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35.000? 40.000 ? 45.000? In ieder 
geval: tienduizenden verleden 
zondag te Gent, ondanks de 
haastige organizatie en de strie
mende voorjaarsstorm. 

Heel veel jeugd, heel veel onge
duld, en stijgend radikalisme. Een 
verwittiging die niet over het 
hoofd kan gezien worden. 

Een onmiskenbaar Vlaams feit, 
precies op het ogenblik dat een 
formatieberaad begon dat weer 
maar eens geen rekening wil 
houden met het feit Vlaanderen. 

Zie bIz. 8 en 9 



OPIMI6S 

«GESEPONEERD-

Met verontwaardiging en verbittering 
heb ik kennis genomen van het ant
woord van de minister van justitie aan 
senator Van Ootegem over de schiet
partij te Wervik na de betoging voor 
een Vlaamse school te Komen. Ik werd 
er door Waalse rijkswachters op 
Vlaams grondgebied neergekogeld. 
De klacht tegen de geïdentificeerde 
rijkswachters werd volgens het ant
woord van de minister «geseponeerd» 
of ter zijde gelegd. Het onderzoek 
over deze moordpoging wordt dus ge
staakt De schuldigen worden niet ver
volgd, omdat niet kon worden uitge
maakt wrens kogel mij kwetste. 
Worden dan alle bewijzen, getuigenis
sen, foto's en films door het gerecht als 
waardeloos of te verwaarlozen be
schouwd? 
Moeten deze door haat bezielde men
sen die zonder de minste aanleiding, 
onmeedogend en koelbloedig op de 
Vlaamse jongens schoten niet in groep 
worden vervolgd? 
Waarom werd het onderzoek toever
trouwd aan het parket van Doornik, 
terwijl de feiten zich voordeden op 
Vlaams grondgebied? Was het niet 
van in den beginne de bedoeling aan 
de klacht geen gevolg te geven? Maar 
kom, mijn wonde is geheeld. De 
Vlaamse mensen in Komen blijven 
echter verdrukt en onderdrukt 
Wanneer komt de school er eindelijk? 
En wat gedacht over de terreur in de 
Voer? Laten de slachtoffers zich geen 
illuzles maken. Happart, Grosjean en 
Snoeck zullen nooit worden vervolgd... 

G. Van Der Biest 
Zandbergen 

Red.: Wij begrijpen maar al te best de 
verontwaardiging van Gustaaf Van 
Dor Biest en «luiten ons bi) zl|n 
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klachten aan. Ondertussen vernamen 
wij dat senator Van Ooteghem het bij 
dit antwoord niet zal laten en het dos
sier van de nylonkogeis warm houdt 
In zijn rubriek op biz. 4 komt dio Ge-
nes uitvoerig terug op de Waalse 
schietpartijen naar Vlamingen. 

IRMA LAPLASSE 
Voor vele jongere lezers van «Wij» 
klinkt de naam van Irma l^plasse mis
schien niet zo vertrouwd in de oren. 
Maar voor de duizenden zogenaamde 
repressieslachtoffers is zij het sym
bool van het protest tegen het on
rechtvaardig repressie-apparaat na 
septemlTer 1944. 
Op 30 mei a.s. zal het 35 jaar geleden 
zijn dat deze Vlaamse huismoeder te 
Brugge door vrijwilligers van de Belgi
sche rijkswacht werd gefusilleerd (in 
1945 en in de rugl). 
In 1949 werd haar in de gevangenis bij
gehouden dagboek gepubliceerd met 
een voorwoord tegen de toenmalige 
PSOCVP-minister Charles du Bus de 
Warnaffe (voorwoord door journalist 
Louis de Lentdecker). 
In 1970 publiceerde Karel Van Isacker 
een paar geruchtmakende boeken om
trent het dossier Irma Laplasse. 
De toenmalige socialistische minister 
van Justitie A, Vranckx belegde een 
vergadering in zijn kabinet waar men 
tot het besluit kwam dat er nergens be
slissende argumenten voor de schuld 
(verklikking en verraad met het sneu
velen van gewapende verzetsleden tot 
gevolg) van deze Vlaamse huismoe
der. Er werd toen aan het krijgsaudito-
riaat opdracht gegeven een totaal 
nieuw gerechtelijk onderzoek te begin
nen. Nu bijna 10 jaar later, lijkt dit on
derzoek wel vergeten, want noch de 
journalist noch de professor die de 
stoot gaven tot een herziening schij
nen iets nieuws te hebben vernomen. 
Is het niet hoog tijd dat onze VU-parie-
mentairen, die zetelen in de kommis
sies van Justitie (volksvertegenwoor
diger Baert in de Kamer en senator 
Rob Vandezande in de Senaat) eens 
de katolieke minister van Justitie, de 
CVP'er Van Elslande (ook Charies de 
Bus de Warnaffe was kristen-demo-
kraaO aanporren om over dit in 1970 
isegonnen onderzoek uitsluitsel te ge
ven. V.D., St-Martens-Latem 

NOODKREET 

Natuuriijk is het een gevaariijke gok 
om op te komen voor stemrecht van 
de vreemdelingen bij gemeenteraads
verkiezingen (Wij-interview met Lode 
Van Loock van 10 april); al was het 
nog maar omdat de Brusselse Vlamin
gen hierdoor meteen politiek van de 
kaart dreigen geveegd te worden. 
Maar, ik erger mij van langsom meer 
aan de politieke desinteresse ten aan
zien van het lot en de sociale toekomst 
van de vreemdelingen; niet alleen in 
Brussel, maar ook elders in ons land. 
Binnen enkele jaren, zo vrees ik, zal het 
sociale drama van de gastartjeidersge-
zinnen (bij gebrek aan tijdige politieke 
interesse) een diepe wonde slaan in 
onze samenleving. 
Daarom ben ik gelukkig met uw inter
view in «Wij» waarin dit enorm maat
schappelijk probleem wordt gemeld. 
Immers, diegenen die zich met de op
vang van gastarbeidersgezinnen be
zighouden, onder meer Paul Steels 
van de Molenbeekse «Foyer» zien de 
konfliktstof groeien. 
Paul Steels heeft zopas een noodkreet 

geslaakt die in de dagbladpers nauwe
lijks aan bod is gekomen. Wél is er gro
te interesse voor zijn «Foyer» bij gele
genheid van koninklijk bezoek... 
De heer Steels, die tijd noch moeite 
spaart voor passende integratie van 
de «tweede generatie» van gastart)ei-
ders, heeft de politici zopas in klare be-
woordingen gewaarschuwd: «De kin
deren van gastarbeiders worden psy
chologisch vermoord. Ze horen ner
gens thuis. Van hun ouders vervreem
den ze en door Belgische klasgenoten 
of buurvrlenden worden ze evenmin 
aanvaard. Ze voelen zich verlaten, 
ongelukkig, en durven niet aan een 
goede toekomst denken...» 
Uit een enquête blijkt de totale ontwor
teling van deze straatkinderen. In het 
mededelingsblad van de B'-usselse 
Welzijnszorg lees ik dat Paul Steels 
stilaan ten einde raad geraakt- 'Indien 
de beleidsmensen hun verantwoorde
lijkheid tegenover de migratie en de 
talloze onschuldige kinderen niet op
nemen, zal ik alle korrsspondentie en 
professionele informatie die ik bezit 
openbaar maken.» 
Als Vlaamsnabonalisten mogen wij 
deze minderheidsgroep, en zeker de 
tweede generatie van gastarbeiders, 
niet aan hun triest sociaal lot overiaten. 

M.P., Brussel 

LANDEN 

Ik las in Uw weekblad dat VU-senator 
Wim Jorlssen een wetsvoorstel heeft 
uitgewerkt om de gemeente Landen 
over te hevelen naar de provincie Ün> 
burg. 
Deze gemeente zou, aldus de senator, 
afgestemd zijn op St-Truiden, zowel 
op sociaal, ekonomisch en karakterieel 
vlak. 
Als het alleen om deze dingen te doen 
Is, vraag ik mij af of onze senator een 
opiniepeiling heeft gehouden. Het is de 
vraag of de Isevolking in kwestie wei te 
vinden is voor een overheveling, niet 
vergetende wat een aanpassing dit 
zou vergen. Heeft men reeds Isedacht 
hoeveel mensen van deze gemeente 
gaan pendelen naar alle hcüéken van 
het Vlaamse land? Zijn zij werkelijk zo 
afgestemd op St-Truiden en Limburg? 
Zou dit geen afbraak van Vlaams-Bra-
bant betekenen? 
En waar zou het eindigen wanneer 
men op alle hoeken van Vlaanderen 
een gemeente naar een andere provin
cie gaat overhevelen? 
Men zou er beter aan doen Viaams-
Brabant te verstevigen in plaats van 
het af te breken. N.N., Neerijse 

250 JAAR KOLEN 

De BRT-nieuwsdienst verspreidde het 
vrij sensationele bericht over een on
derzoek van de ondergrond in de 
Kempen. Dat onderzoek heeft uitge
wezen dat daar lagen steenkool aan
wezig zijn die de bevoorrading van 
België voor de eerstkomende 250 jaar 
kunnen verzekeren. Deze lagen zou
den reiken van Opglabbeek tot bij 
Turnhout Bovendien werd gezegd dat 
de ontdekte kolen van een biezonder 
vette soort zijn zodat bewerking voor 
het winnen van aardolie tot de moge
lijkheden zou behoren. Het bestaan 
van deze lagen zou reeds van in de ja
ren veertig bekend zijn maar dat dan 
niet aan ontginning werd gedacht om
dat de kolen niet geschikt waren vc or 
de fabrikage van cokes, vertelt het be
richt verder 

Ik keek in mijn dagelijkse krant uit 
naar meer nieuws over dit bericht In 
«De Standaard» van 10 april vond ik 
enkel een niet al te uitgebreid artikel 
onder de titel «Geologische dienst 
start met onderzoek naar steenkool.» 
Niets daarin over die 250 jaar, noch 
over de niet-geschiktheid voor de fa
brikage van cokes. 

Eén ding vooral trof mij e•^ verdient 
uw verder onderzoek: in de jaren veer
tig werd dus over de ontginning van 
steenkool op onze Vlaaase grond 
vooral en in de eerste plaats beslist 
over de geschiktheid daarvan voor de 
Waalse metaalnijverheid in de vorm 
van cokes. Naar het Vlaamse Iselang 
werd niet gekeken. Laat ons nu maar 
waakzaam zijn dat de ontginning van 
de vette kolen ten voordele van ons 
eigen Vlaanderen geschiedt 

L.D.S., Antwerpen 

HET ZANGFEEST 

leder jaar trekken duizenden Vlamin
gen opnieuw naar het Vlaams Natio
naal Zangfeest om er met overtuiging 
hun Vlaams Nationaal bewustzijn uit te 
zingen. 
Toch stellen zich hierbij enkele vragen. 
Sinds drie jaar heeft het ANZ het Am
nestielied en een lied voor de Voer (op 
muziek van A. Preud'homme) in zijn 
bezit men vond nog nooit de tijd die 
liederen te programmeren. 
Het Zangfeest staat in het teken van 
A. Rodenbach, die ooit dichtte «Waar 
leeft een volk nog zonder taal? In 
Vlaanderen! Waar leeft een volk van 
apen, kaal? In Vlaanderenl» Op muziek 
gezet door A. Preud'homme. 
Ook dat lied ontbreekt op de hulde ge
bracht aan de Vlaams-revolutionaire 
dichter-student 
Het amnestielied (muziek A. Preud'
homme) melodie en tekst is te verkrij
gen door storting van 100 fr. op prk. 
000-095964-31 A. Preud'homme te 
3500 Hasselt 
Het 45-toerenplaat8Je met o.a «De 
Stoere Voer» kan besteld worden 
dÓOfr.) bij Limburgia-Records. Eerw. 
frater Gustaaf, Fratershuis, Borggra-
vestraat 3500 Hasselt 

V.D., St-Martens-Latem. 

GASTARBEIDERS 

Groot was mijn verbazing, verbijste
ring en verontwaardiging bij het lezen 
van het vraaggesprek. «Een half mil
joen politiek onmondigen in Brussel» 
(«Wij» van 10 april j.l.). Akkoord met 
een zinsnede uit de inleiding «de migra
tie en de integratie van vreemdelingen 
is immers een zere sociale en politieke 
plek gebleven», maar helemaal niet ak
koord met het toekennen van politieke 
rechten... zoals aan andere politieke 
minderheden, waarbij de Vlamingen in 
Brussel met vreemdelingen worden 
gelijkgesteld I 
Hoe is het mogelijk het probleem van 
de gastarbeiders op één niveau te 
plaatsen met de toestand van de Vla
mingen in Brussel, die zich op eigen 
eeuwenoude Vlaamse grond bevin
den, waar ze altijd thuis hoorden? Het 
verblijf van vreemde gastarbeiders is 
inderdaad een prangend probleem dat 
moet aangepakt worden vóór het te 
iaat is. Het is niet gezond een kulturele 
en, wat sommigen betreft, etnisch to
taal verschillende tjevolking ongebrei
deld te laten aanzwellen en geen maat-
ragelen te treffen om een terugkeer 
naar hun eigen geboorteland te bevor
deren, op een menselijk verantwoorde 
manier Dat spreekt vanzelfl 
Akkoord dat deze mensen werden ge
bruikt en (misschien) misbruikt waar
voor ze moeten vergoed worden, 
maar men make van Vlaanderen geen 
nieuwe smeltkroes! 
Ik weet dat het gewraakte artikel niet 
de weergave is van een partijstand
punt maar het is niet verantwoord de 
indruk te wekken dat dit wel zo zou 
zijn. Wanneer gaat de redaktie toch 
eens vóór en tegen afwegen alvorens 
artikels te publiceren, die onze partij 
meer kwaad dan goed doen? 

M.S., St-Ulriks-kapelle. 

Red.: Een interview is nimmer een re-
daktioneel stanpunt Een paar hon
derdduizend vreemdelingen zijn ook 
mensen-van-bij-ons. 
De heer Van Loock verklaarde in het 
interview: «Ik wil de Vaamse ge
meenschap (in Brussel) niet in haar 
politieke rechten gelijkschakelen 
met de vreemdelingen. Dat is het wat 
precies het huidig politiek beleid wél 
doet» 

^•Deze week in ^M 
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Is er aardgas in Wallo
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De regering, het verhaal van informateur Willy 
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over de wereld van de stations/Dustin Hoff
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Nu is het genoeg 
Een grotere afstand dan die gaapt tus
sen de 40.000 betogers te Gent en het po
litiek gehaspel aan de Lambermont-
straat is nauwelijks denkbaar. 
Er stapten verleden zondag tienduizen
den door de straten van Gent, bijeenge
roepen voor een haastig georganizeer-
de betoging, niet afgeschrikt door de 
voorjaarsstorm die hen om de oren 
sloeg. Alleen een krachtige draaggolf 
op een sterke onderstroom kan zo'n 
massa bijeenbrengen. De 40.000 te Gent 
vertegenwoordigden honderdduizen
den in Vlaanderen. Voor wie het genoeg 
is! 
Het stijgend ongeduld, na meer dan een 
dozijn jaren communautair geknoei, 
uitte zich in de radikalizering van de be
toging. Het is geen toeval, m a a r een dui
delijke wetmatigheid dat de Vlaamse 
beweging zou radikalizeren van zodra 
zij de gevolgen van de grondwetsherzie
ning van 1970 (het werk van de drie tra
ditionele partijen) in al hun rampzalig
heid zou kunnen overzien. Tien jaar na 
datum is de Belgische politiek nog altijd 
niet verder geraakt dan het fatale arti
kel 107 quater. Het is vooral tegen deze 
drieledigheid, tegen de prioritaire zorg 
met dewelke eerste minister Martens en 
nu ook weer formateur Martens ze wil 
behandeld zien, dat te Gent werd storm 
gelopen. 
Naast de slogans is er de direkt-politie-
ke boodschap van de betoging. Het is nu 
genoeg met het vastkoppelen van de 
drieledigheid aan iedere sociaal-ekono-

mische of financiële saneringsmaatre
gel. Er moet in Vlaanderen een breed 
krisisberaad op gang komen, waarbij 
niet alleen de politieke partijen m a a r 
ook de sociale en ekonomische groepen 
en de Vlaamse strijd- en kultuurvereni-
gingen betrokken zijn. De dringende 
staatshervorming is zaak van heel het 
Vlaamse volk. Het definitief gesprek 
van gemeenschap tot gemeenschap kan 
er slechts komen na een breed Vlaams 
krisisberaad. 

Wat zich deze week afspeelt aan de 
Lambermontstraat, in de ambtswoning 
van Wilfried Martens, is in alle opzich
ten het tegenovergestelde van wat in de 
Gentse betoging tot uitdrukking kwam. 

De formateur probeert opnieuw een re
gering te vormen rond de koppeling van 
de staatshervorming aan de sociaal-
ekonomische en financiële problemen. 
Ondanks haa r uitdrukkelijke belofte 
van nog m a a r pas een paa r weken gele
den, volgens dewelke de staatshervor
ming zaak van het parlement zou zijn, is 
de CVP terug aan tafel gaan zitten om 
— onder Waalse druk — een haastig ge
sprek over de definitieve staatshervor
ming te voeren. Zonder enig spoor van 
Vlaams overleg! Het is geen toeval dat, 
op de éne enkeling Bascour na, alle 
mandatarissen van de drie traditionele 
partijen verleden zondag te Gent ver
stek lieten gaan. Er gaapt een afgrond 
tussen dat wat zij in 1970 verbrod heb
ben, wat zij in de praktijk vandaag dul

den en dat wat leeft bij de tienduizenden 
betogers. 
De mensen in Vlaanderen willen, dat nu 
sociaal-ekonomisch en financieel orde 
op zaken wordt gesteld. De luttele 
maanden die daarvoor nodig zijn, moe
ten besteed worden aan een intern 
Vlaams krisisberaad. Slechts d a a r n a 
kan en moet, zonder verder uitstel, het 
definitief gesprek van gemeenschap tot 
gemeenschap gehouden worden. 
Mijnheer André Cools wil het anders? 
Maar dat is juist de hemeltergende 
schande van 150 jaar België, dat ene 
mijnheer André Cools nog altijd zijn 
voorafgaandelijke voorwaarden mag 
stellen. En dat er nog altijd een Vlaamse 
formateur bereid gevonden wordt om 
de agenda van mijnheer Cools te aan
vaarden. 
Wat van de heer Martens kon en moest 
gevraagd worden nadat hij mislukt was 
met zijn poging tot drieledigheid, was 
vrij eenvoudig: de soep uitlepelen die 
hijzelf gekookt had, aanblijven met een 
kortlopend programma ter bescher
ming van de frank en het werk van de 
burgers. Tot wanneer, na Vlaams krisis
beraad, in het najaar de tijd zou aange
broken zijn voor het definitieve werk. 
Maar de heer Martens is al zo ver ver
wijderd van de Vlaamse Beweging, 
waaruit hij nochtans gegroeid is, dat hij 
doof blijkt te zijn voor de vier nochtans 
korte en duidelijke woorden, die het 
motto waren van Gent: nu is het genoeg! 

tvo 

Het «neen» van 
Lindemans 
Er is vroeger al op gewezen dat 
de zes neen-stemmers en de 
twee onthouders in de CVP-se-
naatsfraktie niet allen gedreven 
werden door dezelfde motie
ven. Van de door een Vlaamse 
overtuiging ingegeven houding 
bij mevrouw D'Hondt tot het 
neo-unitarisme van Jan De 
Meyer is niet alleen een hele 
stap, maar een hele wereld. 

Neen-stemmer Leo Lindemans 
heeft in een interview met de 
«Gazet van Antwerpen» zijn 
motieven uiteengezet. In hoofd
zaak stemde hij neen, omdat hij 
de waarborgen voor de Brus
selse Vlamingen onvoldoende 
achtte. In dit interview laat hij 
echter ook verder in zijn kaar
ten ki jken: «In 1951 heb ik in 
«Streven» nog gepleit voor een 
decentralizering naar de pro
vincies toe. Ik stel vast dat dit 
standpunt, dat ik voorbijge
streefd achtte, thans in ver
schillende kringen weer de kop 
opsteekt. En inderdaad, waar
om zou men de mogelijkheid 
niet onderzoeken?» 

Leo Lindemans is altijd een ge
matigd Vlaamsgezinde ge
weest. Maar in zijn opvattingen 
over de staatshervorming blijkt 
hij niet eens zo ver af te staan 
van het unitarisme van prpfes-
sor senator Jan De Meyer. 

Sterke taal van 
Verhulst 
De redevoeringen die verleden 
zondag op de Vrijdagmarkt uit
gesproken werden, droegen, 
net als de betoging zelf, de 
stempel van een voortgeschre
den radikalizering in Vlaande
ren. 
Davidsfonds-voorzitter Clem 
De Ridder heeft van oudsher 
federalistische taal gesproken. 
Willemsfonds-voorzitter pro
fessor Adriaan Verhulst verde
digde een paar jaar geleden 

nog vri j unitaire standpunten. 
Aan zijn redevoering is dan 
misschien ook het duideli jkst 
de evolutie in de Vlaamse gees
ten te meten: «De Vlamingen — 
of liever de Vlaamse politieke 
partijen — hebben ongelijk 
bang te zijn dat België barst: 
het is toch duidelijk dat dit land 
al 150 jaar bestaat, dank zij 
Vlaamse onderdanigheid, min
derwaardigheid en lankmoedig
heid. Indien de Franstaligen de 
eerste keer dat Vlaanderen in 
dit land ekonomisch de sterke
re is, dreigen het huis op te bla
zen, dat ze dat dan maar eens 
doen! Het toont aan hoe weinig 
zij om België geven als het niet 
hun taal- en andere privilegies 
waarborgt. Met die 150-jarige 
privilegies — het weze onder 
de moderne vorm van gewest
vorming met drie, faciliteiten, 
inschrijvingsrechten enz. — het 
is nu definitief eens en voor 
goed uit, of het is uit met Bel
gië.» 

Gerio te Gent 
Bij totale afwezigheid van CVP-
parlementsleden in de betoging 
te Gent was er het éne PVV-
parlementslid Bascour. Van 
prominenten uit het socialisti
sche kamp viel er niemand te 
bespeuren, tenzij professor 
Alois GerIo, oud-voorzitter van 
het Vermeylenfonds en gewe
zen rektor van de VUB. 

De aanwezigheid van GerIo 
werd des te sterker opgemerkt 
omdat hij het tijdens de rege
ring Tindemans-ll niet eens was 
met het Egmontkomitee en zich 
de jongste paar jaren dan ook, 
als voorzitter van het Vermey
lenfonds, vri j onafhankelijk had 
opgesteld. 

Hij werd sindsdien aan de lei
ding van hef Vermeylen^fonds 
vervangen, zodat zijn aanwe
zigheid te Gent geen weerslag 
meer kan hebben op het al dan 
niet terug funktioneren van het 
Overlegkomitee der Vlaamse 
Verenigingen. 

Gol voorzitter 
PVV? 

In het PW-part i jbureau is ver
leden donderdag een hartig 
woordje gewisseld tussen 
voor- en tegenstanders van een 
zespartijengesprek. Deze voor-
en tegenstanders waren ge
scheiden niet zozeer door prin
cipiële, dan wel door erg kon-
krete platvloerse elektorale 
overwegingen. De Croo was té
gen, omdat hij hoopt op een 
goede verkiezingsuitslag in de 
Vlaamse Ardennen. Ook Groot
jans was tegen; hij rekent op de 
terugloop van de populariteit 
van Tindemans te Antwerpen, 
om er een persoonlijk sukses 
te halen bij verkiezingen. De 
Clercq, die een gestegen popu

lariteit van Martens bij een deel 
van het Gentse publiek veron
derstelt, was vóór. 
Op eigen kracht zouden de he
ren waarschijnli jk niet door de 
diskussie geraakt zijn. Ze wer
den er echter uit geholpen door 
PRL-voorzitter Gol. Jean Gol, 
die van meet af aan gewonnen 
is geweest voor toetreding van 
zijn partij tot de regering, 
stormde om half zes verleden 
donderdag het PW-par t i jbu
reau binnen om zijn Vlaamse 
geestesgenoten van zijn ziens
wijze te overtuigen. Het duurde 
nog een uur vooraleer het zo
ver was. Maar na dat uur was 
de P W door PRL-voorzitter en 
wallingant Gol murw gepraat 
En liet ze aan Claes weten dat 
het ja was. 
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de week van G e j * 

G^j* 

Met loden voeten 
Op de algemene raad van zijn 
partij haaide André Coois zon
der ai te veel moeilijkheden de 
toelating om de onderhandelin
gen met de l<risten-demol<raten 
en de liberalen te beginnen. Een 
paar weken voordien had de 
PS-voorzitter nochtans voor 
hetzelfde gezelschap verklaard 
dat dergelijke onderhandelin
gen «over zijn lijk» zouden 
moeten gebeuren. 
De taal was thans minder kor
daat, maar even bloemrijk. Dit

maal zegde Cools «dat hij zou 
gaan onderhandelen met loden 
voeten om te diskussiëren met 
de specialisten van de woord
breuk en met de liberalen die 
dezelfde praat vertellen als me
vrouw Tatcher en die van gene
raal Close hun grote man ma
ken». 
Nou, Cools, voor ons hoeft het 
niet, hoor_ 

Breekpunten 
Men kan het vertrouwen tussen 
de onderhandelende drie — of 

moeten we zeggen zes — tradi
tionele partijen meten aan de 
zorgvuldigheid waarmee ze ie
der voor zich een paar dinget
jes opgespaard hebben, die ze 
als breekpunt willen gebruiken 
in voorkomend geval. Van 
Miert en de Vlaamse socialis
ten hebben het, na hun nogal 
beschaamde aftocht enkele 
maanden geleden, plots terug 
over de installatie van de raket
ten voor de middenlange af
stand. De liberalen jongleren 
uiteraard met de fiskaliteit- zo
als ze dat destijds al deden, 

toen ze 25 "/o vermindering van 
belastingen beloofden om die 
belofte de dag na de verkiezin
gen te vergeten. En de CVP is 
waarschijnlijk op zoek naar een 
levensgroot «Vlaams» breek
punt Om te doen vergeten dat 
de hele partij, haar eerste-mi-
nister en 80 "/o van haar senato
ren de drieledige gewestvor
ming van Cools reeds hadden 
geslikt 
Daar zitten ze dan bijeen, loe
rend op mekaar: de drie zoge
naamd «Vlaamse» partijen, die 
in 1970 solidair verantwoorde

lijk waren voor de grendel-
grondwet En voor de daarin 
grondwettelijk vastgelegde 
drieledigheid-

«Voeren Vlaams» 
Op hetzelfde ogenblik dat zich 
verleden zondag te Gent tien
duizenden Vlamingen gereed 
maakten voor de betoging, wa
ren een paar tientallen Luiksge
zinden uit de Voerstreek afge
zakt naar Luik om er te betogen 
onmiddeltijk voor de start van 
de wielerwedstrijd Luik-Bas-
tenaken-Luik. De Voerse wallin-
ganten werden aangevoerd 
door de onvermijdelijke Hap
part die geen Voerenaar, maar 
een Luikerwaal is, en door de al 
even onvermijdelijke scherp
schutter Snoeck die geen Voe
renaar maar van Hollandse 
komaf is. 
Ze hadden een paar vlaggen 
met de Luikse kleuren bij en 
riepen «Fourons Wallons». Ze 
kregen echter lik op stuk van 
een aantal Vlaamse wielren
ners die — blijkens de verslag
geving op het tv-scherm van de 
RTBF — «Voeren Vlaams» 
skandeerden. 

«Geef ons wapens» 
In de betoging te Gent werd 
een spandoek meegedragen 
met als opschrift «Geef ons wa
pens» en als ondertekening 
«Wilfried Martens - Wezem-
beek-Oppem 29.6.1963». 
Zoals wel omtrent iedereen in 
Vlaanderen inmiddels al lang 
weet herinnert deze spandoek 
aan een roemruchte kreet van 
Wilfried Martens aan het einde 
van zijn redevoering bij een 
Vlaamse protestbetoging tegen 
de faciliteiten en cfe verfransing 
van de rand rond Brussel. 
De Waalse krant «Le Peuple» 
ziet dat helemaal anders. Zij ti
telde met grote letters verleden 
maandag, boven zijn verslag 
over de Gentse betogers: «Un 
groupe flamingant a Gand: 
donnez-nous des armes». _̂  
«Le Peuple» stelde anderzijds 
zijn opgeschrikte lezers vlug 
weer gerust: de krant telde 
«slechts» 20.000 betogers-

Het vierde BOSOV-lid 
Op 29 september 1979 werd Gustaaf Van der Biest ambtenaar uit Zandbergen. 
42 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen, op het grondgebied van de Vlaamse 
stad Wervik in de schouder getroffen door een nylonkogel. De kogel werd afgevuurd 
door een Waalse gendarme. Het schot had levensgevaarlijk kunnen zijn: de Wervikse 
geneesheer dr Mahieu, die de schotwonde onderzocht, was formeel Een dergelijk 
projektiel in de hart- of longenstreek of in het gezicht kan dodelijk zijn of vreselijk let
sel veroorzaken. 
Talloze getuigen — zowel t>etogers als toeschouwers en journalisten — konden vast
stellen dat de Waalse gendarmes schoten om te treffen. Ze mikten tussen middel en 
hoofd. Ze hadden trouwens het bevel of de aansporing daartoe gekregen: 'tirez a 
hauteur d'homme, nom de Dieuh. 

Senator Oswald Van Ooteghem, die ooggetuige was van de verwijdering van de ko
gel uit de schouder van het slachtoffer en die het projektiel trouwens overhandigde 
aan het parket, diende een klacht in tegen onljekenden, voor poging tot doodslag. Er 
werd door de VU in het parlement geïnterpelleerd. VU-voorzitter Vic Anciaux vroeg 
schriftelijk om uitleg bij het kommando van de rijkswacht Maar kreeg nul op het re
kwest 
Er scheen de schaduw van de schim van een onderzoek op gang te komen. Een haas
tige wedersamenstelling van de feiten ter plekke werd gevolgd door een even haasti
ge mededeling van de rijkswacht Dat er inderdaad geschoten was, dat het nylonko
gels betrof dat er een twintigtal projektielen werden afgevuurd en dat we-zullen-wel-
zien. 
En wat zagen we ? Het onderzoek werd van het (Vlaams) parket van leper overgedra
gen aan het (Waals) parket van Doornik. Was reeds op zichzelf en op z'n minst een 
verdachte bedoening. De feiten hadden zich immers afgespeeld op het grondgebied 
van de in Vlaanderen gelegen gemeente Wervik. Het slachtoffer én de indiener van 
de klacht waren ijeiden Vlamingen. 

Wat ze in Doornik inmiddels uitspookten, bleef in de allerhoogste mate onduidelijk, le
dere poging om daarover iets te vernemen stuitte op het onveranderlijke antwoord 
"dat het onderzoek nog aan de gang was-. 
De burger Oswald Van Ooteghem wachtte met stijgend ongeduld op het gevolg dat 
aan zijn klacht zou worden gegeven. Met de bedoeling om aan senator Oswald Van 
Ooteghem onmiddellijk opdracht te geven, de dingen hogerop te schoppen. 
De weken tikten voorbij, het werden maanden en er kwam nog altijd niets. De burger 
Oswald Van Ooteghem vroeg dan maar aan senator Oswald Van Ooteghem, een 
parlementaire vraag te stellen aan de achtbare minister Renaat van Elslande en van 
Justitie. 

Van Elslande deed anderhalve maand over het antwoord. En dat antwoord was ver
bijsterend. Het kwam kort vóór de regeringskrisis en dus praktisch op de vooravond 
van een lange periode van parlementaire non-aktiviteit met de onmogelijkheid om te 
interpelleren en de minister een beetje de pieren uit de neus te halen. 
Het antwoord luidde gewoonweg dat de klacht door de procureur des konings te le
per overgemaakt was aan zijn ambtsgenoot te Doornik. Dat het ingestelde onderzoek 
niet heeft toegelaten de betrokken rijkswachter te identificeren. En dat in die omstan
digheden de klacht werd 'geseponeerd-. 
Zodat ze voorlopig al met vieren zijn in de BOSOV: de Bond van Ongestrafte Schut
ters op Vlamingen. Drie sluipschutters in Voeren en een Waalse gendarme. Onbe
kend, deze laatste. Zoals de soldaat die begraven ligt aan de voet van de Kongresko-
lom. Maar dat is, met meer dan 60 procent zekerheid, een Vlaming... 

dio Genes 
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De krisistrein van Chabert... 

is op hol geslagen. 
De kersverse minister van Verkeerswe
zen, de CVP'er Jos Chabert, kondigde in 
september 74 aan «/Vu komen de vette 
jaren voor het openbaar vervoer'. Hij 
kondigde met veel i|ver aan dat hij spoe
dig het kollektieve vervoer zou hervor
men, en vooral het gebruik ervan biezon-
der zou aanmoedigen. 
Terwijl het openbaar vervoer ontegen
sprekelijk een element van bezuiniging 
zou kunnen vormen in de vervoersektor, 
pakte minister Chabert (wat de spoorwe
gen betreft) eind vorig jaar uit met een 
plan van de gemiste kansen: er werd ge
streefd naar een terugschroeven van het 
staatsaandeel van 4,3 miljard in het 
spoorwegendeficit, wat hoofdzakelijk als 
gevolg zou hebben een afdanking van 
6 132 werknemers. 

Een pracht van een bezuiniging alleszins 
het NMBS-deficit inkrimpen, door de uit
gaven van werkloosheid te doen stijgen! 
Al evenzeer in het kader van «de vette ja
ren voor het openbaar vervoer» voerde 
verkeersminister Chabert in januari van 
dit jaar voor het openbaar vervoer een 
tariefverhoging in met 12 ten honderd. 
Deze week nu heeft de Bond Beter Leef
milieu het ministerieel plan bekendge
maakt om vanaf 1 juni de diensten van 
trein, tram en bussen tot de helft terug te 
brengen 
Deze allernieuwste vondst moet goed 
zijn voor een extra-bezuiniging op het 
budget van verkeerswezen met 2,2 pro
cent 
Maar opnieuw wordt hierbij meteen ook 
melding gemaakt van ongeveer 1200 
nieuwe afdankingen, of een aangroei van 
zoveel gerechtigden op werkloosheids
uitkering.. 

Welke posten? 
Stilaan w/ordt het nu wel biezonder goed 
duideliik dat het gelag van de ekonomi-

sche miserie betaald wordt door de gewo
ne burger Bij kraters in de ministeriele be
grotingen wordt gezocht naar gemakke-
lijkheidsoplossingen, terwijl er geen sprake 
IS van fundamentele koerswijzigingen in 
het beleid Zo bij voorbeeld wordt, wat ver
keerswezen betreft, blijvend uitgepakt met 
de drogreden dat het openbaar vervoer 
door de verbruiker onderbetaald wordt 
maar wordt nimmer klare wijn geschonken 
betreffende bij voorbeeld het ekonomisch 
en sociaal nut van miljarden-opslokkende 
metro-investeringen Als gevolg van de re-
geringskrisis is nog immer geen program
mawet goedgekeurd 

Zulks betekent dat het tekort op de njks-
middelenbegroting met nog maar eens 
een aantal tientallen miljarden frank dreigt 
toe te nemen 

Aanvankelijk werd gegokt op «amper» een 
tekort op de lopende rekeningen van 
82 miljard frank Maar, dat bleek vrij spoe
dig een illuzie want de uitgaven voor werk
loosheid bleven toenemen (2 miljard), en 
vooral IS er de oplopende staatsschuld en 
de miljardenuitgave voor de uitgeschreven 
staatsleningen beide goed voor voorlopig 
12 miljard extra staatsuitgaven 
Vandaar dat de ontslagnemende minister 
van begroting het dwingend plan op de re-
qenngstafel gooide om in elk ministerie 
2,2 procent te snoeien in de uitgaven Hoe 
men bij voorbeeld bij verkeerswezen met 
de hakbijl zwaait, is deze week nog maar 
eens gebleken De minister van werkloos
heid kan voor de «bezuinigingen» in de ko
mende maanden opdraaien Anderzijds is 
door de huidige regenngsknsis een 
2,2 pet bezuiniging onmogelijk bij de mi

nisteries van Binnenlandse Zaken, Pen
sioenen, Sociale Voorzorg en de twee mi-
nistenes van Nationale Opvoeding Maar 
bij die vaststelling wordt al evenmin duide
lijk gemaakt op welke posten dan wel — 
indien er de wettelijke mogelijkheden toe 
bestonden — meteen zou besnoeid wor
den 

Geldhonger 
Hoe langer de regenngsknsis aansleept, 
hoe dieper ons land in de miljardenschuld 
geraakt Degenen die nu verkiezingen uit
lokken dreigen met alleen de verantwoor
delijkheid te dragen voor een krisis van het 
regime, maar ook voor een desastreuze 
ontsporing van de op hol geslagen krisis
trein 
Waar tot voor kort nog door beleidsver
antwoordelijken — zowel politieke als eko-
nomische — voor de ekonomische misene 
met de schuldige vinger werd gewezen 
naar de algemene Westerse recessie 
(vooral de invloed van de oliesjeiks en de 
Verenigde Staten) waar een klem en bij 
uitstek export-gencht land als het onze met 
kon aan ontsnappen, is het nu uitkijken of 
die logica in de komende maanden volge
houden zal worden 
Immers een van de knsiselementen, het 
onhoudbaar hoogopgelopen rentepeil, 
blijkt sinds midden vonge weekj af te 
zwakken 
Het IS nog met helemaal zeker of de zachte 
rentedaling (die een aanvang nam bij de 
Chase Manhattan Bank van David Rocke
feller) zich gevoelig zal blijven doorzetten 
Maar, als zulks op het internationale forum 
wél geschiedt dan wijzen financiële ex
perts er nu reeds op dat het voor honderd 
procent van de kapitaalhonger van de 
staatsoverheid zal afhangen in welke mate 
de algemene rentedaling onze ekonomi
sche misene zal helpen verzachten 

(hds) 

Claes kreeg gelijk 
Willy Claes kreeg verleden 
zondag, terwijl er te Gent be
toogd werd, de gelegenheid om 
zowel op het Vlaamse als het 
Waalse tv-scherm nog eens na 
te bomen met enkele journalis
ten over zijn informatieberaad. 
Op een vraag over de beteke
nis van de betoging te Gent 
zegde de gewezen informateur 
«dat geen enkel Belgisch parle
mentslid op zijn plaats is in die 
betoging, evenmin trouwens 
als In de betogingen in de Voer» 
Bi) nazicht In de betoging 
te Gent bleken er geen Belgi
sche en alleen maar Vlaamse 
parlementsleden aanwezig te 
zijn. 

De Belgische hadden blijkbaar 
verbod gekregen van hun par
tijvoorzitters Van Miert en Tin-
demans. 

Navo en 1302 
De Duitse brigadekommandant 
en pantserofficier Franz Uhie 
Wettler heeft een boek ge 
schreven, waarin hij waar 
schuwt tegen de overtechnize 
ring van de Navo-strijdkrach 
ten onder Amerikaanse invloed. 
Hij IS van mening dat de sol 
daat moet geherwaardeerd 
worden. 
Voor deze teorie, die in de prak
tijk goedkoper moet uitvallen 

dan het huidig Navo-geknoei 
met centen, heeft hij een be
wijskrachtig voorbeeld: de 
Slag der Gulden Sporen in 
1302. 
De tankofficier vergelijkt de 
Franse ruiterij met de heden
daagse pantserlegers. Hij is er
van overtuigd dat ook vandaag 
de infanterie, net zoals het 
Vlaams voetvolk van 1302, de 
overwinning kan behalen door 
te strijden op een geschikt ter
rein, met gepaste bewapening 
en met een weldoordachte tak-
tiek. 
Kolonel Uhle-Wettler Is ervan 
overtuigd dat de Navo vandaag 
nog altijd lering kan trekken uit 
Groeninge en dat de Navo no
deloos met centen gooit voor 
peperduur materieel, dat in de 
helft van Duitsland niet kan ge
bruikt worden wegens de 
bodemgesteldheid. 
Wij Vlamingen behalen zelden 
een overwinning. En als dat dan 
toch gebeurt, wordt ze slechts 
met zes eeuwen vertraging in
ternationaal erkend-
Erger dan Hitler 
«De toestand in de Voerstreek 
is erger dan die onder Hitler». 
Dit wordt niet gezegd door en
kele heefthoofden, maar door 
de kalme en bezadigde afge
vaardigden van de Horeca-sek-
tor in Voeren Deze mensen, die 
met heel veel moeite en inspan

ning een stuk toeristische infra-
struktuur in de mooie Voer
streek hebben opgebouwd, za
gen tijdens de paasdagen al 
hun inspanningen teloorgaan 
omwille van het onzinnige sa
menscholingsverbod van meer 
dan vijf personen. 
Hoe onzinnig dit verbod wel Is 
en hoe hatelijk het wordt toege
past, bleek uit een voorbeeld 
dat de Voerense Horeca-men-
sen op hun perskonferentie ga
ven, na een begrafenis worden 
de mensen onmiddellijk uiteen
gedreven, omdat er geen groe
pering mag zijn van meer dan 
vijf personen-
Duur en onveilig 
Het «uit de hand» betalen van 
lonen Is haast overal achter
haald. Zowel prlvé-onderne-
mingen als overheidsinstellin
gen schakelen hoe langer hoe 
meer over op bank- of post-
checkrekeningen. Enkel de vak
bonden blijven zweren bij de uit 
de hand-uitbetaling van werk
loosheidsvergoedingen. Niet 
enkel een voorbijgestreefde, 
maar tevens een dure en onvei
lige procedure. 
Dat blijkt overduidelijk uit het 
antwoord van de minister van 
Tewerkstelling en Arbeid op 
een vraag van kamerlid J. Ga
briels. In de periode van 1970 
tot 1979 keerde de staat haast 9 
miljard uit aan de vakbonden 

om de administratieonkosten 
bij het uitbetalen van de werk
loosheidsvergoedingen te dek
ken. Een duizelingwekkende 
som, die de vraag doet rijzen of 
het echt niet goedkoper kan. 
Uit hetzelfde antwoord leren 
we dat in die periode maar 
liefst 66.582.394 fr. ontvreemd 
werd van de vakbonden door 
diefstal en overvallen op geld
transporten Slechts iets meer 
dan één miljoen werd terugge
vonden. En vermits de geld
transporten van de vakbonden 
niet eens verzekerd zijn, draait 
de gemeenschap eens te meer 
op. 

Magere troost 
Op 25 maart jl. werden te Zee-
brugge weer eens tanks en mu
nitie verscheept voor Latijns-
Amerikaanse landen. De be
stemming was ditmaal Uru
guay. 
Kamerlid W. Kuijpers verzocht 
de bevoegde ministers om uit
leg: beseffen de ministers dan 
niet dat zij met hun wapen ver
koopbeleid stilaan de hoop op 
een demokratisch samenleven 
in Zuid-Amerika bij de onder
drukten vernietigen 7 Hierbij 
verwees hij naar de aanslag op 
de Argentijnse aartsbisschop 
en naar de moorden op de 
aartsbisschop van Salvador, 
tientallen priesters en sociale 
werkers. 

In hun antwoord betreuren de 
ministers de recente gebeurte
nissen die zich in Salvador en 
andere landen hebben voorge
daan en zich nog zullen voor
doen. Zij stellen evenwel dat 
gelijkaardige gebeurtenissen 
zich ook buiten Latijs- en Cen-
traal-Amerika voordoen. Een 
magere troost! 

Vuist daarom 
Kamerlid W Kuijpers drong 
nog maar eens aan op een snel-
ie behandeling van zijn wets
voorstel tot oprichting van een 
onderzoekskommissie betref
fende de omschakeling van wa-
penproduktie naar vredespro-
duktie. In zijn repliek herinnert 
de minister eraan dat de 8 
meest representatieve firma's 
van de wapenindustrie nage
noeg 13.500 personen tewerk-
stellen en dat, buiten de 25 fir
ma's die defensiemateriaal ver
vaardigen, nog 150 andere be
drijven instaan voor de produk-
tie van klein materiaal dat 
gelijkaardig is aan militair ma
teriaal. 

Dat de omschakeling van de 
wapenproduktie een complex 
probleem is, waarbij ook de te
werkstelling onder ogen moet 
genomen worden, beseffen we 
maar al te best Maar juist daar
om het voorstel om een studie-
en onderzoekskommissie op te 
richten. 
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Door de grote betoging te Gent een beetje naar de achtergrond ge
drukt- de sinds lang geplande inhuldiging verleden zondag in het Klein 
Seminarie te Roeselare van het gedenkteken ter ere van "de wonder-
knape van Vlaanderen», Albrecht Rodenbach. In deze school is Roden-
bach in de zomer van 1875 de ziel geweest van de -Groote Stooringe», 
de studentenberoering die de stoot gaf tot de Vlaamse studentenbewe
ging en de Blauwvoeterij. Het gedenkteken is van de hand van de Brug
se kunstenaar Cynel Maertens. Dichter Van Wilderorde zette de bete
kenis er van uiteen, de drie blauwvoeten symbolizeren Gezelle, Verriest 
en Rodenbach boven een woelige zee. Namens de schenkers van het 
gedenkteken zegde Michiel De Bruyne dat Vlaanderen dringend toe is 
aan een eensgezinde vlucht van bewuste blauwvoeten. Wat inmiddels te 

Gent aan het gebeuren was... 

Oorlogs
maatregelen 
Er is thans een wetsontwerp 
van minister Gramme ter be
spreking (onderbroken door de 
regeringskrisis) waarin maatre
gelen voorzien worden, die nor
maal pas in oorlogsti jd kunnen 
getroffen worden. Bij deze wet 
kan de koning zonder dat de 
mobilizatie werd afgekondigd 
oorlogsmaatregelen treffen. 
Om te beginnen de censuur op 
het nieuws en op de privékor-
respondentie, beluistering van 
telefoon, neutralizering van ge
vaarlijke personen, vergade
ringsverbod, beknotting van de 
syndikale rechten, huiszoeking 
en personenkontrole zonder 
bevel van het gerecht, weige
ring van paspoorten, uitbrei
ding van de bevoegdheid van 
de uitzonderingsrechtbanken 
(krijgsraden), opheffing van het 
statuut van dienstweigeraars, 
kontrole op duiven (spionage), 
enz. 

Het is een hele waslijst. Het 
heet dat deze -voorbehoeden
de» maatregelen moeten ge
troffen worden op aandringen 
van de NATO. Men neemt er 
trouwens in één zelfde moeite 
nog de afkondiging van de 
staat van beleg mee «wegens 
binnenlandse onrust», waar
door o.m. het leger kan ingezet 
worden als men oordeelt dat 
ri jkswacht en politie de toe
stand niet meer aankunnen. Te
gen dit voornemen rijst echter 
in diverse partijen verzet, zeker 
tegen het geheel van deze 
maatregelen. 

Gezinnen en zieken 
saneren... 
Afgevaardigd-beheerder Jac
ques De Staercke van «Fabri-
metal» heeft begin deze week 
geen kleine uitdaging gelan
ceerd ten aanzien van de ACV-
CSC-militanten die eind deze 
week in De Haan hun vierjaar
lijkse reünie houden. 
De ongemeen gezaghebbende 
patroonswoordvoerder heeft 
bij de voorstell ing van een jaar
verslag van de metaalverwer
kende nijverheid de staats-
overheid menige veeg uit de 
pan gegeven. 

Maar, in een aparte brochure 
«Belgiës kwaal; de gemakkelij
ke tijden zijn voorbij», somt hij 
ook een aantal elementen op 
die volgens de Fabrimetal-big-
boss orde in de krisiszaken 
zouden kunnen brengen. Zo 
wordt melding gemaakt van het 
saneren in de overheidsfinan
ciën, herstelmaatregelen voor 
de betalingsbalans en een toe
komstgericht industrieeel be
leid. Allemaal mooie woorden 
die we nog wel gehoord heb
ben. Behalve andere konkrete 
voorstellen, vermeldde De 
Staercke evenwel een bespa
ring van 10 procent bij de tege
moetkoming aan gezinnen, en 
het invoeren van een ernstige 
financiële aansprakelijkheid 
ten aanzien van de zieken-

VU op radio en TV 
U kunt een Volksunie-radiotri
bune horen vanavond donder
dag 24 april, op BRT 1 om 
18u. 45. VU-voorzitter Vic An-
ciaux bespreekt de huidige po
litieke toestand. 
De BRT-televisie zendt morgen 
vrijdag 25 april, een VU-stand-
punt uit om 19 u. 17. 
Onder de titel «Er ligt een staat 
te sterven» kunt U een exclu
sieve reportage zien over de 
betoging te Gent van zondag j.l. 
Verder wordt een balans opge
maakt van de aan gang zijnde 
uitverkoop van Vlaamse bedrij-

ACV op de bres 
Het Algemeen Christeli jk Vak
verbond staat dit weekeinde 
dus voor de grote uitdaging om 
niet alleen algemeen-teoreti-
sche (en dus nietszeggende) 
remedies voor de ekonomische 
krisis te formuleren, maar zai 
ti jdens deze bijeenkomst een 
zware dobber hebben om de in
terne verdeeldheid te verber
gen; zo het al niet tot felle kon-
frontaties komt 
Immers, de ACV-vakbond is 
veruit de enige nog op unitaire 
leest geschoeide syndikale pij
ler. 

Het A B W sprak zich reeds tien 
jaar geleden uit voor een driele
dige gewestvorming, en nog 
niet zolang geleden is het tot 

een duidelijke communautaire 
opsplitsing gekomen binnen de 
socialistische vakbond. Waar
door bij voorbeeld Derieuw aan 
het uitgroeien is tot de Vlaamse 
Debunne. 
Bij het ACV, uiterlijk althans, 
niets van die communautaire 
aparte wandelwegen. 
Tot zondag misschien, want de 
Franstalige CSC-leden zien 
met lede ogen toe hoe de Waal
se socialistische vakbondslei
ders de kaas van hun brood 
aan het eten zijn. 
Inmiddels is het voor de Vlaam
se Beweging alvast een trieste 
vaststell ing dat de twee grote 
vakbonden in dit land, na jaren
lang de huik naar de commu
nautaire wind gezet te hebben 
(zijnde unitair blijven zolang de 
unitaire politieke krachten de 
bovenhand hadden), vandaag 
zich zonder enige moeite (het 
ABVV) of met grote schroom 
(het ACV) tot voorstander van 
de drieledige gewestvorming 
bekennen-

Grote mond Cools 
Drie weken geleden, op 
28 maart, schreef Cools in een 
Vrije Tribune van «Le Soir» wat 
er allemaal zou gebeuren, als 
de regering-Martens zou vallen. 
Hij had reeds vroeger herhaal
delijk in het publiek gezegd dat 
een driepartijenregering «over 
zijn lijk» zou zijn. Hij bevestig
de dat in «Le Soir» en voegde 
eraan toe dat hij, na de val van 
de regering-Martens, maar 
twee mogelijkheden zag. Ten 
eerste een regering zonder de 
Waalse socialisten en in dat ge
val voorspelde hij de grote re
volutie. Of ten tweede het stem
men van een wet op de drieledi
ge gewestvorming voorafgaan
delijk aan ieder gesprek over 
om het even welke regerings
vorming met de PS. 
Deze krachtige verklaringen 
die drie weken oud zijn, hebben 
niet belet dat Cools deze week 
aan tafel is gaan zitten om te 
onderhandelen. Hij heeft daar
voor weliswaar één krachtige 
reden: zijn eis tot koppeling 
van de staatshervorming aan 
de soclaal-ekonomische en f i 
nanciële problemen wordt in de 
praktijk weer ingewilligd door 
Wilfr ied Martens. 

Te Kester waar hij geboren 
werd, is «meester» Frans 
Vannijvel op 86-jarige leef
t i jd overleden. 
Frans Vannijvel is een jaren
lange kollega en een levens
lange boezemvriend van 
Staf De Clercq geweest Al
lebei hadden ze voor de eer
ste wereldoorlog voor on
derwijzer gestudeerd in 
Bonne-Espérance (Hene
gouwen). Staf De Clercq zou 
later het onderwijs ruilen 
voor het politieke bedrijf, 
eerst in de Frontpartij en la
ter aan de leiding van het 
VNV. Frans Vannijvel bleef 
onderwijzer en later school
hoofd in zijn geboortedorp 
Kester. Intieme vrienden zijn 
zij alti jd gebleven, mede
standers — ieder op zijn 
plaats — in het Vlaams-na-
tionalisme tussen en tijdens 
de twee wereldoorlogen. 

In 1914 werd hij, zoals zove-
len van de latere Vlaamse 
voormannen aan het front, 
oorlogsvrijwil l iger. Aan de 
IJzer was hij van dichtbij be
trokken bij de Frontbewe
ging. Zijn illegale aktivitei-
ten — Vlaamsgezindheid en 
aktieve bekommernis om de 
noden van de Vlaamse 
frontsoldaat waren immers 

In Memoriam 

Frans Vannilvel 
«illegaal» — brachten hem 
als houthakker naar de 
Orne. In het Peloton Spécial 
Forestier, dat diep in Frank
rijk hout moest hakken voor 
de behoeften van het Bel
gisch leger, werden ver
schillende reeksen «ver
dachten» samengebracht: 
dienstweigeraars, mensen 
met een te Duitse stam
boom en gestraften. Onder 
hen ook tien Vlaamse idea
l isten: Beets, Bogaert, Da-
vidts, Dox, Geerardijn, Her
mans, Ledegen, De Schep
per Fons en Karel en Frans 
VannijveL Van deze groep 
«Vlaamse houthakkers aan 
de Orne» is thans alleen nog 
Ward Hermans in leven. De 
houthakkers bleven tot bi j
na een jaar na de eerste we
reldoorlog in een strafkom-
pagnie. 

Terug onderwijzer en later 
schoolhoofd te Kester ge
worden, bleef Fran$ Vannij
vel aktief in het Vlaams-na-

tionalisme, samen met Stat 
De Clercq. Toen de leider 
van het VNV in 1942 over
leed, organizeerde Frans 
Vannijvel de begrafenis-

plechtigheid te Kester en op 
de Kesterheide. Dit bracht 
hem, samen met zijn onafge
broken Viaams-nationale 
aktiviteit, na de oorlog voor 
het Belgisch kri jgsgerecht 
Bij de twee jaar verbanning 
aan de Orne kwamen thans 
meer dan vijf jaar kerker. De 
krijgsauditeur had hemel en 
aarde beroerd om Vannijvel 
ter dood veroordeeld te kri j
gen; dat het «slechts» een 
straf van vijftien jaar werd 
— waarvan één derde uitge
zeten — bewijst de wankel
heid van het «Belgisch dos
sier». 

Frans Vannijvel was een 
goede bekende op onze re-
daktie. Hij werd door ons 
verschillende keren geïnter
viewd. Hijzelf schreef ons 
vaak, alhoewel zijn gezond
heidstoestand hem dat de 
jongste jaren belette, veelal 
over historische details uit 
de Viaams-nationale stri jd. 

Hij leefde intens mee met 
het herboren Vlaams-natio-
nalisme, stond de Volksunie 
bij met raad en daad en leed 
de jongste paar jaar erg on
der de verdeeldheid in 
Vlaamse rangen. Hij was 
ook literair bedri jvig: in de 
gevangenis schreef hij een 
groot aantal gedichten, 
waarvan een reeks gepubli
ceerd werd. 

Op de gekende foto van de 
«Vlaamsche Houthakkers 
Bannelingen der Orne» 
staat hij, tussen Karel De 
Schepper en Ward Her
mans: een mooie verstandi
ge kop, met een mannelijke 
snor. Wanneer men de foto 
bekijkt, beseft men de tra
giek van ons volk in een 
vreemde staat. Maar ook de 
schoonheid van een rechtli j
nig leven. In 1918 schreef 
een houthakker op een 
postkaart uit La Coulonche 
aan de Orne dat hij het deed 
«uit liefde voor Vlaanderen, 
koppig, hartig, kerels»-
Daarvan is Frans Vannijvel 
nooit afgeweken. 
Frans Vannijvel wordt vol
gende zaterdag te Kester 
ten grave gedragen. De 
dienst in de St.-Maartens-
kerk begint om 11 u. 
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nu is het 
blazertijd 
bij 

meer dan ooit is de blazer 

„in 
> j I 

praktisch en elegant 
beantwoordt hij aan het 
hedendaags modebeeld 
van de dames- en herenmode 

biedt u nu een fantastische keuze 
blazers, zowel voor dames als heren, 
in alle denkbare maten en buitenmaten 
in één woord : een keuze die u nergens 
anders vindt. 

herenblazers 
van zuiver scheerwol, trevira, terlenka, diolen 
of velours — modellen met 1 of 2 rijen 
knopen — in marineblauw, bruin of zwart, 
alle maten tot maat 68. 
nu reeds vanaf 

1.995F 
damesblazers 

V* 

van zuiver scfieerwol, jersey, 
peigné, velours, polatine velours 
of noem maar op... 

, klassieke of moderne snit, 
pracfitige modetinten 

alle maten tot maat 58 
nu reeds vanaf: 

999F 
EXTRA BON «WIJ» 

MET 10 % KORTING 
Geldig op alle 

MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 
Afgeven aan uw verkoper 

Nli:r AAN DE KASSA 

Niet geldig op «Koopjes- of Soldpnaanbiedingen> 

gewoon beter en., 
voordeliger 
en dichterbij 
dan u denkt 

u autobuslijn 50 antwerpen - boom - mechelen 
afstappen vóór skm, hioek leugstraat en boomsesteenweg, 
slechits op 15 min. van antwerpen centrum. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL- 031.87.38.42 M M H • D C L / \ # % I % 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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40.000 betogers te Gent 
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Nu is het genoeg j f # # 

Dat op een ijskoude en regenachtige 
zondagmorgen 40.000 mensen door Gent 
stappen, samengeroepen voor een haastig en 
dus nogal slordig georganizeerde betoging, is 
het zoveelste bewijS van de ongemene taaiheid 
van de Vlaamse beweging die telkens opnieuw 
getuigt v^n haar levenskracht, ook en vooral op 
ogenblikken dat velen haar dood wanen of haar 
einde voorspellen. 

Het meest opvallende element in deze massa 
die urenlang opstapte, was de zeer sterke 
aanwezigheid van jongeren. Geen enkele 
andere beweging in dit land is in staat, een 
dergelijke qrote verhouding van jongeren onder 
haar aanhangers te mobilizeren. Het getuigt niet 
alleen van levenskracht maar ook van 
gerichtheid op de toekomst 
Eveneens opvallend was de massale 
aanwezigheid van Volksunie-aanhangers en -
militanten. Zij vormden verleden zondag, zoals 
in de vroegere grote betogingen, het gros van 
de aanwezigen. Op de bladen van «De 
Standaard»-groep na, die nogal zuur de VU-
aanwezigheid minimalizeerden, heeft een groot 
deel van de Vlaamse pers de overweldigende 
indruk die uitging van de massa VU-vlaggen en 
VU-betogers onderstreept 
De tema's die de inrichters aan de betoging 
hadden meegegeven, werden in feite 
voorbijgestreefd. Niet zozeer door de 
incidenten met een aantal Belgische vlaggen of 
door de demonstratieve en gegroepeerde 
aanwezigheid van een aantal randorganizaties, 
dan wel door de radikale Vlaams-nationale, anti-
Belgische en anti-CVP-tema's die door de 
betogers spontaan werden gehanteerd of 
aangeheven. 

Niet alleen was deze betoging massaler dan 
iedereen had verwacht en gehoopt niet alleen 
was ze radikaler dan alle voorgaande Vlaamse 
betogingen, maar ze kwam daarenboven op het 
meest geschikte ogenblik, op het best denkbare 
politieke moment De betoging is niet alleen een 
klinkende veroordeling geworden van de 
inschikkelijkheid waarmee Wilfried Martens en 
de CVP en SP geprobeerd hebben, de 
prioritaire frankofone eis tot drieledigheid in te 
willigen terwijl ze toegaven aan de Waalse 
chantage om dringende sociaal-ekonomische en 
financiële maatregelen te koppelen aan de 
slechte staatshervorming. Ze was tevens een 
klinkende veroordeling van de wijze waarop 
Wilfried Martens begonnen is aan een nieuw 
formatieberaad, opnieuw met voor ogen de 
prioritaire frankofone eis tot spoedige inwilliging 
van de drieledigheid. 

Het is van grote betekenis dat de inrichters van 
de betoging, de woordvoerders van de grote 
Vlaamse strijd- en kultuurorganizaties, de 
oproep van VU-voorzitter Vic Anciaux tot het 
organizeren van een Vlaams krisisberaad, 
voorafgaandelijk aan het gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap, hebben 
onderschreven. 

Niemand die in Vlaanderen verantwoordelijkheid 
draagt kan de omvang van deze betoging, haar 
kracht en haar betekenis straffeloos 
voorbijgaan. Te Gent is verleden zondag 
ondubbelzinnig gebleken dat het strijdende 
Vlaanderen zich niet laat intimideren en 
afdreigen. 'Met België als het kan, zonder 
België als het moet' is een ultieme 
verwittiging. Wie haar over het hoofd ziet zal 
meteen vaststellen dat de scherven als vanzelf 
komen! 

Fotoreportage: Studio Dann 
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Vlaamse tenoren afwezig wegens cumul 

Het Europa van de twee gezichten 
S T R A A T S B U R G - Zowat de 
helft van de Vlaamse banken 
onbezet op de aprilzltting van 
het Europees Par lement «Af
wezig wegens cumul» was de 
algemene verontschuldiging 
van Vlaanderens politieke go
den en zij die zich ministrabel 
achten: Tindemans, D e 
Clercq, Van der Poorten, Ver-
haegen. Van Miert reisde vlie
gensvlug over en weer om als 
rapporteur over de schending 
van de mensenrechten in Chi
li verslag uit te brengen. Chili 
stond hierin trouwens niet al
leen. Er waren de schendin
gen in Iran, Nicaragua, C a m 
bodja en Guinea. Allemaal re
gimes die de Europese wa
penhandelaars vrij vertrouwd 
in de oren klinken. Want ter
wijl het hier resoluties van af
keuring regent, is wel steeds 
een of andere wapenhandels
missie met zijn Europese 
«koopwaar» op tocht. FN op 
kop. Het Europa van de twee 
gezichten-

Volgens het Zweedse SIPRI-rap-
port blijft de handel in wapens en 
munitie steeds maar toenemen. 
De wetgevingen die deze handel 
moeten reglementeren zijn in elk 
van de landen van de Europese 
Gemeenschap totaal verschillend 
en zo doorzichtig als een zeef. In 
zijn voorstel van resolutie hekelt 
Maurits Coppieters de hipokrisie 
van de wapenhandel en herinnert 
hij aan de talloze oproepen van de 
Wereldraad der Kerken, van Pax-
Christi Vlaanderen, van de 
UNCTAD-konferentie en van jon-
gerenorganizaties om eindelijk 
komaf te maken met deze moord
dadige handel. Hij stelt voor dat de 
Europese ministerraad bij hoog
dringendheid een Europese richt
lijn zou uitvaardigen (bindend dus 
voor alle lld-staten) waarbij de 
handel in wapens, munitie en oor
logsmaterieel vla een uniforme en 
een vooral kontroleerbare licentie-
regeling zou worden gereglemen
teerd en dat een onmiddellijk em
bargo zou worden ingevoerd voor 
elke wapenverkoop naar landen 
die het met de naleving van de 
mensenrechten niet nauw nemen. 
Terzelfdertijd neemt Coppieters' 
fraktiegenoot Capanna het initia
tief om een onderzoek in te stellen 
naar de omschakeling van de wa
pen- en munitiefabrieken. 

Volksnationale meeting 
in Straatsburg 

Ferdinand Moschenross is de 
overtuigende leider van de Elzas-
Lotharingse Volkspartij. Op zijn 
initiatief werd in het hart van 
Straatsburg op 15 april een volks
vergadering georganizeerd met 
Europarlementsleden onder het 
motto «Waarom ik autonomist 
ben». Aanvankelijk hadden zich 
zes nationalisten bereid verklaard 
het woord te komen voeren in de 
Aubette. Drie ervan bleken even
wel niet bestand tegen de keihar
de druk die op hen werd uitge
oefend door de Gaullistische en 
Kristendemokratlsche frakties 
waarvan zij de gevangenen zijn. In 
Frankrijk is zelfbeschikkingsrecht 
nog steeds het taboe-woord bij 
uitstek. Wie er wel waren: Coppie
ters, Lynge en Gendebien. Voor 
zowat driehonderd aanwezigen 
schetste Maunts Coppieters het 
ontstaan en de betekenis van de 
Vlaamsnationale strijd. Gendebien 
die «zich niet wou inlaten in de si
tuatie van de Franse Republiek» 

had het over de «twee nationalitei
ten in België die onomkeerbaar op 
weg waren naar twee naties». Ook 
de Groenlander Finn Lynge kreg 
bij herhaling stormachtig applaus 
met zijn briljante getuigenis ten 
voordele van de «onaantastbare 
rechten van de kleinere volkeren». 
Een uitzonderlijke man is die Lyn
ge. Ondanks telkens een 24-uren-
rels uit het verre Groenland 
steeds aanwezig, vlot debatter, 
liefst acht talen machtig en vooral 
volksnationalist Toch een hart on
der de riem te weten dat de 
Vlaamse zetel die Tindemans aan 
Denemarken cadeau deed naar 
een autonomist is gegaan! 

Naar een plutonium-
maatschappij? 

Voor de derde achtereenvolgen
de keer stond weer de kernener
gie aan de orde. Ditmaal ging het 
over de opwerking van plutonium, 
een goedje dat 24.000 jaar nodig 
heeft om nauwelijks de helft van 
zijn radio-aktieve stralingsdosis 
kwijt te raken. Voor de Brits-Kon-
servaöeve verslaggever Sellgman 
is het evenwel voldoende dat wij 
strenge veiligheidsnormen zouden 
invoeren om het licht op groen te 
kunnen zetten voor de verrijkte 
plutonlumproduktie. Coppieters 
herinnerde er evenwel aan dat tot 
op heden geen enkel veilig pro-
duktlesysteem bestaat De Idee 
plutonium te gaan verwerken Is 
trouwens ontstaan uit het PUREX-
projekt dat aanvankelijk enkel mili

taire doeleinden nastreefde. Hij 
had zijn stelling kracht bijgezet 
met een [jerskonferentie waar, 
naast vertegenwoordigers van de 
Europese ecologisten ook specia
listen in de kernenergie aanwezig 
waren. 

Een deel van de socialisti
sche fraktle had zich bereid ver
klaard de amendementen-Coppie-
ters goed te keuren. Bij de traditio
nele vrijdagstemmingen waren 
evenwel de meeste socialisten 
reeds naar huis getrokken en 
stond het reeds zo kleine anti-nu
cleaire blok erg uitgedund tegen
over de massieve kracht van de 
Britse Konservatieven. Toch leden 

die een geduchte nederiaag toen 
Coppieters er samen met len Van 
den Heuvel, gewezen PvcM-frak-
tievoorzitter, in slaagde de eind-
stemming over het misleidend Se-
ligman-rapport te laten verdagen 
naar de zitting van mei. 
Tussendoor had Coppieters nog 
de tijd gevonden een voorstel van 
resolutie in te dienen opdat de 
nieuwe Kommissie aan een ernsti
ger taakverdeling zou gaan doen. 
Deze «Europese regering» moet 
eind 1980 vernieuwd worden en 
Coppieters wenst uitdrukkelijk 
een Kommissaris belast te zien 
met de specifieke jeugdproble
men. 

Meteen staat de Volksunie veruit 
op kop Inzake aanwezigheid en ini
tiatieven in het Europees Parle
ment Het initiatieven-lijstje van de 
Vlaamse Europariementsleden 
spreekt voldoende voor zichzelf: 
Coppieters diende 27 ontwerp-re-
soluties in; Colla 11; Van de Wiele 
7; Vernimmen 6; Van Miert 4; De 
Keersmaeker 3; Henckens 3; Ver
roken 3; Tindemans 3; Croux 2; 
Van der Poorten 1; Verhaegen en 
De Clercq 1. 

Naar de cijfers bekeken is Vlaan
deren duidelijk aan de «goden-
deemstering» toe. 

J. Vandemeulebroucke 

WH in Europa 

Voorzichtig Europa 
Ongeacht de uitslag van tiet Euro
pees beraad over de aan te ne
men houding tegenover de Iraan-
se uitdaging tegenover Amerika, 
was maandag reeds duidelijk dat 
de Bondsrepubliek op het verzoek 
van Carter zou ingaan, waarschijn
lijk wanneer zelfs slechts een paar 
(w.o. België werd vernoemd) het 
Westduits voorbeeld zouden vol
gen. In de Duitse pers werd zelfs 
smalend geschreven over de 

schijnheiligheid van West-Europa 
(of altans een gedeelte daarvan 
met dwarsligger Frankrijk voorop) 
als het er op aankomt, kleur te be
kennen. Het heette dat er wel soli
dariteit met Amerika moet be
toond worden doch als puntje bij 
paaltje komt "knijpen' ze fiem en 
krabbelen ze achteruit Het kwam 
reeds in november tot zulk een 
kunstgreep, toen de Negen mon
deling de sancties in princiep be

aamden doch voorarleer een defi
nitieve beslissing te nemen de uit
slag van de stemming in de UNO-
Veiligheidsraad zouden afwach
ten. Iedereen wist overigens dat 
de Sovjets hun veto zouden stel
len, wat dan ook gebeurde. Om dit 
negatief saldo af te zwakken — 
men had het over een eerloos spel 
— werd vol lof gesproken over de 
lankmoedigheid van Carter, wat 
neerkomt op een steeds groter 
wordende reeks van vernederin
gen, diplomatieke stappen die op 
niets uitdraaien enz. Maar uitein
delijk kan Carter het daarbij niet la
ten (hij moet zijn kansen op her
verkiezing veilig stellen) en ver
hoogt hij zijn druk op West-Euro
pa. Hoe onwillig dit West-Europa is 
bleek uit de verkapte tegenstand 
van Frankrijk, zelfs maar deze 
kwestie op de agenda te plaatsen! 
De Bondsrepubliek bleek dus ver
reweg de enige te zijn, die op het 
Amerikaans verzoek zou ingaan. 
Uitspraken in die zin hadden overi
gens tot gevolg dat Willy Brandt 
op een meeting zei, dat de Bonds
republiek niet Amerikaanser 
moest zijn dan de Amerikanen 
zelf Genscher, de liberale partner 
in de bondsregering, vice-kanse-
lier en minister van Buitenlandse 
Zaken hield er rekening mee dat 
Duitland desnoods alleen maatre
gelen tegen Teheran zou nemen. 
Ook Portugal bleek beeid, de 
Amerikaanse politiek ter zake 
daadwerkelijk te willen steunen. 
Ook Noorwegen en België wer
den vernoemd. 

Intussen heeft president Carter de 
uitvoer van levensmiddelen naar 
Iran verboden. In feite zijn dat vij
gen na Pasen, vermits Amerika 
ook zonder dit besluit geen al te 
grote uitvoer van levensmiddelen 
meer moest noteren. Verdere 

maatregelen zijn de afschaffing 
van de uitvoer van medikamenten 
en de anwending van geblokkeer
de Iraanse tegoeden in de Ameri
kaanse banken tot vereffening en 
schadevergoeding aan de Ameri
kaanse gegijzelden. 

De eerste eventuele militaire 
maatregelen zouden het afgrende-. 
len van de Iraanse havens zijn, 
door middel van mijnenvelden. Dit 
zou reeds een groot risico inhou
den, vermits mag verwacht wor
den dat de Iraanse marine (die 
thans maneuvers houdt) tegen het 
aanleggen van mijnenvelden zou 
kunnen reageren, zonder een 
eventuele Russische reaktie te 
vergeten. Dan zou men in een situ
atie terechtkomen, die veel zou 
gelijken aan de Cuba-krisis in 
1956. Dat men dit te Teheran ook 
blijkt te beseffen kan men on
rechtstreeks afleiden uit de ge
ruchten, als zou Teheran dejongte 
Amerikaanse gegijzelde (die deze 
week bezoek kreeg van zijn ou
ders, tegen het uitdrukkelijk bevel 
an Carter) als gebaar van goede 
willen vrijlaten. Met deze gedachte 
schijnt de Iraanse regering te spe
len, maar de ultieme vraag in alle 
kwesties moet ook hier gesteld 
worden: wat is ter zake het stand
punt van Khomeini? De ellende 
met het huidige Iran is, dat men er 
rekening moet houden met drie, 
vier instanties, die mekaar soms 
tegenspreken en die uiteindelijk 
de vlag moeten strijken voor de 
imam. Er komt trouwens door de 
beslissing, op 9 mei a.s. de tweede 
faze van de parlementsverkiezin
gen te houden, een nieuwe faktor 
van onzekerheid bij Alles wijst er 
immers op, dat er in de zaak van 
de gegijzelden geen nieuws vanuit 
Teheran te verwachten valt Men 
70U het voor minder op de zenu
wen krijgen, ook door de geringe 
Westeuropese steun. De paraplu-
politiek zou wel eens lang in het 
geheugen van de Verenigde Sta
ten kunnen blijven hangen.. 
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De Maasmechelse Hei 

moet gered worden! 
'Op dit ogenblik bulderen 

bull-dozers, kettingzagen en 
vrachtwagens door een nog 
prachtig stuk Limburgs 
groen: de Maasmechelse hei. 
Dit wordt meer dan waar
schijnlijk het begin van de 
vernietiging van honderd hek-
teren bos. Geen vogel, geen 
eekhoorn, geen heistruik of 
denneboom vormt een hin
dernis voor de aanleg van Het 
Prinsenpark, een prestigieus 
sport- en rekreatiegebied.' 

Dit IS de aanhef van een VUJO-
artikel in het VU-informatieblad 
van Maasmechelen Op 29 januari 
II titelde het «Limburgs Dagblad» 
(Nederland) «Maak van Mechelse 
Hei geen betonwoestenij» en 
daaronder een noodkreet namens 
de VUJO door Jacques Croes ge
schreven Ook voor de Regionale 
Omroep Zuid kreeg de jonge 
Croes de kans het VUJO-stand-
punt uiteen te zetten Resultaat 
een stroom van aanmoedigings-
bneven van de andere Maas
oever 

Het spreekt vanzelf dat de men
sen van Maasmechelen helemaal 
niets hebben tegen de bouw van 
sportinfrastruktuur, wel integen
deel De vraag moet echter ge
steld worden waarom dit precies 
in het midden van een prachtig 
bos en bij een enig ven moet ge
beuren Waarom moet precies 
daar waar de houtsnip broedt, de 
zeldzame korhoen huist en de 
wulp leeft, aan atletiek gedaan 
worden en waarom moet het IJs-
landse korstmos en de zandzeg-
gen en zovele andere zeldzame 
planten, kruiden en grassen 
plaatsmaken voor beton en glas 
en plastiek' 

Zoals men elk serieus plan in fa
zen uitwerkt zo ook Het Prinsen
park 

Faze 1 IS de txjuw van een 
zwembad, waaraan men reeds be
gonnen IS Minister Rika De Ba
cker komt op zaterdag 3 mei de 
eerste steen leggen Nu hebben 
de mensen van Maasmechelen 
zich nooit verzet tegen de bouw 
van dit zwembad al vragen ze zich 
terecht af waarom in de nabijheid 
van het openluchtzwembad van 
Eisden geen overdekt zwembad 
ingeplant, daar zou ook de atletiek-
piste kunnen komen Maar nee 
hoor, de atletiekpiste is faze 2 en 
deze werd er op een linke manier 
doorgedrukt Men maakte de 
sportgrage mensen WIJS «Daar 
komt de piste, of er komt er géén '» 
En wat doe je dan, je bekijkt je spi
kes en je bezwijkt voor het aan
bod 

Een 

handtekening 

van solidariteit 
•k Wie solidair wil zijn met de 
VU en VUJO van Maasmeche
len en opkomt voor het behoud 
van de Mechelse Hei en tegen 
de uitvoering van Het Prinsen
park stuurt een kaartje met 
handtekening naar Jacques 
Croes, Damhertstraat 7 te 3630 
Maasmechelen 

«Specialisten» argumenteren 
ook nog met de onzekere onder
grond in de buurt van Eisden, maar 
iedereen is ervan overtuigd dat 
zoiets praat voor de vaak is Een 
bungalowpark wordt faze 3 en de 
fazen 4 en 5 hangen nog in de 
lucht, men kan er dus nog alle kan
ten mee uit 

De VUJO van Maasmechelen 
vreest dat eens groen omgehakt 
de vernieling met meer tegen te 
houden is 

'Op zich genomen zou de 
txfuw van een zwembad en atle
tiekpiste in een bosrijke omgeving 
nog met zo erg zijn Wij vrezen 
echter dat deze, aan de txvolking 
gemakkelijk te verkopen aanleg 
het begin zal zijn voor een 
schaamteloze natuurverloedering 

Immers, eens dat de sportakkom-
modatie er is zal het ontbossen 
van de omgeving voor de verblijfs-
rekreatie veel makkelijker geslikt 
worden Alleen al het feit dat men 
voor de eerste en tweede faze 
25 ha voorziet (in werkelijkheid 
volstaan 5 ha), bevestigt onze stel
ling De overige 50 ha zullen zich 
dan snel aan hun vernieling kun
nen verwachten' 

Op 16 januari van dit jaar wordt 
in het kultureel centrum een hoor
zitting gehouden over Het Pnn-
senpark VUJO over de hoorzit
ting Inspraak zonder inzicht is een 
uitspraak zonder uitzicht, met an
dere woorden na de hoorzitting 
bleef voor de bevolking alles zo 
vaag en onduidelijk dat niemand 
precies weet wat er^gaat en kan 
gebeuren •> 

Volgens de VUJO werd het 
verzet van de bevolking met een 
prop watten in de oren beluisterd 
De opsplitsing in fazen is voor de 
VUJO een dekmantel om het gan
se Prinsenpark er in zijn geheel 
door te duwen 

Achter dit hele gebeuren zit na
tuurlijk ook een stuk binnenge
meentelijke politiek, maar dat raakt 
onze kouwe kleren met Wat ons 
wel raakt is dat honderd hektaren 
van onze Kempische Hei naar de 
bliksem gaat als wij met met z'n al
len een vuist maken' 
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Kombineer het komfort 
van een taxi met de 
prijs van een sociaal 
abonnement. 

w wosrop 
'Uerekfna op in r een penctelnlbldnd ran bO km 

* Taxistop heeft de overheid 
(en in de eerste plaats de minis
ters Claes en Chabert die tot 
hiertoe intensief lippendienst 
hebben bewezen) met aandraag 
gevraagd hun positieve houding 
dnngend om te zetten in daad
werkelijke steun, samenwerking 
en subsidienng Zoniet zou Taxi-
stop verplicht zijn haar bijna 
5(X)0 leden tellende vereninging 
op 1 juli op te doeken 

Met de huidige energieknsis zou 
dit tjesluit biezonder zwaar val
len, vermits Taxistop en Carpool 
als aanvulling van het openbaar 
vervoer toch flink wat. energie 
kunnen besparen 

Met de vraag om steun, mede
werking en subsidienng worden 
twee dingen beoogd 

1 Al wie via het Taxistop en/of 
het Carpoolsysteem energie wil 
besparen moet (bijna) gratis kun
nen aansluiten Alleen met over
heidssteun IS dit mogelijk 

2 De organizatie moet in staat 
zijn het hoofd te bieden aan de 
Steeds toenemende vraag om 
dokumentatie en informatie Fol
ders, affiches en dergelijke zijn 
duur, maar onontbeerlijk voor de 
werking De tievolking blijkt nog 
nauwelijks echt geïnformeerd te 
zijn Zonder overheidssteun is de 
mentaliteitsverandenng een 
werk van zeer lange adem 

• De besprekingen over die 
overheidssamenwerking zijn — 
onder druk — eindelijk op gang 
gekomen De overheid is over
tuigd van ons nut, ze moeten nu 
tot daden kunnen worden aange
zet 

ledere nieuwe inschrijving ver
sterkt de onderhandelingspositie 
van Taxistop Daarom doet Taxi
stop een noodoproep om nieuwe 
leden Vraag eens een foldertje 
aan 

Taxistop, vzw, Onderbergen 51 
te 9000 Gent (091-23.8073) 

• Wie meer wil lezen over ma-
krobiot isch eten kan zich vol
gende publikaties aanschaffen 
«Netelblad» Ck)nsciencestraat 
44 te Antwerpen en «Makrobio-
tiek», Guimardstraat 22 te Gent 

ir De Nationale Raad voor 
Dierenbescherming wil zondag 
a s te Gent betogen De vereni
ging zegt de vertolker te zijn van 
in stilte lijdende dieren maar «de 
weerglans te vertolken van het 
menselijk geweten» De betoging 
neemt het vooral op tegen het 
schieten op hoge wip van leven
de ratten te Zaffelare Voor de 
«Overeenkomst van Washing
ton» (verlxx) tot intemationale 
handel in bedreigde in het wild le
vende dier- en plantensoorten) 
Voor de bescherming van de vo
gels Voor de toelating van het 
houden van huisdieren in volks
woningen De betoging begint 
om 13 u 30 en start op het Wil
son plein 

-* Jetm-Pterre Dobbelaere, is 
een rondreizend voordrachtge
ver uit Gent die van 1977 t /m 
1980 een 500-tal voordrachten 
bracht in Vlaanderen en Neder
land HIJ IS tevens verbonden aan 
natuurgerichte instituten te Gent 
Antwerpen en Amsterdam en 
een 3-tal tijdschnften Tien jaar 
«aan den lijve» ondervinding 
sterkten hem in zijn overtuiging 
dat bij het allersimpelste, nl de 
voeding, begonnen moet wor
den, wil de moderne mens een 
oplossing vinden voor de hem 
tielagende problemen als wel-
vaartsziekten, allerlei ongemak
ken, geweld en ontevredenheid 
Op donderdagavonden 24 apnl 
en 8 mei om 20 u geeft hij in het 
H Kruiskollege (kleine turnzaal). 
Nieuwstraat 1 te Denderleeuw 
lezingen onder de titel -Voeding 
natuurlijk» Voor meer inlichtin
gen 053-664722 
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Onze bomen 
in mootjes gehakt! 

't Allen kante liggen ze netjes opgestapeld In pron
kerige rijen; het zijn als het ware gouden staven-
De ontzagwekkende houtstapels zijn goed voor 
een paar maanden verwarming met houtkachels, 
of worden in nog meer gevallen kwistig aange
wend in warmteverspillende open haarden. 

Na deze ongewone klopjacht in onze bossen (met 
als alibi de olierekening wat minder wrang te ma
ken) is er een noodkreet van de Gentse professor 
Van MiegroeL 

Hij stelt dat de plundertochten in de bossen — 
want dat is het geweest — zó enorm zijn en zó ver
woestend dat algemeen in Vlaanderen het positief 
effekt van tien jaar aktie-plant-een-boom in één 
klap ongedaan is gemaakt 
Op sommige plaatsen werden kleine bosjes kom
pleet van de kaaii geveegd. Als dergelijke klop
jacht op brandhout zich volgende winter nog eens 
herhaalt dan dreigen we de bomen in onze Vlaam
se bossen niet meer te zien.! 
Hoe het momenteel gesteld is met onze schaarse 

bossen in Vlaanderen en met het bosbeleid vertel
de ons voorzitter-ingenieur Lust van de Vlaamse 
Bosbouwvereniging. 
Hij heeft niet alleen grieven over de houtplunderin
gen, maar is ook bekommerd om het huidige ge
brekkige bosbouwbeleid, het uitwerken van een 
Vlaams boswetboek, het tegengaan van ontbos
sing via spekulatieve verkavelingen, de toekomst 
van de taalgrensbossen (Zoniënwoud, Hallerbos, 
Meerdaalwoud-), en de algemene ravage die door 
ruiters in de bossen wordt aangericht 

GONTRODE (Melle). - Jaren
lang heeft de staatsoverheid 
tientallen miljoenen besteed 
voor aankoop van bossen, met 
de bedoeling ze met een behoor
lijke bosbouwtechniek te be
schermen en waar het mogelijk 
is open te stellen voor het pu
bliek. 
Maar, op een bedrag van zeg 
maar 25 miljoen jaarlijks ging 
steevast 23 miljoen frank naar 
Wallonië en hoogstens een paar 
miljoen werd in Vlaamse bossen 
besteed- En dit terwijl Wallonië 
immer rijk was aan rijke bossen 
en Vlaanderen slechts enkele 
arme bossen telt Er is mettertijd 
wel een kentering gekomen: mo
menteel worden jaarlijks 500 tot 
duizend hektare bossen aange
kocht In Vlaanderen wordt in de 
bosbouw elk jaar 3 tot 400 mil
joen frank besteed. 
Maar de Vlaamse Bosbouwver
eniging ziet nog veel mankemen
ten in het beleid van het Centraal 
Bestuur voor Waters en Bossen. 

Ingenieur Lust: «De Vlaamse Bos
bouwvereniging is een vrij jonge 
vereniging en werd opgericht in 
het jaar (1970) toen in Vlaanderen 
voor het eerst tijdens een boom-
plantingscampagne meer dan 

1 miljoen jonge boompjes werden 
aangeplant 
Voordien vertoonde het «Cen
traal Bestuur voor Waters en 
Bossen» omzeggens geen inte
resse voor de Vlaamse bossen. 
Driekwart van het personeel, en 
de gehele bestuurstop, was uitge
sproken Frans samengesteld. 
Het moet toegegeven worden dat 
in Vlaanderen zelf overigens nau
welijks een bekommernis aanwe
zig was voor het behoud van de 
bossen. Precies omdat de bossen 
in Wallonië een uitgesproken eko-
nomische funktie hadden (en nog 
hebben) ging alle Brusselse aan
dacht daarnaartoe. Langzaam 
evenwel groeide in Vlaanderen 
het besef van de unieke waarde 
van bossen, en werd vooral de so
ciale en ekonomische betekenis 
onderkend. Terwijl vroeger de 
bossen afgegrendeld bleven met 
prikkeldraad en plakkaten «verbo
den toegang», nam de druk toe 
(vanwege plaatselijke verenigin
gen, aktiekomitees) om meer om 
meer bossen voor het publiek 
open te stellen. 

Maar die wens voor nieuwe re-
kreatiemogelijkheden is evenwel 
niet zo meteen verzoenbaar met 
de bekommernis voor natuurbe
houd: het beveiligen van fauna en 

flora, de klimatologische beteke
nis, de landschappelijke waarde, 
de beschermende funktie als buf
ferzone in bedreigde gebieden... 
Vandaar dat een groep mensen 
zich verenigde in een Vlaamse 
bosbouwvereniging om een geëi
gende dynamische bosbouwpoli-
tiek in Vlaanderen tot ontwikkeling 
te brengen: 

— In de publikatie «Een bos voor 
uw gemeente», door de VBV ge-
realizeerd en uitgegeven door de 
Stichting Leefmilieu van de Kre
dietbank, staat dat U zich op
werpt als een drukkingsgroep 
met een drievoudig doel: elke 
aantasting van het bosdomein te 
bestrijden, aan te dringen op een 
oordeelkundig bosbeleid en de 
uitbreiding van het bosbestand 
in Vlaanderen in de hand te wer
ken. De leden van de VBV zijn 
geïnteresseerden van divers 
pluimage; bosbouwingenieurs, 
natuurliefhebbers, privé-bosbe-
zitters, onderzoekers, gemeente
besturen- Is U wel bij machte om 
uw doelstellingen te realizeren, 
door het verzoenen van mensen 
met tegenstrijdige belangen: zo 
bij voorbeeld natuurliefhebbers 
en privé-eipenaars? 
Ingenieur Lust: «Hef feit dat wij in 
uiteenlopende kringen aktieve be-

Een prachtig stukje bosstreek in Overijse. 
•Nu niet meer.» inmiddels hebben hier verkavelaars «prachtig werk» geleverd-

langstelling kunnen wekken om 
onze doelstellingen te verdedigen 
betekent toch al heel wat Onze le
den onderschrijven onze bekom
mernis voor het bosbehoud; er 
mag geen meter bos meer verlo
ren gaan! Voorts is er de betrach
ting om nieuwe bossen waar mo
gelijk aan te planten. En een derde 
bekommernis is inderdaad het sti
muleren van de bosrekreatie. 
Ik geef toe dat er op het eerste ge
zicht kontradiktorische elementen 
opduiken: we verhelen niet dat rui
ters bij voorbeeld enorm veel van 
het bosbestand kapotmaken door 
niet de gulden middenweg te be
wandelen... Door onze kleine en 
grote akties hebben we evenwel 
een mentaliteitswijziging op gang 
gebracht 

De VB V heeft geen plaatselijke af
delingen, maar schudt wel her en 
der veel mensen wakker die in alle 
soorten organizaties voor het bos
behoud gaan ijveren. Wij geven 
daarbij logistieke steun: plaatsbe-
zoeken, voordrachten, dokumen-
tatie, en ook morele steun bij ak
ties ten aanzien van de plaatselijke 
overheid. De bijeenkomsten waar 
uiteengezet wordt wat een bos in 
feite is, hoe het dient beheerd te 
worden, wat een rijkdom aan plan
ten er te vinden is, hoe bomen die
nen verpleegd te worden en dies 
meer kennen een grote bijval 
Maar uiteindelijk sturen we op ter
mijn uiteraard vooral aan op een 
dynamisch bosbeleid in het 
Vlaamse gewest...» 

— En wat kan zulks dan wel bete
kenen? 
Ingenieur Lust: "Terwijl we heet 
wat kritiek hebben op het beleid 
van het Bestuur van Waters en 
Bossen, is het een hoopgevende 
zaak dat niet weinig Vlaamse le
den van dit bestuur lid zijn van 
onze vereniging, en er dus in 
verstandhouding kan gepraat wor
den op beleidsniveau. Een belang
rijk uitgangspunt in onze beleids-
kritiek is dat er een tekort is aan 
personeel en kredieten, waardoor 
de Vlaamse bosverantwoordelij-
ken hun werk niet naar behoren 
kunnen uitvoeren». 

Wanbedrijven... 
— Dit is duidelijk een verwijt ten 
aanzien van de politieke over-
heid-

Ingenieur Lust: «Je zou kunnen 
stellen dat tot 71 een bosbeleid 
(goed of slecht) mogelijk was om
dat het ministerie van landbouw 
terzake de volle bevoegdheid had. 
Maar, ik heb al gesteld dat wij met 
het beleid terzake niet gelukkig 
zijn. 
En in '74 is er dan helemaal een 
kink in de kabel gekomen, met de 
wet van 1 augustus. Het Bestuur 
voor Bos, Jacht en Visvangst 
werd van dan af beschouwd als 
«te regionalizeren materie», maar 
het personeel dat de dienst dient 
te verwezenlijken bleef onder na
tionale voogdij... Hoe kan er een 
geëigend Vlaams bosbeleid tot 
stand komen, met uitvoerders die 
ontsnappen aan de bevoegdheid 
van de betrokken Vlaamse minis
ter of staatssekretaris.. ? 
Daarbij is dan ook nog in hoofde 
van de politieke mandatarissen 
een volkomen afwezigheid van 
bestendigheid in het bosbeleid op
gedoken. Na een liberale kijk op 
de Vlaamse bosbouw, kregen we 
CVP-bomen, en bij de volgende 
regeringswisseling een socialisti
sche politiek. In '74 namen we ken
nis met de eerste en enige staats
sekretaris voor Bossen, Jacht en 
Visvangst; de PVV'er Poma. 
Bij de kort daaropvolgende rege
ringswisseling werd het bosbeleid 
onder de bevoegdheid van de mi
nister voor Vlaamse Aangelegen
heden, CVP'er Rika De Backer ge
bracht, en vandaag is de BSP'er 
Mark Galle als ontslagnemend mi
nister voor het Vlaamse Gewest 
nog belast met de lopende bos-za-
ken... 

Niet alleen partijpolitiek, maar ook 
wat het karakter van het bosbe-
voegd departement betreft, is de 
kontinuïteit ver zoek. 
Inmiddels, na '71, zijn de opdrach
ten voor het Bestuur van Waters 
en Bossen zo ontzagwekkend 
toegenomen, dat de betrokken 
dienstverantwoordelijken voor 
hun primaire opdracht (bosbe
heer) nauwelijks nog de tijd heb
ben!» 

— Kan U daar een konkreet 
voorbeeld van geven? 
Ingenieur Lust: «De houtveste-
rijen worden momenteel in feite 
belast met niet minder dan een 
paar tientallen (zestig V tijdroven
de opdrachten. Daarbij moet je 
weten dat bijvoorbeeld voor de 
provincie Oost-Vlaanderen er 
maar één houtvesterij is... 
Deze houtvester dient met kennis 
van zaken en op basis van een uit
gebreid dossier een belangwek
kend advies te geven (in zoveel 
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•Groen vandoan». Wie hier komt wonen, kandan even later een 
leefmllleugroeperlng oprichten-

vergaderingen) over de ruimtelijke 
ordening, ruilverkavelingen, vogel
bescherming, konijnenverdelging, 
natuurreservaten, jachtkonflikten 
oplossen, talloze aanvragen om 
konkrete lokale adviezen te beant
woorden... 
Onze houtvesters — op de eerste 
plaats ingenieurs voor bosbeheer 
—, zitten muurvast met vergade
ringen en tijdrovende administra
tie. Als dan, zeg maar in het Has
seltse, plots 1.000 hektare bos 
door de staatsoverheid wordt aan
gekocht, hoe kan de verantwoor
delijke houtvester nog de nodige 
tijd vrijmaken voor de inrichting 
van zo'n domein, het opmaken van 
de inventaris...» 

— De oplossing zou dan zijn: 
meer houtvesters in Vlaanderen, 
maar is zulks vandaag-de-dag 
wel maatschappelijk betaalbaar? 
Ingenieur Lust: 'Onze herstruktu-
reringsvoorstellen zijn realistisch. 
Precies omdat houtvesters om de
gelijk te werken hun gebied als 
hun broekzak behoren te kennen, 
dient hun werkingsterrein ver
kleind te worden. Bijkomend zou 
dan best (ter aanvulling van het 
huidig territoriaal beheer door één 
houtvester) een kollegiaal beheer 
dienen uitgebouwd te worden. Zo 
zou — per provincie bij voorbeeld 
— kunnen voorzien worden in tel
kens één gespecializeerd inspek-
teur voor ruimtelijke ordening, één 
voor ruilverkaveling, natuurbe
scherming, bosrekreatie... 
En wat zulks aan de gemeenschap 
zou kosten? 
Ik antwoord hierop met twee vast
stellingen. Er wordt vandaag gere
geld enorm veel geld verkwist bij 
aanplantingen; waar een houtves
ter 1 hektare bebost voer 50 tot 
100.000 frank, wordt nu veelvuldig 
een beroep gedaan op privé-orga-
nismen die 1 ha beplanten voor 
een zacht prijsje van om en bij 
3 miljoen frank. I Zulks noem ik 
wantoestanden, en die gebeuren 
vandaag aan de lopende band... 
Terwijl er op die wijze miljoenen 
worden verkwist beweert men 
geen geld te hebben om veel meer 
dan 8 Vlamingen bij het Bestuur 
van Waters en Bossen tewerk te 
stellen... 
Een tweede financiële beschou
wing is deze: sinds 74 zijn de bos-
aankopen in Vlaanderen maat
schappelijk, ecologisch... een goe
de zaak. Maar, in plaats van bij 
voorbeeld jaarlijks 500 miljoen 
frank te investeren in de aankoop 
van 1.000 hektare bos, zou het 
toch misschien zinniger zijn een 
ietsje minder bosdomein op te ko

pen, en bijv. 50 miljoen frank te in
vesteren in personeel dat het 
(nieuwe) staatsdomein op behoor
lijke wijze zou kunnen beheren.. ? 
Een kleine vergelijking? De plant
soendienst van de stad Brugge 
heeft 250 mensen in dienst, terwijl 
in het ganse Vlaamse gewest voor 
het Bestuur van Waters en Bos
sen 175 mensen werkzaam zijn.l» 

— Reeds eerder heeft de Vlaam
se Bosbouwvereniging laten we
ten dat het monumentale Bos-
wetboek van 1854 zijn beste tijd 
heeft gehad. 
Ingenieur Lust: 'Dat nationaal 
Boswetboek legt inderdaad een
zijdig de nadruk op de ekonomi-
sche betekenis van het bosbe-
stand, op de politionele opdracht 
van de overheidsambtenaren, en 
hield zich uitsluitend bezig met 
'Operaare» bossen. 
Nadat een paar keer naar een 
nieuw nationaal wett>oek werd uit
gekeken, lagen sinds '78 de kan
sen voor de eindredaktie van een 
apart Vlaams Boswetboek breed 
open, maar het is onze vrees dat 
dit Vlaams Bosboek samen met 
de vorige regering zou kunnen ge
vallen zijn... 
Inmiddels hebben wij aandacht ge

vraagd voor de gewijzigde funktie 
van het bos in Vlaanderen: minder 
een handelsobjekt, dan wel een 
toename van de sociale funktie 
(rekreatie) de ecologische (na-
tuurt>ehoud, bufferzones...) en de 
wetenschappelijk-opvoedende 
waarde (bijv. bij reservaten) 

Ook zijn we van oordeel dat er 
grote aandacht dient te zijn om 
ook privébossen (voor 70 procent 
wat Vlaanderen betreft), te onder
werpen aan reglementeringen, en 
ten slotte het behoud van welk 
tx)S of bosje dan ook in Vlaande
ren als een vuistregel voorop te 
stellen. 

Maar, om al deze zorgen in een 
boswetboek krachtige vorm te ge
ven kan bezwaarlijk een gesprek 
en bijwijlen konfrontatie metprivé-
eigenaars uit de weg gegaan wor
den. WIJ hebtien terzake even
wichtige voorstellen, waarbij er 
toe kan gekomen worden privédo-
meinen, op basis van een strenge 
reglementering, open te stellen 
voor het publiek. 

Algemeen is het onze hoofdzorg 
om elke vorm van ontbossing te
gen te gaan. Vandaag noteren we 
nog immer talloze misbruiken: zo
als bouwmisdrijven, bedenkelijke 
verkavelingen, schade door re
kreatie, ruiters, motorcrossen... 

(hds) 

Rekreatie In het bos: maaralleen natuurminnaars verdienen zo'n groe
ne verademing. 

Hier kwam een mens voorbij-

Voor wanneer 
een Vlaams boswetboek...? 

Ruitersravage 
Rakreatl* in boaaan (opanatallan 
van privéboaaen, an algamaan toa-
gankalijk makan van da boaaan in 
Vlaanderan) ia op zichzelf een goe
de zaak 
Maar niet zelden gebeuren natuur-
achendlngen die onbetaniell|k zijn. 
Zo ia er het probleem van de rava
ge die honderden ruitere veroorza
ken. Eén konkreet voorbeeld: In het 
Brabantaa Zoniënwoud (4J69 hek
tare groot) zijn de ruitere toegela
ten op opmerkelijk veel wegen en 
hebben zij bovendien een vrije 
dwaratoagang In een boagebied 
van 800 ha Hat gevolg van deze fa
ciliteiten ia dat in dit woud de rui
tere in de jaren 70 zoveel boagrond 

Ook de natuur zelf richt ravage aan-

kapotgetrappeld hebben dat van
daag nog alechte een heratelplan 
voor een tijdaduur van 200 jaar het 
boabeatand behoorlijk zou kunnen 
heratellen. 
Hoewel het beatuur voor Watera en 
Boaaen geregeld ter zake waar
schuwingen liet horen, ataan da be
trokken dienatverantwoordalijken 
machtalooa. Er la niet weinig merk
waardige politieke druk 'van 
bovenaf' om het de ruitere on-
danke hun schadelijk optreden 
naar balieven te maken. Méér nog: 
een groot deel van da kredieten 
voor het beheer van het Zoniën
woud dient verplicht aangewend te 
worden voor onderhoud van ruiter-
apaden en -domeinen. 

Barbaars 
De jacht op atookhout heeft onze 
boaaen In de voorbije maanden 
aanzienlijk achade betrekkend. 
Dat op veel plaataan knotwilgen 
gekapt warden en ook houtkantan 
maaaaal aangepakt werden kan op 
zichzelf een goede zaak zijn, maar 
niet zelden werd er op barbaarae en 
echadelijke wijze tewerk gegaan. 
Ook het maaaaal wegnemen van 
kleinhout (dorre takken of levend 
hout) betekent een veratoring van 
het globaal evenwicht in de boaaan. 
KIMnhout, blad- en naaldmateriaal, 
hebben een biezondere voedlnga-
waarde sla zij in de boagrond verte
ren. 
Nu zijn er bij «Watere en Boaaen» 
in Bruaeel bijzonder ernatig te ne
men plannen om van dit bij uitatek 
Viaamae Zoniënwoud een aoort 
•Solgnlee-Natlonah te maken- De 
VBV atelt daarentegen dat het be-
langrijkata atuk van het Zoniën
woud onder autonoom Vlaama be
heer dient gebracht te worden. 
In het Hallarboa ligt nauwelijka een 
kleine uithoek op Waala grondge
bied, maar toch wordt dit ataatado-
main einde jaren nog altijd beheerd 
door een Nederiandaonkundig en 
vooral tweetalig-onwillig ambte
naar. Deze eituatia ia ongehoord en 
onhoudbaar. Het Meerdaalwoud, 
nabij Leuven (IJOOha), atelt niet 

meteen communautaire problemen 
(ligt overigene al evenzeer met am
per een kleine epie op Waala 
grondgebied) maar valt dan toch 
ook alweer onder de bepalingen 
van een koninklijk bealuit van 75 
dat voor het beheer voorziet In een 
overeenkomet tueeen de minister 
van Landbouw van het Viaamae én 
van het Waalae geweet Wat ook 
voor het Meerdaalboe nog immer 
een autonoom Vlaama beleid on
mogelijk maakt 

Soignies 
De taalgrenaboaaan atellen biezon
dere problemen: het Zoniënwoud, 
het Hallerboc, en Meerdaalwoud In 
het blezonder. Het Zoniënwoud 
(4.383 hektare) atrekt zich uit over 
10 gemeenten. Meer dan de helft 
ligt op Vlaama grondgebied 
(2.454 ha): Tarvuren, vooral Hoel-
laart, Duiaburg en Slnt-Geneaiua-
Rode. 
Dit woud ie voor 1.654 ha ook ei
gendom van vier Brueeelee ge
meenten: Oudergem, Ukkel, Boe
voorde en SInt-Pletera-Woliiwe. 
Twee Waalae gemeenten (Waterloo 
en Terhulpen) bevatten 275 ha Zo-
niënboa 

VBV-Lust 
De Viaamae Boabouwvareniging 
houdt kontakt met haar laden via 
twee eoorten publikatiea: een 
maandalijke mededelingeblad, en 
het tijdachrift «Groene Band», 
waarin wetenechappalijke bijdra
gen afgedrukt worden. 
De VBV ia geen vereniging van 
boa-eigenaara die hun eigen belan
gen verdedigen (een apart ayndi-
kaat baetaat) en Ie evenmin bekom
merd om de grootet mogelijke «ren
dabiliteit» van het boebeetand. In 
tegenstelling tot Wallonië hebben 
de Viaamae boaaen prioritair een 
aoclale en acologieche betekenia 
Wie geïntereeaaerd ie In de wer
king of de publikatiea van de 
Viaamae Boebouwvereniging kan 
terecht bij Ingenieur Luat 
Geraardabergeeeteenweg 267, 
9231 Gontroda Tel. 031-52.21.1 a 
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Het t o e k o m s t b e e l d in de W e s t e u r o p e s e t v - w e r e l d : de -he le -
d a g - u i t z e n d i n g , w o r d t z a t e r d a g d o o r de Va ra aangepak t . D e z e 
z e n d e r ( N e d . 2) b r e n g t g e d u r e n d e 13 u. een g r e e p u i t wa t het 
m e e s t c o m m e r c i ë l e t v - s y s t e e m te r w e r e l d , n l . het A m e r i k a a n s e , 
o p he t d a g p r o g r a m m a zet. Er w e r d een k e u s g e m a a k t ui t de op 
d i t m o m e n t p o p u l a i r s t e p r o g r a m m a ' s en zi j w o r d e n z o v e e l m o 
ge l i j k o p he t ze l f de t i j d s t i p a ls in A m e r i k a u i t g e z o n d e n . Z o z ien 
w i j o.a. hoe een p r e d i k a n t z i jn «waar» o p de m e e s t c o m m e r c i ë l e 
w i j z e aan de m a n b r e n g t ; W a l t e r C r o n k i t e p rezen tee r t z i jn mas 
saa l b e k e k e n n i e u w s s h o w ; er is de p o p u l a i r s t e s p o r t s h o w en er 
k o m t een N e d e r l a n d s e v e r s i e van een p r a a t s h o w in A m e r i k a a n 
se s t i j l o v e r de o n t w i k k e l i n g e n in de w e r e l d van de m a s s a m e 
dia. Een un iek e x p e r i m e n t da t onze a a n d a c h t ru im ve rd ien t . 

De grabbelton 
^ ^ H V r i j d a g — D e a v o n d beg in t al g o e d : In S t a n d p u n t e n 
^^Ê (BRT 1) Is de V U aan de b e u r t Na het n ieuws vo lg t een 
\ ^ ges laagde avonturenf i lnn van J o h n H u s t o n : D e man d ie 

k o n i n g w o u z i jn (1975, The man w h o w o u l d be k ing) me t 
Sean C o n n e r y en Michae l Ca lne in de hoofdro l len . Da t d u o leeft 
er nogal o p los. Maa r naar hun zin mag hun levent je bes t w a t 
avontuur l i j ker zi jn. Z i j h e b b e n e e n ex t ravagant Idee... — O p BRT 2 
k o m t in W a t 'n l even een u i tgebre id p ro t re t van de V laamse au
teur Paul Snoek . M.m.v. S i m o n V i n k e n o o g , Roger d e Cos te r , zan
ge res Sof ie . — Haar ve r l i e zen (Ned . 1) is een gevoe l ig tv-spel 
o v e r een m a n die na e e n veer t ien jar ig ge lukk ig huwel i j k zi jn 
v r o u w verl iest. H o e w e l geeste l i jk en l ichameli jk totaal kapot , wi l hij 
omwi l le van de t w e e k inderen z o snel als mogel i jk z i jn no rma le 
draai terugvinden.. . 

^ ^ Z a t e r d a g — D e gul le d i kke lach w o r d t b r e e d ul tge-
^ ^ ^ s m e e r d in U r b a n u s , d o o d o f l e v e n d : humor , ko lder en 
\ ^ nonsens r o n d Urbanus . D e z e s h o w zend t d e BRT naar de 

G o u d e n R o o s van M o n t r e u x 1980. In De o n w e e r s v o g e l , 
een tv-f i lm van Peter S imons en Paul Koeck , me t Marce l Hen -
dr ickx, K e e s B russe en D o r a van de r G roen , gaat het o m een dr ie
h o e k s v e r h o u d i n g tussen m e n s e n o p midde lbare leeft i jd (BRT). 

^ ^ . Z o n d a g — T ros (Ned . 1) v e r t o o n t de fi lm The Las t s h o t 
^ ^ V van J o h n Fe rnhou t d ie hij ais o o r l o g s k o r r e s p o n d e n t draai-
^ ^ / d e ove r d e bevr i jd ing van Neder land . K o e n V e r h o e f f 

p raat me t J o h n Fe rnhou t h ierover . — Ge lukk ig b reng t o p 
d e z e t r ies te t v -avond de V P R O (Ned . 2) en ige humor In d e hulska
mer : A l l in the fami ly . S t a m h o o f d A r c h i e bli jft van geen enke le 
r a m p gespaard . N u o v e r k o m t hem t o c h he t e rgs te . Een ve r re neef 
d ie k o m t o p d u i k e n laat zi jn doch te r t j e onde r A rch ies hoede... 

^ ^ M a a n d a g — In d e N i e m a n d - m i n d e r - d a n - j e z e l f s h o w van 
^KU BRT praat Kr is Leysen m e t een on tw ikke l ingshe lper ove r 
^ ^ J d e mach te looshe id en prof i teursmenta l l te i t In de hulpver

lening. W o r d t een t ip je van de sluier opge l ich t ove r deze 
du is te re en ondoo rg ronde l i j ke zaak. — D e A V R O (Ned . 2) beg in t 
e e n n i euwe reeks : D o k t e r Er ika Werne r . Een Franse p roduk t l e 
naar het b o e k van Heinz Konsal ik , me t Lesl ie C a r o n In de hoo fd 
rol . Erlka W e r n e r Is dok te r , anestes is te en ad junk td i rek t r i ce In een 
z iekenhuis . W a n n e e r de chef -ar ts w e g m o e t b e n o e m t hij, me t 
haar Insteming, haar minnaar, de j onge re hartspecia l is t Ala in Bor-
nand to t z i jn t i jdel i jke vervanger . N iemand w e e t dat Erlka en Ala ln 
minnaars zi jn. En Ala ln Is helemaal niet ongevoe l ig voo r de char
m e s van Patricia, de aant rekke l i j ke doch te r van de chef. Ala ln 
bl i jkt t r o u w e n s een w a r e rokken jage r te zi jn, w a n t een v r o e g e r e 
v lam b r e n g t h e m In moei l i j kheden. En d o k t e r W e r n e r b e s c h e r m t 
hem... 

^^Ê D i n s d a g — O p B R T 2 k o m t de 2de fi lm in de R a y m o n d 
^ ^ ^ ' Chand le r - reeks : D e g r o t e s laap (1946, The big s leep) van 
^ ^ / H o w a r d H a w k s . M e t H u m p h r e y Boga r t en Lauren Bacal l . 

D i tmaal w o r d t p r ivé-detek t ive Phi l ippe M a r l o w e geënga
g e e r d d o o r generaa l S t i g w o o d o m e e n a fpe rse r o p te spo ren . En 
d e z e generaal , e e n schat r i j ke ven t d ie zi jn kapitaal hee f t ve rgaa rd 
in d e o l lebranche, hee f t t w e e k n a p p e maar o e r v e r w e n d e d o c h 
ters , die, naar uit he t o n d e r z o e k bli jkt, n a u w v e r b o n d e n z o u d e n 
zi jn me t een moordzaak.. . — D e K R O (Ned . 2) s tar t deze w e e k 
m e t een n i euw feu i l le ton: De w i n t e r d ie een z o m e r was . Een Duit
se h is tor ische reeks ove r d e be leven issen van t w e e v i jandige 
s t i e fb roe rs uit een zakenfami l ie d ie als Hess ische so ldaten naar 
A m e r i k a ver t rokken. . . 

^ ^ W o e n s d a g — Neder land , zit totaal In d e g r e e p van het af-
^ ^ ^ t r eden van Jul iana als kon ing in en haar ove rd rach t van 
% ^ het faml l le -monopol ium aan haar doch te r Beatr ix. En d e 

BRT doe t er leuk aan mee. Minder -archaïsche toes tanden 
v e r w e r k t K e e s B russe in zi jn tv-spel De Ve r j a r i ng (BRT 1): Cas
per, d ie d o o r d e oo r log lelijk g e t e k e n d w e r d , heef t z ich nooi t los 
k u n n e n m a k e n van da t ve r leden . W a n n e e r hij na ve le ja ren o o k 
n o g zi jn w e r k verl iest, kan hij het al lemaal niet meer aan. ( M e t 
K e e s Brusse , D o r a van de r G r o e n , M a r y Smi thuyzen) . — Veron i 
ca (Ned . 2) neemt duidel i jk a fs tand van de hys ter ie r o n d Jul iana 
en Beatr ix, d ie u i tgebre id geë ta leerd w o r d t o p Ned . 1, d o o r d e f i lm 
He t b re in uit te zenden . He t bre in Is een humor is t i sche thri l ler van 
G é r a r d Oury , me t Jean-Paul Be lmondo , Dav ld N iven, Bourv l l . 
T w e e gangs te rs , een «grote» en een «kleine» p lannen net o p het
ze l fde m o m e n t een overva l o p deze l fde ri jkeli jk gesp i j sde trein... 

^ ^ D o n d e r d a g — Tradi t ionele feu i l le tondag o p BRT. O p 
^KU BRT 1 IS er G o r r i Ie D i a b l e v o o r d e jeugd . In Z o l a , o f het 
\ ^ J m e n s e l i j k e g e w e t e n komprom l t t ee r t Zo la z ich mee r en 

mee r d o o r zi jn ve rded ig ing van de joden . Een art ikel in 
«Le Figaro» d o e t heel w a t s to f opwaa ien . O p BRT 2 loopt de Brit
se reeks « R o u w e n s taa t E lec t ra g o e d » . V o o r de l i jkbaar van haar 
vade r beschu ld ig t Lavinia haar m o e d e r van moord.. . — H o r i z o n 
(BRT 2) ve rd ien t zeker onze aandacht . Er w o r d t aandacht be
s t e e d aan o.a.: a l ternat ieve b rands to f f en ; k o n g r e s ove r anatomie 
in A n t w e r p e n ; luchtvervu i l ing e.a. — H u g o M e t s e r s en Pleuni 
T o u w v o r m e n een o n g e w o o n stel in D e S t o e i p o e s , een tv-spel 
vo l me t v e r r a s s e n d e w e n d i n g e n (Tros, N e d . 2). 

W-PROGR/^MfYlKS 

Vrijdag 
25 APRIL ] 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
kinderen en een chimpansee (f.). 
— 18.15 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Open school. - 19.00 La
chertjes (kortfilms). — 19.05 On
der water (kortfilm). — 19.17 
Standpunten (VU). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De man die ko
ning wou zijn (avonturenfilm). — 
22.25 Première-magazine. — 23.15 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 De Muppets. - 20.40 Wat 'n 
leven (portret). — 21.40 Dag aan 
dag. — 22.10 Gezin en roeping 
(KTRC). 

NED. 1 
18.30 Sesamstraat — 18.55 
Nieuws. — 18.59 't Spant erom 
(klnderspelshow). — 20.00 Hoe 
bestaat het (satire). — 20.40 Haar 
verliezen (TV-spel). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Partners in Ne
derland (reportage). — 22.25 De 
onvoorstelbare wereld van Roald 
Dahl (TV-spel). - 22.50 Wat voor 
weer zou het zijn in Den Haag? — 
23.55 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en 
Jenny (fJ. — 19.25 Dieren in het 
wild (dokJ. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 James Herriot (fJ. - 21.20 
Showroom (show). — 22.20 Hier 
en nu. — 23.00 Dr. O. Rijnsdorp 
over lage zon, lange schaduwen 
(dokJ. - 23.15 Nieuws. 

RTB1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuall-
telten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre (info). — 21.15 Hommage a 
Hitchcock. 

RTB2 
19.55 Vendredi sports. - 21.05 La 
taupe (fJ. — 22.00 Nieuws. 

ARD 
8.05 Schooltelevisie. - 16.15 
Nieuws. — 16.20 Schunichi Itani 
(portret van deze Japanse bedrijfs
leider). — 20.00 Nieuws. — 20.15 
Die Entführung aus dem Serail 
(opera van MozarO. — 23.00 Mör-
der ohne Maske (gangsterfilm). — 

ZDF 
18.20 Manner ohne Nerven (film
pje). - 18.36 Stan Laurel en Oliver 
Hardy (kortfilm). — 19.00 Nieuws. 
- 20.15 Maigret (fJ. - 21.52 Film
pje met Buster Keaton. — 22.00 
Heute-journal. — 23.20 Barquero 
(western). — 1.00 Nieuws. 

D3 
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 22.00 Roots (f.). — 
22.45 Paris-Berlin (De haat-liefde
verhouding van twee kuituren). — 
23.50 Nieuws. 

LUX. 
18.10 Les sentiers de l'aventure 
(reportage). — 19.00 Nieuws. — 
19.45 Entre chiens et chats (dieren
magazine). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sauve qui peut (f J. - 21.00 
lis (film). 

F1 
13.00 Nieuws. - 13.55 Regionaal 
programma. — 14.05 Chinon, une 
vllle: une evocation du Moyen-Age 
(dokJ. — 19.20 Gewestelijke aktu-
allteiten. — 19.45 Les Inconnus de 
19 h. 45 (spel). - 20,00 Nieuws. -
20.30 Feu Toupinel (teater). -
22.30 Spektakelnleuws. - 23.15 
Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Mèdecins 
de nult ( f ) . — 21.35 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 23.02 France, 
tour, détour, deux enfants (film). 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Vrijdagavondmagazine. 
— 21.30 De tuin kultiveren (varié
té). - 22.30 Nieuws. 

BBC 1 
1400 Middagmagazine. — 16.20 
Regionaal nieuws (Wales). — 

20.10 The ballad of Hector, the Sto
waway Dog (Film) — 21.50 Points 
of view (TV-krItiek). — 22.00 
Nieuws. - 22.25 The Eddie Capra 
Mysterie (f) . - 23.15 Regionaal 
magazine. — 23.45 Nieuws. — 

BBC 2 ~ 
20.20 Nieuws. - 20.55 Weekover
zicht. - 21 30 Vlkings( (DokJ. -
22.00 Happy (TV-spel). - 22.55 Bil
jarten (Reportage). — 23 45 Aktua-
htelten. - 0.30 Biljarten. - 1.00 
The Outer Limits (Sf-f.). 

ITV 
15.00 Middagmagazine. — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
20.30 The Cannon and Ball Show. 
— 23.00 Nieuws en regionaal 
nieuws. — 23,35 Southern Report 
(Who's Afraid of Quentin Bell). -
0.35 Die verlorene Ehre der Katha
rine Blum (Film). 

Zaterdag 
26 APRIL 

BRT 1 
14.00 Open school. - 15.00 Dag 
aan dag. — 15.30 Hatarl (avontu
renfilm. — 18.00 Gedeon ( f ) . -
18.05 De schitterbol (jeugdfilm). — 
18.55 Dit leuke land (reportages). 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 De dok
ter heeft het druk (f J. — 20.35 Zo 
maar een keertje een andere 
show. — 21.25 Urbanus, dood of 
levend (show). — 22.00 De on
weersvogel Ctv-fllm). — 23.00 
Nieuws. 

NED 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Alleen op 
de wereld ( f ) . - 19.20 AVRO's 
Sportpanorama. — 19.55 Wle-
kent-KwIs. - 21.00 Vlinders ( f ) . -
21.35 Nieuws. - 21.55 Dubbelkon-
cert (muzlekcollage). — 22.55 
AVRO's Sportpanorama. 

NED 2 
13,05 All American show. Een vol
ledige namiddag en avond Ameri
kaanse tv). 

RIB 
16.05 Georges Simenon (portrait 
Wallon), — 19,10 Waalse geweste
lijke aktuallteiten, — 19,30 Nieuws, 
— 19.55 De jachtluipaard (natuur
magazine), — 20,25 Weekend a 
Zuydcoote (film), - 22,25 Rls-
quons tout (kwis), — 23,20 Nieuws 
en sportpagina, — 23.40 Einde van 
de uitzending. 

ARD 
14.46 Splelschulden (film), 
16,05 Shalom (Joodse folklore), — 
18,00 Nieuws, — 18,05 Die Sport-

- U R B A N U S , D O O D O F 
L E V E N D , s h o w r o n d V l a a n d e -
rens l o l b r o e k nr. 1. Een p r o 
g r a m m a da t o o k naar M o n t 
reux w o r d t g e s t u u r d . Za te r 
d a g 26 ap r i l o m 21 u. 35 o p 
BRT 1. 

schau (voetbal), - 19.00 Bllck-
punkt Düsseldorf — 19 22 Sonne, 
Wein und harte Nusse (f,), - 20,00 
Nieuws — 2015 Allein gegen alle 
Ckwis), - 21 45 Nieuws, - 22 05 
Unter schwarzem Visler (film), — 

ZDF ~ 
15,10 Das Spukhaus ((jeugdfilm), 
- 17,05 Nieuws, - 17 10 Lander-
spiegel — 18,00 Das Haus am Ea
ton Place, (f.), — 19,00 Nieuws. -
20.15 Sidney Lumet: Die zwólf Ge-
schworenen (film). — 21.45 
Nieuws. — 21.50 Das aktuelle 
Sport-Studio. 

D 3 
20,00 Nieuws, - 20.15 LIeber ohne 
Worte (dok.). - 21.10 Fernseh-
splel des Monats. — 22.40 «Die Fa
milie» von Samuel Bak, 

LUX. 
19,00 Nieuws, - 19,30 Grote ram
pen met wagens tussen 1894 en 
1978 (reportage), — 19,55 Nieuws, 
— 20,00 Super Express 109 (speel
film). — 21.30 Fllmmagazine. — 
22.00 La veuve joyeuse (film). 

F 1 
19.44 Les Inconnus de 19 h 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Numero un (variété). — 21.33 Co-
lumbo (fJ. - 22.45 Tele-Foot 1 
(Sportreportages). 

A 2 
20,00 Nieuws. — 20.35 Aeroport 
2000 (tv-fllm). - 22,05 Suivez le 
coq (Variété). — 23,00 Les carnets 
de l'aventure (dok.). 

FR 3 
20,00 Les jeux de 20 heures (Spel), 
— 20.30 Les romans du samedl 
(teater), - 22,00 Nieuws, 

BBC 1 
10.35 Champion the Wonder Hor-
se (film). — 11.00 Voor een gezon
der en fitter leven. — 11.35 Mickey 
Mouse Club (stnps). — 13.30 
Sportnamiddag. — 18.05 The Pink 
Panther Show (strips), — 18,25 
Nieuws, — 18,40 Rolf on Saturday, 
OK? (show) - 19.10 Quentin Dur-
ward (film). - 21,20 The Val Doo-
nican Music Show. — 22.55 
Nieuws, — 23,05 Match of the day 
(sportreportage). — 0,05 Saturday 
Night at the Mill (magazine). 

BBC 2 
15.05 Curtain up (film). - 19,30 
Grapevine (reportage), — 20,00 
Biljarten (reportage), — 20,26 
Nieuws, — 20,40 Opmerkelijke 
ontdekkingen (dok). — 21.30 Vla
dimir BukovskI (Interview), — 
22,00 Autobiography of a princess, 
— 23,35 Biljarten (reportage), — 

ITV 
13,30 Sportmiddag, - 14,15 
Nieuws. — 18.15 The Masterspy 
(spionnenkwis). — 19,00 Russ Ab
bot's Madhouse (Show). — 21.00 
The treasure chest murder (tv-
film). - 22.45 Nieuws. - 23.30 Re
gionaal nieuws. — 23.35 The Barry 
Westwood Talkabout — 0.35 
Wojo's Problem (humor). 

Zondag 
27 A 

BRT 1 
9,00 Open school. — 
mee, — 10.00 Kijk rrn 
ouderschap). — 11 00 
tie (debat). - 12,00 N 
gehoorgestoorden — 
boer en tuinder — IE 
straat (f), - 15,25 De 
van de duivel (jeugdfilr 
Doelwit Olympische 
17,40 Sportuitslagen, -
relking Oscars 1980 
- 18,30Gedeon(f), -
pool tot evenaar (Si 
19,45 Nieuws, - 20,00 
end, - 20,30 Paradijsv 
21,20 Ball verbrandt 
(dok), - 22,25 Nieuw 

NED 1 
19,00 Nieuws, - 19,0! 
Adriaan (f), - 19,30 
Walzer (operette), — 2 
vé. - 22.05 Aktua-plu 
22,40 WK-dansen 19£ 
ge), - 23,30 Nieuws, 

NED 2 
13,30 De troonafstand 
gin Wilhelmlna (dok) 
Open school tijd — 15.. 
(Russische dans en zar 
Door de bomen het 
(natuurfilm), - 17.05 S 
1. — 17.50 Sesamstra, 
Majesteit u ging deze ' 
tage), - 19,40 Studio 
20,45 Nieuws, - 20,4C 
ciaal. — 21,20 All In th 
- 21,45 KItty - terug r 
witz (reportage), — 23 

RTB 1 
12,00 Faire le point 
13,00 Nieuws. - 17.0 
olympiques, reflets d 
(dok), — 19,00 Sportw 
19,30 Nieuws - 19,5 
gneault superstar (sho 
La ronde de nult (tv-fllr 
Nieuws, 

ARD 
12 00 Der internatio 
schoppen (diskussie). 
Nieuws, — 1315 Ind 
cheologie In de DDR 
15.10 WK-dansen, - I I 
zingen In Saarland. — 
spiegel. — 18.30 NIeuv 
Die SportSchau, - 20 
— 20,30 Der Chinese i 
22,10 Nieuws, - 22.3( 
Hilfe der Toten. - 2c 
magazine. — 0.00 Niet 

ZDF 
9.15 Katolieke erediens 
Harold Lloyd: Hóhenrai 
me film), - 1520 D e r i 
ron (operette), — 17,00 
17,02 Die Sport-Rep 
17,44 Verkiezingen In £ 
19,00 Nieuws - 20,0 
aus dem Alltag (film) 
Nieuws, - 21.20 Mikej 
(gangsterfilm). — 23.15 

D 3 
— 19.55 Regionaal i 
20.00 Nieuws, - 20,3 
vangenschap in het we 
— 21 15 Auslandsstudi 
Spatere Heirat nicht ai 
sen (kontaktmagazine] 
Pia Beek (jazz), 

LUX 
17,30 Cendrillon aux gr 
(film), — 19,00 Nieuws, 
petite maison dans la pi 
21,00 Les guichets i 
(film) 

F 1 
15,30 Sports première ( 
tages). - 16,23 Borc 
(reportage), — 17 50 C 
Moulin, police judiciaire 
Liefde en geboorte in 
num (dok) - 2000 I 
20,30 Les grandes gu« 
— 22 37 L'empereur 
(opera) — 2335 Nieu< 

A 2 
20,00 Nieuws - 20 3E 
(f), - 21,35 Voir (repc 

F 3 
1840 Au pays des hc 
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idag 
27 APRIL 

n school — 930 Doe 
000 Kijk mensen (over 
ip) - 11 00 Konfronta-
) — 1200 Nieuws voor 
stoorden — 14 30 Voor 
jinder — 1500 Sesam-
— 1525 De dne haren 
ivel (jeugdfilm) — 1655 
olympische Spelen — 
rtuitslagen — 1745 Uit-
scars 1980 (reportage) 
5edeon(f) - 1835 Van 
evenaar (Senegal) — 
iws - 2000Sportweek-
30 Paradijsvogels (f) — 
1 verbrandt een vorst 
2225 Nieuws 

jws — 1905 Bassie en 
f) - 1930 Der letzte 
oerette) - 21 10 TV-pn-
05 Aktua-plus (info) — 
-dansen 1980 (reporta-
i30 Nieuws 

troonafstand van Konin-
Imina (dok) — 1435 
jol t i jd - 1530Berjozka 
i dans en zang) — 16 30 
bomen het bos gezien 
0 - 1705 Studio Sport 
3 Sesamstraat — 1805 
u ging deze weg (repor-
19 40 Studio sport 2 — 
iws — 2040 Extra spe-
1 20 All in the family (f) 
Citty - terug naar Ausch-
rtage) — 2315 Nieuws 

e Ie point (debaO — 
JWS — 1700 Les jeux 
s, reflets de l'histoire 
19 00 Sportweekend — 
JWS - 1955 Gilles Vi-
iperstar (show) — 20 55 
de nuit (tv-film) - 22 25 

r internationale Fruh-
(diskussie) — 12 45 

- 1315 Industriële ar-
in de DDR (dok) -

dansen — 18 00 Verkie-
Baarland - 1803 Welt-

1830 Nieuws — 1833 
5chau - 2000 Nieuws 
)er Chinese (tv-spel) — 
iws — 22 30 Leben mit 
Toten - 2315 Literair 
- 0 0 0 Nieuws 

leke eredienst — 1450 
yd Hohenrausch (stom-
- 15 20 Der Zigeunerba-
tte) - 17 00 Nieuws — 
' Sport-Reportage — 
.lezingen in Saarland — 
JWS - 2000 Mal raus 
Alltag (film) - 2105 
21 20 Mikey und Nicky 

ilm) - 2315 Nieuws -

Regionaal nieuws — 
iws — 2030 Knjgsge-
lap in het westen (dok) 
kuslandsstudio — 2200 
eirat nicht ausgeschlos-
aktmagazine) — 22 45 
jazz) 

dnllon aux grands pieds 
300 Nieuws — 20 00 La 
,on dans la prairie (f) — 

guichets du Louvre 

ts premiere (sportrepor-
16 23 Bordeaux-Parijs 

) — 17 50 Commissaire 
ice judiciaire (f) — 1925 
geboorte in een aqua-
I - 2000 Nieuws -
grandes gueules (film) 
L empereur d'Atlantide 
2335 Nieuws 

ws — 2035 La Taupe 
i5 Voir (reportages) — 

pays des hommes les 

aventuriers de la mer (reportage) 
— 2000 Laurel et Hardy (kortfilm) 
— 2030 Grand peur et misere du 
llle Reich (teater) - 22 25 Nieuws 
— 2235 L enfant de I amour (film) 

BBC 1 
12 50 The 60,70 80 Show (variete) 
— 1350 Bekende kerkgebouwen 
(dok) — 1425 Fauna en flora 
langs de kust (natuurdok) — 
1450 Nieuws - 14 55 Film -
17 05 The High Chaparral (wes-
ternf) — 17 55 Hondendressuur 
— 1820 Antiques Roadshow — 
19 00 Nieuws - 2015 The Bucca
neer (avonturenfilm) 

BBC 2 
1745 Rugby (reportage) — 1845 
Nieuws — 1915 Financieel-ekono-
misch magazine — 19 50 Biljarten 
(reportage) — 2045 Nieuws — 
20 50 The world about us (dok) — 
21 45 Kunstrubriek - 2230 Boe-
kennieuws — 2300 Biljarten (re-
portage) - 2350 Film 

ITV 
15 45 The Big Match (sportreporta-
ge) — 17 55 Regionaal nieuws — 
1930 Nieuws - 21 45 Nieuws -
2330 Kultureel magazine 

Maandag 
28 APRIL 

BRT 
14 00 Schooltelevisie - 1800Ge-
deon ( f ) — 1805 De terugkeer 
naar de Apenplaneet (SF-f ) — 
1830 Open school - 1900 Doe 
mee - 1930 Kijk uiti — 1945 
Nieuws — 2015 Micro-Macro — 
2050 Penmarric ( f ) — 2140 De 
niemand-minder-dan-jezelf-show 
— 2220 Nieuws 

NEP 1 
1000 Schooltelevisie - 1840 
Kortweg - 1850 Emilie ( f ) -
18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa 
( f ) — 1905 Nieuwtjes uit Uhlen-
busch ( f ) - 1935 Koning Klant 
— 2015 Neerlands hoop kode -
Offsmoet ippq dpef (tv-film met 
Bram en Freek) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Waarom zo laat ' (dok) — 
2235 Cost of loving ( f ) - 2330 
Nieuws 

NEP 2 
1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles ( f ) — 1905 Avro's Top-
pop — 20 27 Dokter Enka Werner 
( f ) — 21 20 Frans op z n Brusse 
— 21 25 Anton Pieck 85 jaar (por
tret) — 22 05 Televizier Magazine 
— 2245 Paardesport (reportage 
wereldbeker) — 2340 Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1915 
Waalse gewestelijke aktualiteiten 
— 1930 Nieuws - 2000 Le Juge 
et l'Assassin (film) — 23 00 France 
tour, detour deux enfants (film) — 
23 25 Nieuws 

RTB 2 
19 55 W Magazine (reportage) — 
21 00 Une béte nommée Limodje 
(reportage) — 21 25 Leon Cas
seert (Waals portret) — 2200 
Nieuws — 2220 Lundi-sports 

ARP 
20 00 Nieuws - 2015 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt ( f ) 
— 21 15 Uganda - Das bittere Erbe 
(dok) - 2145 Bitte umblattern 
(show) — 22 30 Tagesthemen — 
23 00 Gesprache mit Max (film) -
035 Nieuws 

ZPF 
1900 Nieuws - 19 30 Disco '80 
(variete) — 2015 Gesundheids-
magazin Praxis — 21 00 Nieuws 
— 21 20 Der Fall Wallrawe (tv-
spel) - 2310 Nieuws 

P 3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Over ons jongste 
verleden (dok) — 22 55 Der Tod 
des S Arache und sein armseliges 
Begrabnis (film) — 040 Nieuws 

LUX. 
19 45 Entre chiens et chats (dieren-
magazinè) — 1955 Nieuws — 
20 00 Sam en Sally ( f ) - 21 00 II a 
suffi d'une nuit (film) 

F 1 
1405 De natuur leren waarderen 
(natuurdok) — 14 25 Melodie de 
la jeunesse (film) — 16 05 Vanete 
(Pacolbanez) - 16 25 Cet herita
ge qui est le nótre (dok) — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 44 
Les inconnus de 19 h 45 (spel) — 
20 00 Nieuws - 20 30 L'Odyssee 
du sous-marin Nerka (film) — 

A 2 
2000 Pour quelle v ic to i re ' (dok 
over de Himalaya) — 21 40 Doku-
mentaire 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Le bal des Maudits (film) 

BBC 1 
1345 Nieuws - 14 00 Middagma
gazine — 16 53 Regionaal nieuws 
— 21 10 Aktualiteitenrubnek en 
nieuws - 22 25 Film - 0015 Bel-
lamy's Europe (dok) 

BBC 2 
2020 Nieuws - 2030 Cantilena 
Renaissance- en barokmuziek — 
21 00 Bird Spot (dok) - 22 00 Not 
the nine o'clock news (muzikaal 
magazine) - 2225 TV-film -
2300 Biljarten (reportage) — 

ITV 
— 1430 The Drovers Roads of 
Wales (dok) - 1530 Something 
for a lonely man (western) — 
1715 Filmmagazine — 18 45 
Nieuws en regionaal magazine — 
2000 Lingalonga Max (show) — 
21 30 Aktualiteit in beeld - 2300 
Nieuws en regionaal nieuws — 
23 35 When Men Become Mothers 
(reportage) 

Dinsdag 
29 APRIL 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ge-
deon( f ) - 18 30 Open school -
1900 Lachertjes (kortfilms) — 
19 05 Gastprogramma (Het Huma
nistisch Verbond) — 1945 
Nieuws - 2010 Hitring — 2105 
Verover de aarde — 21 55 Jij of 
WIJ (kwis) - 2220 Nieuws 

BRT 2 
1400 Overname BRT 1 - 2010 
Allemaal beestjes (dok) — 2040 
De Paradijsvogels ( f ) - 21 30 De 
grote slaap (film) 

NEP 1 
18 50 Emilie (voor de kleintjes) — 
18 55 Nieuws — 18 59 Ronduit (re
portages) — 1930 Kennen en 
kunnen (spel) — 2030 Het ont
staan van de wereld (dok) — 
21 24 Ten slotte (slotmeditatie) — 
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Het hoofd van 
Nederland (dok) - 2230 Studio 
sport - 2300 Nieuws 

NEP 2 
18 55 Nieuws — 18 59 Herman en 
de zes ( f) - 1925 De Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
De winter die een zomer was ( f ) 
- 21 25 Brandpunt - 2200 Drie 
hoog achter ( f ) — 22 25 Twee ge
loven op een kussen (dok) — 
22 55 Socutera - 2310 Nieuws 

RTB 1 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930Nieuws - 1955Le 
Gitan (film) - 21 35 Buchenwald 
(dok) - 2240 Nieuws 
— w 
RTB 2 
1955 Formule 2 (Vanete) - 21 05 
The Muppet Show - 21 39 Le 
monde du cinema — 2200 
Nieuws - 22 20 Canal emploi (lo
kale TV) 

ARP 
20 00 Nieuws - 2015 Telespiele 
(spel) — 2100 Aktuahteitenpro-
gramma — 21 45 Delvecchio ( f ) 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Op zoek naar goud (reportage) — 

ZPF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der Haupt-
mann und sein Held (film) — 21 00 
Nieuws — 21 20 Baader-Meinhof 

(dok) - 22 00 Douglas Sirk Uber 
Stars (portret) — 22 45 Bolwieser 
(tv-film) - 0030 Nieuws 

P 3 ~ 
1900 Michel Legrand and Fnends 
(show) — 19 45 Regionaal nieuws 
- 2000 Nieuws - 2015 Galerie 
- 21 00 Momente - 21 15 Fra-
gestunde — 21 45 Vor Ort — 

LUX. 
1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 1945 Dierenmagazi
ne — 1955 Nieuws — 2000 
Lhomme qui valait trois milliards 
(SF-f) - 2100 Chauds, les mil
lions (film) 

F 1 
1405 Stadsleven in de middeleeu
wen (dok) — 14 25 Variete (Maria 
de Rossi) — 1920 Gewestelijke 
aktualiteiten — 19 44 Les inconnus 
de 19 h 45 (spel) - 2000 Nieuws 
— 2030 Julien Fontanes, magis
traat (tv-spel) - 2203 De vijfde 
verjaardag van de val van Saigon 
(dok) - 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws 
fosse (tv-film) 

2040 Le grand 
• 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le retour de Frank James 
(Western) - 2200 Nieuws 

BBC 1 
- 2005 Skyes - 2035 Life on 
earth (dokJ — 21 30 Love story 
(reeks liefdesverhalen) — 2200 
Labour (pol uitz) — 2210 Jour
naal en weerbencht — 2235 
North Sea Oil (dok) 

BBC 2 
21 00 The past at work (ind ar
cheologie) — 21 25 The Philpott Fi
les inside a multinational (dok) — 
2210 Mary Blandy (reeks over een 
rechtsgeding) — 2240 The Enig
ma Files ( f ) — 2330 Biljarten (re
portage) 

ITV 
— 1845 Nieuws en regionaal ma
gazine — 2210 Rod of Iron (tv-
spel) - 2310 Nieuws - 2340 
Geschiedenis van de Engise tuinen 
(dok) — 015 Basketbal (reporta-
oe) — O 45 Country & westernmu-
ziek 

Woensdag 
30 APRIL 

BRT 1 
945 Troonsafstand koningin Julia
na (reportage) — 14 00 Inhuldiging 
Koningin Beatnx (reportage) — 
17 30 Gedeon ( f ) - 17 35 Tip-top 
- 1917 Standpunten (PVV) -
1945 Nieuws - 2015 Mork en 
Mindy ( f ) — 2040 De verjaring 
(tv-spel) - 2220 Persona (kul-
tuunnfo) 

BRT 2 
2015 Die mooie meimaand (film) 
— 21 45 De Geyter, geschiedenis 
van een lied (dok) — 22 00 Lente 
in Wenen (koncert) 

NEP. 1 
945 Troonswisseling (reportage) 
— 1315 De nieuwe kerk monu
ment van 's lands historie (dok) — 
13 40 Inhuldiging van koningin Bea
tnx (reportage) — 1850 Emilie 
(kinderfilmpje) — 1855 Nieuws 
— 1859 Van gewest tot gewest 
- 2000 Nieuws - 20 27 Biografie 
van prinses Beatrix (reportage) — 
22 10 Feest in Amsterdam (repor
tage) - 2305 Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws - 1859 Het paard 
van Troje (kinderprogramma) — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
- 2032 The Bram (thnller) -
22 08 It'll be allright (reportage over 
flaters) — 2233 Muziekspecial 
The Shadows - 23 02 Teleac -

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 La conqué-
te du ciel (dok) — 2055 De Sici-
liaansen (reportage) — 21 40 

I Lhomme et la musique (dok) 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

ARP 
1510 West-Duitsland - Engeland 
(voetbalreportage) — 20 00 
Nieuws — 20 15 Ruhestorung (tv-
film) 

ZPF ~ 
1710 Gib deine Traume nicht auf 
( f ) — 1820Sing mit Heino (show) 
- 19 00 Nieuws - 19 30 Weisses 
Haus, Hintereingang ( f ) — 2015 
Bilanz - 21 00 Nieuws - 21 20 . 
Drei Engel tur Charlie ( f ) - 2205 
Boter of marganne' — 2210 Le-
bensqualitat am Arbeitsplatz -
Traum oder Wirklichkeit — 2255 
Bolwieser (tv-film) — 0030 
Nieuws 

P. 3 
1900 Lander Menschen, Aben-
teuer Tofino (videoreportage uit 
Canada) — 1945 Regionaal 
nieuws — 20 00 Nieuws — 2015 
Mittwochs in — 21 45 Momente 
- 22 00 Der 7 Sinn - 2205 Der 
Unverdachtige (thnller) 

LUX ~ 
1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (dierenmagazine) — 1955 
Nieuws — 2000 Hit-parade — 
21 00 Dans la poussiere du soleil 
(western) 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel) - 2000 Nieuws - 2035 
Le Mandarin (tv-film) — 21 40 Lite
rair magazine — 2300 Nieuws 

A 2 ~ 
2000 Nieuws - 2035 Palmares 
80 (show) - 21 50 Kanselier Doll-
fuss (dok) — 22 40 Kroning konin
gin Beatrix (reportage) — 2315 
Nieuws 

F. 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Pouic-Pouic (film) -

BBC 1 
1600 Paardesport (Ascot) — 
1653 Regionaal nieuws — 1845 
Nieuws en regionale magazines — 
19 45 Assault on a queen (film) — 
21 30 Lena Zavaroni show — 
22 10 Nieuws - 23 10 Sportrepor-
tages - 000 Target ( f ) 

BBC 2 
11 20 Gharbar (tot 11 45) - 14 45 
Paardesport (AscoO — 1955 Bil
jarten (reportage) ' — 20 25 
Nieuws — 2035 The New Zim
babwe (reportage) — 21 25 
Kunstrubriek — 2210 Internatio
nal Love affair — 2345 Nieuws — 
030 Biljarten (reportage) 

ITV 
18 45 Nieuws en regionaal magazi
ne — 1935 Scene Midweek — 
2210 Whickers World California 
(reportage) — 23 10 Nieuws en re
gionaal nieuws — 23 45 The Slen
der Thread (film) 

Donderdag 

BRT 1 
1600 De arme molenaarsknecht 
en het katje (tekenfilm) — 1650 
Lente in Wenen (koncert) — 18 00 
Gedeon - 1805Agenda - 1835 
De schelmenstreken van Gom ( f ) 
- 1900 Lachertjes (kortfilms) -
1905 Sporttnbune — 1945 
Nieuws — 2010 1 mei-feest 1980 
Vilvoorde — 21 10 Panorama — 
22 00 Zola het menselijke geweten 
( f ) - 23 00 Nieuws 

BRT 2 ~ 
2010 Premiere - 21 00 Rouwen 
staat Electra goed ( f ) — 21 55 Ho
rizon — 22 35 Einde van de uitzen
ding 

NEP. 1 
1850 Emihe (kindertv) - 1855 
Nieuws — 1859 Nieuwtjes uit 
Uhlenbusch ( f ) - 1930 J J De 
bom v /h de kindervriend — 2000 
Hoe bestaat h e t ' (satire) - 20 30 
Bootvluchtelingen' O ja dat is 
waar ook (reportage) — 2137 
Nieuws — 21 55 Zendtijd politieke 
partijen — 2205 Een ander uur u 
(Info) — 23 05 Achter het nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws - 1859 De Hulk ( f j 
— 19 38 De energiekwis — 2000 
Nieuws — 2027 De Stoeipoes 
(teater) - 22 10 Aktua-tv 

RTB 1 
1615 Vivre libre (avonturenfilm) 
— 1830 Les Frangais et les Wal-
lons (reportage) — 19 00 Point de 
mire - 1930 Nieuws - 1955 
1788 (film) - 21 35 Bien travailler, 
bien s'amuser (reportage) — 22 30 
Le carrousel aux images 

RTB 2 
1955 Risquons tout (kwis) — 
20 55 Koncert - 2200 Nieuws -

ARP 
1540 Aus der Fruhzeit der Indus-
tne — 1625 Rondom de Hennin-
ger Toren (wielerreportage) — 
16 55 Eind Sommernachtsball 
(show) — 1910 Der Dicke Lange 
und der Klem Dunne (show) — 
1955 1-mei toespraak — 2000 
Nieuws — 2015 Alles oder nichts 
(kwis) - 21 00 lm Krug zum Gru-
nen Kranze (volksmuziek) — 
22 00 Zwarte vrouwen in Z -Afnka 
(dok) - 2255 Nieuws - 2300 
Aufforderung zum Tanz (tv-spel) 

ZPF 
1535 De strijd om het Noorden 
van Canada (reportage) — 1620 
Nieuws (film) - 1625 So Grun 
war mem Tal — 1815 Uriaub zum 
halben Preis — 1900 Nieuws — 
1930 «Die Schonsten Melodien 
der Welt» (varete) — 21 10 
Nieuws — 21 15 Kennzeichen D 
— 22 00 Je Alter dass man wird, je 
Hummer dass man wird (dok) — 
2315 Sport Aktuell 

P3 
1955 Regionaal Nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Abenteuer in Pa
nama (film) — 21 50 Partners in 
een krisis — 2235 Hinter den 
Schlagzeilen 

LUX. 
1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats Dierenmagazine — 1955 
Nieuws — 2000 Starsky and 
Hutch ( f j - 21 00 Le Paradis Ha-
wailen (musical) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 Les visi
teurs (sf-f) - 21 28 Aktualiteiten-
magazine — 2230 Nieuws — 
2240 Les Novices (film) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Mayerling 
(film) — 22 45 Courte echelle pour 
grand ecran (kortfilm) — 2335 
Nieuws 

FR. 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 French Cancan (film) -

BBC 1 
— 21 05 Kunst- en handenarbeid 
(reportage) — 21 25 Over honden
dressuur (dok) — 2200 Mary 
Blandy (dok j - 22 30 Man alive 
(reportage) — 2320 Biljarten en 
nieuws 

BBC 2 
20 00 Milieubeheer in de toekomst 
(dok) - 2025 Popshow - 2200 
Hannah — 2305 Wetenschappe
lijk magazine — 2350 Question 
time (diskussie) 

ITV 
1310 The Sullivans Bnts feuilleton 
— 14 00 Nieuws en regionaal 
nieuws — 1525 Paardenrennen 
(reportage) — 16 45 Vedetten ha
len hennnenngen op — 1845 
Nieuws en regionaal magazine — 
23 00 Nieuws en regionaal nieuws 
extra — 005 Benny Goodman 
(show) — 1 05 Weekoverzicht — 
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Een tentoonstelling vol retro 

De wereld 
van 

het station 

Vele mannen hebben een trein-
complex, geërfd uit hun jeugd Dat 
heel wat volwassen mannen met 
miniatuurtreinen «experimente
ren» IS een te overbekend ver
schijnsel om er te blijven bij stil
staan Ze zullen in ieder geval aan. 
hun trekken komen in de tentoon
stelling «De wereld van het sta
tion» die op 14 apnl in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel 
van wal stak en die tot 1 juni duurt. 
In feite werd deze expo in het 
Centre Pompidou te Parijs uitge
dacht en uitgevoerd, in samenwer
king met Europlia '80, de NMBS, 
het ministerie van Verkeer, en an
dere instellingen De huidige eigen 
inbreng vult de oorspronkelijke 
verwezenlijking gevoelig aan 
Men denke nu niet, dat het alleen 
om een tentoonstelling van schil
derijen en grafiek over de spoor

wegen gaat Wel is er bv. Delvaux, 
wiens trein- en station-syndroom 
overbekend is met enkele schilde
rijen, of nog HV Wolvens, die 
eveneens (maar in veel mindere 
mate dan Delvaux) getraumati
seerd was door het verschijnsel 
spoor, trein en station Er zijn vele 
andere rekwisieten tentoonge
steld zoals de houten rekonstruk-
tie van de eerste Belgische loko-
motief (1835) of nog een komplete 
voorstelling met njdende minia-
tuur-treinen, met alleen op het 
vlakke land maar ook in de bergen, 
in tunnels, noem maar op Even
eens nieuw IS de aandacht die be
steed wordt aan het centraal sta
tion te Antwerpen, door sommi
gen het mooiste van heel Europa 
genoemd (wel te verstaan in zijn 
tijd, de 19de eeuw) Er zijn drie ge
tekende ontwerpen van de archl-

tekt, die dit gebouw ontwierp, nl. 
Louis de la Censerle. Deze ont
werpen dragen de handtekening 
van de minister ter goedkeuring. 
De Franse konservator Jean Clair 
schreef over dit station een lyri
sche bijdrage, die echter in een 
stuntelig Nederlands werd ver
taald. Er zijn trouwens geen Ne
derlandstalige catalogi, er is alleen 
een brochure beschikbaar. Deze 
incidenten moeten dan via deze 
tentoonstellingen tot de allereer
ste manifestatie van 150 jaar Bel
gië behoren «Ze» kunnen het 
zelfs met tijdens een jubileum na 
laten, de Vlaamse gemeenschap 
te beledigen I 
Er zijn nog ontwerpen, zoals deze 
van Renaat Braem voor een Cen
traal Station of voor de kleine sta
tions van Cluyse. Van Henry Van 
de Velde is er een luxe-treincou-

pée; vele grote makettes. De ten
toonstelling snijdt ook de rol van 
het station aan als symbool van de 
technische vooruitgang, als stede
lijk centrum, of als gegeven met 
politieke implikaties (de wegge
voerden naar Duitsland); als ver
drukkingssymbool («Ville-Pinte») 
in 1977 door de Korsikaanse Ver
zetsbeweging opgeblazen); het 
station als plaats van rust en disci
pline; het verval en de nieuwe be
langstelling Ook in Vlaanderen 
groeit een nieuwe belangstelling, 
voor stoomlokomotieven bv., die 
•men op afgeschafte lijnen weer wil 
doen rijden als toeristische attrak-
ties (bv. Gistel-Oostende). 
Er zijn zeker nog andere aspekten 
i.v.m. de trein. Neem nu bv. de 
Western, waarin treinovervallen 
schenng en inslag zijn De eerste 
volwaardige «treinfilm» was trou

wens «The great tram robbery» 
van David Wark Griffith. Niet al
leen in de Western speelde de 
trein soms een hoofdrol ook als 
plaats van ontmoeting, romantiek 
of achtervolging speelde het sta
tion een onmiskenbare sfeer
scheppende rol. We denken hier 
aan «Bnef Encounter» met een 
haast voelbare nostalgie of «Sta-
zione Termini», nog een grote «sta-
tionsfilm». Dichter bij hebben we 
«Moord in de Orient Express», een 
luxetrein, die nog maar kortgele
den naar het museum werd ver
wezen. 
We zouden nog kunnen voortbo-
men, maar we menen toch in es
sentie deze biezondere tentoon
stelling te hebben toegelicht. (SW) 

Tot 1 juni: dagelijks van 10 tot 18 uur, in het 
Paleis van Schone Kunsten te Brussel. 
Maandag gesloten. 

Ontmoeting met 
Cees Buddingh 

v> 
In de reeks «Grote Ontmoetingen» 
van de Uitgeverij 8. Gottmer te 
Nijmegen en Orion te Brugge, ver
scheen zopas een studie van Fer-
nand Auwera over de Noordne-
derlandse schrijver Cees Bud
dingh, die een zeer eigen plaats in 
de literatuur van ons taalgebied in
neemt Fernand Auwera is zelf 
sinds de zestiger jaren aktief als 
auteur van romans en verhalen. Hij 
ontving daarvoor reeds o.m. de 
«Arkprijs van het Vrije Woord». Hij 
schreef ook kinderboeken, twee 

bundels met interviews over het 
engagement in de letterkunde; 
een triller; enkele tv- en filmsce
nario en is ten slotte ook bedrijvig 
als medewerker van kranten - o.a 
De Volkskrant - en tijdschriften. 
Hij is stadsambtenaar te Antwer
pen. 
Fernand Auwera is met zijn «ont
moeting met Buddingh» dus niet 
aan zijn proefschrift. Hij is er in ge
slaagd een levendig en kwasi-
kompleet portret van deze veelzij
dige auteur te schrijven. Buddingh 

Franskiljonse kunst aon onze kust: 
opletten geblazen 

De franstaligen in dit land 
kunnen het maar niet laten 
het Frans op te dringen bij 
elke gelegenheid. Dit is o.m. 
het geval te Koksijde waar 
in het Casino een tentoon
stelling werd ingericht door 
«MérKe artistique euro
peen», waaraan bekende 
kunstenaars hun medewer
king verleenden. De opening 
verliep echter uitsluitend in 
het Frans. De bekende sur
realist Paul Delvaux bracht 
het zelfs niet voor mekaar, 
de éne zin, die hij moest uit
spreken om de tentoonstel

ling voor geopend te verkla
ren, ook in het Nederlands 
uit te spreken. Als men met 
dezelfde mentaliteit het Del-
vaux-museum zal openen te 
Veurne zal er stellig herrie 
van komen. Het is ook onbe
grijpelijk dat intellektuelen 
als Delvaux, die at jaren aan 
onze kust woont, geen gebe
nedijd woord Nederlands 
kunnen spreken. 

Nederlands kennen ze wel 
te Damme, maar het ge
meentebestuur verkiest 
toch tweetalige uitnodigin

gen voor een tentoonstel
ling van schilder Paul Klein 
rond te sturen, dit onder de 
verantwoordelijkheid van 
CVP-staatssekretaris-bur-
gemeester Daniel Goens en 
het voltallig CVP-schepen-
kollege. 

Beide incidenten wijzen op 
een bedenkelijk tekort aan 
een Vlaamse refleks bij de 
leiders van een partij die 
zich «het schild en zwaard 
van Vlaanderen» noemt 
Maar toch eerder van mar
sepein dan van staal- (s.w.) 

is anders niet 'zo gemakkelijk te 
vatten, te «katalogeren». Hij is 
dichter, romanschrijver, dagboe
kauteur, journalist, bloemlezer, cri
ticus, toneelschrijver en vertaler. 
Als dichter is Buddingh vooral be
kend door zijn talrijke bundels met 
lakonieke verzen, waarin humor 
en ernst eng met mekaar verwe
ven zijn. Hij heeft ook experimen
tele verzen en kolderpoëzie ge-
scfireven. Hij heeft zoals iemand 
zei «de poëzie in Nederland popu
lair gemaakt». In zijn dagboeken 
«isehandelt» hij de meest uiteenlo
pende onderwerpen, w.o. ver
waarloosde tema's. Als journalist 
is hij vlot en deskundig. Ook al is 
hij een blij dichter, een humorist 
toch is ook de dood aanwezig, wat 
een gevolg is van zijn ziekte in zijn 
jeugd, toen hij met de doodsge
dachte moest leren leven. Ook al 
buigt hij zich ook over zgn. banale 
dingen, hij is niet oppervlakkig, 
doch spits en vooral zich zelf. 
Voor dit essay ging de auteur te 
rade bij Ares (Joopman, die een 
doctoraatstesis in het teken van 
Buddingh plaatste. Hij nam ver
eenvoudigde passussen uit deze 
tesis over. Er zijn ook voldoende 
citaten o.m. ook om diegenen, die 
Buddingh niet kenden, toe te laten 
met de schrijver kennis te laten 
maken. 

In de poëzie tellen we twintig 
dichtbundels; in het proza 14; kri
tisch proza zes werken; twee to
neelstukken; twaalf bloemlezin
gen. De bibliografie vermeldt ook 
nog vertalingen van Buddingh 
door anderen, publikaties over de 
auteur in boeken, en ten slotte in
terviews met CB. Goed geïllus
treerd met foto's van de schrijver 
op verschillende leeftijd en met 
echtgenote, magen en vrienden. 
78 biz. Uitgegeven door Orion 
Brugge en Gottmer, Nijmegen. 

Gerrit Krol: 

„Cen Fries 
huift niet" 

Deze roman van Gerrit Krol (die in 
1962 met de roman «De rokken 
van Joy Scheepmaker» debuteer
de) is eigenlijk een pleidooi tegen 
de westerse stelregel dat een jon
gen, een echte man, niet mag hui
len doch deze «bezigheid» aan de 
vrouwen moet overlaten. Het is 
een grondig verkeerd gedragspa
troon, omdat «het keiharde dingen 
zijn die het zeer zachte en gevoeli
ge mogelijk maken. Ik kan me pas 
permitteren om gevoelig te zijn als 
ik laat zien, dat ik het kan opvan
gen; ik durf zacht te wezen, omdat 
ik mijn zachtheid inbed in een 
sterk kader. Zo ben ik met weer
loos». 

Dat is het leidmotief van dit 
boek dat aandoet als een dagboek 
(het is trouwens in de ik-persoon 
geschreven) Mede hoofdperso
nage IS 's schrijvers vrouw «mooi 
om bij te huilen, maar een Fries 
huilt niet!» 

De ik-figuur is trouwens een 
man die met honderden vrouwen 
zou kunnen getrouwd zijn, omdat 
hij zo aardig is, omdat hij zo goed 
kan luisteren, omdat de man haar 
zijn regels met opdringt hoewel hij 
sterk ego-centnsch is Overigens 
een nogal ongewone schrijftrant 
waarin elleptische zinnen afwisse
len met volzinnen, welke deining, 
overigens uitstekend past bij het 
onderwerp, de relatie man-vrouw. 
SW. 
Em. Querido's Uitgeverij - 130 bIz. Prijs 
fl 21.50. 
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galerij 
• In Driekoningen Beauvoor-
de stelt Georges Tahon, schil-
der-akwarelllst van 29 maart tot 
27 april tentoon. Noël Duforet, 
beeldhouwer-akwarellist stelt 
uit privé-bezit tentoon van 30 
april tot 1 juni. Tussen 31 mei en 
29 juni is het de beurt aan La-
barque. Daarna volgen NaVeve 
schilders tijdens de maanden 
juli en augustus. Op 5 septem
ber opent een huidetentoonstel
ling Guido Gezelle, gezien door 
Westvlaamse kunstenaars. 

• Van 19 april tot 8 mei a.s. 
stelt Theo Van Hecke zijn werk 
tentoon op uitnodiging van de 
kultuurgemeenschap «Open 

Kring>, in Gasthof Britannia, S l -
Baafsplein 28 te Gent Toegang 
vrij. 

• Van 25 april tot 9 mei heeft 
in de 3 B Tentoonstellingszaal 
Grasmarkt 61 te Brussel de 
tentoonstelling plaats van «Affi
ches van de Zwarte Panter» en 
skulptrale Keramiek uit Antwer
pen. Van 's maandags tot 's vrij
dags van 10 tot 17 u. Inrichters: 
het Komitee voor Kunstam
bachten en de Toeristische Fe
deratie van de Provincie Ant
werpen. 

# Paul Van de Meerse en Mil
de Van Wonterghem stellen ten 
toon in kunstgalerij Embryo, 

Justus Lipsiusstraat 20 te Leu
ven, van 9 mei tot 1 juni. Van 
dinsdag tot zaterdag van 14 tot 
18 u. en 's zondags van 11 tot 
13 u. 

• Van 3 mei tot 1 juli heeft in 
de Banmolen van het kasteel te 
Kasteelbrakel de tentoonstel
ling plaats van «Kunstambach
ten van Brabant». Opening vrij
dag 2 mei om 19 u. Toegankelijk 
zaterdag van 14 tot 18 u.; zon
dag van 10 tot 12 en van 14 tot 

18 u. 

• Zaterdag 27 april om 17 u. 
heeft de opening plaats van 
werk van de dichter-fotograaf 
Gerrit Achterberg (1905-1962) 

uit Nederland. Inrichter is de 
Kunstgroep Kalliarte Brugge. 
Van 10 tot 12 u. en van 15 tot 
18 u. uitgenomen 's vrijdags. In
leiding door Fernand Bonneure, 
Oswald Maas draagt gedichten 
van Achterberg voor. Huidevet-
tersplein 10, Brugge. In de mar
ge van het Achterberg-jaar 
wordt een map met zes repro-
dukties aangeboden. De ten-
toonsteling zal in verscheidene 
Vlaamse steden worden opge
zet, waarna ze naar Nederland 
gaat De foto's zijn niet zo geko
zen dat ze een gedicht zouden 
illustreren. Ze zijn als afzonder
lijke scheppingen te beschou
wen, maar kunnen in relatie tot 
een gedicht staan. 

• Van 29 maart tot 1 juni heeft 
de tentoonstelling plaats «His
torisch textiel uit het Museum» 
in het Museum Mayer van den 
Bergh. Het gaat om een uitge
breide tentoonstelling uit de re
serves van de instelling. De ten
toonstelling is kronologisch 
zeer ruim: van de Koplische 
weefsels uit Egypte (7de eeuw) 
tof hel verfijnde Jacquard-weef-
sel. Verder verfijnd borduur- en 
kantwerk, enkele kostbare 
wandtapijten. De tentoonstel
ling heeft plaats in het provin
ciaal museum voor Kunstam
bachten, Het Sterckshof, Hooft-
vunderlei 160 te Deurne. Dage
lijks van 10 tot 17 u. Toegang 
gratis. Geïllustreerde catalogus. 

Elisabeth Marain 

/ / Hef Tranenmeer / # 

Deze roman van Elisabeht Marain 
wordt voorafgegaan door een ci
taat van «Allee in Wonderland» 
van Lewis Carroll: «Ik wou maar 
dat ik een beetje minder gehuild 
had» zei Alice en ze zwom rond en 
deed haar best om weer vaste 
grond onder de voeten te krijgen». 
Deze verzuchting van Alice slaat 
geheel op de heldin van deze ro
man, Nancy, die een gelukkig hu
welijk heeft en drie kinderen. Wan
neer echter haar man sterft veran
dert dit zeker bestaan in een leeg
te die noch haar ouders noch haar 
vrienden kunnen vullen. Ontmoe
digd en moe gaat ze toch op zoek 
naar een baan, om haar kinderen 
een degelijke opvoeding te kun
nen geven en het eigen bestaan, 
dat van een alleenstaande vrouw, 
veilig te kunnen stellen. Vrij vlug 
beseft ze dat de maatschappij een 

door de mannen beheerste sa
menleving is, waartegen de vrou
wen meestal tevergeefs storm lo
pen. 
De eerste helft beschrijft het ge
lukkig bestaan van de vrouw, de 
tweede is de beschrijving van de 
werkende maatschappij, waarin ze 
een radertje van het mechanisme 
wordt. De leidende figuren aarze
len ook in dit verhaal niet, van hun 
machtspositie misbruik te maken, 
hoewel de ik-figuur in de erotiek 
haar eigen verlangen naar seks 
toegeeft. Een vlot geschreven epi
sode van een fijngevoelige en 
pientere -vrouw, die ons een kijk 
gunt in de typisch vrouwelijke psy
che die voor de meeste mannen 
jammer genoeg een gesloten 
boek is. 

— 142 biz. Uitgever Elsevier Manteau Brus
sel/Amsterdam. 

Mireille Cottenjé : 

Mist" rr 
Mireille Cottenjé, bekend door en
kele romans («Dagboek van Car-
la») en toneelstukken, publiceerde 
nu een verhalenbundel. Alle stuk
ken zijn geschreven tussen 1968 
en 1978, in een tijd van grondige' 
mentaliteitsverandering... althans 
voor enkelen, zoals bijvoorbeeld 
de auteur. Mireille Cottenjé han
teert een vrijmoedige taal, is nogal 
sterk autobiografisch, tot het exhi
bitionisme toe (zoals zij trouwens 
zelf erkent). Haar verhalenbundel 
is hierop geen uitzondering; de on
derwerpen gaan van ontmaagding 
over abortus naar een ongenadige 
ontleding van een mannelijke kol-

lega-schrijver. Als je 't zo leest, 
knjgt je het beeld van een vrouw, 
wanhopig (?) op zoek naar een 
houvast, hopend dat de man(nen) 
haar dat kunnen geven, maar 
steeds weer ontgoocheld door 
het egoïsme of het onvermogen 
tot liefhebben van de partner (of is 
het van zichzelf?). 
Voor mij IS 't mooiste verhaal uit 
de reeks «Mist», waarnaar het 
boek zijn globale titel kreeg. Het 
vertelt de eenzame wandeling van 
de verteller door een mistig 
sneeuwlandschap, met op de ach
tergrond het verdnet om het weg
gaan van de echtgenoot Ze kon-
stateert bitter «Alleen ben je altijd, 
overal. Samen-zijn is je reinste uto
pie, zelfbedrog, of gewoon be
drog.» En ze besluit... dat — «verlo
ren-zijn-in-de-mist, slechts een toe
vallige situatie is?» Uit dit verhaal 
spreekt dan toch het schrijversta
lent van Mireille Cottenjé: m.i. kan 
ze sfeerschepping en onuitge
sproken gevoelsuiting beter aan 
dan het openharig beschrijven van 
intieme situaties. De auteur laat 
zich uit het werk kennen als een 
mens, hunkerend naar geluk en 
genegenheid, en dat zijn verlan
gens die óns allen kunnen aan
spreken. De rest neem je maar als 
de drang van een schrijver zich te 
laten opmerken, en daarin ver
schillen de mannelijke en vrouwe
lijke kunstenaars geenszins. 

Huguette 

— Mireille Cottenjé «Mist», verhalen, Nijgh 
en Van DItmar, 's-Gravenhage. 

«Ruitershalte- door Philips Wouwerman (1619-1668). 

Grote schilderijen 
op klein formaat 
Momenteel loopt in het Koninklijk 
Museum te Antwerpen de ten
toonstelling «Schildenjen op klem 
formaat», samengesteld uit de kol-
lektie van het museum. Voor het 
tentoonstellen van kunstwerken 
op klem formaat beschikt het Mu
seum over een aantal vitnnes. Tot 
nu toe werden hierin kunstwerken 
getoond op een papieren drager. 
Thans worden voor de eerste 
maal schildenjen van klem formaat 
in deze vitrines ondergebracht. 
Daarvoor werd uitgegaan van het 
idee dat dergelijke schilderijen 
oorspronkelijk vervaardigd zijn 
voor kleine ruimtes bij partikulie-
ren, zoals huiskamers of kunstka
binetten. Het isoleren der werkjes 
in «kamertjes», waarin elk stuk 

slechts door één of twee toe
schouwers tegelijk kan bekeken 
worden, lijkt m die optiek nauw te 
beantwoorden aan het oorspron
kelijk opzet van deze schilderijtjes. 
Naar tema's en kronologie be
schouwd, vertonen de geëxpo
seerde werken — waarvan de 
meeste voor de eerste maal wor
den vertoond — een ruime ver
scheidenheid Hun dateringen val
len tussen het einde van de 15de 
en het einde van de 18de eeuw en 
nagenoeg alle genres zoals land
schap, stilleven, devotiestuk, alle
gorie, genreschildermg en inte
rieur zijn er vertegenwoordigd. 
Geografisch bekeken valt het ak-
sent, ondanks de aanwezigheid 
van enkele werken uit de Franse 

en de Duitse school, duidelijk op 
de beide Nederlanden. 
Eveneens kan nog worden aange
stipt dat de huidige tentoonstelling 
een bescheiden hulde is aan de 
drie voornaamste begiftigers van 
het Museum zeventien nummers 
zijn afkomstig uit het onovertrof
fen legaat Ridder Florent van Ert-
born, acht nummers behoren tot 
het legaat Douariére van den He-
cke-Baut de Rasmon en vijf num
mers zijn ten slotte schenkingen 
van Oscar Nottebohm. 

— De tentoonstelling is elke dag — uitge

zonderd op maandag — toegankeliik van 10 

tot 17 uur en de toegang is gratis. Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten. Leopold de 

Waelplein te Antwerpen. 
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41.000.000 min of meer 
Éénenveertig miljoen. Min of meer. 
Dat is het bedrag dat Lierse mini
maal zou kunnen vorderen voor een 
overgang van haar topspeler Erwin 
Vandenbergh naar een Belgische 
ploeg. Het kontrakt van de fel be
geerde spits verstrijkt einde seizoen. 
Lierse heeft de speler een nieuwe 
overeenkomst voorgelegd. Met daar
in voorwaarden die de klub toelaten 
een transfersom van veertig miljoen 
frank op de kop van Vandenbergh te 
zetten indien deze naar een andere 
Belgische klub wil overstappen. 
Wie weet hoe de reglementen en 
transferbepalingen van de KBVB in-
eenzitten, komt snel tot de konklusie: 
Erwin Vandenbergh zal bij Lierse in 
de komende jaren twaalfmaandelijks 
drieëneenhalf miljoen verdienen. O m 
achterover te slaan. 

Model 

Het IS begrijpelijk dat Lierse zijn sterspeler 
wil behouden De klub was in de voorbije 
jaren al vaak genoeg voorraadschuur voor 
de grote klubs Zowel Standard als Club 
Brugge betrouwen op een midvoor van 
Lierse afkomst Willy Wellens en Caje 
Ceulemans Lierse verdedigde de verkoop 
van deze spelers met financiële argumen
ten de jongens kunnen elders veel meer 

Erwin Vandenbergh. miljoenen bij de vleet 

verdienen en wij kunnen met de opbrengst 
(circa twintig miljoen voor beiden samen) 
de financiële toestand van de klub sane
ren. 
Er werd nog aan toegevoegd dat het onge
zond zou zijn bepaalde spelers véél meer 
te laten verdienen dan de ploegmaats 
Tot zover klopt alles Lierse stond model 
voor een wijze klub met gezond beleid 
Nu schijnt alles plots anders geworden 
Lierse zal volgend seizoen — tenzij de Ita
lianen na het Europees landenkampioen-
schap met nog veel meer miljoenen (zestig 
tot tachtig wordt gefluisterd) aan de deur 
komen kloppen — met een ploeg aantre
den waarin 1-5 inkomensspanningen be
staan Hoelang zal dat blijven du ren ' Stel 
dat Erwin een tijdje uitvalt met kwetsuren. 
HIJ zal overigens almaar nadrukkelijker be
waakt worden Hoe zal de getalenteerde 
Ramselnaar op de nieuwe situatie reage
ren"? Heeft hij de mentale rijpheid om het 
gewicht van een (overigens misschien ma
tige) ploeg te dragen Want Erwin was tot 
nu altijd de aankomende belofte. Hij wordt 
einde dit seizoen tot absolute ster gepro
moveerd Een heel verschil 

Risico 

De buiging in het beleid van Lierse is des 
te merkwaardiger omdat in de meeste 
klubs de mening ingang vindt dat de inko
mens van spelers niet te ver mogen uiteen
lopen Omdat uiteindelijk geen enkele 
voetballer het kan zonder ploegmaats, 
zonder het kollektief. 

Voor enkele dagen hoorden wij uit de 
mond van een ervaren voorzitter (uit eer
ste klasse O dat inkomensspanningen van 
méér dan één-twee levensgevaarlijk kun
nen zijn voor een klub Hij verwees naar 
het wedervaren van Beerschot dat zich ja
renlang «krom» betaalde aan ene Juan Lo-
zano De Antwerpse klub was uiteindelijk 
maar al te gelukkig dat de Amenkanen de 
kleine Spanjaard wilden wegkopen Want 
met enkel de klubkas was leeg. Ook de 
ploeggeest was (en is) totaal verdwenen 
Anderlecht was het andere voorbeeld 
Swoit Vanderelst zal in de States meer 
gaan verdienen Anderlecht zou zich ver
houdingsgewijze een soortgelijke inspan 
ning als Lierse hebben kunnen opleggen 
Maar het heeft daar feestelijk voor be 
dankt Omdat de gevolgen van zo'n avon
tuur gewoon met te schatten zijn 
Lierse begint bijgevolg aan een riskante 
onderneming Om rond te komen zal de 
klub gemiddeld 15 000 kijkers moeten lok
ken Dan zit het stadion elke week vol Rijst 
nog de vraag of de jonge Vandenbergh 
zich in de komende jaren sportief in dit ka
der verder zal kunnen ontwikkelen Want 
de ranke doelpuntenmaker is een kombi-
natiespeler bij uitstek Hij heeft ploegmaats 
nodig Zeker wanneer beenharde waak
honden aan zijn gouden voeten zullen ge
bonden worden We zijn benieuwd. In één 
opzet zijn de sympatieke Lierenaars alvast 
geslaagd ze hebben de Belgische kandi
daat-kopers (de grote drie) wel degelijk en 
wellicht ook definitief afgeschrikt. 

• OP DE KNIEËN. - De Olympische 
zomerspelen liggen nog wel niet op 
hun rug, maar ze zitten toch al op de 
knieën. De beslissing van het Ameri
kaanse Olympische Komilee de rege
ring Carter bij te treden in de boycot-
aktie zal verstrekkende gevolgen heb
ben. Het IS gewoon ondenkbaar dat 
Duitsland de Amerikanen niet navolgt. 
Ook Engeland, Italië, Japan, Nederland 
en zelfs Frankrijk spelen met de boy-
cotgedachte. 
In België treedt de kentering in Voor
zifter Mol let van het BIOK slikte vorige 
week alle eerder afgelegde verklarin
gen in. Hij verklaarde (moedeloos) 
geen uitweg meer te zien Hij geloofde 
ook niet dat België het zich zou kunnen 
veroorloven als enig Westeuropees 
land naar Moskou te trekken. Scherp 
gezien, dat w^l 
Het zou ons, indien de boycotaktie uit-
emdelij l^ door het Westen in al zijn 
konsekwenties wordt doorgetrokken, 
dan ook niet verbazen indien de zomer
spelen uiteindelijk moesten worden af
gelast. In het beste geval blijft een 
soort veredelde Spartakiade (interna
tionaal sportfeest van de kommunisti-
sche landen) over. Daar zal het lOK, 
dat in de komende weken nog wel fer
me taal zal uitkramen omdat het alle 
mogeli jkheden om de spelen te redden 
zal willen uitproberen, well icht feeste
lijk voor bedanken Bepaalde bronnen 
meldden ovengens dat Moskou mis
schien wel zelf tot de afgelasting of 
verdaging (1981 indien de internationa
le polit ieke betrekkingen zouden ver
beteren) zal overgaan 
Vast staat intussen dat niet enkel Mos
kou '80 in het gedrang komt. De Olym
pische Spelen in hun huidige vorm 
staan ter diskussie De organizatie 
stelt zulkdanige eisen dat enkel super
machten, prestigegeile diktatuurregi-
mes en., oliesjeiks er nog kunnen aan 
denken de Spelen naar zich toe te ha
len. Maar dat zal dan telkens opnieuw 
polit ieke konsekwenties in zich ber
gen. Ook de 'vaste toewijzing» aan 
Griekenland — een niet onlogische 
idee — impliceert gevaren. Stel dat de 
kolonels opnieuw de macht gr i jpen-

• SUKSES - De basketbalbond, en 
meer bepaald de liga, breekt zich al ja
ren het hoofd over de organizatie van 
het nationaal kampioenschap. Van een 
logische kompetit ie — doodgewoon 
heen- en terugmatchen en een rang
schikking die de kampioen en de da
lers aanwijst — is men al lang afge
stapt. Er werd al zowat van alles gepro
beerd Aanvankelijk speelde men een 
gewone kompetitie. In geforceerd tem
po. De rangschikking werd in twee ge
deeld. De beste 6 speelden een volledi
ge nakompetitie (heen- en terugwed
stri jden of 10 matchen per ploeg) om 
de kampioen aan te wijzen. De laatste 6 
speelden een degradatiekompetit ie. 
Om de twee dalers aan te duiden. Het 
publiek reageerde gelukkig erg koel. 
Geen toename van de belangstell ing 
Integendeel. Er werden nog Innovaties 
beproefd (de twaalf ploegen na een ge
wone kompetitie opdelen in drie groe
pen van vier) zonder enig sukses. 

Dit seizoen schakelde men over naar 
het Amenkaanse play-off systeem. De 
invloed van de Belgische Fibabestuur-
der Leon Wandel zal daar wel niet 
vreemd aan geweest zijn. 
Met die play-of is men volop bezig. 
Eerst speelden Standard (eerste) en 
Racing Mechelen (vierde) driemaal en 
Fresh Air (tweede) en Fleurus (derde) 
tweemaal tegen elkaar Met 2—1 en 
2 — 0 winst plaatsten Racing Mechelen 
en Fresh Air zich voor de finale. In deze 
kunnen beide ploegen mekaar tot vijf
maal toe ontmoeten. Tot één van beide 
klubs drie overwinningen heeft be
haald 

Logisch is het allemaal niet. Want de 
beste ploeg van het seizoen was onge
twij feld Standard dat... in het knock-out 
play-off systeem door Racing Meche
len uit de finale gehouden werden. 
Maar om de logische sportieve afloop 
van een kampioenschap bekommert 
men zich In de basketbalmiddens al 
lang niet meer Het komt er op aan volk 
in de zalen en., publiciteit op het televi
siescherm te krijgen. En in beide op
zichten schijnt het Amerikaanse expe
riment geslaagd. 

• GRANDEUR ET DECADENCE -
Voor éénmaal een Franstalig aanloop
je. Kan men anders wanneer men het 
over het grote Union St.-Gillis wil heb
ben Een der meest prestigieuze voet-
balklubs die het land ooit heeft voort
gebracht Twaalfvoudig kampioen van 
België, rekordhouder van het grootste 
aantal wedstr i jd zonder nederlaag 
(60!). Volgend jaar derdeklasser. Eén 
der prachtigste stadions van het land. 
In het Dudenpark. Omzoomd met bo
men van honderd jaar. 
Op het eind van de jaren vi j f t ig haakte 
Union af. In de jaren zestig kende het 
nog ups and downs. De zeventiger ja
ren verliepen eigenlijk katastrofaal en 
nu., aan het begin van de tachtiger ja
ren blijft er niets meer over. Waar is de 
ti jd dat Union-Daring voor een uitver
kocht huis werd gespeeld. Sportroem 
is inderdaad vergankelijk. En mis
schien is het best zo. 

• WEGGEVEEGD - De Belgische 
wielrenners worden tot figuranten ge
degradeerd wanneer het wegdek be
gint te golven. We wisten het al eerder 
maar het werd in de Ardeense klassie
ke wegwedstri jden nog maar eens pijn
lijk geïllustreerd. Beppe Saronni en 
Bernard Hinault hebben de Waalse Pijl 
en Luik-Bastenaken-Luik met beklem
mende overmacht gewonnen. Voor de 
klasrijke Italiaan betrof het zijn eerste 
grote klassieke overwinning. Beppe zal 
in de Giro ongetwijfeld een gooi naar 
de zege doen. Net als Bernard Hinault 
overigens De omstreden Bretoen is de 
kompleetste renner van zijn generatie. 
Hij deed in de onder helse weersom
standigheden verreden Luik-Basten
aken-Luik aan aan Eddy Merckx den
ken. Hij reed alles en iedereen doodge
woon in de vernieling. Van de tegen
stand bleef geen spaander geheel. 
Bernard heeft zich in het hoofd gesto
ken dit jaar, naar het voorbeeld van An-
quefil en Merckx, de Giro én de Tour te 
rijden en., te winnen. Inzonder in Italië 
kan hij het moeili jk krijgen. In de Tour 
zal wel niemand hem echter weerstand 
durven of /en kunnen bieden. Wat de 
Belgen betreft: Guido Van Calster, 

Fons De Wolf en Ronnie Claes waren 
onze beste vertegenwoordigers. Waar 
Beppe Saronni aan toevoegde dat Ro 
ger De Vlaeminck de laatste grote Bel-
olsche kampioen Is geweest.. 
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Abonnementenslag 79- '80 
beslecht E Jan Caudron wierf en... won 

Jawel, de abonnementenslag zit er op! De vijftig dapperen — U leest 
hun namen in vetjes — hebben er vcxDr gezorgd dat honderden nieuwe 
lezers samen met de trouwe abonnees een gans jaar lang elke week 
«WIJ» in de brievenbus krijgen. Het komitee van redakteurs en de hele 
administratie achter «WIJ» houdt er aan allen van harte te danken die 
met zoveel inzet nieuwe lezers aanbrachten. Deze dank is zowel voor de 
grote wervers als voor hen die niet tot de cracks behoren. Het spreekt 
vanzelf dat wij de aktiefsten de-rust-van-de-krijger gunnen, zij hebben 
het dubbel en dik verdiend. Midden mei brengen wij de stand van de 
abonnementen die na het afsluiten van deze Top gemaakt worden. 

TOP 50 
1. Jan Caudron (Aalst) 2484 
2. Jef VInckx (Erps-Kwerps) 1101 
3. Erik Vandewalle (Izegem) 792 
4. Anny Lenaerts (Wilrijk) 642 
5. Jan De Roever (Antwerpen) 420 
6. Rosa Lernout-Martens (Geluwe) 408 
7. Jozef Allaert (Kortri jk) 372 
8. Wed. Severins-Baick (Zwijndrecht) 360 

Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe) 360 
10. Paul Cresens (Schaffen) 324 

Will iam Vandecauter (Hofstade-Aalst) 324 
Guide Callaert (Opwijk) 324 

13. Veerie Thijssens (Ekeren) 312 
Willy Serpieters (Oostende-Stene) 312 

15. Marcel Sergooris (St-Ulriks-Kapelle) 300 
vu-Hoboken 300 

17. Achiel Goderis (Oostduinkerke) 294 
18. VU-Wommelgem 288 
19. vu-Bierbeek 252 

Staf Driesen (Herenthout) 252 

21. vu-Brussel 240 
22. VU-Borsbeek 222 
23. VU-Hoeilaart 204 
24. Lode Van Put (Heverlee) . 180 

W.Vandaele (Den Haan) . 180 
26. K. V. Meenen (Heusden, O.-VIJ 

168 
VU-Aartselaar 168 

28. Martin Covent (Melle) 162 
29. M. De Vriese (Assebroek) 144 

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

144 
32. M. Passchijn (Meise) 135 
33. R. Haelterman (DenderwJ 132 

VU-Bree 132 
Albert Henau (Brakel) 132 
J. Balduck (Bev.-Waregem) 

132 
W. De Saeger (Alsemberg) 

132 
38. Jozef Labaere (Kortrijk) 120 

J. Vancoppenolle (St-Truiden) 
120 

VU-Veurne 120 
J. De Graeve (Ertvelde) 120 

4Z VU-Londerzeel 114 
4a Willem Nollet (Hove) 108 

VU-Hekelgem 108 
VU-Berlare 108 

46. E. Favoreel (Anderlecht) 102 
47. Frans Baert (Gent) 96 

A Dhollander (Stekene) 96 
Jos Truyen (As) 96 
VU-Gentbrugge 96 

Interarrondissementele abonnementenstand 

De strijd is gestreden 
...en Aalst is als grote triomfator uit 
de esbattementen gekomen! 
Het arrondissement van Jan Cau
dron behaalde evenveel punten 
als de laatste negen arrondisse
menten samen! 

Eindstand 

voorjaarsronde 
1. Aalst 1155 
2. Leuven 489 
3. leper 316 
4. Brussel 235 
5. Malle-Vilvoorde 215 
6. Antwerpen 182 
7. Roeselare-Tielt 164 
8. Kortrijk 153 
9. Hasselt 121 

10. Turnhout 105 
11 Oostende-Veume-Diksm. 89 
12. Sint-Niklaas 80 
13. Dendermonde 78 
14 Gent-Eekio 60 
15 Tongeren-Maaseik 56 
16 Oudenaarde 47 
17 Brugge 11 
18. Mechelen O 

De Petermannen zijn vice-kam-
pioen, Leuven is traditioneel een 
sterk arrondissement wat de 
abonnementenwerving betreft. De 
strijd om de bronzen medaille 
werd een Westvlaamse aangele-

Algemene réngschikking 

(eindstand) 
1. Aalst 2724 
2 Leuven 1294 
3. Roeselare-Tlelt 1055 
4 leper 1052 
5 Oostende-Veume-Diksm. 999 
6. Kortrijk 979 
7 Halle-Vilvoorde 853 
8. Antwerpen 790 
9. Turnhout 642 

10. Hasselt 409 
11. Gent-EekIo 405 
12 Oudenaarde 350 
13. Brussel 336 
14 Sint-Niklaas 319 
15. Dendermonde 312 
16. Brugge 262 
17. Tongeren-Maaseik 258 
18 Mechelen 228 

genheid. Het pleit werd zeer nipt 
beslecht in het voordeel van de 
Rodenbachjongens. De eerste ne
gen arrondissementen hebben 
onze — hoge — verwachtingen 
overtroffen. Van de laatste negen 
hadden wij toch iets meer ge
hoopt. 

Hasselt kon de Limburgse eer nog 
enigszins redden maar Tongeren-
Maaseik heeft ons weinig «voer» 
tot hoera-geroep verschaft In 
Gent is men er blijkbaar niet in ge
slaagd Martens of De Clercq te 
abonneren. Oudenaarde, Brussel 
en Sint-Niklaas geraakten nooit 
weg uit de onderste regionen. Het 
Ros Beiaard bevindt zich nog 
steeds in Dendermonde maar qua 
abonnementenwerving kijken zij 
beslist jaloers op naar de prestatie 
van de konkurrenten uit Aalst. Het 
resultaat van Brugge steekt schril 
af tégen dit van de overige West
vlaamse arrondissementen die het 
zo voortreffelijk deden. In Meche
len ten slotte heeft men de geest
drift in plaats van de maan ge
blust... In oktober beginnen wij op
nieuw. Zullen de laatsten dan de 
eersten zijn? 

.v.v.*. 
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zoimK 
1. 22-jange jonge man uit het 
Waasland met diploma A3 elek
triciteit zoekt passende betrek
king 
2.31 -jarige 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 modeme humaniora 
- wetenschappelijke B zoekt pas
sende betrekking. 
Kontakt via mevrouw Nelly 
Maes, Gentsebaan 50, 2700 St-
Niklaas, tel.- 031-76.49.74 (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. 
091/30.72.87 (N184) 

Dringend 
voor Groot-Gent 
Voor een BTK-t)etrekking te 
Gent wordt dnngend een stem-
pelgerechtigde t)ediende 
CA6/A2) gezocht Kontakt opne
men met senator Van Ooteghem. 
(091-3072.87). 

— Schoonmaakster gezocht — 
Bén of twee dagen per week. 
Voor Inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, Oud-
Stnjdersstraat 29, 9219 Gient-
arugge, tel. 091-30.72.87. 

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

(Adv. 87) 
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akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire 
Instelling Antwerpen werft aan: 

GEGRADUEERDE EN 
GEBREVETTEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN. 
• VOOR DE VERPLEEGEENHEDEN 
• VOOR DE VASTE NACHTDIENST 
• VOOR DE CONSULTATIE- en 
MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTEN 
• VOOR DE SPOEDOPNAME 
• VOOR DE INTENSIEVE ZORGEN 

Het "AZA" is gelegen naast de campus van de 
Universitaire Instelling en bereikbaar met de bus
lijnen 17,25 en 32 (pendeldienst). 
Het ziekenhuis is nieuw (opening in september 
1979) en in volle expansie met ruime carrière
mogelijkheden. 
In het kader van de integrale patiëntenzorg wordt 
regelmatig bijscholing voorzien. 
De dagploegen zijn als volgt ingedeeld: 7.30 -
15.30 en 13.30-22.00 u. 
geen gebroken dagdiensL 
De nachtploeg werkt van 21.30 - 7.30 u. 
In samenwerking met de omliggende gemeente
besturen van Edegem, Wilrijk en Aartselaar wordt 
hulp geboden bij het zoeken naar een passende 
verblijfplaats. 
Afspraken voor verdere informatie of aanwerving 
maakt U telefonisch op nr. 031/29.11.11, toestel 
1186 (Direktie Verpleging) of schriftelijk op het 
volgende adres: Akademisch Ziekenhuis 
Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2520 Edegem. 

ANTWERPEN 

APRIL 

24 ANTWERPEN: Debat rond de universitaire expansie in Antwer
pen en het probleem van de oprichting van licenties tandheelkun
de aan de UIA 
Om 21 uur in auditonum T-105 van het R U C A Groenenborger-
laan 
Paneel Jan Van Hoof, praeses tandheelkunde, Hugo Coveliers, 
lid raad van beheer van de UIA voor de VU. Koenraad Van Camp 
professor in de geneeskunde aan de UIA 
Organizatie VUJO - afdeling universiteit Antwerpen 

25 MORTSEL: VU-lentefeest met kaas- en wijnavond om 20 u 30 in 
Merelhof, Ed Thiessrylaan 
Inschnjvingen 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) 

25 ANTWERPEN: VUJO - arrondissement Antwerpen organizeert 
een koncert met traditionele volksmuziek met de Deense folk-
groep «Harp 'n' drum» 
Om 20 uur inhet auditonum van het archief en museum voor 
Vlaams kultuurleven in de Minderbroedersstraat 22 

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

26 

27 

ITEGEM: 8ste Vlaams lentebal om 21 uur in Parochiezaal Itegem 
Orkest- Siouse Ensemble Zanger Andre Romano 

ANTWERPEN. TAK-volksvergadenng «Voeren Vlaams» om 
10 u 30 in zaal Billard Palace, Astridplein 
Sprekers Willy Kuijpers, Karel Dillen, Huub Broers en Erwin 
Brentjens Omlijsting Walter Luyten 
De TAK-filmploeg vertoont beelden over de incidenten in Re-
mersdaal en St-Pieters-Voeren op 9 maart Toegang 50 fr 

VU-Mechelen-Noord: 

Houdt de Oude 
Antwerpsebaan open ! 

MEI 

10 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jaarlijks bal om 20 u, 30 in het Gilden-
huis Inkom 60 fr 

Het VU-bestuur van Mechelen-Noord, 
Walem en Kauwendael Sint-Katelijne-
Waver stelt met verbazing vast dat de 
eeuwenoude en kultuur-histonsche 
verbindingsweg tussen Mechelen en 
Walem naar Antwerpen toe, de Oude 
Antwerpsebaan, door een aarden 
berm van de afnt El O tussen het 
Slachthuis en de industriezone Meche
len-Noord werd afgesneden 
Hierdoor wordt een gemakkelijke toe
gangsweg tussen de wijk Mechelen-
Noord CGalgenberg) en Watem opge
heven, zodat familieleden van dit nog 
landelijk gebied slechts via een kilome-
terlange omweg naar elkaar toe kun
nen, terwijl men alleen langs de drukke 
Antwerpse steenweg ofwel naar 
school moet, naar zijn werk kan gaan 
of zijn vrije tijd kan gaan doorbrengen 
in de rekreatiezone rond de vijvers van 
Walem Wandeltochten in dit gebied 
worden voor de inwoners van Meche
len-Noord ten zeerste bemoeilijkt 
De afnt van de El O heeft heel wat 
grond te Mechelen-Noord in beslag 
genomen en een belangnjke milieuver
storing veroorzaakt De afsnijding van 
de Oude Antwerpsebaan is echter het 
toppunt van het negeren van de belan
gen van de plaatselijke bewoners en 
heeft een spontaan verzet opgeroe
pen van alle inwoners van dit gedeelte 
van «Groot-Mechelen» Tientallen mis
noegden tekenden dan ook de petitie-
lijst om tegen deze lichtzinnige maatre
gel te protesteren De gevolgen van 
vervreemding en inkapseling, die hier
door in de Noordelijke uithoeken van 
Mechelen ontstaan, zijn met te verant
woorden De goedkeuring van deze af
snijding, genomen door het Mechels 
schepenkollege op 28 februan 1980 
wijst op een vergaande onverschillig
heid tegenover de plaatselijke belan
gen van de deelwijken van de stad en 
een totaal gebrek aan begrip voor de 
eeuwenoude familie- en buurtbanden 
in dit gebied 

Ongenoegen opvangen 

Het «persen» van een doorgangspijp 
voor voetgangers en fietsers en zelfs 
voor personenwagens door de berm 
van de El O-af rit behoort tot de techni
sche mogelijkheden om het ongenoe
gen en het ongemak van de lokale be
woners op te vangen 

Het VU-bestuur van Mechelen-Noord 
geeft in naam van de plaatselijke be
volking aan haar kamerlid Joos So-
mers, die sinds zijn jeugd dit gebied be
woont en plaatselijk de toestanden het 
best kent, de opdracht te protesteren 
bij het ministerie van Openbare Wer
ken en parlementaire initiatieven te ne
men op de bevoegden voor hun ver
antwoordelijkheid te stellen en aan te 
dringen op een vrije doorgang tussen 
Mechelen-Noord en Walem, het indus
triegebied en de rekreatiezone via de 
Oude Antwerpsebaan Hij heeft trou
wens in het verleden bij de werken van 
de afrit El O gezorgd dat een geluids-
werende berm tussen de ekspresweg 
en de woonwijk Otterbeek werd opge-
ncht 

Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers heeft deze opdracht aanvaard en 
hij heeft zowel het Mechels schepen
kollege als de minister van Openbare 
Werken verzocht tegemoet te komen 
aan de rechtmatige eisen van de plaat
selijke bevolking en de Oude Antwerp
sebaan opnieuw open te stellen voor 
plaatselijk verkeer door een passende 

Vujo Borgerhout 
op studietoer 
In samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut richten de Volksuniejongeren een 
Studiedag in Deze zal plaatsvinden op 
zaterdag 10 mei 1980, van 9 30 tot 18 u 
Graag zouden wij de inschrijving hier
voor zo vlug mogelijk binnen krijgen 

Op deze dag worden volgende onder
werpen besproken 

Energiebeleid, ekonomie in het Staats-
hervormend België en jeugdwerkloos
heid 
Deelname in de onkosten 150 frank, 
storten op de Vujo-rekening van KB-
Borgerhout 40-3052891-96 (met 
mededeling studiedag 10 mei 1980) 

bouwkundige ingreep Een positief ant
woord wordt nu verwacht van de ver
antwoordelijke gezagdragers, terwijl 
men alle belanghebbenden oproept 
voor 13 april een bezwaarschrift in te 
dienen op het stadhuis te Mechelen te
gen de afsnijding van vermelde baan 

Protest tegen 
wegomlegging 
Antwerpsestweg 
Uitgerekend op het ogenblik dat 
men de Oude Antwerpsebaan 
heeft afgesloten, gaat men nu 
ook nog hetzelfde doen aan de 
Antwerpsesteenweg 
Resultaat voor alle bewoners 
van Walem en voor de meeste 
werknemers van het Industriege
bied Mechelen-Noord betekent 
dit een omlegging van plus-minus 
5 km ofwel langs de Liersesteen-
weg met opstoppingen bij de 
vleet, ofwel langs autostrade 
over Rumst 

B e d e n k i n g e n : 
1 De Oude Antwerpsebaan 
diende met te worden afgesloten 
Men had eerst een koker kunnen 
aanbrengen en dan een brug 
bouwen Dan had men later langs 
daar een alternatief fietspad kun
nen aanleggen voor de school
gaande jeugd Nu verplicht men 
deze fietsers langs de Antwerp
sesteenweg te rijden, die er na 
de voltooiing van de werken nog 
gevaarlijker op wordt 

2 De omlegging aan de Antwer-
sesteenweg was ook met nodig 
geweest indien men maar anders 
had aanbesteed 
Men had de oversteek in twee 
fasen kunnen laten bouwen en 
met een korte bocht, zoals bij het 
begin van de werken, het ver
keer met een minimum aan hin
der kunnen doorlaten 

3 Het enige wat U als slachtoffer 
van zulk een kortzichtig beleid 
kunt doen is onthouden wie hier
voor verantwoordelijk is, en daar 
bij de volgende verkiezingen re
kening mee houden 

VLAMAT 
(Vlaamse Mutualiteit) 
te Hoboken 
Onze afgevaardigde Clem De Ranter 
ontvangt u alle dins- en donderdagen 
van 18 u 15 tot 19 u 30 in het Vlaams-
Nationaal-Centrum, Steynstraat 83-85 
of na telefonische oproep bij U thuis 
Tel 2772 78 

Gemeente Ekeren 
Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt een werfreserve 
van part-time biblioteekassis-
tent aangelegd 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het gemeentesekre-
tariaat, Veltwijcklaan 27 te Eke
ren Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk op 20 mei 1980 

(Adv. 99) 

Gemeente Ekeren 
BIJ het gemeentebestuur van 
Ekeren is een betrekking van 
toezichter aanplantingen va
cant 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het gemeentesekre-
tariaat, Veltwijcklaan 27 te Eke
ren Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk op 20 mei 1980 

(Adv. 100) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende plaatsen worden open 
verklaard 
— I plaats van bijgevoegd ge
neesheer-specialist (rang 4) met 
voltijdse bediening in het labora
torium voor hematologie in het 
Algemeen Ziekenhuis Stuiven-
berg 

— 2 plaatsen van bijgevoegd ge
neesheer-specialist (rang 4) met 
voltijd&e bediening in de dien
sten voor Radiodiagnose 
ZIJ staan open voor mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten 
De benoemingen zullen geschie
den voor een termijn van twee 
jaar, die tweemaal hernieuwbaar 
IS 

De kandidaten dienen een eens
luidend verklaard afschrift van 
hun diploma in te leveren waar-
r̂ p het visum van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie van 
Antwerpen voorkomt Zij moeten 
tevens een bewijs binnenleveren 
van inschrijving bij de Orde der 
Geneesheren en een eenslui
dend verklaard afschrift van 
hun erkenning als specialist 

— in de klinische biologie met 
belangstelling of specialisatie 
hematologie voor de plaats in het 
laboratorium 
— in de radiodiagnose voor de 
plaatsen in de diensten voor ra
diodiagnose 
De kandidaten die houder zijn 
van een diploma waaruit blijkt 
dat ZIJ hun onderwijs met m de 
Nederlandse taal genoten heb
ben zullen, overeenkomstig de 
wet van 281963 op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, 
aan een taalproef onderworpen 
worden 
De kandidaten moeten van Bel
gische Nationaliteit zijn Zij moe
ten tevens een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, bestemd 
voor een openbaar bestuur, inle
veren alsook (voor de mannelijke 
kandidaten) een militieattest 
BIJ eventuele benoeming moeten 
de kandidaten de reglemente
ring omtrent de standplaatsver-
plichting naleven 
Opgave dient gedaan van de hui
dige aktiviteiten Ingevolge het 
statuut van het geneeskundig 
personeel is het aan de leden er
van slechts toegelaten nevenak-
tiviteiten uit te oefenen na een 
voorafgaande toelating van de 
Raad van het Openbaar Cen
trum Zulks impliceert de verbin
tenis zich tot de toegelaten ne-
venaktiviteiten te beperken 
Aangezien het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
betaalt door tussenkomst van 
het postcheckambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden m het bezit te 
zijn van een post- of bankreke
ning op hun naam, binnen het 
tijdstip van 2 maanden volgend 
op hun indiensttreding 
De aanvragen dienen op het Se-
kretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33 Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 125 1980 
Het inschrijvmgsrecht bedraagt 
200 f r 

Inschrijvingsformulier te beko
men op de 7de Afdeling-Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 Antwerpen (tel 329835 -
3109 70) 

(Adv. 98) 

Jongedame uit Puurs, zoekt drin 
gend een betrekking bureau 
werk in de omgeving Willebroek-
Mechelen-Sint-Niklaas Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21 7900 - referentienummer 
2017 
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iedereen heeft 
zijn eigen kijk • I geld 

Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil ma-
^,. ken van de service aanaeboden door de finan-
^ ciele instellingen, neemfU geen genoegen met 

toevallige oplossingen 
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw 
buurt IS blijkbaar met altijd de ideale formule 
voor uw eigen situatie 
Alléén een specialist kan U met zekertieid hiel
pen uw NMKN-agent Hij maakt u wegwijs in de 
beleggingsmogeÏÏjkheden en de diverse spaar
formules en veffelt U welke bankservice voor U 
aangewezen is 

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw 
NMKN-agent helpt u er 't maximum 
uit te halen. 
Bij uw NMKN-agent vindt u de beste 
belegging voor uw geld, onder Staats
waarborg.' 
- Kasbons met een looptijd van ^ tot 12 jaar 
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op 
termijn of met opzegging, met vaste 
vervaldag 

U kunt er ook terecht voor de meest 
uitgebreide financiële service. 
- de zictitrekening (met NIVIKN- of Eurochieque-

kaart), cheques, uitvoenng van opdrachten tot 
aan- en verkoop van deviezen,reischeques 

- permanente opdrachten, domicilienng van 
facturen 

- boncontactkaart (automatisch bankloket) 
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons, 

vervallen eflekten 
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door 

de NMKN en de ASLK 
- bewaameming van alle andere effekten 
- enz 

Loop even binnen bij uw NMKN-agent. 
Of vraag hem bij u langs te komen. 
* Be/eggingen öi; de NMKN zijn gewaarborgd door de 
Staat Deze Staatswaarborg geldt zowel uoor de terug 
betalmg van het kapitaal als voor de uitbetaling van de 
interesten 

verstandig sparen 
Voor de Intekening op NMKN-eflekfen kunt u zich ook 
wenden tot een agentschap van de Nationale Bank 
van België, de hoofdzetel en de agentschappen van 
wenden tot een agentschap van de Nationale Bank 

ilgle, de hoofd: 
de ASLKl de discontokantoren, de maatschappelijke 
zetel van de NMKN Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig 
de wet van 1631919 

Hugo Schiltz sprak te St.-Truiden 
Een honderdvijftigtal geïnteresseer
den waren vonge maand in het Kul-
tuurcentrum te Sint Truiden komen 
luisteren naar H Schiltz. 

Met vreugde hebben we kunnen vast
stellen dat de oud-voorzitter de politi 
cus 18 gebleven zoals wij hem altijd 
hebben gekend Zijn schitterende uit
eenzetting over het «ekonomisch fede
ralisme» heeft dit nog eens bewezen 

W I J Vlaamsnationalisten hebben alle 
redenen om fier te zijn dat we mensen 
zoals H Schiltz, W Kuijpers e ^ in ons 
midden hebben Zij vertolken toch zo 
wonderbaar wat bij ons leeft, nl onze 

stnjd voor rechtvaardigheid Hun doen 
en laten geeft ons telkens weer de 

VU-bal te Voeren 
Nu zaterdag gaat het bal van de 
VU-afdeling Voeren door Om 
20 u opent het Kursaal van S t -
Martens-Voeren zijn poorten 
voor de eerste dans Is het sa
menscholingsverbod tegen za
terdagavond niet opgeheven, 
dan trekt men zich daar toch 
niet veel van aan het VU-dans-
feest gaat door ' 

moed om door te bijten wanneer het 
wat minder goed gaat In dezelfde 
dank betrekken we graag ook voorzit
ter V Anciaux die het vaandel in erg 
ondankbare omstandigheden heeft 
overgenomen 

Ten slotte wensen wij de dne vermel
de volksvertegenwoordigers en de 
stmpatizanten te danken voor het wel
slagen van de gespreksavonden die 
de afgelopen maanden in Sint-Truiden 
hebben plaatsgehad Het sukses van 
de voorbije aktiviteiten zal het p l ^ t s e -
lijk bestuur er heel zeker toe aanzetten 
de ingeslagen weg verder te volgen 

J P S 

fiL€l1D€R 
April 

25 

MEI 
1 

MAASMECHELEN gespreksavond met Vik Anciaux over -Bel
gië wat nu '» Om 20 uur in het Kultureel Centrum te Eisden 

TESSENDERLO F W op gezinsuitstap naar de bloesemstreek 
Borgkwn Vertrek om 9 u 30 op de markt Tessenderio met eigen 
wagen Voor inlichtingen en inschnjvingen Irene Camps 013-
332079 Lily Pals 013-6618 45 Mia Geyzen 013-6623 38 Therè-
se Gobert 013-661080 
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Indien men het Leuvense 
stadhuis zou afbreken.... 
Nijverheid verdwijnt zonder reaktie van overheid Leuven 
Indien men het Leuvense stad
huis zou afbreken, zou er — en 
terecht — een golf van protest 
opsteken in heel het arrondisse
ment Leuven en in heel Vlaande
ren Ons 15de-eeuws Gotisch 
schrijn is uniek Vanzelfsprekend 
is er van afbraak geen sprake, de 
gedachte is slechts een vergelij
kingspunt voor de systemati
sche afbraak van de Leuvense 
nijverheidsstrukturen, waartegen 
de Volksunie een eenzame strijd 
voert Een na een worden de rug-
gegraat-bednjven van het arron
dissement Leuven gesloten, zon
der noemenswaardige reaktie 
van de overheid. 

DE LEUVENSE 

U I T V E R K O O P 

• De beroepsbevolking in hiet 
arrondissement Leuven steeg tus
sen 70 en 79 met 12,4 %, voor 
Vlaanderen met 7.4 % en voor 
België slechts met 5,1 % 
• De tewerkstellingscoéfficient 
daalde in Vlaams-Brabant van 
74,9 % in 70 naar 70,9 % in 77 en 
voor het arrondissement Leuven 
alléén zakte hij verder naar 
69,1 % (In 1977 telde ons arron
dissement 159 441 werk-aktie-
ven) 
• De pendelarbeid in het arron
dissement Leuven blijft maar 
groeien mede door de «Leuvense 
uitverkoop van bedrijven» en het 
wegzuigeffekt van de gemakke-
lijk-lijkende verkeersverbindingen 
(E5 + spoorweg) waar de Brus
selse agglomeratie, naar 17,2 % 
van onze aktieve Leuvense bevol
king werkt Dit zijn ± 28000 per
sonen uit het arrondissement Leu
ven die tot 3 u dagelijks onder

weg zijn naar Brussel om er te 
werken naar het arrondissement 
Halle-Vilvoorde trekken ook nog 
eens ± 9000 In het totaal mag je 
zeggen dat een goeie 70 000 aktie-
ven uit het arrondissement Leu
ven, per werkweek, er een extra-
reisdag op zitten hebben Het so
ciaal onaanvaardbare deel hiervan 
bedraagt nog steeds 189 %, waar 
het rijksgemiddelde 10,3 % be

droeg in 1977 Slechts 1 op 5 nieu
we werknemers uit het arrondis
sement Leuven, tussen 70 en 77, 
«vonden werk in eigen streek» 
9 De gevolgen i/an die pendel-
arbeid zijn moeilijk te berekenen 
wat het beroeps- en familiaal leven 
betreft Maar een ander feit is ook 
opmerkelijk pendelarbeid ont-
wncht het openbaar vervoer' Zo 
daalde de werkverplaatsing van 

3.529 

1961 naar 1977 met het openbaar 
vervoer van 58,2 naar 36,2 en 
steeg het pnve-wagenvervoer van 
12,4 naar 51,4i Ook het kollektief 
werkgeversvervoer daalde licht
jes van 7,9 naar 6,8, terwijl de 
zachte verplaatsingswijzen (fiets, 
brommer) van 29,4 naar 5,6 zak
ten! 
# De werkloosheid in het arron
dissement Leuven groeide met 

Hal le-
V i l v o o r d * 

8 .542 
125 

Brussel 
26 .717 

120 

Rest v a a Wal loa lë 
2 .310 

117 

00 .000 
Lanoen / Aantal 

forenzen m 1977 

OOOGroei- index 1977 
{1970 = 100) 

± 36 % De jongste 15 jaren ver
loor ons arrondissement «werk»-
gelegenheid in 55 arbeidssekto-
ren en won er in 26 Heel wat «rug-
gegraten» zijn verdwenen zoals 
bv — voedingsnijverheid: Van 
der Eist (42), Carnation (117), Lac-
sia (70), Morren (27), La Corbeille 
(51), Remy (520), de Stordeur 
(102), Marie-Thumas (320), enz 
— textielbedrijven: Elite (310), 
Peltzer-Simonis (370); Tricofina 
(18), Tricodist (50), Symex (70), 
Fabota (80), Vaes (30), Amuy (65), 
enz 
We mogen beweren dat het arron
dissement Leuven zeker per jaar 
netto 4 000 nieuwe werkplaatsen 
nodig heeft en er slechts een 300-
tal in eigen arrondissement ver
wierf Maar het arrondissement 
Leuven wordt opgeteld in de rijke
re Brabantse pot en verliest hier
door grotendeels de steun van de 
expansiewetgeving Bovendien is 
deze wetgeving nadelig voor 
Vlaanderen 
Tussen 67 en 77 viel 35 % van de 
Vlaamse bevolking in de ontwik
kelingsgebieden en kreeg 58,2 % 
van de investenngsgelden uit die 
periode, wat goed was voor 
70,6 % van de nieuwe arbeids
plaatsen Voor Wallonië genoot 
60,8 % van de bevolking van deze 
wetten met 86 % van de investe
ringen en 83,7 % van de nieuwe 
arbeidsplaatsen 

BESLUIT : 

Alléén een eigen Vlaams-Bra
bants streekbeleid, eigen ten aan
zien van de Agglomeratie Brussel, 
kan vanuit de beleidsstruktuur 
hierin verandering brengen Ook 
daarvoor is een deelstaatregering 
Vlaanderen noodzakelijk i 

Willy KUIJPERS Rob VANDEZANDE 
Kamerlid Senator 

Tervuren, parel aan de Vlaamsbrabantse kroon 
Groot-Tervuren telt momenteel 
18121 inwoners waarvan 2575 in 
Vossem, 2 366 in Duisburg, 2 720 
in Moorsel en 10 470 in Tervuren 
Het aantal buitenlanders bedraagt 
ongeveer 3 000 Het heeft een to
tale oppervlakte van 3 293 ha 
waarvan nagenoeg de helft bos 
De pilootgemeente Tervuren ont
leent haar naam aan het nviertje 
«De Voer» Tervuren was reeds 
voor de 8ste eeuw bewoond In 
oude oorkonden schreef men in 
het latijn «Fura», waaruit later Vue-
re en Voeren ontstond In de 18de 
eeuw duikt dan «Tervueren» (aan 
de Vuere) op, om uiteindelijk in 
moderne Nederlandse spelling 
«Tervuren» te worden Als voor
naamste bezienswaardigheden 
vermelden we de gotische St-
Janskerk (14de eeuw), de St-Hu-
bertuskapel (1608) het grote park 
met het Spaans Huis en de mooie 
vijvers, het museum voor Midden-
Afrika in Lodewijk XVI-stijl, de Pas
torie het Hof van Buren (kasteel 
van Stolberg-Robiano), het Hof 
van Melijn waar weldra het Kultu-
rael Centrum zal verrijzen, het Ar
boretum (100 ha groot met 310 
verschillende boomsoorten) dat 
samen met het Kapucijnenbos 
een deel van het majestueuze Zo-
nienwoud vormt 

VOSSEM 

De deelgemeente Vossem waar op 
1 mei het Vlaams Lentefeest door
gaat wordt reeds in 1129 op een offi
ciële akte vermeld Vong jaar werd het 
850-jarig bestaan plechtig gevierd en 
het gemeentebestuur gat te dier gele
genheid een prachtig boek uit Toeristi

sche merkwaardigheden vormen de 
romaanse St-Pauluskerk met haar 
prachtige toren uit de 12de eeuw, de 
geklasseerde huizen «Den Hoorn» en 
«In het canon» en ook het bekende 
«Hof van Oudevoorde» langs de Sta
tionsstraat 
De leefgemeenschap DuiSburg her
dacht in 1976 zeer luisterrijk de 750ste 

Op 1 mei vieren wi j : 

Vlaams lentefeest 
te Vossem 

Op donderdag 1 mei tussen 10 u en 17 u heeft te Vossem-Tervuren 
aan de rand van 't Zonienwoud, de Warande en de mooie Voervallei 
een Vlaams Lentefeest plaats dat U zeker met moogt missen 
Wat staat er op het programma van deze prachtige dag' 
10 u Lentewandeling in de Warande o I 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 
14 u 15 tot 17 u Familiefeest met poppenkast Ierse volksmuziek, 
Vlaamse volksdans en nog zo veel meeri 
Voor dit lente-familiefeest schrijft U best in Volwassenen 250 fr. kin
deren tot 12 jaar 150 fr, 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 

verjaardag van de schenking van een 
vnjheidscharter door hertog Hendnk 
In 1731 brandde heel de kern van de 
gemeente af, zodat de meeste waarde
volle gebouwen van na die tijd dateren 
(De Horen het huis Derom, het hof 
van Stroeykens) De kerk met ro-
maans schip (begin 13de eeuw), 
vroeg-gotisch koor (1263) en toren 
(1628) IS de voornaamste beziens
waardigheid Moorsel, het vroegere 
gehucht van Tervuren, werd reeds 
vermeld in 1254 als «Morsloe» en in 
het begin van deze eeuw heette het 
«Moorseloo» Tot 1960 was Moorsel 
een typisch landelijk gebied Tainjke 
verkavelingen maakten er echter een 
uitgesproken residentiele zone van 
De kerk werd tussen 1905 en 1907 ge
bouwd op de grond en met het geld 
van de familie Coosemans 

FRANSTALIGE 
INWIJKELINGEN 

Deze prachtige «groene» gemeente 
Tervuren kende in de zestiger jaren 
(vooral na Hertoginnedal onzaliger ge
dachtenis) een ongebreidelde inwij-
king van Franstalige Brusselaars te 
verwerken De grondspekulatie draai-
ae toen op volle toeren en het homo
geen CVP-bestuur was te laks om in te 
grijpen Een groepje vastberaden Vla
mingen startte dan met een Volksunie-
afdeling en ging via het blaadje «De 
Voer» de drieste franskiljons frontaal 
te lijf en spijkerde de laksheid van het 
CVP-bestuur aan het schandbord Ja

renlange onverdroten ijver deed het le
denaantal van de VU gestadig groeien 
en de bevolking begon voor deze radi-
kale Vlamingen sympatie te koesteren 
In 1970 stapte de VU de gemeente
raad in, maar ook het FDP deed zijn in
trede en haalde in een klap 4 van de 13 
zetels binnen Iedereen schrok op en in 
1971, bij de federatieverkiezingen, til
den de Vlaamse kiezers de VU mee in 
het federatiebestuur 

De samenvoeging met Vossem en 
Duisburg, In 1976, deed de franskil
jons (zoals ze het zelf zegden) -ver
drinken» en de Volksunie behaalde in 
Groot-Tervuren de fraaiste verkie
zingsuitslag van het arrondissement 
Leuven. Zij bekwam 6 zetels, de CVP 
11, het FDP 4, de BSP 3 en de PVV 1 
zetel In de eruit volgende CVP-VU 
koalitie hebben de 2 VU-schepenen 
de bevoegdheid over grondbeleid, 
huisvesting, onderwijs, jeugdbeleid 
en leefmilieu Sindsdien is Groot-Ter
vuren Vlaamser dan ooit. De aktle 
«Tervuren waar Vlamingen thuis zijn» 
werd 100 % door de VU gesteund zo
dat de CVP-partner in het gemeente
bestuur, zi] het met lange tenen, 
noodgedwongen moest volgen. 
Deze aktie werd een waarachtig suk-
ses Na de natuurlijke groene gordel, 
kon Tervuren, samen met 8 nndere 
Vlaamse gemeenten een «bruine» gor
del van Vlaamse onverzettelijkheid 
rond Brussel aanleggen 
WIJ nodigen U allen hartelijk uit op het 
Vlaams Lentefeest van 1 mei in het 
mooie landelijke «monumentendorp» 
dat Vossem is en waar alle Vlamingen 
zich vanzelfsprekend THUIS voelen 

Joris Depre en Frans Trappeniers, 
schepenen 
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Het onzekere lot 

van Sylvania 

Op 7.000 km van Vlaanderen 
beslist „men" over het Hageland 

't H a g e l a n d is de v i e r h o e k g e v o r m d d o o r de s teden A a r s c h o t - D i e s t -
T i e n e n - Z o u t l e e u w ; Emie l V l i e b e r g h w a s de eers te in de V l a a m s e Be
w e g i n g — v o o r de eers te w e r e l d o o r l o g — o m de s t ruk tu re le noden 
van z i jn g e b o o r t e s t r e e k aan te k lagen . Landade l , s c h o e n - en s u i k e r b a 
rons h ie lden s a m e n met de k le ine l a n d b o u w b e d r i j v e n de e k o n o m i e 
van deze a rme s t reek o p 'n mage r pe i l . De res t van de ak t i eve b e v o l 
k i ng w e e k uit. M e t het g o e d s t e m m e n van de e k o n o m i s c h e expans ie 
w e t t e n in 1959 s teeg de h o o p o p «werk in e igen s t reek» o o k v o o r 't 
H a g e l a n d ; maar het zou n o g t ien jaar d u r e n eer de e f fek ten e r van 
d o o r g r o e i e n in d i t g e b i e d . 

Sylvania, de nu bekende beeldbuizen-
fabriek van Tienen was 'n parel van 
deze wetgeving slechts 12 jaari Dui
zend gezinnen leven rechtstreeks van 
dit bedrijf En daar waar de plan-ekono-
misten twijfelden of het Hageland vol
doende geschoolde krachten kon le
veren, schreef het V E V in zijn jongste 
blad dat «Sylvania een veelbelovende 
toekomst heeft, dank zij de hoge on
derzoekingskracht». 
Intussen was de zwendel met dit be
drijf en de gemeenschap die er rond 
leeft, reeds een paar maanden oud 
Noch regenng, noch vakbonden heb
ben de verkoop van dit bedrijf aan de 
Franse marktkonkurrent Thomson 
kunnen tegenhouden, 750 werkplaat
sen staan op 't spel 

PAAIENDE 
OVEREENKOMST 

Zoals bekend heeft GTE op 4 april jl 
een overeenkomst afgesloten met 
Thomson Brandt, waarbij GTE zijn 
Duitse Consumer Electronics vesti
ging SABA en zijn Franse vestiging Vi-
deon, aan Thomason Brandt verkocht 
Bovendien wed een bijkomende over
eenkomst getekend, waann o m voor
zien wordt de verdere levering door 
GTE Taiwan aan Saba van tuners en 
zwart-wit tv, de levering van wekkers 
en wekker-radio's door GTE Hong-
Kong aan Saba, de levenng van tuners 
en yokes van Videon aan Tienen, dit 
om de Tienen Marketing inspanningen 
te ondersteunen, de levering van DQS 
produkten door Tienen om te voorzien 
in 100 % van de Saba behoeften en 
een groot percentage van de totale 
Thomson Brandt behoeften (tot 
70 %), de levering van kleurenbeeld-
buizen door Tienen aan Saba Het aan
tal buizen zou meer dan 100000 een-

Leuven 

VRIJDAG 9 MEI 

om 20 u. 

in lokaal «De Goudsbloem» 

Goudsbloemstraat 50 te Leuven 

Info-ledenvergadering over het 
tema 

G r o o t - L e u v e n 

3 jaar na de fus ie 

Uw gemeentemandatarissen: T. 
Bollaerts-Maes; A. Degeest-
Lambrechts; G. De Paepe; F. 
Vanden Eynde; R. Vandezande 
en E. Van Itterbeek geven een 
overzicht van het gepresteerde 
werk en zullen graag uw vragen 
beantwoorden. 

Oud-Heverlee 
Op vri jdag 30 mei te Oud-He
verlee: 

Paneelgesprek over «Tien jaar 
parlementaire inzet voor taal
grens, Dij leland, Meerdaal-
woud». 

Met senator Vandezande, ka
merlid Willy Kuijpers en oud-se-
nator Van Hagendoren. 

heden bedragen voor de volgende vier 
tot zes maanden 
Verder heeft Thomson Brandt een 
aankoopkontrakt ondertekend bij GTE 
voor de overname van een gedeelte 
van de produktieuitrusting voor kleu-
renbeeldbuizen van Tienen, het ge
deelte nl dat Thomson (Videocolor) in 
de toekomst zal nodig hebben De juis
te specifikatie van de uitrusting is tot 
nu toe nog met vastgesteld Uiteraard 
zal geen enkel stuk uitrusting uit Tie
nen weggehaald worden zolang Tie
nen OPT operationeel is. 
De direktie voegde er in een medede
ling aan toe «Indien het zakenplan aan
trekkelijk IS en indien staatstussen-
komsten kan verkregen worden, ho
pen WIJ Thomson ervan te kunnen 
overtuigen de produktieuitrusting in 
Tienen te laten en de kleurenbeeldbui-
zenproduktie in Tienen over te ne
men» 

De onbenullige, paaiende overeen
komst van 4 april, gesloten onder 't on
waakzaam oog van Staatssekretans 
Akkermans, vanuit een arrondisse
ment met «grote mensen» Eyskens, 
Geens, Boel, Tobback, Van Audenho-
ve, enz , is beledigend voor de werk
nemers Het Franse kapitaal vraagt 
een «vlotte en efficiënte produktie te 
Tienen in de volgende kritieke maan
den» en belooft dat geen enkel stuk 
uitrusting uit Tienen weggehaald zal 
worden zolang Tienen operationeel 
is, m a w een zeepbel! Verder beloven 

2 voor de verdere ui tbouw' ' 
1 De leveringen betekenen 15 % van 
de huidige kapaciteit en gaan minstens 
door tot eind 1980 De andere leverin
gen (85 %) blijven normaal doorlopen 
2 Hierop kon geen antwoord worden 
gegeven 
E De 100.000 beeldbuizen voor Saba 

Zo lang Radio Sylvania in de e ter blijft, zal de s tem van 750 

bedre igde arbe iders bl i jven k l inken 

zijn die te leveren of te produceren 
en betreft het alleen de Unilene C of 
ook S31X ' 
Deze 10000 beeldbuizen zijn te leve
ren gedurende 4 tot 6 maanden vanaf 
24 31980 Het betreft ± 70000 Unili-
ne C en 24 00 21V, geen S31X Er zijn 
ca 30000 beeldbuizen in stock zodat 
er nog 70000 dienen gemaakt dit 
vergt ongeveer 2 maanden produktie 
de periode na deze 2 maanden moet 
opgevuld worden door het verkrijgen 
van andere orders 
F Hoeveel kans maakt het alternatief 
plan als wij vaststellen dat een deel 
van de machines verkocht zijn aan 
Thomson? 
Hierop kon geen konkreet antwoord 
gegeven worden 
G Welke garanties geeft GTE om een 
vlotte en efficiënte produktie te ver
zekeren? 
Hierop kan door Tienen geen ant
woord worden gegeven, dan alleen de 
herhaling van GTE belofte om nog 4 a 
6 maanden te blijven werken 
De vakbonden eisten schriftelijke 
waarborgen Deze beloften werden 
gedaan maar met uitgevoerd 

WELKE WAARBORGEN? 
Zoals men ziet vele onbeantwoorde 
vragen en talrijke onzekerheden Zo 
verdwijnt een bloeiend winstgevend 
bijhuis van de Amerikaanse multinatio
nale elektronische reus G T E door de 
marktverovering van een Franse kon-
kurrent Sinds 1959 werd er in België 

de Franse nieuwe eigenaars aan Tie
nen de produktie van 100000 beeld
buizen, maar verzwijgen dat er nog 
30000 in voorraad zijn en ± 30000 
reeds in produktie zijn 

VRAGEN 
Over dat kontrakt heeft het Gemeen
schappelijk Vakbondsfront een aantal 
kritische vragen gesteld 
A Heeft de regering van Duitsland 
(SABA) haar akkoord gegeven met 
het kontrakt? 
B Werd de Belgische regering over 
het kontrakt ingelicht? 
Voor zover men in Tienen weet, is dit 
met gebeurd 
C Voor hoe lang zal Videon nog tu
ners en yokes leveren aan Tienen? 
D De leveringen van DGS aan SABA 
(100 o/o) en Thomson (70 o/o) wat 
houdt dit in : 
1. voor de huidige produktiekapaci-
feit? 

Kamerlid Hugo Schiltz 
spreekt te Tienen 

De mogelijkheden van een Vlaamse frontvorming, de uitverkoop 
van Vlaanderens industrie, het herlevend unitarisme in de traditio
nele part i jen-

Over dit alles praat met ons: Kamerlid Hugo Schiltz Dr. in de Rech
ten - LIC. Ekon. Wetenschappen Bacc. Thomistische Wijsbegeerte. 
ingeleid door Professor Jan de Ploey • KUL 

In de konferentieruimte van de «Bank van Parijs en de Nederlan
den» (Van Ransthuizen), Wolmarkt 19, 3300 Tienen op dinsdag
avond 13 mei 1980, 20 u. 

U zijt er hartelijk met U en Uw vrienden welkom! 
Achteraf kan U tijdens de «drink» met Kamerlid Hugo Schiltz van 
gedachten wisselen. 

meer dan 700 miljard gemeenschaps
gelden geïnvesteerd in dergelijke be
drijven, met welke waarborgen'? Gij 
weet het met, ik ook met en sedert 
9 jaar vraag ik het aan iedere (nieuwe) 
minister voor streekekonomie, doch 
zonder antwoord' 

Willy KUIJPERS 
Kamerlid 

Betoging voor 
Sylvania 
Zaterdag 26 april wordt een be
toging gehouden voor de te
werkstell ing in het Hageland en 
tegen de sluiting van Sylvania 
te Tienen. De betoging vertrekt 
om 10 u. op de Grote Markt te 
Tienen. 

Proficiat 

Rob Vandezande! 
Een man die zonder schaamte 
mag terugblikken op zijn aan
deel in de poging tot grond
wetsherziening van de rege
ring-Marlens I, IS de Leuvense 
VU-senator Rob Vandezande. 
Samen met Frans Vander Eist 
vertegenwoordigde Vandezan
de de Volksunie in de senaats
kommissie voor de grondwets
herziening. 
Tientallen keren heeft die kom
missie vergaderd, soms van 
10 u. 's morgens tot laat in de 
avond. 
Namens de VU heeft Vandezan
de daar een 70-tal amendemen
ten op de regeringsontwerpen 
ingediend, die als het ware de 
konkretizering vormden van het 
kortstondige vierpunten-ak-
koord dat begin 1979 afgeslo
ten was tussen de CVP. de BSP 
en de VU. De amendementen 
sloegen op de financiële zelf
standigheid van de twee ge
meenschappen, op de waarbor
gen voor de Brusselse Vlamin
gen, op de onschendbaarheid 
van het grondgebied der ge
meenschappen en op de uitbrei
ding van de kulturele autono
mie. Voor Brussel werd o.m. een 
volstrekte pariteit van de uit
voerende organen voorgesteld, 
en er werd ook een ontwerp van 
taalwet ingediend, waarbij de 
tweetaligheid van de geweste
lijke Brusselse ambtenaren op 
ALLE niveaus vereist zou zijn. 
Werken in een grondwetskom
missie, buiten de schijnwerpers 
van de pers, is geen dankbare 
job. Het werk dat Vandezande 
daar presteerde — en het was 
voortreffelijk werk — mag hier 
dan wel eens even onderstreept 
worden. 
Proficiat, Rob! 

Kortenberg 
31 mei - om 20 u 
Gemeenteschool Kortenberg 
Kleinkunstavond van de VUJO. 
Op het podium- Ed Kooyman. 

Rotselaar 
23 mei - zaal Hacienda, 
Rotselaar-dorp 
Kringloopdebat o.l.v Wil ly Kuij-
oers. 
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Drie jaar harde VU-oppositie te Vilvoorde 
Op dinsdag 29 april 1980 orgamzeert 
de VU-afdeling Vilvoorde-Peutie een 
grote informatievergadering voor de 
VU-leden en sympatizanten om 20 u in 
het stedelijk auditorium Bergstraat 
(nabij de Grote Markt) te Vilvoorde 
Na het sukses van de betoging m Gent 
komt deze VU stnjdvergadenng zeker 
op een ideaal moment 

Vic Anciaux algemeen Volksunievoor-
zitter zal er het woord voeren Enk 
Clerckx VU-fraktieleider in de Vil-
voordse gemeenteraad zal er een 
overzicht geven van de gevoerde op
positie gedurende de voorbije 28 
maanden 

In deze VU-oppositie komen de laatste 
weken enkele zeer aktuele en belang 
rijke tema s aan bod de strijd tegen de 
geplande doortrekking van de Wolu 
welaan het probleem van de verlen

ging uitbatingsvergunning der cokes 
fabriek «Forges de Clabecq» de uit
bouw van inspraakorganen te Vilvoor
de en de financiële toestand van de 
gemeente 

Ook de konkrete aspekten van Vlaam
se strijdvaardigheid komen regelmatig 
aan bod 

Onlangs stelde onze fraktie voor dat 
de Vilvoordse gemeenteraad een mo 
tie zou goedkeuren om Sint-Genesius-
Rode moreel en financieel te steunen 
in het kader van de aktie gevoerd door 
de mandatarissen van Vlaams-Bra-
bant 

De Vilvoordse burgemeester zei na
mens de SP CVP meerderheid dat 
dergelijke steun van Vilvoorde aan een 
van de faciliteitengemeenten hoege 
naamd met nodig is vermits Vilvoorde 

zelf steun zou moeten krijgen vanuit 
Vlaanderen! 

Inzake de gemeentelijke adviesorga
nen die reeds jaren opgeëist worden 

Vilvoorde-Peutie 
naar Zangfeest 
Vilvoorde trekt zondag naar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest te 
Antwerpen 
Kaarten zijn nog te bekomen bij 
E Clerckx Heldenplein 22 te Vil
voorde 

door onze tweekoppige VU-fraktie 
verandert er ook mets 
De gemeentelijke sportraad en de ge
meentelijke advieskommissie voor 

Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
zijn er nog steeds met 
Ook de vertegenwoordiging van de 
VU in de Raad van Beheer van de vzw 
«Vilvoordse Sportcentra» wordt nog 
steeds tegengewerkt o m door CVP-
fraktieleider Nauwelaers 
Vilvoorde groeit jaar na jaar uit tot een 
belangrijk demografisch probleemge
bied in Vlaams Brabant 

De bevolkingsaangroei uit de jaren 
zestig IS er omgebogen tot een onrust
wekkende bevolkingsachteruitgang 
De vroegere gezonde financiële situa
tie van Vilvoorde is thans meer dan 
ooit op weg naar een onhoudbare toe
stand 

Deze en vele andere aktuele politieke 
problemen zullen aan bod komen tij
dens de VU-informatieavond op 

29 april ek 

De voorzitter Eugeen Serkeyn de be
stuursleden en de mandatarissen doen 
dan ook een warme oproep tot alle ge
ïnteresseerden om zeker aanwezig te 
zijn nu dinsdag e k 

Enk Clerckx 
gemeenteraadslid 

êof Un C'cnljoorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

^^ 

lepel & vork... 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerio 

(Vöortkopel) lel 014 213696 
Vrnng prijzen voor uw 

feestmemi s 
Specialiteiten 

Alle dngen verse mosselen 

LINDENHOVE 
Belleslrnal 49 

1970 HEKFLGEM 

C-ïft r( si lurtiul sfït olUun itiras 
Wocnsd.ici <.ti do)Kl(>r(i,i(] in sloK n 
M,i,in<l ig ilinsd iq vnidui v in.if 15 u 
Z it( rd K) ( n /oriciclq v in jf s mic) 

Tel 053 66 87 40 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 GOOIK 
Tel 054/3348 57 

Uw tweede thuis' 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstr.Tot 6 Lier 
Tel 031 80 15 68 

Industnele 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-6757 12 

CORTJTALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Bent u van Aa ls t ' 
Komt u naar Aalsf? 
Altijd welkom in cafe 

m DE OOIEVAAR 

bij Jef Michiels 

Hopmarkt 9 
9300 Anisi Tel 053 77 5074 

VOEDING «DE POLDER» 
Polderstraat 12 

8458 Oosldiiinkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbele Valois zegels aan alle 
leden 

FEESTZAAL 
<- E D E L W E I S S .> 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogel i jkheid tot huren van 

bestekken 

SPECfALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

r / ^ Verzorgde keukpn 
[^tulUW] Demokralische pnjzen 

Uitgelezert dienstbetoon 

Kc-isplstoet-iweq 38 
2260 Niiten - Tel 031/8188 41 

Herberg "t STAMPKOT 
S L Mana-Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp - Kaas 
Te! 055 499476 

Dmsd gesloten 
Vroeger uiüjater Zwalmlandta 

Restaurant - snack -
tea room 
pvba SELS 
Turnhoutsebann 288 290 
2200 Borgerhout (naast cine Roma) 
Tel 031/363192 

170 Zitplaatsen - zaal voo r 
fees ten ( ± 40 pers 3 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder -
Specialiteit gerookte vis 

Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel 015/7t 1940 
Feestbesprekmg op n>aandag dms 
dag en donderdag van 19 lot 21u 
Woensdag gesloten 

t IS een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespiis 
de Beauvoordse pastei 
t IS de meest verteerbare 
de meest klassieke 
de beste 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21.16.06 

Algemene vo«dir»g bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks m\ioer Duitse 

en Franse wijnea 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei-
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep, goulachesoep, jagers
soep, keukenkruiden en 
specerijen. 
t>chapenstraat 43, 2200 Borger-
houl Tel 031/360045 

^astfiof ie iCei>£t 
2152 W«ch«M«rzan<ie 

Oagmanu van 12 tot t4u. 
Cxtr* xondagnNmu. 
T»l 081/21XW.12 

Banketbakkeri j 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De PerrBlei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburq 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

£lie Van L.iere Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091 3006 53 

Drank en eethuis 

« WALTRA » 
Arduinkaai 2 Cbi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de W.iltr.T 
/ Vl.-i.ims in t hnrt van Brussel 
2 Je kiin er alti/d parkeren 
3 Je kn/gt er altijd wat te eten 
4 De prifzen zijn sociaal 

Restaurant 

BRAKELHOF 

Rondplein 5 Brake! 

Tel 055/42 4107 

F< f stïd il vooi iHe 
gelegenheden 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstraat 376 WEVELGEM 
Tel 056/4129 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankeli|k 
vrijdag van 17 tot 20 u. 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

Maak ook eens kentvts met 
de gezellige sfeer tn 

Cafe-Restaurant 

SEtiUTTERStiOF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSOONK 
Tel.: 0t5-7l.t5.4Ö 

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). 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tet 058/2994 91 

Ge'jtoten vrijdag behalve in seizoen 

Café «'t Leeuwke" 
Kruittorenwai 2 

3690 BREE 
Tel 011-463451 

Uitsluitend 
Vfaamse bieten 

Maaixiag gegoten 
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BRABANT 

April 

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: Jaartijks afdelingsbal in de Witte Molen vanaf 
20 u 30 Orkest «The Raming 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 t v v canpoe (gehandicaptenver
eniging) Vertrek om 14 uur, sporthal Caerenberg 

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

29 

MEI 

3 

LONDERZEEL: Gespreksavond in het Egmont-complex met als 
gastspreker kamerlid Hugo Schiltz. «Het Vlaams-Nationalisme en 
de Volksunie in de toekomst» 
Om 20 uur Organizabe VU-Londerzeel 

DWORP-ALSEMBERG-BEERSEL-HUIZINGEN-LOT. Jubileum-
bal om 20 u 30 in de «Vredezaal», Alsembergsesteenweg 160 te 
Dworp 
Met DISCO Sound «Titanic» 

OPWIJK: VUJO-TD in St-Pauluszaal Vlaamse LeeuviH<ens-TD 
met DJ Seagull Voorverkoop 40 fr Inkom 50 fr 

VUJO-Vossem op straat 
voor amnestie 
Pasen '80 feest van de vreugde en 
van de vrede i 
Dat dit geen holle slogan is, bewees 
onze levendige VUJO-afdeling door 
het houden van een handtekeningen-
aktie voor amnestie, rond de parochia
le kerk ter gelegenheid van de paasvie
ringen BIJ het ter kerke gaan ontvin
gen de Vossemnaars een pamflet 
vi/aarop de VUJO duidelijk haar stand
punt vertolkte en waarop ze de men
sen uitnodigde om na de mis hun hand
tekening te plaatsen onder de petitie 
die naar de politici zou gestuurd wor
den 
'De Volksuniejongeren-afdeling Vos-
sem richt een uitdrukkelijk verzoek tot 
de mede-Vossemnaars om in deze pe
riode van broederlijke liefde en van 
verzoening ook te denken aan diege
nen die omwille van hun Vlaamse hou
ding zoveel onrechtvaardigheden heb
tien doorstaan en nog doorstaan' 
In haar bnef verwijst de VUJO nog 
naar het volgende 
'Welke ook je overtuiging of inzicht 
weze, bedenk dat deze onrechtvaar
digheid in stand wordt gehouden in 
deze staat geregeerd door een kato-
liek-fiumanistische regenng en een ka-
tolieke koning » 
Dat in ons landelijk Vossem iedereen 
nog met vatbaar is voor deze aktie en 

misschien wat overdonderd werd door 
deze blitz-aktie, valt t)est te begnjpen 
Dat bepaalde, lange tijd geleerde 
scheldwoorden ook van de partij wa
ren bewijst alleen maar de bekrom
penheid en enggeestigheid van enkele 
pilaarbijters 
Toch verklaarden zich meer dan hon
derd Vossemnaars akkoord met de 
aktie van VUJO Voorwaar een suk-
ses' 
Proficiat Roger, Hans, Kris, Peter, 
Mark, Rudy voor jullie aktie en inzet 
Doe zo verder I 

Alex Vander Hultt, gemeenteraadslid 

Welkom Elke 
en Saartje 
Op 22 maart jl mochten zij het le
venslicht aanschouwen Het is de 
schattige tweeling van onze on
dervoorzitter Fons Van den Ab-
beele en zijn vrouw Viviane en 
twee speelmaatjes voor Gerben 
Proficiat Fons en Viviane voor 
deze dubbele Vlaamse aanwinst 
Vlaanderens toekomst blijft ver
zekerd i 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Brugge 
Op woensdag 14 mei 1980 om 
11 u zal er ter zetel van het 
O C M W Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, ten overstaan 
van de heer F Bourdon, voorzit
ter of zijn afgevaardigde, overge
gaan worden tot het openen van 
de inschrijvingen voor de open
bare aanbesteding van het lot 7 
Leveren en plaatsen van keuken-
uitrusting voor het rustoord Ten 
Boomgaarde te Brugge (St-Mi-
chiels) 
Erkenning kategone T5, klas 1 
Termijn 100 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— In het kantoor voor Inzage en 
Verkoop der bestekken, Residen
ce Palace, Jordaenskwartier, 
Wetstraat 155 te 1040 Brussel 
— In de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnenstraat 

4 te 8000 Brugge, iedere werkdag 
van 9 tot 12 u 
— In het studiebureau Vyncke 
en Leie, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge (tel 050-3164 76), iedere 
werkdag van 9 tot 12 u 
Het bestek en het plan is te koop 
mits voorafgaandelijke storting 
van 674 fr inklusief BTW op PR 
000-1175652-12 van pvba Vyncke 
en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge met vermelding van het 
BTW-nummer 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting voor de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en ge
sloten omslag gestuurd worden 
dan het OCMW Brugge en die
nen toe te komen bmnen de ter
mijn voorzien in art 26 van het 
KB van 22 4 1977 (Adv 96) 

VU-Beselare-Geluveld 
riep leden samen 
Het jaarlijks VU-feest van Beselare-
Geluveld werd weer een groot sukses 
Voor de afdeling voor de mensen die 
zich dag na dag inzetten velen soms 
na hun lange dagtaak om hun ideaal te 
verwezenlijken, dat is zeker met onbe
tuigd gelaten door onze leden en sym-
patizanten 
De voortrekker van de afdeling dr 
Leon Hoflack provincie- en gemeente
raadslid leidde de gastspreekster 
Nelly Maes in Hij noemde haar een 
van de spilfiguren van het Vlaams-na 
tionaal studiecentrum een vrouw die 
zeker haar man kan staan 
Nelly legde in haar uiteenzetting vooral 
de nadruk op het feit dat wij op het 
ogenblik in dit land nog zelfs met kun
nen spreken over het veroveren van 

ATOOMWAPENS 
WIJ ZEGGEN NEEN 

Op 12 december 1979 besliste de regering dat het besluit over de vestiging van 
atoomwapens in Vlaanderen (Kleine-Brogel) in mei 1980 definitief zou genomen wor
den. Wij, Vlamingen, hebben massaal geprotesteerd tegen de atoombewapening. Nu 
meer dan ooit moeten wij opnieuw de demokratische wil van het volk tonen. Met her
nieuwde aktie kunnen wij de vestiging tegenhouden. 

NATIONAAL FORUM 
ZATERDAG 26 APRIL '80 
Aula-VUB-Brussel 
vanaf 10 u.: voordrachten van prof. 
Barnaby (Zweden) , Everts (Neder land) 
en D e v i l i e r s (Frankrijk) tot 13 u. 
Vanaf 14 u.: standpuntbepaling van de 
polit ieke parti jen (o.a. A. D e Beul, 
VU-volksver tegenwoordiger ) en debat. 

BETOGING TE LIMBURG 
ZATERDAG 3 MEI '80 
Vertrek: station Overpe l t 
naar: Kleine-Brogel. 
vanaf 14 u.; met nadien muziek-
animatie en toespraken ( c a . 
J. Gabriels, VU-ondervoorzi t ter) . 
O p eenvoudige aanvraag is er 
50 o/o afslag op alle treinen. 

Meer informatie over plaatselijke initiatieven, georganizeerd vervoer naar 
de betoging, programma van het forum, enz. bij het 

VLAAMS AKTIEKOMITEE TEGEN ATOOMWAPENS, VAN ELEWYCK-
STRAAT 35, 1050 BRUSSEL (J. Rutgeerts, 02-64031.05). 
Ook uw financiéle steun is welkom: rekening 001-0886725-27 van VAKA-
Brussel. 

NU MEER DAN OOIT: 
GEEN ATOOMWAPENS 

(Adv 102) 

de normale rechten van een meerder
heid 
Vlaanderen dat is met alleen een 
woord dat in de boeken en de liederen 
staat Vlaanderen das een land met 
zijn problemen met zijn verpeste lucht 
met zijn ekonomische zorgen en met al 
de grote en de kleine miseries van ie
der klein land met veel volk erop 
In zijn slottoespraak dankte dr Leon 
Hoflack Nelly Maes om de oproep die 
ZIJ gedaan heeft om allen samen te 
stnjden voor een federalisme voor 
een Vlaanderen waar de Vlamingen 
uaas zijn ook op ekonomisch finan 
cieel en sociaal gebied 'Opdat alle 
mensen alle lagen vab de bevolking 
gelukkig mogen leven in ons dierbaar 
West-Vlaanderen onze Westhoek 
hier waar wij zeer verdrongen zijn en 
VPrgptpn 7iin » 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van Brugge 
Te begeven in het a l g e m e e n z ie
k e n h u i s S in t - Jan te B r u g g e 
— een p laa ts v a n a d j u n k t ge
neesheer in de d i e n s t n e u r o l o g i e 
m e t spec ia le b e k w a a m h e i d e n 
e r v a r i n g 

— in de e l e k t r o e n c e p h a l o g r a -
f i e 

— in de t e c h n i e k e n v a n de 
g e e v o k e e r d e p o t e n t i a l e n 

— in de e l e k t r o m y o g r a l i e 
VEREI.STE V O O R W A A R D E N 
2 B i e / o n d e r e voorvkfaarden 
e a d | u n k l - g e n e e s h e e r - n e u r o -
l oog 

— e r k e n d / i j n a ls n e u r o l o o g 
me t spec ia le b e k w a a m h e i d e n 
e r v a r i n g 

— in de e l e k t r o e n c e p h a l o g r a -
h e 

— in de t e c h n i e k e n v a n de ge-
evocee rde p o t e n t i a l e n 

— in de e l e k t r o m y o g r a f i e 
(Adv tot) 

Verloren te Gent 
Door de wind werden een 
tiental herinneringswimpels 
'IJzerbedevaart' tijdens de 
betoging van zondag j I. van 
een VOS-senvlag afgerukt 
Vaandrig Robert Palmaerts 
had die doodgraag alle te
rug. 
De vinders worden verzocht 
met hem kontakt op te ne
men Zijn adres Ternesselei 
107 te 2220 Wommelgem 
(031-5380J02) 

FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 25 APRIL 

T O T 30 APRIL 1980 

TERVUREN 
Donderdag (1 mei) 15 u KT 

Mickey Jubileum 
Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag, 
woensdag 20 u 30 
Zondag 15 u 
Donderdag (1 mei) 18 u KT 

Star Trek 
Film van Robert Wise 

Zondag 18 u KNT 
The Sting 

Film van George Roy Hill 
Met Robert Shaw, Paul Newman, 

Rotjert Redford 

Zondag maandag 
dinsdag 20 u 30 KT 

Le Toubib 
Film van Pierre Granier-Deferre 

KURSAAL TURNHOUT 
Vnjdag zaterdag zondag maan
dag, dinsdag 20 u 30 
Donderdag 18 u 
Premiere voor de Kempen 

Bezetting in 26 beelden 

Zaterdag zondag, woensdag 
donderdag 15 u 

Oumbo 

Zaterdag zondag woensdag 
18u 
Donderdag 20 u 30 

Lemon Popsicle 

TIENEN 
Zondag 
donderdag (1 mei) 14 u 

Bambi 
Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 20 u 
Zondag donderdag (1 mei) 18 u 
Woensdag 22 u KT 

Star Trek 
Film van Robert Wise 

Met William Shatner Leonard Ni-
moy De Forest Kelly 

Vrijdag zaterdag 22 u 30 
Zondag 22 u 30 KT 

And justice for all 
Van Norman Jewison 

met Al Pacino 

Zondag donderdag (1 mei) 16 u 
Zondag 20 u 30 
Maandag dinsdag 20 u 30 
Woensdag 20 u KT 

De Witte van Sichem 
Van Robbe de Hert 

KT 

LEUVEN 1 
15 u 45 KNT tweede week 

Uit elkaar 
Herman Van Veen 

en Monique Van de Ven 
Een film van Herman Van Veen 
Dolby stereo 

14 u 19 u 45 9de week KT 
Kramer versus Kramer 

Een film van Robert Benton 
Vijt Oscars 1980 

17 u 30 21 u 30 
Premiere België KT 

The electric horseman 
Een film van Sidney Pollack 

23 u KT 30 tweede week 
Tess 

Een film van Roman Polanski 
Met Nastassia Kinski 

Dolby stereo 

LEUVEN 2 
13 u 45 15 u 45 20 u 
Vijfde week KT 

De Witte van Sichem 
Een film van Robbe De Hert 

17 u 45 22 u , tweede week KNT 
Ten 

Een film van Blake Edwards 
Met Dudley Moore Julie An

drews Bo Derek 

24 u wereldpremière 
Hellegat 

Een film van Patrick Le Bon 
Met Jos Verbist 

en Paul S'jongers 

24 APRIL 1980 WIJ IS 



WIJ IM D€ lVOLK9Uhl€ 

Raadslid Jef Fryns te Blankenberge 

Neen aan 150 jaar België! 
Tijdens de jongste zitting van de Blan-
kenbergse gemeenteraad hield VU-
raadslid Jef Fryns (intussen ok VU-
provincieraadslid) een opgemerkte 
tussenkomst Hij toonde veel begrip 
voor de subsidiering van allerlei soci-
aal-kulturele manifestaties en instellin
gen, docfi vroeg rekening te fiouden 
met de stijging van de kosten o a bij 
fiet gemeentelijk personeel Deze uit 
gaven zullen nog stijgen door de in
voering van de 38-urenweek 
In deze omstandigheden is een krediet 
van 250000 fr als bijdrage aan de vie-
nng van 150 jaar België onder geen en
kele voorvi/aarde goed te keuren 
Spreker maakte ironisch de rekening 
van het 150-jarige België dat al die tijd 

Vlaanderen heeft misbruikt In plaats 
van een Te Deum zou men beter een 
De Profundis zingen en het voorge
stelde bedrag besteden aan uitbrei
ding en aanleg van groenbeplanting of 
te verdelen onder de meest behoefti 
gen 
Voor het overige pleitte hij om de te
ring naar de nenng te zetten Men kan 
niet eeuwig deficitaire begrotingen ca
moufleren met behoudkundige truuk-
jes (gewone en buitengewone begro
tingen) Raadslid Fryns hekelde scherp 
de politiek van het gemeentebestuur 
ten opzichte van de zelfstandigen de 
eeuwige melkkoe ook voor die partij 
die beweert voor de zelfstandigen te 
zorgen 

VUJO-Wervik klaagt 
Franse milieuhinder aan 
in een brief aan de goeverneur van 
West-Vlaanderen klagen de Volks-
uniejongeren van Wervik de belang
rijke milieuhinder aan afkomstig van 
een elektnciteitscentrale op het 
grondgebied van Komen-Frankrijk 
De VUJO-bnef 
'Ondanks verschillende aanklachten 
ter plaatse die voorzeker ook bij uw 
diensten bekend zijn gebeurt er hele
maal niets De Franse schoorstenen 
blijven maar hun vuiligheid braken ten 
nadele van de oppervlaktewateren 
van de Leie Men kan dan ook de ge
rechtvaardigde opmerking maken of 
de Westvlamingen mede moeten be
talen voor de Franse vuiligheid" 
VUJO vraagt de goeverneur ophel
dering over dit grensoverschrijdend 
probleem en stelt daarbij de vraag 
wat er zou gebeuren wanneer een 

Vlaams bedrijf Frankrijk zou bevui
len 
Daarom komt de VUJO-kern bij het 
tweede onderwerp van zijn brief de 
provinciale milieubelasting De stellers 
vragen zich niet ten onrechte af waar 
om de gewone, haast met vervuilende 
burger financieel moet opdraaien 
voor de grote vervuiling door de in
dustrie veroorzaakt Volgens de 
VUJO van Wervik ligt de bijdrage óie 
de burger moet leveren niet in ver-
I louding met de milieulast die hij ver
oorzaakt in vergelijking met de nijver
heid 
Verder vraagt de Wervikse VUJO of 
de demokratie met zou gediend zijn 
wanneer de provinciale overheid de 
bevolking zou inlichten over de aan
wending van de provinciale belasting
gelden 

OOSTVIMNDEREN 

KflLCnDCR 
APRIL 

25 

25 

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

GROOT-LEBBEKE: Jaarlijkse eetmaal van VU-afdeling in samen
werking met FVV, V V V G en VUJO 
Vanaf 19 u 45 in feestzaal -Luciaha», Grote Plaats 
Eregast algemeen voorzitter Vik Anciaux 
AALST: Toespraak door Jozef van Overstraeten, ex-voorzitter 
VAB-VTB, over «Het Daensisme en de Vlaamse Beweging 
Om 20 uur in feestzaal van het Stadhuis 

28 BELSELE: Diskussie-avond rond het probleem «Drugs», geno
men in de ruime betekenis van koffie en sigaretten tot hasjies en 
heroïne 
Om 20 uur in het Gemeentehuis van Belsele 
Org Amedee Verbruggenknng - Belsele en FVV-St-Niklaas 
Met medewerking van Info-Jeugd Waasland 
MEERBEKE-NEIGEM: Vierde Breugeliaanse mei-avond vanaf 18 
uur in zaal Berlindis te Meerbeke 

30 

MEI 

2 DENDERLEEUW: Filmvoorstelling van «Dag Daens» en voor
dracht door Jos Verdoodt over de figuur De Pelsmaeker, mede
stichter van de Kristene Volkspartij van Daens 
Om 20 uur in het Kultureel Centrum van Denderleeuw 
AALST: Premierevoorstelling van de film «De slag van Voeren» in 
zaal Madeion, Markt te Aalst Organizatie VRJ Aalst 

' t Vestje op 3 mei open 
Door niet te voorziene omstandighe
den moest de geplande officiële ope
ning van het VU-sekretariaat 't Vestje 
te Dendermonde tot tweemaal toe 
worden verschoven 

Aan de akkommodatie ontbreekt al
leen nog een degelijk uurwerk, enkele 
boekenrekken, vloerbekleding en 
muurversiering 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 f r of 4 X per jaar 150 f r of 
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 

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 ^6 april 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 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Brugge 

mnmvönn 
Te begeven in het algemeen zie
kenhuis Sint-Jan te Brugge: 
— een plaats van adjunl<t-ge-

neesheer-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 bekwaamheid 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 

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-
zennnenstraat 4, 8000 Brugge 

(Adv. 92) 

WEST-VLAANDEREN 

APRIL 

27 BESELARE-GELUVELD: Wandeling met de drevetrotters van 
Zonnebeke (8 of 12 km) Samenkomst aan de kerk van Beselare 
om 13 u 45 stipt 

MEI 

OOIGEM-WIELSBEKE: 3de familie-autozoektocht met start tus
sen 12 u 30 en 14 u 30 in café -De Klokke», Markt te Ooigem 
Deelname 150 f r /pe rs , voor medeinzittenden 50 fr 
Aankomst en prijsuitdeling rond 20 uur in het Kultureel Centrum 
te Ooigem Organizatie Vlaamse Vnendenknng «Ter Leie» 

BLANKENBERGE: Gouwfeest V V V G te Oostende Deelname 
van de plaatselijke afdeling in de voormiddag feestzitting in het 
f eestpaleis, Wapenplein Om 10 u 30 Feestrede door André De-
medts Om 14 u 30 feestprogramma in het Casino van Middel
kerke met een recital «Eigen Schoon- door Jo Nel! Toegangs-
kaarten te verknjgen bij het bestuur tegen 100 fr 

Groot-NJnove leest 
„De Roelanders" 
In de 13 000 huisbussen van groot-Ni-
nove viel deze dagen het spiksplinter
nieuwe VU-streekblad «De Roelan
ders» Ninove dat sinds de samenvoe
ging van gemeenten het gezelschap 
kreeg van Denderwindeke, Outer, 
Meerbeke, Appelterre-Eichem, Voor
de, Okegem, Pollare, Aspelare, Ne-
derhasselt, Neigem en Liefennge is 
een stad met veel landelijk ommeland 
geworden 
In dit eerste nummer geeft Rik Hael-
terman, voorzitter van VU-Dender-
windeke-Liefennge een verantwoor
ding voor de keuze van de titel 
"De naam «De Roelanders- klinkt 
waarschijnlijk alleen bij oudere men
sen vertrouwd in de oren Dat is 
enigszins normaal te noemen want 
het IS bijna 100 jaar geleden dat Jean-
Baptist Van Langenhaeke uit Appel-
terre zich te Ninove kandidaat stelde 
bij de provinciale verkiezingen en zijn 
verkiezingsmanifesten uitgaf onder 
de naam "Klokke Roeland* Toen hij 
verkozen werd liet hij in 1891 het 
weekblad met dezelfde naam ver
schijnen Zijn eerste medewerkers 
waren de advokaten De Backer uit 
Denderhoutem en De Pelsmaeker uit 
Denderleeuw, dokter Van De Velde 
en landbouwer Sterck uit Aspelare, 
smid Lambrecht uit Outer «De Roe
landers-, die samen met Priester 
Daens en diens broer Pieter in 1893 
een eigen partij oprichtten die andere 
wegen wou bewandelen dan de be-' 
houdsgezinde Katolieke Partij 
Om enerzijds hulde te brengen aan 
deze grondleggers van het Daensis
me en anderzijds een poging te doen 
om de historische betekenis van het 
Daensisme in de Vlaamse en sociale 
strijd beter te belichten hebben wij 
"De Roelanders- gekozen als titel van 
ons blad 

-Dat neemt met weg dat wij een 
100 % vu-blad aan de bevolking 
voorstellen Wij voelen ons echter 
verwant met deze Roelanders, men
sen uit onze streek, die met beperkte 
middelen maar met inzet van hun to
meloze energie vastberaden opkwa
men voor meer Vlaamse en sociale 
rechtvaardigheid -

Het blad brengt verder een uitgebreid 
vraaggesprek met VU-raadslid en 
oude kamerlid Georgette De Kegel 
die dit jaar zo'n kwart eeuw in de poli
tiek zit Ook het werk van het andere 
VU-raadslid Andre Baro wordt in de 
verf gezet en aan de bevriende 
Vlaamse Bond van Gepensioneerden 
wordt veel ruimte ter beschikking ge
steld om hun uitgebreid jaarprogram
ma bekend te maken 

«Die stoute..» 

Deze eerste uitgave heeft duidelijk 
nog wat last om zijn juiste draai te vin
den maar wie reeds betrokken was 
bij de samenstelling van een streek-
blad weet hoe moeilijk het vaak is de 
juiste verhouding te vinden tussen 
lange artikelen, korte berichten en de 
zo noodzakelijke publicitaire medede
lingen 
Ondanks deze schoonheidsvlekjes is 
«De Roelanders» een aantrekkelijk 
VU-streekblad dat gretig zal gelezen 
worden zowel door de Ninovieters als 
door de inwoners van de 11 andere 
gemeenten er rond 
«WIJ» wenst «De Roelanders» veel 
moed en vindingrijkheid zodat het 
blad een lang en vruchtbaar leven be
schoren IS, de bijnaam van Ninove, 
«die stoute», indachtig i 

— «Wi|-De Roelanders», driemaandelijks 
tijdschrift van VU-grool-Ninove veranlw 
uilg. G. De Kegel, Aardeweg 36 te Outer 

> 

Mo lenves t 50 
HERENTALS 

tel 014 /21 12 07 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

Gordijnen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatvi/erk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Brugge 

Te begeven in het algemeen zie
kenhuis Sint-Jan te Brugge 

— een plaats van adjunkt-ge-
neesheer-rheumatoloog, 

—• een plaats van geneesheer-in
ternist met bewijzen van bij
zondere bekwaamheid in de 
geriatrie, 

— een plaats van adjunkt-ge-
neesheer voor plastische 
heelkunde, 

— een plaats van adjunkt-ge-
neesheer-radioloog met spe
ciale bekwaamheid in de 
echografische onderzoekin
gen, 

— een plaats van adjunkt-gé-
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 vol

doen, 
d) lichamelijk geschikt zijn, 
e) verplichting te Brugge geves

tigd te zijn, 1 jaar na het einde 
van de proefperiode van 
3 jaar 

2 Bijzondere voorwaarden 
a) voor de rheumatoloog er

kend zijn als rheumatoloog 
b) voor de internist geriatrie er

kend zijn als geneesheer-in
ternist en bewijzen van bijzon
dere bekwaamheid m de ge
riatrie voorleggen 

c) adjunkt-geneesheer in de 
plastische heelkunde erkend 
zijn als specialist m de plasti
sche chirurgie 

d) adjunkt-geneesheer-radio-
loog erkend zijn als specia
list-radioloog en bewijzen van 
bekwaamheid in de echogra
fie voorleggen 

e) neuroloog erkend zijn als 
neuroloog 

De aanvragen voor de 5 vacante 
betrekkingen met bewijsstukken 
van specialisatie en van erken
ning, afschrift van diploma en 
curriculum vitae, zullen moeten 
ingediend worden tegen 16 mei 
1980, aan de heer Voorzitter van 
het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk V^^elzijn, Kar-
thuizermnenbtraat 4, 8000 Brug
ge (Adv.l 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
St«an- en marmerhouwerll 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582,14,41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

hoeUmndel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel. 016-5693 34 

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

Piatteau-üevens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

r 
Dames en heren, in uw belang 

wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tol mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054-33.37.56 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-73406.43 
Na 18 u. 42546.42 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematias 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel. 058-31.19.09. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel. 031-88.11.19 

Kleinlederwaran - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

A RUTTEN 

Radio-TV-Hifi-Video 
Eigen hersteldienet 

Dorpetraat 43 
HOUTHALEN 

Tel. 011/53,50.40 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-4935.07. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa lons k l o i n m e u b e l e n 

sch i l de r i j en g e s c h e n k a r t i k e l e n 
l us l re r i e 

/ i i . i l-vor'rdcr Sl;if Kiii[,r:koms K(;i/i,'rslr;)rit ? 
U-HNAF . 

BLOEMEN «ERIKA» 

Kerkstraat 23. 
2650 BOOM 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

Korting van 10 Vo voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

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

«GISELE» 

Jonge mode 
Dames - Heren - Kinderen 

Hogeweg 92-94 
9440 EREMBODEGEM 
Tel. 053-21.63.47. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 
Stijlmeubelen -f kleinmeubelen. 
Ed Claessenlaan 50-52 
alle moderne meubelen. 
Tel 031-881316 
Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

INTRAFORM-
Europameubel 

Torhoutsteenweg 519 
8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

011.53 43 49 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52. Antwerpen 
Tel. 031-31.35.83 

VERVOER-VERHUIZiNGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 
Aankoop en verkoop van Hollandse, 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

Voor ieder onderhoud en/of 
aanleg van tuinen, snoeien van 
fruitbomen, diverse bomen, 
planten, afzagen van bomen + 
verkoop van openhaardhout 
aan zeer voordelige prijzen. Tel. 
02-466.8023 of 452.58.25. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-5395.30 en 53.75.75. 

PVBA DE BISSCHOP 
Gentsestraal 35. 9300 Aalst 
Tel 053-2190.01 

De meest gespecializeerde ijzer-
warenzaak. 

Gek'(joii l iei(ls(jr;if ick Huweli|k - Gc-
büorle - Zuffklevtt ide pl.ikb.md en 
c l ik t t ten Houten drukietters - I 
itte-kalcnders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodanstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

B -)- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

OOSTDUtNKERKE 

Voor Uw verlof aan zee. 

Moderne villa's, appartementen en studio's te huur. 

Vraag gratis katalogus met foto's. 

West Littoral 
Leopokl II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058-512629 (woensdag gesloten) 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-21.72.12 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-4125.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur. 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans en andere) • PAR. 
KAS • BLOESONS • ANORAKS 

" "^ Tel 053 66 7333 
Steenweg nrinr Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatle. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel. 031-88.25.31. 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminlumramen, 
staalkonstruktie. 
IJzer-, koper-, aluminium- en inox-
verwerklng. 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel. 053-214207 

Garage 
Guy MOERENHOUT 
SHOWROOM, 
Mechelsesteenweg 145 

GARAGE, 
Prins Leopoldlei 4S 
MORTSEL 
Verdeler Alfa Romeo - Lada - Lotus 

Tel. 031-40.67.80 
031-49.7032 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne 
Tel. 031/2166.99. 

Julius De Geyterstraal 204, Antwer
pen. Tel. 031/29.07.87. 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en luinlMuw. 

Tel. 09t-6^S1.4Z 

< . 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-J1 93.25 

Schrjjnwerkerlj • 
Keukens Resocub 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzfcttel.ian 56c brugge 
0e>0/3b/4ü4 
baan bt i igge-kortr i jk 

pvba Houtbouw 
Coupurestraat 13 
DENDERLEEUW 
Tel 053-666702 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremonjewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

«DE STER. 

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

Kapellestraat 2 
9300 AALST 
Tal. 053-21.19.30. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Vel. 053-62.37.65 
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s-GRAVENWEZEL - In de voor
bije jaren heeft onze sociale verzor
gingsstaat een trits bijzondere voor
zieningen in het leven geroepen die, 
soms gebrekkig, maar toch klaarblij
kelijk vri j gul inspelen op de zich al 
maar wijzigende levensomstandighe
den. Waar de kinderopvang nog niet 
zo lang geleden in de gezinnen nau
welijks een probleem vormde — moe
der was sowieso huisvrouw en 
kinderoppas — heeft het komfortvi-
rus in de na-oorlogse periode in het 
merendeel van de gezinnen zowel 
man als vrouw als kostwinner bui
tenshuis gejaagd. De levenswijze van 
een pak gezinnen is gedwongen afge
stemd op twee vaste inkomens; an
ders gaaf de hypotekaire lening er
aan, of dient de tweede auto alweer 
van de hand gedaan te worden. Zo
doende, als gevolg van twee kostwin
ners in één gezin, dienen de duizen
den kinderen doordeweeks buitens
huis besteed te worden. 
Onthaalmoeders kregen aldus een 
kans om thuis een centje bij te verdie
nen, en vooral de kinderdagverblijven 
rezen als paddestoelen uit de grond. 
De beide buitenshuiswerkende ou
ders kunnen aldus een flink stuk van 
het jaar, telkens vijf dagen op de ze
ven, hun kroost van vóór het eerste 
werkuur tot in de vooravond hetzij bij 
een «onthaalmoeder», hetzij in een of 
ander kinderopvangcentrum voor 
passende zorg achterlaten-
Maar zulks kost wel wat geld; een be
drag dat nogal eens een ferme hap 
durft te zetten in het tweede gezinsin
komen. Maar goed, de keuze — met 
twee gaan werken, of leven van één 
inkomen — wordt gemaakt, en de kin-
deropvang-prijs voor die hogere ge-
zinsverdienste wordt uiteindelijk hoe 

^NE^^^ 

vji. 

«Het Wezelke» 
In de Antwerpse gemeente Schilde -
's-Gravenwezel werd precies een jaar 
geleden een enig initiatief genomen 
door het plaatselijke OCMW. Onder 
meer VU-OCMW-l id mevrouw Magda 
Pas-Van Belle heeft daar geruime ti jd 
voor geijverd; voor het kinderopvang
centrum «Het Wezelke», waar ook en 
vooral kinderen van thuisblijvende 
moeders geregeld — maar slechts 
voor een beperkte ti jd — terechtkun
nen. 
Magda Van Belle: «Er zijn zoveel mo
gelijkheden voor de buitenhuiswerken-
de vrouw om een aantal dingen te 
doen, waarbij zij voor een tijdje de kin-
derlast kan ontlopen. Maar, voor de 
thuiswerkende vrouw wordt nauwelijks 
iets georganizeerd. 
Zij moet maar te pas en te onpas haar 
kinderen van hier naar ginder meesleu
ren. Als OCMW-hd heb ik uitgekeken 
naar initiatieven die elders terzake 
reeds zouden genomen zijn. maar ik 
vond nauwelijks ergens inspiratie Stil
aan groeide toch de overtuiging dat er 
«iets» zou mogelijk zijn in een gemeen
te als Schilde. We gingen peilen naar de 
behoeften, en onze enquête-formulie
ren werden bijzonder gretig ingevuld 
en gedetailleerd beantwoord Samen 
met de Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen maakten we dan maar werk van 
ons aanvankelijk vaag projekt 
Ik moet nu (zij het met blijdschap) erva
ren dat uiteindelijk de aanhouder wint, 
maar we hebben toch geruime tijd niet 
weinig (politieke) weerstand moeten 
overwinnen. Ons projekt werd bij her
haling op de dagorde geplaatst in de 
gemeenteraad, maar wekte elke keer 
weer weinig entoesiasme.» 
— Er waren allicht bezwaren van 
financiële aard? 

Magda Van Belle: 
dan ook betaald. Ook omdat niét zel
den, behalve het tweevoudig be
roepsinkomen, al evenzeer de wens 
van vader en moeder om beiden een 
beroepsbezigheid te hebben zwaar
der doorweegt dan met eigen midde
len te zorgen voor de kinderoppas. 
Onze maatschappij heeft in deze zin 
een grondige sociale (en familiale) 
mutatie doorgemaakt, hoewel niet zel
den daarbij het relatiepatroon in een 
gezin verstoord wordt. 
Maar goed, tegen betaling kunnen de 
kinderen van buitenshuiswerkende 
ouders elders voor enkele uren per 
dag terecht. 

Het gevolg van één en ander is dat de 
thuiswerkende vrouw (of de moeder 
zonder denderend beroepsinkomen) 
dan maar verstoken kan blijven van 
geregelde hulp bij kinderopvangcen-
tra, aangezien het In deze instellingen 
(veelal zijn het inderdaad «instellin
gen') de commerciële stelregel is dat 
er per halve dag zus- enzoveel hon
derd frank dienen neergeteld te wor
den. 
De thuisblijvende vrouw die niet het 
geluk heeft effe een beroep te kunnen 
doen op een hulpje in de familie^of bij 
goede vrienden is dan maar op zich
zelf aangewezen; bij het winkelen, bij 
het doktersbezoek, bij het bibl ioteek-
bezoek.. 
Al maar kinderen die aan de rokken 
hangen, tenzij ze nog onhebbelijker 
doen en op straat — liefst op gevaar
lijke plaatsen — niets amusanter vin
den dan zich los te rukken en te gaan 
lopen. Kortom, de thuiswerkende 
vrouw krijgt nauwelijks een maat
schappelijk hulpje in de periode dat 
de kinderen nog niet schoolplichtig 
zijn, of zichzelf nauwelijks kunnen be
helpen-

„Thuiswerkende moeder heeft 
genoeg van politieke lippendiensten i i 

Magda Van Belle: «Er waren tal van 
bezwaren en trouwens ook opportune 
opmerkingen; maar uiteindelijk wonnen 
we het pleit De wetgever had immers 
toch voorzien dat de voortijdse Kom
missie van Openbare Onderstand met 
voor niets werd omgevormd tot Open
baar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn. En. kan het rechtvaardig heten 
dat zulk OCMW de thuiswerken de 
moeders in de kou zou laten staan? 
Ons groot probleem was aanvankelijk 
vooral dat dit initiatief (een kinderop
vangcentrum voor okkasionele kinder
oppas) zoal met een groot unicum, dan 
wel een gemeentelijk ongewoon 
projekt was. 

Maar, ons projekt werd — na het aan
voelen van de grote behoefte eraan — 
deskundig voorbereid, en het dossier 
•Voorstel voor okkasionele kinderop
vang in Schilde -'s-Gravenwezel werd 
ook wat betreft financieel beheer, per-
soneelsvereisten en -lasten, verzeke
ringen, hygiënische en pedagogische 
vereisten, tot in alle details verzorgd. 
Naderhand zijn er nog enkele enquêtes 
geweest, en uiteindelijk geraakte het 
gemeentebestuur entoesiast voor de 
inrichting van zo'n eerste kinderop
vangcentrum in het voormalig gemeen
tehuis van 's-Gravenwezel. nu omge
doopt tot dorpshuis. De inrichtingskos
ten zijn voor de gemeente erg miniem 
en ook de beperkte personeels- en on
derhoudskosten betekenen nauwelijks 
een last voor de gemeentekas 
Van de moeders (of vaders) die er een 
beroep op doen wordt de minimale bij
drage van 15 frank per uur gevraagd. 
Zulks IS een bedrag dat een aantal ge
regelde buitenhuisaktiviteiten van de 
ouders (winkelen, turnen, bijzondere 
kursussen, bijscholing, bijwonen van 
een rouwdienst, en dies meer.) finan

cieel niet meer onmogelijk maakt Bo
vendien zijn diegenen die op ons cen
trum een beroep doen er gerust in dat, 
tegen die schamele bezoldiging, hun 
kinderen net als in andere opvangcen
tra behoorlijk professioneel, hygiémsch, 
en aangenaam opgevangen worden». 

Gezinsvriendelijk ? 
— Dit eerder ongewoon kinder-op-
vangcentrum «Het Wezelke» is nu 
zo'n goed jaar open. Zijn de ervarin
gen positief? 
Magda Van Belle: «Ik denk niet dat ie
mand van het gemeentebestuur er nog 
bezwaren tegen heeft dat het initiatief 
zou bestendigd blijven; wel integen
deel Er wordt nu gedacht aan een 
tweede gelijkaardig opvangcentrum in 
de deelgemeente Schilde. Van elders 
wordt trouwens geregeld en in stijgen
de mate interesse betoond voor ons ini
tiatief ten gunste van de thuisblijvende 
vrouw. 
Trouwens, wat onze gemeente zelf be
treft is het niet onopvallend dat precies 
in deze residentiele buurt waar de bei
de ouders meestal samen buitenshuis 
uitwerken gaan (en waar de jonge ge
zinnen om redenen van peperdure 
gronden en dies meer uitwijken) ons 
kinderopvangcentrum «Het Wezelke» 
desondanks een stijgende behoefte in
lost 
Verre van ons om dit initiatief te willen 
overroepen, maar er wordt zoveel ge
zegd en geschreven — en ook gedaan 
— voor de gezinnen waar de kinderen 
als gevolg van de tweevoudige brood
winst uitbesteed worden. 
«Het Wezelke» is in dit land het eerste 
door een gemeentelijk OCMW inge
richt «kinderopvangcentrum voor tijde
lijke en okkasionele oppas van kinde
ren», van O tot 7 jaar 

Mocht dit opvangcentrum in talrijke ge
meenten een navolging kennen dan 
zou allicht een onverwacht sociaal 
dienstbetoon — zonder zware maat-' 
schappelijke kost — de lasten van zo
veel gezinnen meteen verlichten. 
De thuisblijvende vrouw hoeft niet 
meer dag-in-dag-uit op haar klein eiland
je te leven Ze kan er ook geregeld 
eens «tussen-uit»; elk kind wordt maxi
maal acht uren per week opgenomen. 
Anderzijds groeit ook de mogelijkheid 
voor thuisblijvende vrouwen om zich 
een ietsje eerder of een ietsje meer 
dan tot op vandaag in te zetten voor so
ciale werken, of zich verdienstelijk te 
maken bij de talloze sociaal-kulturele 
aktiviteiten. In de politieke wereld is 
reeds zoveel lippendienst bewezen aan 
de thuiswerkende vrouw (onder meer 
met vergoedingen voor de vrouw-aan-
de-haard) dat men realistische initiatie
ven zoals dit van «Het Wezelke» als 
waardevol alternatief eens onder ogen 
zou nemen. Niet alleen als sociale gunst 
voor de huisvrouwen, maar als een nog 
al te veel ongekende en ondergewaar
deerde maatschappelijke troef in een 
samenleving die naar het heet gezins-
en kindvriendelijk georganizeerd heet 
te zijn», (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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