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Lees bIz. 4 

Energieschawste! 
Energieschaarste...? 
Witboeken en beleidsnota's 
zijn er onderhond wel voldoende in omloop. 

Inmiddels is er de stellige indruk 
dat de energieschaarste een spekulatieve 
aangelegenheid is. 
Ten gunste van een machtige lobby. 

En bij de gratie van afwezige ministers 
die de laken op hun bebop laten. Lees bIz. 5 
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ZOMERUUR 

In een dagblad van 26 februari l.l. stond 
het bericht dat het zomeruur weer 
wordt ingevoerd op 6 april. Dit tjericht 
eindigde met de volgende beschou
wing: «Er is dus minder stroomverbruik 
voor huisverlichting. En wat niet te ver
smaden is; Iedereen kan 's avonds een 
uur langer genieten van de in een na
tuurlijk milieu zelfgekozen beoefening 
van vrijetijdsbestedlng." 
Dat is fraai gezegd. Als de bedoeling 
van dat zomeruur ook zo fraai was, 
waarom wordt het dan niet ingevoerd 
van 1 maart of zelfs van 1 februari af? 
Deze korte maand was zo zacht dat 
onze handen jeukten om na dagtaak 
nog in de tuin te gaan werken of om 
andere karweitjes op te knappen rond
om het huis. Maar... om zes uur was het 
al donker, dus lichten aan en energie 
verspillen. Voor wie eigenlijk? 
Het kon immers ook anders. Als we op 
1 februari de klok een uur vooruit had
den gezet dan hadden we gratis dag
licht tot 7 uur. En men kon nog meer 
energie besparen als men op 1 okto
ber de klok had laten staan op het zo
meruur en het zogenaamde winteruur 
had afgeschaft Dan zouden in de -R -
maanden, dus van oktober tot maart 
de dagen telkens een uur langer licht 
zijn, en dus 180 uren minder stroom 
p)er huisgezin gekost hebben, reken 
dat maar eens uit voor West-Europa. 
Maar dan zouden we botsen tegen de 
portefeuille van de elektriciteitsmaat
schappijen. Zij rijven maar al te graag 
de meerverdiensten van de winter
maanden binnen. Jan-met-de-f)et rea
geert toch niet en zal wel betalen uit 
zijn slinkende portemonnee I 

J.G^ Maasmechelen 
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KONFRONTATIE 

Naar aanleiding van het ontslag van 
Martens was er een extra-uitzending 
van Konfrontatie op de televisie. 
Net zoals bij vorige uitzendingen viel 
de partijdigheid op waarmee modera
tor, Jan Ceuleers deze diskussies leidt 
De vier aanwezige partijvoorzitters 
werden volgens mij heel duidelijk op 
een verschillende manier behandeld. 
Het was tergend om aan te zien hoe 
de twee partijvoorzitters, Van Miert en 
Tindemans beschermd werden, terwijl 
de Volksunievoorzitter, Vik Anciaux, 
dikwijls midden in zijn uiteenzetting 
door Jan Ceuleers werd onderbroken. 
Als Jan Ceuleers tijdens Konfrontatie 
dezelfde vraag stelt als een andere 
journalist tijdens het nieuws, dan be
antwoordt Vik Anciaux deze vraag na-
tuuriijk op dezelfde manier. Toch vond 
Ceuleers het nodig Anciaux te onder
breken met het verwijt dat hij aan het 
uitweiden was en dat hij hetzelfde ook 
al in het nieuws gezegd had... Op het 
einde werd Konfrontatie abrupt onder
broken, net op het ogenblik dat An
ciaux aan het woord was... 
Als de BRT geloofwaardig wil blijven, 
moet zij Jan Ceuleers op de vingers 
tikken. 

P.B., Mechelen 

APARTHEID 

Ik heb «één groot bezwaar» tegen 
vrouwenbewegingen, vrouwentijd
schriften, vrouwentehuizen: ze schep
pen een sfeer van Apartheid. 
Wat scheelt er toch aan ons, vrouwen, 
waarom duiken we weg in «vrouwen-
organizaties»? Waarom geven we ons 
als zwakkeren bloot? 
Fysisch, pychisch en sociaal hebben 
we minstens evenveel sterke kanten 
als de mannen. Alleen willen we dat 
niet inzien en toegeven. Het ontbreekt 
ons aan zelfkennis en eeriijkheid. 
De macht en de invloed van de vrouw 
in het gezin is steeds zeer groot ge
weest; haar rol in het Openbaar Leven 
bleef hoofdzakelijk beperkt tot psy
chologische stimulans of «rem» op de 
«man» die naar buiten kwam. 
Tegen deze moeilijk kontroleerbare en 
begrensde invloed werd de laatste de
cennia scherp gereageerd en terecht 
Wettelijk gezien bleef met deze situa
tie de «beslissingsmacht» bij het man
nelijk deel van de bevolking; machts-
bezit kan tot misbruik leiden ondanks 
alle raadgevingen. 
Juridisch gezien werd de vrouw dan 
ook lang achteruitgesteld, hieraan is nu 
al heel wat veranderd. 
De jonge mensen krijgen allen meer 
kansen door het onderwijs, de opvoe
ding wordt «gemeenschappelijk», de 
jeugd groeit naar gelijkheid. Een deel 
van de rijpere vrouwen gaat echter 
nog gebukt onder de vroegere Visie. 
Hier speelt de groei naar volwassen
heid, het persoonlijk durven «im frage 
stellen» van bestaande ideeën een be
langrijke rol. Ik meen echter dat dit «op 
brede schaal» voor vrouwen en man
nen moet gestimuleerd worden. 
Laten we nu eindelijk als vrouwen uit 
onze isolatie treden. We moeten onze 
plaatsen in de maatschappij innemen 
en elke valse nederigheid afleggen. 
Vele belangrijke beroepen staan voor 
ons open. Geloof mij, het ligt niet meer 
aan de mannen dat er zo weinig vrou
welijke ministers, rechters en specialis

ten zijn. We moeten ons zelf leren zijn 
en dat beroep durven kiezen waarvoor 
we ons geschikt achten. 
APARTHEID is voorbijgestreefd; met 
onze intuïtie, onze bekommernis om 
het algemeen welzijn, onze vakkennis 
moeten we er gewoon en vanzelfspre
kend overal bijzijn. 
Zeker ook op politiek vlak, want daar 
vallen de t}eslissingen, daar wordt de 
toekomst ook de onze, gemaakt 

Dr. A.D, Antwerpen. 

AFTREKBARE 
GIFTEN. 

Buiten instellingen, zoals gemeentelijke 
musea, openbare biblioteken, het Rode 
Kruis, zijn er nog zo'n 500 andere in
stellingen (vzw of instellingen van 
openbaar nuü door de ministeries van 
Financiën en/of Kuituur erkend die 
kwijtschriften mogen afleveren om aan 
de gulle gevers toe te laten hun giften 
af te trekken van hun inkomsten bij het 
bepalen van het belastbaar inkomen. 
Of die instellingen na hun erkenning 
ook nog door de ambtenaren van het 
ministerie gekontroleerd worden staat 
helemaal niet vast 
Vooral de liberale landgenoten schij
nen er een handje van weg te hebben 
om in hun partijsekretariaat (toevallig?) 
gehuisveste organismen een ministe
riële erkenning te bezorgen. 
Zo vindt men in de Napelsstraat o.m.: 
«Samenwerking en Vooruitgang» vzw, 
«Sociokulturele Vereniging van Vlaam
se Liberale Vrouwen» kulturele vzw, 
«Solidariteit Sociaal Liberaal Vrouwen
groepering» vzw, en er tsestaat ook 
nog zoiets als een «Liberaal Radio en 
TV-Instituut» kulturele vzw Brussel -
-Koördinatiecentrum van Liberaal So-
cio-kultureel beleid». Vlaamse Federa
tie der Liberale Muziekmaatschap
pijen» kulturele vzw. Rupelmonde. 
Ook de socialistische broeders heb
ben de erkende vzw een onderdak 
verleend in hun partijcentrale. Keizers
laan 13, Brussel, zo o.m. «Centrale voor 
Socialistisch Kultuurbeleid» kulturele 
vzw, «C.S.C. Vormingswerk» kulturele 
vzw, «Fonds Leo Magits» kulturele 
vzw en ook og het «Emile Vandervelde 
Instituut» vzw. - Van socialistische hui
ze zijn ook nog de 4 vzw's in de Wet
straat 121,1040 Brussel, -Centre Nati
onal des Equipes Populaires», «Centre 
de Promotion Socio-Culturel- «Fonda-
tion Travail Université» kulturele vzw 
en het «Fonds voor Wereldsolidariteit» 
vzw. 
En wist u dat volgende karitatieve of 
kulturele organizaties alleen maar een 
Franstalig adres in de telefoongids van 
Brussel hadden; «Leon A. Bekaert 
Fonds» - «Amnesty international» -
«Belgische Natuur- en Vogelreserva
ten» en ook «Unicef»? 

V.D., St-Martens-Latem 

DUBBELZINNIGHEID 
Alhoewel ik de subtiele schijnheiligheki 
van heelwat Vlaamse journalisten ge
wend ben, vind ik toch dat het de laat
ste dagen de spuigaten uitkx>pt Stor
ms, De Meyer, Lindemans en patati en 
patata Maar hoe de vork juist in de 
steel zit kom je niet te weten. De waar
heid is dat het hoopje CVP-senatoren 
dat dwars ging liggen een bonte scha
kering van allerfiande strekkingen ia Er 
zijn verstokte unitaristen bij zoals Stor-
me en De Meyer. En als het waar is dat 

Lindemans, De Kerpel, Nora Stals e.a 
vooral gaan rebelleren zijn na de uitval 
van Delmotte dan wil dit met andere 
woorden zeggen dat zonder die toe
spraak die helden die voor Vlaanderen 
dodelijke gewestvorming zouden ge
slikt hebben. 
Tussen haakjes zijn er nog altijd 42 
CVP-senatoren plus de kleurioze SP-
senatoren die dit misbaksel hebben 
goedgekeurd. 
Ik schrijf dit briefje ook ter attentie van 
de verantwoordelijken van de sterke 
VU-streekpers opdat langs die weg 
aan de goegemeente de dubbelzinnig
heid van de CVP en de ware toedracht 
van de zaak eens klaar en duidelijk 
zouden uitgelegd worden. 

J.L. Wilrijk 

VLAGGEN IN BSD 
Bij de Belgische Strijdkrachten in 
Duitsland gaan steeds meer en meer 
stemmen op om bij feestdagen op offi
ciële gebouwen naast de driekleur ook 
met de vlag van de kultuurgemeen-
schap te vlaggen. 
Het ministerie van Landsverdediging 
blijft in «zijn tiende provincie» echter 
bikkelhard bij een omzeggens schizo
freen standpunt: «In de BSD bestaat er 
alleen een Belgische gemeenschap» 
(ex-minister Van den Boeynants). 
Hier moeten wij nu wel even terug in 
het verieden: 
Nadat de ministers van Nationale Op
voeding en Nederlandse Kuituur aan
raadden ook in de BSD op feestdagen 
de leeuwevlag te hijsen, werd dit door 
de OBBSD na enige aarzeling op een 
vraag van het Vlaams Aktiekomitee 
Duitsland (VAD) toegelaten voor ge
bouwen die «niet gelegen zijn in een 
militair kwartier». Zodoende verscheen 
dan ook in 1974 voor het eerst in de 
geschiedenis de leeuw op het Konink
lijk Ateneum te Bensberg. 
Voor scholen «binnen een kwartier» 
bleef de OBBSD echter hard: geen 
kultuurvlag. 

Dit vertx)d viel niet overal in goede aar
de, zeker niet bij het VAD, dat ter gele
genheid van het koninklijk bezoek in 
1976 te Weri met de leeuwevlag had 
willen uitpakken. Daar hielp geen vra
gen, bidden of smeken bij de OBBSD, 
de minister of de koning zelf. Het bleef 
njet! 
Dus werd een andere oplossing ge
zocht en ook gevonden: het vorsten
paar werd in Weri begroet door een 
haag van schoolkinderen met allemaal 

kleine leeuwevlaggetjes. 
De gevolgen bleven natuuriijk niet uit: 
hals over kop werd op het ministerie 
van Landsverdediging beslist alle ge
bouwen van de BSD te beschouwen 
als «zijnde gelegen op een militair do
mein» (ex-minister Vanden Boey-
nants). 
Daar zulke maatregel voor het paHe-
ment waarschijnlijk niet lang zou vast 
te houden zijn, ging de minister in zijn 
antwoord op een pariementaire vraag 
nog verder: de Nato-verdragen zou
den geen kultuurvlaggen dulden, ook 
zou het voor de Natopartners en voor 
de Duitse bevolking zeer verwarrend 
zijn, immers, «in de BSD bestaat er al
leen een Belgische gemeenschap». 
Dus; algemeen verlwd voor gelijk wel
ke kultuurvlag op officiële gebouwen 
der BSD. 

Ondertussen werden door het VAD 
nog verschillende andere instanties 
voor deze zaak ingeschakeld, doch 
veel verder dan beloften en morele 
steun voor deze rechtvaardige zaak is 
men niet geraakt 
De nieuwe minister van Landsverdedi
ging, de heer Desmarets, vindt het 
blijkbaar niet eens nodig er één woord 
over te reppen. 
Wat nu voor de toekomst? 
Het VAD zal bij alle mogelijke instan
ties blijven ijveren om de opheffing van 
het verbod tot bevlagging te verkrij
gen. 
Deze inzet is meer dan gerechtvaar
digd, immers het ministerie van Lands
verdediging zelf bewees met zijn soms 
heel nerveuze beslissingen terzake dat 
hier veel meer op het spel staat dan 
gewoon maar een vlag. Diegenen die 
zulks nog steeds niet kunnen of willen 
inzien doen er beter aan de hele ge
schiedenis op haar waarde te testen. 
Dan valt dadelijk op wat hier op het 
spel staat: namelijk de feitelijke erken
ning van de verschillende Belgische 
volksgemeenschappen in de BSD mét 
alle konsekwenties op taalkundig, kul-
tureel, sociaal en (niet te onderschat
ten) financieel-ekonomisch vlak. Dat 
schijnt voor dit ministerie vooriopig 
nog te veel gevraagd. 
Het is de hoogste tijd dat het ministerie 
van Landsverdediging eindelijk de 
moed krijgt om onder ogen te zien wat 
reeds lang een realiteit is; de verschil
lende volksgemeenschappen die sa
men het koninkrijk België vormen en 
dus ook in de BSD teruggevonden 
worden. 
J.L, algemeen sekretaris VAD/BSD 
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om spreken de Vlamingen 
niet met meicf""»' ^ 

Wie kijk op de regeringskrisis wil krij
gen, moet zich de onverbiddelijke tijdsli
mieten voor ogen houden. Half mei is de 
ultieme datum om het parlement te ont
binden en verkiezingen te organizeren 
nog nipt voor de vakantie. Wil men ver
kiezingen vermijden, dan blijft er hoog
uit een maand. Het is echter decennia 
geleden dat er nog een krisis geweest is, 
die binnen de maand was opgelost. De 
vorige keer duurde het 107 dagen. Tus
sen haakjes: deze 107 dagen hebben de 
belastingbetaler 30 miljard extra ge
kost. 
Eén maand om bergen van tegenstellin
gen en afgronden van wantrouwen te 
overbruggen: het lijkt wel de kwadra
tuur van de cirkel. Verkiezingen wor
den dan ook met de dag minder denk
beeldig. Het zou de derde keer worden 
in praktisch drie jaar! Met dan nog een 
moeilijk en waarschijnlijk langdurig 
formatieberaad na de verkiezingen — 
dezelfde mensen rond dezelfde proble-
menl — wordt het in ieder geval najaar 
vooraleer het land weer (misschien een 
beetje) geregeerd wordt Op dat ogen
blik zal er nog steeds geen begroting 
voor het voor driekwart verstreken jaar 
1980 zijn, gezwegen van de voorberei
ding van het budget 1981. Hoeveel tien
tallen miljarden extra zal het ditmaal 
de belastingbetaler kosten? 
Het land heeft een regering nodig. En 
g^let op de tijdslimieten kan het niet an
ders dan vlug. Deze snelheid mag echter 

niet ten koste van Vlaanderen gaan. Dat 
gevaar is nochtans reëel. De francofo-
nen blijven aandringen op spoedige ver
wezenlijking van de gewestvorming. 
Alle Franstalige partijen hebben er zich 
toe verbonden, slechts toe te treden tot 
een regering die de gewestvorming on
verwijld ter hand neemt. Alhoewel dit 
Franstalig front bij nader toekijken een 
aantal tekenen van metaalmoeheid ver
toont en alhoewel niet alle Franstalige 
partijen nog dezelfde opvatting hebben 
over de gewestvorming, dreigt opnieuw 
het gevaar — net zoals een jaar geleden 
— dat de francofone eis prioritair wordt 
behandeld, zonder dat de staatshervor
ming in haar geheel wordt geregeld. 
De opeenvolgende mislukkingen om het 
land te hervormen, de communautaire 
Echtemach-processie die al een dozijn 
jaren duurt, dreigen de idee zelve van de 
staatshervorming in diskrediet te bren
gen. 
Nochtans moet het federalisme, de 
Vlaamse staat vooraan blijven staan in 
het Vlaamse eisenpakket. Vlaanderen 
wordt iedere dag zieker in het Belgische 
bed. En het draait bovendien op voor het 
geheel van de hospitaalrekening: ettelij
ke tientallen miljarden per jaar. 
Om te beletten dat de tijdsdruk te onzen 
nadele gaat spelen moet tegenover de 
strategie van de f rancof onen een eens
gezinde Vlaamse strategie komen. De 
Franstalige partijen zetten geen stap 
zonder mekaar te raadplegen. Aan 

Vlaamse kant is er geen spoor van over
leg. Wel integendeel: vanachter de CVP-
en SP-coulissen kan men vernemen dat 
een Vlaams overleg «gevaarlijk» zou 
zijn, omdat het de Franstaligen zou er
geren en omdat het twee fronten tegen
over mekaar zou stellen. Het gebrek aan 
ruggegraat tegenover de nochtans 
dwingende noodzaak tot Vlaams over
leg is een slecht voorteken voor het 
eventueel formatieberaad. 
De staatshervorming is zaak van heel 
het Vlaamse volk. Een Vlaams krisisbe-
raad moet dan ook iedereen omvatten, 
die verantwoordelijkheid draagt in de 
Vlaamse gemeenschap zowel op het po
litieke als op het sociale, ekonomische 
en socio-kulturele vlak. De idee van het 
breed Vlaams krisisberaad heeft in een 
aantal kringen reeds bijval en toezeg
ging gekregen. De Volksunie — die 
slechts een deel is van het geheel — kan 
dus hoogstens een drijvende kracht zijn. 
Ze heeft echter haar voorzitter Vic An-
ciaux gelast met een speciale opdracht 
terzake. 
Inmiddels zal reeds de betoging van 
zondag te Gent een uiting zijn van de 
eendrachtige Vlaamse beslistheid om 
ook en vooral in de somberste krisis er 
over te waken, dat niet opnieuw het 
Vlaams belang wordt opgeofferd en dat 
integendeel de eis voor een volwaardige 
en spoedige Vlaamse autonomie met on
verminderde kracht wordt gesteld. 

tvo 
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Willy Claes 
Informateur 
Dat de koning Wil ly Claes be
last heeft met een informatie-
opdracht, lag In de li jn van de 
verwachtingen. Ook reeds ein
de 1978 - begin 1979 werd aan 
Claes een Informatie- en be
middelingsrol toebedeeld, wat 
uiteindelijk leidde tot de rege
ring Martens. 

Claes is, naast André Cools, de 
laatste co-voorzitter geweest 
van de unitaire BSP-PSa Hij 
werd co-voorzitter, in opvol
ging van Jos Van Eynde, op 36-
jarige leeftijd en was in die t i jd 
de jongste parti jvoorzitter van 
België. De breuk in de socialis
tische partij heeft zich voorge
daan nadat hij zijn co-voorzit
terschap geruild had voor de 
portefeuille van Ekonomische 
Zaken In de regering-TInde-
mans-ll. Hij werd opgevolgd als 
co-voorzitter door Van Miert, 
die verplicht werd scheep te 
gaan met een Vlaamse socialis
tische partij, nadat Cools de 
unitaire partij had opgeblazen. 

Claes wordt bij de Franstalige 
socialisten nog steeds als ge
sprekspartner aanvaard, zowel 
door Cools met wie hij co-voor
zitter was als door Leburton die 
hem destijds zijn carrière heeft 
helpen uitbouwen in de socia
listische mutualiteiten. Hij is ze
ker geen federalist, maar hij 
heeft het geloof verloren in de 
mogelijkheid om de unitaire 
staat te behouden. 

1 
Vooraleer hij ervaring opdeed 
in de wijze waarop regeringen 
gevormd worden, had hij reeds 
geleerd hoe ze vallen: ti jdens 
de regering-Leburton had de 
eerste minister hem speciaal 
belast met de Ibramco-zaak, 
waarover de regering uiteinde
lijk struikelde. 

Waarom De Bondt 
neen zegde 
In een lang interview met het 
Wase streekblad «De Voor
post» heeft CVP-senator De 

Bondt de redenen uiteengezet, 
waarom hij neen stemde in de 
Senaat Dat was, zo zegt de se
nator, omdat Martens een voor
lopige staatshervorming wilde 
verwezenlijken «die op niets 
trekt en van België een bana
nenrepubliek wil maken». 

In een korter interview met het 
dagblad «De Morgen» zag Wi l -
fried Martens een andere reden 
voor de neen-stem van De 
Bondt: «Ook is er De Bondt, die 
heeft tegengestemd omdat hij 
geen deel uitmaakte van de re
gering. Principieel was hij er 
ook wel tegen, maar als ik dan 
vergelijk met wat hij als lid van 
de vorige regering heeft verde
digd, dan is dat allemaal niet zo 
klaar. De Bondt was vanaf de 
eerste dag tegen alles wat de 
regering heeft gedaan.» 

Ze zijn wél lief voor mekaar, 
daar in de bananenrepubliek 
van de Tweekerkenstraat 

Eyskens vader en 
zoon 
Aan een verslaggever van de 
krant «De Morgen» legde Mark 
Eyskens de volgende verkla
ring af: «_De Vlamingen heb
ben in 1970 middels een gren
delgrondwet aanvaard, voor 
een deel afstand te doen van 
hun meerderheidspositie. Maar 
nu van de pariteit via de driele
dige gewestvorming overscha

kelen naar een positie waarin 
zij nog voor éénderde kunnen 
meebeslissen, dat is echt te
veel gevraagd. Al kan men ook 
begrip opbrengen voor de fran-
kofone irritatie bij het uitblijven 
van een daadwerkelijke staats
hervorming.» 

In de grond is dit een vri j onge
nadig oordeel over de grendel
grondwet die desti jds tot stand 
kwam onder eerste minister 
Gaston Eyskens: de grendels, 
het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid, het inschrijven 
van de drieledigheid en de fran-
kofone irritatie omdat de toen 
beloofde drieledige gewestvor
ming nog niet is uitgevoerd. 

De mening 
van Perin 
Sinds Perin ontslag heeft geno
men als senator heeft hij reeds 
een aantal fracassante verkla
ringen afgelegd. De vri jmoedig
heid van zijn oprispingen is ze
ker geen waarborg voor objek-
t iv i te i t Maar hij zegt toch ook 
wel een aantal dingen die aan
dacht verdienen. 

Zi jn mening over Tindemans: 
een machiavellisL Tindemans 
«heeft de regeringskoalitie van 
1977-1978 gewild om tegelijker
ti jd de VU te ondermijnen, die 
een konkurrent is van de CVP, 
en het FDF- Hij dacht dat het 
FDF en de VU een compromis 
zouden tekenen, dat dit zou ge
publiceerd worden en dat deze 
twee partijen, nadat ze toege
vingen hadden gedaan, uitge
kleed zouden worden, verbrand 
in de ogen van hun volgelin
gen - Ondertussen ontketende 
de CVP-pers een zo sterke 
anti-Egmontcampagne dat de 
partij zelf er door bedreigd 
werd en dat Tindemans beslis
te, het door hemzelf en de CVP-
ministers getekende pakt niet 
meer te verdedigen. Zi jn ma
chiavell istisch plan staagde 
prachtig op twee details na: de 
CVP slaagde er wel in de VU te 
kwetsen, het FDF echter werd 
versterkt en uiteindelijk prof i
teerde de P W en niet de CVP 
van de krisis.» 

Aldus Perin in het weekblad 
«Spécial». 
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«Hervonden 
eenheid» 
Na de vergadering van zijn par
tijbureau verleden maandag 
heeft CVP-voorzitter Tinde-
mans meegedeeld dat de ver
gadering gestemd had over een 
aantal voorstellen om uit de kri-
sis te geraken en dat deze 
stemming eensgezindheid had 
opgeleverd, <wat sedert lang 
niet meer was gebeurd in het 
partijbureau». 
Deze mededeling' is niet alleen 
een laattijdige bekentenis van 
de tegenstellingen die sinds 
lang de top van de CVP ver
scheuren. Ze is daarenboven 
de bevestiging van het feit dat 
de CVP haar eenheid — of be
ter: haar schijneenheid — 
slechts kan terugvinden wan
neer zij geen regeringsverant

woordelijkheid meer draagt 
Van zodra er geregeerd moet 
worden, wordt het beleid ver
lamd door de tegenstellingen 
binnen de CVP. 
Een van de belangrijkste oorza
ken van de diepe regimekrisis 
is de noodzaak om de CVP, als 
sterkste partij, steeds weer bij 
het bewind betrokken te zien 
en het onvermogen van deze 
partij om eensgezind mee te 
besturen. 

Schuldvraag 
Eerste-minister Martens heeft 
verleden week een heel «Pano
rama» op tv volgepraat met ant
woorden op vragen van kijkers. 
Hij deed dat slagvaardig en met 
stijl. Hoe behendig hij ook te 
werk ging, toch kon hij niet be
letten dat hem af en toe eens in 
de kaarten werd gekeken. 

Zo zegde hij wet dat hij waarde
ring kon opbrengen voor de 
motieven van de neen-stem
mers in de CVP-senaatsfraktie, 
maar dat hij hun houding toch 
fundamenteel veroordeelde. 
Hij schoof daarmee de schuld 
voor de krisis en voor de onbe
twistbaar pijnlijke en nadelige 
gevolgen van deze krisis in de 
schoenen van de neen-stem
mers. 

Nochtans is hijzelf in veel ho
gere mate verantwoordelijk. 
Niet de neen-stemmers, maar 
de ja-knikkers hebben het land 
een jaar doen verliezen en naar 
een krisis geleid. De schuld
vraag moet gesteld worden niet 
in het licht van de uiteindelijke 
stemming in de senaat, maar in 
dat van een onverantwoorde 
regeringsvorming een jaar ge
leden. 

Uitvaart 
Aviel Geerinck 
ledere Zelenaar was het erover 
eens dat nooit in zijn gemeente 
zoveel volk op de been was dan 
verleden zaterdag voor de be
grafenis van burgemeester 
Aviel Geerinck. Er was uiter
aard heel veel Volksuniemen
sen: parlementairen, partijbe-
stuurs- en partijraadsleden uit 
heel Vlaanderen, Oostvlaamse 
afdelingen met hun vlag met 
rouwfloers. Deze nochtans gro
te groep liep echter totaal ver
loren in de massa gemeentena
ren die hun burgemeester de 
laatste eer kwamen bewijzen. 

De rouwstoet was straten lang 
en stapte voortdurend door ha
gen van volk. De offergang in 
de kerk duurde tot na halftwee. 
Ook op het kerkhof, waar een 

rouwrede werd uitgesproken 
door o.m. voorzitter Vic An-
ciaux, was de massa nog in
drukwekkend. 
Uit alles bleek hoe geliefd en 
populair Aviel Geerinck in zijn 
stad en streek is geweest en 
hoezeer deze Vlaams-nationale 
burgemeester erin geslaagd 
was het hart van zijn mensen te 
veroveren. 
Zele, het arrondissement Den-
dermonde en heel Vlaanderen 
zullen hem missen. 

Francofone 
woordvoerder 
Vanden Boeyn'ants, kleinzoon 
van een Mechelaar en ondanks 
twee generaties Brusselaar
schap nog altijd niet in staat om 
zijn Vlaamse afkomst te verber
gen die hem uit alle poriën 
zweet, heeft het ver gebracht 
Hij is niet alleen officieel fran
cofoon geworden, hij is niet al
leen «Wallon de coeur», maar hij 
heeft het gebracht tot woord
voerder van het front der fran
cofone partijen. 
We zouden er alleen maar om 
lachen, ware het niet dat de 
francofone karpersprongen 
van Vanden Boeynants een ge
vaar inhouden. De man heeft 
zich in het hoofd gestoken dat 
hij in 1982 burgemeester van 
Brussel moet worden. Daar
voor heeft hij naar alle waar
schijnlijkheid het FDF nodig. 
Zodat hij op ieder ogenblik be
reid moet zijn, reeds thans een 
voorschot op de prijs te beta
len. 

Uiteraard ten nadele van de 

Brusselse Vlamingen-

Panelen afgehuurd? 
Volgens het weekblad «Pan» 
heeft Wllfried Martens reeds 
ettelijke panelen afgehuurd met 
het oog op steeds waarschijn
lijker wordende vervroegde 
verkiezingen. Niet alleen om er 
vlug en massaal bij te zijn, maar 
ook om zijn score zodanig te 
verhogen, dat hij Tindemans 
zou voorbijsteken en dus win
naar worden in het nu al twee 
jaar durende duel tussen de 
twee CVP-kemphanen. 

De Clercq tegen De Clercq 
Willy De Clercq is, gebruind en tevreden, teruggekeerd van zijn paastrip naar Israël 
Hoe zou je zelf zijn ? Je hebt languit aan de Middellandse zee gelegen, aardbeien ge
proefd op een kibboets en in het algemeen een voorsmaakje gekregen van een zo
mer met staalblauwe luchten. En terwijl dat allemaal gaande was en je je om niets 
hoefde te bekreunen, wordt je bloedeigen PVV opgevrijd door een informateur en 
een Hof die krampachtig op zoek zijn naar een drieledige. Zeg nou maar, hoe zou je 
zelf zijn? Je weet dat je goed zit, dat de regeringspartijen daveren van schrik voor 
verkiezingen, dat de opiniepeilingen een zonnige toekomst voorspellen voor de oppo
sitiepartijen. Je kan het je gerust permitteren, je vakantie tot de allerlaatste minuut te 
blijven genieten. Om dan, teruggekeerd in noordelijker en killer streken, je voorwaar
den te stellen voor het koopje. Zeg nou zelf... 
Sinds dinsdagnamiddag weten we dat de heer Willy De Clercq, voorzitter van de 
PVV, slechts toegankelijk is voor eender welk voorstel nadat voldaan is aan drie uit
drukkelijk en vrij duidelijk gestelde voorwaarden. Ten eerste moet de samenvoeging 
van de inkomens van de samen werkende echtgenoten afgeschaft worden. Ten 
tweede moet het gedaan zijn met de BTW op de investeringen. En ten derde, last but 
not least moet er een rechtvaardige perekwatie komen van de kadastrale inkomens. 
Groot applaus in de liberale achterban en bij wie voor de rest nog kort van geheugen 
is. Ziedaar een partijvoorzitter die het — eindelijk! — opneemt voor zegge en schrijve 
drie uiterst rechtvaardige dingen. 
Wijzelf echter zouden eerder zeggen: ziedaar een voorzitter die het opneemt tegen 
zichzelf Ziedaar Willy De Clercq die ongedaan wil maken wat hijzelf heeft verkorven. 
Even opsommen? 
Eis nummer één: afschaffing van de samenvoeging van de inkomens der samenwer
kende echtgenoten? De wet terzake, die goedgekeurd werd op 5 januari 1976, zegt 
letterlijk: 'afzonderlijke belastingen van bedrijfsinkomsten van de vrouw, voor zover 
het samengevoegd netto bedrijfsinkomen van de echtgenoten geen 350.000 fr over
treft' Met andere woorden: afschaffing van de samenvoeging slechts voor echtpa

ren, die samen minder dan 28.333 fr. netto per maand verdienen. En met nóg andere 
woorden: afschaffing praktisch voor niemand, want praktisch niemand verdiende zo 
weinig dat zijn inkomen samen met dat van zijn echtgenote beneden de 28.333 fr lag. 
Welke partij en welke minister zaten toen in de regering? Juist: de PVV en Willy De 
Clercq. 
Eis nummer twee: afschaffing van de BTW op de investeringen? In 1969 werd voor
zien dat 5 % BTW op de investeringen zou geheven worden, bij wijze van tijdelijke 
maatregel Deze maatregel zou in 1975 ophouden te bestaan. Maar hij werd verlengd 
door de regering in 1975 en hij bestaat vandaag nóg. Welke partij en welke minister 
zaten in dat jaar in de regering? Juist: de PVV en Willy De Clercq. 
Eis nummer drie: een billijke kadastrale perekwatie? Het is sedert 1955 dat deze aan
passing nog was gebeurd. Wettelijk was voorzien dat ze in 1975 zou worden doorge
voerd. De toenmalige minister van Financiën begon dan ook met het sturen van de 
eerste richtlijnen naar het kadaster Vrij snel echter werd Zijne Excellentie de Minister 
nattigheid gewaar en liet hij alles maar vallen. Met als gevolg dat Geens vijfjaar later 
de strop kon toehalen. Wie was er in het jaar des Heren 1975 minister van Financiën 
en van welke partij was hij? Juist: de onnavolgbare eiser-van-vandaag, de edelachtba
re heer Willy De Clercq. Van de PVV. 
Zodat Willy De Clercq, bij wijze van inleiding tot ieder gesprek met het oog op rege
ringsdeelneming, de afschaffing vraagt van een reeks maatregelen die hijzelf inge
voerd, bestendigd of verzuimd heeft 
Hoe zegde Wim Kan dat ook weer in een van zijn bekende oudejaars-avondliedjes? 
Lef telt! 

dio Genes 
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Energieschaiatste ! Energiesehaarste,,.? 
De negatieve kost van een regeringskri-
sis is nimmer precies te schatten, maar 
wel is het een uitgemaakte zaak dat de 
zware rekening steevast achteraf gepre-
zenteerd wordt Zo bij voorbeeld de 
energierekening. Sinds 73 gaat er o n -
zeggens geen week voorbij of er is een 
of andere ministeriële mededeling om
trent dringende bezuinigingen en her
oriëntering van het energiebeleid. 
Maar, van een koherent beleid ter zake is 
ook vandaag nog geen zier te bespeuren. 
Er zijn wél een paar witboeken in omloop 
en minister Willy Claes heeft reeds meer 
dan een beleidsnota geschreven- Maar 
daar blijft het bij. Er wordt nu gesteld dat 
in ons land op vrij korte termijn tien pro
cent energie kan en dringend zal moeten 
bespaard worden. Beleidsmaatregelen 
terzake blijven evenwel zoek. En het lan
ge beloofde parlementair energiedebat 
is als politiek feit een lachertje gewor
den, door het almaar uitstellen ervan. 
Begin deze maand kwam het ekono-
misch en sociaal kernkabinet er zelfs 
niet toe een afgeslankte energie-beleids
nota van de minister van Ekonomische 
Zaken te bespreken, wegens tijdsgebrek 
naar verluidt. En vorige vrijdag voerde 
datzelfde ministerieel komitee het ener-
giegesprek van de dagorde af, omdat de 
regering-Martens ontslagnemend is. In
middels kan Claes alleen nog zijn ener
giewijsheid kwijt bij gelegenheid van de 
voorstelling van een of andere publikatie 
over energie-

Inmicklels ook hollen we naar een energie-
krisis zonder weerga Vervaldata zijn er 
reeds met de vleet vernoemd. Zo is er een 
Amerikaans rapport dat steK dat de Saoe-
di-Arab»che olie slechts tot 1990 reikt 
Toevallig zijn we bij deze sjeiks een goede 
klant-
Nog andere pijnlijke vaststellingen hebben 
als gevolg dat het besef groeit dat een 
grondige wijziging in verbruiks- en levens
gewoonten zich opdringt Maar behalve 
krisiswoorden heeft de bevolking nauwe
lijks een boodschap aan de verbale kracht
patserij van de beleidsverantwoordelijken. 
Het grapje van de autoloze zondagen is 
reeds oud, maar blijft potsieriijk getuigen 
van de totale afwezigheid van een kohe
rent energiebeleid in dit land. 
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Verward spekulatief kluwen 
Bij de voorstelling van een boek «Leven 
zonder olie» pakte minister van Ekonomi
sche Zaken Willy Claes vorige dinsdag uit 
met de toch wel vrij ophefmakende verkla
ring dat volgens hem het petroleumtijd-
perk omstreeks het jaar 2025 definitief ten 
einde loopt. 
De politieke overfiekJ heeft evenwel nog 
niets anders gedaan dan akte te nemen 

van deze vervaldata 
Niets wordt in het werk gesteld om een 
onrtschakelingsproces op gang te brengen. 
Vooral ten aanzien van de energie-indus
trie blijven een aantal prangende vragen 
onopgelost 
Zo bij voort}eeld kan toch de vraag gesteld 
worden waarom de ontwikkeling van de 
elektrische stadsauto's nog immer niet ge-

realizeerd wordt.. Ook inzake kemindus-
trie werd reeds herhaaldelijk de onbeant
woorde vraag gesteld of het juist is dat 
een machtige lobby de operationele ont
wikkeling van de kemfusie-procédés af
remt tot het moment dat het voorziene 
park van traditionele kerncentrales ge
bouwd is- Het valt ook niet weinig op dat 
het wetenschappelijk onderzoek naar al
ternatieve energiebronnen immer op een 
laag pitje wordt gehouden. 

In feite maken de opeenvolgende titularis
sen van het departement van Ekonomi
sche Zaken zich niet weinig belachelijk 
door vandaag te bekennen dat de uiteinde
lijk enige drastische beleidsmaatregel — 
het afschrijven van steenkoolmijnen — 
een grandioos verkeerde beslissing is ge
weest 

Vandaag is er het pleidooi van Willy Claes 
om de elektriciteitscentrales geleidelijk 
maar toch spoedig te laten overschakelen 
van stookolie op steenkool. 

Kortom, alle energiedeskundigen en wit
boeken ten spijt is er nog immer geen mi
nisterieel programma voorhanden dat de 
betiteling «energiebeleid» waardig is. 

Er wordt maar wat aangemodderd, vein au
toloze zondagen tot publicitaire TV-film-
pjes voor energiebesparing. Maar precies 
dat gedeelte van de bevolking dat reeds 
ettelijke jaren individueel inspanningen op
brengt om middels nieuwe procédés zuini
ger en toekomstgericht te leven wordt nog 
immer in de kou gelaten. Wel wordt het zo 
van langsom meer duidelijk dat ons in de 
voorbije jaren veel voorgelogen werd. Zo 
bij voorbeeld is er de ministeriële aankon
diging dat de elektricrteitsprijzen in de ko
mende jaren asinzienlijk kunnen vermin
derd worden om een optimaler gebruik 
van de energie die de elektriciteitscentra
les produceren te bereiken. Wat betekent 
dat de elektriciteitsprijzen jarenlang immer 
ongemeen en onverantwoord duur waren. 
Wat tevens de stellige indruk bevestigt dat 
de energieschaarste bij uitstek een speku-
latieve aangelegenheid is. En waarbij geen 
minister van Eekonomische Zaken orde 
op zaken stelt Inmiddels zitten we wel in 
ons land met een overkapaciteit van ker-
nenergieproduktie. Energieschaarste? 

(hds) 

P\A/ en PRL 
Willy De Clercq houdt ervan, 
zichzelf en zijn partij aan te die
nen als de redders van het va
derland en van de frank. 
In werkelijkheid echter is de li
berale familie al zo erg ver
deeld als de socialistische of 
de kristen-demokratische. Tus
sen P W en PRL lopen de op
vattingen wereldwijd uiteen. 
De P W spekuleert in Vlaande
ren uitsluitend op belastingde-
magogie en op communautaire 
vermoeidheid. De PRL echter 
blijft een zeer groot belang 
hechten aan de gewestvorming 
en is voorstander van een pa
rallellisme tussen de gewest
vorming en de financiële sane
ring. 

Indien De Clercq en Gol niet 
eens in staat zijn hun beider 
violen een heel klein beetje op 
mekaar af te stemmen, dan kan 
men zich de waarde van hun 
«reddingsoperatie» al voorstel
len. 

150 jaar België 
De koning die zijn feestbezoek 
aan de V.S. tot twee dagen moet 
inkrimpen, straks misschien 
verkiezingen precies op het 
ogenblik dat de fameuze Belgi
sche boten over onze vader
landse wateren glijden, twee 
gemeenschappen die mekaar 
zo grondig wantrouwen dat het 
voortbestaan van het land geen 
weddenschap meer waard is: 
Boudewijn beleeft niet veel ple

zier aan het anderhalve eeuw
feest 
Zelfs de banken hebben nu ge
weigerd om de officiële gouden 
penning voor 150 jaar België te 
verkopen. Ze willen deze winst
gevende operatie voor zichzelf 
reserveren en vinden er graten 
in, dat ook de Nationale Loterij 
met de goudstukken zou leuren. 
Om het in casinotermen te zeg
gen: rien ne va plus. 

Diepere 
ondergrond? 
In wat men doorgaans de wan
delgangen noemt (zelfs als het 
pariement niet vergadert, blij
ven de wandelgangen funktio-
neren) wordt het verhaal ver
teld over een diepere onder
grond van de regeringskrisis. 
Het zou in de bedoeling van 
Martens gelegen hebben om, 
nadat de vooriopige gewest
vorming in de senaat goedge
keurd was, zijn regering te ver
ruimen met de liberalen. De be
sprekingen daarvoor waren 
reeds zeer voorzichtig begon
nen en zelfs Cools was het ter
rein tussen hem en Gol aan het 
aftasten. 
Martens wou in ieder geval de 
verruimingsoperatie voor 
Cools gemakkelijker maken, 
door hem het geschenk te doen 
van de goedkeuring der driele
dige gewestvorming in alvast 
één van de twee kamers. 
Het maneuver werd met kwade 
ogen bekeken door de linkse 

Waalse socialisten, die niets 
voelden voor een verruiming 
naar de rechtse liberalen. Ze 
stuurden woordvoerders Fer-
nand Delmotte op de tribune 
om met een fracassante verkla
ring de kandidaat-neenstem-
mers in de CVP-fraktie op 
stang te jagen en zo de rege
ring te kelderen. 
Zonder dit maneuver zouden er 
voldoende Vlaamse CVP-stem-
men geweest zijn om artikel 5 
te slikken. 

Bormsherdenking 
Middenin de politieke krisis die 
een schoolvoorbeeld is van de 
slechte Belgische oneindig
heid, was de Bormsherdenking 
te Merksem verleden zondag 
voor honderden Vlaams-natio
nalisten een moment van bezin
ning en een aanzet tot her
nieuwde strijdbaarheid. 
De mis en de homelie van pater 
Nuyens werden bijgewoond 
door een grote en ingetogen 
menigte, waarin heel veel jon
geren. VU-voorzitter Vic An-
ciaux had zich laten vertegen
woordigen door senator Hector 
De Bruyne. 
Heel wat minder pieus dan de 
aanwezige massa Vlaams-na
tionalisten was de Merksemse 
politie, die uitgerukt was alsof 
er een revolutie op komst bleek 
te zijn. 
Schril kontrast tussen de geest 
van dr. Borms en die van de 

Merksemse gemeentebesturen. 
Kontrast waarbij alleen deze 
laatsten te verliezen hebben. 

Eerste reakties 
De oproep van Vic Anciaux tot 
het houden van een algemeen 
Vlaams krisisberaad heeft al 
een aantal reakties doen losko
men. Onverdeeld positief was 
de reaktie van het Davids-
fondskongres verleden zondag, 
waar Clem De Ridder de idee 
van een algemeen Vlaams kri
sisberaad volkomen onder
schreef. Het Egmontkomitee en 
Derine in een vrije Tribune van 
de «Gazet van Antwerpen» rea
geerden eveneens positief. 
De idee kreeg zijdelingse bijval 
in nog twee andere kranten: 
«De Standaard» en de «Finan-
cjeel-Ekonomische Tijd». Beide 
kranten verwezen uitdrukkelijk 
naar het initiatief van Vic An
ciaux. 

In schrille tegenstelling tot 
deze bijval stond de afwijzing 
van de socialistische krant 
«Vooruit»: door een algemeen 
Vlaams krisisberaad «zouden 
de tegenstellingen nog worden 
verscherpt en de kansen om, 
via overleg, tot een uitkomst te 
geraken tot nul worden her
leid». 
Met andere woorden: wat de 
francofonen als de normaalste 
zaak van de wereld beschou
wen, mag aan Vlaamse kant 
niet Want dat zou de toestand 
kunnen «verscherpen>. 

Uitverkoop 
gaat voort 
Waar blijven de niet-onderbe-
taalde nationale verantwoorde
lijken van de vakbonden? 
Sinds het begin van dit jaar is 
een grootscheepse uitverkoop 
van industriële vestigingen in 
Vlaanderen op gang gekomen, 
die maar geen einde schijnt te 
nemen. 
De meest opmerkelijke en 
meest laakbare operatie betreft 
nog immer de verkoop van de 
NV Gevaert aan de Duitse che
mische reus Bayer, waarbij de 
werkgelegenheid in Mortsel 
zwaar gehypotekeerd werd. 
Franse PDG's blijken al even
min gretig om in ons land winst
gevende filialen of zusterbe
drijven open te houden. «La 
Moderne» in Kluisbergen is — 
definitief — dichtgegaan, na 
drie weken bedrijfsbezetting. 
Nog elders gaat de uitverkoop 
onverminderd voort 
Zo is er nu ook bij het Glaver-
bel-filiaal in Mol de vrees gere
zen dat de Franse BSN-groep 
vrij spoedig zou kunnen over
gaan tot de sluiting van de fa
briek. 

ABW-Debunne en ACV-Hout-
huys die destijds zo heftig van 
leer trokken tegen de handel en 
wandel van multinationals blij
ken momenteel evenwel even
min als de staatssekretaris 
voor Vlaamse streekekonomie 
wakker te liggen van deze mas
sale uitverkoop. 
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Beurt • I Vlaamse eisen 
Schokkend aan het 
senaatsdebat over de vooriopige 
gewestvorming was de 
berusting van de grote 
meerderheid van de CVP en 
van de algeheelheid van de 
Vlaamse socialisten. 
Wie gehoopt had dat met 
voorzitter Van iV^iert de Vlaamse 
socialisten enige Vlaamse reflex 
hadden opgedaan, die was 
eraan voor zijn moeite. Het enig 
amendement dat ze indienden 

en dat ze met veel spektakel 
verdedigden was dat om in het 
Vlaamse gewestparlement een 
funköe van adjunkt-griffier in te 
voeren, die dan voor hen zou 
zijn. Dat Vlaanderen blijvend in 
een 2 — 1-minderheid zou 
worden geplaatst scheen hen 
helemaal niet te raken. Het was 
gewoon verbijsterend. 
Verbazend was ook de laksheid 
van meer dan 80 % van de 
CVP-senatoren. Ook zij slikten 
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om partijpolitieke redenen de 
blijvende Vlaamse minorizering. 
Alleen achteraf kunnen ze de 
drielediaheid weer afkeuren. 
Zo minister Eyskens in «De 
Morgen» van 11 april waar hij-
verklaart: «De Vlamingen 
hebben in 1970 middels de 
grendelgrondwet aanvaard voor 
een deel afstand te doen van 
hun meerderheidspositie. Maar 
nu van de pariteit via de 
drieledige gewestvorming 
overschakelen naar een positie 
waarin zij nog voor één derde 
kunnen meetjeslissen, dat is echt 
te veel gevraagd.» 
Hier staat men versteld dat én 
minister Eyskens én de CVP 
toch maandenlang achter het 
regeringsprogramma van de 
drieledigheid hebben gestaan. 
Zo de Franstalige oppositie was 
blijven stemmen zoals ze dit 
voor de eerste artikels van het 
ontwerp deed en wel met 
wisselmeerderheden — stelling 
waarvan wij ze afgebracht 
hebben — het ontwerp zou er 
nog doorgeraakt zijn ook, zowel 
in de Senaat als in de Kamer en 
het zou wet zijn geworden. 
Wij zijn er dus niet zo gerust in 
als degenen die beweren dat nu, 
na Egmont en na het mislukken 
van de vooriopige 
gewestvorming, het voor 
iedereen duidelijk moet zijn dat 

de gewestvorming met drie niet 
verkoopbaar is in Vlaanderen. 
Wij zijn er niet zo gerust in 
omdat de heer Cools thans de 
Franstalige liberalen wil 
betrekken in zijn Frans front om 
dezelfde eis van de drieledigheid 
te kunnen blijven stellen. Wij zijn 
het gewoon de Franstaligen te 
zien chanteren en de Vlamingen 
door de knieën te zien gaan, 
hetzij uit gemis aan karakter, 
hetzij uit eerzucht om een 
schijnbare glansrol te mogen 
spelen. Dit laatste dan voor de 
ministrabelen en voor de 
kandidaat eerste minister. 
Wat ons dwarszit in heel deze 
klungelachtige staatshervorming 
is het gemis aan logika en het 
clicheren van de voordelige 
elementen voor de Franstaligen 
uit de unitaire staat en het 
overbrengen ervan naar de 
nieuwe grondwet 
Men heeft de opheffing van de 
Franstalige mindertieid verkregen 
door de grendelgrondwet van 
vader Eyskens in 1970. Het 
logische gevolg zou zijn het 
opheffen van de 
minderheidsposities van de 
Brusselse Vlamingen en van de 
Duitstaligen in de Oostkanton& 
De kompensatie voor de 
Brusselse Vlamingen is er nooit 
gekomen door de vervalsing van 
de aggktmeratieverkiezingen 

door het FDF. Die stonden toen 
in de oppositie. 
Het akkoord was echter 
gesloten met de Franstalige 
liberalen, socialisten en kristelijk-
socialen. Wij zijn tien jaar later 
en het wordt tijd dat ze prioritair 
de Vlamingen hiervoor 
voldoening schenken. 
Zoniet wordt elk gesprek 
zinloos. 

Het is onbegrijpelijk laks dat 
de Vlaamse partijen niet al lang 
aangedrongen hebben op de 
verwezenlijking van deze eis en 
dit steeds aan de VU alleen 
hebben overgelaten. 
Slechts aarzelend is oud-eerste 
minister Martens onlangs het 
argument gaan gebruiken maar 
dan om de drieledige 
gewestvorming er eerst door te 
krijgen. 
Voor men nog ooit komt 
spreken over de uitvoering van 
het grondwetsartikel over de 
gewestvorming dienen 
waterdichte waarborgen voor de 
Brusselse Vlamingen verkregen. 
Het is duidelijk de beurt aan de 
Vlamingen om tets te krijgen, 
daar de Franstaligen in 1970 de 
opheffing van hun 
mlnderheidsp)Ositie verwierven 
dank zij de grerKlelgrondwet 

Senator 
Wim JORISSEN 

Leburton 65 
Morgen vri jdag wordt Edmond 
Leburton 65. Het feit dat hij de 
pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt, doet hem niet aan ont
wapenen denken. Wel integen
deel: de huidige regeringskrisis 
geeft hem de gelegenheid om 
bovenarms zijn bloedvijand en 
rivaal André Cools te lijf te 
gaan. Hij laat geen steen over
eind van het politiek gebouw 
van de huidige PS-voorzitter: 
hij spreekt zich uit tegen het 
front der Franstalige partijen, 
hij bepleit een regeling waarbij 
Brussel geen volwaardig ge
west is en hij neemt het op voor 
een driepartijenregering. 

De opvattingen van Leburton 
zijn voor Vlaanderen echter 
niet minder gevaarlijk dan die 
van Cools. Leburton is een uni-
tarist van de oude stempel, die 
het houdt bij het ene en onver-
deelbare België en bij in ieder 
geval zoveel mogelijk centen 
van Vlaanderen naar Wallonië. 
Voor Vlaanderen is de keuze 
tussen het unitarisme van Le
burton en het regionalisme van 
Cools het kiezen tussen pest 
en cholera. 

Zegevierende 
zeemacht 
De schoten, die een Belgische 
mijnenveger gelost heeft voor 
de boeg van een in Belgische 
territoriale wateren vissende 
Nederlandse vissersboot, wer
den gehoord tot in Brussel en 
in Den Haag. De NedeHandse 
overheid erkent de gegrond
heid van de Belgische klacht, 
maar vindt toch dat er daarom 
nog niet met scherp hoeft ge
schoten te worden. 

Waar is inderdaad in dit inci
dent de geest van Benelux? Om 
van een Europese benadering 
maar te zwijgen. Het scheelde 

trouwens weinig of het Neder
landse vaartuig ramde de veel 
kleinere Belgische mijnenve
ger. We hebben goddank het 
uitbreken van een kabeljauw-
oorlog vermeden. 

Stel u echter voor dat de Z M 
door een simpele Nederiandse 
vissersboot een smadelijke ne-
deriaag zou geleden hebben-, 
net in het 150ste jaar van het 
bestaan van de Belgische staat, 
waarvan de viering en de ermee 
gepaard gaande geldsmijteri j 
steeds minder gewaardeerd 
worden in Vlaanderen. 

Vlaanderen verloor 
honderdduizend 
arbeidsplaatsen 

Uit statistieken van het staats-
sekretariaat voor Vlaamse 
streekekonomie blijkt dat in de 
periode tussen 1974 en maart 
1979 in Vlaanderen honderd
duizend arbeidsplaatsen verio-
ren gingen. Dit cijfer is het sal
do van de globale verliezen aan 
arbeidsplaatsen en deze die 
door investeringen in het leven 
werden geroepen. Zo werden in 
1978-1979 10.670 nieuwe ar
beidsplaatsen verwezenlijkt, 
echter voornamelijk in de ter
tiaire sektor (diensten) en door 
de sterke ontwikkeling van het 
biezonder ti jdeli jk kader. In die
zelfde tijdsspanne gingen al
leen in de secundaire sektor 
(nijverheid) zestienduizend ar
beidsplaatsen teloor. Dit belet 
niet dat het investeringsbeleid 
in 1979 bevredigend mag ge
noemd worden. Maar het blijft 
een feit dat investeringen en 
nieuwe arbeidsplaatsen niet 
kunnen optornen tegen de sti j
gende werkloosheid, het toene
mend aantal faillissementen en 
de geringe greep op de multina
tionals. Intussen gaan de ader
latingen ten gunste van Wallo
nië en Brussel onverminderd 
door. 

OM MIUOENEN TE WINNEN 
MOET U EENVOUDIG 

HET JUISTE MUET KIEZEN. 
Het geluk kan u elke week toelachen. 

En tegelijkertijd stelt u een goede daad: 
de winst van de Nationale Loterij wordt immers 
volledig aan liefdadigheidswerken geschonken. 

-ADVERTENTIE -
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Volksunie herneemt voorstel-Philipport 

Brussel tot reële betekenis herleiden 
Het wet8voorstel-P/ii7/ppart is waarschijnlijk één der meest bespro
ken parlementaire initiatieven van de jongste dertig jaren. 
Krachtens het voorstel worden de bedrijven verplicht hun maat
schappelijke zetel te laten samenvallen met hun exploitatiezetel. Het 
hoeft geen tekening dat hiermede voornamelijk geijverd wordt om de 
overdreven en steeds toenemende koncentratie van maatschappelij
ke zetels in het Brusselse tekeer te gaan. 
Buiten het parlement heeft het voorstel over het algemeen enorme 
bijval gekend. Zowel de GERV als de Conseil Economique Walton 
konden hun instemming betuigen. Ook het Centrum Harmei en de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven adviseerden gunstig. 
Desondanks is het nooit wet geworden. 

De Waalse volksvertegenwoordi
ger diende zijn voorstel een eerste 
maal op 23 december 1947 in. BI] 
de mede-ondertekenaars noteren 
we onder meer Th. Lefèvre, J. Rey 
en A. Dequae. Reeds In de Kamer-
kommissie voor Justitie sneuvelde 
het Opnieuw werd het — zonder 
resultaat — aanhangig gemaakt in 
1949. Een derde maal In 1950. Pas 
tijdens de vakantiemaanden van 
1952 werd het In de Kamer met 
een overweldigende meerderheid 
aanvaard. In de Senaat bleef het 
evenwel hangen. 
In 1971 werd het voorstel herno
men. Nutteloos. Ook de vele po
gingen van o.m. gewezen VU-ka-
merleden N. Maes en R. 
Mattheyssens leden schipbreuk. 
Vorig jaar besloot de Volksunie 
om het voorstel van onder het stof 
te halen. Het werd geaktuallseerd, 
herwerkt en eind 1979 diende ka
merlid F. Baert het in de Kamer In. 
Zopas werd het door senator B. 
Maes In de Senaat neergelegd. 
Waar voor de burgers de woon
plaats moet samenvallen met hun 
hoofdverblijf, genieten de onder
nemingen op dit vlak van een vol
komen vrijheki. Zij mogen wille
keurig hun woonplaats of maat
schappelijke zetel Inplanten, niet 
noodzakelijk op de plaats waar zij 
hun aktlvltelten uitoefenen. 
Deze vrijheid heeft in ons land tot 
verstrekkende gevolgen geleld, en 
een fantastische koncentratie van 
maatschappelijke zetels In de Bru-
selse agglomeratie mogelijk ge-

Veriaten 
Eens te meer Is ons tand onder
gedompeld in een diepe krisis. 
Echt betekenisvol is dat gege
ven niet, rekening houdend met 
het feit dat België traditiege
trouw een gemiddelde van één 
maand krisis per jaar doorwor
stelt 

Wél betekenisvol is dat dit land 
sinds de verkiezingen van 17 
december 1978 nooit van de 
krisissfeer is afgeraakt Een 
jaar lang heeft deze regering 
doelloos en stuurloos rondge-
dobberd en het land wat nader 
bij de sociaal-ekonomische en 
financiële afgrond geleid. 

Kamer en Senaat liggen er ver
laten bij. De vertegenwoordi
gers genieten van een zoveel
ste onverwachte vakantie, of 
zijn reeds druk doende met 
kiesbeslommeringen. 

Sanering 

Meest nijpend probleem is al
leszins de sanering van de 
staatsfinanciën. Dit betekent 
voornamelijk dat op de over
heidsuitgaven moet besnoeid 
worden. Ter zake heeft de rege
ring niets, maar dan ook niets 
gepresteerd. 

Kamerlid F. Baert heeft een 

maakt In parlementaire verslagen 
van de veertiger jaren lezen we 
dat niet minder dan 56 % van de 
zetels van Belgische ondernemin
gen te Brussel gehuisvest Is en 
dat 57 % van de beheersmanda-
ten In handen Is van hoof dstedeKn-
gen. 
Aan aktualitelt heeft deze vaststel
ling nog steeds niets ingeboet al
dus senator B. Maes. Integendeel, 
het Brussels eenrichtingsverkeer 
werd nog aangewakkerd door de 
rol van Brussel als Europese ont
moetingsplaats. 
Deze centraKzatle heeft de wel
vaart en de levensstandaard van 
de Brusselse agglomeratie kunst
matig opgevijzeld ten nadele van 
Vlaanderen en Wallonië. Aldus 
reallzeerde Vlaanderen In 1975 
meer dan 53 % van de personen
belasting, Wallonië 30 % en Brus
sel 1 6 % . Bij de opbrengst van de 
vennootschapsbelasting komt er 
evenwel slechts 47 % uit Vlaande
ren en 16 % uit Wallonië. Brussel 
staat in voor meer dan 36 % van 
de vennootschapsbelasting! En 
men kan toch moeilik betwisten 
dat geen 36 % van de Belgische 
bedrijfsaktivlteit in de hoofdstad 
geherbergd is. 

Andere nefaste gevolgen zijn de 
dagelijkse, eindeloze pendel rich
ting Brussel en de voortdurende 
stroom van uitwijking uit de pro
vincies naar de randgemeenten. 
In dit verband wees het Centrum 
Harmei op de nadelige gevolgen 
voor de demografie. Vlaanderen 

wetsvoorstel ingediend tot op
richting van een onderzoeks-
kommissie die eindelijk werk 
zou maken van een inventarize-
ring van de vele administratie
ve diensten, instellingen en ak-
tiviteiten waarvan het nut meer 
dan twijfelachtig is. Hetzelfde 
geldt voor een aantal subsidië
ringen van partikuliere instel
lingen waarvan de aktuele bij
drage tot het maatschappelijk 
welzijn in vraag kan gesteld 
worden. 

Hopelijk grijpen de parlemen
tairen dit initiatief aan om ein
delijk daadwerkelijk een aan
vang te maken met de zo nood
zakelijke sanering. 

Onthutsend 
De VU-militanten die aanwezig 
waren op de betoging van 29 
september j.l. te Komen, herin
neren zich nog het onverant
woord vuren met nylonkogels 
door Waalse rijkswachters. 
Hierbij liep één persoon een 
schotwonde op. Senator 0. Van 
Ooteghem legde klacht neer bij 
de politie wegens poging tot 
doodslag. 

Sindsdien, niets dan stilte. In 
een vraag aan de minister van 
Justitie peilde de senator eens 
naar de stand van het onder
zoek. Het antwoord liet aan dui
delijkheid niet veel te wensen 
over: de zaak is geklasseerd. 

en Wallonië zijn Immers geroepen 
om telkens nieuw bloed aan te 
voeren naar de hoofdstad en ver
liezen aWus zelf bestendig aktleve 
elementen. Het Centrum besloot: 
«Brussel met zijn slechte demo
grafie ondermijnt zowel de 
Vlaamse als de Waalse bevol
king». 
En tot slot geeft deze centrallzatie 
van maatschappijen ook onrecht
streeks aanleiding tot verarming 
van het Vlaamse en Waalse ge
west De gemeentebelasting op 
de bedrijfsinkomsten, de opcentie
men op de immobillënbelastlng en 
op de bedrijfsbelasting, de ge
meentebelasting op motorrijtui
gen... zijn slechts enkele voorbeel
den. 
Te midden van het hukilge com
munautaire geknoei hebben de 
VU-pariementalren F. Baert en B. 
Maes een eerste en noodzakelijke 
stap gezet In de richting van een 
ontvet Brussel en een gezonde 
decentralizatle naar de twee ge

meenschappen. Met het oog op 
een toekomstige staatshervor
ming is het van het allergrootste 
belang dat de reële ekonomische 
betekenis van de gewesten zo 
precies mogelijk kan vastgesteld 
worden teneinde elk gewest toe 
te laten zijn eigen ekonomische 

toekomst te sturen en af te stem
men op de andere gewesten. De 
fiskale en financiële autonomie 
vereist daarenboven dat de in
ning van de fiskale ontvangsten 
beantwoordt aan de ekonomi
sche werkelijkheid van de ge
westen. 
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Italiaan M. Eyskens 
•Sinds de jaren dertig zijn de politiekers nooit zo onpopulair geweest 
als vandaag. De bevolking herkent zich niet meer in haar vertegen
woordigers.' Aldus M. Eyskens in een gesprek met het dagblad De 
Morgen. De minister schrikt zelfs niet terug voor woorden als «italiani-
zering» en «kleinheidswaanzin- om het Belgische politieke slagveld te 
omschrijven. 
Een visie die we kunnen bijtreden. Jammer is evenwel dat deze jonge 
en om zijn kritische benaderingen geprezen hoogleraar het niet aan
durft te peilen naar de diepere oorzaken van de Italiaans-Belgische toe
standen. 
Hij weet toch ook dat België met de ontslagnemende regering Martens 
aan zijn 30ste regering toe is sinds W.O. II. De gemiddelde levensduur 
van deze regeringen bedraagt dus amper een jaartje. Net voldoende om 
wat on-samenhangende en halfslachtige maatregelen te treffen. 
En dan weet onze hoogleraar toch ook dat de CVP haast geen rege-
ringstrein heeft gemist In de periode 1950-1954 bechikte deze partij 
over de volstrekte meerderheid, en toch tellen we in die periode niet 
minder dan drie regeringen! 
Hoogleraren plegen in dit verband oorzaken te zoeken bij de verkalking 
van de maatschappij, waarmede zij duiden op het welig tierend neo-
korporatisme. In zoverre dat regering en pariement pleitbezorgers zijn 
van dit korporatisme, en de CVP niet in het minst 
Tevens gewagen zij van de verwording van een aantal politieke zeden. 
Politieke partijen blijken enkel nog het elektoralisme aan te wenden als 
drijfveer. De jongste tien jaren bewijzen al te mooi hoe regeerakkoor
den tot nietszeggende en nietsbindende vodjes papier zijn verworden, 
hoe de herwaardering van het pariement te pas en te onpas als alibi 
wordt aangewend- of iets konkreter uitgedrukt: de CVP heeft de jong
ste jaren haar eigen tegenstellingen en machtsintriges uitgevochten op 
de kap van de bevolking. Begrijpelijk dat deze haar vertegenwoordi
gers niet meer herkent 

Een andere vaststelling die toch niemand kan ontgaan is dat bij de oor
zaken van de regeringskrisissen de kommunautaire spanningen in 
overgrote mate verantwoordelijk tekenen. Reeds jaren draait men in 
deze hete brij rond. Elk beleid, het weze sociaal-ekonomisch of op het 
vlak van landsverdediging, openbare werken of volksgezondheid, 
wordt doorkruist door het nationaliteitenprobleem. Maar ook hier geeft 
de grootste regeringspartij enkel blijk van een totaal gebrek aan moed 
en beleid. 
En aldus sukkelt dit land verder. Wordt de kloof tussen politiek en be
volking alsmaar groter. Italiaanse toestanden. Dat wel, maar dan vooral 
dank zij de CVP! 

Landen en_ 
Bij de wijziging van de provin
ciegrenzen volgens de taal
grens in 1962 werd de streek 
van Landen bij Brabant ge
voegd. Nochtans sluit deze 
streek sociaal-ekonomisch en 
karakterologisch aan bij het ge
west Sint-Truiden. Dat is trou
wens, aldus senator W. Jorisen, 
de wens van de grote meerder
heid van de bevolking. 

De senator heeft dan ook een 
wetsvoorstel ingediend om de 
Landense streek naar Limburg 
over te hevelen. 

„platdietse streek 
In hetzelfde voorstel stelt de 
senator voor om de gemeenten 
Aubel en Plombières (Bleiberg 
- arr. Verviers) te scheiden van 
de provincie Luik en te voegen 
bij het arr. Tongeren in de pro
vincie Limburg. 

De gemeente Plombières be
hoort tot de zgn. platdietse 
streek en sluit wat het diatekt 
betreft nauw aan bij het dialekt 
van Nederiands-Limburg, waar
aan deze gemeente trouwens 
grenst 

De kultuurtaal was er in de 
XIXde eeuw het Nederlands, 
geleidelijk aan vervangen door 
het Duits en nadien door het 
Frans. De gewone omgangstaal 
van de bevolking is evenwel 
het Nederiands dialekt Het is 
dan ook logisch deze streek 
over te hevelen naar het Vlaam
se grondgebied. Een zelfde re
denering geldt trouwens voor 
de gemeente Aubel. 

Joghurt 
<Joghurt> is een van die pro-
dukten die door dokters en dië
tisten regelmatig worden aan
bevolen. Het is evenwel zo dat 
de benaming joghurt veelal ge
bruikt wordt door produkten 
die niet de eigenschappen heb
ben van echte joghurt, zoals 
door de dokters en diëtisten 
aanbevolen. 

Kamerlid A De Beul vroeg de 
bevoegde minister dan ook of 
een wettelijke bescherming 
zich hier niet opdringt Uit het 
antwoord blijkt dat eeriang een 
reglementering zal verschijnen. 
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De „ultimata" van Carter 
Carter's verzoek, binnen een be
paalde termijn, een solidariteits-
daad met de VSA tegenover Iran 
blinkt niet uit door een fijngesle
pen diplomatie. Integendeel en 
daarbij beging de president nog 
de fout ook Oostenri jk uit te no
digen, sankties tegen Iran te 
steunen. Welnu bij wijze van 
spreken weet zelfs een kind, dat 
Oostenri jk door het verdrag van 
Wenen, een strikte neutraliteit in 
acht moet nemen, een «detail» 
dat de president blijkbaar is ont
gaan. Wanneer naar alle waar
schijnli jkheid Carter en Reagan 
in het stri jdperk zullen treden, zal 
men kunnen zeggen dat hier 
twee mannen naar voren treden, 
die tot aan hun nominatie weinig 
of niets van de buitenlandse poli
tiek afwisten. 

EG: kiesdraver? 

Het is intussen zeer de vraag, of 
de Negen en andere Europese 
bondgenoten bereid zijn, de diplo
matieke betrekkingen met Iran te 
verbreken en ekonomisclie sank
ties af te kondigen. Daarbij komt 
nu ook nog de mogelijkheid, dat 
Carter in West-Europa overvlie-
gings- en landingsrechten zal moe
ten vragen, voor het geval dat hij 
in verband met de Amerikaanse 
gijzelaars tot militaire aktie zou 
overgaan. In deze mogelijkheid 
wordt thans ook rekening gehou
den met Amerikaanse steun aan 
Irak, waar het Baath-regime zich 
bedreigd voelt door de Islamiti
sche republiek en tevens aan

spraak maakt qp de door de sjah 
enkele jaren geleden geannexeer
de drie eilandjes aan de monding 
van de Perzische Golf. 
De jongste weken oefent Carter 
toenemende druk op zijn West-
Europese bondgenoten uit, om op 
hun beurt de Moskou-Olympische 
Spelen te boycotten. De president 
Is er In geslaagd, het Amerikaans 
Olympisch Komitee tot deze boy
cot over te halen, zeer tot teleur
stelling van een meerderheid van 
Amerikaanse atleten, die nu 
moeten vaststellen, jarenlange 
voorbereidingen voor niets te heb
ben gedaan. In Europa evenwel 
overheerst de neiging om aan de 
Amenkaanse druk met toe te ge
ven, en gewoon deel te nemen 
aan de OS. Of de volgende be
schouwing als oorzaak van deze 
houding de juiste of volledige uit
leg is betwijfelen we, maar ze telt 
niettemin mee. De EG wil geen 
kiesdraver spelen voor Carter, die 
dat overigens hoe langer hoe min
der nodig schijnt te hebben, ver
mits hij ook de jongste primanes 
heeft gewonnen In Zuid-Carolina 
bv waar hij 35 delegees achter 
zich schaarde tegen zegge en 
schrijve één voor Ted Kennedy. 

Overdreven? 

Meer dan ooit blijkt nu dat Ken
nedy zijn kansen op de nominatie 
en op de verkiezing tot president 
bij de vorige presidentsverkiezin
gen had moeten wagen: toen was 
hij vedette nr. 1 geweest, dankzij 
zijn naam en dank zij de onbe
kendheid van Carter. Het is nu te 
laat geklaagd. 

Deze gunstige evolutie van de 
voorverkiezingen belet niet, dat 
men zich in West-Europa bezorgd 
afvraagt, of het dan toch tot een 
gewelddadig ingrijpen zal komen. 

M.a.w. men wil vermijden van Te
heran met zijn met de dood be
dreigde Amerikaanse gijzelaars 
een tweede Serajevo te maken. 
Voorlopig overheerst de mening, 

dat Carter alleen met de sabel 
klettert doch nog geen konkrete 
bevrijdingsoperatie kant en 4 l̂aar 
heeft. Of dat klopt weet alleen het 
Pentagon. De openbare mening in 
Amerika is echter meer en meer 
geprikkeld door de aanslepende 
krisis. Een gedeelte ervan ver
denkt het Witte HUIS ervan de za
ken somberder voor te stellen dan 
ze al zijn, om bij een minimum vol

doening schenkende houding van 
Teheran viktorie te kunnen kraai
en. Feitelijk heeft Carter pech met 
Afghanistan: zonder deze inval 
had Amenka wellicht kunnen reke
nen op een stilzwijgende steun 
van Moskou. Dat is nu niet het ge
val en naarmate de tijd verstrijkt 
zal de werkelijkheid net zo somber 
zijn als men nu (overdrijvend) be
weert. 

Kampement van de 16.000 uit Irak uitgewezen Iraniërs even over de grens. Beide landen twisten om enkele ei
landjes in de Perzische golf. Op de vlucht of niet: Khomeini kijkt toe. 

Luister naar itii/ii woorden, 
Hoe verward de huidige inter
nationale toestand is blijkt uit 
de brief die de Sovjetunie 
aan UNO-sekretaris-generaal 
Waldheim heeft gericht en 
waarin ze aandringt op een 
hervatting van de besprekin
gen tot verderer afbouw van 
de bewapening. Niet dat deze 
brief onwelkom zou zijn, inte
gendeel f-let islamitische en 
moslemkruitvat in het Midden 
Oosten en in Iran is niet te on

derschatten. Daarbij komt nu 
nog het Iraans-lraaks geschil 
en de gebeurtenissen in Af
ghanistan. Aan spanningen 
dus geen gebrek, vooral niet 
door het dieptepunt dat het 
Amerikaans-lraans-geschil 
heeft bereikt 
In de brief vraagt Moskou om 
een verbod aan aanmaak en 
van proefnemingen van kern
wapens met het oog op hun 
geleidelijke totale afschaffing. 

Verder wordt gepleit voor de 
beperking van de kern- en 
klassieke bewapening. Er 
wordt aangedrongen op een 
veiligheidswaarborg voor 
niet-kernlanden alsmede 
voor een vermindering van 
de strijdkrachten in Europa. 
Reeds werden in twee fazen 
uit Oost-Duitsland Russische 
troepen en tanks teruggeroe
pen. 
De brief beschouwt de be-

Afghaanse verzetsstrijder bij de brokstukken van een neergehaalde Russische helikopter... 

sprekingen van de jongste 
tien jaar als basis voor verde
re besprekingen, waarop de 
nieuwe onderhandelingen 
moeten steunen 'VOor de 
vestiging van een duurzame 
vrede». Konkreet stelt Mos
kou de stopzetting van de 
produktie van alle kernwa
pens voor, en geleidelijke ver
mindering van de voorraden 
tot de volledige likwidatie. 
Ook de strategische uitrus
ting moet verminderd wor
den. Verder wordt de stop
zetting van kernproeven ge
vraagd, evenals een bij ver
drag vastgelegd verbod van 
radiologische wapens. Ook 
de stationering van kernwa
pens in landen, die zelf niet 
over kernwapens beschik
ken moet verboden worden 
(België is een van deze lan
den). De Sovjets stellen 
eveneens het vastleggen van 
kernvrije zones in diverse 
wereldgebieden. Zo zou de 
militaire bedrijvigheid in de In
dische Oceaan moeten ver
boden worden. 
Dit is nog met alles. De SU 
dringt ook aan op het sluiten 
van een akkoord tot stopzet
ting van de produktie van 
scheikundige en neutronen-
wapens. een veelomvattend 
verdrag tot verbod van alles-
vernletigende wapens; ver
mindering van de konventio-
nele bewapening. Moskou 
stelt voor dat alle landen tot 
de reeds bestaande verdra

gen over de vermindering 
van de wapenwedloop zou
den toetreden. De vaste lid
staten van de UNO-veilig-
heidsraad zouden hun militair 
potentieel moeten beperken. 
Europa zou moeten streven 
naar een vermindering van 
de strijdkrachten in Centraal-
Europa. Er moet een verdrag 
gesloten worden waarbij de 
kontraktanten de verplichting 
aangaan, af te zien van het 
eerste gebruik van kern- en 
konventionele wapens CKon-
ferentie voor de Veiligheid en 
de Samenwerking in Europa). 
Een nieuwe konferentie over 
militaire ontspanning en wa-
peninkrimping in Europa ten 
slotte moet binnen korte ter
mijn samengeroepen wor
den. 

Deze briefis een handige zet 
van de Sovjet-diplomatie, 
hoewel hij in de huidige om
standigheden — de sinds 
kort erg toegenomen span
ningen in de wereld — niet 
zonder meer als propaganda 
naar de scheurmand mag 
worden verwezen. De vrede 
is een te kostbaar goed, om 
niet alle middelen te gebrui
ken voor dit doel, wat dan 
weer met inhoudt dat het 
Westen zich als nuttige idioot 
moet gedragen Het geschok
te vertrouwen moet echter 
eerst hersteld worden, wat 
onmogelijk is wanneer een 
grootmogendheid zich schul
dig maakt aan agressie. 
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Verkwanselt Brasschaat 
zijn Eikendael ? 
'Voor de VU betekent een pro
gramma in de eerste plaats een 
kontrakt met de kiezer De VU 
schat zo'n kontrakt nog naar 
waarde en belangrijk genoeg om 
het zo goed mogelijk te verdedi
gen » Met deze woorden opende 
VU-fraktieleider Roger Vanthillo 
de perskonferentie over de pro
blemen rond het parkgebied Ei
kendael 
Ter verduidelijking Eikendael is 
een 10 ha groot parkgebied langs 
de Bredabaan, tussen Kleine Ba-
reel en de dorpskern van Bras
schaat Het domein bevat, naast 
een prachtige Engelse villa, een vij
ver, boomgaarden, siertuin, strui
ken en bomen van een unieke 
waarde Eikendael vormt een 
«groene long» tussen de Antwerp
se industrie en het achterliggend 
woongebied 

Tot voor juni 1970 was Eikendael 
eigendom van de familie Van Pa
rijs (fruit ELVEPE) In 1970 werd 
NV Sipedic eigenares van het 
park en de villa De maatschappij 
probeerde herhaaldelijk verkave-
iings- en bouwvergunningen voor 
het domein te bekomen Die kwa
men er telkens met omdat het do
mein bij ministerieel besluit als 
'parkgebied» werd omschreven 
In zijn brief van 22 januan 1979 
echter beslist Mare Eyskens de 
bestemming van Eikendael te wij
zigen in 'woonpark'. NV Sip)edic 
dient een bouwaanvraag in voor 
zeven blokken met in totaal 317 
flats en 243 onderaardse parkeer
garages Het Brasschaatse kolle
ge van burgemeester en schep>e-
nen advizeert, ondanks hardnek
kig verzet van de VU-schepenen, 
gunstig betreffende die bouwaar»-
vraag 

'De milieugroepen gingen direkt 
aan de slag*, aldus VU-gemeente-
raadslid Roger Vanthillo Milieu
bescherming Brasschaat mobilt-
zeerde de pers en schudde de be
volking wakker voor dit probleenn, 
de Werkgroep voor Milieube
heer nam mr Herman Naeyaert 
als raadsman en verzocht de Raad 

van State de bouwvergunning te 
vernietigen 
Einde van vong jaar verscheen het 
definitieve gewestplan Eikendael 
werd zone voor 'service-residen
tie'. 
Op verzoek van NV Sipedic trekt 
het kollege de bouwvergunning in 
Twee weken later komt een bouw-
aanvraag voor zes woonblokken 
op de dagorde Ondanks de wijzi
gingen blijft het bouwvolume het
zelfde De CVP-groep in het kolle
ge zet de VU voor de tweede 
maal in de kou Eens te meer geeft 
de CVP voorrang aan de belan
gen van enkele kapitaalkrachtigen 
boven het gemeenschapsbelang 
Prompt organizeert burgemeester 
Bertels (CVP) een perskonferen
tie 
'De gemeente kon niet anders 
dan bouwvergunning verlenen, 
de regionale kommissie is daar
voor verantwoordelijk want die 
advizeerde voor service-residen
tie', C^egt de burgemeester 
'Onzin', antwoordt VU-fraktielei-
der Roger Vanthillo, 'Want de vi
sie van die kommissie is enkel 
advizerend en ondergeschikt aan 
de gemeentelijke planning. De 
VU heeft getracht die planning 
door werkgroep Schelde-Dijle 
(die werkt aan het struktuurplan 
voor Brasschaat) te laten maken, 
maar de CVP-groep heeft dat 
verhinderd.' 
'Waarover maken de milieugroe
pen en de VU zich druk 7 Voor die 
zea blokken moeten amper ne-

it Brasschaat vecht voor het 
behoud van het park Eikendael. 
— Zaterdag 26 apnl om 14u 
vertrekt aan het domein Eiken
dael (Bredabaan, tussen de Klei
ne Bareel en het centrum van 
BrasschaaO een betoging voor 
het t>ehoud als parkgebied van 
dft sfeervolle natuurpark Or-
garvzabe Jeugdraad Brasschaat 
Voor meer inlichtingen tel 031-
5145S1 

gentien bomen worden geveld', 
minimalizeert Bertels 

'Zelfs de meest milieubewuste 
en voorzichtige aannemer is niet 
in staat het park te sparen, daar
van hebben we hier al voorbeel
den genoeg gezien. Voor die 250 
ondergrondse garages moet een 
grote oppervlakte tot 6 meter 
diep worden drooggepompt en 
dat gedurende maanden', ant
woordt VU-schepen Rik Decleir, 
'trouwens, niet alleen volwassen 
bomen maken de schoonheid 
van het park, vooral het onder
groeiend groen maakt van Eiken
dael een sfeervol natuurgebied • 
De planschade (dit is de schade
eis van de maatschappij aan de 
gemeente) waarmee de CVP uit
pakt, IS louter verzinsel, volgens 
schepen Decleir Hij bewijst aan 
de hand van een aantal rechts-
kommentaren dat NV Sipedic he
lemaal geen aanspraak kan maken 
op schadevergoeding als het kol
lege de bouwvergunning weigert 

'Het is mij een raadsel hoe die 
vergunning er is kunnen komen', 
voegt VU-schepen Gert Van Op
stal hieraan toe, 'de plannen 
voorzien vier bouwlagen (gelijk
vloers, twee verdiepingen en een 
dakappartement), daar waar zo
wel het gewestplan als het struk
tuurplan de bouwlagen beperken 
tot maximum twee.' 

Over Eikendael en zijn bestem
ming IS in Brasschaat het laatste 
woord nog met gevallen Vonge 
week hielden een Scouts- en Gid-
sengroep uit de omgeving een 
korte optocht naar het domein en 
betuigden hun ongenoegen met 
de geplande bouwvergunning Op 
26 apnl demonstreren de jeugd
raad en de milieuverenigingen te
gen de verkwanseling van dit na
tuurgebied De VU spant zich in 
opdat de gemeente haar verant
woordelijkheid zou dragen en de 
politieke moed zou opbrengen de 
gemeenschapsbelangen te verde
digen 

Jaak Decru 

Onkruid 

FVdiilan G 

Casoron GSR 
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* Een «milieuvriendelijke» tip 
vanwege de Shell aan de ge-
meentet)esturen om grasbermen 
van «ongewenste gewassen- te 
ontdoen Krachtig zuinig makke
lijk, zonder gevaar totaal uitste
kend selektief, aktief, zeer breed, 
radikaal 

* De traditonele wijding van de 
bloesemende boomgaarden te 
St-Truiden en de daaraan gekop
pelde rondnt door het in bloei 
staande Haspengouwse heuvel
land, heeft dit jaar plaats op zon
dag 27 apnl 

De rondnt kunt u met eigen wa
gen of met een door de Dienst 
voor Toensme ingelegde auto
bus maken Zij die met de bus 
meewillen kunnen zich tot en met 
27 apnl om 12 u laten inschnjven 
bij de Stedelijke Dienst voor Toe
nsme, Stadhuis, Grote Markt 
3800 St-Truiden, tel 
011/675591 (toestel 90) 

• De tentoonstelling Elektri
sche Energie is een pedago
gisch geheel samengesteld door 
het Science Museum (Londen), 
en werd voor het Nederlandsta
lig publiek aangepast door het 
Technisch Tentoonstellingscen-
trum (Technische Hogeschool 
DelfO Zij biedt een overzicht van 
de verschillende «soorten» elek-
tnsche energie en de wijze waa
rop deze opgewekt worden De 
meeste onderdelen ervan kun
nen door de bezoekers zelf t)e-
proefd of in werking gesteld wor
den 

De tentoonstelling is van 18 apnl 
tot 5 mei te zien in het gemeente
huis te Bree van 8 tot 10 mei in 
het Technisch Instituut H Hart te 
Hasselt en van 13 tot 31 mei in de 
Campus van Limburgs Universi
tair Centrum te Diepent)eek 

* Vonge herfst werd in Wes-
terlo een groot waterzuiverings
station in werking gesteld Het 
zuivert de noolwaters van zes 
deelgemeenten van Westerio 
(zonder Heultje) Herselt-Bergom 
en binnen afzienbare tijd ook van 
Tessenderio en Laakdal 

De werken vingen aan op 21 juni 
1976 en bedroegen zo'n 500 
werkdagen De centrale over
heid heeft de 400 miljoen kosten 
volledig tietoelaagd Ze betaalt 
ook 65 % van de 300 miljoen die 
de nolenngswerken kosten om 
de afvalwaters naar het stabon te 
brengen De gemeente zal dus 
toch nog ruim 100 miljoen moe
ten betalen en de volledige ex
ploitatiekosten dragen 

Het zuivenngsprocede bestaat 
uit een voortjehandeling een bio
logische zuivenng en de slibver
werking 

* Ook in de landbouw wordt 
hoe langer hoe meer uitgekeken 
naar andere mogelijkheden om 
te voorzien in energie door wind
kracht metaangisting zonnepa
nelen warmtepomp warmtere-
kuperatie van melkkoeltanks enz 
In het Heuvelland zijn reeds en
kele mensen bezig de mogelijk
heden van metaangas of biogas 
uit te proberen de bouw van gas
installaties IS reeds bezig Reeds 
25 jaar geleden was men in de 
abdij van Katsberg met deze za
ken bezig 
Een paar cijfers per mestvarken 
per jaar kan men ongeveer 
25 m i biogas bekomen per 
melkkoe 425 m3 1 m3 metaan
gas staat wat verbrandings-
warmte betreft ongeveer gelijk 
aan 1 m3 aardgas 
Wie over deze alternatieve ener 
giemetode meer wil vernemen 
neemt kontakt op met Herwig 
Peferoen van de vzw De Patrijs
poort, Rodeberg te Westouter 

Moet Eikendaels natuurschoon wijken voor flatgebouwen"^ 
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Welk d voor het Gentse Pand ? 

'Gent is rijk aan 
oude gebouwen, ge
tuigen van een roem-
rijli verleden-: dit 
zinnetje kan je in elke 
toeristische folder 
over de stad aan Leie 
en Schelde lezen. 
Maar nergens beter 
dan in de Artevelde-
stede zie je hoezeer 
monumentenzorg en 
stadskernvernieu
wing in Vlaanderen 

een «must» is: vele 
prachtige oude ge
bouwen staan at ja
ren zomaar te verval
len en elke dag wordt 
één of ander oud 
poortje, trapgeveltje, 
oude huizenrij ge
ruisloos afgebroken. 
Enkele gebouwen 
zijn echter te opval
lend om te verdwij
nen. Eén van deze 
prestigieuze getui

gen is het «Pand», 
het klooster van de 
Ongeschoeide Kar
melieten in de wijk 
het Patershol. Zoals 
we te Gent met drie 
begijnhoven zitten, 
hebben we twee Pan
den: één ligt naast de 
St-Michielskerk (het 
oud klooster van de 
Dominikanen) en is 
reeds voor een groot 
deel gerestaureerd. 

Het tweede, nog om
vangrijker maar 
eclectischer in 
bouwstijl, is gesitu
eerd aan de Lange 
Steenstraat-Vrouwe
broerstraat en vormt 
met de oude, schil
derachtige maar ver
vallen wijk 't Paters
hol één geheel. 
Gedurende de laat
ste jaren hebben zo
wel het Gentse 

stadsbestuur als het 
provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen al
lerlei plannen ge
smeed voor de reno
vatie van het grote 
oude kloostercom
plex enerzijds en de 
stadswijk anderzijds. 
Deze renovatie zou 
het grootste projekt 
in zijn aard in Vlaan
deren kunnen wor
den. 

^ttÜÉMÜMUtÜtitililÉlllilllÉii 

Een monument 
om in te wonen ? 
ir*^ ',/»/"'"'/;!"^"" '/li 

Over het Patershol zelf zouden 
we boeken kunnen schrijven: elke 
straat, elk huis als het ware heeft 
geschiedenis in elke steen gegrift; 
het is een unieke buurt die nog ge
heel het stratenpatroon van de 
zestiende-zeventiende eeuw be-
hieW en in enkele gevallen staan 
ook nog ganse huizenrijen uit ge-
noenide periode. Je kan vertellen 

over de schilderachtige en o-zo-
slecht-befaamde buurtbevolking; 
tenslotte heb je de omstreden re-
novatieplannen van de stad, die 
betrekking hebben op 157 pan
den. Daarvan zijn er zestien (of 10 
thJ in handen van de gemeente, 
de andere huizen zijn privébezit 
Reeds enkele tijd is een bepaalde 
spekulatie aan gang: enkelen ver

wierven een aantal huisjes wel we
tende dat de buurt in trek zou ko
men en dan zouden zij hun bezit in 
waarde zien stijgen» 

Zoetjes aan koesterden sommi
gen plannen om de wijk om te vor
men tot winkelcentrum, uitgaans
buurt weekendverblijfzone voor 
kapitaalkrachtigen die een pied-a-
terre in de stad zouden houden als 
de villa buiten wat aan charme zou 
verliezen. De oorspronkelijke be
volking van het Patershol (in zo
verre er nog een oorspronkelijke 
bevolking is) zou weinig kans krij
gen in haar vertrouwde omgeving 
te blijven wonen. Je ziet: ook hier 
was een proces op gang gekomen 
dat we in zovele oude stadsker
nen zien gebeuren; de stadskern-
vernieuwing gebeurt, maar de his
torische woonsten worden een 
antiek kader voor een heimwee-
verblijf van enkele intellektuelen 
met stevige portemonnee. 
Het Gentse stadsbestuur diende 
in het najaar 1979 een plan in, 
waarbij de privé-eigenaars binnen 
het half jaar een bouwaanvraag 
tot sanering moesten indienen; ge
beurt dat niet dan koopt de stad 
de panden op. Hierop is wel enige 
kritiek gekomen van de VU-ge-
meenteraadsfraktie. Zij merkte on
dermeer op dat de normen voor 
subsidieregeling nog onbekend 
waren en het KB op de geklas
seerde gebouwen nog niet ver
schenen. 
Maar de scherpste diskussie 

kwam wel over «het Pand», dat 
een halve hektare beslaat van het 
vijf hektare groot gebied waaro
ver we net vertelden. Misschien 
zag je reeds iets van 't Pand, al 
was het maar als decor voor de 
film «Malpertuis» naar het boek 
van Jean Ray (John Flanders). 
Toen dienden entree, trapzaal en 
zolder als decor voor deze luxe
griezelfilm. Nog altijd is de ganse 
trapzaal vaalroze geschilderd, als 
konden de oude goden terugke
ren... nergens t>eter kon een sym
biose van levend verval, worden 
opgeroepen. 

18 miljoen 
Het complex bestaat uit een kerk, 
een eerste pandhof en een twee
de pandhof, met daarbij een brou
werij, een infirmerie en nog talrijke 
bijgebouwen. De bouwstijl door
loopt de gotiek, de renaissance, 
barok in alle verscheidenheid. Een 
aantal architektonische merkwaar
digheden: in het eerste pandhof 
(het gotische deel) bevindt zich 
een achtkantig torentje met daarin 
een wenteltrap, draaiend zonder 
centrale spil en enig in zijn soort 
Ook de eiken trap, leidend naar de 
kloostercellen van het tweede 
pandhof, is uniek, evenals de ge
beeldhouwde daklijst van de infir
merie met de drieëndertig grijn
zende maskers. Van als de monni
ken er in 1272 kwamen, tot zij in 
1814 ontmoedigd de gebouwen 
veriieten, kende het Pand verval 
en opbloei. Na het heengaan der 
laatste paters werd het klooster 
fabriek en opslagplaats en cité 

voor arbeidersgezinnen. Van 1884 
tot 1925 was het Oudheidkundig 
museum er gevestigd, van 1925 
tot 1962 werd het museum voor 
Folklore in de kerk ondergebracht 
Thans staan er de decors van de 
Opera, tussen het stof en de 
vlooien. Lange üjd had de histori
sche boogschuttersgilde van St-
Joris er haar lokaal. Thans moet 
deze oudste aller kruisbooggilden 
ook naar andere lokalen uitkijken. 

Sedert 1800 werd het tweede 
Pandhof als wooncomplex ge
bruikt tijdens de laatste jaren ver
bleven er hoofdzakelijk bejaarden, 
studenten en kunstenaars. Ze ver
bleven er in dikwijls gezellige, 
maar steeds erg primitieve woon
ruimten, verstoken van de meest 
elementaire sanitaire voorzienin
gen. Al die jaren was de kerkfa
briek van Heilig Kerst eigenaar, 
een eigenaar die het grote geheel 
niet kon onderhouden, bij gebrek 
aan geldmiddelen. Langzamer
hand werden de toiletakkommo-
daties zeer verwaarioosd en de 
elektriciteitsleidingen zeer gevaar
lijk. 

Reeds in 1973 kwam een bijzon
dere technische kommissie samen 
om de problematiek van het Pand 
te besturen. Tenslotte kochten de 
stad Gent en het Provinciaal Gou
vernement van Oost-Vlaanderen 
gemeenschappelijk de gebouwen. 
De provincie wou eerst niet ko
pen, omdat het ministerie van Ne-
deriandse Kuituur k>elangstelling 
toonde. Het werd dan toch de pro
vincie, die op «technisch en finan
cieel gebied het behoud van het 
Pand beter aankan», zo heette het 
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De provincie telde achttien miljoen 
frank neer. De verkoop liet de 
kerkfabriek van «Heilig Kerst» toe 
een lening af te betalen die ze had 
moeten aangaan voor het uitvoe
ren van de meest dringende res-
tauratiew/erken in afv»/achting van 
de uitkenng van toelagen der sub
sidiërende Openbare Besturen 
(ministerie, provincie, stad...). De 
funktie, aan de gebouwen te ge
ven, bleef in het ongewisse. Er 
bleef een mogelijkheid dat het mi
nisterie van Kuituur het later zou 
verwerven «voor de Muziekaka-
demie». Verder wist géén der 
«Openbare Besturen» wat ze met 
de halve hektare versteende ge
schiedenis zou aanvangen. 
Wei nam de Provincie het stads
bestuur onder de arm om het 
tweede Pandhof onbewoonbaar 
te laten verklaren en zo de laatste 
bewoners eruit te zetten. Toen (In 
oktober 1978) woonden er nog 
ongeveer 50 mensen in het Pand, 
enkele ouderen die niet goed wis
ten waarheen en studenten die er 
een ideaal alternatief «kot» gevon
den hadden. 

Pandinisten 
De jongelui die er woonden, wil
den nergens elders heen: de huur 
was goedkoop, het stadslawaai 
weggewist, rond de ruime, groene 
binnenplaats kon je een gezellige 
woongemeenschap tot stand 
brengen; je kon dieren houden, 
bloemen planten en de was buiten 
hangen... Het besluit van de stad 
en provincie kwam dan ook heel 
hard aan en de bewoners beslo
ten zich tegen de uitdrijvingsmaat-
regelen te verzetten. De oudere 
bewoners echter vertrokken voor 
het merendeel, vijf bleven. De jon
geren sloten samen in een «Pandi-
nlstisch Verblijvingsfront» als pa
rafrase op een begin 1979 beken
de verzetsorganizatie. Sommige 
bewoners (en vrienden) besloten 
dan ook de reeds leegstaande 
huisjes te kraken. Ze voelden zich 
volledig in hun recht «... van echte 
Inbraak kan geen sprake zijn, aan
gezien het niet gaat om een be
woonde woning». Dat is een argu
ment dat we uit het Noorden laatst 
nog regelmatig hoorden... Ook 
voelden de «Pandinisten» zich 
sterk omdat zij begonnen met het 
opknappen van hun leefomgeving: 
er werd druk geschilderd, onder
houden en opgeknapt. De provin
cie vorderde geen huishuur meer, 
omdat zij de leefgemeenschap in 
het Pand als illegaal beschouwde. 
De Pandbewoners stortten de 
«huur» in een gemeenschappelijke 
kas en betaalden daarmee de on
derhoudswerken. De Gentse 
persmensen steunden de kontes-
tanten heel duidelijk en de vele ar
tikels, die dag na dag in de plaatse
lijke kranten verschenen, hebben 
er ongtwijfeld toe bijgedragen de 
Pandbewoners tot nu toe in hun 
vertrouwde omgeving te laten ver
blijven. Hoe dan ook, de provincie
raadsdebatten van 1979 en begin 
1980 bleven door de Pandge-
schiedenis beheerst. Het provin
ciebestuur werd gekonfronteerd 
met een direkt kontakt met een 
kontesterend publiek en dat was 
voor haar een buitengewoon 
vreemde en onaangename erva
ring. Waar oorspronkelijk meer
derheid en oppositie eensgezind 
verheugd waren dat er eindelijk 
iets zou gebeuren om het Monu
ment van verval te redden, kwam 
stilaan stevige kritiek los: hoe was 
het tenslotte mogelijk dat een 
openbaar bestuur zó van het pu
bliek kon vervreemden? In augus
tus 1979 verspreidde het Gentse 
stadsbestuur een communiqué 
om haar besluit van onbewoon
baarheid-verklaring te motiveren. 

Tlot sacré...? 
De ganse aangelegenheid schiep 
een moeilijke verhouding tussen 
CVP en SP, die samen de koalitie 
in het Oostvlaamse proviciebe-

stuur vormden. Een aantal SP-ge-
meenteraadsleden hadden open
lijk partij gekozen voor de Pandi
nisten, terwijl de CVP-deputees 
zich resoluut tegen de argumen
ten van de Pandbewoners keer
den. Zo stond de SP-koalitiepart-
ner tussen hangen en wurgen. De 
oppositie in de provincieraad 
maakte dankbaar gebruik om ein
delijk op een zeer konkreet punt 
het nogal autokratisch beleid van 
de Oostvlaamse deputatie aan te 
vallen. Zo kwam het tot een inhou
delijke diskussie over de zin van 
renovatie. Hoe moet het eigenlijk? 
Moeten oude, mooie gebouwen in 
hun oorspronkelijke staat hersteld 
worden? Volgens de oudste plan
nen? Of mogen later bijgevoegde 
stukken behouden blijven? De 
oorspronkelijke funktie kan je dik
wijls niet teruggeven. Scheppen 
wij onze oude binnensteden om 
tot louter musea? Maken wij er 
een doorgangsoord voor toeristen 
van? Een kunstmatig «ilot sacré»? 
Zo werd de woonfunktie een cen
traal diskussiepunt Spandoeken 
aan omliggende huizen getuigden 
van het partij-kiezen vóór de zoge
naamde «zachte» renovatie (met 
behoud van bewoning). Studenten 
maakten proefschriften over de 
bewoonbaarheid van het Pand, er 
kwam zelfs een debat tussen pro
vincie- en gemeenteraadsleden 
van alleriei strekking (waar ge
beurde ooit iets dergelijks?) Ten
slotte kondigde de Bestendige 
Deputatie aan dat een «kommissie 
van deskundigen» zou beslissen 
over de uiteindelijke bestemming 
van het historische geheel. In fe
bruari 1980 kwam dan de verras
sing: het Gentse schepenkollege 
besliste principieel een ruil met de 
provincie aan te gaan: het betwis
te tweede Pandhof zou door de 
stad overgenomen worden. Op 
deze weinig elegante manier be
dacht het (5ostvlaamse provincie
bestuur het gelijkgezind Gents 
stadsbestuur met een giftig ca
deau. In een sfeer van onbehagen 
werd het geheel door het sche
penkollege behandeld, terwijl de 
daaropvolgende provincieraad 
volledig veriiep in de schaduw van 
deze gebeurtenissen: de provin
cieraadsleden vertolkten hun on
genoegen over hun niet-betrok-
ken-zijn bij de ganse zaak (nu 
voelden zij ook langs dit konkrete 
feit hun latente machteloosheid 
aan). Ondertussen was een schrij
ven van minister De Backer uitge
lekt: «Kuituur» adviseerde een 
jeugdhotel in het Pand op te rich
ten. De «ruil» bracht voor de Pand-
logés uitstel van executie mee, 
maar of dat de bedoeling van al 
hun streven was? 
Na al de perikelen rond het oude 
gebouw waren zowel de gekoze
nen des volks (what's in a word ) 
als de jonge mensen die zich an
derhalf jaar voor meer inspraak 
hadden ingezet een hoop ervarin
gen rijker In hun papieren gevech
ten met de machthebbers hadden 
allen geleerd dat «het gezag» nog 
even afstandelijk tegenover het 
gewone publiek staat als vroeger, 
ondanks mooie woorden over 
kommunikatie, inspraak en derge
lijke. Een echte visie omtrent 
stadskernrenovatie ontbreekt 
haast volledig: we zijn in dit land 
nog voorlopig aan het klasseren 
en aan het opmaken van inventa
rissen toe. Voor wanneer het 
creëren van echte woonbuurten in 
de oude, opgefleurde wijk? Wan
neer zullen jonge gezinnen met 
kinderen het weer gezellig wonen 
in de stad vinden? Wanneer zal 
het oude, gerenoveerde monu
ment als centrum van een leefge
meenschap dienen, als ontmoe
tingsruimte voor de nazaten van 
wie met liefde en overtuiging in de 
stijl en taal van hun tijd een ge
bouw lieten verrijzen? Op zovele 
vragen krijgen we tot hiertoe zelfs 
nog geen gestameld antwoord... 

Huguette De Bleecker 

Bestaande toestand 
tweede Pandhof 

«De aankoop van het Pand 
geschiedde met het oog op 
de vrijwaring van dit onver
vangbaar deel van ons 
kunstpatrimonium en omdat 
de provincie op technisch 
en financieel vlak beter het 
voorkomen van verdere af
takeling aankan.* 
Na aankoop heeft de heer 
deputee Van Steenberghe 
vastgesteld dat zowel de 
elektrische installatie, als de 
hygiënische infrastruktuur, 
als de bouwfysische toe
stand, «gevaarlijk, kon ge
noemd worden. Dit is echter 
niet de schuld van de bewo
ners. Door ernstige ver
waarlozing vanwege de 
vroegere eigenaar (b.v. 
vooriopige elektrische lei
dingen daterend van 1940H 
is hei zover gekomen (finan
ciële onmacht is verzach
tende omstandigheid). Nu is 
het geen oplossing, op 
grond van verwaarlozing 
door de vroegere eigenaar, 
de huidige bewoners op 
straat te zetten. Zo wordt de 
huurder gestraft voor de 
fouten van de eigenaar! 
Veeleer zou de provincie 
het als een taak moeten zien 
het 2e Pandhof bewoonbaar 
te maken, en te behoeden 
voor verder verval! 
Qeliikvioers. De tweede 
Pandhof is bereikbaar langs 
de Vrouwebroersstraat 8. 
Langs een lange klooster
gang komt men op het 2e 
Parkhof-binnenplein. Een an
dere — niet gebruikte — in
gang is die langs de Lange 
Steenstraat 18; een derde 
mogelijk vrij te maken ingang 
gaat via de kk)OStertuin van 
de infirmerie. 

In 1850 werd de vroegere 
bidgang dtehtgebouwd. Zo
doende verkreeg men 34 in
dividuele duplex-woningen. 
Er ligt elektriciteit (leiding 
1940!) en de mensen bedien
den zich van een gemeen
schappelijke waterkraan (1 
op het binnenplein en 1 onder 
de trap naar de bovenverdie
pingen). Op het gelijkvloers 
bevinden zich ook gemeen
schappelijke toiletten. Er ts 
een afgeschermde ruimte in 
openlucht waar 2 afvalcontai
ners staan die 3 x per week 
geledigd worden door de rei
nigingsdienst 

Rond het binnenplein loopt 
een ondergrondse riolering 
met op elke hoek een afge
dekte put; de goot die rond
om loopt mondt uit in deze 
putten. 
Alle bewoners koken op bu
taangas. In elke woning is een 
schouw; er wordt gestookt 
op kolen, mazout hout of bu
taangas. 
Momenteel zijn alle woningen 
bewoond. Vroeger was dit 
ook het geval, maar sinds de 
huustop vanwege de provin
cie en de overplaatsing van 
de toen nog 15 inwonende 
bejaarden, waren er een aan
tal woningen leeggekomen. 
De aktiegroep heeft toen be
slist mensen die geïnteres
seerd waren, aan te trekken, 
om gezamenlijk de leegstaan
de woningen te «kraken»! 
Deze mensen kwamen in de 
eerste plaats af op de woon
gelegenheid, en niet op de 
atmosfeer van aktie en ver
zet! De kraakaktie was voor
al bedoeld om de rotte plek
ken in een overigens gezon
de omgeving weg te werken. 
Deze woningen stonden in
derdaad onverzorgd en bo
den een weinig levend beeld 
voor de overige bewoners. 

Uitrusting 
Eerste en tweede verdie
ping. Via de trapzaal, links in 
de kloostergang, bereikt rfien 
de vroegere cellen. Deze mo
numentale houten trap is 
«versleten» voor wat betreft 
de treden, de struktuur is 
echter gegarandeerd stevig! 
Hij dient nodig hersteld, doch 
is niet gevaarlijk voor de vei
ligheid. 
De gangen op Ie en 2e ver
diep zijn duister bij gebrek 
aan daglicht zoals in vele 
ktoosters het geval is. De 
aangebrachte vertichting is 
schaars. 
Er bevinden zich tal van deu
ren die leiden tot de kamers 
(cellen), welke goed verlicht 
zijn en uitzicht geven op de 
binnenkoer. 
In totaal zijn er 51 deuren, 
vroeger waren er dus 51 cel
len Door samenvoeging van 
2,3 of 4 kamers komt men nu 
tot de som van 38 wooneen
heden. 
Op elke verdieping zijn er ge
meenschappelijke toiletten 

en een waterkraan, afwasbak 
-I- afvoer. Er bevindt zich op 
de 2e verdieping ook een af-
voerkoker die leidt naar één 
van de containers op het ge
lijkvloers. 
De meeste kamers zijn in een 
goede staat behalve die 
waar het binnenregende 
door lekken in het dak (voor
namelijk onder de daknis
sen). Óp deze plaatsen heeft 
de plankenvloer van de zol
der erg geleden en zijn in de 
onderliggende kamers stuk
ken stukadoorwerk naar be
neden gekomea 
Bij de vroegere eigenaar 
werd het binnenregenen on-
pfiiddellijk gerapporteerd — 
op herstellingswerken heb
ben we vaak lang moeten 
wachten. De provinctale 
overheid heeft onlangs de 
kritieke plaatsen aangepakt 
De geleden schade is echter 
niet zo groot en kan terdege 
hersteld worden zonder dat 
de bewoners last zouden on
dervinden van de werkzaam
heden of dat er ontruimd 
moet worden. 

De elektrische leidingen zijn 
veel recenter aangelegd; 
hierbij werd wel rekening ge
houden met de toenmalige 
wettelijke rrarmen. hoewel 
het beter en veiliger kan (vol
gens huidige normen). Het is 
echter overdreven om op ba
sis hiervan van brandgevaar 
te spreken. 

Zolder. De gang op de 2e 
verdieping geeft toegang tot 
de zolders. De zoWers wor
den niet gebruikt en in princi
pe dus niet betreden. Een ste
vige deur zou trouwens een 
eventuele betreding verhin
deren. De plankenvloer is im
mers zwak op de plaats waar 
het heeft ingeregend en zou 
kunnen begeven bij grote 
druk. 

Tot hter een inventans van de 
bestaande toestand. Wij wil
len nogmaals benadrukken 
dat de bewoners 100 % ach
ter restauratie (of beter reno
vatie) staan. Het gebouw be
antwoordt inderdaad niet aan 
de gestelde eisen van mo
dern woonkomfort Maar de 
bewoners vinden dat er in de 
eerste plaats moet overwo
gen worden, het gebouw aan 
te passen voor bewoning. 
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De grabbelton 
^ ^ Vrijdag. — BRT-1 heeft een spannende spionagefilm op 
^KÊ het programma Le serpent, van Henn Verneuil (1973) 
^ ^ Met Yul Brynner, Henry Fonda, Philippe Noiret en Dirk 

Bogarde Het tema is weinig ongineel, maar de uitwerking 
door de regisseur en de uitbeelding door een plejade eersteklas-
sespelers maken dat deze film boven gelijkaardige produkten uit
stijgt Een kolonel van de Russische geheime politie weigert op 
Oriy het vliegtuig naar Moskou te nemen Hij wil politiek asiel en 
met de Amerikanen onderhandelen Is hij betrouwbaar"? — BRT-2 
sluit het programma met een aflevenng van de Verrassende Ver
tellingen van Roald Dahl Een vrouw neemt een vreemde kat in 
huis Tegen de zin van haar echtgenoot Zij is er vast van over
tuigd dat de kat de reinkarnatie is van de komponist Franz Liszt 
Zij kultiveert een dolle bewondenng voor het dier — In Partners 
in Nederland (Ned -1), een reeks waann dne generaties uit een fa
milie geportretteerd worden, komen de grootouders aan de beurt 
En op Ned -2 in Over lage zon, lange schaduwen, een reeks be
schouwingen over oud worden, kreeg de eerste aflevenng de titel 
«Oud zijn betekent nog ouder worden» 

^ ^ Zaterdag. — Alles op radio en TV zou vanavond moeten 
^ V wijken voor het Eurovisiegebeuren van het jaar het Euro-
^^J visiesongfestival. Maar de klad en de mot en de rest zit

ten er zodanig in dat dat gebeuren nog maar een voorbij
gaand fait-divers is De schuld van de Eurovisie-leden zelf en het 
gekonkel van de platenlui Wat België afvaardigt is een dieptepunt 
in de geschiedenis van het festival Telex met het inspiratieloze 
Euro-vision Gelukkig zijn er voldoende zenders die voor een alter
natief zorgen Zo is er Ned-1 (KRO) Op dit net komt de film Je 
suis né a Vénise, een poetisch-muzikale balletfilm van Maurice 
Bejart over een jongeman die zijn eerste passen zet in de ballet
wereld, een stap die voor hem de overgang betekent van jongen 
naar man — Voor het Eurovisiesongfestival prezenteert RTBF 
een aflevenng van de Muppet show waann ditmaal de Franse 
charmezanger Charles Aznavour de gast is 
^ ^ Zondag. — Eigenlijk zouden wij het uithoudingsvermo-
^ ^ gen van de verantwoordelijke BRT-mensen moeten be-
%.^ wonderen weer eens zijn zij enn geslaagd de kijkers een 

spelprogramma voor onderontwikkelden voor te schote
len Doelwit: Olympische Spelen Goedkoper en veel demokrati-
scher ware het geweest hadden ze gewoon de reisjes voor Mos
kou verloot Sinds hij Manno Faico begraven heeft heeft Manjn 
de Valck al enkele opmerkelijke prestaties geleverd Vanavond is 
hij te horen en te zien in de musical Pas op, breekbaar, ünda Le-
pomme is zijn tegenspeelster De naam van Ernst van Altena als 
vertaler staat borg voor een vlotte tekst — De lens wordt nog 
maar eens gencht op de nu al legendarische kunstenaar Anton 
Heijboer (Ned -1 • Mens voor de lens). Dat de «grafische kunste
naar» Heijboer al in zijn leven een legende is, is licht te begnjpen 
wanneer men weet dat de man nogal extravagant is en er maar 
liefst vier vrouwen op nahoudt 

^ ^ Maandag. — In het verbruikersmagazine van BRT Wik-
^ ^ ken en Wegen zitten o a Betalen met checks en Ver-
^ J koopsstrategie van de grote warenhuizen — Doden Is 

mijn beroep (Ned-2) is een gedramatizeerde biografie 
van Franz Lang (alias Rudolf Hoss), de kommandant van Ausch
witz, gebaseerd op het boek van Robert Merle, die gebruik heeft 
gemaakt van de autobiografische aantekeningen van Rudolf 
Hos& — RTBF brengt in Waals portret een portret van de in Luik 
geboren auteur George Simenon, de geestelijk vader van Mai-
gret 

^M Dinsdag. — In Kijk mensen (BRT-1) beantwoorden des-
^ 1 kundigen vragen over reuma. — In de reeks Een fi lm 
^ ^ voor alle ti jden, die nu een Raymond Chandler-retro-

spekteve is (BRT-2) wordt De vrouw in het meer 
( z w / w J gedraaid Het is een Amenkaanse politiefilm (1946) met 
Robert Montgomery (tevens regisseur), Audrey Totter, Lloyd No
lan e a Een pnvé<ietektive die een boek heeft geschreven zoekt 
een uitgever Op een uitgeverij ontmoet hij een sekretaresse die 
hem vraagt of hij voor haar een onderzoek wil doen zij vraagt 
hem de verdwenen vrouw van de uitgever, haar baas, op te spo
ren De rage rond de aftredende koningin Juliana en de aantre
dende pnnses Beatnx komt volop op dreef En de NOS doet leuk 
mee Zij brengt op dne opeenvolgende avonden Hel Nederland 
van Juliana: hennnenngsbeelden uit het land waar Juliana op
groeide en 30 jaar lang koningin was Deze 1ste aflevenng heet 
«Vroeger tijden» — KRO (Ned-2) zorgt voor interessante dins
dagavonden Eerst komt de eerste aflevenng van een nieuwe kin
derreeks van en met Herman van Veen Herman en de zes. Hier
na dartelen de Muppets over het toneel Kermit de kikker stelt dit
maal de Bntse komiek Spike Milligan voor Na het nieuws volgt 
het toneelstuk Een dag uit de dood van Verdomde Lowietje, een 
schokkend toneelspel van Peter Nichols over het leven met een 
zwaar gehandicapt kind 

^m Woensdag. — Vandaag worden de terugwedstnjden ge-
^ 1 speeld in de halve finales om de drie Europese voetbal-
WJ bekers. Het aanbod is groot De voetballiefhebbers zullen 
^ " ^ zeker verwend worden' — Ned -2 zorgt voor een alterna

tief programma-aanbod In het popmagazine Countdown zijn The 
Pretenders de eregasten In het automagazine van VOO met de 
gepaste titel De Heilige Koe zitten heel wat onderwerpen die de 
auto-freaks zeker van nut zullen zijn Hierna is het sympateke de-
tektiveduo Starsky en Hutch aan de beurt Met humor en aktie 

^M Donderdag. — In de 2de aflevenng van Zola, hel mense-
^ ^ lijk geweten, raakt Zola door zijn geschnften steeds 
\ J meer verwikkeld in de zaak Dreyfus (BRT-1) Op BRT-2 

komt de 2de aflevenng van de 5<lelige Bntse dramareeks 
Rouwen staat Electra goed. Om te kunnen trouwen met haar 
minnaar, kapitein Brant een verhouding waarmee zij is begonnen 
terwijl haar man en haar zoon deelnamen aan de oorlog, wil Chns-
tine Mannon haar man vermoorden Maar haar dochter Lavinia 
heeft ook een oogje op die Grant — In de reeks «betere» amuse
mentsprogramma's Drie sterren, prezenteert BRT-2 de Italiaanse 
inzending voor de Gouden Roos van Montreux 1979 Onderste
boven (II Ribaltone), een wervelende gevaneerde show 

W-PROGMMMKS 

BRT1 
1800 Drie kinderen en een chim
pansee (fJ — 1815 Klem klem 
kleutertje — 1830 Open School 
Elektnciteit - 19 00 Lachertjes — 
1905 KTRC-Kruispunt (De islam) 
- 19 45 Nieuws - 2015 De slang 
(film) - 2215 De vijfde wind
streek fliterair magazine) — 23 05 
Nieuws 

BRT2 
2015 De Muppets - 2040 Rand-
muziek — 21 15 Dag aan dag — 
21 45 Verrassende vertellingen Ctv-
spel) 

NED.1 
1859 Krokodillen zonder tranen 
(natuurfilm) — 1925 Op volle toe
ren — 2030 Onze ouwe (fJ — 
21 35 Nieuws - 21 55 Gesprek 
met de mmister-president — 22 05 
Arhestencafe (vanete) — 2250 
Partners in Nederland — 2335 
Nieuws 

NED.2 
1855 Nieuws - 1859 Matt en 
Jenny (fJ — 1925 De wasbeer 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2027 
Kwistig met muziek (show) — 
21 45 Geheim kommando (f J — 
2235 Hier en nu - 2315 Dr C 
Rijnsdorp over lage zon, lange 
schaduwen — 2330 Nieuws. 

RTB1 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws. — 1955 A 
suivre Gnfo) — 2115 Un jour pour 
mon amour (film) — 22.45 Nieuws. 

RTB2 
1955 Vendredi sport - 21 05 La 
taupe (fJ — 2200 Nieuws 

ARD 
1620 Koetsier m Oost-BeHijn 
(dokJ — 1705 CkJuntry-music — 
2000 Nieuws — 2015 Sturmische 
Hohen (film) — 21 55 Plusminus 
— 2230 Tagesthemen - 2300 
Die Sportschau — 2325 Sonder-
dezemat KI (fJ — 030 Nieuws 

ZDF 
1835 Meisterszenen (Stan Laurel 
en Oliver Hardy) - 1900 Nieuws. 
- 1930 Auslandsjoumal - 2015 
Aktenzeichen XY_ ungelost — 
21 15 Locker vom Hoeker oder es 
bleibt schwieng (tv-film) - 2200 
Heute-Joumal — 2220 Kultureel 
magazine — 2305 Aktenzeichen 
XIY. ungelost (antwoorden) — 
2315 100 Millionen im Eimer? 
(film) — 035 Nieuws 

D3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Kultur und Wis
senschaft (dokJ — 21 00 Momen-
te - 2115 (Sott und die Welt -
2200 Roots (fJ - 2250 Kultur 
und Wissenschaft (vervolg dokJ 
— 2355 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuvi« - 1945 Entre 
chiens et chats (dokJ — 1955 
Nieuws — 2000 Sauve qui peut 
(f J — 21 00 La ligne de demarca
tion (film) 

TF1 
2000 Nieuws — 2030 Un amour 
exemplaire (teater) - 2200 Ex
pressions (kultuurmagazme) — 
2300 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2035 Medecins 
de nuit (fJ — 21 35 Apostrophes 
- 2255 Nieuws - 2302 France, 
tour, detour, deux enfants (film) 

FR.3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Vnjdagavondmagazme 

— 21 30 Quand la chanson s'habil-
le en nord (vanete) - 2230 
Nieuws 

BBC1 
18 40 Nieuws en regionale magazi
nes — 1955 Young musician of 
the Year (finale) - 2030 Young 
Mavenck CwesternfJ — 2140 
Points de View CTV-kntiek) — 
22 00 Nieuws - 22 25 The Eddie 
Capra Mystenes (detectivef J — 
2315 Spoonful of Cornwall (dokJ 
— 2350 The Legend of üzzie Bor
den (film) 

BBC 2 
20 20 Nieuws - 20 30 MacLeod s 
Amenca (dokJ - 21 20 Vikings 
CdokJ - 2150 Biljart - 2345 
Nieuws — 0030 The Outer Limits 
(s-f-film) 

ITV 
1330 Financiële problemen in de 
familie (dokJ — 1400 Nieuws en 
regionaal nieuws — 1500 Middag
magazine — 1625 Feuilleton of 
film — 1845 Nieuws en regionaal 
magazine — 1930 Tnps op het 
platteland — 20 00 Play your cards 
nght (show) — 2030 The Cannon 
and Ball Show — 2300 Nieuws en 
regionaal nieuws. — 0035 Blushiig 
Oiariie (film) 

Zaterdag 

BRT 
1400 Open school - 1SL30 Dag 
aan dag — 1600 De avonturen 
van Robin Hood. Avonturenfim. — 
1800G;edeon(fJ - IBXSAtoom-
alarm (jeugdfilm) — 1850 Boeket 
- 1945 Nieuws. - 2a i0 KoUer-
bngade(fJ - 20J50 The Pasadena 
Roof Orchestra Kort muzlcaal pro-
gramma — 21 00 Eurovaesong-
festival 1 9 8 0 - 2 3 0 0 Ntouwa 

NED. 1 
1532 Stud» vnj - 1615 M a p * 
b.1 (fJ - 1640 Klassewerk ( s p * 
_ 1830 Sesamstraat - 1 8 » 
Nieuwa - 1859 Daar vraag ie me 
w S ^ W o ) - 1 9 4 0 D e W a e m R u « 
show - 2100SanfordenK)on 
(O - 2135 N i e u w a - 2 1 ^ J» 
SUB ne è Venise (ballet) - 2350 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuwa - 1859 Pipo m 
West Best (fJ — 1925 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch (f J - 2000 
Nieuws — 2027 George en Mil
dred (f J — 21 00 Eurovisiesong
festival - 2300 Achter het 
nieuws - 2330 Voetbal '80 -
0050 Nieuws - 0010 Studio 
Sport 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire Natuurmagazine — 
2030 The Muppet show - 21 00 
Eurovisiesongfestival 1980 -
2230 Nieuws 

ARD 
1340 Programmaoverzicht — \ 
1800 Nieuwa - 1805 Die Sport
schau (voetbal) - 2000 Nieuws 
— 2015 Das Beste aus nonstop 
Nonsens (satre) — 21 00 Eurovi
siesongfestival — 2330 Nieuws 
— 2350 Rockpalast-festival 

ZDF 
2015 Der Eisvogel (teater) — 
21 35 Nieuws - 21 40 Das aktuel-
le Sport-studio — 2255 Die Leute 
von der Shiloh Ranch (fJ - 0005 
Nieuws 

03 
i y i 5 Sport im Westen — 1955 
Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Ludwig van Beet
hoven (koncert) — 21 (X) Kasch-
tankê (TV-speO — 22 00 Rockpa
last-festival 

LUX. 
19 00 Nieuws — 19 55 Nieuws (re
portage) — 2000 Hawaii five-O 
(f) — 21 00 Eurovisiesongfestival 
1980 

F1 

1809 Trente millions d'amis (dok) 
— 1910 Six minutes pour vous de-
fendre — 19 20 Gewestelijke aktu-
aliteiten — 19 44 Les inconnus de 
19 h 45 (spel) - 2000 Nieuws -
20 30 Safan en Alaska (reportage) 
— 2100 Eurovisiesongfestival 
1980 — 2330 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2035 Aeroport 
2000 (tv-film) - 2205 Suivez Le-
coq (vanete) — 23 00 Les camets 
de l'aventure (dokJ — 2320 
Nieuws 

F3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Exoman (tv-film) - 2200 
Nieuws — 2220 Portret van Holly-
woodaktnce Judy Davis en van 
Ck>leen MacCulkxigh 

BBC 1 
1330 Sportreportages - 1830 
NiMiwa — 1845 Golf on Saturday 
— 1915 Saturday night at the Mo-
viea — 2330 Sportreportage — 
0030 Saturday night at the Mill 
(amusementsmagazine) 

BBC 2 
1600 Rosie (film) - 0005 Mrs 
Wiggs of the Gabbage Patch (film) 

ITV 
1330 Sportnamiddag (paardenren
nen, voetbal, worstelen) — 1805 
Nieuws — 1815 The Masterspy 
(spionnenkwis) — 1900 Russ Ab
bot's Madhouse (show) — 21 00 
Best pair of legs in the business 
(film) - 2300 My Lady Love. My 
Dove CTV-fllm) — 0035 The Bank 
(TV-film) - 105 Weertsencht 
dagsluibng 

Zondag 

[ 20 APRIL 

BRT 
900 Voor boer en tuinder — 930 
Doe mee — 1000 Euchanstevie-
nng vanuit Ardooie — 11 (X) Kon-
frontatie (debaO — 1200 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1500 
Sesamstraat — 1525Luik-Basten-
aken-Luik (rechtstreekse reporta
ge) — 1645 De Gegijzelden 
(jeugdfilm) — 1740 Sportuitsla
gen — 1745 Doelwit Olympische 
Spelen (speO — 1830 Gedeon (fJ 
- 1835Toensme'80 - 1915 La
chertjes (kortfilms) — 1920 Gent
se Floralien 1980 — 1945 Nieuwa 
- 2000 Sportweekend - 2030 
Pas op, breekbaari (musical) — 
2155 Terloops - 2240 Nieuwa 

NED. 1 
1700 Dichterbij vechten voor de 
vrede (reportage) — 1830Teleac 
— 1900 Nieuws — 1905 Alleen 
op de wereld (f J — 19 30 Ontmoe
ting met Geert Lubberhuizen — 
2010 Hier Panjs (Jan Brusse) — 
2020 De laatste oorlogsdagen in 
Nederiand (dokJ - 21 00 Wie van 
de dne' (speD — 21 30 Mens voor 
de lens (portretten) - 2230 
Nieuws 

NED. 2 
15 30 Nieuws — 15 35 Voor kleine 
potjes met grote oren (dokJ — 
1555 Eskimo's, mensen van het 
hoge noorden (dokJ — 16 20 Can
tate Domino (kerkmuziek) — 
1705 Studio Sport I —1740 Klem 
(Info) — 1750 Geglmster aan de 
hemel (dok J — 18 40 Sesamstraat 
- 1855Cinevisie - 19 20 Studio 
Sport 2 — 2015 Sprekershoek — 
2030 Humanistisch Vertx)nd — 
20 35 Nieuws - 20 40 Lotgevallen 
(dokJ - 21 55 All in the Family (f J 
— 2230 Huize Schoonderloo (re
portage) — 2330 Nieuws 

RTB 
1200 Faire le pc 
1300 Nieuws - ^ 
simo - 1400 
1430 Le monde 
1500 Circus - 1' 
(Luik-Bastenaken-l 
Over benzine die 
1715 Sportuitslag* 
Jeux Olympiques ( 
la beige epoque -
— 1955 Chanson 
nete) - 2115 I 
procuration Ctv-fi 
Nieuws en sportb 

ARD 
1610 Auf Station 
1830 Nieuws - ' 
schau — 2000 N 
Marathon in New 
2225 De 52ste O 
Hollywood (repor 
Nieuws 

ZDF 
1000 Programnn 
1030 BIJ de bees 
1205 Vdksmuzie 
en koren — 14 
1450 Harold U 
schwach werden 
— 1700 Nieuws 
Sport-reportage -
tons(fJ - 19001 
Funny Girl (film) 
— 2250 Einwurfe 
(satinsche sket< 
Nieuws 

D. 3 
18 30 Het land van 
zon (reportage) • 
last - 1945 Spo 
1955 Regionaal r 
Nieuws - 2015 
de zomer 1945 
Auslandsstudio 

TF 1 
1925 Magazine 
2000 Nieuws — 
(film) - 21S3 K 
Les grandes exp 
— 2255 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 
(f J - 21 35 Porp< 
2305 Nieuws 

FR 3 
1635 Reatal van 
1740 Het woud 
- 1840Violletle 
20 00 Laurel en H 
2030 Rome (rep 
Nieuws - 223E 
(film) 

LUX. 
1730Unenuitai 
— 19 00 Nieuws 
maison dans la p 
Les Caids (gang 

BBC 1 
1250 The 60 701 
Aspekten over i 
1450 Nieuws — 
to Munich (Film) 
portages — 181 
Show - 220( 
Nieuws 

BBC 2 
1810 Kursus 
Nieuws - 194( 
zine -2045GC 
21 35 Nieuws -
pieces (Film) 

ITV 
12 30 Mud, Mud, 
tuurdok) - 13( 
gazine — 1545 
geland - 1930 
Nieuws - 230C 
Love Boats (f J 

BRT 
1400Schooltel« 
deon (f) - 18 
de apenplaneei 
Open school (I 
ons) - 1900 I 
Verkeerstips -

WIJ 11/, 17 APRIL 1S80 



Tl/-PROGR^MMKS 

Faire Ie point CdebaÜ — 
Nieuws — 13.05 Concertis-
- 1400 Arts-Hebdo. — 
Le monde du cinéma. — 

Circus — 15.20 Wielrennen 
Bastenal<en-LuilO. - 16.45 
benzine, diesel en LPG. — 
Sportuitslagen. — 17.20 Les 

Olympiques (dokJ - 18.15 A 
ge époque. — 19.30 Nieuws. 
1.55 Chansons a la carte (va-
. — 21 15 Enlevement par 
iration (tv-film). - 22.25 
VS en sportberichten. 

Auf Station,23 (tv-film). -
Nieuws - '18.33 Die Sport-

i. - 2000 Nieuws. - 20.15 
thon in New York (tv-film). — 
De 52ste Oscar-uitreiking in 

wood (reportage). — 23.55 

Programmaoverzicht — 
Bij de beesten af (film). — 
Volksmuziek met orkesten 

oren. — 14.40 Nieuws. — 
Harold Lloyd, nur nicht 

ach werden! (stomme film). 
7.00 Nieuws. - 17.02 Die 
t-reportage. - 18.15 Die Wal-
(fj - 1900 Nieuws. - 20.15 
y Giri (film). - 22.35 Nieuws. 
!.50 Einwürfe aus der Kulisse 
ische sketch). - 00.00 

I 
I Het land van de mkJdemacht-
reportage). — 19.00 Rockpa-
— 19.45 Sport im Westen. — 
i Regionaal nieuws. — 20.00 
ws. — 20.15 Vijf vrouwen en 
;omer 1945 (dokJ - 21.00 
Eindsstudio. 

1 
) Magazine over dieren. — 
) Nieuws. — 20.30 Hlbematus 
I. - 21 S3 Koncert - 22.25 
grandes expositions (MoneO. 
2.55 Nieuws. 

) Nieuws. — 20.35 La Taupe 
- 21.35 Porporino (tv-spel). — 
) Nieuws. 

j Recital van Maria Gallas. — 
) Het woud van Brocéliande. 
8.40 Viollet le Due (portret). -
) Laurel en Hardy (kortfilm). — 
3 Rome (reportage). — 21.25 
iws. — 22.35 Prix de Beauté 
). 

3 Une nuit a C^asablanca (film). 
9.00 Nieuws. — 20.00 La petite 
wn dans la prairie (fJ — 21.00 
Caïds (gangsterfilm). 

C 1 
o The 60 70 80-8how. - 14.25 
ekten over de zee (dok). — 
O Nieuws. — 14.55 Night train 
lunich (Film). — 16.30 Sportre-
ages. — 18.15 Antiques Road 
w. - .22.00 Film. - 23.40 
jws. 

C2 
O Kursus rugby. — 19.10 
JWS. — 19.40 Financieel maga-
!. - 20.45 Gold Rush (DokJ. -
15 Nieuws. — 23.40 Five easy 
jes (Film). 

iO Mud, Mud, Glorious Mud (na-
rdok). — 13.00 Aktualiteitenma-
ine. — 15.45 SpKjrt in Zuid-En-
snd. - 19.30 Nieuws. - 21.45 
uws. - 23.00 Agony (f). — 0.30 
'e Boats (f J 

i/laandag 
21 APRIL 

RT 
00 Schooltelevisie. — 18.00 Ge-
on (f.) — 18.05 Terugkeer naar 
apenplaneet (SF-fJ - 18.30 

len school (De natuur rondom 
s). - 19.00 Doe mee. - 19.30 
rkeerstips. — 19.45 Nieuws. — 

20.15 Dubbel Dobbel. - 21.00 
Penmarric (f.) - 21.50 Wikken en 
wegen. — 22.30 Nieuws. 

NEP. 1 . 
18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & 
Jerry. (Strip). — 19.10 De avontu
ren van Ivanhoe. — 19.35 Voor een 
briefkaart op de eerste rang. 
(Kwis). — 20.25 De alles is anders 
show. — 21.35 Nieuws. — 21.55 
Wat heet beter. (Info). - 22.30 
Rondje teater — 23.35 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles. (Tekenfilm). — 19.05 
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Televizier Magazine. — 
20.50 Frans op z'n Brusse. — 20.55 
Doden is mijn beroep. (DokJ — 
23.20 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Comment 
voler un million de dollar. (Film). — 
22.30 France tour détour, deux en
fants. (Film). - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Wallonië immediate. (Repor
tage). — 20.25 Georges Simenon. 
(Portret). — 21.20 A chacun sa mu-
sique. (Italiaans kinderkoor). — 
22.00 Nieuws. - 2220 Lundi 
Sports. ^ ^ 

ARP 
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt (f J 
- 21.15 (Computer. (DokJ - 23.00 
Höhie der Erinnerungen. (Film). — 
0.40 Nieuws. 

ZPF 

P. 3 

LUX. 

TF 1 

A 2 

19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Rechtszaken be
oordeeld door burgers. — 21.00 
Heute-Joumal. - 21.20 Das Hoch-
haus. CTV-spel). - 23.10 Nieuws. 

19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Entlassen. (Film 
en diskussie). — 21.45 Das Leben 
beginnt im Juli. (Film). - 23.40 
Nieuws. 

19.00 Nieuws. — 19.45 Entre 
chiens et chats. (Dierenmagazine). 
- 19.55 Nieuws. - 20.00 Sam en 
Sally. (fJ - 21.00 Lumiére. (Film). 

14.05 Une riviére a truites. (DokJ 
— 14.25 Les plus belles années de 
notre vie. (Film). — 15.55 FranQOlse 
Hardy zingt — 1950 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.44 Les inconnus 
de 19 h 45. (Spel). - 20.30 Le chat 
(Film). 

20.00 Nieuws. - 20.35 Question 
de temps. (AktualiteiO. - 21.40 Le 
temps des cathédrales. (DokJ — 
22.30 Salie des fêtes. - 2320 
Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures. 
(SpeD. — 20.30 Smic, Smac, Smoc. 
(Film). — 21.55 Nieuws. 

BBC1 
14.00 Middagmagazine. — 18.40 
Nieuws en regionale magazines. — 
19.55 Ask the Family (f). - 21.10 
Aktualiteitenmagazine. — 22.00 
Nieuws. - 22.35 S.P.Y.S. (film) 

BBC 2 
19.55 Handweverij (dokJ - 20.20 
Nieuws. - 21.10 The Waltons (f). 
- 23.00 Embassy World Snooker 

Preview. — 23.45 Nieuvw. 

ITV 
14.00 Regionaal nieuws. — 15.30 
Ginger in the morning (film) — 
17.15 Filmmagazine. — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
21.30 Aktualiteiten in beeld. — 
23.00 Nieuws en regionaal nieuws. 
— 23.35 Music in camera. — 0.00 
A Fine Romance (f J 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
DIREKT 
TE KIEZEN 

Yul Brynner en EIga Andersen In -LE SERPENT» 
een spannende splonagefilm van Henrl Verneuil, vrijdag 18 april om 
20 u. 15 op BRT 1. 

verre CTV-film). - 22.25'La fleur et 
(dokJ. - 23.10 

Dinsdag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00Ge-
deon (O. — 18.05 Sesamstraat — 
18.30 Teruggaan of blijven (dokJ. 
— 19.05 Israëlisch-godsdienstige 
uitzending. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De gong-show. - 20.45 Kijk 
mensen: reuma (Info). — 21.35 Jij 
of wij (kwis). - 22.00 Aktie kring-
loop. — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Het geheime leven van de 
dieren (dokJ. - 20.35 De vrouw in 
het meer (triller). 

NEP. 1 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Pas
poort — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Avonturen op denneheuvel (O. — 
19.05 EO kinderkrant - 19.30 Be
vrijding, nou en? (reportage). — 
2020 The American wildemess 
(dokJ. - 20.50 Tijdsein. - 2124 
Slotmeditatie. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Het Nederiand van Juliana (retro). 
— 23.15 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Herman en 
de zes (f). - 1925 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Een dag uit de dood van verdomde 
Lowietje (teater). — 23.10 Nieuw/s. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Traitenf̂ ent 
de choc (filnfO. - 2125 Jacques 
Yema, syndikalist (portret). 

RTB 2 
19.55 Oarles Trenet (portret). — 
21.05 The Muppet show. - 21.35 
Le monde du cinéma — 22.00 
Nieuws. — 2220 Actualité de Ran-
dre. 

LUX. 
19.45 Entre chiens et chats. (Die
renmagazine). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 L'homme qui valait trois mil
liards. (SF-fJ. - 21.00 Vol perdu 
(tv-film). 

ARP 
16.15 Atlantis (dokJ. - 17.50 
Nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.15 
Plattenküche (show). - 21.00 Ak-
tualiteitenrubriek. — 21.45 Schau-
platz New York (f). - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Lange bleu (re-
vue). — 00.15 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ferien für 
Jessica (teater). - 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Wapengebruik bij 
de politie (reportage). - 22.00 Red 
river (western). — 00.05 Nieuws. 

P-3 
18.30 Telekolleg 1. -19.00 Show 
des Auslands: her mit den Mad-
chen (show). - 19.45 Regionaal 
nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.15 
Milieubescherming (reportage). 

FJ 
14.05 Oiseaux dans la ville (dokJ. 
— 14.25 Catherine Bardin (varié
té). — 14.30 Les plus belles années 
de notre vie (film). — 1920 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.44 Les in
connus de 19 h 45 (spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Labyrinthe de 

ses amours 
Nieuws. 

A-2 
20.00 Nieuws. — 20.40 Le chanteur 
de Mexico (musical). - 23.30 
Nieuws. 

F-3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le brigand bien-aimé. 
(Western). — 22.10 Nieuws. 

BBC 1 
13.45 Nieuws. — 14.00 Middagma
gazine. — 18.55 Regionale magazi
nes. — 20.45 Lords of the air (dokJ. 
- 22.00 Nieuws. - 22.25 21 st 
century show. — 22.50 Anthony 
Quinn (dokJ. — 23.40 Platform one 
(diskussie). — 0.10 Nieuws. — 0.12 
Boksmatch. 

BBC 2 
20.20 Nieuws. — 20.30 Wedstrij
den eieren-lopen (reportage). — 
21.00 The past at work (dokJ. — 
2125 The rise and fall of a Persiona 
empire (dokJ. - 22.00 Beruchte 
misdaden (dokJ. - 2320 Biljart 
(reportage). 

ITV 
14.00 Nieuws en regionaal nieuws. 
— 15.00 Middagmagazine. — 
1525 Paardenrennen (reportage). 
— 16.45 Showbizvedetten vertel
len. — 18.45 Nieuws en regionaal 
magazine. - 22.00 The gate of 
Eden (tv-speO. - 23.00 Nieuws. -
23.30 Geschiedenis van de Engel
se tuinen (doJ. — 0.35 George Ha
milton IV (country & westemmu-
ziek). 

Woensdag 
23 APRIL 

BRT 1 
16.00 Open school. - 16.30 Tip-
Top. - 18.15 Gedeon (fJ. - 18.20 
Alias Smith en Jones (fJ. - 1912 
Standpunten (SP). - 19.45 
Nieuws. — Voetbal. Europabeker 
(het verdere verioop van fiet 
avondprogramma en eventuele 
wijzigingen zullen afhangen van 
het aanvangsuur van de uitgezon
den wedstrijd). — Mork en Mindy 
(fJ. — Fundamenten (Femand 
Braudel). — Nieuws. 

BRT 2 

NEP. 1 
15.30 Ongewone buren (natuur
filmpje). — 15.47 De dieren van fiet 
groene woud (tekenfilm). — 16.10 
Ren je rot - 16.55 De vijf (fJ. -
17.20 Betty serveert (tennisles). — 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe-
nstische tips. — 18.55 Nieuws. — 
19.00 Bijna koningin (interview met 
Beatrix). — 19.50 Politieke [jartijen. 
— 20.00 Als Jozef terugkomt., 
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Het 
Nederiand van Juliana (dokJ. — 
23.10 Studio sport - 23.35 
Nieuws. 

NEP. 2 

kiezen (dokJ. - 1925 Kenmerk. 
- 20.00 Nieuws. - 2027 Socute-
ra. — 20.32 Countdown (pop). — 
21.10 Jeugd in het verkeer Onfo). 
- 21.35 Starsky & Hutch (fJ. -
23.02 Teleac. - 23.37 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws. - 20.00 La 
conquéte du ciel (f J. — 21.00 Sous 
les pavés, la plage (info). — 22.00 
Koningin Elisabeth-wedstrijd 1980. 
- 23.20 Nieuws 

20.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
— 20.55 Lafinta Giardinlera (opera 
van MozarO. 

RTB 2 
19.55 Voetbal (reportage). - 22.00 
Nieuws. - 22.20 Arts-hebdo. 

ARP 
20.00 Nieuws. — 2015 Der Auf-
stieg - Ein Mann geht verloren (tv-
spel). — 21.50 ARD-sport extra 

ZPF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Gib deine 
Traume nicht auf (reportage). — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Sport en 
ambtenarij (reportage). — 21.00 
Heute-Journal. - 21.20 Die Stras-
sen von San Francisco (fJ. — 
22.05 Sieh mal an. - 22.10 Bene-
dikt van Nursia, vader van het 
avondland (portret) - 22.40 Der 
harte Handel (tv-speO. - 0.10 
Nieuws. 

P 3 
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws, — 22.00 Die Knminalpoli-
zei rat — 22.05 Nimm, was du krie-
gen kannst (film). — 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). — 19.55 Nieuws. — 
21.00 La diligence vers l'ouest 
(film). 

TF 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel) - 2000 Nieuws. - 20.30 
Des vertes et des pas müres (tv-
film). — 22.03 Literair magazine. — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.35 (ioUaro show (variété). — 
21.40 Le grand jour tu souris, t'es 
heureux ce jour-la! (reportage). — 
22.50 Nieuws. 

FR. 3 

BBC 1 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 Loeuf (film). - 21.55 
Nieuws. 

13.45 Nieuvw. — 14.00 Mkkfagma-
gazine. — 15.18 Water nnoves in 
(dokJ. — 18.40 Nieuws en regiona
le magazines. — 21.30 Lena Zava-
roni (show). - 2225 Henry V (tv-
film). 

BBC 2 
19.55 Biljarten (reportage). — 
20.25 Nieuws. - 20.35 Black Na
poleon (f J. — 2125 Kunstrubriek. 
— 22.00 International love affair (f J. 
- 23.45 Nieuws. — 0.30 Embassy 
worid snooker (biljarten). 

ITV 
14.00 Nieuvifs. - 1525 Paarden
rennen (reportage). — 18.45 
Nieuwra en regionaal magazine. — 
21.00 Chinese acrobats (dokJ. — 
22.00 California (reportage). -
23.00 Nieuws. - 23.30 Europese 
voetbalbekers (reportage). 

Donderdag 
24 APRli-l 

BRT 1 

18.55 Nieuws. - 18.59 Engel moet 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ge
deon (fJ. - 18.05 Agenda -
18.35 De schelmenstreken van 
Gorri(fJ - 19.00 Lachertjes (kort-
films). - 19.05 Sporttribune. -
19.45 Nieuws. - 20.10 Relaties (fJ. 
- 21.00 Panorama - 21.50 Zola, 

het menselijk geweten (f J. — 22.45 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Première. - 21.00 De rouw 
staat Electra goed (f J. - 21.50 On
dersteboven (show). 

NEP. 1 
18.30 Sesamstraat - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Wollie's weretó 
(kinderfilm) - 19.05 Kerkbuurt 
(Info). — 19.35 Grote verwachtin
gen (film). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag - 22.10 
Het Nederiand van Juliana (retro). 
— 23.35 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros 
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 2027 
De nationale ogentest (reportage). 
— 21.30 Veertig jaren (film). — 
23.05 Aktua TV. - 23.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Een goede 
fiets (Info). - 20.15 Will Penny. Ie 
solitaire (western). — 22.00 Le car
rousel aux images. — 22.45 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Risquons-tout (spel). — 
21.00 Koncert (piano en orkesü. — 
21.45 Le chant du peintre (film van 
H. Storck). — 22.00 Nieuws. 

ARP 1 
20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und 
Osntra (diskussieprogramma). — 
21.15 Verstefien sie Spass? (ver
borgen camera). — 21.40 C âfé in 
takt (variété). 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Halto Peter 
Kraus (show). — 20.30 Melodieën 
over vreugde en leed. — 21.00 
Heute-joumal. — 21.20 Die Bonner 
Runde. - 22.20 Talfahrt (tv-speO. 
— 23.40 Nieuws. 

P 3 
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Gangster in Key 
Largo (gangsterfilm). 

LUX 
19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Starsky et Hutch (f J. - 21.00 
Bagarres au King Oeole (film). 

TF 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws. - 20.30 Les visi
teurs (SF-fJ. - 21.30 Uitwijkelin
gen (dokJ. - 22.30 Nieuvira. 

A 2 
20.00 Nieuwre. - 20.35 Le grand 
Echiquier (variété). — 23.15 
Nieuws. 

FR 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le cave se rebiffe (gang
sterfilm). - 22.05 Nieuws. 

BBC 1 
14.00 Middagmagazine. — 18.40 
Nieuws en regionale magazines. — 
20.(X) Tomorrow's world (weten
schappelijk magazine). — 2025 
Top of the pops (popmagazine). — 
21.30 The real thing (shiow). — 
22.10 Nieuws. - 22.35 Imitatton 
game (tv-spel). — 0.05 Nieuws. — 
0.07 Question time (het publiek 
stelt vragen). 

BBC 2 
2020 Nieuws. - 22.10 Beruchte 
misdaden (dokJ. - 22.40 Man ali
ve (dokJ. - 23.30 Biljarten (repor
tage). 

ITV 
14.00 Nieuvire. - 15.25 Paarden
rennen in Epsom (reportage). — 
16.45 Vedetten halen herinnerin
gen op. — 19.00 Regkjnaal magazi
ne. — 21 .30 Aktualiteitenmagazine. 
— 23.10 Nieuws en regionaal 
nieuws. — 23.45 Your Westmin
ster — 0.15 It's a long way there, 
little river t>and (muziek speciaO. 
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galerij 
• Tot S mei stelt Igor Ross 
(Rusland) tentoon in 't Zwingel-
kot, Roterijstraat te Kortrijk-
Bissegem. Zaterdag van 15 tot 
20 u^ zondag van 10 tot 12 en 
van 15 tot 18 u^ maandag van 14 
tot 19 u. 
• Paul Magis en Lucienne 
Wailemacq stellen van 18 april 
tot en met 11 mei tentoon in het 
Kultureel Centrum Brussel, zaal 
II, St-Niklaasplein te Neder-
Overheembeek. Dagelijks van 
15 tot 19 u„ maandag gesloten. 
Bussen 53 en 47. In hetzelfde 
centrum lopen nog volgende 
tentoonstellingen: Flip Roland 
tot 4 mei, Frans Jozef Mellaerts 
van 9 tot 25 mei en hedendaag
se kunst van 16 juni tot 21 juli. 

• VECU (Moriaenstraat 10. 
2000 Antwerpen) nodigt op 18 
april uit op de vernissage van 
werk van Gilbert Decock om 
21 u. Inleiding door Hugo Bous-
seL Van 18 april tot 8 mei. dage
lijks van 17 u. af. 's zaterdags 
van 20 u. af, zondag gesloten. 

• In de feestzaal van het So
ciaal Centrum te Bree, Grauwe 
Toren wal 13, heeft een tentoon
stelling plaats «Belgische gra
veurs van heden >. Dagelijks 
van 14 tot 17 u. zaterdags en 
zondags ook van 10 tot 12 u. Tot 
4 mei. 

• In de voorhal van het stad
huis te Tielt heeft een interna
tionale ex-libris-tentoonstelling 
plaats. Markt 10. tot 27 april da
gelijks van 15 tot 19 u., zondag 
en zaterdag ook van 10 tot 12 u. 

• Tot en met zondag 20 april 
heeft in de Galerij Adriana te 
Thorn (N) een internationale 
tentoonstelling plaats van 'Bel
gische naVeven>. Open van vrij
dag tot en met zondag van 14 
tot 18 u. Volgende tentoonstel
ling: naïeve schilders uit Neder
land. 
• In de tentoonstellingszaal 
van de Kredietbank, Markt 19 te 
Brussel, heeft van 21 april af 
een tentoonstelling plaats 
«Kunstambacht uit Europese 
Abdijen». Opening op maandag 
21 april om 17u. 30. 

In de ASLK-Galerij te Brussel 
loopt een tentoonstelling die een 
historische vogelvlucht geeft van 
de affiche als grafische kunstvorm 
in België van 1900 tot vandaag. 
Een boeiend overzicht Omdat In 
de affiche op de meest wendbare 
en bevattelijke wijze telkens de 
tijdsgeest vervat zit. De affiche als 
alomtegenwoordige spiegel van 
een verstedelijkte leefwereld 
Waar vroeger de affiche als grafi
sche ambachtelijk werkstuk 'met 
verve' werd uitgewerkt, is de ak-
tuele affichevorm geëvolueerd 
naar vereenvoudigde — soms ka
rige — grafische vormgeving, 
waarbij de publicitaire boodschap 
meer onomwonden en gekoncen-
treerder naar voor treedt 
Op de tentoonstelling in de ASLK-
Galenj worden ongeveer 150 wer
ken uit enkele waardevolle kollek-
ties bij elkaar gebracht Een enigs
zins beperkt panorama, maar dat 
toch een representatief beeld 
geeft van de evolutie en de diver
siteit van de affiche als kunstex
pressie in ons land sinds het begin 
van deze eeuw. 

Men wordt opnieuw retrosko-
pisch bekoord door de aantrekke
lijke en krullige 'Belle EpoQue»-stijl 
van een Adolphe Crespin, Edou-
ard Duyck, Privat Livemont Au-
guste Donnay, Victor Mignot 
Theo van Rysselberghe, Henry 
Meunier en andere tijdsgenoten, 
die allen de invloeden geabsor
beerd hebben van dé Parijse 
grootmeester der affichekunst Ju
les Chéret met zijn haast universe
le Aristide Bruant-affiche. 

Het verschijnsel van de affiche 
ontwikkelde zich volop op grote 
schaal vanaf de jaren 1890. Van 
dan af reeds heeft de affichekunst 
als grafische kreatie een eigen 
aantrekkingskracht uitgeoefend 
op vele kunstenaars in België, Ne
derland, Frankrijk en Engeland. 
Daarbij was de affiche ook het 
werkterrein van veel avant-garde-
bewegingen. De affiche als popu
lair en voorbijgaand verschijnsel 
was immers een ideaal medium 
om nieuwe vormen en grafische 
benaderingen uit te testen. In de 
'Art-Nouveau'-atmosfeer werden 

in de affichekunst meerdere 
kunstinvloeden samen vermengd, 
herwerkt, geïntegreerd tot eigen 
stijlen, gaande van realisme tot sy-
mbolisme. 

Tijdsspiegel 
De affiche is sociologisch ge
groeid als produkt van de Indus
triële Revolutie en de ermee ge
paard gaande verstedelijking. Affi
ches werden al heel snel gebruikt 
voor alle mogelijke gebeurtenis
sen om elk maatschappelijk vlak. 
De affiche 'verkoopt- zowel kultu-
rele als artistieke evenementen als 
shows, tentoonstellingen, boeken, 
toerisme, reizen, sport feestelijk
heden, mode; als handelsproduk-
ten zoals drank, voeding, tabak, 
machines, auto's, fietsen, hi-fi, TV, 
kleding, huishoudprodukten, enz 
Evenals sociale vraagstukken, poli
tiek, oorlog... 
Tussen de twee wereldoorlogen 
hebben een aantal Belgische na
men de Europese affichekunst op 
nieuwe wegen gestuurd. Léo Mar-
furt was de originele toonaange-
ver die furore maakte met zijn affi

ches voor de Belgische spoorwe
gen, Remington-vitesse, de Chrys-
ler-campagne, de fameuze gent-
meerde Belga-affiches, enz. 
Charles Rohonyi was de vernieu
wende grootmeester van de groot 
formaaf-affiches, de zgn. 20 vier
kante meters. 
In hun kielzog hebben zich een 
hele reeks andere affichekunste
naars ontpopt: Michel Olyff, An
dre Pasture, Julian Key, Luc van 
Malderen, "/von Adam, e a Ook 
heel wat jongeren dienen zich aan:' 
Josse Goffin, HugoKE, Boudewijn 
Delaere, Paul Ibou, Luk Mestdagh, 
André Piroux, e.a. Deze nieuwe 
generatie diende de intussen 
overgewaaide Coca-Colastijl en 
de invasie van het fotografisch 
realisme te weerstaan. 

Funktioneel 
In de laatste decennia is de affiche 
meer en meer onderhevig gewor
den aan onze verzakelijkte maat
schappelijke mentaliteit waar het 
kurkdroog 'funktionele» het haalt 
op de gratuite franjes. 
Tevens is de hedendaagse tech-
nisch-geavanceerde affichegra
fiek in zekere mate gestroomlijnd 
door de internationalizering van de 
imago-vorming. De affiche, als mul
tinationaal signaal. 

De 'impakt', om het met een mo
dewoord te zeggen, van de affi
chekunst wordt haast als 're
search- streng wetenschappelijk 
bestudeerd. In onze beeldkultuur 
heeft ook de affiche zich agressie
ver dienen op te stellen, om de 
moment-aandacht te vangen, de 
flits van een ogenblik, de knipoog 
naar de steeds mobiele mens. 
Deze tentoonstelling geeft een 
heel interessante 'Spiegel histori-
ael' van dit vitale medium. Deze 
manifestatie doet ons even afstan
delijker en ietwat indringender kij
ken naar een zo alomtegenwoor
dig fenomeen als de affiche als 
bloeiende boodschapper. Een 
prachtige kataloog, die in de 
ASLK-Galerij haast traditie wordt, 
vergezelt de bezoeker op zijn affi-
chetOCht (gvdp) 

— ASLK-Galerij. tot 4 mei 801 Toegang is 
kosteloos. In het kader van -Europalia 80> 
en 150 jaar België. 
Kataloog in Ideuren, 300 fr, ingang ASLK-
Galerij: Kreupelenstraat 12 (mast Martela-
renplein), 1000 BrusseL 

11-juli-affiche door Jos. Speybrouck 
uit 1920 in opdracht van de Vlaamse 
Oud-strijders. 
Speybrouck (Kortrijk ° 1891-1956) 
was vooral gekend om zijn religieuze 
motieven die hij in grafiek en schilde
rijen verwerkte maar ook in voorwer
pen. 
Hij illustreerde ook missalen, o.a. die
gene die uitgegeven werden door de 
abdij van Affligem. Hij was leraar aan 
het St-Lukasinstituut van zijn ge
boortestad. Ook een kursus over gra
fische techniek staat op zijn naam. 
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Overgekende Belga-affiche door Leo 
Marfurt uit 1925. Marfurt was van 
Zwitserse afkomst maar kwam door 
toedoen van de Gentenaar Julius de 
Praetere naar Vlaanderen wonen, 
eerst in Dilbeek en daarna in Antwer
pen. (De Praetere diende in Bazel de 
school voor Kunsten en Ambachten 
te reorganizeren. Hij overleed er in 
1947. De Praetere had in het begin 
van deze eeuw nog samengewoond 
met de gebroeders van de Woestijne 
in een huisje te St-Martens-Latem). 
Te Brussel richtte Marfurt een rekla-
mebureau op dat voor haast alle gro
te merken van de twintiger en derti
ger jaren affiches ontwierp. De tabak
ken Vander Eist waren echter zijn 
beste klant 
In 1953 werd Marfurt leraar grafiek 
aan het Plantininstituut te Antwerpen 
waar hij in 1977 overleed. Hij wordt 
aan zien als een baanbreker in op
maak van teksten en kleuren. 
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Theodore Dreiser : 

/ / fen Amerikaanse tragedie i i 

Deze roman van Theodore Drei
ser IS ook in Europa tamelijk goed 
gekend Dit jaar is «An American 
tragedy» aan zijn vierde druk in 
het Nederlands toe De eerste 
druk dateert van 1928 Het is het 
verhaal van een jonge man die de 
armoe van zijn ouders wil ont
vluchten en het hoger op zoekt bij 
zijn schatrijke oom Geleidelijk 
klimt hij omhoog op de sociale lad
der, ondanks zijn bescheiden inko
men aanvaardt de high life hem en 
raakt hij zelfs verloofd met een rij-
kemansdochter Maar een vroe
ger aangegane verhouding met 
een fabneksmeisje stuurt zijn be
rekeningen in de war Verblind 
door de zucht naar weelde en 
macht begaat hij een misdaad 
door de met langer gewenste jon
ge vrouw uit de weg te ruimen Hij 
wordt wegens moord ter dood 
veroordeeld en sterft op de elek
trische stoel 

In feite een eenvoudig gegeven, 
waaraan de schnjver niettemin 
349 bladzijden heeft gewijd, door 
uitvoenge psychologische ontle
ding van de personages maar ook 
van hun achtergrond, kortom een 
portret van de Amenkaanse sa
menleving, die meer en meer ge-

Armand Boni: 

bukt gaat onder een prestatie
dogma, waartegen niet iedereen is 
opgewassen Schril is de tegen
stelling van twee broeders, de va
der resp de oom van de roman
held Ze belichamen elk voor zich 
twee enorm verschillende werel
den De vader heeft het met ver
der gebracht dan liedjeszanger 
voor een religieuze groep (een 
soort missie dus) De oom daaren
tegen heeft fortuin gemaakt als in
dustrieel en geniet in zijn woon

plaats (een middelgroot stadje) 
hoog aanzien De komst van Cly
de (de hoofdfiguur) zal echter ge
leidelijk storend optreden bij de 
steng afgebakende sociale grens, 
die murenhoog de high society af
scheidt van het proletanaat De le
zer komt zonder dat hij het eigen
lijk goed merkt in een maatschap)-
pij-kntiek terecht, die met mals is 
voor de bezittende klasse, die zich 
zelf in een geldadel afsluit voor de 
gewone met-meetellende man en 
vrouw Theodor Dreiser weet zeer 
suggestief deze kloof te belichten 
Zijn verhaaltrant is trouwens een
voudig en gaat recht op de man af 
Belletne is deze tragisch eindigen
de roman zeker met Bepaald 
boeiend zijn de beschrijving en de 
dialogen van het proces Waar
mee de schrijver trouwens ook 
het proces maakt van de Ameri
can way of life in de twintiger ja
ren Niet voor mets wordt de 
bekendste roman van Dreiser be
schouwd als de sterkste uiting van 
het naturalisme in de Amenkaanse 
literatuur (Sw) 

Uitgegeven door Em Querido's Uitgeven) 
BV — 1980 — Vertaald uit het Amerikaans 
door niemand minder dan JWF Werumeus 
Buning Pri|S 34,50 gulden 

((De laatste tempelier 
van Vlaanderen» 
Armand Boni, bekend als schnjver 
voor de wat oudere jeugd, voltooi
de met De laatste tempelier van 
Vlaanderen zijn Vlaanderen-tetra-
logie, met een wekroep tegen fol-
tenng en schending van de men
senrechten De dne eerder ver
schenen werken zijn De reus van 
Ter Doest, Zannekin en Jakob van 
Artevelde 
Zoals uit de titel van het jongste 
werk blijkt gaat het om een histon-
sche roman over de tempeliers 
Het verhaal is in de ik-vorm ge
schreven en begint als dusdanig 
met de kroniek van de jonge üevi-
nus Weemaere, novice in de orde 
der tempeliers Vanuit een schuil
plaats IS hij getuige hoe een groep 

soldaten het konvent overvallen 
en zijn medebroeders uitmoorden 
üevinus duikt onder bij zijn nicht 
Paulineke Veerschepen en laat 
zich raden dat hij met haar door 
het leven wil gaan Maar alvorens 
ze aan wittebroodsweken kunnen 
denken staat hen heel wat te 
wachten 
Even de histonsche achtergrond 
van het verhaal geschetst, zoals 
die te rapen is uit de flaptekst van 
het boek De tempelorde, een kns-
telijke militante lekengemeen
schap, verwierf bestaansrecht ten 
tijde van de kruistochten De stnj-
Hers-monniken kregen een paar 

"en allerlei kerkelijke voor
sten en werden zowaar een 

staat in de staat van de Franse ko
ning Filips IV de Schone of Ie Bel 
Op zijn bevel en met toelating van 
de Franse paus Clemens V werd 
in 1307 de vervolging tegen de 
tempeliers ingespannen De laat
ste grootmeester van de orde, 
Jacques de Molay, werd als ketter 
in het openbaar verbrand op 
18 maart 1314 In de penode die 
deze twee jaartallen omspant is 
het verhaal van Lievinus en Pauli-
neke gesitueerd 

Jan Van Bouuyt 

— Armand Boni - De laatste tempelier van 
Vlaanderen - 1979 - Uitgeverii Heideland, 
Grote Markt 1 - 3500 Hasselt - 257 biz. -
445 fr 

waar Vlaamse 
automobilisten 

Tiiuis zijn... 

pecliverhelping ool( 
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Pebbles laten 
hun seven horses 
weer los 
Dat sukses van zeer kortstondige 
duur kan zijn, hebben velen reeds 
ondervonden Vroeger had je de 
zogenaamde vaste waarden die 
na een commeraeel uitgebouwde 
camere het rustig aan bleven 
doen en er een levenswerk kon
den van maken Maar behalve een 
paar in elke muzikale stijl blijft ook 
hier met veel van over Zangers en 
groefjen zijn meestal het lot van 
eendagsvliegen beschoren om de 
snel wisselende — meestal opge
drongen — smaak bij te voeten 

Voor hen die eenmaal van de 
roem hebben geproefd, blijft het 
een moeilijke opgave om afstand 
te doen, en zonder de weelde en 

„Twintig Eeuwen Vlaanderen" rond 
Dezer dagen kwam het laatste deel van het 15 delen tellende standaard
werk "Twintig eeuwen Vlaanderen» van de pers Het betreft 'De Vlaam
se Beweging, deel III — Na 1940' met als auteurs Wim Meyers, Maurits 
Coppieters, Guido Provoost, Urbain Claeys, Johan Verstraete, herman 
Todts, Lode Claes, Ane W Willemsen, en de Amenkaanse prof dr Val R 
Lorwin 

In 1970 werd beslist na v het 25-jang bestaan van de Uitgevenj Heide-
land een standaardwerk uit te geven, dat een breed opgevatte syntese 
zou geven uit welke histonsche verworvenheden het hedendaagse 
Vlaanderen zijn kreatieve impulsen ontvangt voor een verdere ontplooii-
ing in de toekomst Geen louter terugblikken dus maar een bezinning, 
weliswaar stoelend op het verleden en onderzoek van onze situatie op 
dit ogenblik Uitgever Lou Naegels begroette op 20 november 1970 een 
zeskoppige hoofdredaktie prof Max Lamberty, Rob Van Roosbroeck, 
Karel Van Isacker, Michiel Vandekerckhove, Louis Roppe en Ane Wil-
lemsen Frans vander Auwera zorgde voor het illustratief gedeelte. Mar
cel Beerten werd eindredakteur 

Tien jaar inspanningen, worden thans bekroond met een standaardwerk, 
dat velen ons mogen benijden Daarom past hier een woord van dank en 
hoge waardenng voor de uitgever, de redakbe en allen die aan deze 
orestatie hebben meegewerkt (RC) 

de glitter van het sukses te overle
ven Maar het publiek kijkt dikwijls 
en graag achterom Retro en De 
ti jd van toen zijn er de heden
daagse symptomen van Omdat 
voor velen bij een bepaalde peno
de van hun leven aan de muziek 
van toen is blijven kleven, laten ze 
de meer vernieuwende dingen 
aan de jongeren over 

En zo zijn ook de Pebbles — je 
weet nog wel «Seven horses in 
the sky» — uit de onenigheid weer 
samen gekoekt om voor de talnjke 
liefhebbers van een «come-back» 
terug op te treden En er is naar 
het schijnt na de Bnelfxxjrt te 
Deinze voor Omroep Oost-Vlaarv 
deren al een hele toer gepland 

Tijdgenoten Wallace Collection, 
die het antwoord waren op de 
Antwerpse lokgroep kenden voor
al sukses in het Brusselse en ook 
bij onze zuiderburen Diefstal van 
hun dure matenaal in Londen was 
een van de oorzaken van hun uit
eenvallen na twee steengoede el-
p)ees Lou De Pnjck en Sylveer 
Van Holmen kenden intussen hun 
sukses met zowel Two Man 
Sound als Lou & Bananas. Drum
mer van Wallace die zijn melodieu
ze stem toen verleende aan hun 
wereldhit «Daydream» probeerde 
achteraf onder verscheidene na
men in groepsverband vruchte
loos de draad terug te vinden Met 
enkele oude bekenden en een 
paar nieuwe gezichten heeft hij 
een nieuwe Wallace Collection 
opgezet en samen met Rno Mar-
chese schreef Freddy Nieuland de 
nieuwe singel «Take life with a 
gnn» Gelukkig blijft het bij de btel 
en heeft hij de gnjns van zich afge
zet om met dit fijne singeltje en in
pikkend op de oude naam een 
nieuwe kans te wagen Met een 
stralende glimlach op het gezicht 

S«r«ius 
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Francesco Moser in de beste 
Francesco Moser heeft voor de der
de opeenvolgende keer Parijs-Rou-
baix gewonnen. Vorige zondag was 
hij onbetwistbaar de beste. Hij reed 
de Fransman Gilbert Duclos-Lasalle, 
de revelatie van het voorseizoen, op 
meer dan anderhalve minuut en was 
ruim zes minuten sneller dan HInault, 
Demeyer, De Wolf en Daniël Wil-
lems. 

Parijs-Roubaix was andermaal het 
wereldkampioenschap der klassie
kers. De tiende, de Nederlander Piet 
van Katwijk, eindigde op meer dan 
tien minuten. Slechts eenendertig 
renners bereikten de eindstreep. 
Willy Scheers was de allerlaatste die 
de hel van het noorden achter zich 
liet. Ruim negenenveertig minuten na 
Moser. Tijdsverschillen die herinne
ringen oproepen aan de pionierstijd, 
toen de renners zelf vorkbreuken (in 
de nabijgelegen smidse) en banden-
pech herstelden. 

Checo Moser is ongetwijfeld de beste 
klassieke wegrenner van zijn generatie Hij 
bundelt klasse en kracht soepelheid en 

behendigheid, wilskracht en vastberaden
heid. In elke grote koers treedt hij op de 
voorgrond. Hij vecht. Hij rekent minder dan 
andere groten Hij duwt meer. Checo weet 
zich de beste. Deze ingesteldheid, die hem 
al in onverdiende nederlagen dreef, maakt 
hem tot een sieraad van de wielersport. 

Moser nam in de jongste Parijs-Roubaix 
de laatste twijfels weg. Vóór twee jaar 
won hij de helletocht over de kasseien een 
eerste keer Roger De Vlaeminck — de 
kampioen die een patent had op overwin
ningen (4) en glansprestaties (7) in de 
Franse topklassieker — was toen zijn 
ploegmaat. Moser viel het eerst aan (wat 
zeker geen toeval was!) en De Vlaeminck 
hield zich aan de regels van het ploegspel 
Moser reed alleen de wielerbaan van Rou-
baix op. 

Twaalf maand later zou het uur van de 
waarheid slaan De twee aartsrivalen re
den voorop. De Vlaeminck viel plat en Mo
ser liet hem niet meer terugkomen. Checo 
won een tweede keer met voorsprong. 
De Vlaemincks kansen werden ook dit 
jaar nog het hoogst aangeslagen. Vier ren
ners gingen op zoek naar de grootste 
triomf De Vlaeminck, Thurau, Duclos-La
salle en Moser. De eerste televisiebeelden 
maakten veel duidelijk. Moser ging het 
felst tekeer. Roger zat vastgebakken in het 

wiel van de wisselende... derde Dat was 
geen goed teken. Want in Parijs-Roubaix is 
cijferen gevaarlijk. Je moet op kop rijden. 
Gekoncentreerd. De ogen naar de grond 
gericht De putten en bulten juist taxeren. 
De scherpste kanten vermijden. De Vlae
minck was daar zondag jl. met toe be
kwaam Hij reed bijgevolg lek 
Het bleek duidelijk; hij is inderdaad na al 
die tijd een jaartje ouder geworden. Wel
licht nog de beste Belg. Maar niet langer 
de onbetwistbare heerser van weleer. Het 
is geen verwijt. Integendeel zelfs. Maar de 
vaststelling dnngt zich wel op Roger wint 
dit jaar, voor het eerst sinds ettelijke sei
zoenen, geen voorjaarsklassieker. De 
sport kent inderdaad geen mededogen. 
Moser ook niet Hij is momenteel de groot
ste. HIJ wil dat altijd en overal tonen. De risi
co's, die daaraan vastzitten, neemt hij er 
graag bij. 

Roger was een geweldige kampioen. Mo
ser is nu een geweldige kampioen. De vol
gende konfrontatie tussen deze twee gro
ten zal mogelijk maanden op zich laten 
wachten Het wereldkampioenschap wel
licht. Maar in Sallanches zal ook Hinault 
zijn woordje meespreken. Hij reed trou
wens zijn beste Panjs-Roubaix tot nog toe. 
De Bretoen eindigde vierde. Hij is duidelijk 
«op komst». 

• BOYCOT. - Het staat nu vast: de 
Amerikanen gaan niet naar de Olym
pische Spelen. Het Amerikaans Olym
pisch Komltee is logischerwijze be
zweken voor politieke druk. De gevol
gen zijn niet dadelijk te overzien. Onge
twijfeld zullen een aantal andere lan
den nu hun aarzelende houding laten 
varen en Amerika bijtreden. Australië, 
Canada, Nieuw-Zeeland, Duitsland, 
Nederland en Engeland zouden rijp zijn 
voor de boycot Als het zover komt zal 
ook de B.O.I.K. (België dus) zich ernstig 
over de situatie moeten bezinnen. Op 
sportief vlak zijn de Spelen al zo goed 
als onthoofd. Geen Amerikanen op de 
sintelbaan, geen yankee's in het water 
De gouden plakken zullen licht wegen. 
Om niet over basketbal en boksen te 
spreken. Het Internationaal Olympisch 
Komitee had. op het ogenblik dat we 
deze regels schrijven, nog niet officieel 
gereageerd. Maar het staat buiten twij
fel dat paniek de vroede heren be
vangt. Zij zouden aan gedenationali-
zeerde spelen denken. Geen vlaggen, 
geen optochten, geen volksliederen-
Op zichzelf geen kwaad idee. Maar 
naar het heet willen de Russen daar 
niet van weten. Hoe zou dat nu komen? 
Zouden ze dan toch bijbedoelingen 
hebben?-

• BARBERTJE BRAEMS. - Sporting 
Anderlecht presteert dit seizoen slech
ter dan ooit. De ploeg faalde telkens 
opnieuw in grote omstandigheden. Eu
ropacup III, nationale bekerkompetitie, 
kampioenschap. In de gegeven om
standigheden zoekt men naar een zon
debok. Men zal ook nu wel de trainer 
vinden- Verre van ons de verdediging 
van Urbain Braems op te nemen. Ook 
wij zijn van mening dat de Zottegem-
naar te braaf is, te meegaand. Net als 
zijn voorzitter mijdt hij de botsingen. 
Met alle gevolgen vandien. Een stel 
verwende spelers die hun eigengereid
heid ook op de groene rechthoek mild 

demonstreren. Anderlecht spreekt niet 
langer tot de verbeelding van het pu
bliek. Men begint dit in het Astridpark 
te beseffen. Daarom wil de klub weer 
een- nieuwe trainer Het heet dat Ivic al 
bijna onder dak is. De Joegoslaaf train
de ooit Ajax en behaalde in de afgelo
pen maanden suksessen met Hajduk 
Split Probleem zou echter de duur van 
het kontrakt zijn. Ivic wil naar het heet 
meer dan één seizoen. Anderlecht wil 
daar niet van weten. Want indien het 
Ivic in de gegeven omstandigheden op 
het einde van het seizoen de laan uit
stuurt — wat toch mag verwacht wor
den — betaalt de klub tijdens het sei
zoen '81-82 vier trainers. Goethals, 
Braems, Ivic en diens opvolger 

• STERKE MOTORCROSSERS. -
De Belgische motorcrossers presteren 
weer erg sterk. Het lag wel in de lijn der 
verwachtingen dat Harry Everts zou re
geren in het wereldje van de 125 cc. De 
Limburger bevestigt Hij won in de 
Grote Prijs van Oostenrijk de beide 
reeksen. Minder verwacht was de 
machtsgreep van André Malherbe in 
de 500 cc. In het Zwitserse Payerne 
won hij de eerste Grote Prijs van het 
seizoen. Ook hij zegevierde in beide 
reeksen. Vóór de Amerikaan Brad Lac
key. Van een verrassing gesproken! 

• RUISBROEK KAMPIOEN. - Vol-
leybalklub Ruisbroek (bij Brussel) is 
voor het eerst nationaal kampioen ge
worden. Door bij Maasmechelen met 
0—3 te winnen werd Kruikenburg voor 
een onoverbrugbare achterstand (set-
gemiddelde) geplaatst Ruisbroek klom 
destijds (in tien jaar) onstuitbaar van 
de laagste provinciale reeks naar de 
hoogste nationale klasse. Het zakte 
nog even terug naar de tweede klasse 
maar kwam voor twee jaar opnieuw de 
ereklasse binnengestormd. Met o.a. Jef 

Mol. Dit seizoen speelde Ruisbroek in-
zonder in de heenronde als een kam
pioen. Nadien verdedigde het rustig de 
verworven voorsprong. 

• AA. GENT WEER EERSTEKLAS
SER. — Gent heeft weer een voetbal
ploeg in de hoogste afdeling. Na negen 
jaar vagevuur in tweede is A A Gent 
(het Gantoise van destijds) terug van 
weggeweest De ploeg van trainer Nol-
let was dit seizoen een klasse sterker 
dan de rest Ze zou overigens al in de 
hoogste klasse gespeeld hebben in
dien het absurde systeem van nakom-
petitie met periodekampioen de Gente
naars vorig seizoen niet fataal was ge
worden. A.A. Gent wordt in de hoogste 
klasse met open armen opgewacht De 
ploeg voert naar heinde en ver duizen
den supporters met zich mee (men 
maakt zelfs gewag van 5.000). Een zeld
zaamheid. Zelfs voor een eerste klasse 
klub. Het ligt ook in de lijn der verwach
tingen dat voorzitter De Meester — 

een levend stuk folklore — de ploeg 
nog sterker zal kopen. Zodat A.A. G«nt 
zeker buiten de degradatiezone moet 
kunnen blijven. 

• EUROPEES KAMPIOEN. - Ludo 
Dielis heeft Raymond Ceulemans ont
troond als Europees kampioen band
stoten. Met het gemiddelde. 11,81 te
gen 11,57. Ceulemans kon in zijn slot-
partij tegen Connesson nog kampioen 
worden. Indien hij de 200 rond maakte 
in 16 beurten. Mon had er evenwel 
achttien nodig. In die slotpartij toonde 
Mon zich een groot sportman. Hij ging 
zelf van de tafel nadat de scheidsrech
ter een ongeldige carambole goed had 
gezien. Hij zweeg nadien toen dezelfde 
scheidsrechter een achttien karaats 
carambole ongeldig verklaarde- Mon 
verloor bijgevolg een titel. Hij won ech
ter andermaal de genegenheid en de 
achting van het publiek en de tegen
standers. 
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ZONDAG 20 APRIL - GENT 
WILSONPLEIN - 10 U. - BETOGING 

DAAROM 
BETOGEN WIJ! 
W i j be togen op 20 apri l 1980, in de vech ts tad Gent , voo r : 
• Eerbied v o o r onze mensen in Brussel , in V o e r e n , in K o m e n en ove ra l ! 
• Eigen instel l ingen voo r d e V lamingen in Brussel . 
• Gel i jke mach t v o o r V lamingen en W a l e n in de gemeenschappe l i j ke 

hoo fds tad . 
• V laams ge ld in V laamse handen. 
• Waarach t i g demokra t i sch zel fbestuur . 

H o e b e t o g e n ? 

• De be tog ing ve r t rek o p he t Wi lson-ple in, Gen t -Zu id en w o r d t ge
v o r m d in de aanpalende s t ra ten, s a m e n k o m s t o m 10 uur. 
• D e be toge rs stel len z ich o p per prov inc ie . 
• W i j be togen in het vol le V laamse land, bij onze mensen , ba ldadighe-
den kunnen al leen maar s to ren . 
• W i j b e t o g e n als Vlamingen in s t r i jdvaard ige eendrach t en laten alles 
ach te rwege w a t de eensgez indhe id kan schaden. 
• A l leen de spandoeken van het o rgan ize rend komi tee w o r d e n meege 
d r a g e n ; het is vanze l f sp rekend dat n iemand In para-militair un i fo rm 
w o r d t toege la ten. 
• D e be tog ing w o r d t o n t b o n d e n o p d e Vr i jdagmark t . 

AUTOBUSSEN VOOR GENT 
Antwerpen (stad) Ekeren 
Autobus Antw. Stad: vertrek Bouw
centrum Jan Van Rijswijcklaan om 
8 u. 30. Prijs: 100 fr. Vooraf telefone
ren naar Willockx 37.22.70. 

Borgerhout 
De VU-afdeling Borgerhout legt een 
bus in naar Gent Prijs: 150 fr. per per
soon, alles inbegrepen. Inschrijven op 
het sekretariaat Statielei 8 te Borger
hout Vertrek bus: 8 u. 45 aan het ge
meentehuis en om 9 u. aan het Water
bouwkundig Laboratorium. 

Edegem 
Inschrijvingen in het lokaal «Drie Ei
ken». Onkosten: 120fr. Vertrek om 
8 u. 30 aan de «Drie Eiken-. 

Inschrijvingen voor busreis op het VU-
sekretariaat Geestenspoor 72 te Eke
ren, tel. 031 /41.04.41. Onkosten: 100 fr, 

Groot-Beersel 
De VU-afdelingen Alsemberg, Beersel, 
Dworp en Huizingen reizen met de bus 
naar de betoging. Inschrijvingen: 't Gil-
denhuis te Dworp, tel. 356.70.84 en bij 
P. Marien te Dworp, tel. 356.29.39. 

Hofstade, Elewijt, 
Weerde, Zemst, 
Eppegem 
De bus vertrekt om: 8 u . Hofstade-
kerk; 8 u. 10 Elewijt-kerk; 8 u. 20 Weer-

de-kerk; 8 u. 30 Zemst plein De Griet; 
8 u. 40 Eppegem-kerk. 
130fr. 
Inschrijvingen bij: Hofstade: Erwin Van 
Messem, Ambroosstwg 40, tel. 015/ 
61.33.97; Elewijt: P. Van Boxstael, Mo-
lenveld 68, tel. 015/6122.49; Weerde; 
Karel Debacker, Heidestraat 37. tel. 
015/61.29.82; Zemst: R. Van Vlaesse-
laer, Kloosterstraat 14, tel. 015/ 
61.22.65; Epfjegem: Georges Van 
Asch, Zenneblokweg 2, tel. 015/ 
61.19.64. 

Hove 
Reis per autocar. Vertrek: St-Laureys-
plein 7 u. 50; Urania 8 u. 
Prijs: 120 fr. Inschrijvingen: Willem Nol-
let tel. 55.65.46. 

ZO ZIET DE VU HET 

Ekologie en nationalisme 
«Een part i j v o o r ecologie» luidt één 
van onze kongresreso lu t ies . He t 
w o r d t t oekoms tge r i ch t v e r w o o r d : 
D e V o l k s u n i e w i l da t de k o m e n 
de genera t ie een gaaf l ee fm i l i eu 
erf t . W e l z i j n en g e z o n d h e i d moe 
ten als h o g e r e w a a r d e n w o r d e n 
b e s c h o u w d dan p r o d u k t i e o f 
t e c h n i s c h e v o o r u i t g a n g a ls deze 
niet ge r i ch t is o p het b e v r e d i g e n 
van ech te w e l z i j n s b e h o e f t e n . D e 
V U w i l da t de o v e r h e i d s t r e n g e 
we t t en zou ops te l l en inzake het 
l ee fm i l i eu en de ve rvu i l e r m o e t 
be ta len . 

G e e n w e e k gaat voorb i j of w i j ver
nemen k rasse geval len van vervu i 
ling d ie de gezondhe id bedre igen. 
He t is een tr iest ige Echternach-
dans o m de ove rhe id te d w i n g e n 
de vervui ler te d o e n beta len en d e 
vervui l ing te d o e n s taken. 

Niet iedere techn ische vooru i t 
gang is een b ron van welz i jn en le
vensgeluk. Eenvoudiger leven, na
tuurl i jk leven, na tuurvoed ing zi jn 
gebrekk ige m o d e w o o r d e n . Geluk
kig o o k ! Z i j maken het ver l ies van 
een b rok mater ië le we lvaar t in 
deze z w a r e kr is ist i jd dragel i jker. 
D e eco log ische akt ie is t evens 
een kwes t i e van sociale b e w o g e n 
heid. He t is niet de r i jke o p een 
kasteelvi l la in een park van 10 ha. 
die onde r de vervui l ing lijdt maar 
de kleine man die geen s tuk na
tuur r ond zi jn w o n i n g kan aanleg
gen. 

He t b e h o u d van het leefmil ieu 
heef t ook een nat ionale d imensie. 
A ls volksnat ional is ten kunnen w i j 
niet anders dan eco log is ten zi jn 
omda t de nat ionale b o d e m en het 
natuur l i jke leefmil ieu ons vo lkska

rak ter en onze levensst i j l gete
kend hebben . W i j vech ten v o o r 
het b e h o u d van onze b o d e m . D e 
kwal i te i t e rvan m o e t ons als ge
z o n d levensmi l ieu even d ierbaar 
zijn. 

M e t eco log ische b e w o g e n h e i d 
heef t we in ig te maken het egoïs
m e van een meneer die een mil ieu
g roep je in het leven roep t o m een 
landschap te besche rmen . O m d a t 
hij er van uit zi jn villa een pre t t ig 
ui tz icht o p heeft... maar z ich ve rde r 
lekker ver r i jk t in grondspeku la t ie . 
Zoa ls van elk ideaal m o e t m e n ook 
van een eco log isch ideaal d e kon -
sekwen t ies aanvaarden en bele
ven. W i e be toog t dat onze maat
schappi j m o e t anders gaan leven 
en het zelf niet doet , is t och w e l 
een t ikje schi jnhei l ig. 

M. Van Haegendoren 

Izegem 
Inschrijvingen voor de bus naar Gent 
in het Vlaams Huis bij Gaston Pynket 

Lede 
Vertrek bus om 9 u. op het Dorpsplein, 
via Impe-dorp en Smetlede. Sluit aan 
bij bus aan het Restaurant Tijl te Oor-
degem om 9 u. 30. Onkosten: lOOfr 

Lebbeke 
Busreis wordt ingericht door het Da-
vidsfonds waarbij wij ons aansluiten. 
Voor inlichtingen: Karel- Uyttersprot 
Opwijkstraat 41D te 9370 Lebbeke. 

Meise-Grimbergen 
VU-kanton Meise en VUJO-Land van 
Grimb)ergen trekken naar de tjetoging 
te Gent op 20 april. Hier inlichtingen en 
adressen waar kan worden ingeschre
ven. 
Vertrek bus: Kapelle-op-den-Bos 
8 u. 30, Kerkplein; Nieuwenrode 
8 u. 45, kruispunt; Grimbergen 8 u. 40, 
busstation; Meise 8 u. 45, Kerkplein; 
Wemmei 8 u. 55, Kerkplein. Deelne
ming in de kosten: lOOfr. 
Inschrijven bij: Kaat Peeters, Mechel-
seweg 62, Kapelle, 015/71.16.22; An 
De Craen, Molenstraat 78, Nieuwenro
de, 015/71.12.40; Renaat Minten, Oude 
Schapenlaan 27, Grimbergen, 
251.63.32; Stephane Rummens, Bei-
gemsestwg 146, Grimbergen. 
269.31.60; Maurits Passchyn, Vilvoord-
sestwg 86, Meise, 269.69.35; Jan Van 
Campenhout Merchtemsestwg 75, 
Wolvertem, 269.25.64; Rik Inion, Mo
lenweg 101, Wemmei, 478.42.51; Stan 
Philips, Panoramastraat 75, 478.19.93. 

Merksem 
Inschrijvingen op het VU-sekretariaat 
Trammezandlei 11, 2060 Merksem, tel. 
46.02.79; Freddy Present Winkelstap 
73, 2120 Schoten, tel. 46.58.85. Laatko
mers kunnen nog inschrijven tot 19/4 
op het nr. 46.58.85. 
Vertrek om 8 u. 45 op de Bredabaan 
tegenover het gemeentehuis. Onkos
ten: lOOfr. 

Rupelstreek 
De Rupelstreek laat bussen rijden naar 
de betoging te Gent Inschrijvingen bij: 
Lode de Boeck, Kol. Silvertopstraat 
192, Boom, tel. 88.13.11; R. Dewaele, 's 
Herenbaan 201. Boom. tel. 88.14.39; 
Vlaamse Klub Nele, Wilgenstraat 1, 
Boom, tel. 88.05.03; Paul Wellekens. 
Servaeslaan 13, Reet tel. 88.22.01; Staf 
Marcus, Emile Vinckstraat 12, Niel, tel. 
88.72.95; Rudi Marcus, Stijn Streuvels-
straat 28, Schelle, tel. 87.99.90. 
Vertrek van de bussen: Niel, kerk 8 u.; 
Boom, H. Hart 8 u. 05; Reet KI. Landei
gendom 8 u . 10; Reet gemeentehuis 
8 u. 15; Rumst gemeentehuis 8 u. 25; 
Terhagen. kerk 8 u. 30; Boom, markt 
8u .40 . 
Prijs van busreis: ± 130fr. (betaling 
op de bus). Thuiskomst rond 17 u. 

Vilvoorde, Peutie 
Inschrijven bij bestuursleden. Onkos
ten: 150fr. 

Wilrijk 
Afdeling Wilrijk legt een bus in naar de 
tjetoging te Gent Vertrek Bist Wilrijk 
9 u. Terug uit Gent: rond 16u. Prijs 
(fooi inbegrepen): lOOfr. 
Zo vlug mogelijk naam en adres aan 
fam. Lenaerts, Steerveldstraat 27. 
2610 Wilrijk, tel. 27.19.89. 

Wommelgem 
Vertrek van bus aan Den Klauwaert 
Dasstraat 23 te Wommelgem om 9 u. 
Prijs: ± 120fr. 
Inschrijven: Ward Hertxssch, Kastanje
laan 4; Bert Peeters. Welkomstraat 
122; Rik Mangelschots, Terhagelaan 
45; Rudi Lemouche, Eikenlaan 57; Ema 
Janssens-De Bock, Laarstraat 3 1 ; Staf 
Van Looveren, Welkomstraat 116; 
Den Klauwaert Dasstraat 23, allen te 
Wommelgem. 

Zwijndrecht-Burcht 
Vertrek om 8 u. 45 aan het Vlaams 
Huis, om 8 u. 50 aan het kerkplein, 
Zwijndrecht; om 9 u. aan het kerkplein. 
Burcht Onkosten: 130fr. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 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 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

hoekhandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - r i jdschr i f ten -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-569334 

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

PlatteauLievens. Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

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-nationale groepe-
rmgen. 

BINNENHUISINRtCHTING 
STROOCA 

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

<GISELE> 
Jonge mode 

Dames - Heren - Kinderen 

Hogeweg 92-94 
9440 EREMBODEGEM 
Tel. 053-21.6347. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + 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/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

INTRAFORM-
Europameubel 

Torhoutsteenweg 519 
8400 OOSTENDE 
Tel 059-80 3172 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

011-53.43.49 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie^ 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-5395 30 en 537575 

Geleyenheidsgrafiek. Huweli|k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikbniid en 
etiketten Houten drukletters - Rekl;»-
me-knlenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 356575 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DE BISSCHOP 
Gentsestraat 35, 9300 Aalst 
Tel 053-219001 

De meest gespecializeerde ijzer-
warenzaak. 

B -I- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-668973 

< 
Dames en heren, in uw belang 

wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-3337 56 

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

Klemlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52. Antwerpen 
Tel 031-313583 

OOSTDUINKERKE 

Voor Uw verlof aan zee. 
JModerne villa's, appartementen en studio's te huur. 

Vraag gratis katalogus met foto's. 

W e s t L i t t o r a l 

Leopold II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058-51 26 29 (woensdag gesloten) 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief • 
sti j lmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUOI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02-2681402 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserlj 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Wllly 

Tel. bureau 053-21.72.12 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18 u 4254642 

A. RUTTEN 

Radlo-TV-Hifl-Video 
Eigen hersteidienst 

Dorpstraat 43 
HOUTHALEN 

Tel. 011/53.50.40 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé. 569.03.18 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentséstraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur. 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211. 
8480 VEURNE 

Tel 058-311909 

LUKOS p.v.ba. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-493507 

V o o r l e d e r o n d e r h o u d e n / o f 
a a n l e g v a n t u i n e n , s n o e i e n v a n 
f r u i t b o m e n , d i v e r s e b o m e n , 
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n + 
v e r k o o p v a n o p e n h a a r d h o u t 
aan zee r v o o r d e l i g e p r i j z e n Te l . 
0 2 - 4 6 6 8 0 23 o f 4 5 2 5 8 2 5 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne. 
Tel. 031/21.66.99. 

Jul ius De Geytersiraat 204, Antwer
pen. Tel. 031/29.07.87. 

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 

Z a a k v o e r d e r Sta f K i e s e k o m s Ke i ze rs t r aa t 2 
T E R N A T 

Tel 02-582 22 22 

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 

JListrerie 

mare 
de vriese 
b a r r u z e t l e i a a n 5 6 c b r u g g e 
0f)0/3b / 4 Ü 4 
b a a n b r u g g e - k o r f r i j k 

THEO BARBIER 
InstallatJennateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatle. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel. 031-88.25.31. 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staalkonstruktie. 
IJzer-, koper-, aluminium- en mox-
verwerkmg. 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053-214207 

Garage 
Guy MOERENHOUT 
SHOWROOM, 
Mechelsesteenweg 145 

GARAGE, 
Prins Leopoldlei 45 
MORTSEL 
Verdeler Alfa Romeo 

«DE STER. 

Lada - Lotus 

Tel. 031-40.6730 
031-49.7032 

iJzerwaren, huishoudar-
t ikelen: gewoon en elek
t r isch. 

Kapellestraat 2 
9300 AALST 
Tel. 053-21.1930. 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DURASON-KEUKENS 

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

Schrijnwerkerij -
Keukens Resocub 

pvba Houtbouw 
Coupurestraat 13 
DENDERLEEUW 
Tel 053-666702 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Tel. 053-62.37.65 
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ANTWERPEN 

April 
18 DEURNE: vertoning van film op groot scherm «Rubensvuurwerk 

op de Schelde met de Rubenskantate», m.m.v. de vuurwerkma
ker, de gebroeders Hendrickx. 
Om 20 uur in lokaal Trefp>unt Tumhoutsebaan 28. 
Organizatie: VI. Kulturele Vrouwenkring Deurne. 

25 MORTSEL: VU-lentefeest met kaas- en wijnavond om 20 u. 30 in 
Merelhof, Ed. Thiessrylaan. 
Inschrijvingen 175 fr./pers. bij bestuursleden. 
Optreden van het «Fanfarke». 

25 BRASSCHAAT: voordracht gevolgd door debat onder het tema: 
«Hoe groen is de Volksunie?». Spreker: André De Beul. 
Moderator: Toon Van De Vel. 
Om 20 u. 30 in «d'Oude Pastorie», Miksebaan 3 (naast kerk van 
het Centrum). 

26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Vlaamse Kring Scheldemeeuw richt 
een fietsenrally in over een afstand van 20 km. Vertrek aan het 
Vlaams Huis om 12 uur. Deelname in de onkosten 50 f r. 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan-
virerving van: 
— één röntgentechnicus (man of 
vrouw). 
Nadere inlichtingen in verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (tel. 
45.75.80 - toestel 28). 
De eigenhandig geschreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer Chris Morel, voorzitter van 
het OCMW, uiterlijk op 31 mei 
1980 toe te komen. 

(Adv. 90) 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn Ekeren 

Bij het OCMW te Ekeren zijn vol
gende betrekkingen vakant in 
vast dienstverband voor het rust
huis: 
1 verple(e)g(st)er halve dagtaak; 
1 verpleegassisten(e) hadve dag
taak (2de oproep). 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het sekretariaat van 
het OCMW, Veltwijcklaan 130. 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer voorzitter van het OCMW 
vóór 20.5.1980. 

(Adv. 91) 

Het VU-streekblad van de maand 
wenst — onder aanvaardbare fi
nanciële voorwaarden — een 
«composer» te huren of te ko
pen. Doel is het drukwerk van 5 
afdelingen (waaronder een Brus
selse) op een nog hoger peil te 
brengen. Uw voorstellen graag 
richten aan: Redaktie Nieuw Mij
len, Zandvekenvelden 12 A, te 
2260 Nijlen. Telefoon: 031-
81.85.70.» 

— 30-jarige dame met diploma 
van lager technisch onderwijs en 
diploma operatrice M.D.S. 2400 
en 6 j . beroepspraktijk zoekt een 
gepaste betrekking op de drie
hoek Brussel-Aalst-Ninove. Zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Valkeniers, Schepdaal 
(569.16.04). 

Gevraagd voor bloeiende p.v.b.a. 
sanitair, centrale verwarming, 
zinkwerk In de Westhoek een 
zelfstandige administratieve 
medebeheerder, dynamisch, niet 
ouder dan 40 jaar (omwille van 
gezondheidsredenen bij huidige 
beheerder). 
Zich wenden tot de redaktie van 
-Wij». 

(Adv. 87) 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaats van bestuurssekretaris 
met specializatie sociologie 
De plaats van bestuurssekretaris 
met specializatie sociologie 
wordt openverklaard. Ze staat 
open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 46589 fr bruto 
per maand. 
ELen biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 5.5.1980 (45 jaar voor 
de prioriteitsgerechtigden der 
wetten van 3.8.1919 en 27.5.1947). 
Diplomavereisten: 
— licentiaat in de sociologie 
— licentiaat in de Staats- en so

ciale wetenschappen, met vol
gende oriëntaties: welzijns
werk, sociaal beleid, ekonomi-
sche sociologie, onderzoeks
technieken 

— licentiaat in de politieke en 
sociale wetenschappen 

Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen onder
worpen aan een taalproef, in te 
richten door het Vast Wervings-
sekretariaat. 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend examen. Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar. 
Aangezien het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
uitbetaalt door tussenkomst van 
het postcheckambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een postrekening of een 
bankrekening op hun naam, bin
nen het tijdstip van 2 maanden 
volgend op hun indiensttreding. 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
examenprogramma te bekomen 
op de 7e Afdeling/Personeelsza
ken van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39, Antwer
pen. 
Inschrijvingsrecht: 200 fr. 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 5.5.1980. 

(Adv. 93) 

ANZ-kaarten 

te Geel 
Genummerde kaarten voor het zang
feest zijn verkrijgbaar bij: André Pee
lers iedere dag vanaf 9 tot 19 uur: Dr. 
Vandeperrestraat 2. Tel. 014-58.97.36 
na 19 uur: Goorkeus 9. Tel. 58.58.79. 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Plaats van bestuurssekretaris 
met specializatie informatica 
De plaats van bestuurssekretaris 
met specializatie informatica 
wordt openverklaard. Ze staat 
open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 46.589 fr. bruto 
per maand. 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 5.5.1980 (45 jaar voor 
de prioriteitsgerechtigden der 
wetten van 3.8.1919 en 27.5.1947). 
Diplomavereisten: 
— licentiaat in de handelsweten

schappen 
— licentiaat in de ekonomische 

wetenschappen 
— licentiaat in de toegejjaste 

ekonomische wetenschappen 
— licentiaat in de wetenschap

pen •^ 
— licentiaat in de informatica 
— handelsingenieur 
— burgerlijk of industrieel inge

nieur 
Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen onder
worpen aan een taalproef, in te 
richten door het Vast Wervings-
sekretariaat. 
Er wordt gedacht aan een per
soon met ervaring die leiding 
kan nemen van de dienst. 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend examen. Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar. 
Aangezien het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
uitbetaalt door tussenkomst van 
het postcheckambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een postrekening of een 
bankrekening op hun naam, bin
nen het tijdstip van 2 maanden 
volgend op hun indiensttreding. 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
examenprogramma te bekomen 
op de 7e Afdeling/Personeelsza
ken van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39, Antwer
pen. 
Inschrijvingsrecht: 200 fr. 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 5.5.1980. 
(Adv. 94) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van Wilrijk 

Volgende betrekkingen 
worden open verklaard: 

Gebrevetteerde 
verple(e)g(st)ers 

Verpleegassisten (mYvrJ 
(full-time of part-time) 

voor tewerkstelling in mo
dern bejaardentehuis. 
Maximum leeftijd bij in
diensttreding 45 jaar -i- 5 
jaar voor de voorkeurrecht
hebbenden. 

Gegradueerde verple(e)g-
(st)ers die solliciteren voor 
de betrekking van gebrevet
teerde, doen geen wedde-
verlies door toekenning van 
een diplomabijslag! 
De kandidaturen dienen 
per aangetekend schrijven 
gericht te worden aan me
vrouw de voorzitter van het 
OCMW-Wilrijk, Bist 25 te 
2610 Wilrijk, uiterlijk toe te 
komen op 30 april 1980! 
Bijkomende inlichtingen 
zijn te bekomen op de dienst 
sekretariaat, tel. 031/28.50.47. 

(AdvJ 

TOP 50 

Volgende week 
eindstand! 

In het blad van volgende week sluiten we de rangschikkingen van top-
vijft igers en arrondissementen onherroepelijk af. Zi j die zich hebben 
laten meedrijven door het peloton en al hun hoop op hun eindsprint 
hebben gesteld moeten het dus nü gaan doen. Alle abonnees die wij 
vóór dinsdag 22 april 's middags ontvangen komen nog in aanmerking 
voor de eindklassering. 
Komaan, nog een laatste inspanning! 

1. Jan Caudron (Aalst) 1.680 
2. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 1.065 
3. Erik Vandewalle (Izegem) 792 
4. Anny Lenaerts (Wilrijk) 630 
5. Jan De Roever CAntwenpen) , 420 
6. Rosa Lernout-Martens (Geluwe) 384 
7. Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe) 360 

Wed. Severins-Baick (ZwIjndrechO 360 
9. Jozef Allaert (Kortrijk) 336 

10. William Vandecauter (Hofstade-Aalst) 324 
11. Paul Cresens (Schaffen) 312 

Wllly Serpieters (Oostende-Stene) 312 
Guido Callaert (Opwijk) 312 
Veerie Thijssens (Ekeren) 312 

15. Marcel Sergooris (St-Ulriks-Kapdle) 300 
16. Achiel Goderis (Oostduinkerke) 294 
17. VU-Wommelgem 264 

vu-Hoboken 264 
19. Staf Driesen (Herenthout) 'i^j^^^s. 252 
20. 
21. VU-Borsbeek 222 
22. VU-Hoeilaart 204 
23. Herman Van Autgaerden (Bier

beek) 192 
24. Wllfried Vandaete CDe 

Haan) 180 
Lode Van Put CHevertee) .180 

26. Koen Van Meenen (Heusden 
O.-VD 168 
VU-Aartselaar 168 

28. Martin Covent (Melle) 162 
29. Mare De Vriese CAssebroek) 144 

VU-Noorderkempen 144 
M.L • Van Hecke-Thibaut 
(Berg) 144 

32. VU-Bree 132 
Vu-Brakel 132 
J. BaMuck (BeverervWare-
gem) 132 

vu-Brussel .T 240 
Rik Haelterman (Denderwinde-
ke) 132 

36. Maurits PasscNjn (Meise) . 1 2 3 
37. J. VancoppenoDe (St-Trui-

den) 120 
VU-Veume 120 
Jacques De Graeve (Ertvel-
de) 120 

40. VU-Londerzeel 114 
41. Willy De Saeger (Alsemberg) 108 

VU-Hekelgem 108 
VU-Beriare 108 
Willem Nollet CHove) 108 

45. Eddie Favored (Andertecht) 102 
46. Alfons Dhollander (Stekene) 96 

Rik De Deken (Herent) . . . . 96 
Jozef Labaere (Kortrijk) ... 96 
Jos Truyen (As) 96 
Frans Baert ((3enO 96 
VU-Gentbrugge 96 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 
Algemene 
rangschikking 

1. AALST 2014 
2. Leuven 1294 
3. Roeselare-Tielt 1055 
4. leper 999 

Oiostende-Veume-
Diksmuide 999 

6. Kortrijk 928 
7. Halle-Vilvoorde 825 
8. Antwerpen 773 
9. Turnhout 581 

10. Gent-Eekfc) 405 
11. Hasselt 391 
12. Oudenaarde 350 
13. Brussel 336 
14. Sint-Niklaas 319 
15. Dendermonde 312 
16. Brugge 262 
17. Tongeren-Maaseik 258 
18. Mechelen 228 

Rangschikking 
Voorjaarsronde 

1. LEUVEN 489 
2. Aalst 445 
3. leper 263 
4. Brussel 263 
5. Halle-Vilvoorde .., 187 
6. Antwerpen i i i ^ S Ï * • • 165 
7. Roeselare-Tielt . .T . . !7 . ; . . . . 164 
8. Hasselt 103 
9 Kortrijk 102 

10. Oostende-Veume-Diksmuide 89 
11. Sint-Niklaas 80 
12. Dendermonde 78 
13. Gent-Eekio 60 
14. Tongeren-Maaseik 56 
15. Oudenaarde 47 
16. Turnhout 44 
17. Brugge 11 
18. Mechelen O 

BLAUW VOET 

NOHiVaVI/V 

Nu zaterdag 19 april heeft te Merksem 
de elfde Blauwvoet-marsmaraton 
plaats. Iedereen vanaf 14 jaar, al dan 
niet bij een jeugdorganizatie of een 
sportklub, kan deelnemen. 
De wisselbeker die aan de overwin
naar wordt uitgereikt kreeg de naam 
van Arthur Jezierski. 
Arthur was een der eersten In de be
ginjaren van de maraton, en hij kwam 
met de jeugd van Massenhoven. Zelf 

marcheerde hij in de eerste gelederen, 
om na aankomst zijn achterblijvers te 
halen en binnen te loodsen. En ze de
den het en wonnen! 
Nu heeft Arthur de eindmeet bereikt 
van zijn levensweg, want tijdens een 
studiereis in El Salvador werd Nj neer
geschoten. 

Inlichtingen 

Jan Leys, Van Praetlei 115,2060 Merk
sem. InschrijvingsgeW: 80 fr. Kontant 
of rekening Krediettjank 414-1104911-
20 Blauwvoetvriendenkring Merksem 
met de vermelding «maraton-. 
Afhalen der rugnummers: van 8 u. 30 
tot 9 u. 30 in Gemeentelijk Handelsin
stituut Vuurkruisenlaan 16, Merksem. 
Gezamenlijke start om 10 u. in 't Gijsel-
straatje (tegenover St-Barthotomeus-
kerk - Oude Kerk. 

Prijsuitreiking en brevetten om 
19 u. 30 in het Gemeentelijk Handelsirv 
stituut Merksem. 
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FILMTHEATERS) Kamerlid H. Schiltz 

studio 
WEEK VAN 

18 TOT 24 APRIL 1980 

TERVUREN 
Zondag 15 u. K.T. 

The Love Bug 
Film van Walt Disney 
Vrijdag, zaterdag. zondag. 
woensdag 20 u. 30 K.N.T. 
Was heisst 'n hier Liebe? 

van Walter Harrich 
met de groep Rote Grütze. 
Zondag 18 u., Maandag en dins
dag 20 u. 30 K.N.T. 

Last Embrace 
Film van Jonathan Demme met 
Roy Scheider en Janet Margolin. 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag en zondag 15 u. K.T. 

Bambi 
Film van Walt Disney. 
Vrijdag en zaterdag 20 u. 30, zon
dag 18 u.. woensdag 15 u K.T. 

Star Trek 
Film van Robert Wise met Leo-
nard Nimoy en William Shatner 

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

1941 
Film van Steven Spieltaerg 
NIVWF, woensdag 20 u. 30 KT. 

Days of Heaven 
Film van Terence Malic met 

TIENEN 
Vrijdag en zaterdag 20 o, zorv 
dag 14 u.. 16 u. en 18 u., woens
dag 20 u. 30 KT 

De Witte 
Een film van Robbe De Hert naar 
het werk van Ernest Claes met 
Ene Clerckx. 

Vrijdag en zaterdag 22 u. 15, zon
dag 20 u. K.T 

1941 
Een film van Steven Spielberg. 
Zondag 22 u. 15. maandag en 
dinsdag 20 u. 30' K.N.T 

Tarzoon, de schande 
van de jungle 

Een film van Rcha 
Donderdag 20 u. 30. K.T. 

Days of Heaven 
van Terence Malick. 

LEUVEN 1 
13 u.30 KT 

Last Waltz 
Van Scorcese met The Band. 

15 u.30 en 22 u. 30 K.N.T 
Tem 

Met Bo Derek. Julie Andrews en 
Dutley Moore. 
19 u.30 K.T 

Tess 
Een film van Roman Polanski met 
Natassia Kinski. 
17 u.30 K.N.T 
Tweede week 

Quadrophenia 

ÖZIB K!NT 
Uit elkaar 

IVIet Monique Van De Ven en 
Herman Van Veen. 

LEUVEN 2 
14u.. 18u.. 22u. K.T 
Vierde week. 

De Witte van Sichem 
Een film van Robbe De Hert met 
Erick Clerckx 

16 u. 
Tweede week. 

39 steps 
Met Robert Powell. 

K.T, 

20 u. KT 
Kramer versus Kramer 

Een film van Robert Benton met 
Meryl Streep en Dustin Hoffman. 
24 u. K.N.T 

Pane e cioccolata 
Met Nino Manfredi. 

spreekt te Tienen 
Tussen 1968 en 1978 deelden de poli
tieke partijen zich op in afzonderlijke 
vleugels: zij volgden de Volksunie die 
bij haar stichting in 1954 het zelfbe
stuur door federalisme als oplossing 
voordroeg tav. het nationaliteitenpro
bleem in België. Welke mogelijkheden 
zou een Vlaamse frontvorming voor 
ons beleid bieden? Intussen verbruik
ten we de «gulden 60'er jaren-; de 
70'er jaren brachten Vlaanderen de 
grendelgrondwet en politieke stagna
tie; de 80'er jaren kondigen zich aan 
met een uitverkoop, van Vlaanderens 
ekonomische «ruggegraten». nog vóór 
we zelfstandig zijn... Gevaert, de Beu
kelaar. Cnstal Alken. Parein. Remy. Ma
rie Thumas. Sylvania, enz... De fiskale 
druk IS onhoudbaar. De geldreserves 
van de sociale fondsen zijn opgebruikt 
Hoe njk zijn we noq? 
In de traditionele vervlaamste partijen 
duikt een neo-unitaire tendens op. 

VUJO in feest 
te Leuven 
Op 1 mei 1980 huwen Gerda Raskin 
(Herk-de-Stad) en Kris Bovin (Kessel-
Lo). Samen vormen zij één van de 
steunpilaren van VUJO-KUL 

Wij wensen hen een dienstbare 
levenstocht toe en voor het Leuvense 
waar ze zich komen vestigen, een ster
ke inzeti 

Waar staan we met hen voor onze toe-
komst? 
Over dit alles praert kamerlid Hugo 
Schiltz met ons. ingeleid door profes
sor Jan de Ploey (KUL), in de konfe-
rentieruimte van de «Bank van Panjs 
en de Nederlanden» (Van Ransthui-
zen). Wolmarkt 19 te 3300 Tienen op 
dinsdag 13 mei om 20 u. 
Achteraf kan U tijdens de «drink» met 
kamerlid Hugo Schiltz van gedachten 
wisselen. Nodigen tot deze belangrijke 
lezing uit: kameHid Willy Kuijpers, No
taris Vital Valkeniers en Senator Rob 
Vandezande. 

FVV-Vilvoorde 
naar Brugge 
Op donderdag 15 mei 1980 (Hemel-
vaartdag), richt FVV-Vilvoorde een ge-
zinsuitstap in naar Brugge. Op die dag 
gaat namelijk de H. Btoedprocessie uit 
een der oudste processies van Euro
pa Vertrek om 12 u. vóór het VTB-ge-
bouw. Heldenplein 22. te Vilvoorde. U 
kan inschrijven door storting van 
300 fr op rekening 001-0670306-15 
van FW-Vilvoorde (voor busvervoer 
en voorijehouden zitplaatsen). Tijdens 
de terugreis voorzien wij nog een ge
zamenlijk avondmaal. 

Voor nadere inlichtingen kan u terecht 
bij Nora Tommelein: 015-61.08.39 en bij 
Margriet Clerckx 02-251.36.51. 

Frans-Vlaanderen 
ter plaatse leren kennen 
De Europese volkshogeschool van het 
Vormingscentrum Dosfel organizeert 
een kursus «Kennismaking met Frans-
Vlaanderen» tijdens het veriengd 
weekeinde van O.-H.-Hemelvaart in het 
prachtige historische stadje Sint-Wi-
noksbergen. 
Ankomen om 14 u. op Hemelvaartdag 
(15 mei). Vertrek op zondag 18 mei (na 
het middagmaaD. 
Verblijf in het College St-Winoc. Rue 
du College 
Inhoud, kennismaken via bevoegde in
leiders met de geschiedenis, taal- en 
kultuursituatie. ekonomische en socia
le situatie van dit Vlaanderen in Frank-
njk Ruime tijd wordt genomen voor 
kontakten met de bevolking. Bezoeken 
van historische steden als Duinkerke. 
Kassei. Grevelingen (atoomcentrale). 
De ongerepte natuurstreken van dit 
gebied. 
Prijs: 1.850 fr. - verblijf, kursus en doku-
mentatie. 
Inschrijven door storting van een voor
schot van 600 fr 
Doe dit op bankgironummer 068-
0638900^ van VC Dosfel, Benne-
steeg 4 te Gent Het aantal deelnemers 
IS beperkt schrijf dus zo spoedig mo
gelijk in, dan kan ook volgens de streek 
de verplaatsing georganizeerd. 

Vermeld duidelijk uw naam. adres, 
eventueel uw telefoon. 

Kursusleider is Walter Luyten. die 
reeds jarenlang met deze streek en 
zijn kjevolking vertrouwd is. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op 
het VC Dosfel, telefoon 091-25.7527. 
Het is de eerste maal dat wij zo 'n uit
gebreid kennismaken ter plaatse orga-
nizeren. Help ons deze kontaktname 
met de afgescheiden Vlamingen uit 
Frans-Vlaanderen te doen lukken. 
Vlaanderen heeft al te lang deze Zui
delijkste Nederianden verwaarioosd. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

êteriüt 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 

BRABANT 

KflUnDCe 
April 
18 MEISE: Land van Grimbergen Meeting «Mobilizatie voor Vlaan

deren» met Paul Peeters. Wim Jorissen en Willy Van Stappen 
(namens de jongeren). Om 20 uur in parochiezaal te Meise. 

19 GOOIK: JaaHijkse danspartij in de zaal Jagershof. Bruneaustraat 
te Kester vanaf 20 u. 30. Staf De Doncker, gedeputeerde van de 
provincie Brabant en de leden van gemeenteraad en het OCMW 
alsmede het voltallig bestuur heten u van harte welkom. 

19 NEERIJSE: Vlaams jongerenbal in de gemeentezaal te Neerijse 
om 20 uur, met DJ Mike en Danny. Inkom: 70 fr. Voorverkoop: 
60 f r. 

19 LEMBEEK: Haantjeskermis vanaf 18 uur in zaal «De Kring». Ste
vens De Waelplein te Lembeek. 
Ook op zondag 20 april vanaf 12 uur. 

20 HALLE-VILVOORDE: VUJO stapt op in de betoging te Gent 
26 GRIMBERGEN: 2de Bal Stichting Vik Anciaux in Fenikshof vanaf 

21 uur Orkest: Canvas Conventions. 
26 ANDERLECHT-SCHEUT: VU-bal i.s.m. Karel Bulsfonds om 

20 u. 30. Orkest De Gensters. Zaal Credo. Ninoofsesteenweg 371 
(onder de Kerk). Toegang 100 frank. 

26 AARSCHOT: Jaariijks afdelingsbal in de Witte Molen vanaf 
20 u. 30. Orkest: «The Flaming Stars». 

26 SCHEPDAAL: Bal van kameriid Jef Valkeniers in zaal Select te 
Schepdaal-station. Begin om 21 u. met groot Waltra-orkest 

27 SCHEPDAAL: Autozoektocht tv.v. caripoe (gehandicaptenver
eniging). Vertrek om 14 uur, sporthal Caerenberg. 

29 VILVOORDE-PEUTIE: Volksunie informatievergadering om 20 
uur in het Stedelijk Auditorium, Bergstraat (nabij Grote Markt). 
Spreker: Vik Anciaux, algemeen voorzitter Volksunie en Erik 
Clerckx, VU-fraktieleider. Hij geeft een overzrcht van 3 jaar VU-
oppositie In de Vilvoordse gemeentraad. 

Mei 
3 DWORP-ALSEMBERG-BEERSEL-HUIZINGEN-LOT: Jubileum

bal om 20 u. 30 in de «Vredezaal», Ateembergsesteenweg 160 te 
Dworp. 
Met Disco Sound «Titanfc». 

Donderdag 1 mei a.s. 

Vlaams lentefeest 
te Vossem 

Op donderdag 1 mei tussen 10 u. en 17 u. heeft te Vossem-Tervuren 
aan de rand van 't Zoniënwoud, de Warande en de mooie Voervatei 
een Vlaams Lentefeest plaats dat U zeker niet moogt missea 
Wat staat er op het programma van deze prachtige dag? 
10 u. Lentewandeling in de Warande o.l.v. een natuurgids. Bijeenkomst 
aan de dorpskerk te Vossem; parkeermogelijkheid in de buurt; stevig 
schoeisel; iedereen kan mee! 
12 u. tot 14 u. Middagmaal: Edelweiss-zaal - Vossenberg te Vossem. 
14u. 15 tot 17u. Familiefeest met poppenkast Ierse volksmuziek, 
Vlaamse volksdans en nog zo veel meer! 
Voor dit lente-familiefeest schrijft U best in. Volwassenen 250 fr, kirv 
deren tot 12 jaar 150fr., kinderen beneden de 6 vieren gratis mee. 
Inschrijven bij «Centrum voor Mensen met Vragen», Kiekenstraat 1 te 
3000 Leuven (rek. 979-4407967-01) of bij Willy Puttemans, Dorps
straat 74 te 1981 Vossem. 

LIMBURG 

April 
18 HOESELT: St-Maartensfonds - Filmavond over Zuid-Afrika in het 

café A.B.C., Tongersesteenweg. Om 20 uur Daarna filmvertoning 
van ons laatste suksesbal. Toegang gratis. 

22 LOMMEL: Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz over «Vlaanderen waarheen» - «12 % minder belastingen 
dank zij de Vlaamse Staat». Om 20 uur in zaal Modern. 

25 MAASMECHELEN: gespreksavond met Vik Anciaux over «Bel
gië wat nu?». Om 20 uur in het Kultureel Centrum te Eisden. 

Tel. 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

Groot vu-bal 
te Voeren 
Op zaterdag 26 april a.s. heeft in het 
kursaal te 's-Gravenvoeren het groot 
bal plaats van VU-Voeren. De dans 
begint om 20 u. en DJ Roma praat 
de plaatjes aan mekaar. 

Heusden-Zolder 
naar Zangfeest 
Prijs per deelnemer 400 fr. 
Autobusreis en ereplaats van 350 fr. 
inbegrepen. 
Vertrek 13u. aan «De Oude Kring» 
Kerkplein Heusden-centrum. Terug 
thuis omstreeks 19 u. 
Kontaktadressen: «De Oude Kring» 

St-Willebrordusplein 23, 3550 Heus-
den, tel. 011-43.36.17. Frans Vanstipe-
len. Noordberm 61, 3550 Heusden, tel. 
011 -43.39.95. Aangeven voor maandag 
21 apnl 20 u. 

vu-Bilzen 
naar'Zangfeest 
VU-Bilzen trekt naar het Zangfeest op 
27 april. Vertrek om 12u. 45 op de 
markt te Bilzen, om 12 u.30 aan het 
kerkplein te Eigenbilzen. 
Na het Zangfeest uitstap naar het Ant
werps centrum en de Vlaamse bierkel-
der Piet Pot 
Om 22 u. stipt terug naar huis. 
Prijs: bus en inkom: 330 fr. Inschrijven 
bij Jean Geeraerts, Dorpsstraat 1 D te 
Ftoelbeek (011-41.29.93). 

WIJ to 17 APRIL 1980 
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OOST-VLAANDEREN 't Vestje op 3 mei open 

April 
17 LEDE: Kursus gemeentebeleid 2de les «Over het gemeentelijk 

jeugdbeleid» Door gemeenteraadslid J De Mol Om 20 uur, kultu-
reel centrum (Dorp) 

17 ST.-AMANDSBERG: Spreekbeurt door Patnck Van Braeckel 
over «Stress» en de nefaste gevolgen ervan op onze geestelijke 
en lichamelijke gezondheid Om 20 uur in Kultuurcentrum De 
Vlier. Begijnhof 15 Organizabe Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen 

19 ASSENEDE: 4de Vlaams lentebal om 20 uur in Parochiezaal, 
Nieuwe Boekhoutestraat, Bassevelde 

19 LEBBEKE: 1 e voetbalmatch van VU-Lebbeke tegen VU-Aalst op 
het Gemeentelijk Sportterrein van Lebbeke, om 15 uur 
Nadien wordt een boterham met kop en een stevige pint verzet in 
café «Jef Colman» op de Brusselsesteenweg 

24 LEDE: Kursus gemeentebeleid 3de les «Over de ruimtelijke orde
ning» Om 20 uur, kultureel centrum (Doro) 

VUJO-Zedelgem 
tegen verkaveling 
Merkenveld-
Baesveld 
De Volksuniejongeren van Zedelgem, 
hebben kennis genomen van het be
zwaarschrift van het Vlaams Verbond 
van Katoheke Scouts (VVKS) tegen 
de geplande verkaveling weekeindver-
blijfpark «Merkenveld-Baesveld» 

ZIJ verklaren zich solidair met het 
VVKSstandpunt, dat het jeugddomein 
Merkenveld met kan en mag be
schouwd worden als het wettelijk ver
plicht gedeelte groene ruimte (15 %) 
in deze verkaveling Zij vragen dat in
dien de verkaveling doorgaat de ver
antwoordelijke overheid toezicht 
houdt op de naleving van de voor
schriften betreffende weekeindver-
blijfparken 

Gezien het feit dat de bebossing van 
West-Vlaanderen werkelijk onvol
doende IS (slechts 2,5 %) zodat de mi
nister van het Vlaamse Gewest pleit 
voor een volledige bescherming van 
de weinige bossen die ons nog resten 
en voor een nieuwe bebossing, betreu
ren ZIJ dat men het Merkenveld-Baes-
veld-bos grotendeels zal vernielen 
door een verkaveling ervan voor 
weekeindverblijven 

Verderwensen zij te benadrukken dat 
hun vroegere inspanningen, als lid van 
het Anti A 17 Front om het tracee van 
de A 17 zoveel mogelijk buiten het 
Baesveld te krijgen, bedoeld waren om 
dit bos te beschermen en geenszins 
om het nadien als verblijfpark te laten 
verloederen 

Tot slot betreuren zij dat de gemeente
lijke overheid hieraan zou meewerken 
door de goedkeunng van een straten-
tracee dat onherstelbare schade toe
brengt aan de mooie bomengalenjen 
die het Merkenveld kenmerken 

VUJO-Zedelgem 

Stella 

/L.Qd\'} vroeger 

met zuivere 
en ndlTuurlijKe 

Sociaal 
dienstbetoon 
in Groot-Ninove 
Zoals elk jaar staan wij ook nu tot uw 
dienst om uw aangifte in te vullen Ver
geet niet alle nodige formulieren mee 
te brengen 
Speciale zitdag invullen belastingaan
gifte zaterdag 19 apnl 1980 van 8 u 30 
tot 12 u en van 13 u tot 17 u bij Geor
gette de Kegel, Aardeweg 36, Outer, 
tel 334347 
U kunt ook kontakt opnemen met 
— Georgette de Kegel, Aardeweg 36, 
Outer, tel 334347 Wekelijkse zitdag 
elke vrijdag van 16 tot 19 u 
— Andre Baro, Abdijstraat 4, Ninove, 
tel 331895 
— Urbain Daumene, Herremansstraat 
32, Meerbeke, tel 333283 
Of met de afdelingsvoorzitters 
— Renaat Raes, Ophemstraat 46, 
Voorde, tel 500493 
— Jan de Troyer, Dendermeersen 
108, Meerbeke, tel 339325 
— Rik Haelterman, Kruisveldstraat 
7B, Denderwindeke, tel 338687 

Door met te voorziene omstandighe
den moest de geplande officiële ope
ning van het VU-sekretanaat 't Vestje 
te Dendermonde tot tweemaal toe 
worden verschoven Het arrondisse-
mentsbestuur biedt dan ook zijn ver
ontschuldigingen aan aan al diegenen 
die zich nutteloos hebben verplaatst 
Zij zijn dubbel hartelijk welkom op de 
nu wel degelijk officiële openingsda
tum, zaterdag 3 mei Vrije toegang van
af 16 uur 

Wat de innchting ervan betreft lever
den reeds vele vrienden een bijdrage 
Aan de akkommodatie ontbreekt al
leen nog een degelijk uurwerk, enkele 
boekenrekken, vloerbekleding en 
muurversienng Wij komen zo nodig 
elke gift graag zelf ophalen De huur en 
het gebruik van dit sekretanaat kost 
ons veel geld Voeg u dan ook bij de 
lijst van de talrijke anderen die reeds 
een permanente opdracht tekenden 
ten voordele van de rekening vzw 't 
Vestje 442-8604911-71 

Dit kan bij uw bank of op het sekreta
naat zelf of bij elk VU-bestuurslid uit 
het arrondissement Mogelijkheden 
12 X 50 fr of 4 X per jaar 150 fr of 

Stella 

GROOT-GENT 
— Schoonmaakster gezocht — 
eén of twee dagen per week 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Oud-
Stnjdersstraat 29, 9219 Gent-
Drugge, tel 091-307287 

Rouw in O.V.D. 
Merkem 
Midden de paasvreugde werd op 
maandag 7 apnl in het histonsche Mer
kem, bekende IJzerfrontplaats, ons lid 
Cynel Hilleware ten grave gedragen 
door een grote schare nationalisten uit 
ons gewest en ook van verder Cyriel 
verliet ons in zijn 96e levensjaar, maar 
reeds flink in de 90 woonde hij nog ver-
gadenngen bij en bleef een voorbeeld 
voor ons allen Hij was eén der vele ge
trouwen van de vorige generate die 
ons ten koste van veel lijden en offers 
de weg zijn voorgegaan Hem bleef, 
zoals het in dit land traditie is, het na
oorlogse leed en andere kruisen met 
gespaard 
HIJ was de vader van Marcel, tijdens 
de oorlog burgemeester van Merkem 
en van mevrouw Julia Buicke, echtge
note van onze eerste VU-voorzitter te 
Merkem en Woumen 
Aan alle naastbestaanden onze innige 
deelneming en tevens onze dank voor 
hetgeen Cynel, ons nationalisten ge
schonken heeft 
Met kamerlid Vansteenkiste, arr be
stuursleden Nagels en Grymonpon, 
schepen Tryhou, waren vele VU-ka-
ders en -leden op de uitvaart aanwezig 
Oostende-Manakerke 
In de ochtenduren van Paasdag ging, 
na een langdurig ziekbed, van ons 
heen Emiel Deprez, tijdens de oorlog 
burgemeester van Lefifinge, vader van 
Lieve (mevr Louis Vaneessen) en 
Walter en schoonvader van Lucienne 
Deprez, allen uit de grote VU-familie 
van de streek 
In het oude en sfeervolle Duinenkerkje 
vond de uitvaart plaats in aanwezig
heid van overtalrijke vnenden en natio
nalisten, waarvan de helft moest recht
staan, zo vol was de kerk Onze partij 

was vertegenwoordigd door de afde
lingsvoorzitter Vergote, kamerlid Van
steenkiste, de arr bestuursleden O 
Huyghebaert A, Vansijnghel, J Nagels 
en vele vrienden en leden 
Dit overlijden kwam met onverwacht 
doch laat een open plaats in de rangen 
van de eisende Vlamingen waaraan hij 
met hart en ziel verbonden was Met 
hem ging andermaal iemand heen, aan 
wie de repressie het volle pond ge
vraagd had, doch die ook in die duiste
re ti|d nog schreef «wees steeds recht
vaardig, zo blijft u trouw aan volks-
plicht en ideaal» 

Onze innige deelneming aan de getrof
fen familie 

1 22-jarige jonge man uit het 
Waasland met diploma A3 elek
triciteit zoekt passende betrek
king 
2 31-jange man uit het Waasland 
met middelbare studies en ver
schillende jaren ervanng als wa
terklerk zoekt passende betrek
king 
3 Jonge man uit het Waasland 
met diploma moderne humaniora 
- wetenschappelijke B zoekt pas
sende betrekking 
Kontakt via mevrouw Nelly 
Maes, Gentsebaan 50, 2700 St-
Niklaas, tel 031-764974 (N185) 
Verpleegster A 2, 10 jaar erva
nng, zoekt betrekking bij genees
heer of in polikliniek Voor inlich
tingen zich wenden senator O 
Van Ooteghem, Oud-Stnjders-
straat 29, 9219 Gentbrugge, tel 
091/307287 (N 184) 

600 per jaar U wenst over een en an
der meer inlichtingen U kunt steeds te
recht bij Karel Uyttersprot Opwijk
straat 41D, 9370 Lebbeke of Mark De 
Donder, Acacialaan 46, 9140 Zele Tel 
052-446185 

Kortnieuws uit 
Zandbergen 

Dienstbetoon van volksvertegen
woordiger Jan Caudron houdt zitdag 
elke twee dinsdag van de maand om 
20 u in lokaal «Het Hoekske», Peper
straat 6, Zandbergen 

Ledenfeest 
Ons jaarlijks ledenfeest gaat door op 
zaterdag 26 apnl om 19 u 30 in de zaal 
«Denderhof», Dorp, Zandbergen Aan 
de deelnemers bieden wij een smake
lijk feestmaal en een gezellig samen
zijn Als gastspreker krijgen wij sena
tor Germain De Rouck Leden, ook 
deze van andere afdelingen betalen 
150 fr Niet-leden betalen 200 fr Kinde
ren van eigen afdeling grabs Inschnj-
ven bij de bestuursleden tot 20 apnl 

Stella 

Zodls vroeger 
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WEST-VU\ANDEREN 
MLinDCK 
17 

19 

MENEN-LAUWE-REKKEM: Hugo Schiltz spreekt over -Vlaan
deren, nu en morgen- in ontmoetingscentrum 't Gelandt begin 
om 20 u Org VUJO 
BRUGGE, voorstelling van boeken, pamfletten en geschnften 
rond 150 jaar Vlaamse Stnjd door historicus Walter Luyten 
Om 15 uur in bovenzaal van «Breydelhof», J Suveestraat 2 
Voorstelling loopt enkel op 19 apnl van 15 tot 18 uur en is vnj toe
gankelijk 
Tegelijk vertoning van diamontage over onbekende aspekten van 
de Brusselse olievlek Org , vzw Trefpunt in samenwerking nnet 
Dosfelinstituut het tijdschnft -Nieuw Vlaanderen» en de Brugse 
Boekhandel De Meester 

Mei 
4 OOIGEM-WIELSBEKE. 3de familie-autozoektocht met start tus

sen 12 u 30 en 14 u 30 in cafe -De Klokke», Markt te Ooigem 
Deelname 150 fr /pers, voor medeinzittenden 50 fr 
Aankomst en pnjsuitdeling rond 20 uur in het Kultureel Centrum 
te Ooigem Organizatie Vlaamse Vnendenknng -Ter Leie» 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Brugge 
Te begeven in het algemeen zie
kenhuis Sint-Jan te Brugge: 
— een plaats van adjunltt-ge-

neeslieer-reumatoloog; 
— een plaats van geneesheer-in

ternist met bewijzen van bij
zondere bekwaamheid in de 
geriatrie, 

— een plaats van adjunl(t-ge-
neesheer voor plastische 
heelkunde; 

— een plaats van adjunkt-ge-
neesheer-radioloog; 

— een plaats van adjunkt-ge-
neesheer in de dienst neuro
logie; 

VEREISTE VOORWAARDEN 
1 Voor alle betrekkingen 

a) van onberispelijk gedrag 
zijn, 
b) de burgerlijke en politieke 
rechten genieten, 
c) aan de dienstplichtwetten 
voldoen, 
d) lichamelijk geschikt zijn. 
e) verplichting te Brugge ge
vestigd te zijn, 1 jaar na het 
einde van de proefperiode van 
3 jaar 

2 Bijzondere voorwaarden 
a) voor de reumatoloog er
kend zijn als reumatoloog, 
b) voor de internist geriatrie 
erkend zijn als geneesheer-in
ternist en bewijzen van bijzon
dere bekwtiamheid in de ge
riatrie voorleggen, 
c) adjunkt-geneesheer in de 
plastische heelkunde erkend 
zijn als specialist in de plasti
sche chirurgie, 
d) adjunkt-geneesheer-radio-
loog erkend zijn als specialist 
radioloog en bewijzen van be
kwaamheid in de echografie 
voorleggen. 
e) neuroloog erkend zijn als 
neuroloog 

Stella 

De aanvragen voor de 5 vakante 
betrekkingen met de bewijsstuk
ken van specializatie en van er
kenning, afschrift van diploma 
en curriculum vitae, zullen moe
ten ingediend worden tegen 16 
mei 1980, aan de heer voorzitter 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartui-
zerinnenstraat 4, 8000 Brugge 

(Adv. 92) 

Zoek te huren- propere villa met 
garage, c v. en hof van minstens 
15 a Tel 057/33.34.36. (Adv. 75) 

t7 APRIL 1980 WIJ t l 
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Zitdag 
te Blankenberge 
Volksver tegenwoordiger Raf D e 
C lercq zal in d e toekomst zitdag hou
d e n e lke d e r d e zaterdag van d e maand 
v a n 10 tot 11 u in het lokaal 't Vissers-
huis, de S m e t d e Naeyer laan 29, recht 
tegenover d e tramhalte van het tennis
park 
Provinciaal raadslid Jef Fryns zal in 
hetzel fde k>kaal zitdag houden elke 
zoTKJagvoormiddag van 11 tot 12 u. 
Iedereen is er w e l k o m o m beide man
datarissen zijn problemen voor te leg
gen 
M e n z e g g e het v o o r t 

Izegem 
naar Zangfeest 
I z e g e m trekt o p 2 7 apnl naar 't Z a n g 
f e e s t Kaar ten (met rangverhoging) bij 
Wi l fned Lagae, Neerhofstraat 11 te 
I zegem ( 0 5 1 / 3 0 4 8 7 8 ) 

IK0N1N6 DERI 

JMATRASSENI 
Praseirteert U alles recMstreeks 
nu fabriek naar verbruiker, gratis afgeleverd. 

Koopt rechtstreeks in de fabriek, 
beste kwaliteit is onze grootste reklame 
tegen zeer voordelige prijs. 

MATRASSEN 

BEDDEN ^ 
^ ^ DONSDEKENS 

LAHENSDDEMS 

DEKENS 

OPGELET!! ^ 
ALLES SLAAT 
WEER OP!! 

EN WU... DELEN 
NOG GESCHENKEN UIT!!! 
Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de tabriek 
komen om te welen 

— Hoe men aan een lattenbodem (2 pers.) komt 
voor slechts 1 5 0 0 F 

— Hoe men aan een twee persoons modern 
lux-bed (zonder ressort) komt voor slechts 
1000 F. 

— Hoe men aan een plooibedje (1 pers. - zon
der matras) komt voor slechts 250 F. 

ENZ. ENZ. ENZ. HET IS ONGELOOFLUKÜ! 
En bovenop, zult U weten tioe men aan een GRA
TIS Palingfeestmaal komt 
DAT ALLES ZULT U WETEN NA EEN 
BEZOEK AAN ONZE TOONZAAL!! 

U MOET HET 

v: GALGENBERG 52 
9290 BERLARE 
Op 200 m van de Ri)kssschool 
Besteldienst Kurth 
Tel 052-42 34 00 

ZIEN OM 
HET TE KUNNEN GELOVEN 

A 

Fabriek open dagelijks van 
8 12 u en van 14 19 u 
Zaterdag doorlopend open 8 
Zondag gesloten 
Ingang langs de fabriek 

14 u i 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
m Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vas te breedte van 2fiO m en 
variërend in lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst''' 

Serrebouw 
DEFOnCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1.) 

fmwmmmmmmmmmmmmBXfmmi^mKm!' mimmmmmmmmmmmmimmmmmÊlmmimmmimmmm 

lepel & vork... 
FRITUUR - EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerio 

(Voortkapel) te) 014 213696 

Vraag prifzen voor uw 
feestmenu s 

Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

F e e s t z a l e n 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031-8015 68 

Industriële 
brood- en banketbakkeri j 

Roomijs 

Wlifried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

U I T B E R G E N 
Tel. 091 -67 57 12 

mmmmmmmimmm 

Banketbakkeri j 
AIMTWERPIA 

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 3 8 D r V a n D e P e r e l e i 51 
9300 A A L S T B O R G E R H O U T 
M a u r i t s 6 0 S S Y E J o o s t G O S S Y Ë 
Te l 0 B 3 - 2 t ^ S . 3 3 T e l 0 3 1 - 3 6 5 6 . 5 4 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

^^mmmmmmm'm^lf^ 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

LINDENHOVE 
Beltestraal 49 

1970 HEKELGEM 

Caf« restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderd.-jg gesloten 
Mtiandag dinsdag vrijdag vanaf 15 u 
Zaterdag en zondag v<inaf s mid 
Aig<i 

Tel 053-6637 40 

CORTt 
UW MOFmmts 
Het Koffiehuis der 
Denders t reek 

Kattestraat 20, AALST 

SF^CMUjreT 
vm WArO-S 
müSmOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

£«» Van Laere-M^rcell» Naessens 

Lofeaaf VoJksMnre 

Oontrode ttewwég 49 
9236 Melle 

t«j. e9i-3ao$53 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpfein 5, Brakel 

Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7 

Feestzaai voor al!^ 
geiegenteden. 

Steeds welkom m 

KREKELHOF 
Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. GOOIK 

Tel 054 /334857 

Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
« EDELWEISS » 

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 
Tel 02/76745 76 

Al le feeste l i jkheden 
Moge l i jk f ie id tot huren van 

bes tekken 

Bent u van A a l s t ' 
Komt u naar A a t s t ' 
Altijd w e l k o m in cafe 

IN DE OOIEVAAR 

btj Jef Micfiiels 

Hopmarkl 9 
9300 ABISI Tel 053 775074 

S P E C I A L I S T V O O R 

A l U W F E E S T E N 

f x r / ' ^ Verzorgde k^ker t 
\MmlM] Demokratiscf'e prifzen 
\ V _ _ , ^ Uitge'ezert dienstbetoon 

Kess&l&leenweg 38 
2260 Ni))en - Tel 031 /8188 ' t l 

VOEDING «DE POLDER. 
Polderstrnnt 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

R e s t a u r a n t - s n a c k -

t e a r o o m 

p v b a S E L S 

Turnfioulsebaan 288-290 
2200 Borgerfiout (naast cine Roma) 
Tel 031/363192 

1 7 0 Z i t p l a a t s e n - z a a l v o o r 

f e e s t e n ( ± 4 0 p e r s ) 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder -
Specialiteit gerookte vis 

Schoo ls t raa t 52 , 
Kape l l e -op -den -Bos 

Tel 0 1 5 / 7 1 19.40 
Feestbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u. 
Woensdag gesloten 

Drank- en eethuis 

« WALTRA « 
Arduinkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de Waltra 
1 Vlaams in t hart van Brussel 
2 Je kan er alti/d parkeren 
3 Je kn/gt er alti/d wal Ie eten 
4 De pri/zen zi/n sociaal 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstraat 376 WEVELGEM 
Tel 056/4129 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Recf istreeks van invoerder 

Toeganketijk 
vrijdag van 17 tot 20 u 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

^^mmmmifff 

't IS een speehdtst 
zoek hem <ffi 
voor vi*es of imSfifs 
de BeaoYMndse p»$^ 
'tis de meest yerteethére 
de meest kkissieke, 
de beste 

M a a k o o k eet>s k e n n i s m e t 

d e g e z e l l i g e s f e e r in 

C a f e - R e s l a i i r a n t 

SE«UfTERStiBF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMS0ONK 
Tel.: 0tS-71.t5,4& 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep, goulachesoep, jagers
soep, keukenkruiden en 
specen/en. 

Schapenstraat 43, 2200 Borger-
houL Tel 031/36.0045 

Middenstanders, hier de aanbevolen ruimte 
voor uw publicitaire boodschap 

Praat er eens over met onze advertentieman 
Karel Severs (02-219.49.30 - 02-356.78.44). 

Herbert t STAMPKOT 
St-Wteri».Latem, 2 W A L M 

Soerenferood - H e s p - K a a s 
Tef, 0 5 5 - 4 9 9 4 7 6 

M M E L gMtOlMO. 

Vtmt» wM>M*r ZwtifiAHMli». 

DE P U S 
GEBBOEDERS 
t a m b r « « c k & t r « a t 8 9 
9 9 2 0 0 U P £ G E M 
UI fl52/2tt«.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks inv<>*r Duitse 

en l=r«nsB wijnen 

^astftoC i e SCcî er 
2152 WeeheidwiMide 

Oagnwnu van 12 tot I 4 u . 
Cztr» zondagmenu. 
T e l 031/21.07.12 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittcrenvy^ 2 

Tel 011-463451 

Uitsluïtönd 
Vlaattise bieren 

Maandag gesloten. 
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Zóboorfhef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vornngeving 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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Paul Rock : 
« Niet elke VdB is pensendraaier» 

TIENEN. — «Behoorde mijn overgrootvader bij één of ander regiment 
in het leger van Napoleon? Is er in de familie destijds een ongelukki
ge loteling geweest? Is er een voorzaat die tijdens de Boerenkrijg ge
vochten heeft tegen de Sansculotten? En, als ik Vanden Boeynants 
heet ben ik dan echt noodgedwongen familie van de bekende Brus
selse pensendraaier_7» 

Sinds '64 hebben een paar duizend families mekaar gevonden bij de 
Vlaamse Vereniging voor Famitiekunde ( W F ) , die dit weekend in 
Brussel aan haar derde lustrum toe is. 

In deze vereniging, en vooral in een vijftiental plaatselijke kernen, 
wordt dag-op-dag de geschiedenis van de kleine man geschreven en 
opnieuw samengesteld. In zoveel schoolboekjes wordt haarfijn de 
(verbloemde) levenswandel van adellijke families uit de doeken ge
daan, maar nauwelijks wordt een wenk gegeven om de geschiedenis 
van de eigen familie na te pluizen. 

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, die in Antwerpen een cen
trum voor familiegeschiedenis openhoudt, verheugt zich evenwel in 
een almaar groeiende belangstelling. Momenteel hebben zich 2.500 
gezinnen als l id van de W F aangemeld. 

Paul Rock, voormalig kabinetschef 
van Staatssekretaris Vic Anciaux en 
tot voor kort topambtenaar bij het Mi 
nisterie van Nederlandse Kuituur, 
werd door wijlen senator Leo Vanac-
kere aangezocht om het voorzitter
schap van de W F over te nemen. 
Paul Rock was reeds eerder fel geïn
teresseerd in het grasduinen in doku-
menten om op basis van familiear
chieven een stukje sociale geschie
denis bijeen te sprokkelen. 
Paul Rock: -De Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde is zeker niet enig in 
haar soort Maar we worden wel als 
kontaktpersoon fel begeerd door ge
lijksoortige organizaties in Nederland, 
Frankrijk, West-Duitsland. Groot-Brit-
tannië en de Verenigde Staten. 
Hoewel het er ons op de eerste plaats 
om te doen is om zoveel mogelijk fami
lies ertoe aan te zetten in hun vrije tijd 

— en dus onvermijdelijk voor een stuk 
amateuristisch — kleine bouwstenen 
van sociale geschiedenis bijeen te ra
pen, hebben we mettertijd de faam ge
kregen van zeer degelijk wetenschap
pelijk werk. Hoewel amateuristisch, t>e-
drijven wij evenwel hoedanook ge
schiedenis; die professionele ingesteld
heid wordt ons vanuit het buitenland 
benijd.' 

Achter potdichte deuren 
— De Vlaamse Vereniging voor Fami
liekunde hoort thuis in de clubjes 
voor vri jeti jdsbesteding die nimmer 
door universitaire vorsers kunnen 
vervangen worden-? 

Paul Rock: 'Wat het onderzoekswerk 
betreft mogen we zeker niet overchij-
ven. Veel families putten hun informatie 
uit rijkelijk gestoffeerde archieven in 
Brussel en elders. Maar het zal door ge
schiedkundigen wel toegegeven wor
den dat publikaties als 'De Vlaamse 
Stamboom' en het 'Vlaams Kwartier-
statenboek' hun onvervangbare histo
rische waarde hebben. Evenwel is hiet 
onze vereniging op de eerste plaats om 
iets heel anders te doen: middels de ar-
chivarische t)eslommeringen en het mi
nutieus opzoekingswerk verzorgen we 
tevens, en vooral, een belangrijke so
ciale aktiviteit Aan akademische bijeen
komsten, zoals ons vijftiende kongres 
dit weekend in Brussel, kan men een 
vertekend beeld overhouden van onze 
VVF-werking. Terwijl dit soort jaarlijkse 
bijeenkomsten onmiskenbaar als mani
festatie van nut is — al was het maar 
om de professionele ernst van onze 
werking te onderstrepen — zijn er 
maandelijks zoveel andere ontmoetin
gen van VVF-leden. 
Meer om meer zijn er her en der in 
Vlaanderen verrassende bijeenkom
sten van families. 

Zo bijvoorbeeld komt weldra in Lim
burg de familie Moors bijeen; dit feest-
gebeuren zal wellicht 700 mensen die 
aan mekaar verwant zijn bij mekaar 
brengen. 

Je moet zoiets meemaken om te besef
fen dat familiekunde (napluizen van 
verwantschappen, opmaken van kwar-
tierstaten) véél meer is dan een indivi
dualistisch binnenskamer-gebeuren.' 

— All icht is zo'n festijn niet de aller
eerste drijfveer voor mensen om met
een aan familiekunde te gaan doen? Is 
het niet op de eerste plaats een amu
sante vorm van vri jeti jdsbesteding — 
bij voorkeur voor intellektuelen — zo
als anderen zich bezig houden met 
postzegels of met pitjesbak-7 
Paul Rock: 'In onze 15 plaatseKjke af
delingen of kernen vinden mensen van 
divers pluimage mekaar; en zo hoort 
het ook. We zijn aAss behalve een ckjb-
je van InteHektuelen 
Een vrijetijdsbestechTg is famXekunde 
zeer zeker, maar het kan voor velen 
mettertijd een fSnk stuk bedrijvigh&d 
wordende — positief bedoeld — een 
kleine verslaving wonh. 
De motieven om aan famÊekunde te 
doen zijn uiteenlopend. Sommige men
sen beginnen, bij gelegenheid van de 
aangifte van een geboorte, vragen te 
steMen over hun antecedenten 
Interesse voor de werUng van onze 
vereniging groeit ook ive/afe mensen 
met eermUde famÊenaam getx>&d ge
reken door de vraag of ze enig ver
wantschap hébben. 

het oude gemeentehuis van Handzame 
(in de fusiegemeente Kortemark) als 
WF-centrum te kunnen inrichten. 
Maar, hoewel geen mens onvervang
baar is kijken we nu wel aan tegen tiet 
grote probleem om tiet werk van Mh 
chiel Mispehn en Leo Vanackere op 
eenzelfde getrouwe en vooral even be-
roepsijverige manier voort te zetten. 
Dat is niet meteen gemakkelijk.' 
— Uw derde lustrumkongres heeft 
niet toevallig plaats in Brussel? 
Paul Rock: 'Onze jaariijkse kongres-
sen grijpen telkens in een andere pro-
virKié plaats. Normaal zou nu Hasselt 
aan de beurt komen. Maar na die ket
terse Millenniumviering, met de bijho
rende historisch-vervalsende tentoon
stelling over Brussel als Franse stad, 
konden wij bezwaariijk de uitdaging 
ontwijken om oris derde lustrum-bij-
eenkomst in de fmofdstad te houden. 
Ons eerste, zesde en elfde kongres 
greep destijds plaats in Brussel Dit jaar 
pakken we uit met een aantal lezingen 
en verwijzingen naar Brat>antse en 
Brusselse archieven, die voor velen re
velerend kunnen zip. 

Familiekunde boeit 
een pciar duizend gezinnen 

Anderen beginrten gemeenUhuaen ai 
te topen om te achterhalen waar de fa-
milie in de voorbije decerwm dan wel 
gewoond heeft 
En uiteindelijk is er de algemene bÊjven-
de interesse naar de oorsprong van de 
familienaam. 
Jonge mensen gaan hiervoor op speur
tocht En voorzeker zijn er veel gepen-
doneerden die 'm fujn vrije tijd graadui-
nen in familiedokumenten' 

— Behalve het pretgevoelen brengt 
het historisch toch niet zoveel bi j te 
achterhalen of die over-over-grootva-
der van die familie destijds nog ge
vochten heeft tegen de Sansculotten? 
Paul Rock: 'Het vrijeüjdselement op 
zichzelf heeft een aairzienS^e maat
schappelijke waarde. Maar, er is nog 
veel meer Door tal van initiatieven inza
ke familiekunde te bundelen brengen 
wij txHJwstenen samen die goed zijn 
voor een merkwaardige fiistoriek van 
de handel en wandel van 'de kleine 
man: 

Wij zijn precies een vereniging die er
toe bijdraagt om de vertrouwde elite
geschiedenis te doorprikken. Dat gaat 
niet gepaard met veel omhaal, maar 
menig archivaris vertoont wel interesse 
en niet zelden ontzag voor onze bijdra
ge. 
Op zichzelf kan bijvoorbeeld het zoe
ken naar een heraldisch familiewapen 
een elitaire bedoening blijken, maar uit
eindelijk worden bij dit speurwerk be
langrijke sociologisch-historische gege
vens verzameld.' 

— De W F is nogal goed bekend door 
onder andere de radiopraatjes van 
Michlel Mispelon. 
Paul Rock: 'Onze vereniging is de 
jongste tijd hard in rouw gedompeld. 
Voorzitter Leo Vanackere ging heen. 
En het plotse afsterven van ons trek-
paard Michiel Mispelon kwam zo mo
gelijk nog pijnlijker aan; vooral omwille 
van het brutaal heengaan. 
Wat zowel Vanackere als Mispelon op 
het gebied van familiekunde hebben 
gepresteerd is enorm. Dank zij hen zijn 
momenteel vier VVF-trefcentra in Ant
werpen, Oostende, Brugge en Handza
me. Het was een enorme aanwinst om 

Zo zé! de VUB-professor Els Witte een 
historisch perspektief schetsen van 
(het prot^eem) Brussel 
We gaan ook grasduinen 'm het mu
seum van het leger; archivaris Wijffels 
is trouwens VVF-voorzitter. 
We nemen ook een onverwacht tjrede 
lajk in tiet archief en de txljhoteek van 
de 'Raad van Adel', een ardvefdienst 
Ijij het ministerie van tiuitenlandse za
ken. 

Dit archief txvat niet alleen enorm 
btoeiende dokumentatie over de adel, 
maar omvat tevens alle vermekiingen 
van eretekens en onderschexlingen 
voor diverse prestaties (twintig jaar Iki 
van de dorpsfanfare); hier ligt duidelijk 
een nog teveel miskende historische 
t}ron voor sociale geschiedschrijving. 
We stelden ook aan de archivaris van 
het OCMW-Brussel de vraag om het al
daar opgetx>rgen archief te raadplegen 
en op ons kongres een lezing terzake 
te brengen (over de 'ArmentafelS'.J, 
maar de archivaris kent geen woord 
Nederlands en weigerde zelfs om op 
ons kongres te spreken met simultaan
vertaling. 
Dit incident toont aan dat niet weinig ar
chieven in dit land nog immer zowel 
voor historici als voor de gewone man 
bewaard worden achter potdichte deu
ren. Maar zulks is voor ons een uitda
ging-te-meer om onze opzoekingen in
zake familiekunde voort te zetten.' 

(hds) 

Klim ook eens in uw stamboom. Dat kan 
door kontakt op te nemen met het WF-
centrum voor familiegeschiedenis, Wol
straat 39, Antwerpen 2.000. Tel. 031-
31.75.59. 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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