloskunde 
van het algemeen ziekenhuis St-Jan te Brugge 
Vereiste voorwaarden 
1 Lichamelijk geschikt zijn 
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn 
3 In het bezit zijn van het diploma van doctor in de 

geneeskunde 
4 In het bezit zijn van bewijzen van specializatie in 

de gynekologie-verloskunde (erkenning) 
5 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te 

zijn 1 jaar na het einde van de proefperiode van 
3 jaar 

De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van 
specializatie en van erkenning en een afschrift van 
diploma en curriculum vitae, zullen moeten inge
diend worden tegen 15 maart 1980 aan de heer Voor
zitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijkj Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge 

Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden 
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen 
Ziekenhuis St-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge of bij 
Dr Lamiroy (Adv so) 

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te 
Brugge voor de dienst inwendige ziekten volgende 
full-time betrekking op proef voor 3 jaar 
EEN BETREKKING VAN ADJUNKT-GENEESHEER-
INTERNIST IN DE NEFROLOGIE. 
Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn 
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn 
3 Erkend zijn als geneesheer-internist 
4 Bewijs van speciale opleiding en bekwaamheid in 

de nefrologie en in de dialyse technieken voorleg
gen 

5 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te 
zijn 1 jaar na het einde van de proefperiode van 
3 jaar 

De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van 
specializatie en van erkenning en een afschrift van 
diploma en curriculum vitae, zullen moeten inge
diend worden tegen 24 maart 1980 aan de heer Voor
zitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijkj Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge 

Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden 
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen 
Ziekenhuis St-Jan, Ruddershove, 8000 Brugge (Adv. si) 

Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te 
Brugge een plaats van FULL-TIME GENEESHEER 
VOOR KINDERSPYCHL\TRIE. 
Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn 
2 Van goed gedrag, zeden en leven zijn 
3 Erkend zijn als geneesheer neuro-psychiater met 

bekwaamheid en ondervinding in de kinder
psychiatrie 

4 Verplichting metterwoon te Brugge gevestigd te 
zijn 1 jaar na het einde van de proefperiode van 
3-jaar 

De aanvragen, vergezeld met de bewijsstukken van 
specializatie en van erkenning en een afschrift van 
diploma en curriculum vitae, zullen moeten inge
diend worden tegen 24 maart 1980 aan de heer Voor
zitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijkj Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge 

Alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden 
bij de heer Ziekenhuisdirekteur van het Algemeen 
Ziekenhuis St -Jan, Ruddershove, 8000 Brugge (Adv sa) 

vu-Middelkerke, 
een afdeling in beweging 
Ledenstand 

Na een vlotte en definitieve afwerking 
van de lidgelden over 1980 kan onze 
afdeling thans trots gaan op een leden
aantal van 190 zodat het bestuur op)-
nieuw kan uitgebreid worden Er werd 
door het bestuur gedacht aan Arsene 
Henon Deze heeft de opdracht aan
vaard en zal instaan voor de proble
men inzake geschreven propaganda 

Bal 
Ons bal van zaterdag 1 maart 1980 in 
samenwerking met de VU-afdelingen 
Leffinge-Spermalie & Westende-Lom-
bardsijde is prachtig geslaagd De enig 
mooie zaal van het sierlijk vernieuwde 
Kursaal-Middelkerke was bomvol zo
dat WIJ de uitdaging van het PVV-bal 
van voor enige weken krachtig beant
woord hebben tot spijt van wie het be
nijdt ZIJ kwamen de neuzen tellen 
doch ZIJ raakten de tel kwijt De casino 
daverde op zijn grondvesten toen om 
middernacht de Vlaamse Leeuw ge
zongen werd Een prachtig orkest 
prachtige liederen, een echt Vlaamse 
sfeer Burgemeester Inghelram glun
derde en was wellicht de gelukkigste 

man van de hele avond en een halve 
nacht want het orkest is blijven door
spelen tot halfdrie in de morgen Wij 
danken dan ook iedereen die heeft 
medegeholpen tot het bekomen van 
dit sukses en wij bedanken in het bie-
zonder de mensen van buiten Middel
kerke die in groten getale ons bal ge
steund hebben 

Tombola 
De VU-tombola is een goede zaak ge
worden Er werden mooie prijzen aan
gekocht en er werden ook vele gratis 
prijzen geschonken door leden en 
sympatizanten De verkoop was schit
terend en hier dienen wij enkele nieu
we leden te huldigen voor hun gewel 
dige inzet zoals Jef Deschacht en 
vooral Andre Van Steenland met zijn 
schattige Monique die met alleen veel 
Hoten kon verkopen doch ook instond 
voor de aankoop der prijzen Al met al 
kunnen wij besluiten dat het ganse be
stuur en ook onze verkozenen een 
krachtige inspanning geleverd hebben 
en bewezen hebben dat «als het moet» 
het ook «kan» 

Hieronder vindt u de lijst van de ge
trokken nummers 

UITSLAG TREKKING TOMBOLA 
VOLKSUNIE MIDDELKERKE 2/3/1980 

20000(038)20201 (101) 20 250(091) 20303(103) 
20371 (069) 20 373(104) 20 436(119) 20662(023) 
20803 (049) 20988 (060) 21 166 (008) 21 234 (045) 
21 516 (020) 21 631 (066) 22 214(027) 22 229 (065) 
22^33(075) 22412(072) 22 623(031) 22 976(059) 

23 213 (002) 23 227 (099) 23 323 (032) 23 425 (114) 
23453(083) 23 534(016) 23 540(048) 23 541 (088) 
23708(043) 23 869(067) 23 925(033) 24420(113) 
24 571 (010) 24819(015) 24 929(019) 25323(026) 
25463 (080) 25719 (051) 25 889 (112) 25958 (035) 
26281 (116) 26351 (017) 26424 (014) 26623 (077) 
26 634 (007) 26 642 (011) 26 786 (046) 26 889 (004) 
26901 (062) 27 115 (115) 27 489 (044) 27 902 ( 57) 
28411 (098) 28896(111) 29035(054) 29 243(018) 
29 741 (001) 29 894 (012) 30 200 (085) 30 300 (096) 
30458 (084) 30 500 (086) 30660 (081) 30944 (117) 
31 015 (118) 31 270 (109) 31 374 (055) 31 661 (070) 
31 710 (108) 32005 (009) 32875 (034) 33 063 (028) 
33 123 (053) 33 219 (120) 33 253 (093) 33 333 (036) 
33354 (021) 33404 (094) 33 438 (052) 33 456 (061) 
33 540 (058) 33 568 (082) 33 750 (025) 33 820 (073) 
33839(076)33 851 (102)33872(068)34364(100) 
34440 (042) 34468 (005) 34499 (063) 34 567 (106) 
34 569 (030) 34 955 (056) 35 200 (064) 35 643 (092) 
35 658 (090) 35 698 (095) 35 882 (107) 35 890 (079) 
35974 (040) 36 275 (013) 36333 (071) 36353 (078) 
36558 (089) 36633 (037) 36831 (074) 36979 (022) 
37 404(087)37 500(121)37 527(006)37 777(041) 
37 804 (097) 37 817 (039) 38 123 (024) 38 559 (105) 
39 156 (003) 39 166 (050) 39 906 (110) 39 936 (029) 
39S22 (047) 

Prijzen af te haten tot 31 mei 1960 m cafe «De 
Voorstad- Spermaliestraat 49 8431 Middelkerke 
(Sluitingsdag donderdag) 

VU-Harelbeke-Bavikhove-Harelbeke 

Ledenfeest vol ernst en luim 
Naar jaarlijkse gewoonte had in «De 
Zwaan» te Stasegem het Volksunie-
feest plaats dat gegeven wordt ter ge
legenheid van de jaarwisseling Er was 
weer veel volk, wat ten zeerste ge
waardeerd werd door het bestuur 
zoals onderstreept werd d<x)r L 
Bardyn, die de aanwezigen welkom 
heette Kort en bondig gaf hij een over
zicht van de voornaamste punten der 
werking van het plaatselijk bestuur ge
durende het voorbije jaar 

Vervolgens wees gastspreker senator 
Capoen in zijn rede vooral op het ge
vaar van een zekere mentaliteit die in 
Vlaanderen snel terrein w in t en die er
in bestaat dat men doodeenvoudig 
Brussel zou laten voor wat het is, maar 
dat Vlaanderen zich zou tevreden stel
len met het huidig gebied zonder Brus
sel HIJ deed een oproep tot de aanwe
zigen om zich daaraan met te laten 
vangen, want er leven nog heel wat 
echte Vlamingen in Brussel Deze 
volksgenoten mogen wij dan ook met 
in de steek laten Senator Capoen leg
de ook het mechanisme uit waarvan 
de unitansten in België zieh bedienen 
om de hele staatshervorming op de 
helling te zetten Vooral liet hij hierbij 
de nefaste rol van Tindemans uitschij
nen wat tot uiting komt in de machts-
stnjd binnen de CVP-top 

Na deze klare uiteenzetting, en nadat 
Luk Vansteenkiste verontschuldigd 
werd bij de aanwezigen, werd recht
staande de Vlaamse Leeuw gezongen 
Midden de maaltijd die daarop volgde 
kwam de verrassing van de avond 
Vnend Remi Pottie droeg in sappig 
Westvlaams uit eigen werk v(X)r «Da 
zien we met meer,» sprak de ganse 
zaal aan Een terugblik op het verleden 
in het licht van het heden, waarbij men 
zich afvraagt of wij het inderdaad nu 
zoveel beter hebben dan een twinög-
dertigtal jaren geleden Een volgende 
vcxsrdracht over -Het Naffelke» deed 
de zaal soms uitschieten van het la
chen De moppen die hij er dan nog 

tussendoor vertelde waren alle van 
een voortreffelijke kwaliteit Remi, pro
ficiat' W I J hopen allen dat je er volgend 
jaar weer bij bent en bedankt 
De avond werd besloten met de tradi
tionele tombola, iedereen mocht een 
pnjs meenemen naar huis 

Langs deze weg wil het afdelingsbe
stuur nogmaals allen danken voor de 
opkomst Dit IS een enige gelegenheid 
om elkaar stilletjesaan te leren kennen 
Er blijft alleen nog aan toe te voegen 
Veel geluk in 1980 en tot volgend jaar 
in februan . „ 

OCMW-Brugge 
Aanwerving van een 

ful l t ime 

ARBEIDSGENEESHEER 
Voorwaarden tot aanwer
ving: 
1 Gewone administratieve 

voorwaarden 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens 

van 45 jaar met overschre
den hebben bij indiensttre
ding 

3 Diploma's v a n d o k t e r i n d e 
geneeskunde en van een 
van de diploma's van aan

vullend onderwijs in de ar-
beidsgeneeskunde 
(ARAB.) 

.Weddeschaal 194 tegen in
dexcijfer 196,07 % 760673 -
1088012 (m 21 jaar) 
In te sturen uiterlijk tegen 
31 maart 1980 aan de Perso
neelsdienst van het OCMW-
Brugge, AZ Sint-Jan, Rud
dershove te 8000 Brugge de 
schnftehjke kandidaturen, 
samen met de voor eenslui
dend verklaarde afschnften 
van de gevraagde diploma's 

(Adv. 54) 

VU-kaarting 
te leper 
Op vnjdag 21, zaterdag 22 en zondag 
23 maart orgamzeert de afdeling leper 
in het cafe «Boerenhol» (Vandepeere-
boomplaats 21) een grote zakdoeken-
of droge-worstenkaarting in het manil-
len 
Aanvang telkens om 19 u 
De inleg bedraagt 30 fr en daar knjgt 
zelfs de verliezer nog een troostpnjs 
voor 
Bovendien is er aan de deelname ook 
nog een gratis tombola verbonden 

WEST-VLAANDEREN 
ML€nD€R 
14 lEPER Dia- en filmreportage in multivisie «Angst / om het land 

van de glimlach» om 20 uur in de Konferentiezaal van het stad
huis Inkom 50 fr Orgamzatie Vlaamse Vrouwen leper 

15 BESELARE-GELUVELD- Jaarlijkse feestavond om 19 u 30 met 
als gastspreekster Nelly Maes Daarna gelegenheid tot dans op 
DJ-muziek 

15 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM: 2de bal 
van provincieraadslid Maunce Dujardin in de gemeenteschool 
Markegemstraat te Wakken Eregast M Coppieters, lid van het 
Europees Parlement 

16 MENEN «Hoever staan we met de VU-Groot-Menen'«. ge-
spreksavond met Mark Dejaeghere, stafmedewerker Dosfel Om 
9 uur in kultureel centrum, Wevelgemstraat te Lauwe FVV zorgt 
voor koffie soep en belegde broodjes 's Middags wordt er een 
gemeenschappelijke koffietafel genomen 

18 AARSELE-KANEGEM. VU-voorzitter Vik Anciaux spreekt over 
«België wat nu '» om 20 uur in zaal «Den Hert Hoogstraat 

21 VEURNE Opvoenng van de daverende klucht «De mirakelma
kers» door Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen (Westouter) Om 
'O uur in zaal St-Jozef Orgamzatie Vlaamse Vnendenkring 
Veurne Ambacht 

21 DE HAAN- Spreekbeurt door Jaak Vandemeulebroucke over 
politieke toestand in Vlaanderen met diareeks over «Evolutie van 
de Vlaamse Beweging tot vandaag» Om 20 uur in zaal Georgy's, 
Leopoldlaan Toegang gratis 
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VUJO in groot-Menen 
opnieuw van start 
Onlangs werd te Menen door een 
groep jongeren opnieuw van start ge
gaan met een eigen kern van de Volks
unie-jongeren Nadat de Volksunie-jon
geren einde der jaren 60 begin der ja
ren 70 onder impuls vooral van de hui
dige VU-schepen TAHON zeer aktief 
waren te Menen kenden wij een dui
delijke periode van windstilte 
Dit kan verklaard worden door het feit 
dat de mensen die toen aktief waren in 
de kern Menen ofwel uitgezwermd 
zijn buiten Menen ofwel zich aktief in 
zetten binnen de Volksunie ofwel niet 
meer tot de «jongeren» behoren 
Er zijn vandaag heel wat jonge mensen 
aktief in het welzijnswerk en in samen-
levingsprojekten allerhande jonge 

, mensen die zich inzetten voor de ge
meenschap maar die een afkeer heb
ben voor de huidige politieke bedrijvig
heid 
Het zijn vooral deze mensen en ieder
een die hunkert naar een partij die zich 
in haar opstelling en werkmetodes fns 
jong ongebonden en nonkonformis-
tisch opstelt die wij willen bereiken 
om hen te bewijzen dat het antwoord 
op hun politiek ideaal nog steeds enkel 
en alleen bij de Volksunie kan gevon
den worden Daarnaast willen de 
Volksunie-jongeren vanuit hun jeugdig 
dynamisme nauw kontakt onderhou
den bij wat reilt en zeilt bij de maat
schappelijk bewogen jongeren 

W I J willen strijden aan de basis 
In onze bekommernis veroorzaakt 
door de dreiging van 
— een met afnemende sociaal-ekono-
mische krisis 
— stijgende werkloosheid 
— energieschaarste 
— steeds verdergaande verloedering 
van ons natuurlijk milieu 
— angstaanjagende nsico s van kern
energie 
— voortwoekerende verstedelijking 
— groeiende kloof tussen rijke en 
arme landen 
— bewapeningswedloop 
— steeds groter wordende kracht 
van de technokratie 
Omdat de taaltwisten nog steeds een 
hinderpaal zijn om deze problematiek 
ernstig aan te pakken en omdat Vlaan
deren nog steeds met heeft waarop 
het recht zou moeten hebben staan 
WIJ als Vujo ook vooraan in de Vlaam
se stnjd voor een integraal federalis
me 
Omdat de stad de buurt de wijk de 
plaatsen zijn waar de mensen elkaar 
ontmoeten en waar het sociale leven 
zich afspeelt moeten deze kleinschali
ge leefgemeenschappen centraal blij
ven staan in het beleid Daarom blijft 
het gemeentebeleid verder van het 
grootste belang Uit bekommernis 
voor onze stad zullen wy ons dan ook 
heel biezonder inzetten voor de uit

bouw van een «Menen op mensen 
maat» waar het goed is te leven daar
om zullen WIJ het gemeentebeleid kn 
tisch en van nabij volgen 
Het klinkt misschien allemaal een beet
je hoogdravend maar van ons eerste 
kontakt met de bevolking wilden wij 
gebruik maken van u een duidelijke 
profilering voor te houden opdat u 
zoudt weten wat u aan ons hebt 

De Volksunie-jongeren voorzien dit 
jaar tal van aktiviteitern en akties in het 
verlengde van hun hoger vermelde op
stelling 
— in de maand maart een avond rond 
vervangende burgerdienst 
— op donderdag 17 april kunnen wij u 
nu reeds een avond aankondigen met 
Hugo Schiltz over «Vlaanderen nu en 
morgen» 
— een evaluatieavond over 3 jaar ge
meentebeleid 
— een vormings- en aktieweekend 
over leefmilieu enz 

Een volledig programma is trouwens 
reeds opgesteld De temas en data 
worden later gepubliceerd 
Al wie zich interesseert voor de 
werking van de Vujo of iedereen die 
graag wil meedoen wordt verzocht 
kontakt op te nemen met de sekretans 
Edward Schelstraete Rekkemsestraat 
14 Menen of met de voorzitter Mare 
Cardoen Kortnjksestraat 338 Menen 

Wakken-Dentergem-
Markegem-Oeselgem 

Aktieve 
vu-afdeling 
Wegens het vele werk, zag mw Hed-
wig Patteeuw-Vanzielegem zich ge
noodzaakt af te zien van haar funktie 
als afdelingssekretaresse Noel Per-
sijn, Hekkenstraat 7 te Wakken, wordt 
haar opvolger Wij zeggen Hedwig 
onze dank en wensen Noel veel werk
kracht toe 

Begin volgende week verschijnt ons 
afdelingsblad weer en we staan op 
een goeie veertien dagen van ons 
tweede bal-Maunce Dujardin op 15 
maart in de gemeenteschool te Wak
ken Onze Maunce neemt afscheid als 
provincieraadslid en wij willen hem nog 
eens vieren met een grandioos feest 
Maunce Coppieters, lid van het Euro
pees Parlement is onze eregast Voor 
dit bal zijn al en 500-tal kaarten ver
kocht WIJ verwachten echter ook nog 
heel wat vrienden uit het arrondisse
ment en de andere omliggende afdelin
gen Wie vreest tijdelijk met in de zaal 
te kunnen kan evenwel altijd terecht in 
de kelder-bar 

Menen, Lauwe, Rekkem 

„Veilig spelen" 
mag niet enkel een 
slogan blijven 
Tijdens het voorbije jaar het jaar van 
het kind werden verschillende aktivi-
teiten gepland om het de kinderen zo 
aangenaam mogelijk te maken 
Slechts die aktiviteiten die een blijvend 
karakter hebben kunnen als werkelijk 
geslaagd aanzien worden Met deze 
laatste gedachte in het achterhoofd 
werkten jeugdraad jeugddienst en 
schepen Tahon (VU) samen om veilige 
speelpleinen te verwezenlijken IJze
ren speeltoestellen werden gesloopt 
en in de plaats daarvan kwamen hou
ten speeltuigen te Menen Lauwe en 
Rekkem waarbij de kreativiteit van de 
spelende kinderen wordt aangewak
kerd Opvallend was het gezegde van 
een jeugdleider te Lauwe «We moe
ten met meer op zoejc gaan naar onze 

kinderen we hoeven maar te fluiten op 
het speelplein aangelegd rond de 
sporthal iedereen is er» En wat meer 
IS onze speelplein-aktie gaat verder 
Onlangs kregen de verschillende sek-
ties van de jeugdraad de opdracht uit 
te pluizen waar nog meer houten 
speeltuigen te Lauwe Rekkem en Me
nen kunnen opgericht worden Mis
schien worden hierdoor vergeten 
hoekjes omgebouwd tot buurtspeel-
pleintjes waar de kinderen van onze 
gemeente een veilig en gezellig onder
komen vinden 
Inderdaad veilig spelen mag geen slo
gan zijn en de Volksunie wil daar echt 
iets aan doen 

Lieve Favoreel-Craeynest 
gemeenteraadslid 

VU-familiefoto te Koekelare ^^^^ 

Vor i ge w e e k b rach ten w e e e n vers lag van het ledenfeest van V U - K o e -
kelare Vandaag een fo to van dit d ruk b i j gewoonde g e b e u r e n O p de 
f o t o het bes tuur sannen met kamer l id Mie i Vans teenk is te en nat voorz i t 
ter V ic Anc iaux Het bes tuur houd t er aan VU-gemeente raads l id Je f 
H e n d r y c k x te danken v o o r de g o e d e m e d e w e r k i n g o m dit fees t te d o e n 
s lagen I 

eker Ascrawat 
gehuldigd 
Op een feestelijke bijeenkomst ten 
stadhuize in Lo werd afscheid geno
men van apoteker Albert Ascrawat 
gemeenteraadslid en spilfiguur van de 
Volksunie te Lo Gezien hij de gemeen
te verlaat om zich in De Panne te vesti
gen moest hij ontslag nemen uit de ge 
meenteraad waar hij na de fusie met 
Reninge sedert 1976 in de oppositie 
terechtkwam na op de lijst van J 
Heindryckx lang bij de meerderheid 
gezeteld te hebben 
Of in meerderheid of in oppositie As 
crawat stond ten dienste van zijn 
medemensen en heeft heel wat van 
zijn tijd en geld besteed aan de belan
gen van de Middenstand 
Albert Ascrawat is ook enige keren 
kandidaat geweest op onze senaats
lijst zo nog bij de laatste verkiezingen 
december 1978 
Nadat zijn zoon Rik de oprichter van 
de VU te Lo zich als advokaat te Veur-
ne vestigde is nu met Albert Ascrawat 
onze afdeling helemaal verweesd Tij
dens de ev maanden zullen wij een 
samenkomst te Lo beleggen om weer 
uit de put te komen Intussen sluit de 
Volksunie zich aan bij de verdiende 
hulde die Albert Ascrawat gebracht 
werd en voegen wij daar alleen maar 
ons hartelijk woord van dank aan toe» 

O.C.M.W. BRUGGE 

AANWERVING VAN SEKRETARIS 
VOOR HET O.C.M.W. - BRUGGE 

Voorwaarden tot deelneming aan het eksamen: 
1. Gewone administratieve voorwaarden. 
2. Leeftijd: ten minste 25 jaar en de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die in OCMW^-dienst zijn 
of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jarige 
leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende 
dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen, hetzij 
met, hetzij zonder onderbreking Zulks geldt ook voor 
de kandidaten die vroeger bij een overheidsdienst 
werkzaam waren, voor zover zij er niet afgezet wer
den Toepassing van de wetgeving betreffende het 
personeel in Afrika 
3. Diploma: Houder zijn van een der hierna opge
somde diploma's 

Doctor of licentiaat in de rechten 
- Licentiaat in de administratieve wetenschappen 
- Licentiaat in het notariaat 
- Licentiaat in de politieke wetenschappen 
- Licentiaat in de ekonomische wetenschappen 
- Licentiaat in de handelswetenschappen 
- Gediplomeerd na een cyclus van vijf jaar van de af
deling administratieve wetenschappen van het «In-
stitut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans» 
te Brussel of van het Hoger Instituut voor Bestuurs-
en Handelswetenschappen te Eisene of van het Pro
vinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschap
pen te Antwerpen 
- Licentiaat, wiens wetenschappelijk diploma uitge
reikt werd door de Koloniale Hogeschool van België 
te Antwerpen of door het Universitair Instituut voor 
Overzeese gebieden te Antwerpen, wanneer die stu
dies over ten minste vier jaar liepen 
- Diploma of getuigschrift in aanmerking genomen 
voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 1 
in de Rijksbesturen, voor zover de bekwaamheidsak
te werd uitgereikt na studies die ten minste zestig 
uren publiek-, administratief- en/of burgerlijk recht 
omvatten 
4. Praktijk: Ten minste vijf jeiar juridische of admi
nistratieve beroepspraktijk kunnen laten gelden in 
een verantwoordelijke en als dusdanig door de Raad 
van de O C M W beoordeelde funktie in de openbare 
of de partikuliere sektor 
5 Slagen voor een niet vergelijkend aanwervingsek-
samen 
Inschrijvingsgeld: 200 frank storten op PR nr 
000-0009321-09 van het O C M W Brugge, Karthuize-
nnnenstraat ,4 te 8000 Brugge, vooral maart 1980, met 
vermelding «eksamen sekretans» 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 maart 1980 aan de heer 
Voorzitter van het OCMW-Brugge, Karthuizenn-
nenstraat, 4 te 8000 Brugge geschreven aanvraag tot 
deelneming aan het eksamen, recent bewijs van goed 
zedelijk gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma, bewijsstuk-
(ken) van 5 jaar juridische of administratieve be
roepspraktijk 

(Adv 60) 

Aanleggen wervingsreserve van 
HULPBOEKHOUDER 

geldig tot 31 maa r t 1982 
Voorwaarden tot deelneming aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 45 jaar met over
schreden hebben bij indiensttreding Voor de in 
dienst zijnde personeelsleden en voor de personeels
leden komende van andere openbare besturen geldt 
inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling op 65-
jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak ver
lenende dienstjaren kunnen laten gelden voor pen
sionering door de Omslagkas voor Gemeentelijke 
Pensioenen 
3 Diploma van gegradueerde in de boekhouding 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksa-
men 
Weddeschaal: 147 tegen indexcijfer 196,07 % 374 102 -
645 949 dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 150 fr te storten op PCR 
nr 000-0099581-59 van AZ St-Jan, Ruddershove te 
8000 Brugge, vóór 31 maart 1980 met vermelding «ek
samen hulpboekhouder* 
In te sturen uiterlijk tegen 31 maart 1980 aan de Per
soneelsdienst van het O C M W - Brugge, AZ St-Jan, 
Ruddershove te 8000 Brugge geschreven aanvraag 
deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk ge
drag, geboorteakte, dienstplichtattest, voor eenslui
dend verklaard afschrift van diploma 

(Adv. 591 
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OCMW-BRUGGE 

A a n l e g g e n we r f r e se rve 
— g e g r a d u e e r d e verp leeg

k u n d i g e n 
— g e b r e v e t t e e r d e verp leeg

k u n d i g e n 
ge ld ig tot 31 juli 1982 

V o o r w a a r d e n tot 
d e e l n e m i n g a a n he t eksa -
m e n : 

1 G e w o n e admin i s t r a t i eve 
v o o r w a a r d e n 
2 Leeftijd: de leef t i jdsgrens 
van 45 )aar niet o v e r s c h r e d e n 
h e b b e n bij i nd i ens t t r ed ing 
Voor de in d iens t zi)nde per
sonee l s leden en voor de per
sonee l s leden k o m e n d e van 
a n d e r e o p e n b a r e be s tu r en 
geld t inzake deze leeftijds
g r e n s vo lgende rege l ing op 
65-jarige leeftijd ten mins t e 
20 p e n s i o e n a a n s p r a a k verle
n e n d e d iens t ja ren k u n n e n 
la ten ge lden voor pens ione
r i n g d o o r de O m s l a g k a s voor 
Gemeente l i jke Pens ioenen 

3 Dip loma of b reve t volgens 
te begeven funk t ie : geg ra 
d u e e r d e ve rp l eegkund igen 
d i p l o m a van g e g r a d u e e r d e 
z i ekenve rp l eegkund ige , ge
b r e v e t t e e r d e ve rp l eegkund i 
gen breve t van gebreve t t ee r 
de z i e k e n v e r p l e e g k u n d i g e 
De k a n d i d a a t g e g r a d u e e r d 
en geb reve t t ee rd verp leeg
kund igen , die het laa ts te stu
d ie jaa r volgen voor he t ver
werven van het voorz iene di
p l o m a of brevet, worden 
e v e n e e n s te u i tzonder l i jken 
ti tel toege la ten tot he t a a n -
w e r v i n g s e k s a m e n ingeval 
van s lagen word t h u n in
d i e n s t t r e d i n g of h u n inschri j
v ing op d e wer f rese rve al les
z ins afhankel i jk gesteld van 
he t over leggen vóór l-10-'80 
van het voo rgesch reven di
p l o m a of brevet of een ge
tuigschr i f t d a t v o o r n o e m d di
p l o m a of b reve t b e h a a l d 
werd 

4 S lagen in een vergel i jkend 
a a n w e r v i n g s e k s a m e n voor 
g e g r a d u e e r d e of gebrevet 
t e e r d e v e r p l e e g k u n d i g e 

W e d d e s c h a a l tegen 
indexci j fer 196,07 % : 
a) g e g r a d u e e r d e verp leeg
k u n d i g e 155 (e indwedde 
177) 394 885 - 744 462 in 27 
j a a r 
b) g e b r e v e t t e e r d e verp leeg
k u n d i g e 143 (e indwedde 
155) 361632 - 635557 in 27 
j a a r 

Inschr i jv ingsge ld : 
— 200 f r ank voor geg ra 
d u e e r d e v e r p l e e g k u n d i g e n , 
— 150 f rank voor gebrevet 
t ee rde v e r p l e e g k u n d i g e n te 
s to r ten op P R n r 000-
00995 81-59 van het AZ Sint-
Jan , R u d d e r s h o v e te 8000 
Brugge , vóór 5 apr i l 1980 me t 
v e r m e l d i n g «inschri jving ek-
s a m e n van g e g r a d u e e r d e of 
g e b r e v e t t e e r d e ve rp l eegkun
dige» 

In te s t u r e n : 
uiterlijk t egen 5 apr i l 1980 
a a n d e Pe r sonee l sd iens t van 
h e t OCMW-Brugge , AZ Sint-
Jan , R u d d e r s h o v e te 8000 
B r u g g e g e s c h r e v e n a a n 
v r a a g d e e l n e m i n g e k s a m e n , 
r e c e n t bewijs goed zedelijk 
ged rag , geboor teak te , dienst-
pl ichtat test , voor eens lu i 
d e n d v e r k l a a r d afschr i f t van 
d i p l o m a of b reve t of e e n 
schoo lge tu igschnf t w a a r u i t 
blijkt d a t he t l aa t s te j a a r ge
volgd word t voor geg ra 
d u e e r d e of g e b r e v e t t e e r d e 
v e r p l e e g k u n d i g e CAdv 64) 

Studiedag over 
de Staatshervorming te Hasselt 
Op zaterdag 22 maart gaat in het Kul-
tureel Centrum te Hasselt een studie
dag door over -Vlaanderen en de 
staatshervorming, de huidige keuze» 
De bijdrage tot deze dag is 200 fr en 
geeft recht op de dokumentatiemap 

Hier het programma — 9 u sekre-
tariaat - dokumentatiemap 9 u 30 ver 
welkoming door Renaat Roels voorzit
ter van de stichting Lodewijk De Raet 
9 u 45 huidige stand van de staatsher
vorming Voor welke keuzen staan de 
politici n u ' Inleiding door de heer Leo 
Neels hoogleraar KUL 10 u 30 infor
matieve vragen, 11 u 15 ekonomi-
sche aspekten van de staatshervor
ming Inleiding door Jef Maton hoogle

raar ekonomie RUG en Theo Peeters, 
^ KUL 12 u informatieve vragen, 

13 u 30 middagpauze 14 u ge
spreksgroepen politieke strukturen 
o IV Leo Neels KUL - Ekonomische 
aspekten o tv Theo Peeters KUL -
Wat met Brusse l ' Renaat Roels, voor
zitter st L D R 15 u 30 verslagen en 
vragen voor gespreksgroepen in ple 
num 16 u paneelgesprek met parle
mentairen uit de streek en een verte 
genwoordiger van de Vlaamse druk-
kingsgroepen Louis Van Velthoven 
Kamer BSP Lambert Croux, senator 
CVP Fernand Colla Kamer PVV 
Jaak Gabriels Kanner V U . Roger 
Bourgeois Vlaams Overlegkomitee 
17 u 30 besluit en slot 

Het Kultureel Centrum is gelegen in de 
Kunstlaan 5 te Hasselt (tel 
011 -22 99 31) Op zaterdag 26 apnl a s 
gaat eenzelfde studiedag door te 
Brugge 

21-jarige {ufrrouw met 4 j lager 
secundair onderwijs en 1 ver-
volmakingsjaar kantoorwerken 
zoekt een passende betrekking 
in het Brusselse 
Zich wenden tot volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, 
Schepdaal (NI81) 

Jef Frijns naar de provincieraad 
Het IS voor onze plaatselijke afdeling 
van de VU een groot genoegen aan 
onze leden te kunnen mededelen dat 
ons gemeenteraadslid Jef Frijns tot lid 
van de provincieraad van West-Vlaan-
deren werd verkozen Jef zetelt in de 
gemeenteraad sinds 1950 en heeft er 
steeds goed zijn man gestaan Wij kun
nen er dan ook op rekenen dat hij in de 
Provincieraad even goed zijn woord 
zal meespreken Hij zetelt in de Twee
de Kommissie die bevoegd is voor het 
personeelsbeleid, de landbouw en de 

visserij het toerisme en de monumen 
ten Verder zal hij nog mee te spreken 
hebben over het verkeer en bijzonder 
over West-Toensme Hij zal elke zon
dagvoormiddag van 11 tot 12 u zitdag 
houden in hel Vissershuis De Smet de 
Naeyerlaan 29 (recht over de tramhal
te aan het tennispark) Iedereen kan 
hem daar komen zijn probemen voor
leggen 

Koffietafel en f i lmvertoning 
De plaatselijke afdeling van het 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner SprudeU. 
Bij de bron vindt men 
oude mschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajr helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Astenx wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acljttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit pen nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
tr ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van ' 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

Vlaams Verbond voor Gepensioneer 
den Blankenberge geeft voor haar le
den een koffietafel op maandag 24 
maart om 14 u 30 in het Forum, Kerk
straat Te dier gelegenheid zal door de 
zorgen van het ministene van Neder
landse Kuituur sektor Derde Leeftijd 
een prachtfilm worden afgedraaid, nl 
een der meesterwerken van de film
wereld Via Mala naar de beroemde ro
man van John Knittel Het is de integra
le versie met Nederlandse ondertitels 

BRABANT 
IflUnDCR 

MAART 

Anciaux te Aarsele 
Op dinsdag 18 maart, om 20 u, komt 
niemand minder dan algemeen voorzit
ter van de VU, Vic Anciaux, een be
langrijke toespraak houden in zaal 
«Den Hert» in de Hoogstraat te Aarse
le Deze avond, ingencht door de VU-
afdeling Aarsele-Kanegem, gaat onder 
het tema «België, wat n u ' 
De VU-voorzitter zal hierbij klare taal 
spreken i v m een aantal politiek hete 
hangijzers zoals de gewestvorming, 
het standpunt van de partijen en dat 
van de eigen partij de toekomst van 
België 

«Meetje van de 
Opex» te Oostende 
gevierd 
De Vuurtorenwijk bracht een groot
scheepse hulde aan Johanna Jacobs, 
ofte «Meetje van de Opex», bij de vie-
nng van haar 75ste verjaardag Of
schoon ZIJ al een paar jaar in het stads
centrum woont, was het wijkkomitee» 
Vuurtoren toch aktief in de vienng van 
Meetje, om haar — samen met het 
stadsbestuur en zoveel anderen - - te 
danken voor haar jarenlange milde 
hulp aan het verenigingsleven en be
langeloze steun aan de kleinsten en de 
minstbedeelden Naast bloemen en ge
schenken mocht het ontroerde Meetje 
ook de gouden stadsmedaille in ont
vangst nemen Volksvertegenwoordi
ger Emiel Vansteenkiste en raadslid 
Mark Caneecke, waren aanwezig na
mens de Volksunie Mana Jacobs, en 
haar zuster, zijn van de eerste VU-le-
den uit het Oostendse en onze partij
kas en verkiezingskas mochten van in 
den beginne op haar rekenen Dus. 
ook namens de V U onze beste dank 
en proficiat voor haar 75ste jaari 
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SCHEPDAAL Haantjes- en biefstukkenfestijn van VU-Schep-
daal Zaterdag vanaf 18 u , zondag vanaf 12 u in zaal Select aan 
tramstation te Schepdaal 

BOORTMEERBEEK-HEVER-SCHIPLAKEN: 4de VU-lentebal in 
zaal Welkom (Schiplaken) Orkest The Appollo's Inkom 60 fr 

ALSEMBERG 7de pensenkermis (ook varkensnb - speciale 
schotel) in zaal «Het Gildenhuis» Kerkstraat 22 te Dworp Vanaf 
18 uur Ook op 16/3 vanaf 12 uur Op uitnodiging van Willy De 
Saeger algemeen sekretaris VU en gemeenteraadslid Bob Lefai-
ble lid O C M W en het bestuur van VU-afdeling Alsemberg 

KRAAINEM Info-trip naar Zeeuws-Vlaanderen, o I v Walter Luy-
ten Vertrek om 7 u 30 Gemeentehuis Kraainem Inschrijven 
noodzakelijk (Luk Van Biesen 02-731 01 78) 

VUB Info-avond «Universiteit Vlaanderen» met Maurits Coppie-
ters Om 20 uur lokaal C 107 

ASSE Info-avond "Naar een Vlaamse Staat», met Vik Anciaux en 
Walter Luyten Breughelzaal Markt om 20 uur 

LENNIK Uiteenzetting en debat over «Isolatie» om 20 uur in de 
«Verzekering tegen de grote dorst» te Eizeringen 

TIELT-WINGE Vierde Vlaams bal om 20 u 30 in Tilt City, Boek-
hout te Tielt DJ Sarenco 

ASSE Gespreksavond met Vik Anciaux en Walter Luyten over 
«Naar een Vlaamse Staat» Om 20 uur in Breughelzaal, Mark t 
Org VUJO-Groot-Asse 

GRIMBERGEN Paasfuif in parochiezaal te Beigem 
KAMPENHOUT VU-lentebal in zaal Fauna-Flora te Berg om 
20 u 30 Met Alex-Andry Band Inkom 80 fr Voorverkoop 70 fr 
ITTERBEEK Breugelfeest in de parochiezaal van St-Anna-Pede 
Aperitief gratis Vanaf 17 uur Ook op 23/3 vanaf 11 u 30 

MOLENSTEDE: Feestzitting gevolgd door het traditioneel Lente
dansfeest in zaal Berkenhof, ter gelegenheid van het tienjang be
staan van VU in de streek 

TERNAT. Rockteedee in zaal Uilenspiegel, St-Katherina-Lom-
beek 

KRAAINEM: Info-trip naar Zeeuws-Vlaanderen, o l v Walter Luy
ten Vertrek om 7 u 30 gemeentehuis Kraainem Inschnjven 
noodzakelijk (Luk Van Biesen, 02-731 01 78) 

HALLE-VILVOORDE Arrondissementele VUJO-raad om 20 uur 
in de Kongresstraat 53 te Brussel 

BRUSSEL Arrondissementele, republikeinse en non-conformisti-
sche fuif van VUJO-arr Brussel om 20 uur in de Waltrakelder 
(KVS) Iedereen welkom i 

LIEDEKERKE. Brueghelmaal 1980 in zaal Guldenhof, Fabrieks-
straat Vanaf 17 uur Ook op zondag 30 maart van 11 u 30 tot 
20 uur 

VILVOORDE Megaton-paasfuif in zaal Uilenspiegel te Vilvoorde, 
Far-West Leden gratis toegang 

VILVOORDE (Land van Grimbergen)- Protestwandeling tegen 
Woluwelaan Verzameling om 14 uur Peutie (Vilvoorde), Leuven
sesteenweg, einde Woluwelaan 
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Want nergens, maar dan ook nergens, 
vindt U zo'n keus. SKM biedt U een 
gamma van meer dan 1.000 1' en 
plechtige kommunie kostumen 
geselekteerd uit de grootste Europese 
kollekties. 
Kommuniekostumen uit zuiver 
scheerwol of velours. Safari look, jean's 
style, blazers, sportvestons, broeken, 
gilets, puU's en de mooiste kleedjes, 
tailleurs, vestjes, blazers en mantels 
voor meisjes . . . . 

k.-* 

ri 
^.p. 

voor Ie en plechtige kommunie* 
zeker de voornaamste specialist 
voor kommuniekleding 
in Vlaanderen 
SKM toont alle grote kollekties zoals ; André B er der Paris, Koningsmuhle Molino, Michel 
d'Ory, Popy Overdress Sport, chic Jean d'Artes, Ever-New en tal van anderen. 

Autobus lijn 50 Antwerpen Boom Mechelen Stopt recht voor de deur (halte Leugstraat SKM) 

'4-
.Vv 

SUCCES KLEDING MEYERS 
lOOMSESTEENWEG 35 A A B ' r r e i A A n 
TEL. 031 •7.31.42 AARTSELAAR 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN t TOT JO U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT U U. 
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MIS DE 
V.T.B.-V.A.B.-KARAVAAN NIET! 

NIEUW 
Een V T B-V A B - a u t o k a r a v a a n n a a r ZELL-AM-
5EE in OOSTENRIJK, met bege le id ing d o o r een 
w a g e n me t t echn icus van de V A B -Wacht op de 
W e g 

1 week logies voor 1.895 fr. per persoon van 27 april 
tot 4 mei 

Zondag 27 april, heenreis, logies te Stuttgart, «Holi
day Inn» 

Maandag 28 april, aankomst te Zell-am-See Logies in 
studio (2 pers) of app (3 a 4 pers) in het VTB-Apart-
hotel «Haus Elisabeth» 

Dinsdag 29 april tot vr. 2 mei, verblijf te Zell-am-See 
De nieuwe appartementen liggen zeer rustig op ca 
1,5 km van het centrum De «Sennhutte», waar men 
naar hartelust kan grillen op houtskool, met tven 
leeszaal, speelzaal voor de kinderen, tafeltennis, sau
na, solarium, het stemmig specialiteitenrestaurant 
(ook dagschotels tegen 42 sh en kindermenu tegen 
25 sh) en de nieuwe gezellige bar, zi)n zowat de be
langrijkste elementen van dit vakantieparadijs De 
appartementen zelf behoren tot de topklasse volle
dig nieuwe inrichting in landelijke stijl en biezonder 
komfortabel en gezellig 
Het gebruik van hout voor de bekleding van muren 
en zoldering aksentueert nog de behaaglijke indruk 
Zell-am-See is zowel in de winter als in de zomer een 
bekende verblijfplaats Er is tevens een overdekt 
zwembad in het centrum Uitstapmogelijkheden, bv 
Salzburg, Berchtesgaden, Innsbruck, de Grossglock-
er, enz 
Het stadje heeft vele gezellige restaurants, winkel
straatjes, bars en cafetaria's De ligging aan het meer 
en de bescherming door de omliggende bergen zor
gen ervoor dat Zell-am-See een biezonder zacht en 
zonnig klimaat heeft 
Leer de appartementen Elizabeth te Zell-am-See ken
nen U keert er beslist terug Elke woning beschikt 
over een volledig ingerichte keuken, met elektrisch 
fornuis en koelkast badkamer met ligbad (of stort
bad), wc en wastafel (de app voor 4 en 6 pers hebben 2 
badkamers), woonkamer De meeste beschikken over 
terras Vanaf 6 pers vaatwasmachine 
Mee te brengen bad- en keukenlinnen 
Ter plaatse te betalen reiniging, taks, stroom, tele
foon 
Zaterdag 3 mei, terugreis, logies te Heidelberg, «Holi
day Inn» 

Zondag 4 mei, terugreis naar Antwerpen 

Inbegrepen: 
- Overnachting op de heen en terugreis m de «Holi
day Inn», 
- Gebruik van een studio of appartement in het 

Aparthotel «Haus Elizabeth» te Zell-am-See, 
- Gratis per 2 deelnemers een VTB-reistas, 
- Begeleiding door de VA B -Wacht op de Weg 

Wenst U vervoerd te worden? 
Dat kan met de V T B-luxeautocar 
Heen- en terugreis voor 1 800 fr per persoon (fooi 
chauffeur niet inbegrepen) 
Wenst U eetmalen mee te nemen in het stemmige 
restaurant van het Aparthotel'? 
Ook dat is mogelijk, mits het aankopen van maaltijd-
koepons tegenT20 fr voor een middag- of avondmaal 
en 55 fr voor het ontbijt Eetmalen op de heen- en te
rugreis moeten ter plaatse betaald worden 
Ter plaatse worden fakultatieve uitstappen ingericht 
per autocar De liefhebbers die met eigen wagen wil
len volgen, kunnen zulks vanzelfsprekend doen Na
dere gegevens en prijzen te verkrijgen 

Wacht met langer, schrijf nu in! 

et ^aling^utó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

20 jaar „Storm" 

1 9 1 0 - 1975 

} ^ , SCHOONAARDE 
' ^ 1 10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

Het maandblad van het Vlaams-natio
naal Jeugdverbond «Storm» is zijn 
twintigste jaargang ingestapt Het is 
ongetwijfeld een hele prestatie om 
twee decennia lang een geëngageerd 

Dienstbetoon in 
Antwerpen-stad 
Telkens op maandag van 16 tot 19 u 
houdt volksvertegenwoordiger A De 
Beul zitdag op het sekretanaat Wetstr 
12 te Antw tel 368465 
Voor O C M W aangelegenheden kan u 
een afspraak maken met dr De Boel 
Duboisstr 47 tel 339790 of Frans De 
Laet Kruishofstr 16 tel 386692 
Voor afspraak met onze gemeente
raadsleden tel sekretanaat 3684 65 

Hulde aan 
Willem De Meyer 
Broederband-Antwerpen huldigt op 
30 maart a s Willem De Meyer als 
Vlaams-nationalisL Het feest gaat door 
in Alpheusdal F Williotstr 22 te Ber-
chem Antwerpen Van 15 tot 17 u 
feestzitting met als sprekers o a Vic 
Anciaux en Herman Wagemans Van 
17 tot 18 u koude schotel Van 18 tot 
20 u vnendenhulde sanaeiO met de 
meeste Vlaams-nationale organisaties 
uit het Antwerpse Om deel te nemen 
storte men 250 fr (koude schotel inbe
grepen) of 50 fr (zonder) op postgiro 
000-0874411-53 ten name van R Luts 
Schoten (naam en adres vermelden) 
Inschrijven voor 23 maart 

Voor 
universitaire 

werking 

Uitbreiding studentenwerking< 
VU-JONGERENWERKING 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Medewerkers zich opgeven bij 
THOR BERGERS, St-Jansvl iet 
19, 2000 Antw. tel 339165 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Bormshulde '80 
te Merksem 
De jaarlijkse dr Bormshulde gaat door 
op zondag 13 apnl 1980 en wel met het 
volgend programma 
10 u Eeucharistievienng in de St-Fran-
ciscuskerk voorgegaan door e p 
Nuyens Dominikaan te Antwerpen sa
men met de e h Sommen Luyten en 
Elias Dupon Homilie door e p Nuyens 
10 u -10 u 45 Optocht naar de ge
meentelijke begraafplaats 

Rustoordstraat (vorming) verder langs 
Brebabaan Weggestraat Van Hey-
beeckstraat tot aan het kerkhof alwaar 
Bloemenhulde en groet aan het graf 

Invullen 
belastingsbrieven 
te Meerhout 
Uw belastingsbrieven worden gratis 
ingevuld op de volgende zitdagen 

19 maart 18-19 u bij Door 
Wouters Genelaar 84 19-20u cafe 
Weversberg (Meerhout-Berg) 26 
maart 18-19 u bij Lucien Beyens Lin
destraat 18 8 april 19-20u cafe Ha
waii (Meerhout-Zittaart) 

jongerentijdschnft uit te geven dat te
gelijk inhoudelijk zinvol is en grafisch 
steeds even stijlvol Het Louwmaand-
nummer draagt op de omslag het ge
kende standbeeld van Berten Roden-

bach te Roeselare en het nummer be
vat naast de gebruikelijke interne be 
nchtgeving vanuit de gouwen een bij 
drage van verbondsleider J Van 
Haerenborgh over het Rodenbachjaar 
dat voor VNJ een biezondere beteke
nis heeft Redaktielid Wim Van Oncke-
len schrijft over het jarige maandblad 
«Storm IS net alleen de spreekbuis van 
het VNJ maar evenzeer het klankbord 
van het jonge Vlaanderen Wij zullen 
blijven streven naar een verzorgde uit
gave die met meer middelen nog kan 
en moet verbeteren want een nationa
listisch maandblad — ook dit van en 
voor de jeugd' is het aan een goede 
traditie verplicht ook op dit gebied het 
beste te brengen De inhoud moet de 
weerspiegeling zijn van onze eerlijke 
betrachtingen en ons echt jong leven 
met al zijn verwachtingen » 
Graag bieden wij aan de redaktie van 
«Storm» en aan alle VNJ ers onze ge
lukwensen aan bij deze heuglijke jaar-
dag in hun Rodenbachjaari 

«Storm» redaktieadres Kruidenlaan 68 
2070 Ekeren (031 -45 42 91) jaarabon 250 fr 
Gironr 000 0445705-87 

J.GERLO 
zonwering - roiiuiken 
vouwdeuren-plastiek 

ANTWERPEN 
Ml 

MAART 

14 WOMMELGEM-Kaasavondmetw i )nom20u in Den Klauwaert 
Eten en drinken 150 fr per persoon 

14 ZWIJNDRECHT-BURCHT ledenvergadenng in Vrede St-Maar-
ten Hugo Schiltz spreekt over de politieke aktualiteit Oktaaf 
Meyntjens over de gemeenteraadswerking Een film over amnes
tie rondt de verqadennq af Beqin om 20 u 

14 TURNHOUT VU-vergadering voor leden en sympatizanten 
met als spreker voorzitter Vik Anciaux Om 20 uur in beneden
zaal cafe Amicitia Grote Markt 

15 KONTICH-WAARLOOS Karnavalbal om 20 u 30 in zaal -Ber
kenhof» Ferd Maesstraat te Waarloos Medewerking van het or
kest The Hitcrackers Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

15 MEERHOUT Vlaams bal om 20 u 30 in de parochiezaal van 
Meerhout-Zittaart De avond wórdt opgeluisterd door «Sep»-
pe» Opbrengst dient om de drukkosten van het Meerhouts 
VU-blad «t Katoogje» te betalen 

15 EDEGEM VU-kindernamiddag om 14 u 30 in lokaal «Drie Ei
ken» met als tema Bos en tuin Inrichting VNSE en FVV 

15 KAPELLEN- Bruegelavond in zaal St-Vincent Leugent>erg In
schrijven 225 fr bij Flor Van Dessel, tel 646266 

17 GROOT-HEIST Informatieavond over het kadastraal inkomen 
Om 20 u 30 «Bij Amelieke-, Lostraat, Heist-op-den-Berg 

19 EDEGEM Voordracht «Positief denken» met als sprekers 
Dhr Henn Engels en Mevr Wens Om 20 uur in lokaal «Dne Ei
ken» 

20 SCHOTEN Vertoning TAK-films over de Voerslagen Om 20 
uur in «'t Schooltje» Sparrenlaan, Berkenrode 

21 ST-KATELIJNE-WAVER Debatavond ingericht door de Bert-
houdersknng «Vlaamse ekonomie en staatshervorming» Inlei
der Jef Maton Om 20 u 30 in lokaal «De Wereld» Markt 5 

21 HOVE Jaarlijks VU-lentebal in het Prinsenhof Kapelstraat 21 
D J Popol Van Hoof Om 20 u 30 Inkom 80 fr, Jeugd 60 fr 

22 EDEGEM Kulturele Kring gaat een kijkje nemen achter de 
schermen van de «ZOO» Vertrek om 14 u 

22 DUFFEL 12de VU-bal in zaal Alcazar. Handelstraat Om 21 
uur Inkom 60 fr 

22 NIEL 10e VU-dansfeest om 20 u 30 in zaal «Familia» 

22 GEEL Afdelingsbal in feestzaal «Het Wijnhuis», Stationsstraat * 
44 

23 HERENTHOUT Kleinkunstavond met Ed Koyman en Smitato 
Om 20 uur in zaal Lux Inkom 80 fr Organizatie FVV 

23 TURNHOUT Wandeling door de Vlaamse Kring naar de Liere-
man Bijeenkomst aan de Kerk te Oud-Turnhout om 13 u 30 

24 LIER 9de Voorjaarsbanket om 20 uur in het «Hof van Aragon», 
Aragonstraat 

26 GROOT-HEIST Vlaamse gespreksavond om 20 u 30 in zaal 
«Eden» Gastspreker voorzitter Vik Anciaux 

29 BOECHOUT-VREMDE Jaariijks VU-bal in het Gildenhuis te Boe-
chout om 20 u 30 Orkest The Playmates Inkom 100 fr Voor
verkoop 80 fr 

29 BERCHEM Russische Dissidentenavond met als sprekers Igor 
en Alia Ross om 20 u 30 in zaal Alpheusdal, F Williotstraat 22 Or
ganizatie Volksunie in samenwerking met Vlaams Aktie Komitee 
Oost-Europa 

29 ANTWERPEN-STAD Bezoek achter de schermen van de Zoo 
Inschr op het VU-sekretanaat Wetstraat 12 Pnjs 160fr 
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lepel & vork 

FRITUUR - EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel). tel 014-2136,96 

Vraag prijzen voor uw 
feestmenu's. 

Specialiteiten. 
Alle dagen verse moseelen. 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 
Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031-80.15.68 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wllfrled BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35 33 Tel 031 -36 56 54 

FEESTZALEN • SALONS 
DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

DE OUDE KRING 

Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-ümburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49. 
9230 Melle 

TeL 091-30.06.53 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5, Brakel 

Tel 055/424107 

Feestzaal voor alle 
gelegenheden 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

Dorpsstraat 10 
2922 R A M S O O N K 

Tel.: 015-71.15.49 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u 
Zaterdag en zondag vanaf 's mid
dags 

Tal 053-66.87.40. 

Restaurant P A L M H O F 

- Tafelhouder -
Specialiteit 

gerookte vis 
Schoolstraat 52, 

Kapelle-op-den-Bos 
Tel. 015/71.19.40 

Feeslbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21u 
Woensdag gesloten 

ORTHAL 
UW KOFflEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20. AALST 

SPECIAUTEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

'tis ten specialitt 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
't IS de meest verteerbare 
de meest Idassieke, 
de beste 

Maak ook eens kennis 
met de gezellige sfeer in 

Café-restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015/711549 

^of ten CCrnlioorn 
Restaurant 

^ Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a Van Doeren 
KeierberK2.5 

1700 Asse Tel.02/4.'j2.9.5.l,'j 
Maandag gesloten 

FEESTZAAL 
- EDELWEISS » 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 
Tel. 02/76745.76 

Alle feestelijkheden. 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken. 

Drank- en eethuis 

- WALTRA . 
Arduinkaai 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02 /2195212 

De vier troeven van de Wallra 
/ Waarna in 1 hart van Brutaal 
Z Ja kan ar altijd parkaran 
3 Ja kriigt ar alli/d wal la alan 
4 Da pnjzan ii/n sociaal 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstraat 376 WEVELGEM 
Tel 056/41.2922 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankelijk 
vri jdag van 17 tot 20 u. 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

VOEDING «DE POLDER. 
Polderstraat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21 16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

LIMBURG 

HflL€nD€R 
MAAfIT 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, GOOIK 
Tel 054/334857 

Uw tweede thuis I 

Bent u van Aalst? 
Komt u naar Aalst? 
Albjd welkom in café 

IN DE OOIEVAAR 

bij Jef Michiels 
Hopmarkl 9, 
9300 Aalst - Tel 053-775074 

15 

15 

20 

22 

29 

TONGEREN Halfvastenbal in zaal Pleniusbron om 20 uur Innch-
ter VU Inkom 80 fr 

GENK: Jaarlijks Halfvastenbal van VUJO-kanton Genk in dan
cing «Albe» CTermien) Aanvang om 20 u 30 Prijzen voor de best 
verkleden Iedereen welkom 

ST-TRUIDEN- Gespreksavond met kamerlid Hugo Schiltz in het 
Kultuurcentrum Om 20 uur 
AS- Verruimd ledenfeest in het teken van 10 jaar VU-infoblad 
«Vrij-As» in de feestzaal Scherpenheuvel te As vanaf 20 uur Met 
4-gangen maaltijd, bier, muziek en dans Inschnjven bij bestuursle
den of door storting van 350 fr per persoon OD rek nr 
457-9110861-45 vu-As t̂  « ir 

HERK-DE-STAD: VU-sympatizantenbal met stemmige muziek in 
zaal Reehof, om 21 uur in Schulen 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep. goulachesoep, /agers-
soep, keukenkruiden en 
specerijen. 

Schapenstraat 43, 2200 Borger-
houL Tel 031/360045 

Restaurant -
tea room 

snack -

pvba SELS 
Turnhoutsebaan 288-290 
2200 Borgerhout (naast ciné 

Tel 031/36J192 
170 Zitplaatsen 
feesten ( ± 40 

- zaal voor 
persJ 

VU-Dendermonde 
opent 't Vestje 

Op zaterdag 29 maart wordt door al
gemeen voorzitter Vik Anciaux en le
den van het partijbestuur het arr VU-
sekretanaat van Dendermonde ge
opend en dit rond 18 u Receptie van 
17 tot 19 u aangeboden aan alle VU-le-
den en sympatizanten, aan alle be
stuursleden en leden van organizaties 
als Vlaamse oud-strijders, gepensio
neerden, VTB-VAB, Vlaamse Klubs, 
VVB, TAK enz Nadien gezellig sa
menzijn in ons Vestje, Oude Vest te 
Dendermonde 

Gevraagd 

Wie heeft een schnjfmachine, radio, 
TV, uurwerk bureau, stoelen enz op 
overschot' In ons nieuw sekretanaat 
IS alles hartelijk welkom Nu reeds 
dank 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031 /818841 

vanaf 14 maart 1980: 
de NMKN verhoogt de rentevoeten! 

Kasbons op 1 jaar (+ 1,00%) 
Groeibons op 3 jaar (+ 1,50%) 
Groeibons op 5 jaar (+ 1,50%) 
Kasbons op 10 jaar (+ 0,75%) 
Kapitalisatiebons (+ 0,75%) 

9,00% 
11,00% 
11,75% 
11,75% 
11,75% 

10.000 F w o r d t na 12 jaar 37.930 F 

[KREmETM>NUVERHEiD 

NMKN-og*nt»chap (roadplacg d * Goudvn Gidi, rubriek Bonk* 
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FILMTHEATERS 

studio 
Week van 14 

tot 19 maart 1980 

TERVUREN 
Vrijdag 20u . 30. Zondag 15u. 

KT. 
W a t c h out we are mad 

met Terence Hill, Bud Spencer 
Film van Marcello Fondato. 

Zaterdag 20 u 30. Zondag 17 u., 
20 u. 30. 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20u .30 K.NT 

Apocalypse now 
film van Francis Copp>ola 

met Martin Sheen, Robert Duvall, 
Marlon Brando. 

NIVWF - Donderdag 20 u. 30 
K.N.T. 

Taxi driver 
van Martin Scorsese 
met Robert de Niro, 

Jodie Foster, Peter Boyle. 

TIENEN 
KT. Zondag 15 u. 

Assepoester 
van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag 20 u. Zondag 
17u. K.N.T. 
Sidney Sheldon's bloodline 

van Terence Youngh 
met Audrey Hepburn, 

James Mason. 

Vrijdag, zaterdag 22 u. Zondag 
20 u. 
Dinsdag, woensdag 20 u. 30. 

K.NT. 
Night games 

van Roger Vadim 
met Cindy Pickett, Barry Primus. 
Zondag 22 u Maandag 20 u. 30. 

K N T . 
Et la tendresse? Borde l ! 

van Patrick Schulmann 
met Jean-Luc Bideau, 

Evelyne Dress. 
NIVWF - Donderdag 20 u. 30. 

K.T. 
Een vrouw tussen 

hond en wolf 
van Andrè Delvaux 

met Marie-Christine Barrault. 
Rutger Hauer. 

KURSAAL TURNHOUT 
zondag. woensdag 

KT. 
Zaterdag, 
15 u. 
Kuifje en de zonnetempel 

naar Hergé. 
Vrijdag 20 u. 30. Zaterdag, zon
dag 18 u. K.N.T, 

Les valseuses 
film van Bertrand Blier. 

Zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag 20 u. 30. 
Woensdag 18u. K T 

Manhat tan 
film van Woody Allen 

met Diane Keaton, Woody Allen, 
Meryl Streep. 

NIVWF - Woensdag 20 u. 30. K.T. 
Een vrouw tussen 

hond en wolf 
film van André Delvaux 

met Marie-Chnstine Barrault 
Rutger Hauer, Roger Van Hooi. 

'*- -*• 
Lede naar 
senatorsbal 
VU- en VUJO-leden gaan in groep met 
de bus naar het bal van senator G. De 
Rouck in Kluisbergen. Samenkomst 
om 21 u op het dorp te Lede. Meer in
lichtingen bij Adolf Boterljerg (053-
212560) 

Schoonaarde: 
invullen 
belastingaangiften 
Op de zaterdagen 5 en 19 apnl telkens 
van 9 tot 11 u 30 kunt U uw belasting
aangiften laten invullen OCMW-lid 
Herman Van Den Abbeele staat ter 
beschikking. Alle bewijsstukken mee
brengen. 
Welkom in Losweg 11, te Schoonaar
de (052-42.3549). Dit dienstbetoon is 
,in samenwerking met het CDNV. 

Sint-Niklaas 
STEDELIJKE 
AKADEMIE VOOR 
SCHONE KUNSTEN 

Openverklaring van een be
trekking van leraar/ lerares 
«voorbereidend op het lager 
secundair» aan de Akade-
mie en haar bijafdelingen. 
- Minimum 21 jaar en maxi
mum 50 jaar zijn op 1 april 
1980; 
- In het bezit zijn van een 
voldoende geacht bekwaam
heidsbewijs van de groep A, 
afgezien van het G.B.O.P.K., 
dit wil zeggen: 
a) diploma van hoger kunst
onderwijs met volledig leer
plan, uitgereikt in de specia
liteit van het te onderwijzen 
vak; 
b) diploma van hoger kunst
onderwijs van de 3de of 2de 
graad, uitgereikt in een an
dere specialiteit als deze van 
het te onderwijzen vak, aan
gevuld met 5 jaar nuttige er
varing; 
cl diploma van hoger kunst
onderwijs met beperkt leer
plan uitgereikt in de specia
liteit van het te onderwijzen 
vak, aangevuld met het ge
homologeerd getuigschrift 
van lager secundair onder
wijs; 
d) geaggregeerde voor het 
lager secundair onderwijs 
(GLSO) plastische opvoeding 
aangevuld met 5 jaar nuttige 
ervaring. 
- Slagen voor een bekwaam-
heidseksamen. 
Plaatsaanvragen: 
dienen uiterlijk op 1 april 
1980 bij het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen toe 
te komen, vergezeld van een 
recent bewijs van goed zede
lijk gedrag, een voor eenslui
dend verklaard afschrift 
van de diploma's of getuig
schriften en een curriculum 
vitae. 
Bijkomende inlichtingen te 
bekomen op het sekreta-
riaat van de school, Boon-
hemstraat 13 of bij het 
stadsbestuur van Sint-Ni
klaas, dienst onderwijs. 

(Adv. 62) 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 

13 DE PINTE: Gespreksavond met prof dr Jef Maton, een volksver
tegenwoordiger Paul van Grembergen over «De Vlaamse ekono-
mie en de staatshervorming» Om 20 uur in zaal Blancatony. 

13. NINOVE: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden reist naar 
Halle. Om 8 u. 15 bezoek aan het warenhuisbedrijf (ColruyÜ, Pol
derlaan 26 te Ninove. Om 9 u. vertrek naar het warenhuis Colruyt 
te Halle. Om 11 u. 30 gratis middagmaal. Bezoek onder bevoegde 
leiding van de basiliek van Halle en van het provinciaal domein te 
Huizingen Kostprijs: lOOfr. 

15. KLUISBERGEN: Tweede bal van senator Germain De Rouck om 
21 u. in zaal Apollo te Kluist>ergen. 

15 GENT: FVV richt een kinderkarnaval in om 14 u 30 in parochiale 
zaal Heilig Kerst, St.-Salvatorstraat 46. Animatie: Freddy Geir-
naert Kinderen gratis, volw. 50 fr. 

18 BEVEREN: Bezoek van Vlaamse Vrouwenbeweging Nele aan de 
Tefal-fabrieken te Wijnegem. Vertrek om 9 uur aan het Oude 
Kerkhof, terug omstreeks 19 uur Prijs: 200 fr. voor leden en 
250 fr. voor niet-leden 

21 GENT; FVV richt een avond in onder de titel «Ik woon in de Voer
streek». Spreker mevrouw Ernon van 's-Gravensvoeren. Om 20 
uur in de Bennesteeg 2 

21 BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN: Kleinkunstavond met Will 
Ferdy's totaalshow 80. Om 20 uur in feestzaal «Wong» te Over-
mere-Donk. Inkom: 100 fr. Voorverkoop: 70 fr. Gratis tombola. 
Org.. VUJO Groot-Berlare. 

22 ERPE-MERE: 3de VU-bal van schepen Van Durme in zaal Zanzi
bar, Dorp, Erpe. Om 21 uur. Orkest: A. Baert. 

22 MERELBEKE: 4de Lentereceptie om 19 u. 30 in zaal Sint-Elool. 
Gaveresteenweg 513. Gastspreker: prof. U. Libbrecht over «Oos
terse filosofie voor de Westerse mens». Organizatie: FV-Merel-
beke. 

27 LEDE: 1ste les over het gemeentebeleid om 20 u. 30 in het kultu-
reel centrum (dorp). Tema: «Inspraak en filosofie van het gemeen
tebeleid». 

29 SINAAI-BELSELE: (^lezellig Ommekaar om 20 uur in Dorpspa
leis, Vleeshouwersstraat 31 te Sinaai. Koud buffet 400 fr. Inschr.: 
De Poortere, 031-72,40.36 of L Verstraete. 031-72.43.70. 

29 ERTVELDE: Bal van de Leeuw in samenwerking met Evergem-
Sleidinge. Om 20 u. 30 in zaal Atlantis, Hospitaalstraat. Orkest: 
The Bartete. Inkom lOOfr 

29 APPELTERRE-OUTER-VOORDE: Palingfestijn in zaal Jacht
hoorn, Kerkstraat 73 te Outer (Lebbeke). Vanaf 18 uur. Ook op 
zondag 30 maart van 11 u. 30 tot 14 u. 30 en van 17 u. tot 20 uur 

30 MERELBEKE: Volksuniedag in zaal Driekoningen, Hundelgem-
sesteenweg 656 (dorp). Om 12 u.: receptie en opening tentoon
stelling «20 jaar Weergalm». Ook stand van L. Dosfel-Vormingsin
stituut. Om 13 u.: feestmaal met tafelrede door algemeen voorzit
ter Vik Anciaux. Om 16 u. 30: filmvoorstelling door de TAK-film-
ploeg over Komen, de Voer en «De Slag om Schaartjeek». Na 
filmvoorstelling: gezellig samenzijn. Inschrijven bij bestuursleden. 

Gentse VU-fraktie op 
bezoek te St.-Aman(lsberg 

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
SekretarJaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk. 
Tel. 056-22.56.98. 
Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

1. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien 
Fredenk de Merodestraat 30, 2800 Mechelen. Tel. 015-20 66.13. 

2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout - Vlamat 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen. Tel. 031-34.30.02. 

3. CEMBEL 
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen. Tel 016-81.34.35. 

4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02-532.01.72. 

5. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg 
Centrumlaan 11, 3600 Genk. Tel 011-35.67.53. 

6. Ziekenfonds Flandria 
Keizer Karelstraat 80, 9000 Gent Tel 091-23 52 27. 

7. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dandar-Durme 
Em. Winckellaan 5, 9330 Dendermonde. Tel 062-21 75.45. 

8. Ziekenfonds Flandria Maetjesland 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091-77 23 51. 

9. Ziekenfonds Flandria Land Van Rhode 
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091-30 79.09. 

10. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen 
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde Tel 055-31 31 15 

11. Ziekenfonds De Wast 
Recolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel 058-23 37.15. 

12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije 
Suveestraat 2, 8000 Brugge Tel 050-33 22 24 

13. Ziekenfonds West Flandria Kortrijk 
Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98 

14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare 
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare Tel 051-20 83.45. 

U, als Vlaming... sluit zeker aan bij het Vlaams Zie
kenfonds van uw streek! 

(ADV. 58) 

Vrijdag 29 februari had in de zaal «Tij!» 
te Sint-Amandsberg een gespreks
avond plaats ingericht door de voltalli
ge Volksuniefraktie van Gent 
De bedoeling van deze avond was dat 
de Volksunie-leden en andere belang
stellenden hun vragen aangaande 
Gent of hun eigen deelgemeente zou
den doorspelen aan de gemeente
raadsleden. 

Was er in het begin van de avond niet 
zo erg veel belangstelling, de stem
ming was er wel toen de plaatselijke 
voorzitter de heer Jan Andries de eer
ste vragen op de fraktieleden afvuur
de. 

Er werden vragen gesteld over de al 
lang aanslepende opbouw van het 
nieuwe «Gito», dit is de gemeentelijke 
technische school, over de verkeerssi
tuatie in verschillende smalle St-
Amandsbergse straten, over het ver
keersprobleem aan de Dampoort en 
de eventuele overbrugging Kasteel
laan naar Afrikalaan, enz... 
Ondertussen was de publieke belang
stelling merkelijk vermeerderd zodat 
de Volksuniefraktie Gent tevreden kan 

Sint-Niklaas 
stedelijke 
Muziekakademie 
Openverklaring van de vol
gende betrekkingen aan de 
Stedelijke Muziekakademie 
en haar bijafdelingen: 
- 1 betrekking van leraar/le

rares «notenleer»; 
- 1 betrekking van leraar/le

rares «piano»; 
- 1 betrekking van leraar/le

rares «fluit»; 
- 1 betrekking van leraar/le

rares «harmonie»; 
- 1 betrekking van leraar/le

rares «begeleiding klassie
ke dans»; 

- 2 betrekkingen van leraar / 
lerares «begeleiding»; 

Voornaamste voorwaarden: 

- Minimum 18 jaar en maxi
mum 45 jaar zijn op 1 april 
1980; 

- In het bezit zijn van een 
eerste prijs voor de betrek
king waarvoor men zich 
kandidaat stelt, afgeleverd 
door een Koninklijk Muziek-
conservatorium. Voor de be
trekking van notenleer 
daarenboven in het bezit 
zijn van een geldig pedago
gisch getuigschrift. 

Voor de betrekking begelei
ding klassieke dans, in het 
bezit zijn van een eerste prijs 
pianist-begeleider of een 
eerste prijs piano of een ge
tuigschrift piano-begeleider 
uitgereikt door een Konink
lijk Muziekconservatorium 
of een prijs van uitmuntend
heid voor piano uitgereikt 
door een inrichting voor 
muziekonderwijs met be
perkt leerplan. 

- Slagen voor een vergelij
kend eksamen. 

Prestaties: 

De prestaties bedragen mi
nimum twee lesuren per 
'week en dienen naar gelang 
de dienstnoodwendigheden 
In het hoger of lager secun
dair niveau gegeven te wor
den. 

Plaatsaanvragen: 

Deze dienen uiterlijk op 1 
april 1980 bij het Kollege van 
Burgemeester en Schepe
nen in te komen, vergezeld 
van een recent bewijs van 
goed zedelijk gedrag, een 
voor eensluidend- verklaard 
afschrift van de diploma's 
en getuigschriften en een 
curriculum vitae. 

Volledige inlichtingen te be 
komen op het sekretariaat 
van de school Nijverheids
straat 29, of bij het stadsbe
stuur van Sint-Niklaas, 
dienst Onderwijs. 

(Adv. 63) 

zijn over deze kontaktavond welke 
zeer zeker de inwoners met hun vra
gen en problemen dichter bij de ge
meenteraadsleden bracht. 

Jan BUYLE 
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ZOCiK€iC3' 
22-jarige g e h u w d e d a m e met een 
diploma van hoger secundair on
derwijs, afdeling handel, met ken
nis van Nederlands, Frans en En
gels en getuigschnft van daktylo-
grafie met e e n 3-jange ervanng 
als bediende, zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse Z ich 
w e n d e n tot volksvertegenwoor

diger dr. J Valkeniers, Schep-
daal 

GROOT-GENT 
B e t r e k k i n g e n g e z o c h t 
1 Gen ts stadsbediende, 3 6 jaar, 
zoekt bijverdienste, 
2 Een 37-jange oogarts, met er
vanng en in het bezit van weten 
schappelijk, maar nog niet van 
wettelijk diploma, zoekt passen
d e betrekking, 
3 Een 23-jarige jongeman, diplo
ma maatschappeli jk assistent 

zes maanden stage aan Jeugd-
rechtbank, thans stempelgerech-
tigd, zoekt passende betrekking; 
4 Een 25-jange jongeman, diplo
ma licentiaat Germaanse , Neder 
lands, Engels, e inde maand diplo
ma geaggregeerde, zoekt be
trekking 

B e t r e k k i n g a a n g e b o d e n 
Jonge arbeider gezocht voor 
konfektieatelier te G e n t Interes
sant werk , be roep wordt aange
leerd 

V o o r inlichtingen zich wenden
senator O V a n O o t e g h e m , O u d -
Stri jdersstraat 29, 9 2 1 9 Gent 
brugge, tel. 091 -3072 .87 

H R I T O - A a l s t z o e k t 

Naar aanleiding van zijn 25-jang 
bestaan zoekt H R I T O Aalst (de 
v roegere R T S ) naar de juiste 
adressen van oud-leerlingen e n 
studenten Afges tudeerden van 
dag- en avondlessen die hun 

adres of dat van medeleerl ingen 
aan het sekretanaat van d e 
school (Welvaartstraat 7 0 te 
AalsO kenbaar m a k e n 
(053-21 72 5 8 of 053-77 3 0 1 2 ) 
krijgen e e n uitnodiging toege
stuurd van alle festiviteiten die o p 
het ge touw w o r d e n gezet in het 
kader van dit zilveren jubileum 

Bovendien wordt hen e e n gratis 
abonnement o p het schooltijd-
schnft - 6 9 volt» ver leend voor 
het jubileumjaar 1980 

Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 

Tel. 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 58214.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

hoeümndel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
Ie en anti-allergische matrassen. 

Platteau-tievens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 7456 

De prijsbreker 
van liet goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDU ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-311376 

r Oames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054-333756 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

BLOEMEN 'ERIKA» 

Kerkstraat 23, 
2650 B O O M 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

Korting van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nalionale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galenj «de Gapaert». 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053-703219 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staall(onstruktie. 
IJzer-, koper-, aluminium- en inox-
verwerking. 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053-214207 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-881119 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 5821055 

' Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18 u 4254642 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel 058-31 1909 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel. 02-582.1312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming. 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. TeL 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen. 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-493507 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031-3135.83 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02-2681402 

ANTIEKZAAK 

Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 

1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

Aankoop en verkoop van Hollandse. 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuvt 
Kunstvoorwerpen. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031-881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksreportages. 

V o o r ieder onderhoud e n / o f 
aanleg van tuinen, snoeien van 
f ru i tbomen, d iverse b o m e n , 
planten, a fzagen van b o m e n + 
v e r k o o p van openhaardhout 
aan zeer voorde l ige pri jzen. TeL 
0 2 - 4 6 6 8 0 23 of 4 5 2 5 8 2 5 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s k l e i n m e u b e l e n 

s c h i l d e r i j e n g e s c h e n k a r t i k e l e n 

l u s t r e r i e 

Zaakvoerder Staf Kiesekoms Keizerstraat 2 
T E R N A T 

Tel. 02-582 22 22 T o t 3 0 a p r i l : lel. UAbö2 22 22 

2 0 o/o k o r t i n g o p o n z e v a s t g e s t e l d e p r i j z e n . 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans en andere) - PAR-
KA S BLOESONS ANORAKS 

^"^ Tel 053 66 73 33 
Steenweg naar Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

INTRAFORM-
Europameubel 

Torhoutsteenweg 519 
8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Tfl 011-53 43.49 

N V R e i n i g i n g s w e r k e n 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-539530 en 53 7575. 

PVBA DE BISSCHOP 
Gentsestraat 35 9300 Aalst 
Tel 053-219001 

De meest gespecializeerde ijzer-
warenzaak 

Gelegcnheidbgr.'ifiek Hiiwelp|k - Ge
boorte • Ztltklevcfide pl.ikbiind en 
etiketten Houten dmkletters - Rekla-
me-kalcfiders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565.75 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

OOSTDUINKERKE 

Voor Uw verlof aan zee. 
Moderne villa's, appartementen en studio's Ie huur. 

Vraag gratis kalalogus met foto's. 

W e s t Lit toral 

Leopold II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058-512629 (woensdag gesloten) 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassehj 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-217Z12 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur. 

lustrerie 

mare de vriese 

baron ruzet te laan 
a s s e b r o e k - b r u g g e 
tel. 050-35.74.04 

Firma M. UYTDEWILGEN 

TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne. 
Tel. 031/216699. 

Julius De Geyterstraat 204, Antwer
pen. Tel 031/2907 87 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

I W E U K E M S I 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-219325 

Schrijnwerkerij -
Keukens Resocub 

pvba Houtbouw 
Coupurestraat 13 
DENDERLEEUW 
Tel 053-666702 

G e o r g e s D E R A S p v b a 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136.36 
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HEVERLEE - Momenteel is er 
nogal wat te doen omtrent de 
financiële miserie waarmee de 
minister van Landsverdediging 
vandaag te kampen heeft om zijn 
land-, lucht- en zeemacht begin 
volgend jaar nog behoorlijk paraat 
te houden; er is immers het gejank 
dat er spoedig geen centen meer 
zijn om de nodige brandstoffen te 
betalen. 
Afgezien van de ekonomische 
miserie, is er evenwel ook en vooral 
het feit dat onze landsverdediging 
almaar meer is gaan kosten sinds 
pakweg vijf jaar geleden toen in 
versneld tempo werk werd gemaakt 
van de professionaiizering bij de 
strijdkrachten. Wie vandaag nog 
immer hardnekkig gekant blijft 
tegen de vorming van een op-en-top 
beroepsleger dat zijn de jongens 

Guido Janzegers : 

„Eendracht van miliciens 
maalit soldatenmacht It 

van de Vereniging van Vlaamse 
Dienstplichtige Militairen, de VVDM. 
Zi) zien nog immer het nut van een 
algemene dienstplicht. Desondanks 
zijn ze geen goede maatjes met de 
Chef van de Generale Staf die de 
werking van W D M in de kazernes 
blijft verbieden. 

W D M - c h e f Guido Janzegers, het 
hart en de syndikale kracht van de 
dienstplichtigen, is er immer op uit 
om de dienstplichtigen een beter 
sociaal én syndikaal lot te 
bedenken: «t/e minderheid van de 
Jongeren die nog opl<omt voor de 
algemene dienstplicht zou toch ook 

iets meer mogen genieten van de 
vrijheden en rechten waarvoor zij 
de wacht optrel<t^' 
Enkele dagen geleden nog kwam de 
Vereniging van Vlaamse Dienstplich
tige Militairen in het nieuws met een 
protestmotie naar aanleiding van 
zware gevangenisstraffen die drie le
den van «Union Democratica de Sol-
dados» opliepen, eenvoudigweg om 
wille van hun lidmaatschap van deze 
soldatenvereniging. Zover is het in 
ons land nog niet gekomen, en zal het 
allicht niet komen. 

Maar, uit een brief van minister Des-
marets van 13 februari j l. en vooral uit 
vroegere mededelingen van de chef 
van de Generale Staf moet toch bli j
ken dat ook VVDM in onze kazernes 
én bij de Belgische strijdkrachten in 
Duitsland als het ware persona non 
grata blijft. 

l 

Guido Janzegers: «hioewel VVDM in 
wezen s/echfs erl<end is als een jonge-
renorganizatie. zijn wij uiteindelijl< een 
soldatenval<bond-in-optx)uw ll< moet 
meteen stellen dat de syndikale 
werking nog onze zwakke plek blijft, 
het harde syndikale is er (nog) niet bij, 
maar het weinige dat we nu reeds in die 
richting betrachten lijkt voor de militaire 
overheid reeds te veel te zijn » 

— Waar is de W D M dan wel goed 
voor als het syndikale nog niet met 
volle kracht aan bod kan komen, en er 
anderzijds toch nog andere Vlaamse 
organizaties voor dienstplichtigen 
(zoals Milac en het socialistische 
Solac) de informatieve dienstverle
ning voor hun rekening nemen? 
Guido Janzegers- "Wij richten inder
daad eveneens informatie-avonden in 
(niet minder dan veertien per maand) 
voor rekruten, en enorm veel informa
tief werk wordt ook gepresteerd om de 
miliciens in de kazernes bij te staan 
Behalve ons tijdschrift, publiceren we 
geregeld brochures over de rechten 
van de soldaat (militair strafrecht, straf
procesrecht, verlof en vergunning ) 
Maar, waar Milac zich als jeugddienst 
vooral inzet voor de pastorale begelei
ding, IS VVDM een ledenbeweging die 
dienstplichtigen groepeert rond een 
konkreet eisenprogramma Daarbij zijn 
Milac en Solac uiteraard als het ware 
onze natuurlijke bondgenoten Maar wij 
zijn uiteindelijk de enige groepering die 
op termijn syndikalizerend werkt Syn-
dikalisme is een zwaar woord, zeker 
voor militaire oversten, dat beseffen 
WIJ Maar we vertrekken van de een
voudige vaststelling dat, terwijl de be
roepsmilitairen door de recente wet 
van januan 75 de mogelijkheid hebben 
via een syndikale vereniging hun rech
ten te laten verdedigen, de miliciens als 
rechteloze burgers nergens staan Wij 
zijn er op uit om de soldateneisen al
maar beter in groep ter harte te nemen, 
om de dienstplichtigen zelf, maar dan 
gezamenlijk, een vuist te laten vormen » 

— Wat U allicht in de militaire wereld 
niet in dank wordt afgenomen? 
Guido Janzegers: «We worden met di-
rekt bekampt, zoals dat in Spanje wel 
nog het geval kan zijn, maar we beho
ren dan toch tot de uitzonderingen in 
Westeuropa waar de soldatenmacht 
niet als een afbrekend element wordt 
beschouwd 
Maar we zijn niet gehaast, we hebben 
veel geduld om onze werking uit te 
bouwen Met wat we nu reeds gedaan 
hebben is er toch een belangwekkende 
beweging op gang gebracht om de 
weerbaarheid van de miliciens almaar 
te verstevigen Die weerbaarheid vin
den we met alleen noodzakelijk voor de 
tijd van de legerdienst, maar zeker voor 
nadien wanneer de afzwaaiers terecht
komen in de burgermaatschappij die 
ook gestruktureerd is op basis van 

machthebbers en machtelozen Als wij 
bereiken dat talrijke VVDM-leden na
derhand aktief worden hetzij in een 
partij, hetzij in een vakbond, in aktieko-
mitees en dies meer om hun persoonlij
ke, professionele en volkse belangen 
zelf te behartigen, dan is er onmisken
baar het blijvend vormend element van 
de VVDM-werking >• 

— Wat heeft de dienstplichtige dan 
in feite nog dringend als «bescher
ming nodig?» 
Guido Janzegers: 'Als het waar is dat 
'het leger een school is voor de natie", 
dan betekent dit op de eerste plaats dat 
de soldaat tijdens de dienstplicht aan 
den lijve ervaart wat het betekent een 
machteloze, een weerloze, te zijn 

discriminatie, nadat de loting vervan
gen werd door algemene dienstplicht 
zou men met een beroepsleger op
nieuw in de situatie verzeilen waarbij de 
arme, de werkloze, verlokt wordt door 
de propaganda van het leger en dienst 
neemt, terwijl de anderen, de rijken, el
ders een beterbetaalde job en alleszins 
een werk-naar-keuze kunnen vinden 
Bovendien werkt een beroepsleger 
ook nog de spiraal van de bewape
ningswedloop in de hand: zo'n leger 
komt sneller in de verleiding om te wer
ken met ultramodern gesofistikeerd 
materiaal 

Het IS sinds de massale rekrutering van 
beroepsmilitairen, vanaf 75, dat de 
kostpnjs van onze defensie nogal pijl
snel de hoogte werd ingejaagd 

Het kan een stimulans zijn om een 
krachtige persoonlijkheid te ontwikke
len, maar als megs verdienen alle mili
ciens toch beter Op termijn dient er 
een statuut van dienstplichtige te ko
men, we weten dat ook dit met over
haast kan of mag gebeuren Maar er 
dient politiek werk van gemaakt te wor
den Waarom zou een dienstplichtige 
met mogen erkend worden als een 
staatsambtenaar in kort dienstver
band •?» 

— U blijft voorstander van algemene 
dienstplicht»? 
Guido Janzegers: 'In een demokratie 
dient ook de gewapende macht de 
zaak van het ganse volk te zijn Met een 
beroepsleger maak je een machtskern 
zonder kontrole, een apparaat dat op 
zichzelf draait en uiteindelijk volks
vreemd wordt 
Een beroepsleger is bovendien trou
wens ook nog een element van sociale 

Maar er is nog een andere essentiële 
VVDM-visie op de landsverdediging 
die ik hier met ongemeld mag laten De 
jongste tijd maken we werk van een in
ternationale samenwerking tussen ver
enigingen van dienstplichtigen en ook 
met beroepsmilitairen van andere lan
den 
Daarbij duwen we aan de kar (en ook in 
onze plaatselijke VVDM-werking) om 
te gaan nadenken over zin en onzin van 
het leger, over oorlog en vrede, over 
zin en onzin van maneuvers De vre-
desgedachte kan een stap vooruit ge
raken als de soldaten zich solidair gaan 
voelen met hun kollega's van elders En 
zo groeit de gedachte dat efficiënte 
landsverdediging met noodzakelijk uit
sluitend een gewapende verdediging 
behelst Om het scherp te stellen het is 
met omdat elke inwoner van ons land 
met een cruise-raket onder zijn bed 
zou slapen dat wij een behoorlijke 
landsverdediging zouden hebben 

Ook over de legerorganizatie zelf 
groeit door internationale gesprekken 
en uitwisseling van ervaringen, een an
der inzicht De ruggegraat van het leger 
IS nog immer de ijzeren tucht, maar een 
sterker wapen nog dan drill is de more
le kracht die evenwel ver zoek is ge
raakt 
In maart van vorig jaar kwamen tien sol-
datenorganizaties voor het eerst sa
men: Noorwegen, Zweden, Finland, 
Denemarken, Nederland, West-Duits
land, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en 
Vlaanderen 
In oktober orgamzeren wij hier in 
Dworp het derde internationale treffen 
van soldatenorganizaties Er zal ge
praat worden over beroepslegers, over 
soldaten en vrede, en vooral hopen we 
dat een internationaal bureau zal kun
nen gevormd worden Dat zou de 
werking in de afzonderlijke staten op 
korte tijd een grotere armslag kunnen 
geven Er zijn, wat de soldatenbonden 
betreft, nog een aantal andere bemoe
digende perspektieven 
Eén voorbeeldje maar terwijl wij van 
Defensieminister Desmarets mogen 
vernemen dat de wet op het nieuwe 
tuchtreglement (januan 75) alleen syn
dikale akties van beroepsmilitairen toe
laat, en dus VVDM-werking ter zake 
niet toelaat, vernemen wij in de organi-
zatie Euromil (Europese vereniging van 
militaire organizaties met raadgevende 
status bij de Raad van Europa) dat een 
klacht bij het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens in Straatsburg 
wel eens een veroordeling van de Bel
gische staat als gevolg zou kunnen 
hebben 

Die mensenrechten-konventie is wat 
betreft verdediging van rechten en vrij
heid als voor vereniging zowel toepas
selijk op burgers als op militairen 
VVDM heeft nooit de bedoeling gehad 
bij de belangenbehartiging van dienst
plichtigen de zaken te bruskeren, maar 
men zal ons met tegenhouden de solda
tenmacht almaar beter en steviger op 
te bouwen De minderheid van jonge
ren die nog algemene dienstplicht kie
zen (immers alternatieven zijn hoe dan 
ook voor eenieder mogelijk) moeten 
toch ook hun rechten en vrijheden er
kend zien, precies die menselijke waar
den waarvoor zij de wacht optrekken •> 

(hds) J 

y MENSEN VAN BIJ ONS 
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