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DE STOERE VOER 

In aanvulling van de lezersbrief in Wij 
nr. 17, nog volgende inlichtingen: 
«De Stoere Voer» op 45-toerenplaatje 
kan verkregen woorden bij Limburgia 
Records, Frater Gustaaf, Fratershuls, 
Borggravevijverstr. 9, 3500 Hasselt 
Rekening KB-456-9526721-60. Prijs 
100 fr. + 20 fr. verzendingskosten. 
Muziek: A. Preud'homme. Tekst: Lam-
bert Swerts. De muziekpartituur van 
de «Stoere Voer», strijdlied, kan be
steld worden (20 fr. + 15 fr. verzen
dingskosten) door storting op p.r. 
00(W)95964-31, A. Preud'homme, 3500 
Hasselt 
Het Amnestielied (muziek: A. Preu
d'homme, tekst: pastoor Frans Meer-
tens) zal uitgevoerd worden op de as. 
IJzerbedevaart Muziekpartituur nog 
steeds verkrijgbaar, door storting 
100 fr. op p.r. 000-095964-31. A. Preu
d'homme, 3500 Hasselt 

V.D, St-Martens-Latem 

VERNIEUWDE INZET 

De VU is de enige partij die het Vlaams 
natk}naal belang als eerste en voor
naamste doel stelt Sinds onze zware 
verkiezingsnederiagen zijn wij goed op 
weg om het geschokte vertrouwen 
van vele kiezers terug te winnen. Maar 
maken wij ons geen illuzies: dat zal 
lang duren en de grote inzet van partij
bestuur en pariementsleden zal niet 
onmiddellijk vruchten afwerpen. 
Waar ik minder gelukkig mee ben, is 
dat de VU niet overkomt op terreinen 
waar iedere burger sterk is voor ge-
sensibilizeerd. 
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Vooreerst de hoge pensioenen; op uit
zondering van de weinige bevoordeel
den zelf, spreekt daar iedereen schan
de over en wil men dat daar een einde 
aan komt Ik weet wel dat de VU daar 
tegen is (zoals alle politieke partijen), 
maar laat onze partij het initiatief ne
men voor een daadwerkelijke aktie, 
dus niet beperkt tot het pariement zelf. 
Waarom niet het betrokken ministerie 
gaan bezetten of een andere aktie? 
Een tweede punt is onze milieupolitiek. 
Niemand zal betwisten dat de burgers 
meer en meer milieu-geïnteresseerd 
zijn. Het is ook onbetwistbaar dat dit 
voor de jeugd een centraal interesse-
punt is. Er bestaat geen twijfel dat bij 
elke verkiezing een milieulijst zal opko
men met steeds stijgend sukses, en 
die vooral in onze rangen lelijk zal huis
houden. Tenzij de VU kan overkomen 
als «de» milieupartij. Onafgezien van 
de goede richting die op dat gebied 
onze partij is ingeslagen, Is er echt 
méér nodig. Het volstaat niet in «Wij» 
een ecologische bladzijde te vullen 
voor de beperkte kring van «Wij»-le-
zers; het volstaat ook niet dat op een 
milieugebeurtenis onze partij is verte
genwoordigd. Er is meer nodig: bij de 
volgende verkiezingen moeten geken
de namen uit de milieuwereld een ver
kiesbare plaats innemen (uiteraard die
nen zij het VU-programma te onder
schrijven). Zo kan het afzonderlijk op
komen worden vermeden en wees er
van overtuigd: deze figuren brengen 
méér aan dan hun eigen zetel. 
En wie argwanend staat tegenover 
dergelijke verruiming, zou ik willen zeg
gen: ligt de afschaffing van die onver
antwoorde pensioenen niet in de lijn 
van ons sociaal programma? En ligt de 
strijd voor een mooi en groen Vlaande
ren niet in de lijn van elke Vlaams-na
tionalist? 

P.D.B., Merelbeke 

BRUSSEL-FRANKOFOON 
BETOOGDE-

In verband met de Brusselse betoging 
van 6 mei wens ik te verklaren dat al
hoewel ik kan akkoord gaan met de 
doelstellingen van de betoging, waarin 
de nadruk wordt gelegd op de finan
ciële toestand van de gemeenten en 
agglomeratie, ik aan deze betoging niet 
deelnam, en wel om volgende rede
nen: 
1. De huidige toestand is het gevolg 
van een jarenlang wanbeheer; 
2. De betoging wordt door Franstali-
gen misbruikt en zal uitlopen in een po
litieke manifestatie; 
3. Een noodzakelijke fusie van ge
meenten blijft uit in de agglomeratie. 
Niettemin vraag ik aan de regering 
maatregelen te treffen opdat de uitbe
taling van personeel zou veiliggesteld 
worden. 

J. De Beriangeer, VU-schepen, 
agglomeratie Brussel 

ZIMBABWE 

Stomme uitlatingen op de RTBF of de 
NOS zijn wel dagelijkse kost maar nu 
komt ook al een en ander vanuit Enge
land en met name van de BBC onder 
meer op 18 april ter gelegenheid van 
de onafhankelijkheid van Zimbabwe. 
Dit moet dan de vrucht zijn van de 

nachtelijke overdenkingen van een 
predikant van de «Metodistische Kerk 
van Engeland». Het heet daar, dat Mu
gabe een gelovige marxist is en dat 
Joshua Nkomo een metodistische 
back-ground heeft Welk verschil met 
de racistische Nederduitse Hervorm
de Kerk niet zover daar vandaan! 
Hopelijk vindt die Engelse Metodist nu 
ook de «Metode» om een rechtvaardi
ge regeling van Wales, Schotland en 
Ierland te treffen en dat is dan, indien 
hij rechtlijnig en metodisch wil zijn: De 
onvoorwaardelijke zelft)eschikking 
voor deze Keltische volkeren en de 
volledige ontruiming van deze gebie
den door de Engelsen! 
De Kelten worden in Europa zo onge
veer behandeld als de Indianen in 
Noord-Amerika. 

AJ., Eke. 

GOEDE SCHAAR 

De avond van de betoging te Gent 
vroeg ik mij met enkele vrienden af: 
«Wat zou «Wij» schrijven over de mas
sale republikeinse opkomst van VUJO 
er van bijna alle jongeren?» En... zoals 
ik verwacht had... VUJO's republikeirv 
se optocht mocht er niet bij, zelfs geen 
woord kon er af. 
De redaktie van «Wij» heeft een goede 
schaar! Wij protesteren tegen deze 
censuur! 

K.P., Kapelle-o/d-Bos 

VUJO ZOEKT... 
Leraar, onderwijzer, studie
meester-opvoeder of wie 
dan ook uit het onderwijs 
om gedurende 2, 4 of 6 jaar 
als pedagogische kracht te 
werken voor VUJO. 

VOORWAARDE: een vaste 
benoeming hebben in een 
van de onderwijsnetten. 
Salaris en sociale rechten 
lopen door. Na 2, 4 of 6 jaar 
kan U opnieuw naar het on
derwijs. 

ALLE kandidaten gelieven 
vóór 15 mei hun curriculum 
en een bondige motivering 
op te zenden aan het sekre-
tariaat, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel Nadien 
worden ze uitgenodigd voor 
een gesprek. 

«C'EST UN FLAMAND» 

Op zondag 10 februari II. keek ik naar 
het programma «Voulez vous jouer» 
op de RTBF. Tijdens een bepaalde scè
ne werden 4 kleine geitjes op het to
neel gezet Een van de diertjes begon 
te vechten en de prezentator Albert 
Deguelle reageerde hierop onmiddel
lijk «C'est un Flamand». Ik vraag mij af 
of het een speaker zo maar toegelaten 
is in een openbare uitzending dergelij
ke beledigingen aan het adres van de 
Vlamingen te uiten. Alle Belgen betaien 
TV-taks, en vermoedelijk de Vlamin

gen méér dan de Walen. Tevens merk 
ik dat op de BRT maar om de 14 dagen 
het programma «Van Pool tot Eve
naar» wordt uitgezonden terwijl op de 
RTBF elke week «Visa F>our Ie monde» 
te zien is. Is de reden hiervan geldge
brek bij de BRT? In de BRT worden 
films vertoond met tweetalige onder
teksten. Bij de Franse zenders worden 
zelfs Engelse films in het Frans gespro
ken en zonder ondertitels, zodat de 
Vlamingen die de tweede landstaal 
niet machtig zijn deze dan maar niet 
moeten bekijken, niettegenstaande ze 
taks betalen voor het bekijken van bei
de zenders. Al deze feiten lijken erop 
dat de Waalse kijkers op een dergelij
ke wijze worden opgehitst tegen de 
Vlamingen, en dan nog in openbare 
TV-uitzendingen. 
Hopelijk leest een van de Vlaamse 
mandatarissen mijn klacht om het nodi
ge te doen om het bekladden van de 
Vlamingen met zijn eigen geld te doen 
ophouden! 

Mevr. V.L, St-Amandsberg 

VRAGEN-

Naar aanleiding van de diskussie rond 
Intergem en Interregies hebben heel
wat VU-mandatarissen hun voeten ge
vaagd aan de VU-kongresbesluiten en 
standpunten ter zake en in de gemeen
teraad net het tegenovergestelde ge
stemd. 
Mag dat zomaar? Kunnen we niet best 
alle kongressen, studiedagen en der
gelijke gewoon afschaffen als met be
langrijke onderdelen van het program
ma toch geen rekening wordt gehou
den? 
Ik vraag mij af of ik de volgende ge
meenteraadsverkiezingen nog kan 
meewerken aan een lijst die aange
voerd wordt door mandatarissen die 
de belangen van het kapitaal stellen 
boven die van de plaatselijke gemeen
schap. 

E.V., Denderieeuw 

GENT 
De betoging te Gent van het Egmont-
komitee moet vele VU-mandatarissen 
tot nadenken stemmen. 
De verdeeldheid in de Vlaams-nationa-
le rangen blijft nog steeds zwaar we
gen op een mogelijke heropbloei van 
de Volksunie. 
Het republikeinse (autonomistische) 
gedachtengoed wint steeds meer veld. 
De Vlaams-nationale jongeren zijn 
massaal republikeins, getuige de beto
ging te Gent Het wordt dan ook tijd 
dat het beloofde VU-kongres over de 
«Republiek Vlaanderen» in de nabije 
toekomst plaatsgrijpt Of geldt niet 
meer wat Vic Anciaux zei, dat België 
een fiktie is? 
De afwezigheid van ex-VU-voorzitter 
Hugo Schiltz sprak boekdelen. 
De VU wil terug aansluiting vinden bij 
het levende Vlaanderen (en ze is er 
reeds gedeeltelijk in geslaagd. Doch, 
niet te optimistische. De VU is nog niet 
die radikaal Vlaamse, non-conformisti-
sche en volkse partij van weleer! Ho
pelijk, straks weL Vlaanderen ten bate. 

K.V., Belsele 

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

De redaktie 
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GROOT-GENT 
Vakantiejobs gezocht door: 
1. Licentiate vertaler Frans-Duits 
2. 18-jarige gediplomeerde -

Openbare Werken 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, Oud-
Strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. 

Betrekkingen aangeboden voor 
Antwerpen en Zeebrugge 
— Elektriciens A2 
— Motoristen 2000 PK 
— Smeerders 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, Oud-
Strijdersstraat 29, 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. 

^M Deze week in ^M 

knack 
10 MEI 1940 

Een reportage van een dag 
in nnei, 40 jaar geleden. 

Het beloofde 
een stralende dag te worden : 

10 mei 1940. 

En verder: 
De vikings in Londen 

een tentoonstelling in het British Museum 
De Nato-top in Brussel 

militaire faciliteiten voor de VS ? 
De PC-bijeenkomst in Parijs 

een fiasco voor de Franse kommunisten 
De Medicia in Florence 

een dokument over Europa's grootste 
tentoonstelling 

En 
Johan Anthierens in Detroit (II) 

een Entracte 
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Springstof voor morgen 
In de politiek, en zeker tijdens een formatie
beraad, zijn voorspellingen gevaarlijk. De 
spreekwoordelijke bananeschil ligt achter 
iedere hoek. Als alle voortekenen echter niet 
bedriegen, dan zal de volgende regering de 
naam Martens-III krijgen en zal ze gevormd 
worden door de tweemaal drie traditionele 
partijen. De onderhandelaars hebben zich 
reeds te ver gewaagd om nog terug te kun
nen zonder in hun blootje te staan. 
Een van de dokumenten op de onderhande
lingstafel is een recente opiniepeiling, die 
verricht werd tijdens het formatieberaad. 
De resultaten ervan voorspellen niets goeds 
voor de onderhandelende partijen, zelfs niet 
voor de liberalen die hun aanvankelijk zo 
rooskleurige elektorale verwachtingen zien 
slinken. De onderhandelaars wijzen mekaar 
op het aanzwellen van de groep blancostem
mers en op de explosie van het kiezerskorps 
naar de randen van het politieke spectrum. 
Zij weten het: de burger heeft er de buik 
méér dan vol van. Zonder de klassieke bana
neschil van het laatste ogenblik en zonder 
regiefouten op de partijkongressen van He-
melvaartdag zit het er dus wel in, dat de zes-
partijenregering boven de doopvont ge
raakt 
Hoe lang echter zal het duren? De muren 
van wantrouwen zijn tijdens het formatiebe
raad niet gesloopt, wel integendeel ledereen 
voelt zich bij de neus genomen door ieder
een. En iedereen is vast besloten, het de an
der betaald te zetten. Daarenboven worden 
van meet af aan enkele tijdbommen inge

bouwd, wier tikken vandaag reeds hoorbaar 
is. Straks in de herfst, als de bladeren vallen, 
wordt het voor ieder van de zes koalitiepart-
ners uitkijken geblazen naar het meest ge
schikte breekpunt 
Het fiskaal en financieel luik zit boordevol 
springstof. De onwezenlijke miljardendans 
die opgevoerd werd tijdens het formatiebe
raad, bedriegt niemand: er is niets opgelost 
Dat er 36 miljard moet bespaard worden, 
schijnt reeds op papier te staan. Maar dat is 
ook alles. Voor een belangrijk deel van die 
besparingen is er overleg beloofd met de so
ciale partners. Wie deze week het standpunt 
van de vakbonden heeft gehoord, beseft ech
ter dat er van die kant geen soelaas te ver
wachten is. Bij de inkomsten wordt er gegoo
cheld met spookmiljarden. De strijd tegen de 
belastingontduiking zou 3,5 miljard moeten 
opbrengen. Maar de begroting 1980 voorzag 
reeds 10 miljard voor deze post Uiteindelijk 
kan er slechts vast gerekend worden op de 
bijkomende miljarden uit de verhoging van 
de indirekte belastingen en van de verkeers
belasting. Zij neutralizeren de liberale ope
ratie tot belastingvermindering volkomen: 
wat de staat met de ene hand geeft zal hij 
met de andere hand onverwijld terugnemen. 
Het communautaire luik is één brok dyna
miet Reeds thans is gebleken wat de «ak
koorden» van de onderhandelaars waard 
zijn. Aan Vlaamse kant liet men vorige week 
doorschemeren dat de grenzen van Brussel 
eens en voor goed vastgrelegd zijn en dat de 
randgemeenten volledig tot Vlaanderen be

horen. Maar de Franstalige onderhande
laars hebben Martens er publiek toe ge
dwongen te erkennen dat de hoofdstedelijke 
begrenzing terug bespreekbaar zal zijn bij 
het dossier Brussel en dat in afwachting de 
gemengde taalgebieden onder nationale 
voogdij blijven. 
Deze explosieve toestand is vooral voor 
Vlaanderen levensgevaarlijk. Want door 
aan de Walen voorafgaandelijk de gewest
vorming en de dotaties te schenken, geven de 
Vlaamse onderhandelaars alle troefkaar-
ten voor een regeling van het dossier Brussel 
uit de hand. Een regeling voor de Brusselse 
Vlamingen zal er alleen kunnen komen — 
Als ze er ooit komt — mits inMrllliging van de 
frankofoon-Brusselse eisen. Welke weg het 
opgaat blijkt reeds uit het feit dat de Frans
talige Brusselaars de wachttijd verzoet krij
gen met een extra-betoelaging van negen 
miljard per jaar. 
In ruil voor dat alles krijgt het deelgebied 
Vlaanderen — zoals de officiële terminolo
gie thans heet — een schijn-autonomie die, 
als men ze in cijfers omzet, op minder dan 
10 % van de rijksbegroting slaat.. 
Zo dreigen wij in het honderdvijftigste jaar 
van België opgesloten te geraken in een 
monsterachtige struktuur die in wezen — 
ondanks het regionaal vlagvertoon — het 
unitarisme bestendigt de miljardenstroom 
naar Wallonië laat voortduren en onze posi
tie te Brussel wankeler maakt dan ooit. 

tvo 
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Beikacem Nabi 
en Zeebrugge 
De Algerijnse energie-minister 
Beikacem Nabi heeft in een In
terview met «Le Matin» gezegd, 
dat Algerije niet meer van zins 
is om de exploitatie en de uit
voer van vloeibaar aardgas ter 
hand te nemen. De Parijse krant 
stipte aan dat deze Algerijnse 
beslissing zware gevolgen zal 
hebben voor de Westeuropese 
energievoorziening en met 
name voor de landen, die van 
zins waren vloeibaar gas uit Al
gerije in te voeren. 
België is een van die landen: 
het verwacht vanaf 1982 en 
voor een periode van twintig 
jaar de jaarlijkse levering van 
5 miljard kubiekmeter vloeibaar 
aardgas uit Algerije. Met het 
oog daarop wordt te Zeebrug
ge een LNG-terminal gebouwd 
en ligt in een Noorse fjord de 
Belgische tanker «Méthania» 
(transportkapaciteit 
130.000 m3) te verroesten: mil
jardeninvesteringen die drei
gen niet-produktief te worden. 
Zo blijken op vrij onverwachte 
wijze diegenen gelijk te krijgen 
die, om ecologische of ekono-
mische redenen of om allebei, 
het dossier-Zeebrugge een ex
plosief dossier noemden. 

Close naar PRL 
De informatie die we, onder 
vorm van primeur, enkele we
ken geleden gaven over de toe
komstplannen van generaal 
Close is deze week door de be
trokkene zelf bevestigd gewor
den. 

Close wil vanaf 1 juni met ver
vroegd pensioen gaan. Hij acht 
het niet uitgesloten dat hij, na 
zijn vertrek uit het leger, «poli
tieke verantwoordelijkheid» zal 
aanvaarden. Hij denkt daarbij in 
de eerste plaats aan een man
daat bij de PRL 
Generaal Close heeft wel ge
zegd dat er tussen zijn beslis
sing en de eventualiteit van 
vervroegde verkiezingen geen 
verband bestaat Zo helemaal 
vreemd zal het ene feit aan het 
andere echter wel niet zijn. 

Vanden Boeynants 
had gelijk 
Tijdens het weekeinde waarop 
Wilfried Martens het formatie
beraad moest onderbreken om 
de Europese top te Luxemburg 
bij te wonen, doken plots ver
schillende interpretaties op 
over de juiste betekenis van 
wat tussen de zes onderhande

laars inzake Brussel was beslo
ten. De Vlaamse onderhande
laars beweerden dat het ak
koord inhield, dat Brussel eens 
en voor goed beperkt zou blij
ven tot de huidige 19 gemeen
ten. De Franstaligen zegden het 
tegenovergestelde: volgens 
hen bleef de zaak van de hoofd
stedelijke begrenzing be
spreekbaar en zouden de zes 
randgemeenten niet onder de 
voogdij van het Vlaamse ge
west komen, maar onder natio
nale voogdij blijven. 
Na de terugkeer van Martens 
uit Luxemburg konden de drie 
Franstalige partijvoorzitters 
vrij vlug een triomfantelijke 
perskonferentie houden, waa
rop meegedeeld werd dat niet 
alleen Martens maar ookTinde-
mans de Franstalige zienswijze 
hadden moeten bevestigen. 
Vanden Boeynants liet niet na, 
op deze perskonferentie te on
derstrepen dat ieder toekom
stig akkoord over Brussel en 
de begrenzing onmogelijk zal 
zijn «zonder consensus tussen 
Vlamingen, Walen en Brusse
laars». 

De Clercq 
geen minister 
Willy De Clercq deelde begin 
deze week mee dat, indien zijn 
partij tot de regering zou toe
treden, hijzelf in geen geval een 
minister-portefeuille zou aan
vaarden. «Ik wil aan het hoofd 
van de partij blijven», zegde de 
PW-voorzitter. 
Insiders beweren dat er voor 
deze plotse onbaatzuchtigheid 
van Willy De Clercq twee mo
gelijke redenen zijn. De eerste-
De Gentenaar De Clercq wil 
niet onder de Gentenaar Mar
tens dienen, maar wel integen
deel zijn elektoraal blazoen 
hooghouden door vanuit het 
voorzitterschap zich duidelij
ker te profileren tegenover de 
eerste minister. De tweede re
den houdt duidelijk verband 
met de eerste: De Clercq zou 
van mening zijn, dat een zes
partijen-regering geen lang le
ven beschoren is. 
Met dat gevoelen staat hij ove
rigens niet alleen-

Cools, spek 
en boerenkool 
Na het PS-partijbureau verle
den maandag bracht André 
Cools verslag uit over de werk
zaamheden van deze vergade
ring. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om aan de 
journalisten te verklaren dat 
hijzelf verlekkerd is op spek en 
boerenkool. 
Dit was niet zomaar een huis-
tujn-en-keukenmededeling van 
de PS-voorzitter. Hij gaf daar

mee te kennen dat hij instemde 
met de fiskale en financiële 
krachtlijnen die tijdens het for
matieberaad werden vastge-^ 
legd, en vooral met de aange
kondigde verhoging van de in
direkte belastingen. Een zwaar
dere aanslag op weelde-artike-
len, zo zegde Cools, betekent 
alleen maar dat we minder ki
wi's en Kaapse aardbeien moe
ten eten en meer spek en boe
renkool 
Om zes miljard te halen uit de 
verhoging van de indirekte be
lastingen, zoals Martens van 
zinsis, zal men er echter niet 
komen met de kiwi's en de 
Kaapse aardbeien. Wellicht zul
len spek en boerenkool aan 
verhoging ontsnappen, maar 
dat zal niet het geval zijn voor 
margarine, benzine en tal van 
andere artikelen die vooral het 
budget van bescheiden gezin
nen bezwaren. 
Het is — op z'n zachtst gezegd 
— onbetamelijk dat de voorzit
ter van een socialistische partij 
zich met een boutade afmaakt 
van de meest ondemokrati-
sche, de meest asociale vorm 
van verhoogde belastingdruk: 
de verzwaring van de indirekte 
belastingen. 
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de week van Gej 

^Verdeelde P W 
De P W zit fiks in <l« kno«i door 
de verdeeldheid tussen voor-
en tegenstanders van rege
ringsdeelneming. Aanvankelijk 
waren ze het ailemaal nogal 
roerend eens: naar het forma
tieberaad gaan, er dergelijke 
harde fiskale eisen stellen dat 
er van heel het zaakje niets te
recht kon komen en dan triom
fantelijk naar verkiezingen 
gaan. Tot ontsteltenis van de 
PWers gingen de gespreks
partners echter vlot op de fis
kale eisen in. Vooraleer De 
Clercq er erg in had, zat hij 
muurvast in besprekingen 
waarbij het liberale eisenpro
gramma «gekompenseerd» 
werd met de verhoging van de 
indirekte belastingen, de ver
keersbelasting enz. 

van 
waarin ronduit gezegd wordt 
dat de liberale belastingvermin
deringen ongedaan gemaakt 
worden door verhoging van an
dere belastingen. 
Bij de warme voorstanders van 
regeringsdeelname is, naast De 
Clercq, ook Herman Van der 
Poorten. Naar verluidt droomt 
hij van het voorzitterschap van 
de Senaat-
Inderdaad een aantrekkelijk 
vooruitzicht, nu de senatoren 
voor vier jaar vast zullen zitten, 
zonder vervroegde verkiezin
gen te moeten vrezen. 

Internationale Tussen Grootjans, die de pest 
heeft aan regeringsdeelneming, , 
en Oe Clercq botert het dan | p o l l t i e k 
ook helemaal niet meer. De li
berale verdeeldheid blijkt on
der meer uit de hoofdartikels 

<Het Laatste Nieuws», 

Een van de punten die in het 
formatieberaad nog moeten be
handeld worden is de rol van 
België in de internationale poli
tiek, in het biezonder onze ver
houding tot Zaïre. 
Het zijn vooral de Vlaamse so
cialisten die hierop aandringen. 
Het is hoogst ongebruikelijk in 
dit apenlandje dat internationa
le problemen aan de orde ko
men tijdens een formatiebe
raad. Manu Ruys heeft in «De 
Standaard» dan ook enkele 
geestdriftige lijnen gewijd aan 
deze verhoging van het onder-
handeiingspeil. 
Het Is de Vlaamse socialisten 
echter minder te doen om ver
nieuwing van onze buitenland-

rekte 
zwachteld nrat v cd indirakl g#> 
praat over buttafllanfis iMMd 
Dit gepraat zal echter gauw 
verstommen van £odni de kop 
van Simonet op tafel staat 
De Vlaamse socialisten zouden 
zelfs vrede nenran met Tinde-
mans aan Buitenlandse Zaken. 
Als het partijgenoot Simonet 
maar niet is. 
Groot land! 

«Met loden 
voeten» 
PS-voorzitter André Cools 
blijft op alle toonaarden zeg
gen, dat hij zich «met loden 

voeten» naar de onderhandelin
gen sleept 
Waarschijnlijk Is dat echter 
slechts het zoveelste nummer
tje van komediant Cools. Hij 
weet drommels goed dat ver
kiezingen niet alleen voor zijn 
partij, maar vooral voor hemzelf 
fataal zouden zijn en dat hij er 
zijn voorzltterlijk hachje dreigt 
bij in te schieten. Dus zet hij al
les op alles om de onderhande
lingen te doen slagen en zijn 
gewestvorming in de wacht te 
slepen. 

De «loden voeten» zijn dan het 
verhaaltje voor de achterban. 
Het PS-kongres zal zich des te 
gemakkelijker laten overtuigen 
wanneer Cools zich er kan aan
dienen als de man die «met lo
den voeten» naar de onderhan
delingen is gegaan, maar die tot 
het Inzicht Is moeten komen dat 
de zespartljenregering onver-
miidelijk is. 

Perfekte timing 
Man voelt het met de ellebogen 
•an dat het formatieberaad in 
do lengte wordt gerokken. 
De onderhandelaars zijn zo on
gerust in de resultaten van hun 
geknoei dat ze hun toevlucht 
hebben gezocht in de kneep 
van de timing. 
Da partiikongressen zuHen ge
houden wonten op Hemel
vaartsdag, 15 mei Ditt is de ^ 
iar^Herlaatste datum waarop 
bat nog precies kan om zono-
dMy verktelngen Ie organizeren 
• p 22 ium. f M wordTfii'dR^ge-
vi l trowwens een koers tegen 
het uurwerk. 
Dit verschuiven van de beslis
sing naar de aller-alierlaatste 
minuut heeft alvast het voor
deel dat de kongressisten ge
williger zullen zijn. Zij zullen 
twee keer nadenken alvorens 
neen te zeggen. Want indien zij 
neen zeggen, Is iedere herne
ming van gelijk welke bespre
kingen onmogelijk. En begint de 
verkiezingsslag meteen, met de 
waarschijnlijkheid van een ne
derlaag aan het einde ervan. 
Bij de warmste voorstanders 
van om het even welk rege
ringsakkoord zullen dus alvast 
de kandidaten op de «strijd-
plaatsen» zijn. 

De bron van 1830 
Honderdvijftig jaar België ? Ongelukkig genoeg ja. Maar evenzeer en veel meer en in 
de eerste plaats honderdvijftig jaar Vlaamse Beweging. 
Het is een toeval, maar een toeval van historische betekenis dat enkele maanden vóór 
de oprichting van de Belgische staat, op 1 mei 1890, te Brugge Guido Gezelle werd 
geboren. De ene — de staat — zou trachten het Nederlands met wortel en tak uit te 
roeien. De andere — de dichter — leverde zijns ondanks een beslissende bijdrage tot 
het behoud van het Nederlands in Vlaanderen. Over de quasi-gelijktijdigheid van de 
geboortedatum enerzijds van Gezelle en anderzijds van België is er wel eens gezegd 
geworden: *dat God niet slaat zonder te zalven: 
Dat Guido Gezelle ooit zou gevierd en herdacht worden als een der vaders van de 
Vlaamse Beweging zoals wij die vandaag kennen, zou in de allereerste plaats hemzelf 
verbazen, moest hij nog leven. 
Onooglijke afkomst Vader en moeder arme boerenmensen, in dienst bij een familie 
van nobiljons. Zoon van een tuinman, verplicht om school te lopen in Roeselare omdat 
de sociale vooroordelen het hem te Brugge onmogelijk maakten. In Roeselare jobstu-
dent-avant-la-lettre: portier en boodschappenjongen van het KleinSeminarie om er 
het schoolgeld te kunnen betalen. 
Het dichterschap van Guido Gezelle is onomstreden, ledere generatie ontdekt, elk op 
haar beurt, in Gezelle's oeuvre aksenten die van haar tijd — en dus van alle tijden zijn. 
Het feit alleen reeds dat dit oeuvre in de volkstaal werd geschreven op een ogenblik 
dat de hele staatsmachine gericht was op vernietiging van deze volkstaal, had een on
gemene betekenis voor de groei van de Vlaamse Beweging. 
Over de mens Gezelle is de eenstemmigheid minder groot Hij moet in menig opzicht 
een uiterst moeilijk man geweest zijn, aan wie een aantal bekrompen trekjes niet 
vreemd waren. Wie vandaag zijn journalistiek werk leest, het scheldproza en de soms 

laag bij de grondse aanvallen waarmee hij de echte of vermeende vijanden van de 
kerk te lijf ging, ontdekt een heel andere Gezelle dan de mijmerende dichter Hij was 
een kind van zijn tijd. Die tijd was er een van Westvlaamse beslotenheid, die af en toe 
geprikkeld werd door de moderne evolutie die zich elders sneller doorzette. Daarte
gen wilde Gezelle zich afzetten, door de waarden van de traditionele eigenheid te be
klemtonen- de godsdienst en de volkstaal Die volkstaal was het Westvlaams, niet het 
door hem verachte -Nederduitsch, schier-Hollandsch' van de gehate protestantse 
Noorderduivel. Gezelle, die een begenadigd dichter was en in mening opzicht een uit 
de band springende maar markante en bezielende leraar, schikte zich eigenlijk vrij 
konservatief binnen het kerkelijk en maatschappelijk establishment van zijn tijd. 
Een Flamingantische ruitentikker was hij zeker niet Hij hield zich ver van iedere de
monstratieve strijdlust op dat vlak. Maar door zijn dichterschap én door zijn uitzonder
lijke gaven als leraar werd hij — ondanks zichzelf — de vormer en de bezieler van 
een hele generatie die wél kombattief-flamingantisch was. Zoals zijn grootste leerling 
Hugo Verriest het zegde: Gezelle was niet de leider, maar de bron. 
Van Gezelle over Verriest loopt de regelrechte lijn naar Albrecht Rodenbach. Van le
raar op leerling, en terug van leraar op leerling was Gezelle onbewust en ongewild de 
eerste van de ketting, wier schakels wij vandaag nog in de hand houden. 
Zonder het Westvlaams wonder waarvan Gezelle de bron was, zouden wij vandaag 
waarschijnlijk 150 jaar België vieren. In de echte zin van het woord. En in het Frans. 
Maar zoals Gezelle leerde: 't en zal 
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Sociale zekerheid icatastrofaal onzeker 
Eén van de hoogdringende sanerings
maatregelen die de overheid dient te ne
men betreft zeer zeker de sociale zeker
heid. Dezer dagen pakt het Planbureau, 
ten gerieve van de Nationale Arbeids
raad, uit met herberekende onheilspel
lende deficietcijfers. Als er aan het stel
sel van de globale sociale zekerheid 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinder
bijslagen, werkloosheid) niet spoedig ge
sleuteld wordt, dan wordt het reeds een 
ti jdje geleden aangekondigde virtueel 
faillissement van de sociale zekerheid 
een felL 
Zo berekende het Planbureau dat de 
schuld van de sociale zekerheid binnen 
de vijf jaar zal opgelopen zijn tot 96 mil
jard frank. Maar dit is dan nog een om
zwachteld cijfer, want daarbij wordt ver
ondersteld dat de staatsoverheid haar f i 
nanciële verplichtingen ten overstaan 
van de verschillende uitkeringskansen 
meteen opnieuw zou nakomen; iets wat 
reeds geruime ti jd werd verwaarloosd, 
en waar, gezien de budgettaire krater in 
de overheidsrekeningen, niet veel kente
ring ten goede dient verwacht te worden. 
Maar, zelfs in het geval de cijfers van het 
Planbureau een behoorli jke benadering 
weerspiegelen van de deficitaire evolutie 
van de sociale zekerheid, dan mogen we 
ons zonder meer aan een komplete in
eenstorting van. het sociale stelsel ver-
wachten-

De prognosecijfers verantwoorden geen 
langer getalm met een sociaal verantwoor
de bijsturing van de sociale zekerheid. Het 
pensioenstelsel zal dit jaar een tekort van 
16 miljard frank tellen, en tegen '85 zal het 
deficiet allicht niet minder dan 57 miljard 
bedragen. De nog bestaande reserves zul
len dan nagenoeg volkomen opgebruikt 
zijn. De ziekteverzekering zakt al evenzeer 
biezonder diep in de rode cijfers. Van nu 
tot '85 zal de opgetelde jaarlijkse schuld 
uitgroeien tot 223 miljard frank... 
Hoewel men wegens geregelde oprispin
gen van overheidswege om te besnoeien 
in de kinderbijslagen (en ook nog na het in
cident vorig jaar toen de uitkering van de 
14de maand kinderbijslag in vraag werd 
gesteld) zich zou verwachten aan beden
kelijke rode cijfers in de sektor kinderbij
slagen is het tegengestelde waar. Dit jaar 
zal er 8 miljard frank overschot zijn, en te
gen '85 mag men rekening houden met 
een overschot van niet minder dan 43 mil
jard frank... 

Vanzelfsprekend is vooral een verminde
ring van het aantal rechtgevende kinderen 
hier de verklaring voor. 
Ook heeft het Ranbureau vastgesteld, hoe 
eigenaardig ook, dat het stelsel van werk
loosheidsuitkeringen geen deficitaire cij
fers vertoont Dat komt eenvoudig omdat 
de staatskas automatisch en (in tegenstel
ling tot de andere sociale stelsels) nog im
mer getrouw de tekorten bijpast; op de 
110 miljard frank voor werkloosheidsver
goedingen wordt amper een derde gefi
nancierd door de sociale bijdragen van te-

werkgestelden. In feite betekent zulks dat 
de overheid dit jaar meer dan 75 miljard 
frank dient bij te passen voor werkloos
heidsuitkeringen... 
Deze rekening zal er niet op verminderen, 
want het Ranbureau heeft aan de hand 
van een prognosemodel becijferd dat er 
tegen '85 meer dan 400.000 volledig werk
lozen zullen zijn... (En, dan heeft de fameu
ze chip-revolutie, of het op grote schaal 
vervangen van menselijke adseid door 
elektronische werknemers, nauwelijks een 
aanvang genomen.J 

MARTENS ZIET GEEN HOOGDRINGENDHEID 

Wat ten slotte het sociaal statuut van de 
zelfstandigen betreft is de budgettaire mi
serie totaal: in '85 zal het defrciet uitge
groeid zijn tot meer dan 63 miljard frank, 
wat de pensioenkassen betreft en voor de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering van zelf
standigen mag men zich verwachten aan 
een tekort van om en bij de 17 miljard 
frank-

Machtsspel 
Er is reeds bij herhaling op verschillende 
niveaus en door verschillende instanties 
gesleuteld aan doeltreffende sanerings
plannen voor de sociale zekerheid. De in
flatie van de deficits in de sociale zeker
heid wordt behoorlijk op de voet gevolgd 
door een inflatie van studierapporten ter
zake. 

Het verwekt dan ook niet weinig wrevel 
dat bij voorbeeld de Nationale Artjeids-
raad, waarin werkgevers en werknemers 
(vakbonden) vertegenwoordigd zijn, niets 
meer dan vage bewoordingen over een 
mogelijke vernieuwing van de sociale ze
kerheid opbrengt.. 

Dat regeringsformateur Martens er zich 
vandaag al evenzeer durft van af te maken 
met zonder blikken of blozen de hervor
ming van de sociale zekerheid voor verde
re behandeling door te schuiven naar de 
zogeheten sociale partners laat niet het 
beste verhopen voor de goede overie-
vingskansen. De standpunten van de 
sociale partners (onder meer via de Natio
nale Arbeidsraad) zijn onderhand toch wel 
bekend. 
VU-voorzitter Vic Anciaux uitte dan ook 
zijn ongenoegen over het feit dat de rege
ringsformateur zijn verantwoordelijkheid 
ontvlucht en hervormingen op de lange 
baan schuift Het komt de regering toe te 
regeren, en niet zoals het nu gebeurt, be
leidsbeslissingen over te laten aan het 
machtsspel van de belangengroepen die 
tot in de regenng hun vertegenwoordigers 
hebben. 
Het gevolg hiervan is dat de fundamenten 
zelf van de sociale voorzorg aan het ineen-
stuiken zijn. Weldra zal er dan geen sprake 
meer kunnen zijn van sociaal verantwoor
de saneringen, maar zal er niets anders 
overblijven dan de brokstukken op te rui
men. Zo katastrofaal is de sociale zeker
heid misgroeid, als gevolg van kompleet 
regeringsimmobilisme; én door het onver
mogen van de wetgever (pariement) om 
behooriijk werk te verrichten. (HDS) 

Hun 
korrespondentie 
Het Brussels weekblad «Pan» 
drukt in zijn jongste nummer 
een brief af die geschreven — 
of althans ondertekend — werd 
door minister Willy Callewaert 
De brief is geschreven in een 
erbarmelijk Frans. Daaraan t i l 
len we echt niet zwaar: het 
hoeft geen schande te zijn dat 
de daktylo van Callewaert niet 
vertrouwd is met alle subtil itei
ten van de taal van Voltaire. Het 
Frans van Callewaerts brief is 
nog altijd stukken beter dan het 
Nederlands van- laat ons zeg
gen Albert of Paola. 
Waar we wél zwaar aan tillen is 
aan het feit, dat dit Franstalig 
epistel van de Vlaamse minis
ter Callewaert gericht was aan 
zijn al even Vlaamse kollege 
van Financiën Gaston Geens. 

Liberaal genoegen 
PW-voorz i t ter Wil ly De Clercq 
heeft zijn genoegen geuit over 
het financieel interim-akkoord 
dat de vorming van een sexpar-
tite-regering moet mogelijk ma
ken. 
Hij beweert nog immer dat zijn 

partij zal dienen geloofd te wor
den voor belangrijke belasting
verlagingen. 
Het zal dan ook aan Wil ly De 
Clercq en zijn partij te danken 
zijn dat onder meer de energie
prijzen spoedig nog maar eens 
fabuleus de hoogte zullen inge
jaagd worden. 
Evenzeer zal het niet weinigen 
verheugen dat de boter van de 
minderbegoede, de margarine, 
luxueus zal getaxeerd worden-

Spookmiljarden 
De fiskale foef van de P W - o n -
derhandelaars heeft als prettig 
vooruitzicht dat de regering 
6 miljard verhoging van de indi-
rekte belastingen zal doorvoe
ren, dat er op geheimzinnige 
wijze zal bespaard worden op 
overheidsuitgaven, en dat er 
3,5 miljard extra-inkomsten zul
len gerealizeerd worden door 
een strenger toezicht op de fis
kale fraude. Het is niet de eer
ste keer dat in het kader van 
aangekondigde bezuinigingen 
gewag wordt gemaakt van 
meerinkomsten via spookmil-
jarden. Immers, hoe de bestri j
ding van fiskale fraude kon-
kreet zal aangepakt worden 
weet nog niemand. 

Zonder troeven 
Het alom geprezen communau
tair ei van Colombus blijkt een
voudig rot te zijn. Het verdagen 
van iedere oplossing voor 
Brussel is ronduit misdadig. 
Daarenboven geven de Vlaam
se traditionele partijen alle 
troeven uit de hand: de gewest
vorming en de financiële druk 
op Brussel. 
ledere kans op Vlaamse gelijk
berechtiging te Brussel lijkt 
dan ook definitief gekompro-
mitteerd te zijn. He gejuich van 
de Franstalige onderhande
laars laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over: zij besef
fen al te best dat Vlaanderen 
voor de gerechtvaardigde ei
sen van de Brusselse Vlamin
gen slechts één prijs rest: een 
Brussel dat groter is dan de 
huidige 19 gemeenten.. 
Of dacht u dat de Franstaligen 
het eens zonder prijs zullen 
doen? 

Transfer geboden! 
Vrijdag j.l. werd te Luik het zo
veelste Wereldkongres van de 
francofonie geopend. Als gas-
tredenaar had men de Franse 
akademicus Maurice Druon 
aangetrokken, tevens gemeen

teraadslid van de stad Parijs. 
Zi jn gretig beluisterd oratio 
was één groot pleidooi voor de 
verdediging van de Franse taal 
omwille van haar universeel ka
rakter. 
Deze taal heeft volgens de aka
demicus het voordeel bijzonder 
duidelijk en klaar te zijn. Zi j 
leent zich bijzonder goed voor 
de polit iek en voor het recht En 
hij vervolgt: «Elle ne permet 
pas a l'homme de tromper 
j'homme». 
Wi j raden het F.D.F, aan deze 
akademicus vanuit Parijs te 
transfereren naar de Brusselse 
gemeenteraad. 

BTW-promotor 
PW-voorz i t ter Wil ly De Clercq 
is niet aan zijn eerste elektoraal 
oogverblindend proefstuk toe. 
Terwijl immer wordt uitgepakt 
met weinig originele slogans 
voor belastingvermindering, 
stellen de liberalen op het mo
ment van regeringsdeelname 
wel enigszins andere politieke 
daden. 
Zo mag gewezen minister van 
financiën Willy De Clercq te
rugblikken op een prachtige 
fiskale prestatie: hij was het die 
ti jdens de regering Tindemans I 
als verantwoordelijke excellen

tie de drastische verhoging van 
de BTW-taks op de diensten 
van de Horeca (hotels, restau
rants en cafés) doorvoerde. 
Wil ly De Clercq wordt zo te 
zien een gedegen BTW-promo
tor. 

Een rode 
boerenbonder? 
De stri jd om de fel gegeerde 
ministerportefeuilles is ge
opend. Vooral het kabinet van 
Buitenlandse Zaken staat bloot 
aan heel wat spekulaties. De 
naam van ene L Tindemans 
komt daarbij nogal dikwij ls ter 
sprake. 
Steeds luider weerklinkt ook 
de eis van de C.V.P. om een mi
nisterie van Onderwijs onder 
de vleugels te krijgen. 
Dat de socialisten daarbij rood 
aanlopen, vergt geen tekening. 
Vooralsnog wuift men alle be
slommeringen hieromtrent weg 
met de grap dat de S.P. er ern
stig aan denkt het departement 
van landbouw op te vragen. 
Sinds mensenheugnis vertoeft 
dit departement immers in 
C.V.P.-handen. 

Een geslaagde grap, maar 
waarschijnli jk niet te genieten 
in Boerenbond-kringen! 
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BRUSSEL: 
Bilng 10 miljard als wachtgeld 
Dit kleine landje staat voo r niets meer. A ldus waren w e dinsdag jl. 
getu ige van een betog ing van de Brusselse burgemees te rs te
gen de f inancieel onhoudbare toes tand van hun gemeente . Een 
t ragi -komische bedoening, waarb i j het moeil i jk viel de lachspieren 
onder kont ro le te houden. O f m o e s t e a w e eerder in t ranen uitbar
s ten? 
Slechts zes hoofdstedel i jke burgervaders s tapten mee op in 
deze "Mars op Brussel», alle zes van FDF-pluimage, vergeze ld 
van zo'n 1.500 o u w e ge t rouwen . D e tradit ionele part i jen en hun 
burgemees te rs hadden for fa i t gegeven voor deze bedel- tocht, 
die eigenlijk aan de onderhandelingstafel in de Lambermont 
reeds beslecht was. 
Off ic ieel luidde het dat d e elektorale e igengereidheid van het 
FDF hen niet zinde. En inderdaad, deze parti j maakte het wa t te 
bont. Ze l f s d e af f iches ontsnapten niet aan een paarse tint. 
W a t de andere part i jen evenwe l voora l gr iefde w a s d e onder
huidse bedoel ing van het FDF o m de betog ing o m te buigen to t 
een verk iez ingsmeet ing of to t de aanloop van een keiharde op
posit ie tegen een eventuele n ieuwe reger ing. W a n t ook het FDF 
besef te maar al te best dat d e f ranko fone onderhandelaars heel 
w a t V laamse cent jes hadden w e t e n te dra ineren naar d e bodem
loze Brusselse kassen. 

als wachtgeld 

De herrie rond het virtuele faillis
sement van de Brusselse gemeen
ten dateert van bij de herverdeling 
van het Gemeentefonds op basis 
van de gewestelijke dotatiesleu
tels. Door deze regionallzering 
slonk het aandeel van de 19 Brus
selse gemeenten bij het Gemeen
tefonds van iets meer dan 20 % 
tot 8,47 %. Enkel Wallonië haalde 
voordeel uit deze opsplitsing. 
Vlaanderen zag haar aandeel in
krimpen tot 51 %. wat nog maar 
eens het onrechtvaardig karakter 
van de dotatiesleutels bewijst 
Daarenboven, èh dat vergeten de 
franstallge Brusselaars al te dik
wijls, ontvangt de stad Brussel 
jaarlijks 4 % bovenop uit de natio
nale Schatkist om te kunnen vol
doen aan de zgn. hoofdstedelijke 
funkties zodat het Vlaamse ge
west het eigenlijk moet rooien met 
een percentage van 51 op 104! 

F inanc ië le e t te rbu i l 

Deze regionalizering viel Brussel 
evenwel zwaar. Het werd met de 
neus gedrukt op de keiharde reali
teit dat Brussel als derde gewest 
onleefbaar is. Zeker wanneer 
daarenboven de beheerders er-

Zoethoudertjes 
Volgens de voorstellen van for
mateur Martens komt er een 
nieuwe taakverdeling tussen 
Kamer en Senaat Konkreet is 
dit alles nog niet ui tgewerkt 
Zeker zijn alleen dat de ge
meenschapsraad na de volgen
de verkiezingen enkel door se
natoren zal bevolkt worden en 
dat al deze senatoren recht
streeks moeten verkozen zijn. 
De provinciale verkiezing van 
senatoren en de nationale 
koöptatie worden naar de ge
schiedenisboeken verwezen. 
Tot nog toe is dit gesleutel aan 
de senaat bij de betrokkenen 
steeds in het verkeerde keelgat 
geschoten. 

De onderhandelaars hebben 
dan ook enkele zoethoudertjes 
voorzien. Ongeacht krisis of 
kamerontbinding zullen de se
natoren vier jaar lang zeker zijn 
van hun zetel. Daarenboven 
wordt hun aantal van 181 opge
trokken tot 212. 

Degene die dan nog door de 
mand van de verkiezingen valt, 
nou j a -

van frankofone politici zijn, die zich 
de luxe van wanbeheer jarenlang 
ongehinderd hebben kunnen ver
oorloven. Aldus heeft het FDF ja
renlang de agglomeratieraad mis
bruikt als politiek machtsintrument 
Geregeld heeft algemeen voorzit
ter V. Anciaux gewezen op het — 
zacht uitgedrukt — bedenkelijk 
beheer van de agglomeratieraad. 
Deze instelling is almaar meer goe
de diensten gaan leveren, tegen 
schromelijke onderbetaling, aan 
gemeenten waar bevriende 
FDF'ers het voor het zeggen heb
ben. Tot in de randgemeente Lin
kebeek toe! 

De rekening voor dat slordig en 
verkwistend beheer werd midden 
1979 aangeboden: een deficit van 
om en bij de twee miljard. 
In sommige gemeenten is het al 
niet veel beter gesteld. De ge
meentekassen van Schaartjeek, 
Vors t Sint-Joost-ten-Node en Et-
tert)eek vertonen bodemloze put
ten. De gemeente van burgemees
ter Nols is in zoverre blut dat er 
blijkbaar maar een mogelijkheid 
restte: de gemeentelijke-diensten 
sluiten! 
Jaar na jaar werd het opensprin-

Parlementair alibi 
Het ligt de Rosnenaars zwaar 
op de maag dat hun stad niet 
volwaardig deel zal uitmaken 
van het Vlaamse gewest, maar 
onder de nationale voogdij zal 
blijven ressorteren. 

Zondagvoormiddag werd een 
druk bijgewoonde stri jdverga-
dering belegd, waarop alle par
tijen uitgenodigd waren. De he
ren De Croo en Van Miert lieten 
zich voorzichtigheidshalve ver
vangen. Het standpunt van de 
Volksunie werd er verwoord 
door senator G. De Rouck: het 
is onaanvaardbaar Ronse te 
isoleren uit het Vlaamse ge
west en zowel ekonomisch, so
ciaal, kultureel als administra
tief af te zonderen van de 
Vlaamse gemeenschap. 

Ook C.V.P.'er J. Verroken droeg 
heel wat bij tot het debat Facili
teiten en speciale voogdij mo
gen volgens hem niet verward 
worden. Daarenboven is het re
geerakkoord geen diktaat en 
zal het parlement ten volle zijn 
rol kunnen spelen. 

gen van deze financiële etterbuil 
uitgesteld met allerlei noodopera
ties. Tot tweemaal toe werden bij
komende kredieten van 900 mil
jard in het bodemloze Brussel ge
pompt Zelfs de resterende kre
dieten van het Brusselse gewest 
werden overgeheveld naar de 
lege gemeente- en agglomeratie-
kassen. 
De vele beloften en beperkende 
maatregelen, zoals het beëindigen 

«De î Jeine 
stooringhe» 
Het Klein Seminarie van Me-
chelen bestaat dit jaar 150 jaar. 
Dat is niet toevallig. Het werd 
opgericht door de toenmalige 
kardinaal De Méan, in het kader 
van de stri jd tussen de hogere 
geestelijkheid en onze Neder
landse koning Willem I. Nu men 
in dit Rodenbachjaar de «grote 
stooringhe» herdenkt aan het 
Klein Seminarie van Roeselare, 
wordt wel eens vergeten dat 
het Klein Seminarie van Me-
chelen voor Vlaams-Brabant en 
een deel van de provincie Ant
werpen een gelijkaardig bas
tion van Vlaamsgezindheid is 
geweest Wel met wat minder 
felle bekamping dan in West-
Vlaanderen, maar met een keur 
van oud-studenten die in de 
Vlaamse geschiedenis hun man 
stonden. 

De latere kanunnik David is 
niet alleen oud-student ge
weest van de Latijnse school 
waaruit het «Klein Sem» voort
kwam, maar was ook een van 
de eerste leraars aan het opge

ven vriendendiensten in de facili
teitengemeenten, werden wegge
wuifd. Ondanks de onwettigheid 
hiervan bleef men volharden in de 
boosheki, die jaarlijks talrijke niet-
terugvorderbare miljoenen gekost 
heeft 

V laamse kap i tu la t ie 

In de voorstellen van formateur W. 
Martens, die ook door de Vlaamse 

richte instituut in 1830. De libe
rale flamingant Jan Van Beers, 
veelvuldig tekstdichter voor 
Peter Benoit, heeft er een anti
klerikale indigestie gekregen, 
naar zijn zeggen. Pol De Mont, 
de tegenhanger van Roden-
bach, was er de grote bezieler 
van de Vlaamse studentenbe
weging en bleef tot na 1918 als 
hoofdredakteur van «De Schel
de» trouw aan zijn radikale 
jeugdopvattingen. 
In onze eeuw waren Rik Borgi-
non, Miei Van Cauwelaert, de 
onder de IJzertoren begraven 
Bert Wil lems en de latere Oina-
so-leider Pol Le Roy oud-stu
denten, die in Mechelen hun 
eerste flaminganten-sporen 
verdienden. Ook Walter Luyten 
beleefde er zijn jeugdflamin-
gantisme. 

«Het rijke 
Roomse leven» 
Liever dan herdenking met veel 
akademische zittingen heeft 
een ploeg leraars en historici 
van buiten de school een zeer 
interessante tentoonstelling 

onderhandelaars werden goedge
keurd, zit opnieuw een financiële 
inspuiting om Brussel af te helpen 
van de fameuze budgettaire kater. 
Vooreerst krijgen de gemeenten 
zomaar een krediet van 700 mil
joen in de schoot geworpen. 
Maar daarenboven wordt voldaan 
aan de steeds terugkerende 
klacht van de hoofdstedelijke bur
gervaders: de rol van Brussel als 
Belgische en Europese hoofdstad 
vergt heel wat bijkomende uitga
ven, zoals b.v. de verplichte twee
taligheid, en daarenboven moeten 
de Brusselse gemeenten heel wat 
inkomsten derven ten gevolge van 
het niet-heffen van een onroeren
de voorheffing op sommige on
roerende goederen. 
De onderhandelaars hebben be
sloten om voor deze gneventrom-
mel een onkostennota op te stel
len. Nu reeds doen geruchten de 
ronde dat het hier zou gaan om 
ongeveer 9 miljard! 
Met deze rijkelijke gift hebben de 
frankofone onderhandelaars het 
FDF lekkertjes in het nauw ge
drongen. Wat deze partij tijdens 
haar regeringsdeelname nooit 
heeft kunnen verkrijgen, wordt nu 
zonder slag of stoot toegekend. 
Voor de Vlaamse Brusselaars is 
deze gift nefast Aan hun statuut 
wordt niemendal gesleuteld. Wel 
geeft Vlaanderen alle troeven uit 
de hand om gerechtvaardigde 
waarborgen op te eisen: Wallonië 
krijgt de zolang verwachte ge
westvorming en de financiële druk 
op Brussel wordt prijsgegeven. 
Deze kapitulatie van de Vlaamse 
onderhandelaars kost Vlaanderen 
niet alleen vele miljarden, maar 
meer dan waarschijnlijk ook de 
waartx>rgen voor de Brusselse 
Vlamingen. 

En met deze kapitulatie zijn de 
Vlaamse part i jen nog niet aan het 
eind van hun latijn. Tijdens de ge
meenteraad van Brussel-Stad 
schaarden zij zich slaafs achter 
het frankofoon voorstel om een 
borgstell ing te verlenen aan de 
gemeente Schaarbeek voor een 
lening van 85 miljard. Niet alleen 
een hoogst ongebruikelijke pro
cedure, daarenboven is de sche
pen van financiën een CVFer, al 
wijst de naam Lefère daar niet d i -
rekt op. Alle Vlaamse gemeente
raadsleden keurden deze steun 
aan de negatieve en anti-Vlaam
se politiek van de heer Nols 
goed. Enkel de VU-gemeente-
raadsleden W. Van der Eist en al
gemeen voorzitter V. Anciaux 
stemden tegen! 

opgezet binnen de muren van 
het eerbiedwaardige gebouw, 
waar ten tijde van Margarets 
van Oostenrijk zich nog een 
deel van het hoofdstedelijk le
ven van de toenmalige Neder
landen heeft afgespeeld. 
Het is een expo geworden met 
een milde humor soms, bij een 
geschiedenis van 150 jaar waar 
men het «rijke Roomse leven» 
op schoolgebied ingrijpend 
heeft zien veranderen. Wi j ho
pen dat het geen zwanenzang 
wordt in een ti jd waar het voort
bestaan van de katolieke inter
naten bedreigd blijft door 
voortdurende discriminatie. 
De huidige direkteur Eskens 
doet dan ook een dringende 
oproep «tot allen voor wie het 
woord gelijkberechtiging geen 
ijdel woord is, om voort te bli j
ven strijden tot recht is ge
schied» op dit v lak 
Minister Chabert, ook oud-stu
dent, zou zonder al te veel para
de in het onderhandelingsbe-
raad deze rechten best eens 
helpen doorboksen. 
De merkwaardige tentoonstel
ling blijft nog open tot 18 mei, 
elke dag van 14 tot 17 uur. 
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onbetwistbaar 
de grote specialist 
voor alle suite-, 
gala- en 
avondkleedjes 
en voor alle 
huwelijkskiedij 
zowel voor dames 
als heren 

nu mag u 
over een groot 
of een klein 
budget beschik 
ken 

biedt steeds 
de grootste 
keus! 

de grote belgische 
modezaak 
meer keuze 
meer merken 
meer kwaliteit 
meer mode 
en betere prijzen ! 

gewoon beter 
en voordeliger! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL 031.87 38 42 A A R T S E L A A K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT \A U. 

. fmitè,^ 
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Washington in 

verkiezingssfeer 

WASHINGTON - Tussen en 
langsheen de Potomac- en Ana-
costiarivieren (twee Indiaanse 
namen.) schittert de Amerikaan
se bestuursstad Washington. 

Ontworpen door Thomas Jeffer
son in 1790 en uitgebouwd door 
George Washington met Franse 
architekten ademt ze nog steeds 
statig de VSA-machL Meer dan 
30.000 Japanse kerselaars en 
lente-magnolia's bloeien er in dit 
bestuurlijk Columbiadistrikt, Ge
naamd naar Kristoffel Colombus 
en bewoond door wat meer dan 
2 miljoen mensen, meestal amb
tenaren. Duizenden jongeren in 
«allerlei tinten» — Alaska en Por-
to-Rico met alles-er-tussenin 
verradend, lopen doorheen de 
Kapitooltuinen en de mooie Kon-
gres-biblioteek (met ± 5000 
ambtenaren). Ze bezoeken het 
enig-interessante technologi
sche museum om 's namiddags 
uit te zwermen naar de pretpar
ken in de buurt In dit kraaknette 
wetgevende hart van de VSA lijkt 
het me even of er helemr.al niets 
verkeerd loopt in de wereld. 

Uit de vele gesprekken met De-
mokratische en Repiblikeinse par
lementsleden, Ofjgejut in de presi
dentsverkiezing «Carter of Rea
gan», blijkt echter grote onrust De 
Inflatie, de bewapeningsverster
king, dure energie. El Salvador, Af-
ghanistan.„ zijn hun eerste vragen 
aan «het Europese model»... De 
Iraanse klap — met het voortdu
rende gijzelingsverhaal — zijn te 
veel geweest voor de Amerikaan
se wankelende zelfzekerheld. Bij 
het overgrote deel van de parle
mentsleden, die we ontmoetten Is 
de «ontspanningsgeest» stervend. 

De Amerikaanse macht Is er inder
daad niet zo goed bij gevaren se
dert Kroetsjov's verwijdering In 
oktober 1964. De reaktles, die Ik 
beluisterde, zijn echter niet zo 
hoopvol. Zonder veel zelf-kritlek, 
haakt men terug In op — m.l. ver-
ouderde-kwantltatleve gegevens 
van «macht» en «konkurrentiële 
kracht». De tijd dat de VSA-koop-
kracht politieke macht zo maar 
kon kopen en dat Westerse tech
nologie de Sinterklaaskoopjes wa
ren voor plaatselijke diktatuurtjes. 
Is voorbij. De emancipatie van de 
ex-koloniale volkeren en de her-
nieuwd-agressleve Sovjetkonkur-
rentie terzake, zorgden hiervoor. 

IN 

De wereld 
tussen droom 
en werkelijkheid 
Volkerenrecht 
— Federalisme — 
Omgevingszorg 
Deze drie-eenheid was onze bij
drage op de konferentie. Vanuit 
onze meer demokratische samen-

Willy Kuijpèrs 

in Washington 
Op uitnodiging van de heer 
D. Pitner van de Vereniging 
voor Demol<ratische Staten, 
trok l<amerlid Willy Kuijpèrs 
naar de VSA om er op hun 
april-kongres het woord te 
voeren. Hij had er de gele
genheid om een aantal Ame
rikaanse kamerleden en se
natoren te ontmoeten om 
hen te spreken over de toe
passing van de Helsinki-ak-
koorden. 
Zoals U weet staan de volke- ren. 

ren- en mensenrechten cen
traal in deze overeenkomst 
Sinds het akkoord in 1975 
greep er reeds een herzie-
ningskonferentie plaats te 
Belgrado in 1977-78 en wordt 
de volgende voorbereid voor 
Madrid 1980-81. Willy Kuij
pèrs richtte in Europa een 
parlementaire werkgroep op 
om de toepassing te bevor
deren van deze akkoorden 
voor de onderdrukte volke-

levlng In Europa moeten wij alles
zins de derde weg tussen de 
VSA-machtsdroom en de kollek-
tleve diktaturen beklemtonen. De 
Amerikanen die haast alles kun
nen produceren en die de maan 
bereikten, hebben alle last om de 
eerbied voor de natuur, de klein
schaligheid, de menselijkheid van 
de arbeid en het respekt voor het 
volkselgene in te lx»uwen bij hun 
buitenlandse beleid. (De Sovjets 
evenmin, maar daar verwachten 
we het niet van!) 

Ook is de zin «om te handelen in 
federale geest» ver te zoeken In 
deze toch federale staat We heb
ben in vele van onze gesprekken 
alle moeite van de wereld gehad 
om de «vertegenwoordigers van 
deze Inderdaad betoverende sa
menleving» ervan te overtuigen 
dat «zorg-om-het-bultenland» bij 
het «goed-voor-de-anderen» be
gint Onze gesprekspartners 
schenen het dikwijls moeilijk te be-
gnjpen dat het Amerikaanse «vrlj-
heldsbesef» geen toverwoord is 
en dat het geen waarmerk is voor 
hun buitenlandse politiek. Gedu
rende 200 jaar heeft Amerika ge
leefd van eigen, groeiende moge
lijkheden. Het had daardoor zelfs 
geen échte buitenlandse strategie 

nodig. De eerste maal dat dit we
zenlijk faalde, maar dit wordt in de 
VSA én in Europa te weinig be
seft zijn de Akkoorden van Pots
dam en Jalta. De Amerikaans-Eu-
ropese bevrijdingsoorlog bracht 
Immers hierdoor Europa voor een 
groot stuk onder een nieuwe dik-
tatuur, die al 3,5 keer langer duurt 
dan het Hitlerregime-

Resultaten van de 

Amerikaans-Sovjet-

ontspanning 

Het Is ongetwijfeld zo dat na Sta-
llns giftdood in maart 1953 een 
tienjarige dooi met enorme ont
spanningsgevolgen voor de 152 
volkeren van de Sovjetunie be
gon. Het beleid van Kroestjev is 
nog steeds ondergewaardeerd in 
het Westen en het ware goed om 
de naar bulten gesmokkelde ge
denkschriften van hem te herle
zen. Wij onthouden meestal zijn 
optreden In Hongarije (1956) en in 
de Verenigde Naties, maar verge
ten dat hij de Korea-oorlog deed 
ophouden, de SU-atoomwapens 
terugtrok uit Cuba, duizenden poli
tieke gevangenen vrijliet aan bv. 
Solsjenltsjln de Leninprijs Het toe
kennen enz... Maar deze periode 
eindigde definitief met zijn verwij
dering in oktober 1964, toen Brez-
jnev aan de macht kwam. 

Deze nieuwe «harde» Sovjetlijn 
duurt Intussen 15 jaar. De wer
vingskracht van het kommunlsme-
met-de-propere-handen Is Intus
sen In Europa zo goed als dood. 

Moskou slaagt er zelfs niet meer 
In om sedert 1969 een eensgezind 
kommunistlsch wereldkongres tot 
stand te brengen. 

Maar anderzijds Is de militaire 
Sovjetkracht meer dan toegeno

men. Maar daarover later meer. 
Vele Amerikanen beseffen nu dat 
hun polltlek-business-beleld niets 
wijzigde gedurende de jongste 15 
jaar aan het Marxistisch dlktato-
riaal staatsbestel. Een cynische zin 
uit de Samizdat-llteratuur schiet 
me hier te binnen. -Diktaturen van 
rechts of van links zijn in hun 
wreedheid en systeem veelal de
zelfde, allen heb je meer kans om 
de eerste soort te doen tuime
len...' 

Het verzet van de Pashtunen en 
andere volkeren In Afghanistan, 
de vlucht van de 10.000 Cubanen 
naar de Peruaanse Ambassade, 
de volkerenmoord in Cambodja, 
Laos en Vietnam, zijn er de jong
ste Illustraties van. 

Zolang echter het Amerikaans le
venspatroon de hoogte bleef In
gaan en de gedekolonizeerde we
reldkaart zich niet «te rood» wijzig
de, was alles voor de VSA in orde. 

Met frisse leuzen en 'n paar ping-
fX)ngmatchen — die de Amerika
nen beleefd mochten winnen — 
werd zelfs de Chinese draak nog 
aangepakt Een nieuw afzetgebied 
ter ere: Coca Cola, Westinghouse, 
GTE, US^Steel... varen er goed bij. 

De ontspanning ten bate? Opper
vlakkig wellicht ja, maar diktaturen 
kan je immers niet van-bulten-uit 
ontspannen, dat gebeurt van-bin-
nen-lnl 

Ontmoeting met 

Dr. Igor Glagolev 

Dr. Igor Glagolev is een (vroege
re) Sovjet-deskundige inzake ont
wapening en vrede. Hij doctoreer-
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de in 1942 aan de Leningrad-uni-
versiteit en was gedurende 17 jaar 
leidinggevend in het van de 
Sovjetakademie voor Weten
schappen afhangend Instituut 
voor Wereldekonomie en Interna
tionale betrekkingen. Hij was raad
gever voor het Politburo en eerste 
sekretaris van het Moskouse 
stadspartijkomitee. Gedurende de 
SALT-besprekingen was hij des
kundige nr. 1 voor het Sovjetblok. 
Uiteindelijk bleef bij hem niets 
meer over dan te geloven — niet
tegenstaande zijn vredesinspan
ningen als pacifist — dat de Sov
jetunie in wezen wereldverove-
rend wil blijven en hij liep over 
naar het Westen in 1976. 

Hij verblijft sedert dan in de VSA, 
schreef talrijke artikelen, maakte 
een hele rij ontledingen van de 
Sovjet-strategie en tracht met cij
fers en dokumenten te bewijzen 
dat de «duiven»-groep in de Op
perste Sovjet (Kosygin - Mazurov 
- Kirillin) het verliezen tav. de «mili
taristen» (Andropov - Chernenko -
Ustinov - Ogarkov). Hij klaagt bo
vendien aan hoe de Amerikaanse 
business-politiek naïefweg meer
dere biljoenen dolaars krediet ver
lenen aan de kommunistische dik-
taturen, enkel om de lieve winsten. 
Zo kan de militaire Sovjetstrategie 
en -ekonomie ongemerkt de meer
dere worden en leveranciers voor 
vele post-koloniale diktatuurtjes in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
Zijn jongste studie: «Salt-The Sov
jet Perspective» - uitg. 1980 Institu
te of American Relations, vangt hij 
aan met te bewijzen dat het be
sluitvormingsproces in de Sovjet
unie ta.v. be- en ontwapening he
lemaal anders verloopt dan bij ons. 
Noch de publieke opinie van het 
thuisfront, noch de buitenlandse 
diplomatie speelt er dezelfde druk-
kingsrol. Enkel wanneer het pKDÜt-
buro van het Centraal Komitee 
van de Kommunistische Partij om 
inlichtingen vraagt kunnen de en
kele personen die zich met ontwa
pening bezighouden, deze geven. 
Voor de rest is de bewapening 
een zaak van militairen. Bovendien 
hebben de Amerikanen in beide 
SALT-besprekingen aanvaard dat 
er op voet van gelijkwaardige mili
taire kracht onderhandeld werd, 
zodat alleen al door dit feit de Sov
jet militaire ekonomie «bij-produ
ceren» moest Inderdaad, in 1966 
bij het begin van SALT had Ameri
ka nog een overwicht van strategi
sche wapens in verhouding van 3 
tot 1. Deze toestand is tijdens de 
jongste 10 jaren op verschillende 
vlakken achterhaald en omge
keerd als krachtsverhouding. De 
Sovjetunie is zelfs Amerika de 
baas in o.a.; langeafstandsbom
menwerpers, atoomduikboten, 
anti-satellietsystemen, raketbewa-
pening... 

Geschiedenis
periode 
afgesloten? 

De vredesduif Is ver weggevlo-
gen_ De tijd van het «Eurocen-
trisme» is afgestorven met de 
koloniale tijd. Beide supermach
ten liggen in mekaar stralingsbe-
reik. Het wordt de hoogste tijd 
om de temperatuur van de demo-
kratle te meten, opdat allen die 
dit vredebrengend stelsel huldi
gen, mekaar zouden vinden. 
Daarnaast dient het «akkoorden-
veld» in de wereld herschikt te 
worden: Europa met Noord-Ame-
rika, Latijns-Amerika, de Islam-
wereld, Indië met Indonesië, 
Zwart-Afrika. Deze interessante 
gedachte van M. Guernier zou 
wel eens de oplossing van onze 
«demokratische toekomst» kun
nen zijn. 

Willy Kuijpers, 
Kamerlid. 

Wat U ook verkiest: 

y ^ 

Een 2-delig 
herenkostuum 

in polyester-wol 

3.990 F 
reiskosten vergoed! 

Een 2-clelig 
herenkostuum 
in diolen-wol 

4.990 r 
reiskosten vergoed! 

Bij ons vindt U altijd 

Een 3-cielig 
herenkostuum 

in zuiver scheerwol 

5.990 F 
reiskosten vergoed! 

„Uw beste kostuum aan 
de beste prijs!" 

Zijn de gewone maten zoals 48, 50, 52 voor U te kort, 
te lang, te breed of te snnal ? 

Geen nood! Want bij ons vindt U, behalve deze 
gewone maten nog 244 verschillende tussenmaten. 

"Uw beste kostuum past U 
daarom het best!" 

Bovendien worden nu ook 

l l l l uw reiskosten vergoed! 1 4 1 1 
Minimum 200 Seca-benzinezegels gratis bij aankoop 

van gelijk welk kostuum. 

Modecentrum 

Baan Mol-Leopoldsburg BALEN 
Permanent modesalon voor gans het gezin! 
Doorlopend open: Alle weekdagen (behalve donderdag) van 10 00 tot 19 30 uur 

Zaterdag van 09 00 tot 18'Vi uLJt 
ZONDAG van 10.00 tot 18.00 uur Adv. 111 
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TITO 
De dood van Tito laat Joegosla
vië — ondanks de regeling die 
door Tito zelf werd opgesteld en 
bekrachtigd en die voorziet in 
een kollektieve leiding — ietwat 
verweesd achter. 
Niet het minst ook door nationa
listische reflexen, die tot diep in 
de kommunistische partij waren 
doorgedrongen en waaraan al
leen een krachtdadig ingrijpen 
van Tito een (voorlopig) einde 
maakte. 
De ironie heeft gewild dat Tito 
zich naar buiten en vooral tegen
over de Sovjets als een natio-
naal-kommunist opstelde, terwijl 
hij naar binnen het volksnationa-
lisme in en buiten de partij mee
dogenloos onderdrukte. Dat hij 
meedogenloos was blijkt uit de 
bloedige afrekening met rechts 
en uiterst-rechts op het einde 
van de oorlog en daarna. Sommi
gen schijnen niet te willen weten 
dat Tito een diktator was en hoe
wel anti-stalinist in eigen land de 
teugels van de macht stevig in 
handen hield. Dat ondervond 
zelfs zijn tweede vrouw Jovanka, 
die een jaar of twee geleden van 
het toneel verdween, omdat ze te 
veel belangstelling voor de poli
tiek toonde. De man die zijn 
trouwste medestanders niet 
spaarde wanneer ze volgens 
hem «buiten de schreef liepen» 
aarzelde ook niet zijn echtgenote 
volledig op de achtergrond te 
schuiven. Ceauscescu van Roe
menië (die trouwens ook een los-

Een monarch ontvangt een marxistische topfiguur. De foto werd tien jaar geleden genomen, tijdens een galadi
ner Toen was Tito's echtgenote Jovanka nog de schitterend uitgedoste presidentsvrouw. Sinds een paar ja
ren echter is ze niet meer van de partij Een officiële uitleg over deze black-out werd nooit gegeven, zoals ge

bruikelijk in de volksdemokratieën. 

van-Moskou-polit iek voert) Is in 
eigen land de harde stalinist, die 
geen tegenspraak op zijn per
soonlijk bewind duldt 

Moskou doodverfde Tito als een 
revisionist Vooral het medebe
heer van de arbeiders in de eko-

nomie zat de Kremlinheersers 
dwars. Het vonnis over Tito door 
Stalin werd weliswaar gemilderd 
door Stalins opvolgers, maar tot 
hartelijke betrekkingen tussen 
Belgrado en Moskou is het nooit 
gekomen. Overigens werden 
vanaf de eerste tekenen van zwa

re ziekte bij Tito onmiddelli jk 
maatregelen getroffen om ti jdig 
een eventuele inval van het Rus
sische Rode Leger het hoofd te 
kunnen bieden. Dat dit geen bou
de bewering is blijkt uit het feit 
dat Tito ti jdens de oorlog (welis
waar met Britse steun, omdat 

Churchil l liever een invasie van
uit het zuiden had gewenst ten
einde de Balkan voor het Westen 
te behouden, wens waarop een 
reeds doodzieke Roosevelt ook 
wegens kortzichtigheid niet in
ging) ettelijke Duitse divisies 
«bezighield» en daardoor hun in
zet aan het oostfront verhinder
de. Ook de Russische inval in Af
ghanistan versterkte nog het 
wantrouwen te Belgrado. 

Tito was een geboren Kroaat, die 
zich echter spoedig als marxist 
ontpopte doch wel een zeker be
grip had voor de Kroaten, die er
over klaagden dat hoewel ze het 
meest produceerden, de vrucht 
daarvan voor een groot gedeelte 
in Servische handen kwam, de 
politiek leidende deelstaat Waar 
hebben we dergelijke klachten 
nog gehoord? 

Tito aarzelde niet in te grijpen 
toen het Kroatische klachten
koor te luid weerklonk en ook na
volging in andere deelstaten 
vond. Let wel: deze kritiek werd 
geuit binnen het kader van de 
kommunistische partij. Vandaar 
dat in Kroatië en ook elders een 
«anti-nationalistische en anti
fascistische» zuivering plaats
vond. Waarschijnli jk zal dit natio
nalisme binnen de partij, maar 
ook daarbuiten met verloop van 
ti jd opnieuw de kop opsteken. De 
vraag is hoe stevig de opvolgers 
van Tito in het zadel zullen zitten, 
om deze trend — die in de kaart 
van Moskou zou spelen — te
keer te gaan. Een vraag die in de 
komende maanden niets aan ak-
tualiteit zal inboeten, wel inte
gendeel. 

Onberekenbare Carter? 
In de internationale pers 
vraagt men zich af, of presi
dent Carter onberekenbaar is 
of niet. Deze vraag wordt ge
steld, nu de president on
danks zijn verklaring, het Wit
te Huis niet te zullen verlaten 
om aan de kiescampagne 
deel te nemen, daar hij zich 
met buitenlandse zaken moet 
bezig houden, nu toch de be
langrijkste staten zal door
kruisen om van de resterende 

primaries (voorverkiezingen 
binnen de partijen) gebruik te 
maken om zijn kandidatuur
stelling te verdedigen. Als 
antwoord op de vraag naar 
het waarom beweerde Carter, 
dat de internationale toe
stand niet meer zo gespannen 
was, zodat hij wel bij tijd en 
wijle even naar de deelstaten, 
waar nog moet gestemd wor
den kan overwippen. Dit be
sluit viel bijna samen met 

Carters duidelijke voor
sprong in Texas. Niettemin 
acht de p res iden t het kenne
l i jk nod ig , ter p laatse te z i jn 
daar bij sommige voorverkie
zingen de president slechts 
een geringe voorsprong had 
op Kennedy. B i j de r epub l i ke i 
nen sch i j n t Reagan het pleit 
te zullen winnen tegen Bush. 

Zondagavond zond de BBC een 
paneelgesprek uit over de interna
tionale toestand, waarvan de ve-

^ C I 
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dette ex-president Nixon was. 
Zonder namen te noemen of situa
ties te scherp te karakterizeren 
oefende Nixon kritiek op Carter, 
die volgens de ex-president te 
veel achter de gebeurtenissen 
aanloopt dan ze te beheersen (on-
derverstaan is dat Nixon dit laatste 
wel kon). Het komt er niet op aan 
politie-agent te spelen in de wereld 
dan wel voorbereid te zijn en zoals 
reeds gezegd zekere gebeurtenis
sen zoveel mogelijk te voorko
men. Terloops: dit paneelgesprek 
werd uitgezonden n.a.v. de ver
schijning van een boek, waarin 
Nixon zijn kijk op de wereldpolitiek 
en de oorlog weergeeft 

Feit is Intussen, dat hoewel Carter 
aan de winnende hand was, hij 
toch een vijftal primaries — zij het 
nipt — aan Kennedy verloor. Nu 
er belangrijke voorverkiezingen 
op til zijn (3 juni a.sJ In sterk be
volkte staten zoals Callfornië, 
Ohio en New Jersey raadde Ro
bert Strauss, campagnechef voor 
Carter, de president aan «de ro
zentuin te verlaten» en dringend 
ter plekke te opereren. Hij heeft 
zich geen aureool van staatsman 
kunnen smeden, doch verwekt 
meer en meer de Indruk ook bij 
zijn vrienden, dat hij nu alles zegt 
en doet In f unktie van de verkiezin
gen. Dat Is regelrecht In strijd met 
zijn belofte, vier jaar geleden, toen 
Carter een nieuwe moraal predik
te, waarvan thans niets is overge
bleven, zelfs niet bij sommige 
vrienden van hem die zich be
kocht voelen. 

Het Incident Vance is overigens 
niet van aard om de president te 
geloven waar deze het heeft over 
ontspanning. Het ontslag van num
mer twee In de Amerikaanse hiër
archie en zijn vervanging door se
nator Muskle (van wie trouwens 
gezegd wordt hij hij soms te Impul
sief Is en van buitenlandse zaken 
niet zoveel afweet, net als Carter 
trouwens toen deze zijn ambt van 

president opnam) kan toch moei
lijk als een element van ontspan
ning genoemd worden. Muskie is 
wel een ouwe rot In de stiel, maar 
is toch een neofiet In Internationa
le politiek, op een ogenblik dat de 
Verenigde Staten nood hebben 
aan doorgewinterde diplomaten. 
Carter en Muskle zouden In de 
leer kunnen gaan bij de Britten en 
meer bepaald bij Lord Carrington, 
die reeds enkele netelige kwesties 
met takt geduld en diplomatie op
loste. 

De tegenstelling met zijn verkla
ring dat «hij nu voor klespropagan-
da geen tijd had» blijkt ook uit de 
vele dagelijkse telefoongesprek
ken, die hij met plaatselijke politici 
en kiezers voert en bovendien uit 
dat hij nog de tijd vond om honder
den en honderden In het Witte 
Huls uit te nodigen voor elektorale 
gesprekken. 

Deze flagrante tegenstellingen zijn 
niet van aard om het geschonden 
imago van de president bij te pleis
teren ook al valt niettemin te voor
zien, dat Carter het uiteindelijk 
toch van Kennedy zal halen. Waar
schijnlijk met een kleinere meer
derheid dan aanvankelijk werd ge
dacht en ondanks de voortlopen
de Inflatie en de slechte ekonomi-
sche ontwikkeling. Het valt moei
lijk te zeggen, of ook de mislukte 
bevrijdingspoging van de gijze
laars in Teheran In de Image-buil
ding van Carter een rol speelt 
Sommigen betogen dat ondanks 
de mislukking Amerika heeft be
wezen geen papieren tijger te zijn, 
terwijl anderen spreken over een 
slechte voorbereiding, terwijl uit
eindelijk de president de grootste 
verantwoordelijkheid draagt. 
Hoewel (bescheiden) aan de win
nende hand blijkt Carter nu toch 
te beseffen dat hij niet op rozen 
slaapt Voorlopig zijn er In de ro
zentuin van het Witte Huis meer 
doornen dan rozen. 
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Bond Beter Leefmilieu: 

r,Aftakeling opi 

gaat toch door! 

I l l vervoer 
ƒ / 

Op 22 april j l . heeft de Bond Be
ter Leefmilieu-Vlaanderen de in-
Icrimpingsmaatregeien bij liet 
openbaar vervoer bekendge
maakt, en daartegen stelling ge
nomen. Zoals aangekondigd, 
gaat het om de halvering in het 
weekeinde van de frekwentie op 
alle streekvervoerlijnen en 
stadsiijnen van de NMVB, al
thans van die lijnen waarop tot 
nog toe meer dan 60 min.-fre-
kwentie gereden word t (Zie 
«WIJ» van 24 april.) 

Op deze bekendmaking is op 23 
april jl. een rechtzetting gevolgd 
van de minister van Verkeerswe
zen, Jos Chabert, waarin o.m. 
staat: "Het is onjuist dat het open
baar vervoer tijdens de weekends 
zou gehalveerd worden. Er is wel 
voorgesteld tijdens de weekda
gen buiten de spitsuren de trarns 
en autobussen aan te passen in 
funktie van het aantal reizigers. 
Datzelfde princiep zou worden 
doorgetrokken tijdens de week
ends, met name bij de NMVB, en 
wel in die zin dat enkel in die gebie
den tot frekwentievermindering 
zou overgegaan worden waar er 
een overaanbod is van openbaar 
vervoer». 

De Bond Beter Leefmilieu ant
woordt daarop dat deze medede
ling getuigt ofwel van een verba
zend gebrek aan kennis van de 
openbaar-vervoermaterie bij het 
kabinet van Verkeerswezen, of
wel van een bewust tekort aan 
openheid t av . het publiek. 

Afdankingen? 

De Bond Beter Leefmilieu-Vlaan
deren vernam dat de NMVB ver
veeld zit met de zgn. rechtzetting 
van de heer J. Chabert omdat die 
in tegenstelling is met de maatre
gelen die door de NMVB thans 
worden uitgewerkt In de medede
ling van de minister staat dat er 
geen afdankingen zullen volgen. 
BBL-Vlaanderen is zeker, dat bij 
de NMVB en de Maatschappijen 
voor Interkommunaal vervoer tal
rijke arbeidsplaatsen verloren 
gaan door afvloeiing, en dat de 
partikuliere sektor tot echte afdan
kingen zal genoodzaakt zijn. Een 
onderneming die voor 80 % per
soneelskosten heeft, en die ge
vraagd wordt zijn omzet te ver
minderen met 5 a 7 %, kan niet an
ders dan maatregelen nemen die 
op een of andere wijze arbeids
plaatsen kosten. Overigens, de 
580 miljoen fr. die de NMVB gaat 
bezuinigen op materiaalkosten, 
betekenen dat voor evenveel fr. 
minder bestellingen geplaatst wor
den bij de partikuliere industrie 
(bouwsektor, voertuigkonstruktie, 
allerlei toeleveringen). Dit kost ook 
een aanzienlijk aantal arbeidsplaat
sen. 

Beslissing verdoeze len . 

De Bond Beter Leefmilieu-Vlaan
deren vindt dat minister Chabert 
blijk gegeven heeft van een grote 
zwakheid. Als lid van het kernkabi
net is hij mee verantwoordelijk 
.voor de beslissing tot evenredige 

bezuiniging op alle departemen
ten, dus ook bij het reeds vroeger 
stiefmoederlijk bedeelde open
baar vervoer. Bovendien tracht de 
minister nu de gevolgen van deze 
beslissing te verdoezelen, gevol
gen waarvan men op voorhand 
kan weten dat zij de afbraak van 
het openbaar vervoer inluiden. 

De Bond Beter Leefmilieu-Vlaan
deren herhaalt dus zijn dringende 
oproep, dat alle voorziene inkrim
pingen van de dienstverlening on
gedaan gemaakt worden, en dat 
de minister van Verkeerswezen 
een programma ontwerpt voor 
een werkelijke verbetering van 
het openbaar vervoer, buiten de 
sfeer van de geldverslindende en 
milieuvijandige metro's en dergelij
ke om. Zoniet worden akties van 
de gebruikers onvermijdelijk... 

Naast de aangekondigde betaal-
ötakingen, die van nu af door plaat
selijke aktiegroepen zullen wor
den georganizeerd, werd op 
maandag 5 mei het «Manifest ter 
bevordering van het openbaar 
vervoer» op grote schaal ver
spreid. 

•k Het manifest bevat te
vens een handtekeningenlijst 
die kan aangevraagd worden bij 
BBL-Vlaanderen, Aarlenstraat 
25 te 1040 Brussel, tel. P2-
230.94.10. 

Manifest 

bevordering 

openbaar 

vervoer 

Openbaar ve rvoe r : 

• spaart het leefmilieu, minder 
autowegen, minder vervuiling, 
minder verkeersdrukte, vooral 
in de stad! 

# maakt minder afhankelijk van 
olie, verbruikt twee- tot zes
maal minder! 

# is het vervoer van de kleine 
man, maakt deel uit van zijn mi
nimaal eisenpakket! 

Daarom: 

• inspraak bij de ruimtelijke or
dening, nieuwe wijken, zieken
huizen, e.d., alleen nog op 
plaatsen bereikbaar met open
baar vervoer! 

9 de uitbreiding van het net, 
vooral van de zware stads- en 
streeklijnen, zoals te Maaseik, 
Maasmechelen, Maldegem, 
Hamme en vanuit Antwerpen! 

# daadwerkelijke voorrang op 
het autoverkeer, in stedelijke 
gebieden en op drukke wegen, 
door tram en bus op korte ter
mijn gelijkgronds, snel en re
gelmatig te laten rijden! 

Kortom: 

9 een aantrekkelijk openbaar 
vervoer, door de bouw van de
gelijke schuiihuisjes en het in
leggen van permanente tele

foonlijnen ter informatie van 
het publiek! 

9 een betaalbaar openbaar ver
voer, door het opheffen v a a ' 
overbodige, samenlopende lij
nen, het gebruik van aanhang
wagentrams, gelede bussen 
en dubbeldekspoorrijtuigen op 
het spitsuur, een vereenvou
digde uitbating van reizigers
treinen, zoals in Nederland! 

9 een modern openbaar ver
voer, dus geen inkrimping, 
maar meer treinen, trams of 
bussen, vooral in de landelijke 
gebieden en in kleine en mid
delgrote steden! 

ir Coca-Cola brengt deze da
gen een reuzengrote anderhalve 
literfles van haar goedje op de 
nnarkt voor ons niet gelaten. Dat 
de magnum in plastaek is staat 
ons echter niet aan. Op een 
ogenblik dat spaarzaam dient te 
worden omgesprongen met olie, 
hadden we liever de rekupereer-
bare glazen fles gezien. Maar dat 
zal de multinational een zorg zijn. 
Voor ons blijft het een onfris 
idee! 

* Volgens het blad van de ver
bruikersunie Test-Aankoop is 
het mogelijk om goed te eten 
door oordeelkundig te kiezen 
tussen de goede produkten uit 
de gewone handel in plaats van 
de zogenaamde natuurlijke of 
biologische produkten die in na-
luurwinkels verkocht worden. 
Om deze bewering te staven on
derzocht Test-Aankoop 29 pro
dukten waaronder olie, tarwe-
meel, druivensap, shampo, kaas 
e.a Daama werden deze met 
een gewoon produkt vergeleken. 
Test-Aankoop iDesluit uit zijn on-
dezoek dat natuurlijke produkten 
nooit beter ztjn dan gewone, inte
gendeel zelfs. Ze zouden niet na
tuurlijker, niet gezonder en niet 
evenwichtiger zijn en bieden de 
verbruiker geen enkele waar' 
borg. Bovendien zijn ze, aldus de 
verbruikersunie, veel duurder. 
Eén keer op twee kosten ze dub
bel zoveel en in sommige geval
len nog veel meer. Het is dus op
letten geblazen! 

ie Natuurliefhebbers kunnen 
met mekaar een afspraak maken 
te Kemmel op de Dries zondag 
11 mei om 14 u. 30. Lea Cloet 
en Dirk Bart)eA twee natuurgid-
sen wachten hen op om samen 
de omgeving te verkennen. De 
hyacinten die nu volop bloeien, 
zijn er de blikvangers bij uitstek, 
maar er is deze meidagen zoveel 
meer te zien. 
De wandeling verkent in de eer
ste plaats de Kemmelberg en de 
naaste omgeving. 
Wandelaars die deze verkenning 
willen meemaken, zorgen liefst 
voor goed schoeisel. Meer inlich
tingen bij V.V. Westvlaamse Ber
gen, Streekhuis Malegijs, 8948 
Kemmel, tel 057-44.47.10. 

• De jongste energienota van 
Ekonomische Zaken (11 april lü 
voorziet maatregelen voor ener
giebesparing in de volgende ja
ren. 
In de nota wordt aanbevolen wo
ningen elektrisch te verwarmen, 
de meer gelijkmatige belasting 
der elektrische centrales wordt 
daarbij als argument aangevoeld. 
De Volksunie heeft in het najaar 
van 1979 bekendgemaakt afwij
zend te staan tegenover de ver
dere uitbreiding van de elektrici-
teitsproduktie door kemenergie. 

Het thermisch rendement der 
Belgische elektrische centrales 
bedraagt iets meer dan 1/3, dat 
wil zeggen dat bijna 2/3 van de 
opgewekte warmte verloren 
gaat zolang deze niet gebruikt 
wordt voor warmteverdelings-
netten. Elektnsch verwarmen is 
dus zo verspillend dat het als een 
ekonomische misdaad moet be
schouwd worden. 

• Het argument van gelijkmati
ger belasting der elektrische cen
trales heeft alleen waarde bij ge
bruik van woningverwarming 
door middel van akkumulatieka-
chels, het feit van de energiever
spilling blijft I belangnjkste re
den die Ekonomische Zaken kan 
gehad hebben om elektrische 
verwarming van woningen aan te 
bevelen, is het streven naar uit
breiding van elektriciteitsproduk-
tie door middel van kembrand-
sto^en. 

Het lang gevraagde energiede
bat in de Kamer heeft echter nog 
niet plaatsgehad. 
Zonder het standpunt van de 
volksvertegenwoordiging te ken
nen in de omstreden kemener
gie, gel)ruikt de minister van Eko
nomische Zaken onschuldig uit
ziende argumenten om het elek-
triciteitsvertjruik te doen stijgen. 
De Elektriciteitsmaatschappijen 
hebben akjus redenen op hun 
park kernenergiecentrales uit te 
brekjen. Wie zich de reusachtige 
publk;iteitscampagnes van deze 
maatschappijen herinnert, zal 
best begrijpen waarover het 
gaat. 

•k Hoewel benzine nog net niet 
«op de bon» is gegaan geven 
sommige regeringen toch Wijk 
van verbeeldingskracht om de 
eventuele bevoorradingsproble
men te lijf te gaan. Na de autolo
ze zondagen die ook wij gekend 
hebben heeft de Italiaanse rege
ring sinds de eerste januari van 
dit jaar een systeem ingevoerd 
waarbij iedere auto ten hoogste 
50 liter brandstof in zijn tank 
mag uitvoeren. Heeft iemand 
meer bij zich, in zijn tank of in een 
jerrycan, dan wordt hij stevig be
last 

De diepere grond achter deze 
maatregel js dat dieselolie in Italië 
minder duur is dan in de buurlan
den, waardoor er een ware spe-
kulatiegolf ontstond aan de Ita
liaanse grenzea De diesek>lie 
«stroomde» het land uit De Euro
pese Kommissie is niet zo blij 
met deze maatregel, die een in
breuk vormt op het Gemeen
schapsrecht in het bijzonder op 
het vrije verkeer van goederen. 
De Italiaanse regenng heeft in-
mkklels haar positie enigszins 
verzacht door chauffeurs toe te 
staan Italië te veriaten met even
veel dieselolie in de tank als toen 
ZIJ Italië binnenkwamen. 
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Machtige 
lobby 
radio-aktief 
in Rupelstreelc 
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Spelculaties 
ten Icoste van toelcomst 
van generaties 
Vorige dinsdag geraakte 
(eerder toevallig) bekend 
dat de Franse overheid wil 
toegeven aan de ijver van 
de elektriciteitsfabrikanten 
om dichtbij de Belgische 
grens nog een onverwacht 
aantal kerncentrales (van 
het traditionele type) bij te 
bouwen. 

Dit, terwijl politici-van-bij-
ons geregeld uitpakken met 
«een moratorium op inplan
tingen van de kernindus
trie'. Gesteld dat zulk mora
torium dan wel zou afgekon
digd worden; wat is het voor 
de beveiliging van onze 
overlevingskansen uiteinde
lijk waard, als net over de 
Franse grens een kernramp 
geschiedt bij hevige zuid-
westerwind.? 

Maar goed, als het Europa 
der negen-en-een-half het 
nog niet eens geraakt over 
toekomstkansen voor onze 
landbouw, wat zouden we 
dan mogen dromen van een 
grensoverschrijdende EG-
politiek inzake kernenergie; 
een industrietak waar een 
machtige lobby op een on
gehoorde wijze uitpakt met 
diktaten. Er is natuurlijk nog 
wel de demokratische vrij
heid om geregeld indruk
wekkende betogingen tegen 
de ongebreidelde expansie 
van de kernindustrie (en de 
bijhorende atoomwapenfa
brieken) te houden-

Maar, zelfs op het kleine na
tionale politieke front durft 

geen parlementair meer — 
zonder blozen — aan tf 
dringen op een hoogdrin
gend energiedebat in de 
wetgevende kamers. Inmid
dels evenwel worden her en 
der ernstige voorbereidin
gen (waaronder proefborin-
gen) verricht om tegemoet 
te komen aan de expansie-
lust van de kernenergie-pro
motoren. 
Een alarmsignaal geeft de
zer dagen de aktiegroep 
leefmilieu uit de Rupel-
streek. Behalve de aankon
diging van een internationa
le «anti-atoombetoging» op 
25 oktober in Mol, en een re
gionale anti-atoomdag> op 
31 mei in Boom, pakt de ak-
tieve milieubeweging van de 
Rupelstreek uit met een 
dossier over kernenergie — 
opgesteld in bittere en fra-
cassante bewoordingen. 
Vooral is dit dossier van na
tionaal acuut belang omdat 
de teloorgang en de door 
een machtige groep speku-
lanten weloverwogen uitver
koop van een nijvere en eer
tijds prachtige landelijke 
streek «zomaar> kan ge
schieden. Wie een duivetil 
wil bouwen en niet over een 
politieke lang arm beschikt, 
wordt wandelen gestuurd. 
Maar, kerncentrales en an
dere energierijke parken 
nog dezer dagen gebouwd 
vooraleer de vereiste bouw
vergunning en -verplichtin
gen afgeleverd en vervuld 
zijn. 

Almaar sussende 

berichten 

Als er ergens een vliegtuig 
neerstort van een of ander 
DC-zoveel type, dan worden 
door alle luchtvaartmaat
schappijen ter wereld, die 
gelijkaardige toestellen in 
gebruik hebben, uitgebreide 
onderzoekingen ingesteld. 

Als er in het Amerikaanse 
Harrisburg een bijna-fatale 
kernramp geschiedt (hoewel 
veel tekenen inmiddels toch 
wijzen op genetische mise
rie) dan neemt men — ook in 
ons land — genoegdoeninj^ 
met de sussende verklaring 
dat de bij ons geïnstalleerde 
centrales «niet helemaal» 
van hetzelfde type zijn. 

Officiële berichten over de 
ontwikkeling van kernener
gie zijn sowieso stereotiep 
sussende berichten. 

Het is angstwekkend dat op 
een Concordescheut van 
ons land nog geen goede 
veertien dagen geleden kon-
krete gegevens over een 
net-geen-atoomramp 
slechts via een tip van een 
kemingenieur aan Maurits 
Coppieters, VU-tid van het 
Europees parlement, be
kend geraakten. 

Het betreft de grote elektri-
dtsitspanne in de nucleairs 
opwerkingsfabriek van La 
Hague in Frankrijk. Coppia-
ters heeft in Straatsburg <>• 
internationale pers daarom-
trant (bijgestaan door gera-
nommeerde kernspecialis-
tan) uitgebreid voorgelicht 
Maar, de Franse regering an 
de kemindustrie zelf varlco-
zan ar het zwijgen toa ta 
houden. 

Diazalfde politiek laakbaia 
houding dreigt ook in ona 
land veel generatie-balaa-
tand onheil aan te richtan. 

Uit het alarmerend kerne
nergiedossier van de milieu
groepering Rupelstreek 
lichten we hierbij — in cas-
sante taal geschreven — 
markante elementen. 
Na de grove spekulaties 
met kleiputten, blijkt nu dat 
de Rupelstreek uiteindelijk 
de inzet van een nog grover 
gok dreigt te worden: sinds 
twee jaar doet liet Studie
centrum voor Kernenergie 
van Mol onderzoekingen 
naar de kwaliteiten van de 
Boomse klei om er hoog-ra-
dlo-aktief afval van kerncen
trales in op te bergen. 
Voorts zijn er (geen utopi
sche) plannen voor uranium-
produktie in Ruisbroek, en 
de plannen voor een nieuwe 
kerncentrale Jn Schelle zijn 
al evenmin zomaar fantazie. 
Het zou bijlange de eerste 
keer niet zijn dat de kemin
dustrie radio-aktief werkt 
zonder vereiste bouwver
gunningen, (hds) 
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Radio-aktief in Schelle, Ruisbroek, Boom, Dessel, Mol... 
In 1976 plande de vereniging voor 
Elektriciteitsproducenten naast 
Doel en Tlhange, nog 10 mogelijke 
vestigingsplaatsen voor kerncen
trales. Vijf in Vlaanderen en even
veel in Wallonië. Voor Vlaemderen: 
Nieuwpoort, Spermalie, Zeebrug-
ge, een kustelland en... Schelle. 
Men voorzag de vervanging van 
de bestaande termische centrale 
door een kerncentrale voor 1983. 
Het ziet er momenteel niet naar uit 
dat deze kerncentrale te Schelle 
tegen '83 in gebruik zal kunnen ge
nomen worden, maar ondertussen 
is men toch verwoed aan het bou
wen geslagen aan een 380 KV-
hoogspanningsleiding die eigen
aardig genoeg Schelle aandoet. 
Ook het gewestplan Antwerpen 
verraadt uitbreidingsmogelijkheid 
rond de bestaande terreinen. 
Dat Schelle bovenaan de lijst staat 
van mogelijke vestigingsplaatsen 
nadat Doel en Tihange zijn af
gewerkt hoeft niet te verwonde
ren: er is reeds een elektrische 
centrale; dus de infrastruktuur van 
hoogspanningslijnen en transfor
matoren is aanwezig. De bestaan
de centrale is oud en afgeschre
ven; dus binnenkort onrendabel. 

Het koelwater kan er net zoals in 
Doel, in de Schelde geloosd wor
den. Dat er woonzones in de on
middellijke omgeving liggen is 
geen bezwaar; die lagen immers al 
In de risicozone van Doel, dus? 
Wellicht is iedereen het reeds ver
geten, maar in februari 7 7 publi
ceerde de krant Le Peuple een 
vertrouwelijk genoemd plan van . 
de elektriciteitsproducenten, 
waarin voor België niet minder dan 
49 kerncentrales voorzien zijn. Er 
zouden er in Vlaanderen 36 wor
den gebouwd, waarvan 22 aan de 
kust Het hele program zou tegen 
het jaar 2000 voltooid moeten zijn, 
met het oog op een kapadteit van 

44.000 megawatt Minister Her
man schatte onze behoefte tegen 
1987 op ongeveer 14.500 mW. 
De huidige produktiekapaciteit ligt 
rond de 10.000. Als enige toege
ving aan een soms gevoelige pu
blieke opinie geeft het plan slechts 
een kodenaam (Vesalius Breugel) 
voor twee inpiantingsplaatsen in 
het centrum van het land. De kom
missie der wijzen vond dat 11 cen
trales wel zouden volstaan maar 
specificeerde geen nadere vesti
gingsplaatsen. 

Uraniumproduktie 
te Ruisbroek 
Wat benzine is voor je motor, ha
ver voor het paard, is uranium 
voor de kerncentrale. Uranium is 
een uitputtelijke delfstof, dus 
schaars. Aan de stijgende ura-
niumprijzen op de wereldmarkt en 
de onzekerheid van aanvoer, gaat 
Rupel Chemie te Ruisbroek een 
mouw passen. Samen met Metal
lurgie Hoboken-Overpelt en de 
Société de Prayon heeft Rupel-
Chemie een associatie gevormd 
met de Internationals Minerals and 
Chemical Corporation. Deze 
grootheden gaan de procédés in
zake herwinning van uranium 
commercializerên. 
Uit Saharazand produceert Rupel-
Chemie f osf orzuur langs het zoge
naamde «natte-weg»-proces. Het 
fosforzuur wordt daarna in kon-
takt gebracht met een vloeistof die 
een extraktant bevat dat een affini
teit vertoont voor uranium die 
daarna kan gescheiden worden. 
De jaarlijks voorziene fabrikatie-
normen spreken over 5.520.000 li
ter fosforzuur en 54312 kg ura
nium. Samen met genoemde zus-
terl)edrijven in Frankrijk en Ameri
ka zal Rupel-Chemie binnen enke
le jaren zelfs 10 t h . van de 
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Vuilbak.7. 
Ranaat Bnwm, «nraMvwMMnl 
Vtaam* arehitihl 
boak «BafpMl JM / 
t0r iwfvfff'. H M I H I MMnto M| 
de Ba^todM m n i a l i a l ef 
landkaart («raar is hal waiaehlT 
Balgi* Is Immars «ras « • * ^ 
wegan) van s«rart naar « I I : raa 
laliik I 

Mi 
Btipalslraafc is «al-

Om m 
voor pilcz««art, 
moaita, da 
gans Braam da 
In Kat Miikata land. 

Wia da bakstaanstraak baioakt 
komt basllat ondar da Indruk 
van hat ruwa landachap. Hiar 
zia. voal. hoor an ruik ia: daza 
•traak ward gawald aangadaan. 

Twaadardan van da i>odamop-
parvlakta «»ard waggalMggard, 
mataloos ingrijpand an plan-
loos! 

Zandzwendei 
Wa schrijven 1964 als de aarsts 
studies rond de gewestplanning 
worden aangevat De steenbak
kers hebben het zaakje vlug ba-
keken. Samen met plaatseli|ka 
besturen en sommige politici 
gooien ze het op een akkoordje. 
De hele rechter-Rupeloever zal 
worden geherindustrializeerd: 
oude kleigroeven opgevuld, 
verlaten steenbakkerijen afge
broken en samen met hen ook 
de arbeiderswoningen die zich 
daartussen bevinden. 

4 jaar later, op een blauwe 

maandagmorgan in 1M 
kniiaan aan paar g r ^ ItaHvo-
gala da lucht Profaaaor dr. Vla-
ridc ministar voor Slraakaim-
nomla werpt aan vtuctitiaa lilHc 
op hat maanlandachap van da 
üupatetraak. In zijn adrtartioofd 
rtipan da plannen dia ham war
den gadikteerd door het piaat-
aaiiik InvhMdrijk eatabilahmant 
tanga balde kanten van da Ru
i l ^ 
Aan da ene Rupelkant het au-
pargroane Blaaavalds Broek, 
aan da andere da prachtige 
blauwe vijvers In de Idaiputtaa 
Maar waar vijvers ZUN moatan 
fabrieken en hulzen KOMEN an 
wat naiuurgabiad 18 moet vijver 
worden, an omdat één en één 
nog aMjd dria ia baaRata minis
tar Vlaricfc om I M I Blaaavalds 
Broek in da MalpuMan ta iatan 
apuüan; par pltfUin lialamaal 
ovar da gHjM«art» RiqwL 

Da opapuiUngan aHaan ai koat 
da Balglacha balaatingbataiar 
(toan) S75 mliioan fr. Maar in de 
euforie van da goMen sixties 
zagen ekonomla-hoogteraar 
Vlarick en opvolger Dhoore 
daar helemaal gaan graten in. 

De opgespoten gronden zou
den immers spoedig bebouwd 
zijn met sociale woningen waar
in de arbeiders zouden wonen 
die in de fabrieken gingen wer
ken. 

Op vraag van de Aktiegroep 
Leefmilieu Rupelstreek bere
kende geoloog professor De 
Beer echter dat de opgespoten 

nucleaire brandstof in de hele we
reld produceren. Ons land zal, al
dus onze bron, zo haar afhankelijk
heid van het buitenland voor ener
gie gevoelig verminderen. En als 
EBES dan zo vriendelijk wil zijn om 
in Schelle een kerncentrale neer 
te zetten, dan woont er direkt een 
goede klant vlakbij! In november 
1979 lag er in het Puurse gemeen
tehuis een dossier in openbaar orv 
derzoek betreffende het in ge
bruik nemen door Rupel-Chemie 
van een afdeling waar uranium zal 
worden gewonnen. In officiële 
woorden: «Er is een aanvraag tot 
het uitbreiden van een bestaande 
inrichting Klasse II, door toevoe-

•ftW 

gronden nog ruim 20 Jaar tijd 
nodig hadden om bouwrijp te 
worden. Maar waar wordt er in 
ons landje naar professoren en 
aictlagroepjes geluisterd? 

Putten vol, 
zakken vol ! 
Hat grote opspuitfestijn kon 
due beginnen. Want kleiputten 
hab {e niet voor niets, een uitge
graven kleiput heet financieel 
niet meer interessant Je kan die 
verkopen aan een stortbaron 
voor 30 fr7m2, die de put na op
vulling aan de overheid, dus de 
gemeenachap verkoopt voor 
300 tot 1.000 fr. en meer per m2. 
Of {e kan zoals CBR te Boom de 
put verkopen aan de staat voor 
12fr7m2 met het recht op we
deraankoop na opvulling. CBR 
koopt de opgevulde put terug 
voor 20 fr./m2 en verkoopt hem 
aan da gemeente voor 800 frj 
mZ Moet er geen zand zijn!? 

Nu, haast 20 jaar iater, zijn de 
eerste twee bedrijven aan het 
bouwen gegaan op het 25 ha 
grote, duur geïnfrastruktureer-
de industrieterrein Boom-Niel. 

Totaal te verwachten tewerk
stelling over 3 jaar: 30 man! 
Kosten pakweg 750 miljoen of 
het falen van een rekonversie-
poging maar het welslagen van 
een zakkenvullerspoiitiek. 

'De Rupelstreek is afval-
atreek', dat is de onuitgespro
ken maar enig ingevulde 
beleidsoptie voor onze streek. 

ging van een afdeling voor het ex
traheren en koncentreren van ura
nium, afkomstig van fosforzuur». 
Fosforzuur namelijk bevat een re
latief grote koncentratie aan ura
nium. Het bekomen uranium wordt 
in de fabriek gestockeerd en weg
gevoerd naar opwerkingsfabrie
ken, die het splijtbaar materiaal le
veren voor kerncentrales. 

(Terloops: «klasse ll>: zijn inrich
tingen die werken met sterke ra-
dio-aktieve bronnen, waar dus 
sterke radio-aktiviteit kan vrijko
men, maar geen splitsingen, dus 
geen kemreakties. Dit neemt niet 
weg, aldus onze woordvoerder, 
dat er zeer hoge koncentraties 

« van radio-aktiviteit kunnen vrijko-
•" men). 

Ondertussen zijn de werken aan 
de nieuwe afdeling zo goed als af, 
en waarschijnlijk is er geen macht 
in België die Rufjel Chemie er nog 
van zal kunnen weerhouden met 
de produktie te beginnen, vooral 
gezien de p)olitieke relaties waar
over de beheerraad beschikt De 
demokratie op zijn smalst dus. 

Radio-aktief 
Boomse klei! 
Op de provinciale dienst voor hin-
deriijke nijverheid vertelde men 
ons dat er een dossier op weg 
was naar de gemeente Puurs voor 
een openbaar onderzoek. Op de 
gemeente wist men van geen dos
sier. Uiteindelijk kwam er een dos
sier aan, maar alleen bestemd 
voor het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen voor advies. In
zage van het dossier werd gewei
gerd. Ten slotte kwam er op de ge
meente een tweede dossier aan; 
dit keer wel voor openbaar onder
zoek. Ook hiervan werd inzage 
geweigerd, omdat op dat ogenblik 
de periode voor openbaar onder
zoek nog niet begonnen was. De 
aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek 
stelt zich prangende vragen: 

• Waarom zijn er twee dossiers 
over hetzelfde onderwerp, één 
waarvan alleen het kollege inzage 
krijgt; zelfs niet de gemeenteraad. 
En één voor openbaar onder
zoek? 
• Waarom weigert men inzage 
van een dossier dat toch voor 
openbaar onderzoek bestemd is? 
• Waarom wordt een openbaar 
onderzoek ingesteld, waarbij ie
dereen bezwaren kan indienen, als 
de beslissingen toch reeds geno
men zijn en het politiek onmogelijk 
geworden is met eventuele be
zwaren nog rekening te houden? 

Dat het door Rupel-Chemie in de 

kleiputten gestorte gipsafval licht-
radio-aktief is zal niemand meer 
betwijfelen. Dat ons nog veel er
ger te wachten kan staan blijkt uit 
het feit dat het Studiecentrum 
voor Kernenergie van Mol sinds 
1978 onderzoekingen doet naar 
de hoedanigheden van de Boom-
se klei om er hoog-radio-aktief af
val in op te bergen. 

In de kleilagen van Heylen te Ter-
hagen gebeuren boringen en pei
lingen om o.a. de korrosiewerking 
van klei op metalen te onderzoe
ken en de radio-aktieve warmtes
tralingsbegeleiding van klei te me
ten. 
Publiekelijk wil het SCK kwijt dat 
het hier om ongevaariijke proefne
mingen gaat 
De opslag zou in Mol plaatsvinden. 
Wat het SCK er niet bij vertelt is 
dat het radio-aktief afval zo'n 
50 jaar in betonnen bunkers moet 
afkoelen vooraleer het definitief 
kan gedumpt worden. 
Komen de 10 geplande kerncen
trales erbij dan moet in ons land 
jaariijks 300 ton hooggevaariijke 
stoffen ingekapseld in glas, lood 
en beton bewaard en bewaakt 
worden. Na 30 jaar wordt dit een 
onoverzichtelijke en gevaariijke 
opslagplaats van bijna 10.000 ton. 
Na 30 jaar zullen ook de oude mo
dellen van centrales zelf afge
schreven worden... Wat gaat er 
dan gebeuren met de radio-aktie
ve bestaande gebouwen? Alle
maal stockeren in Mol besluit het 
SCK. 

Dan wordt Mol het grootste nu
cleaire kerkhof van de Nederian-
den. 

Eurochemic 
Samen met het Nederiandse GEK 
(Gezamenlijke Energie Komitees) 
organizeren de Verenigde Aktie-
groepen voor Kernstop op 25 ok
tober 1980 in het Molse een grote 
anti-atoombetoging. In Mol brandt 
immers de gemeenschappelijke 
Belgisch-Nederlandse kernlamp. 
Als voornaamste eis zal de niet-
heropening van de opwerkingsfa
briek Eurochemic te Dessel wor
den gesteld. Een opwerkingsbe-
drijf is immers de sluitende en dik
wijls meest kortsluitende schakel 
in de hele splijtstofcyclus. In Ame
rika en Canada liggen de opwer
kingsfabrieken vooriopig stil. De 
regeringen vinden er dat nog een 
paar jaar extra-research voorals
nog nodig is. De enige nog draai
ende fabriek is die van Cogéma in 
het Franse Cape la Hague. En ook 
die fabriek kampt met fundamen
tele problemen. 
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De grabbelton 
e Vrijdag — Mei 1940 (BRT 2) is een dol<umentaire van 

Herman De Prins over de 18-daagse veldtocht waarin de 
gebeurtenissen van mei 1940 met oorspronkelijk mate
riaal gerekonstrueerd worden Sommige situaties worden 

in doku-drama-vorm geprezenteerd. De dokumentaire wordt ge
volgd door een debat over de gebeurtenissen. — De laatavond-
film van ZDF The Split van Gordon Flemyng (1968) gaat over een 
geslaagde overval op de schatkist van het stadion van Los Ange
los. Met Jim Brown, Ernest Borgnine, Julie Harris, Diahann Carroll. 

^ ^ Zaterdag — Dé sportgebeurtenis in Groot-Brittannië: de 
^ Ê finale van de Britse voetbalbeker (de Cup-Final), wordt 
^ J door verscheidene zenders overgenomen. De BBC be-
^ * ^ steedt al van in de voormiddag aandacht aan dit sportge
beuren. Let op, de aftrap wordt pas om 16 u. gegeven, maar de 
wedstrijdreportage wordt voorafgegaan door sfeeriaeelden, op
genomen in en rond het Wembley-stadion. En die beelden zijn al 
even interessant als de wedstrijd zelf. — Onvoorstelbaar en toch 
staat het op het BRT-programma: de Miss België verkiezing. De 
BRT mag zich aan reakties verwachten van allerlei groepen. En te
recht Worden de BRT-reportagewagens vanaf nu een vertrouwd 
beeld op de drukbezochte veekeuringen in Dilbeek, Sint-Lievens-
Houtem enz. en op de jaariijkse kleinvee-keuringen van «Het 
Neerhof» in Gent? 

6
Zondag — Geef de kijkers brood en spelen, het devies 
van enkele Nederiandse zenders waarmee zij hun leden
bestand op willen drijven, zal wel niet vreemd zijn aan het 
niveau van sommige uitzendingen op het Nederiandse 

scherm. Disco 80 (Avro - Ned. 2) is daar een duidelijk voorbeeld 
van. In hun konkun-entieslag nemen de jongeren een belangrijke 
plaats in. En dat leidt tot voor ons onvoorstelbare initiatieven zoals 
bv. de afgelopen kursus disco-dansen en de nu op het program
ma staande Disco 80, een wedstrijd disco-dansen voor kinderen 
van 11 tot 13 jaar. Té gek! — Voor de reeks shows _ in uitvoering 
heeft de KRO de meest komplete ras-artiest van Nederiand we
ten te strikken: Willem Nijholt In die shows wordt hij omringd door 
een aantal artiesten van wie hij er telkens één biezonder in de 
schijnwerpers zet (Ned. I). 

« Maandag — In het jongerenmagazine Inspraak 80 zit de 
BBOdokumentaire «De karavaan van de laatste hoop», 
een film over een alternatieve en originele aanpak van 
jeugdmisdadigheid in de VS (BRT) — De liefhebbers van 

de Nederiandse film krijgen misschien wel het beste aangeboden 
wat Nederiand op filmgebied gepresteerd heeft: de nu al 8 jaar 
oude film Kind van de zon van René van Nie. Deze boeiende film 
met Josée Ruiter, Ramses Shaffy, Dora van der Groen, Johan te 
Slaa, Cox Habbema, vertelt over het meisje Anna dat door haar 
opvoeding en de invloed van de haar omringende maatschappij 
kontaktmoeilijkheden kri jgt De jonge vrouw raakt in een krisissi-
tuatie en wordt opgenomen in een instelling (Ned. 2)... Op RTBF 
komt de Franstalige Belgische film Jambon d'Ardenne van Benoit 
Lamy (1977), met Annie Girardot Ann Petersen, Christian Barbier. 
Deze tweede geslaagde film van Benoit Lamy (Home sweet 
home) is een scherpe milieuschildenng in een toeristisch dorpje in 
de Ardennen. De sterke rolbezetting is niet vreemd aan het ni
veau van de film. « Dinsdag. — Nu de grote Hitchcock overieden is, mogen 

I wij ons aan een hele reeks hernemingen verwachten De 
BRT zit goed. De onbekende van de Noord-Expres iéwJ 
w) (Strangers on a Tram), stond al op het programma 

voor zijn dood bekend werd. Deze film uit 1951 mag tot zijn beste 
worden gerekend. Het scenario van de specialist in het politie-
genre, Raymond Chandler, was een dankbaar werkstuk in de han
den van Hitchcock. Voornaamste rollen: Fariey Granger, Ruth Ro
man, Robert Walker. Guy, een jonge tennisspeler, wil van zijn 
vrouw weg om een nieuw leven te kunnen beginnen. In de trein 
ontmoet hij Bruno, een vreemde man die hem een ongewoon 
voorstel doet.. (BRT 2). « Woensdag. — Veel zal nog maar eens nrKjeten wijken 

voor voetbal: Arsenal—Valencia, de finale van de Euro
pese Beker voor Landskampioenen (op de Heizel). De 
meeste zenders zenden de fnatch uit — BRT 2 biedt in 

zekere zin een alternatief, zowel voor de jeugd als voor de oude
ren: Tienerklanken en de film Men moet wel leven, een Zweedse 
sociale studie over een arbeider van het platteland die door om
standigheden van zijn famHie en milieu weggehaald word t Hij 
moet gaan werken in een verafgelegen stad, waar hij te maken 
krijgt met eenzaamheid en isolement maar ook solidariteit leert 
kennen-. 
^m Donderdag — In Drie sterren, een reeks merkwaardige 

^ Ê dokumentaires op BRT 2, zit ditmaal Het verhaal van de 
^ 1 nacht een Zwitserse dokumentaire film met boekten en 
^ • ^ stemmingen van nachtelijke straten in verschillende Euro

pese steden. — Dolle humor op RTBF I: de Amerikaanse film 
Avanti (1972), van Billy Wilder, met Jack Lemmon, JuKet Mills. Een 
Amerikaanse zakenman vliegt naar het Italiaanse schiereiland 
Ischia om er het lijk van zijn verongelukte vader op te halen. In het 
hotel verneemt de man dat zijn vader hier elk jaar de vakantie 
doorbracht in het gezelschap van een vrouw. — De macht van 
het kleinste is de 1 ste aflevering van een uitgebreide dokumentai
re over de mikro-elektronische revolutie. Vooral de uitvinding en 
het gebruik van de «chip» die een ware revolutie teweeg aan 't 
brengen is komen hierin aan bod (Ned. 1). 

GH.H. 
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BRT 1 
14.00 Schooltelevisie - 18 00 Drie 
kinderen en een chimpansee, (f J 
— 18.15 Klem klein kleutertje. — 
18.30 Dag aan dag. — 1905 
K.T,R.C.-kmlspunt - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Farewel my lo
vely. (Film). — 21.50 Curriculum 
(Roger RaveeP. — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Mei 1940; de 18-daagse veld
tocht (Dok) - 21.15 Debat (n.av. 
de dokumentaire). 

NED 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Alleen op 
de wereld. (fJ - 19.25 Avro's 
sportpanorama — 20.00 Dokter 
Erika Wemer. (f J - 20.50 Vlinders 
(f J — 21.20 Gesprek met de minis
ter-president — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Avro's puzzeluur. — 23.00 
Albumbladen. (Retro). - 23.45 
Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en 
Jenny. (fJ — 1925 Dieren in het 
wild (DokJ - 20.00 Nieuws. -
2027 Finale stedenspel NCRV 55. 
- 22.15 Hier en nu. (Info). - 22.55 
Dr. C. Rijnsdorp over: lage zon, lan
ge schaduwen. — 23.05 Een half 
miljoen dorpen. (DokJ — 23.50 
Nieuws 

RIB 1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre. (Info). — 21.15 La lettre 
ecariate. (Film). - 22.50 Nieuws. 

RTB 2 
20.00 La Tosca. (Opera). - 21.15 
Nieuws. — 21.45 La Tosca (Ver
volg opera). 

ARD 
1620Potzdam = Alter Fritz + So-
zialismus. CDokJ - 19.15 Hier und 
Heute. - 20.00 Nieuws. — 20.15 
Alle meine Sehnsucht (Film). — 
21.35 Ranziel Familie. - 22.30 Ta-
gesthemen. - 23.00 Tatort (f J — 
0.30 Nieuws. 

ZDF 
1820 Western von Gestem. — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. - 20.15 Der Alte. (fJ -
21.15 V.i.P.-Schaukel. - 22.00 Heu-
te-Joumal - 2220 Kultureel ma
gazine. — 22.50 Sport am Freitag. 
— 23.40 Raus mit dem (Seldl 
(Gangsterfilm). — 1.05 Nieuws. 

D 3 
19.30 Don Carios. (Opera). -
23.00 Nieuws. 

LUX. 
18.10 Nieuwe Hebriden. (DokJ -
19.45 Entre chiens et chats. (Die
renmagazine). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Sauve qui peut (fJ - 21.00 
Un homme de trop. (Film). 

F 1 
18.57 Henri Amouroux raconte 
mai-juin 1940. (DokJ - 1920 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.44 
Les inconnus de 19 h 45. (SpeD. — 
20.00 Nieuws — 20.30 La queue 
du diabte. (Teater). - 2230 Pleins 
feux — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La fin du 
Marquisat d'Aurel. (fJ - 21.40 
Apostrophes. — 23.00 Nieuws. — 
23.05 Ruy Bias. ^ ^ 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures. 
(SpeD. — 20.30 Vrijdagavondma-
gazine. — 21.30 L'lmaginaire en 
campagnea (TV-film). - 2225 
Nieuws. 

BBC 1 
18.40 Nieuws en regionale magazi
nes. — 21.20 The Sun Trap (Repor
tage) - 21.50 TV-kritiek — 2225 
Starsky & Hutch (FJ. - 21.15 Re

gionaal nieuws. — 23.50 Zorba de 
Griek (Film). 

BBC 2 — 
15.15 Paardenrennen en tafelten
nis. — 20.30 War Requiem (Orato
rium van B. Britten). - 22.00 Vi
kings! (DokJ. — 22.30 Tafeltennis. 
— 22.55 Games without frontiers 
(TV-speD. — 23.50 Aktualiteiten. -
1.00 The outer limits (SF-FJ. 

ITV 
14.00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 15.00 Middagmagazine. — 
1625 We Never Do What They 
Want (Film). — 18.45 Nieuws en 
regionaal magazine. — 19.30 Trips 
op het platteland. — 21.00 Miss 
Groot-Brittannië 1980 (Reportage). 
— 23.00 Nieuws en regtonaal 
nieuws. — 23.35 Opinions Unlimi
ted. — 0.05 Wie wint de Britse 
cup? — 1.05 Hamlet (Experimente
le film). 

Zaterdag 

BRT1 
14.00 Open school - 1500 Dag 
aan dag. — 1530 Jorinde en Jo-
rlngle (strip). - 1540 Voetbal 
(Cup Final uit Wembley). - laOO 
Emilie (fJ. - ISX» Te kMn in een 
gwte wereW (jeugdfikn). — 18S5 
Dit leuke land. - 19.45 Ntouwn. — 
20.10 De dokter heeft het ónM 
( f J . - 20.35 Slarparada — 2035 
James Last (ahow). - 21.10 Sloa-
ne (f J. - 22J00 Veridezing Mtaa 
België (reportage). 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 1532 Bedreigde 
dierenwereM Cddü. - 1556 De 
vijf (fJ. - 1620 Tros penalty bo
kaal. - 1630 Betty serveert 
(tenniëes). - 16.40 Landetjke 
fietsdag O'eportage). — 17.00 
Voetbal (Engelse Cup FinaD. -
18.50 Emilie (strips). — 1855 
Nieuws. - 1859 Tedahow. — 
20.35 Engelandspiel (dok). -
22.50 Meditatie. - 23.00 The 
streets of San Frarxasco t f J. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 JJ. De Bom 
v./h. de kindervriend. - 1925 Dfck 
Turpin (fJ. - 20.00 Nieuws. -
20.27 George en MiWred (fJ. — 
2052 Sonja's goed nieuws-show. 
— 21.55 Achter het nieuws. — 
2225 Het fleetstreet mysterie (thril
ler). - 23.15 Voetbal '80. - 23.50 
Nieuws. — 23.55 Studio Sport 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire (Natuurmagazine). 
— 2025 Quelques messieurs trop 
tranquilles (film). - 22.05 Miss Bel-
gië-verkiezing '80 (repo-tage). — 
22.55 Nieuws. 

RTB 2 
15.40 Voetbal. Vanuit Wennbtey de 
Britse Cup-final. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird 
gewinnen (Internationale kwis). — 
22.00 Nieuws. - 22.20 Die Step-
penrelter (film). — 00.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Roek-Pop. 
— 20.15 Trommein am Mohawk 
(film). - 21.55 Nieuws. - 22.00 
Das aktuelle Sport-Studio. - 23.15 
Tennis: Nations-(ïup. 

D 3 
1915 Sport lm Westen. - 19.55 
Regionaal Nieuws. — 20.00 
Nieuws. - 20.15 Muzikaal pro-
pramma (klassiek). — 21.20 EIn 
C resprach lm Hause Stein über den 
óbwesenden Herm von (Soethe 
(t sater). — 22.30 Dans van de mas
kers (ballet). 

LUX. 
19 30 Mawkens, nomaden van de 
zee — 19.55 Nieuws (dokJ. — 

20.00 Un juge pas comme les au-
tres (tv^ilm). — 21 40 Fllmmagazl-
ne. — 22.10 Les enfants ternbles 
(film). , 

TF 1 
18.55 Henn Amouroux raconte 
mal-juin '40. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.44 Les Inconnus 
de 19 h 45 (spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Numero Un (va
riété) - 21 35 Columbo (fJ. -
23.10Télé-foot 1 (sportreportage). 
— 23.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws — 20.35 La fin du 
Marquisat d'Aurel (f J. - 21.35 Le 
rock anglais (variété). — 22.30 La 
transat è vingt ans (dokJ. — 23.20 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La tisane des Sarments 
(film). - 22.00 Nieuws. - 22.20 
Qné-regards. 

BBC 1 
11.15 Zorro (film). - 12.30 Sport-
namiddag met o.a. finale Engelse 
voettwibeker — 18.45 Sport — 
1850 Rolf on Saturday - OK? 
(show). — 19.20 Robin and the Se
ven Hoods (film). - 21.20 Val Doo-
nican show. - 23.05 Voetbal: En
gelse bekerfinale. - 00.05 Satur
day night at the Mill, (amusements-
programma). 

BBC 2 
16.35 Rosie (film). - 18.05 Survival 
of the fastest (natuurdokj. — 20.15 
City of tower (dokJ - 22.55 The 
last supper (film). - 00.35 City for 
Conquest (film). 

ITV 
11.10 Hunicane (tv-film). - 12.30 
Sportmiddag. - 1820 Nieuws. -
19.00 Russ Abbot's Madhouse 
(show). — 21.00 Our Miss Fred 
(film). — 23.15 Nieuws en regionaal 
nieuws. - 23.35 The Ban7 West-
wood Talkabout — 00.35 Inaugu
ration (f). 

BRT 1 
9.30 Doe mee. — 10.00 Alternatie
ve energie in de V.S.A. (reportage). 
— 11.00 Konfrontatle (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den (tot 12.30). - 15.00 Sesam
straat — 15.25 Klas vier A (jeugd
film). — 16.50 Feesten in Belgiè (re
portage). — 17.05 Doelwit olympi
sche spelen. — 17.55 Sportuitsla
gen. — 18.00 Sportuitslagen. — 
18.00 Jonger dan je denkt — 18.30 
Emilie (strips). — 18.35 Van pool 
tot evenaar (kwis). — 19.45 
Nieuws. — 20.30 De paradijsvo-
gels (O. — 21.15 Mezza muswa 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. - 17.25 Chantez 
Frarn^is (talentenjachO. — 18.55 
Tintin (fJ. — 19.00 Sportweekend. 
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Voulez-
vous jouer? (spel). — 21.25 Le so-
lell des loups (f J. - 22.45 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws — 19.05 Tsjaikovski 
- Symfonie nr. 5 in E op. 64. — 
19.55 Sanford en zoon (f J. - 2020 
...In uitvoering. — 2120 Mijn zus
ter, de negerin (tv-film). — 22.10 
De ver van mijn bed show. — 2255 
Strijd en inkeer. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Lawaaipa-
p>egaai. — 15.45 Alleen op de we
reld (strips). - 16.10 Disco '80 (tot 
17.05). - 18.00 Studio Sport I. -
18.30 EmiKe (strips). - 1835 Ot . 
en hoe zit het nou met Sien? — 
19.20 Studio Sport 2. - 20.20 
Klem CInfo). — 20.30 Humanistisch 
Verbond. - 20.35 Nieuws. -
2040 .Ramp Ahead (tv-speD. -
21.40 All in the family (f). - 2215 
HJ.A Hofland ontmoet dr L De 
Jong - Extra. — 23.00 Nieuws. 

LUX. 
17 30 Si le roi savait ^ 
1900 Nieuws - 19.0 
tenmagazine — 19 
d'Artiste (Moninot-sc 
20 00 La petite maison 
rie Cf J. - 21 00 Raon 

F 1 
1800 Chantons Franc 
wedstrijd) - 1925 L 
du monde. - 20.00 
20.30 Le telephone re 
2205LejeudeSainte 
sical). - 23.10 Nieuw 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.; 
(fJ, - 21.35Unhomn 
au (dok.). - 2205 Le 
(kort toneel). - 22.3J 
de Auvergne (doW 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Laurel en Hardy 
2020 Mister Mago< 
20.30 Nancy (dokJ 
Nieuws. - 21 40 L'lr 
(Don Quichotte). — 
bourg Montmartre (fi 

ARD 
20.00 Nieuws - 20. 
wierte Rose (film) 
Nieuws. - 23.00 I 
-Vrouwenhuis» (dok 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws - 2 0 4 
seh'n wir uns wiedei 
21.45 Nieuws. - 22 
(f J. - 22.45 Nieuws, 
kiezingen Nordrhi 
(tot 23.15). 

D 3 
18.00 Landtagswahl 
rhein-Westfalen. — ; 
— 20.15 Landtagsw 
rhein-Westfalen. L 
zingen. 

BBC 1 
14.25 Fauna en flc 
strand (dokJ — 14.! 
14.55 Ice cold in f 
17.00 High Oiaparre 
Hondendressuur. — 
— 21.05 House of C 
2325 Heart of the mi 
— 025 Kinds remem 

BBC 2 
14.55 Cricket (report 
A desert voyage (r 
21.05 Nieuws. — i 
nieuws. — 21 40 KL 
23.10 Flnancieel-ek< 
gazine. — 2325 Qa 

ITV 
10.05 Steenkool en 
12.30 Great Salt D 
dok J - 1300Aktua 
ne. - 16.30 240 Rob 
21.45 Nieuws. - Z 
- 23.00 Agony (f J. 
reel magazine 

BRT 
14.00 Schooltelevist 
lie (Stnp). - 18.05 
naar de Apenpiarx 
1830 Open schot 
19.00 Doe mee. — 1 
1945 Nieuws - 2 
cro. - 20.50 Pen 
21.45 De karavaan 
kans (Dok. over 
held) - 22.45 Nie 

NED. 1 
18.55 Nieuws. - 18 
reld(FJ - 1905Oi 
ter (Natuurfilm) — 
Mr Mooney (FJ — 
balshow - 2040 
(F) - 2135Nieuw 
met goed is, is ni 
(Portret van Gernt, 
22.45 Tot besluit ( 
23.00 Nieuws. 

_!_ 
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e roi savait ga Cfilm). — 
uws - 19.02 Aktualitei-
ine. - 19.30 Portrait 
(Moninot-schilder). — 

)etite maison dans la prai-
21.00 Raoni (film). 

anions Frangais fliedjes-
). — 19.25 Les animaux 
le. — 20.00 Nieuws. — 
telephone rose (film). — 
leu de Sainte Agnes (mu-
23.10 Nieuws. 

suws. — 20.35 La Taupe 
.35 Un homme, un chate-
- 22.05 Le petit théètre 

eel). - 22.35 Kastelen in 
ergne (dok). - 23.05 

irel en Hardy (kortfilm). — 
lister Magoo (strip). — 
lancy (dokJ. - 21.25 
- 21.40 L'lnvité de Fr. 3 
üichotte). - 22.35 Fau-
lontmartre (film). 

euws. — 20.45 Die Tato-
Rose (film). - 22.40 
- 23.00 Het Beriijnse 

snhuis- (dokJ. - 23.45 

3UWS. — 20.45 Vor Gericht 
r uns wieder (tv-speO. — 
leuws. - 22.00 Petrocelli 
2.45 Nieuws. - 22.50 Ver-
n Nordriiein-Westfalen 
5). 

andtagswahl '80 in Nord-
estfalen. - 20.00 Nieuws. 
5 Landtagswahl in Nord-
estfalen. Landdagverkie-

1 

auna en flora langs het 
dokJ. — 14.50 Nieuws. -
;e cold in Alex (film). — 
igh Oiaparral UI - 17.50 
tdressuur. — 19.00 Nieuws, 
j House of Cards (film). — 
Bart of the matter (Duiding). 
Kinds rememberings (dokJ. 

ricket (reportage). — 20.15 
rt voyage (reportage). — 
feuws. — 21.10 Boeken-
— 21.40 Kunstrubriek. — 

•inancieel-ekonomisch ma-
- 2325 CSass of 44 (film). 

teenkool en gas (dokJ. — 
ïreat Salt Desert (natuur-
• 13.00 Aktualiteitenmagazi-
6.30 240 Robert (tv-film). — 
lieuws. - 22.00 Cribb (fJ. 
) Agony (f J. - 23.30 Kultu-
igazine. 

aandag 
12 MEI 

tehooltelevisie. — IS.OOEmi-
ip). — 18.05 De terugkeer 
Ie Apenptaneet (SF-F). — 
Open school (EHBO). -
)oemee - 19.30 Kijk uit — 
slieuws. — 20.15 Micro-Ma-
• 20.50 Penmarric (Fl — 
De karavaan van de laatste 
[Dok. over jeugdmisdadig-
— 22.45 Nieuws. 

1 

Jieuws. — 18.59 Wollie's we-
J. — 19.05 Op zoek naar wa-
atuurfilm). — 1925 Lucy en 
)oney (F J. — 19.50 Minivoet-
w — 20.40 James Herriot 
21.35 Nieuws. - 21.55 Wat 

oed is, is niet geschreven 
3t van Gerrit Achterberg). — 
Tot besluit (Slotwoord). — 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Docter 
Snuggles (stnp). - 19.05 AVRO's 
Toppop. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Kind van de zon (Film met debaO. 
— 22.30 Frans op z'n Brusse. — 
22.35 Televizier magazine. 

F l 

14.30 La maison des sept péchés 
(Film). - 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.44 Les inconnus 
de 19h.45 (Spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Les bonnes cau
ses (Film). — 22.25 Medische ma
gazine (Schizofrenie). 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualltei-
tenmagazine. — 21.40 Des hom
mes. - 22.35 Salie des fétes. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (Spel). 
— 20.30 Les quatre cavaliers de 
l'Apocalypse (Film). — 22.10 
Nieuws. 

RTB 1 

19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Jambon d'Ardenne (Film met de-
baü. — 23.00 France tour et détour 
- Deux enfants (film). - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.55 Le dragon dans la ville. 
(DokJ. - 22.00 Nieuws. - 2220 
Lundi Sports (Sportmagazine). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Das Krarv 
kenhaus am Bande der Stadt (FJ. 
— 21.15 Aktualiteitenrubriek. — 
21.45 Einmal durch die Niedertende 
nach Belgien und zurück (Reporta
ge). — 22.30 Tagesthemea — 
23.00 Anna und die Wölfe (Film). 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 1930 Die Pyrami-
de (Spel). - 20.15 Kinder Kinder. 
- 21.00 Heute-Joumal. - 2120 
Der Vatermörder von Mayo CTV-
speD. — 23.05 Tennis (Reportage). 

D3 

19.00 Regionaal Nieuwa — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Rent» Söhne 
(Film). - 23.50 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Entre chiens en chats. — 
20.00 Sam et Saly my (FJ. - 21.00 
Douce Captive (TV-film). 

BBC1 

14.00 Middagmagazine. — 18.40 
Nieuws en regionaal magazine. — 
21.10 Panorama. - 22.00 Nieuws 
- 2225 Catch 22 (film). - 0.15 
Rattelandsstreken in Europa (dok). 

BBC 2 

21.00 Bird Spot (dok). - 22.00 
Note the nine o'clock news. — 
23.10 Goodwood dressage. — 
23.45 Aktualiteiten. - 0.30 Rus
land: taal en volk (dok). 

ITV 
10.30 Ochtendmagazines. — 15.30 
The Boy in a plastic Bubble (tv-
film). — 17.15 Filmmagazine. — 
18.45 Nieuws en regionaal magazi
ne. — 20.00 Lingalonga Max 
(show). - 21.30 Aktualiteit in 
beeki. — 23.00 Nieuvirs en regto-
naal nieuws extra. — 23.35 Sou
thern Report (Hampshire CSironi-
cle). - 0.05 (k)lumbo (f J 

Dinsdag 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00Emi-
lie (strips). — 18.05 Sesamstraat. 
- 18.30 Open School (EHBO). -
19.00 Berghamn: Het geïsoleerde 
eiland (dokJ. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Hitring (show). - 21.05 Ver

is 

— De onbekende van de Noord-
Express, ijzersterke Hitchcock-
thriller met Fariey Granger en Ruth 
Roman. 
Dinsdag 13 mei om 21 u. 25 op 
BRT 2. 

over de aarde. — 21.55 Gastpro-
gramma (Het Vrije Woord). — 

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes (natuur-
dokJ. — 20.40 De paradijsvogels 
(f J. — 21.25 De onbekende van de 
noord-expres (film). 

RTB 1 

19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Armaguedon (film). — 21.25 Parole 
d'Homme (portreO. 

RTB 2 

19.55 Formule 2 (variété). - 21.05 
The Muppet Show. - 21.29 Le 
monde du cinéma (filmmagazine). 
— 22.00 Nieuws. - 2220 Creation 
super 8 (kortfilms). 

NED 1 

18.55 Nieuws. — 18.59 Ronduit 
(jongeren en huwelijk). — 19.30 
Het ontstaan van de wereld (dokJ. 
- 20.10 Orgelspel. - 20.20 Kan
ker, de ziekte van de twintigste 
eeuw (dokJ. — 20.55 Voor en na 
de Hemelvaart - 21.25 Ten slotte 
(slotmeditatie). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Agon (balleü. - 22.40 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Herman en 
de zes (fJ. - 1925 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 2027 
De winter die een zomer was (f J. 
- 2125 Brandpunt - 22.00 Sarv 
ford en zoon (f J. - 22.25 Ex-pries
ters in de maatschappij (dokJ. 

LUX. 

19.45 Entre chiens et chats — 
20.00 Un bilan pour l'Europe (dokJ. 
— 21.00 L'Homme qui criait au kxip 

F 1 

18.55 Henri Amouroux raconte mai 
juin 40. Journaal van een tragische 
lente. — 19.20 Gewestelijke aktua
liteiten. — 19.44 Les inconnus de 
19 h. 45 (spel). - 20.00 Nieuws. -
20.30 Le dernier round (tv-film). — 
21.33 Une nouvelle naissance 
(dokJ. - 22.40 Nieuws. 

A 2 

F 3 

ARD 

ZDF 

20.00 Nieuws — 20.40 Les fttles au 
bureau (tv-film). - 23.30 Nieuws 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20 30 A tout coeur a Tokyo pour 
OSS. 117 (film). - 22.05 Nieuws. 

8.05 Schooltelevisie. Met om 9.30 
Sesamstrasse (tot 1225). - 16.10 
Nieuws. — 16.15 Het levensver
haal van Julie Bkim. (dok J. — 19.45 
Kuriositeitenmagazine (Striptease 
voor huismoeders). — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Plattenkuche 
(show). — 21.00 Aktualiteitenpro-
gramma. — 21.45 Delvecchio (fJ. 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 In-
grid Caven (portreü. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Der Haupt-
gewinn (JackpoO (film). - 21.00 
Heute-journal. — 21.20 Na de ver
kiezingen in Nordrhein-Westfalen 

— 22.00 Internationa kortfilms. — 
22.45 Freude an Bach (klassiek). 

D 3 

19.45 Regionaal nieuws. — 19.55 
Sportreport. — 21.45 Mülheim an 
der Ruhr (reportage). - 22.30 Me
disch magazine. — 23.00 Nieuws. 

BBC 1 

13.45 Nieuws en middagmagazine. 
— 18.40 Nieuws en regionale ma
gazines. — 20.35 Life on earth 
(dok.) — 22.25 The flying Machine 
(film). — 23.10 Sportreportage. 

BBC 2 

20.35 Industriële archedaie (re
portage). — 21.25 The oil man's 
wife (portret van een multinational). 
— 22.00 Adelaide Bartlett (rekon-
struktie van het proces). — 23.45 
Newsnight (aktualiteit). - 0.30 The 
old (3rey Whistle Test (show). 

ITV 

10.30 Ochtendmagazine. — 14.00 
Nieuws en regionaal nieuws. — 
15.00 Middagmagazine. — 1525 
Paardenrennen in York. — 16.45 
The Allan Stewart Tapes (show). 
— 17.15 Pop Gospel (gospelmu
ziek). — 18.45 Nieuws en regionale 
magazinea — 22.00 Too ctose to 
the Edge (tv-spel). - 23.30 Engel
se tuinen (dokJ. — 0.35 George 
Hamilton IV (country & western). 

Woensdag 

BRT 1 

16.30 Tip-Top. - 18.15 Emilie 
(Strips). — 1820 Alias Smith and 
Jones (FJ. - 1910 Lachertjes 
(Kortfilm), - 1917 Standpunten 
(VU). - 19.45 Nieuws - 20.05 
Voetbal (Arsenal FC - CF Valen
cia). — 22,15 Puur kuituur., over 
derden. — 22.45 Nieuws 

BRT 2 

20.05 Muzieksien. - 20.45 Men 
moet wel leven (Film). 

NED. 1 

15.30Vara'sfilmklub. - 18.40 Toe-
ristische tips. — 18.50 Emilie 
(Strips). - 18.55 Nieuws - 18.59 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Zendtijd politieke partijea — 20.05 
Intermezzo. — 20.10 Voettjal (Ar
senal (GB)-Valencia (SpJ. -
22.17 Nieuws - 22.35 Den Haag 
vandaag. — 22.50 Panorainiek. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 1859 Het paard 
van Troje Onfo). - 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Socutera (Jeugdalkoholis-
me). — 20.32 Vakantie in Neder
land (Variété) — 21.30 Remmers 

"orilmoét. Wiegel Onterview). — 
22.05 Muziekspecial: Sky. - 22.30 
Taxi (FJ. — 22.55 Veronica's agen
d a ^ 

RTB 1 

1915 Waalse gewestelijke aktuali
teiten, - 19 30 Nieuvire, - 20,00 La 
Conquéte du ciel (DokJ, - 20,50 
Sous les pavés,, la plage (Info), — 
21,50 L'homme et la musique (Ros-
tropovitch), — 22,50 Nieuws. 

RTB 2 

20.05 Voetbal (Arsenal —Valen

cia). - 22.16 Nieuws - 22.35 
Arts-Hebdo (Info). 

ARD 

19.45 Kuriositeitenmagazine (Ama
teur-politieman) — 20.00 Nieuws. 
— 2015 In Pans ist alles möglich 
(Teater). — 21.45 Bilder aus der 
Wissenschaft 

ZDF .^^_____ 
19.00 Nieuws. — 19.30 Gegen den 
Wind (FJ. - 20.15 Bilanz. - 21.00 
Nieuws. — 21.20 Drie Engel für 
Chariie (FJ. - 22.10 Voetbal (Eu
ropa-beker). - 23.00 Amateurbok-
sen. 

D 3 

19.00 Met de woonwagen door de 
USSR (Reportage). - 1945 Re
gionaal nieuws. — 20.00 Nieuws. 
— 21.45 Momente. - 22.05 Die 
Todesbucht von Louisiana (Film), 
— 2345 Nieuws. 

LUX̂  

19.45 Magazine over dieren. — 
20.00 Hit-Parade - 21.00 Profes
sion Aventuriers (Film). 

F l 

18.55 Henn Amouroux raconte 
mai-juin 40. — 19.44 Les inconnus 
de 19h.45 (Spel). - 19.53 Trek
king Lotto - 20.05 Voetbal (Arse
nal-Valencia). - 22.00 La Rage 
de hre. 

A2 

2000 Nieuws. - 2035 Palmares 
80 (Variété). - 21.50 Objectif de-
main (Wetenschappelijk magazi
ne). — 22.50 Histoires courtes. 

F3 

20.00 Les leux d * 20 heures (SpeO. 
— 20.30 L'Organisation (Film). 

BBC 1 

18.40 Nieuws en regionale magazi
nes. — 19.55 Pleasure Oive (film). 
— 20.00 Voetbal (reportage). — 
2320 A walk in the forest (tv-spel). 

BBC 2 

20.00 The Millionaires (film). 

ITV 

13.30 De geschiedenis van de foto
grafie (dokJ — 14.00 Nieuws en 
regionaal nieuws. — 1525 Paar
denrennen in York. — 18.15 Mr. 
Magoo: tekenfilmserie. — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
19.35 Scene Mid-Week. - 21.00 
Show, - 22.00 Whickers World 
(^lifomia (reportage). — 23.00 
NieuvKS. - 23.30 The Great British 
Experimental Railway. 

Donderdag 

BRT 1 

1 o 00 Eucharistievienng vanuit Ele-
wijt — 15.30 Tjorven en Mysak 
(jeugdfilm). - 17.00 Circus -
18.00 Emilie (fJ. - 18.05 Agenda 
— 18.35 De schelmenstreken van 
Gom (f J. - 19.00 Lachertjes kort
films). — 19.05 Sporttribune. — 
19.45 Nieuwre. - 20.10 Het blijft in 
de familie (variété). — 21 10 Pano
rama. — 22.00 Zola, een menselijk 
geweten (f J. — 22.55 Nieuws 

BRT 2 

20.10 FVemière. — 21.00 De rouw 
staat Bectra goed (f J. — 21.55 Het 
verhaal van de nacht (dokJ. 

NED. 1 

18.55 Nieuvire. - 18.59 Alleen op 
de weretó (fJ. - 19.25 Kayak (va
riété) — 19.45 De macht van het 
kleinste (dokJ — 20.40 Jonge 
mensen op het koncertpodium. — 
21.37 Nieuws — 21 45 Artsenij 
(medische rubnek) 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 19,00 Woody 

Woodpecker (strips). - 19.07 De 
Hulk (fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Ik Claudius (f J. - 21.50 Aktua tv. 
- 00.00 Soap (f J. - 23 05 Nieuws. 

RTB 1 

15.50 Gloria (film). - 19.15 Waalse 
gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Autant savoir — 
20.15 Avanti (film). - 22.30 Le car
rousel aux images 

RTB 2 

19.55 Concert en contraste (klas
siek). — 21.25 Marcher ou la fin 
des temp)s modemes (videofilm). 

ARD 

12.30 Auteur en dichter Josef 
Eberie (portreO. - 1320 Leeuwen 
(dokJ. - 1825 Der Pass des Teu-
fels (film). - 20.00 Nieuws -
20.15 Unter deutschen Dachem 
(dok. over priesters in de DDR). — 
21.00 Bio's Bahnhof (talkshow). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Dona 
Rosita - die Sprache der Blumen 
(tv-speO. — 00.45 Nieuws. 

ZDF 

12.00 Fruhiing in Wien Oentekorv 
cert). - 13.35 Nieuws. - 13.40 Ich 
war frei, ich war glücklich (show). 
— 16.40 Bngadoon (musical). — 
18.30 De volkskeri< (dokJ. - 21.00 
Nieuws. — 21,05 Kennzeichen D, 
— 1 50 Knoblauch ist zehn Mutter 
wert (tv-spel), — 23,55 Amateur-
txjksen (reportage). 

D 3 

19.55 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 2015 Stem meines Le-
bens (film). 

LUX. 

19.45 Entre chiens et chats. — 
20.00 Starsky en Hutch (fJ. -
21.00 L'homme a tout faire' (film). 

TF 1 

14.00 Rio Grande (westem) (1950) 
van John Ford. — 15.30 Sport 
a<limtomooi) —16.20 Sous un oce
an d'arbres. — 17.45 La mer promi
se (tv-film). — 19.10 Henri Amou
roux raconte mai-juin '40. — 20.00 
Nieuws - 20.30 Kick (fJ - 21.30 
Horizon 2000. - 22.30 Judo, Euro
kampioenschap (reportage). 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Ciarmen 
(opera). — 23.00 SchÜderwerlten 
van Henri Rousseau. 

F 3 

1920 Materhom (dokJ - 1940 
R^ionaal prograrrMna. — 20,30 
Les voleurs de train (film). 

BBC1 

13.45 Nieuwre en middagmagazine. 
— 18.40 Nieuw« en regionaal ma
gazine. — 20.00 Milieubeheer in de 
toekomst (dokJ. - 2020 Top of 
the pO(4s (show). - 23.05 KuWa 
Khan (dok). - 23.50 Ouestk)n time 

BBC 2 

19.55 Indian Past (dok). - 2020 
Nieuw en weekoverzk:ht — 21.05 
Handarbeid (dok). - 2125 Hoo-
dendressuur. — 22.00 Adelaide 
Bartlett (rekonstruktie van een pro
ces). — 23.00 Beryl Reed (portret 
van de aktrice). — 23.45 Nev«-
night (aktualiteit). 

ITV 

10.30 OchterxJmagazine. — 14.00 
Nieuws en regionaal nieuws. — 
14.30 For Maddie with tove (fJ. — 
1525 Paardenrennen in York. — 
16.45 Vedetten van vroeger vertel
len. — 18.45 Nieuvire en regionaal 
pfiagazine. — 21.30 Achter het 
nieuws. — 2.00 The Nesbitts are 
coming (show). 

PRECISIA 
kleuren-tv 
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galerij 
• Hugo Duchateau nodigt uit 
tot een bezoel( aan zijn tentoon
stelling van 9 met tot 12 juni in 
Galerij VECU, Moriaanstraat 10 
te Antwerpen. Dagelijks van 
17 u. af, zaterdag van 20 u. af, 
's zondags gesloten. 

• In galerij Brabo, Desguinlei 
100 te Antwerpen zijn van 
11 mei tot 2 juni schilderijen te 
zien van Romain MalflieL Elke 
dag van 14 tot 17 u., zaterdag 
gesloten. 

• Tot 12 juni loopt in gasthof 
Britannia, St-Baafsplein 28 te 
Gent een tentoonstelling met 
schilderijen van Dorothea van
der Bruggen en Maurice Van-
herreweghe. Organizatie vzw 
Open Kring. 

• Donderdag 8 mei wordt in 
het stadhuis van Brussel, mili
tiezaal een retrospektieve van 
kunstschilder Armand Jamar 
geopend. Jamar promoveerde 
te Luik, zijn geboortestad tot 
dokter in de rechten, doch werd 
spoedig kunstschilder. Zijn 
vriendschap met de bekende 
Brugse chirurg dr Louis De 
Winter had tot gevolg dat Jamar 
zich te Brugge vestigde met de 
steun van zijn vriend, die Jamar 
trouwens inspireerde tot kosmi
sche schilderijen. Zijn beste 
werken zijn echter stadsgezich
ten en landschappen in West-
Vlaanderen, somber en drama
tisch geschilderde doeken. Tot 
28 mei dagelijks van 11 tot 18 u. 

• Tot woensdag 14 mei loopt 
in de tentoonstellingszaal van 
de Kredietbank op de Grote 
Markt 19 te Brussel, de tentoon
stelling • Kunstambacht uit Eu
ropese Abdijen». Deze tentoon
stelling wordt gehouden naar 
aanleiding van het Benedictus-
centenarium 1980. 
De tentoonstelling is op werk
dagen van 10 tot 17 u., op zater
dag van 15 tot 18 u. open. Op 
zondag en op 1 mei van 10 tot 
13 u. 

• Tot 18 mei loopt in het Pro
vinciaal Begijnhof, Zuivelmarkt 
33 te Hasselt, de tentoonstel
ling Kunstwerken verworven 
door de Staat in 1978-1979. Een 
boeiend geheel, dat een Over
zicht brengt van de recente aan
winsten van het departement 
van Nederlandse Kuituur. Open 
van 9u. 30 tot 12u. 30 en van 
13U.30 tot 18 u. Gesloten op 
15 mei. 

• Paul Van de Meerse en Hil-
de Van Wonterghem stellen ten 
toon in kunstgalerii 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. 

9 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. 

• Nicky Embrechts nodigt u 
vriendelijk uit op haar tentoon
stelling vanaf 3 mei in galerij De 
Pelicaen, Liersesteenweg 46 te 
Duffel. Vernissage op vrijdag 
2 mei om 20 u. 30 met inleiding 
door de heer I. De Vos. Tot en 
met 18 mei 1980 vrij toeganke
lijk de zaterdagen 3, 10 en 
17 mei van 14 tot 18 u. en op 
zondagen 4 en 18 mei van 11 tot 
12u. 30 en van 14 tot 18 u. 

Abel J. Hersberg: 

De mon in de Spiegel" li 
Onder deze titel verzamelde Abel 
J. Herzberg een aantal van diens 
opstellen, toespraken en kritieken, 
van 1940 tot 1979. De jodenver
volging door het Derde Rijk neemt 
het leeuweaandeel voor zich, zo
als deze vervolging hem persoon
lijk getroffen heeft. De auteur re
kent ook af met allerlei gebeurte
nissen en beslissingen, die hem 
dwars zitten. Van daar dat deze 
kritische geest ook zijn rasgeno-
ten met spaart, hun houding in be
paalde zaken zelfs afkeurt Daar
door wint overigens zijn betoog 
aan overtuigingskracht Hij maakt 
ook onderscheid tussen de joden 
in Nederland en de Nederlanders 
zelf, die weinig of niets deden om 
deze vervolging te dwarsbomen, 
alhoewel het tot protesten kwam 
en de Nederlandse bevolking vele 
joden kon verbergen en onttrek
ken aan de deportatie. Hij gaat 
evenmin de fouten van de joodse 
gemeenschap uit de weg, waar 
toch de Nederlandse joden on
graag Duitse joden hun heil in Ne
derland zagen zoeken, waarna de 
Nederlandse joden, op hun beurt 
op de vlucht moesten ervaren, 
hoe bitter het «onthaal» van vluch
telingen vaak IS, vooral wanneer 
het om gevluchte joden gaat die 
tot de bittere bevinding moeten 
komen als jood niet welkom te zijn, 
ook wegens het gevaar verbon
den aan het onderduiken. 

W a a r o m geen 

j o o d s ve rze t? 

In zijn Inleiding gaat Herzberg ook 
uitvoerig in op de vraag die door 
zeer velen werd gesteld: hoe 
kwam het toch dat de joden tij
dens de vervolging in het derde 
rijk geen of nauwelijks enige weer
stand hebben geboden. 

De auteur wijst er allereerst op dat 
er wel gevallen van lijfelijk verzet 
zijn geweest, o.a. te Amsterdam, 
waar de schrijver ooggetuige was. 

Uiteraard verwijst hij ook naar de 
opstand van het getto te War
schau, die dan toch organizato-
risch zeer goed in mekaar stak. Hij 
haalt verscheidene redenen aan, 
w.o. de voornaamste is dat aan
vankelijk en geruime tijd lang, de 
joodse gemeenschappen niet kon
den bevroeden wat hen te wach
ten stond, waardoor meteen geen 
voldoende solidanteit bestond. Wij 
citeren: «Voor een kollektieve akti-
viteit moet er eerst een kollektivi-
teit zijn. Deze ontbrak te enenma
le. Tussen de joden in de Europe
se diasfx>ra bestond geen enkele 
zweem van innerlijke samenhang 
en dit noch kultureei, noch p)olitiek, 
noch sociaal. Van een gemeen
schapsideaal kon al helemaal niet 
gesproken worden, integendeel 
als men hen bekeek, vielen hun 

onderlinge verschillen juist het 
meest op. En «verschillen» is nog 
maar een gematigd woord. Ze gin
gen vaak over in openlijk of verho
len vijandschap.» Er was dan ook 
geen bewustzijn van een geza
menlijke identiteit Deze verdeeld
heid is volgens de schrijver de 
hoofdoorzaak van de makke hou
ding van de joden. Ondertussen 
heeft de strijd om Israël bewezen 
dat de jood ook een goed soldaat 
kan zijn. En zelfs «een goed terro
rist» die efficient tegen de Britten 
kon optreden (maar dan vanuit 
een gemeenschapp)elijk gevoel 
van eigen identiteit en eigen weer-
baarhekj. De auteur besluit met te 
stellen dat er voor de joden maar 
één weg is: zich zelf te zijn. Onder
hand is verstaan dat zulks alleen in 
de staat Israël mogelijk i& 

Herzberg is een wijs en bezadigd 
man. Dit belet met dat hij vaak zeer 
pertinent neen kan zeggen wat 
veel moeilijker is dan ja te knikken. 

Deze seiektie is feitelijk één plei
dooi voor een eigen joods bewust
zijn, die in de diaspora onmogelijk 
ia Hoewel het onderwerp — de 
joden. Israël en alles wat daarmee 
om de hoek komt kijken — niet 
nieuw is weet Herzberg ons te 
boeiea Omdat hij een scherp 
waarnemer en analytkuis is, omdat 
Nj het vraagstuk van binnenin kan 

ADVERTENTIE . 

OM MILJOENEN TE WMNEN 
MOET U EENVOUDIG 

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

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

Laat het gduk u toelachen. 

benaderen. Tevens verstaat hij de 
kunst beknopt te zijn, ook wan
neer de verleiding groot is om 
door brede eruditie oeverloos uit 
te wijden. (SW) 

Em. Querido's Uügeverii - A'dam - 543 biz. 
Prijs FLe9. 

Het 
waarom 
van 
schrijven 
Onder de titel «Bij het schrijven» 
verzamelde T. Van Deel een aantal 
gegevens over het waarom en het 
hoe van het schrijven. De auteur 
schreef met zo maar een verzame
ling gesprekken, waarin «gepeild» 
wordt naar hun... vakantie of hob
by's, maar veeleer naar de diepere 
zin van het schrijven 
De schrijver stelt een reeks vra
gen hoe ontstaat een roman, welk 
verband is er tussen de schrijfwij
ze en het beoogde effekt, waarom 
kiest een schrijver een welbepaal
de vorm of juist geen bepaalde 
vorm, enz Hebben schrijvers wel 
een idee over het al dan niet over
komen van hun proza bij de lezer, 
enz.. 

Op deze vragen en antwoorden 
wordt met petieterig maar wel 
grondig en nauwkeung ingegaan 
De vragen vergden van de onder
vraagden een inspanning tot he* 
formuleren van hun gedachten, 
waarvan ze voordien blijkbaar zelf 
geen weet hadden Er komt een 
deel van hun onderbewustzijn 
naar boven en ze staan zelf ver
wonderd over hun bijdrage tot 
zelfkennis 
T Van Deel ondervroeg Willem 
Brakman, Jeroen Brouwers dn 
Vlaanderen goed gekend, ook al 
slaat hij soms de bal mis bij zijn be
oordeling van de Vlamingen), Ger-
rit Krol, Rutger Kopland en Jan 
Kuijper Ze hebben minstens twee 
dingen gemeen ze werden uitge
kozen door T Van Deel en ze wa
ren bereid, ons een kijk te gunnen 
in hun keuken Csw) 
125 biz Em Querido's Uitgeverij BV Am
sterdam De auteur publiceerde reeds drie 
eigen dichtbundels en twee bloemlezingen. 
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De eigen realiteit 

van Nicolaas Matsier 
«Onbepaald vertraagd» noemt 
men vliegtuigen die weliswaar op
gestegen zijn, maar met volgens 
schema geland, zonder dat men 
een indikatie kan geven van de 
duur van de vertraging In deze 
verhalen is er steeds wel iets dat 
in de lucht blijft hangen, iets dat te
gelijk een zuigende leegte en een 
grote spanning aan Matsiers pro
za geeft 
Op deze wijze worden vier verha
len, getiteld «Onbepaald ver
traagd», van de vierendertigjarige 
Nicolaas Matsier bij de lezer inge
leid In Nederland worden er rond 
literatuur, of wat daarvoor moet 
doorgaan, vaak polemieken ge
voerd Momenteel is dit ook weer 
het geval Nicolaas Matsier, hij 
schreef in 1976 verhalen onder de 
titel Oud-Zuid en leverde een bij
drage voor het uit zeven verhalen 
bestaande boekje «Het hard in het 
hoofd», IS redakteur bij het literaire 
tijdschrift De Revisor De mensen 
van dit tijdschnft worden, naar ge
lang de smaak van de criticus, om-
schreveri als aanhangers van lite
rair akademisme of nog «idealis
ten» In die laatste hoedanigheid 
worden ze onderscheiden van re
alisten 
Realisten bedienen zich van uit de 

werkelijkheid ontleende en pre
cies omschreven feiten en om
standigheden De idealist daaren
tegen benadert de werkelijkheid 
met een vooropgezet idee Hij be
oefent een gecompliceerd realis
me HIJ kijkt achter de feiten Hij 
ziet »meer» Zo iemand zou Nico
laas Matsier zijn 
Feit is dat Matsiers vier verhalen 

(Flatus vocis. Onbepaald ver
traagd. De minnema-vanaties en 
Esse est percipi) vlot lezen en ei
gen realiteiten scheppen Flatus 
vocis brengt het verhaal — in feite 
een detail uit het alledaagse — van 
de redakteur van een encyclope
die die jacht maakt op een hem 
door een professor beloofde bij
drage Die jacht wordt uiteindelijk 
het totale leven Alles gaat enn op 
Het pleit voor het schrijftalent van 
Matsier dat hij de onvoorbereide 
lezer blijvend kan boeien Hij ver
plicht je doodgewoon het verhaal 
uit te lezen Daann slaagt hij ook in 
de dne andere verhalen Inzender 
in zijn Minnema-vanaties Een 
dichter stuurt werk in naar een lite
rair tijdschrift Het wordt afgewe
zen HIJ blijft maar «materiaal» 
(geen dichtwerk) sturen, wordt al
maar nadrukkelijker en duidelijker 
afgewezen, maar blijft onophou
dend doorgaan Tot de dichter en 
de redakteur (Matsier) in feite in 
elkaar opgaan en onmisbaar wor
den in mekaars leven Matsier 
schept eigen werelden waann hij 
de lezer opneemt De bekwaam
heid daartoe is synoniem van te-
lent 

«Onbepaald vertraagd», vier verha
len van Nicolaas Matsier Uitgever 
Querido, 17,90 gulden. 

mN 
EIGEN TUIN 

Uniek handboek 
voor het 

«Tuinieren voor de Kost» 
in de vier seizoenen. 

Een uiterst praktische stap-voor-stap 
handleiding met meer dan 

500 gedetailleerde werktekeningen 
in kleur van de buiten te telen 

groenten, kruiden en fhiitsoorten. 

Van 8 mei tot 8 juni: 

Aktieprijs 
398 F 

(zolang de voorraad strekt) 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, v z.w Antweipen 

Adv. 105 

't Es al Ska wat de klok slaat 
Ska is het nieuwe modieuze 
woord voor wat eerder reggae 
was, maar in een nieuw Ideedje 
is gestoken. En na Raymond 
heeft ook Big Bil! op de trend 
ingepikt met een 
goedgevonden «'t Es kaa» 
(Polydor 2051-234), doelend op 
zowel de kou als de ska Een 
alliteratie die meteen ook een 
goeie zet is voor het ingaan 
van de zomer, en Armand «Big 
Bill» met zijn vernieuwde groep 
verdiend weer in de 
belangstelling plaatst 
Ommekant «Goe zot» is er 
voor de ambians. Maar niet 
enkel hij pikte in op de sfeer 
die de Selecter, Madness en 
onlangs nog «The Beat» aan 
aanstekelijke muziek de vroege 
jaren tachtig meegaven. Ook 
nieuwkomer «Die Polizei» van 
Jean Rousseau wordt met zijn 
nieuwe «Let's do the razzia» 
(op EMI) al volop op onze 
zenders gedraaid, en is in 
Brabant en Limburg al 
vaakgevraagde act geworden. 

Een negenmansformatie die als fi
nalist in Rock Rally 80 vonge 
maand vooral opviel door zijn mu
zikale kwaliteiten en geen eerste 
werd omdat dit dan ook voorrang 
kreeg op show en andere uiterlijk
heden Maar dus jongens die een 
muzikale toekomst voor de boeg 
hebben Ook wanneer na deze zo
mer de ska wellicht is uitgeteld zal 
het op de betere funktoer voor 
hen niet moeilijk zijn met een eer
ste elpee een gooi te doen naar in
ternationale erkenning Wij dui
men alvast 

WALTER VERDIN- ELPEE 

Een man die reeds heel wat achter 
de kiezen heeft, en startte met op
tredens in kleine cafes en jeugd
huizen met eigen muziek Tot plots 
de teaterwereld hem boeide Hij 
was medestichter van het gezel
schap Grasgroen dat onder meer 
de animaties verzorgde op Malie-
munt en voor het Festival van 

Vlaanderen. Hij legde zich toe op 
eigen muziekkreates en trad on
der meer dan op in 't Stuc te Leu
ven Een peiar maand terug maakte 
hij opzien met een eerste singeltje 
'Er IS lets', dat niet meteen de Brit
se reggae en ska naaapte, maar er 
een nieuwe dimensie aan gaf Een 
boeiende inzet van de jaren tach
tig en een nieuwe start die hij rus
tig opnam, want het was inmiddels 
weer hard werken aan een eerste 
elF>ee En deze, 'Qnema' getteld, 
IS nu uit Een plaat die in produktie 
van Paul Evrard en Stoy Stoffelen 
ongetwijfeld de moeite waard is 
en eindelijk weer eens iets nieuws 
op de Vlaamse sien brengt Tek
sten en muziek zijn natuurlijk van 
Walter zelf, en hoewel hij voor de 
trage nummers meer dan eens 
naar zijn verre kleinkunstachter-

gronden knipoogt en dan ook 
naar de muziek van Lieven nijgt 
brengt hij in zijn sneller werk wel
kom eigentijdse klanken Het inlei
dende 'Er IS /ets» en ook 'Zin om 
in de muur te kruipen' horen met
een tot het beste van de plaat om 
ook de jongeren aan te trekken, 
en ook 'Rok en rooi' in de new-
wave-funk, waann de schijf verder 
evolueert, mag er zijn De twee 
zachtere nummers «'tfe fi/n» en 
'Wat ik zie' om af te sluiten, bren
gen een welkome afwisseling Op 
de achterzijde is het dus modieus 
disco-funk geblazen en zowel 
'Chocolat dansant' als titelsong 
'Cinema' geven een goed beeld 
weer van wat zijn uitgebreide be
geleidingsgroep aan vakkennis in 
petto heeft Een naam als Jean-
Marie Aerts onder andere staat 
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Walter Verdin 

borg voor kwaliteit In het liedje 
'Voor Hildo' wordt het even weer 
stiller mijmeren, maar dan weer 
'Swingen' en fuivend afronden 
Vernieuwend dus, en alvast de 
moeite waard 

Rocky Burne t te en M a t c h b o x 

Dat Rock & roll stilaan oud word t 
voel je maar pas als je ontdekt dat 
de oude rakkers van toen veerti
gers en zelfs vijftigers zijn gewor
den Een van de legendansche fi
guren van toen heeft al een vol
wassen zoon die als Rocky Bur
nette zijn eerste wereldhit ver
diende Vader Johnny Burnette 
heeft Europa nooit kunnen ver
overen en zijn vroegtijdige dood 
beperkte ook zijn muzikaal nala
tenschap Dat zoonlief hier iets 
aan wil doen is overduidelijk in zo
wat zelfde stijl maakte hij zijn eer
ste hit «Tired of toeing the line», en 
ook meteen volgende elpee, te
recht «The son of Rock & rol!» ge
heten (op EMI) Een plaat die ech
ter eerder een zorgenkind blijkt te 
zijn daar er weinig echt relevante 
nummers op staan en alles wat 
over zelfde kam wordt geschoren 
Het stemgeluid van Rocky met tel
kens wederkerende en typisch 
Texaanse «Hiccough» verveelt na 
twee platenkanten Gelukkig staan 
er nog een paar treffers of zoals 
«Anywhere your body goes» of 
het Cochran getinte «Boogie 
man» 

Groep -Matchbox» met haar Roc
kabilly geeft in vergelijking heel 
wat meer voldoening, met een uit
gezochte klank die de vijftiger ja
ren nog meer benadert en met de 
country-getinte aanpak die de on-
ginele stijl goed nabootst Muziek 
die aanleunt bij de countryblue, 
mondharmonika inkluis, dan weer 
de tex-mexklank van Buddy Holly 
waardeert in ondermeer zijn eigen 
«Teil me how» en in «Rocking at 
the ntz» Een aanrader voor de 
vele liefhebbers en uiterst ge
schikt voor swingende tonen op je 
volgend zomers tuinfeestje 

Sergius 

galerij 
# Van 9 mei af exposeert de 
bekende Brugse kunstschilder 
Aime Van Belleghem zijn re
centste werk in het Stedelijk 
Koncertgebouw, SL-Jakob-
straat te Brugge Het is reeds 
lang geleden dat Aimé Van 
Belleghem nog met zijn werk 
uitpakte De huidige tentoon
stelling zal het enorme verschil 
tussen oud en nieuw — ook qua 
techniek — duidelijk maken Bij 
deze gelegenheid verschijnt te-
vans een luxueus album, geïl
lustreerd met autentieke kleu
renfoto's 

• «Leven onder de gaslan-
taam> ts het motto van de ten
toonstelling, die van 3 mei tot 15 
|uni plaatsheeft tn het Museum 
Arnold Vander Haegen. Veld-
straat 82 Ie Gent Deze tentoon
stelling wordt ^eorganizeerd 
door het Museum voor Indus
triële Archeologie en Textiel, 
dagelijks toegankelijk van 
9 u 30 tot 17 u 30 

\9 Gerrit Achterberg, foto-gra
fisch — Onder drukke belang
stelling IS de Brugse kunst
groep Kalliarte op 27 apnl H. te 
Brugge (Huidevettersplein) ge
start met een tentoonstelling 
gewijd aan de fotografische be
nadering van Gemt Achter-
bergs gedichten. Deze tentoon
stelling loopt nog tot 18 mei e.k. 
(van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u., 
in het Huidevettershuls) maar 
nu reeds mag verwacht dat het 
opzet en de uitwerking van de 
tentoonstelling ook elders be
langstelling zal oogsten. En, om
dat de beste hulde aan een 
dichter of schrijver het lezen en 
herlezen van zijn werken is, vra
gen we ons af of met de Achter
berg-benadering niet bewezen 
is hoe aan 150 jaar Guido Ga
zelle op een meer welspreken
de manier eer kon gegeven? 
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Club Brugge en Caje Ceulemans kampioen 
C l u b B rugge is weer l andskamp ioen . 
V o o r de zesde keer. Het s taat we l de
ge l i j k bu i ten tw i j fe l da t de bes te 
p loeg eers te e ind igde . De Brugge l i n 
gen legden we l niet de v o o r h e e n ge
b ru i ke l i j ke g lans in hun p res ta t ies , 
maar hun tak t i sch mees te rschap — 
een ve rd iens te van t ra iner Gr i j zen-
hou t of een gevo lg van de e rva r ing 
van een s te l rou t in ie rs in ve rded ig i ng 
en m iddenve ld? — was o n o m s t r e 
den. He t is vee lzeggend dat de W e s t 
v l am ingen uit geen enke le t o p w e d 
s t r i j d ve r lo ren . Z i j wonnen b i j S tan 
da rd , Lokeren en Ander lech t . 

Na de kater 
Club Brugge zweette tijdens het seizoen 
78-79 water en bloed. Negen maanden na 
mekaar beleefden de blauw-zwarten the 
day after the night tiefore Drie geweldige 
seizoenen trokken diepe sporen. De suk-
sessen (drie landstitels, twee Europese be
kerfinales) eisten tol De batterijen werden 
afgeladen. Volledig. Happel kraste op en 
Club slaagde er zelfs niet in zich te kwalifi
ceren voor de Uefacup Einde seizoen 
werd trainer Beres opgezegd. Han Grij-
zenhout werd aangetrokken. Hij liep 

school bij Ajax onder Rinus Michels. Hij 
werkte bij Cercle Brugge en Lokeren. Met 
wisselend sukses. 

De Nederlander had geluk. Hij trof een of)-
nieuw eerzuchtige spelersgroep. Boven
dien hunkerden twee Belgische internatio-

• ONWAARSCHIJNLIJK - Zater
dag spelen twee Londense klubs in een 
uitverkocht Wembleystadion (100.000 
kijkers) om de FA Cup. Tweedeklasser 
West Ham tegen eersteklasser Arse
nal. Twee klubs met een rijk verleden. 
West Ham was de klub van de legenda
rische Bobby Moore. West Ham won 
ook de eerste Europacup voor beker
winnaars en het verloor ooit de finale 
om dezelfde beker tegen. Anderlecht 
West Ham versloeg in de halve finale 
eersteklasser Everton. 
Arsenal rekende in de halve eindstrijd 
af met landskampioen Liverpool. Vier 
wedstrijden waren er nodig om beide 
klubs van elkaar te scheiden. Viermaal, 
werd in uitverkochte stadions gevoet
bald. Matchen vol opwinding en sensa
tie. Arsenal won de vierde match, die in 
Coventry werd gespeeld, uiteindelijk 
met 1—0. Een doelpunt van Brian Tal
bot, een geweldige middenvelder die 
zwoegt in de schaduw van de getalen
teerde Lian Brady. Arsenal was in de 
voorbije jaren de Engelse cupploeg bij 
uitstek. Het speelt zaterdag zijn derde 
cup final in successie. Het kwalificeer
de zich voor veertien dagen ten nadele 
van het Italiaanse Juventus voor de 
eindstrijd om de Europacup II die 
woensdag eerstkomend op de Heizel 
zijn beslag krijgt Arsenal-Valencia. De 
Engelse bekerkompetitie brengt jaar
lijks het bewijs van de onwaarschijnlij
ke kracht van het Brits voetbal. Het is 
helemaal geen verrassing wanneer een 

tweedeklasser een eersteklasser uit
schakelt Het is doodgewoon wanneer 
een tweedeklasser doordringt tot de fi
nale. Indien West Ham ooit de finale 
mocht winnen zal dan ook niemand 
achterover slaan van verbazing. In En
geland is de afstand tussen de lands
kampioen en de vijftiende gerang
schikte in de tweede klasse kleiner dan 
die tussen Club Brugge «n. Antwerp, 
Beerschot of Berchem. Om maar iets 
te noemen. Mateloze inzet taktische 
tucht en ijzeren fysiek overbruggen ge
regeld het verschil in talent 

• PIRONI — De Fransman Didier Pi-
roni heeft te Zolder de Grote Prijs van 
België formule-I gewonnen. De Austra
liër Alan Jones was tweede. Er was, zo 
wordt verteld, een massa volk op de 
omloop van Terlaemen. Er zijn er die 
spreken over 50.000 en anderen over 
70.000 toeschouwers. Belangrijke in
formatie vonden wij in een voorbe
schouwing van Luc Van Loon in het 
• Belang van Limburg». Hij vernam dat 
één toeschouwer op twee normaliter 
uit het buitenland afkomstig is. Uit 
Frankrijk, Duitsland of Nederland. Als 
we daar rekening mee houden moeten 
we «bekennen» dat er slechts 25.000 
tot 35.000 Belgische kijkers in Zolder 
waren. Waaruit blijkt dat er gelukkig 
nog veel mensen met gezond verstand 
in dit land wonen. Want sport kunnen 
wij het bezwaarlijk noemen. En specta
culair is voor ons iets anders. 

Didier Pironi 

De drijfveer voor het publiek is al jaren 
dezelfde: hopen dat één of andere pi
loot zich in de vernieling rijdt Gewel
dig kijkstuk is dat! 
De Vlaamse televisie verleent anders 
mild medewerking aan het gebeuren. 
Voor geen ander sportevenement 
wordt een soortgelijke inspanning ge
leverd (middelen en mensen). Wij zou
den de kijkcijfers wel eens willen zien_ 

• TESTMATCH - Het ziet er naar uit 
dat Avanti Lebbeke en Neerpelt een 
testmatch zullen moeten spelen om uit 
te maken wie nationaal handbalkam
pioen wordt Beide klubs bleven over
eind in hun laatste moeilijke wedstrijd. 
De degradatieproblemen zijn opgelost 
Flemalle, ooit een autoritair landskam
pioen en Duffel spelen volgend sei
zoen een trapje lager 

• GEOPEND — Vorige week werd de 
Belgische voetbaltransfermarkt ge
opend. Wij houden u op de hoogte. Niet 
over «namen». Wel over «waanzinnige» 
prijzen. 41.000.000 voor Vandenbergh. 
20.000.000 voor Devrieze (RWDM) en 
Anderlecht betaalde al 4.000.000 voor 
invallersdoelman De Jongh van Ware-
gem_ 

• ZESDE — De Belgische nationale 
volleybalploeg is slechts zesde geëin
digd in het Westeuropese kampioen
schap. De Belgen begonnen nochtans 
sterk en men hield zowaar rekbning 
met hun titelkansen. Andermaal echter 
leed het spel van de Belgen onder ge
brekkige voorbereiding en slechte be
geleiding. De drie laatste wedstrijden, 
tegen Frankrijk, Nederland en Finland, 
gingen verloren wegens falende fysiek 
en onenigheid. De Belgische federatie 
slaagde er immers in de ploeg een trai
ner op te dringen waar geen speler wil
de in geloven. Maar dat is geen nieuws 
meer De volleyballiefhebbers zijn 
soortgelijke toestanden al jaren ge
woon. Zodat duidelijk is dat voorzitter 
Voicke veel «wil» maar blijkbaar weinig 
«kan» veranderen. 
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nalen naar de definitieve doorbraak. Wal
ter Meeuws en vooral Caje Ceulemans. 
Club speelde een b)ehoorlijke heenronde. 
Vierentwintig punten uit zeventien wed
strijden. Clubs regelmaat werd evenwel 
overtroffen door het brio van Lokeren. De 
Waaslanders puurden achtentwintig pun
ten uit de heenronde en schenen stevig op 
weg naar een eerste landstitel. Lubanski, 
Larssen, Gudjohnsson, Bett, Verheyen. Te
veel ijver en talent om nog te achterhalen. 
Het verkeerde evenwel. Lokeren stortte 
ineen. Kwetsuren. Zenuwen in de kleed-
en in de bestuurskamer Het Beverense 
epos kon met herhaald worden. 
Twee ploegen speelden een geweldige te
rugronde: Club Brugge en Standard. De 
Bruggelingen bouwden hun suksessen op 
Caje Ceulemans. De voorganger van Er-
win Vandenbergh bij Lierse kwam in de 
voorbije kompetitie tot volle ontplooiing. 
Hij scoorde de helft van de goals van Club. 
Hij werkte alle wedstrijden negentig minu
ten lang. Hij draafde de beste verdedigin
gen op de knieën. Het is de verdienste van 
Club Ceulemans na het einde van het vori
ge seizoen niet te hebben afgeschreven. 
Het in Caje geïnvesteerde kapitaal brengt, 
weliswaar verlaat, de hoogste intrest op. 
Daarnaast zette ook Walter Meeuws zich 
door. De Gierlenaar beleefde een moeilijk 
seizoenbegin. Grijzenhout turnde de libero 
van de nationale ploeg om tot een bruikba
re, en offensief vaak erg gevaarlijke, mid
denvelder voor Club. 
Met enige fantazie mag men dus stellen 
dat Club Brugges zesde landstitel in de 
provincie Antwerpen werd «weggekocht»: 
Ceulemans, Meeuws en de routiniers Bas-
tijns en Leekens. 

27 op 32 

Uit een geweldige tweede ronde puurde 
Club vooralsnog 27 punten. Evenveel als 
Standard dat van erg ver terugkwam en 
lange tijd de indruk wekte de titel te kun
nen binnenhalen. Zowel Club als Standard 
kunnen op de slotdag van de kompetitie 
een rekord vestigen en 29 punten op 34 
behalen. Dat zou nog straffer zijn dan Lo
keren in de heenronde vermocht 
In zijn beste momenten deed Standard 
ovengens terugdenken aan het machts-
voetbal dat Club voor enkele jaren onder 
Happel produceerde. De Luikenaars kon
den hun krachtsontplooiing evenwel niet 
met genoeg talent stutten. Hun schitteren
de terugronde levert fien evenwel een 
tweede plaats op. Het moet jaren geleden 
zijn dat de Rouches, die de voetbalkoorts 
in Luik weer fel deden stijgen, nog zo hoog 
eindigden. Het krachtvoetbal heeft Club 
Brugge anders definitief ingeruild voor tak
tisch meer doordacht, en bijgevolg minder 
nadrukkelijk overheersend, voetbal. De ri
sico's worden meer geschuwd. De kijker 
wordt minder begeesterd. Maar daar heeft 
men in het hedendaags voetbal maling aan. 
Het resultaat en de recette. En daarmee 
uit 

Die recette liep anders gevoelig terug op 
Anderlecht Van de Brusselse topklub blijft 
sportief bekeken niets meer over. Puin. De 
trainer vliegt. Zoals gebruikelijk. Ivic komt 
Wonderdoktoor voor één jaar. Voorzitter 
Vanden Stock zal de spelersmarkt beheer
sen. Dat staat vast. Maar wij durven betwij
felen of het zal volstaan. Anderlecht is An
derlecht niet meer. Noch op het veld. Noch 
in het beleid. De chaos grijpt almaar wilder 
om zich heen. En de enige man die sportief 
orde op zaken zou kunnen stellen zit in de 
bureaus van de KB VB: bondssekretaris 
Albert Roosens. 
Voortijdig werd ook uitgemaakt dat SC 
Charleroi Hasselt vergezelt naar tweede 
klasse. Onwaarschijnlijk. Een klub met een 
potentieel van 15.(X)0 kijkers wekelijks. 
Wat voor beleid wordt daar gevoerd? 

8 MEI 1080 



% 

I « • • • I 

zo ZIET DE VU HET 

Beschaafd spreken.... 
In een gezonde volksgemeen
schap moet er wisselwerking en 
zinvolle wederkerigheid bestaan 
tussen enkeling en gemeenschap. 
Zó luidt één van onze kongres-re-
soluties. Dit vlotte kontakt is na
tuurlijk maar mogelijk als men me
kaar «verstaat», als men dezelfde 
taal spreekt, in ons geval de be
schaafde omgangstaal. 

«Neder lands van nu» 

con t ra «Links» 
In het links-socialistisch blad 
'Links' werd onlangs een bijdrage 
gepubliceerd waarin de stelling 
verdedigd wordt dat het dialekt 
dient bevorderd... uit resp)ekt voor 
«de arbeider» en voor de arbei-
dersdemokratie. De beschaafde 
omgangstaal zou een «elitair» ver
schijnsel zijn van «hooggeleerde 
citoyens». Deze beschaafde om

gangstaal zou door de «upper ten» 
gebruikt worden om zich van het 
plebs te distantiëren. Het naboot
sen van de onderdrukkende klas
se door beschaafd te spreken zou 
afbreuk doen aan de klassenstrijd. 
Het gebruik van de beschaafde 
taal zou een vorm zijn van voort
gezette slavernij van het proleta
riaat «Nederlands van Nu», het 
tijdschrift van de Vereniging Alge
meen Nederlands, heeft prompt 
gereageerd tegen deze nonsens. 
De «gewone mensen» van een 
volk zullen nooit met mekaar kun
nen overleg plegen over hun be
langen en in de maatschappij nooit 
hogerop geraken dan hun ge
zwets in het dorpscafé, indien ze 
de algemene omgangstaal niet 
vlot kunnen hanteren. Om hogere 
funkties te ambiëren is de stan
daardtaal nodig. Het is dus een de-
mokratische opgave de vlotte ken

nis van de standaardtaai te bevor
deren. 

En w i j dan? 
Als volksnationalisten hebben wij 
de taak onze kulturele volkskracht 
op te voeren en het onderwijsbe
leid en de volksopvoeding in die 
zin te bepalen. Als volksnationalis
ten hebben wij in ons persoonlijk 
leven de konsekwenties van onze 
ideologie te aanvaarden en bijge
volg beschaafd te spreken waar . 
het hoort Het is een pseudo-de-
mokratisme (cfr. Links) het dialekt 
te gebruiken waar het niet thuis 
hoort nl. in het openbaar leven en 
in vergaderingen. 
De algemeen beschaafde om
gangstaal is in Vlaanderen nog 
niet aan wal. De mode het dialekt 
op het voetstuk te hijsen om «in» 
te zijn hebben wij af te wijzen. 

M. Van Haegendoren 

Voetgangers en rentevoeten 
aan de orde Gemeenteraad Antwerpen 

« Voetgangers hebben het in onze stad 
niet gemaftttelijk' was de aanhef van 
een interpellatie gehouden door Anita 
Viaene op de gemeenteraad van 21 
april. Daarmee vestigde zij de aan
dacht op een nijpend probleem In de 
grootstad. Vooral bij het oversteken 
van de leien komen heel wat bejaar
den, gehandicapten, ouders met kin
derwagens voor situaties te staan 
waaruit duidelijk blijkt dat de voetgan
ger enigszins stiefmoederlijk behan-
deldvwordt 

Weliswaar stelde de Interpellante, dat 
door het plaatsen van verkeerslichten, 
het aanbrengen van zebrapaden en 
het verlagen van de boordstenen er 
reeds naar gestreefd wordt hulp te bie
den aan de voetgangers. Doch voor 
het oversteken van de leien met een 
breedte van ongeveer 52 meter moet 
men over een stel zeer gezonde be
nen beschikken want met de beschik
bare 40 sek. heeft men niet teveel tijd 
deze kunsttoer te verwezenlijken. Ani
ta Viaene verwees naar de talrijke 
klachten zowel van individuen als van 
wijkkomitees uit de Isetrokken buurten 
en vroeg of men toch niet even zou 
denken aan een afzonderlijke signali-
zatie voor de zijbanen, in die zin dat de 
groenperiode voor de voetgangers op 
deze rijbanen zou verlengd worden. 
Verder pleitte zij voor het plaatsen van 
verlaagde boordstenen over de gehele 
lengte van de overstapplaatsen. 

Zij besloot haar tussenkomst als 
volgt: 'Daar de voetgangers bij slecht 
weer en kou onbeschermde wegge
bruikers zijn, en zij niet over georgani-

zeerde drukkingsgroepen beschikken 
zoals de autogebruikers, hebben wij 
de plicht oog te hebben voor die pro
blemen. Ik zou er dan ook bij het sche-
penkollege nog eens willen op aandrin
gen, een oplossing voor dit probleem 
te onderzoeken. Ik ben ervan over
tuigd dat heel wat Antwerpenaars er 
heel dankbaar zullen voor zijn.' 
De dienstdoende burgemeester Gel
dolf wees er in zijn antwoord op dat de 
leien onder het beheer van het ministe
rie vallen en dat er reeds gedokterd 
werd aan de signallzatie. Toch beloof
de hij de nodige aandacht van het 
schepenkollege voor dit nijpend pro
bleem. 

Deze interpellatie was het einde van 
een vrij lange zitting van deze gemeen
teraad waarin de VU zich zeker niet 
onbetuigd liet en waarin wij ondermeer 
een tussenkomst van H. de Bruyne no
teerden i.v.m. twee leningen die de 
stad aangaat bij het Gemeentekrediet 
H. de Bruyne wees erop dat de rente
voet niet werd bepaald. Men werkt 
met de rentevoet van de dag en in het 
licht van steeds stijgende uitzonderlijk 
hoge rentenvoeten die nu worden toe
gepast krijgen wij hier zeer dure lenin
gen. Spreker vroeg zich dan ook af 
waar het naartoe moet met de onder
geschikte besturen als er alzo een aan
zienlijk deel van de financles reeds 
voor jaren worden vastlegd. De VU 
onthield zich dan ook bil deze punten. 

De schepen van financiën kon al
leen maar vaststellen dat de toestand 
vooral voor de grote steden zoals Ant
werpen, Gent en Luik vrij somber 
wordt en hij deed dan ook een oproep 

tot de volksvertegenwoordigers en se
natoren mede te helpen om tot een op
lossing te komen. -
Een wel te vermelden feit over de zit
ting van 21 april is dat na de op)ent)are 
zitting, die eindigde na 22 u., de gehei
me zitting tot ruim na middemacht de 
raadsleden in vergadering hield. In 
deze geheime zitting werd het sche
penkollege verpletterend in de minder
heid gesteld toen zij een personeelslid 
met de strengste sanctie wou bestraf
fen. 28 raadsleden zegden nee, 14 ja 
en 2 blanco. Een tweede personeelslid 
was minder fortuinlijk en na een vrij 
zware diskussie waarin dd. burge
meester Geldolf al zijn gewicht legde 
haalde het kollege het Voor de Ijehan-
deling van een derde zaak vond men 
het toen wel wat laat en nadat men be
klaagde verzekerd had dat de zwaar
ste sanktie niet zou toegepast worden 
besloot men deze zitting die wel een 
unicum werd in de annalen van de raad 
zowel voor wat betreft de duur als 
voor de toch wel erg verschillende 
strafmaten voor drie vrijwel analoge 
gevallen. B.L 

vu-Landdag 
uitgesteld 
Door de onzekere politieke 
toestand van de laatste we
ken Is de geplande VU-
Landdag (voorzien op 1 juni) 
uitgesteld. Hij wordt ver
schoven naar een zondag in 
het najaar van 1980. 

akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de Uni
versitaire Instelling Antwerpen werft aan (voor 
indiensttreding in 1980 en voor de wervingsreserve) -. 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN 
D diploma van gegradueerde verpleegkundige bezitten, 
D minstens twee jaar ervaring hebben op 1 mei 1980 als 
gegradueerde verpleegkundige, D een getuigschrift van 
postgraduate kaderopleiding bezitten of dit binnen de 
2 jaar na aanstelling behalen. 

SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE 
D diploma van gegradueerde verpleegkundige bezitten 
(specialisatie; sociale verpleegkunde), G minstens 1 jaar 
ziekenhuiservaring is vereist 

MEDISCH FOTOGRAAF(E) 
D diploma of gehomologeerd getuigschrift bezitten van 
- gegradueerde in de fotografie of - Hoger Secundair 
Technisch Ondenwijs - richting fotografie, ü ervaring strekt 
tot aanbeveling. 

Algemene aanwervingsvoorwaarden: 
1. De Belgische nationaliteit bezitten. 
2. Bij eventuele indiensttreding beschikken over: 
2.1. een bewijs van goed gedrag en zeden. 
2.2. een getuigschrift waaruit blijkt dat men voldoet aan de 
militieverplichtingen. 
3. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
4. In het bezit zijn van het vereiste diploma of getuigschrift, 
afgeleverd door een nederlandstalige inrichting opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van 
regeringswege samengestelde examencommissie. 

Kandidatuurstelling: 
1. De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe 
bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aangete
kend overgemaakt te worden aan het Akademisch 
Ziekenhuis Antwerpen - uiterlijk op vrijdag 23.05.80 -
Dienst Personeel - Aanwerving en Beheer, Wilrijkstraat 10, 
2520 Edegem. 
Dit dokument dient men aan te vragen bij deze dienst, 
(eventueel tel. 031/29.11.11, toestel 1170 of 1181). 
2. De preselektieproeven zullen plaats hebben op 
zaterdag 31.05.80 in de voormiddag. 
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ANTWERPEN 

KflL€nD€R 
MEI 
9 KONTICH-WAARLOOS: Vujo-fuif in zaal Trianon, Ooststaties-

traat Inkom: 39 fr. Discot>ar Idefix. 

10 BORGERHOUT: Meiklokjesbal in zaal «Pax>, Sterlingerstraat 80. 
Om 21 uur met het orkest -The Spiders». 

10 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jaarlijks bal om 20 u. 30 in het GikJen-
huis. Inkom; 60 fr. 

11 LICHTAART: St-Maartensfonds. Lode Van Dyck-herdenking. Ver
zameling om 15 u. 30 aan de poort van het kerkhof te Uchtaart 
Daarna samenzijn in de «Kapellekeshoef». 

14 KONTICH: Gespreksavond 150 jaar. Om 20 u. in tokaal Ateazar, 
11, Mechelsesteenweg 90. 

14 GEEL: arrondissementeel bal in de stadsfeestzaal met viering 20 
jaar VU-Tumhout Orkest De Castello's. 

16 WOMMELGEM: Luisteri^roeg VUJO stelt voor: de groep «Het 
muziekske». Volksdansbegeleiding, oude volksliedjes op originele 
wijze. Om 20 uur in Den Klauwaert, Dasstraat 23. Inkom gratis. 
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GOM-projekt te St.-Kat.-Waver 
en geluidshinder 
Om de uitvoering van het GOM-projekt (Gewesteli|ke Ontwikkelingsmaat
schappij) te St-KaL-Waver mogelijk te maken, heeft men in het hartje van deze 
gemeente aanleunend bij de veilingen een uitgebreide zone tuinbouwgrond 
onteigend om er opslagplaatsen voor de Noordnatie te kunnen oprichten 
Eerst door de plaatselijke overheid voorgesteld als een onteigeningsplan voor 
een industrieterrein met ambachtelijk karakter bleek weldra dat men er te 
doen had met een milieuhinderende inplanting Zodra dit kon aangetoond wor
den, heeft de VU/St-Kat-Waver onder impuls van volksvertegenwoordiger 
Joos Somers en provincieraadslid Hilda Uytterhoeven zich verzet tegen deze 
plannen die echter de bescherming genoten van de kopstukken van de CVP 
uit dit landelijk gebied Als gevolg van de VU-aktie werd het onteigeningsplan 
aanzienlijk verkleind, maar de inplanting kon met worden tegengehouden 

In het belang van de plaatselijke 
bevolking? 

De betrokken bevolking v\/erd door de 
aktie tegen het GOM-projekt duidelijk 
gemaakt dat men op langere termijn 
geen voordeel kan halen uit onteige
ningen, die heel wat land- en tuinbouw/-
grond laten verloren gaan, waardoor 
tal van mensen werkloos worden Te
vens werd de groenzone Breckpot in 
zijn waarde aangetast terwijl ook de 
aktiviteiten van een kleiwinnmgsbedrijf 
zouden afgebouwd worden Erger 
werd het toen men vaststelde dat de 
aanleg van een verkeersweg (verleng
de afrit van de El O of de langzaam vor
derende nngsluiting rond Mechelen) 
samen met een aftakking van een 

spoorweglijn naar de industriezone toe 
en de bedrijvigheid aldaar het plaatse
lijk leefmilieu ernstig zullen storen 
Hierdoor wordt de woonzone rond de 
Vestinglaan en een woonmplanting 
van de maatschappij Kleine Landei
gendom (St-Kat-Waver Centrum) be
dreigd door ernstige geluidshinder 
De gigantische kunstwerken om de 
wegenbouw en de spoorwegverbin
ding te verwezenlijken schaden nu 
reeds het uitzicht van het landelijk mi
lieu terwijl de groenzones van het 
vroegere militair domein en Heys-
broeck grotelijks aan het GOM-projekt 
werden opgeofferd 

Parlementaire tussenkomsten 
Via parlementaire weg heeft kamerlid 

Joos Somers tal van initiatieven geno
men om erger te voorkomen en de 
voorziene last zoveel mogelijk te be
perken Zo heeft hij aan de minister 
van Openbare Werken uitdrukkelijk 
gevraagd of er op het grondgebied 
van St-Kat-Waver ter afscherming 
van de woonwijken een geluidsweren-
de talud kan opgencht worden zoals er 
een op zijn verzoek langs dezelfde 
baan op het grondgebied Mechelen 
ter afscherming van de woonwijk Ot-
tertieek werd gerealizeerd Verder 
wenst hij ook te weten welke de plan
nen zijn betreffende het verbindings-
trace van deze baan naar de veiling toe 
met de geplande maar betwiste weg 
Mechelen-Heist-op-den-Berg 

In zijn antwoord deelt minister Mathot 
mee dat hij aanneemt dat de woonwij
ken te St -Kat -Waver buiten de direkte 
invloedssfeer van het geluid vallen en 
dat er daarom geen voorzieningen te
gen eventuele geluidshinder worden 
overwogen Verder verklaart de minis
ter dat de verbinding met de geplande 
weg Mechelen-Heist-op-den-Berg zal 
geschieden konform met de schikkin
gen van het door KB goedgekeurd 
gewestplan Mechelen 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers stelt hierbij vast dat inzake de uit

bouw van de wegeninfrastruktuur 
rond Mechelen geen eensgezindheid 
bestaat tussen de verscheidene in
stanties en dat een ruim deel van de 
bevolking om diverse redenen zich ge
schaad weet Daarom is hij van mening 
dat alleen een ruim overleg tussen de 
verscheidene groepen en een onder
zoek met o m «heanng» een passende 
oplossing kunnen mogelijk maken Te
vens meent hij dat de uitspraak van mi
nister Mathot in tegenspraak is met 
vroegere verklaringen waann hij mee
deelde dat de wegeninfrastruktuur tus
sen het Mechelse en Heist-op-den-
Berg opnieuw in onderzoek zou geno
men worden Men zou de uiteindelijke 
tracés in dit gebied na konsultaties van 
allerlei instanties laten vastleggen door 
de deelregenng van het Vlaamse Ge
west en met langer vasthouden aan de 
weguitstippeling op het gewestplan 

St.-Kat-Waver: proefterrein voor 
milieuzorg? 

De voltooiing van de verkeersweg en 
de spoorisaan te St-Kat-Waver is 
voorzien voor september 1981 De mi
nister van Volksgezondheid en Leef
milieu L Dhoore deelde aan ons ka
merlid mede dat er van mogelijke ge

luidshinder voor de Katelijnse woon
gebieden nog geen preciese gege
vens voorhanden zijn Er werden wel 
metingen naar geluidshinder uitge
voerd door het Instituut voor Hygiene 
en Epidemiologie Na de beëindiging 
der werken zullen nieuwe metingen 
gedaan worden ten einde de verho
ging van de geluidsniveau's en de 
eventuele hieruit voortvloeiende hin
der te kunnen evalueren 

Uit dit antwoord meent Joos Somers 
af te leiden dat men nog met weet wat 
de eventuele gevolgen van het GOM-
projekt voor de bewoners zijn en dat 
de inplanting van de zogenoemde in-
dustnezone te St-Kat-Waver kan be
schouwd worden als een «proefter
rein» om wat meer te weten te komen 
over de invloeden van industriële in
plantingen op een landelijk woonge
bied Men kan begnp opbrengen voor 
de moeilijkheden van de minister van 
Volksgezondheid en Leefmilieu, die op 
dit ogenblik over te weinig gegevens 
beschikt om passende maatregelen te 
treffen, maar kamerlid Somers t)e-
schouwt het al onontkoombaar dat 
men nadien op basis van de beloofde 
metingen de nodige werken zal uitvoe
ren om elke geluidshinder uit te scha
kelen 

HET LEVENDE 
W A T E R 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönisstemer Sprudel». 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl^ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v<raarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

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

kanalen. 

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

vu-Hoboken 
riep leden samen 

In zijn openingswoord loofde afde
lingsvoorzitter, Joachim Gerio, de se-
naatsfraktie voor de vaak moeilijke, 
maar des te hardnekkigere strijd tegen 
de noodlottige gewestvorming van de 
ex-regering-Martens Hij zette tevens 
letterlijk onze sympatieke senator Hek
tor De Bruyne in de bloempjes en be
nadrukte hoe WIJ in Hoboken en elders 
steeds op deze onvermoeibare man 
een beroep kunnen doen 
Senator De Bruyne wist vervolgens de 
aanwezigen te boeien door zijn weer
gave van de politieke toestand Met 
zijn duidelijke schets over bepaalde 
Franstalige senatoren kon hij de verga-
denng beslist overtuigen dat we ons 
meer dan ooit moeten inzetten om het 
radikale Vlaams-nationalisme uit te dra
gen bij onze vriehden, werkmakkers, 
buren, enz 

Na het werkingsverslag 1979 door 
Fonne Griek, gaf Clem De Ranter een 
duidelijke uiteenzetting over de ziekte-
verzekenng en in het biezonder over 
VLAMAT 

Wanneer fraktieleider, Fonne Cnck, 
ten slotte een algemeen verslag van 
de VU-werking in de Hobokense ge
meenteraad had gegeven, werd bij een 

hapje en een slok nog gezellig nage
praat De aanwezigen werden door de 
mandatarissen uiteindelijk nog vergast 
op fruitvla Ze verzekerden ons bij een 
volgende gelegenheid opnieuw van de 
partij te zijn 

IJzerbedevaart 1980 
Het afdelingsbestuur besloot zich op
nieuw in te zetten om een gezamenlij
ke verplaatsing naar Diksmuide moge
lijk te maken Wie hienn tielang stelt 
neemt best voor 15 juni kontakt met 
een van de bestuursleden of beter nog 
telefonisch met Jos Van den Nieuwen
hof 272848 

800 jaar Zwarte God 
te Hoboken 
In de historische optocht van zondag, 
21 september zal de Vlaamse Knng 
«Jan Peeters» zijn medewerking verle
nen 
De organizatoren verzochten een aan
tal mensen om mee op te stappen Mo
gen we de bereidwilligen verzoeken 
zich te melden in het Vlaams Nationaal 
Centrum tel 27 72 78 of rechtstreeks 
bij de voorzitter van de Jan Peeters-
knng, A Besbrugge tel 275987 

Gemeente 
Borgerhout 
Vorming van een wervings
reserve voor 

— Schoolinspekteur 
(man of vrouw) 

— Verpleger(ster) 
voltijds en deeltijds 

— Polltieageat(e) 

— Redderister) 
— Werkman/werkvrouw 
— Schoomnakerlster) 

deeltijds 

Inlichtingen-
Sekretanaat ten gemeentehuize 
(tel 369900) 

Aanvragen aangetekend toezen
den aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Moor-
kensplem 1, Borgerhout, vóór 21 
mei 1980. 

Adv-112 

VU-Edegem 
besprak omstreden 
sociologisch 
onderzoek 
Het bestuur van VU-afdeling Edegem, 
in spoedvergadenng bijeengekomen, 
besprak het omstreden sociologisch 
onderzoek bij 400 schoolkinderen van 
de gemeente 
Het bestuur nam kennis van het ver
slag van de jongste gemeenteraadszit
ting en drukte zijn tevredenheid uit 
over de degelijke interpellatie van de 
VU-fraktie 
Het VU-bestuur stelt dat het onder
zoek een flagrante aanslag op de pn-
vacy t)etekent zowel omwille van de 
aard van de vragen als omwille van het 
nominatief karakter van de enquête, 
die bovendien gebeurde buiten mede
weten van de ouders 
Het bestuur stelt bovendien vast dat 
de betrokken schepen, mevrouw 
Aerts-Lietaer, van gans deze zaak op 
de hoogte was en mets ondernomen 
heeft om dit te voorkomen Het be
stuur stelt dan ook deze schepen van 
onderwijs en sociale zaken verant
woordelijk voor deze onaanvaardbare 
praktijken en meent dat — volgens de 
riormen van onze rechtsstaat — deze 
schepen onmiddellijk ontslag dient te 
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VUJO-Borgerhout houdt studiedag 
VUJO-Borget+iout organizeert in sa
menwerking met het Dosfelinstituut 
een studie- en vormingsdag waar ook 
meningen van de aanwezigen aan bod 
komt 

Onderwerpen: 1. Energiebeleid vóór 
en na de staatshervorming, ook kern
energieproblemen, olieproblemen, 
steenkoolontginning en alternatieve 
energievormen zullen eventueel be
handeld worden. 2. Ekonomische ont
wikkeling in Vlaanderen vóór en na de 
staatshervorming. De werkloosheid en 
in het biezonder de jeugdwerkloosheid 
zal de volle aandacht krijgen. 

De studiedag gaat door op zaterdag 
10 mei 1980 om 9u. 30 (Einde rond 
17 u. 30). In de refter van de meisjes
school Arthur Matthijslei te Borger
hout (Boelaarpark). 

Wat kost het? 150 fr per deelnemer 
Cagenda en studiewijzer inbegrepen). 
Hoe inschrijven? Storting op rek. nr. 
407-3052891-96 van de KB met ver
melding «Studiedag Vujo». Telefone
ren op één van de volgende nummers: 

VU-sekretariaat tel. 35.36.58; 
Naeyaert-Hebbellnck tel. 22.47.95. 

Kursusleiding: Walter Luyten. 

Gemeente 
Ekeren 
Voor de maanden juli en augus
tus 1980 zijn plaatsen van tijde
lijk toezicht(st)er vakant op de 
Ekerse speelparken. 
Aanvragen vergezeld van de no
dige bewijsstukken, zoals getuig
schrift van gedane studies en be
wijs van goed zedelijk gedrag, 
dienen toe te komen bij het Kol
lege van Burgemeester en Sche
penen uiterlijk op 20 mei 1980. In-
lichtingten zijn te bekomen op het 
gemeentehuis, dienst Maat
schappelijke Werken. . . 

^^ ' Adv. 110 

Niet alleen de Amerikanen maar 
vooral de Belgische regering 
is verantwoordelijk 
voor werk in eigen streek 
Door onze sociaalvoelende, volksnationale lotsverbondenheid hebben wij ons 
solidair gevoeld met de nood van de Sylvania-arlieiders en zijn wij mee opge
stapt In de betoging van zaterdag, 26 april t« Tienen. 
Juist omdat een belangrijke groep artraiders en bedlenden in grote nood ver
keren, moet hun probleem in alle duidelijkheid gezien worden om alzo de beste 
oplossing na te streven. 
Daarom hebben wij ons tijdens die betoging volgende bedenking gemaakt De 
massa betoogde om de Amerikanen (en ander* buitenlanders) te verplichten 
met hun kapitaal (— bedrijf) in Tienen te blijven Dat was de hoofdtoon van de 
betoging, doch helaas, dit is toch een b««lj« naast de kwestie. 

Wellicht klinkt ons antwoord ietwat 
brutaal en hopen wij niet verkeerd te 
worden begrepen, maar je kan eigen
lijk moeilijk betogen om te eisen dat de 
Amerikanen met hun kapitaal verplicht 
zouden worden naar ons te komen om 
ons brood te geven! Erger nog, wij be
togen tegen de Amerikaanse kapitaal-
vlucht en gelijktijdig laten wij ons eigen 
Vlaams kapitaal en fabrieken ontglip
pen! 
De laatste recente tijden zijn talrijke 
door en door Vlaamse bedrijven opge
doekt en cadeau gegeven aan_ de 
vreemde multinationals en dit alles 
door de schuld en onder het toeziend 
oog van de grote traditionele partijen 
zoals CVP en SP en dus ook door de 
medeplichtigheid van hun politiekere 
Eyskens, Menckens, Devlies, Boel, 
Tobback... 
Wij vemoemen slechts enkele bedrij
ven: Gevaert, Crista! Alken, Pareia 
Remy, De Beukelaer, Marie Thumas, 
enz., enz. 
Beseffen wij Vlamingen wel ten volle 
wat het tjetekent een machtig bedrijf 
zoals Gevaert te veriiezen en door de 
CVP-machten te laten verkwanselen 
aan de Duitse machtsgroep Bayer. 
Als de CVP en SP ?o nog een weinig 
verder verkwanselen, leven de Vlamirv 
gen morgen in een staat zoals een to
taal uitgeplunderd huis, ekonomisch 
uitverkocht! 

Eigen beheer 
Indien bedrijven zoals Sylvania toch 
naar Tienen willen komen dan moeten 
onze politiekers vooraf duidelijke 
waarborgen eisen. 
Waarom hebben zij niet geëist zoals in 
Frankrijk en Duitsland wel het geval is. 

ock hier mirwnun 20 jaar te blijven? 
Waarom eisen zij nu volgens de wet
ten van 70 geen terugvorderingen bij 
Sylvania? 
Maar daarnaast is de verantwoorde-
«jMMid van de grote partijen CVP. SP 
en P W veel belangrijker. 
Hun picht en taait is te zorgen dat de 
induBtrialerrainen van Tienen en el
ders in Vlaanderen bezet worden met 
bedrijven van ons eigen Vlaams belas
tinggeld en onder kontrole van eigen 
\/likiiffnMK hühiwir 

Pas dan zal men voorkomen dat onze 
arboidors hier het slachtoffer worden 
van Amsrikaanse en andere vreemde 
avonturiersl 
«Werk In eigen streek» is een eis van 
de Vofcsunie waarmee de grote partij
en ook wel uitpakken als de verkiezin
gen opdagen, maar in werkelijkheid 
zijn zij daerin lelijk te kort geschoten. 
Nochtans telt or« arrondissemenl Leu
ven, bij toeval of niet sedert vele jaren 
de grootste en machtigste politiekers 
uit de grote partijen. 
Waarom hettben zij het dan wel tel
kens l>ek>ofd, maar... NOOIT ge
daan??? 
In Tienen stapten in de betoging de 
CVP en SP op met hun mandatarissen 
Eyskens, Menckens, Devlies, Boel, 
Tobback en omringd door de vlaggen 
van hun partijpolitieke syndikaten die 
in feite het politieke verlengstuk zijn 
van hun respektievelijke partijen, om te 
betogen tegen.. ZICHZELF!!! Of den
ken zij met nog luider te roepen tegen 
de Amerikanen alzo de aandacht af te 
leiden van hun eigen verantwoordelijk
heid en tekortkomingen tegenover hun 
Vlaamse volk en spekuleren zij zelfs 
nog op de steun en sympatie van de 

art>eiders die zij in de steek hebben ge
laten of overgeleverd aan de Ameri
kaanse avonturiers! 
Dit maakt het drama van de Sylvania-
artieiders nog pijnlijker. 
«Wij willen van deze pijnlijke aangele
genheid geen politieke zaak maken», 
schreef de CVP-Tlenen hier enkele 
weken gelden. Potsieriijk! Wat t)ehoort 
dan .nog wel tot de «politieke zaken?» 
De inzet voor ekonomische welvaart 
en sociaal welzijn zijn nu juist de mooi
ste en edelste fundamenten van de po
litiek] 
Strijden voor welzijn van de mens in 
zijn dagelijks bestaan is nu eenmaal de 
ware en eeriijke politiek. 
Toen Sylvania in Tienen kwam wilde ie
dereen pronken met de politieke plui-
mea Nu Sylvania dreigt weg te gaan 
en de werldooshekj in onze streek er
barmelijk wordt roept de CVP dat het 
geen politieke zaak n'iag worden! Van 
demagogie gesproken! 
Zo pogen zij de kleine man in Vlaande
ren voortdurerxJ te misleiden en zand 
in de ogen te strooien. 
De aktie van Sylvania moet kordaat 
verder gaan. 
Beste vrienden, wedden dat de beto
ging TEGEN de CVP en SP en hun 
syndicaten nog meer nut zou hebt>en? 
Wat deze partijen en hun mandataris
sen uit eigen eeriijke bekommernis 
voor hun volk NIET hebben gedaan, 
zuflen ze dan misschien pogen te boen 
uit vrees voor de kiezer. 
Sylvaniavrienden, doorvechten! ook 
dagelijks met uw radk> en dit tot in het 
stemhokje waar gij met uw potiood 
nog het meest kunt doen! 
De kleine Vlaamse man kan in het 
stemfK>kje grote daden stellen: hij kan 
de schuldigen afstraffen en andere 
mensen een kans geven de belangen 
van het Vlaamse Volk vrij en ongebon
den te verdedigen! 
De Volksunie wenst U veel moed en 
volharding toe en samen met U hopen 
wij op een tjeter en welvarender 
Vlaanderen! 

Namens de Volksunie Kortenaken, 
Roger Lenaerts, Kalikst Hermans 

Plechtige Geloften 
te Borgerhout 
Op 17 mei e.k. treden in het huwelijk 
Dirk Van de Wal en Gerd Truyens in 
de kerk van het H. Sakrament Pervij-
zestraat te Berchem om 11 uur. 

Dirk is de zoon van gemeenteraadslid 
en bestuurslid Lambert Van de Wal en 
van F.V.V.-Borgerhout-bestuurslid Lia 
Venneman. Op voorhand reeds harte
lijke gelukwensen aan ouders en trou
wers. 

Op 23 mei is het de tseurt aan Ingrid 
Voickerick en Pleter Massart om hun 
huwelijk te vieren. 

Aan vader Maurice Votekerick en 
echtgenote en aan de trouwers zelf 
onze welgemeende gelukwensen. 

— Jongedame uit Erps-Kwerp>s, 
diploma hoger middelbaar bure-
auwerken. zoekt een vakantiejob 
in de omgeving Mechelen - Leu
ven - Brussel. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefo
nisch op het nummer 
015-21 79.00 - referentienummer. 
2028 
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9 LEUVEN: Info-ledenvergadering in lokaal «De Goudsbloem-, 

Goudbloemstraat 50. Tema: «Groot-Leuven 3 jaar na de fusie». Ge
meentemandatarissen T. Bollaerts-Maes, A. Degeest-Lambrechts, 
G. De Paefje, F. Vanden Eynde, R. Vandezande en E. Van lttert)eek 
geven een overzicht van het gepresteerde werk en zullen graag 
uw vragen beantwoorden. 

31 KORTENBERG: Vujo: Opti-eden van Ed Kooyman en Hennan Van 
Haeren met het vooroptreden van De Lekse. Om 20 u. in de ge
meentelijke jongensschool van Kortentierg. Toegangskaarten: 
60 f r. 

Vujo 
Halle-Vilvoorde; 

„Groen 
en Vlaams" 
In januari lanceerde Vujo Kraainem-
Wezémkjeek-Oppem de zelfklevers 
«Groen en Vlaams». Als bij een sneew-
baleffekt voegen andere kernen zich 
bij de aktie aan, zodat de groene gor
del van Vujo Malle-Vilvoorde zk;h lang
zaam rond Brussel sluit Kraainem, We-
zembeek-Oppem, Vilvoorde, Grimlser-
gen, Kapelle-o/d-Bos, Meise-Wolver-
tem, Opwijk, Asse, Temat Wemmei, 
Lennik, Pepingen, Lembeek, Drogen-
bos, Linket)eek, St-Gen.-Rode... Alle
maal gemeenten die «Groen en 
Vlaams» willen zijn en blijven. 
Het arrondissementeel Vujokomitee 
Halle-Vilvoorde zal deze aktie koördi-
neren en stimuleren, om ze in septem
ber te laten uitgroeien tot een grootse 
aktie over het hele arrondissement 
Je kan nu al meewerken door de zelf
klevers in je gemeente te verspreiden. 
Je kan ze bekomen bij de kernleden of 
aanvragen bij Vujo Halle-Vilvoorde, 
p>ostbus 35 te 1850 Grimbiergen. 

VUJO-Asse 
tegen Pontbeeklaan 
te Zellik 
De Volksuniejongeren van Groot-
Asse verzetten zich met klem tegen de 
geplande aanleg van de Ponttjeeklaan 
in Zellik. Zij zijn van mening dat er al 
voldoende aanslagen tegen het 
Vlaams, groen- en plattelandskarakter 
van Zellik het)ben plaatsgevonden. 
De Volksuniejongeren stellen dat Zel

lik integraal Vlaams én groen moet Wij
ven, dat bijgevolg een bufferzone 
moet geschapen worden om de ver-
fransing en verstedelijking van Zellik 
tegen te gaan. 

De Volksuniejongeren dringen er op 
aan dat alle mogelijke maatregelen 
zouden genomen worden om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. 

Herdenking 
honderdvijftig jaar 
Vlaamse 
Beweging 
Onder het voorzitterschap van Jozef 
van Overstraeten hielden tseheer en 
kjeschermleden van de vzw Herderv 
kingskomitee op 17 april een vergade
ring met verheugende opkomst en 
even mooie eensgezindheid van voor
aanstaanden uit alle staatkundige rich
tingen, wier wensen en wenken reeds 
in uitvoering zijn. 

Op zaterdag 18 oktober, om 15 u, zal 
in het Paleis der Kongressen te Brus
sel, in samenwerking met de BRT, een 
grootse kultureel-artistie.ke plechtig
heid plaatshebtïen ter huldiging van 
alle overiedenen die aanzienlijk heb-
t)en bijgedragen tot de opgang van 
ons Vlaamse volk. 

Een belangrijk aantal beheerders en 
beschermleden hebt)en aanvaard ter 
gelegenheid van 11 juli of in andere 
omstandigheden als sprekers tot de 
herdenkingen en huldigingen bij te dra
gen. 

De adressen van deze t>ereidwillige lie
den zullen desgevraagd graag meege
deeld worden door de sekretaresse, 
mevrouw Francine Dieltiens, StOa-
kobsmari^t 45-47, 2000 Antwerpen. 
Nog steeds blijven gemeentet)esturen 
instemmen met de doeleinden van de 
vzw. Zij die nog niet antwoordden wer
den om bescheid verzocht WeWra pu
bliceren we een nieuwe lijst 

Hugo Schiltz 

spreekt te Tienen 
Al de problemen van onze ekonomi
sche toestand, Sylvania, werk in ei
gen streek en naar welke toekomst 
worden klaar en boeiend besproken 
door HUGO SCHILTZ op dinsdag 13 
mei om 20 u. in Bank van Parijs en de 
Nederianden, Wolmarkt Tienen. 
Vragen stellen en gedachtenwisse-
ling. Iedereen hartelijk welkom. 

Studente uit Bonhelden 
zoekt een vakantiejob tijdens 
de zomermaanden in de om
geving Mechelen-Brussel-
Antwerpen. Belangstellenden 
kunnen zich v*/enden tot 
volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteen
weg 11 te 2580 Sint-Katelij
ne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015-21.79.00 - re
ferentienummer 2039. 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 9 TOT 15/5/80 

CVP-bestuur nog immer in gebreke 

TERVUREN 
KT. Zondag, donderdag: 15.00 

The love bug 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag: 20.30; zondag: 
18.00; woensdag, donderdag: 
20.30 
Tweede week KT. 

De Witte van Sichem 
Film van Robbe de Hert 

met Eric Clerckx 

Zondag, maandag, dinsdag: 
20.30 
Donderdag: 18.00 K.N.T. 

Sidney Sheldon's Bloodline 
met Romy Schneider, 

Omar Sharif, James Mason 

TIENEN 

KT. 
Zondag: 15.00 
Donderdag: 15.00 

The ugly Dachshund 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag, donderdag: 
20.00; zondag: 19.30 
Woensdag: 20.00 KT. 

The towering inferno 
met Paul Newman, 

Faye Dunaway 
Steve McQueen 

Vrijdag, zaterdag: 23.00; zondag: 
17.30, 22.30; maandag, dinsdag: 
20.30; donderdag; 17.30 

The last savage 

LEUVEN 1 
17.45 K.N.T 

Tweede week 
And justice for all 

Film van Norman Jewison 
met Al Pacino, Jack Warden 

13.45 K.T. 
19.45 11 de week 

Kramer vs Kramer 
van Robert Benton 

.met Dustin Hoffman 
Meryl Streep 

21.30 KT. 
Vierde week 

Tess 
Film van Roman Polanski 

met Nastassia Kinski 
Peter Firth 
John Collin 

16.00 - 24.00 
Une affaire de coeur 

LEUVEN 2 
14.00, 1800 KT. 

7de week 
De Witte van Sichem 

Film van Robbe de Hert 
met Eric Clerckx 

20.00 K.T. 
Derde week 

The electric horseman 
van Sydney Pollack 

met Robert Redford, Jane Fonda 

22.00 K.N.T. 
Vierde week 

- 1 0 . 
Film van Blake Edwards 

met Bo Derek 
Julie Andrews 

16.00, 24.00 K.N.T. 
Mad Max 

Film van George Miller 
met Mel Gibson 

KURSAAL TURNHOUT 

Zaterdag, zondag, woensdag, 
donderdag: 15.00 K.T. 

The ugly Dachshund 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag: 20.30 
Zaterdag, zondag: 18.00 K.N.T. 

Laura of de meisjes 
Film van David Hamilton 

Zaterdag, zondag: 20.30 
Woensdag, donderdag: 17.30 

K.T. 
The towering inferno 

met Paul Newman, 
Steve McQueen, Faye Dunaway 

VUJO-Bierbeek, aannemer van voet-fietspaden 

Vorig weekend voerde de VUJO van 
Bierbeek opnieuw een grootscheep
se en originele aktie om de gemeente 
verkeersveil iger te maken. In '77 stel
de de gezamenlijke VU-BSP-PVV-
opposit ie aan de CVP-meerderheid 
voor in de gemeentebegroting de 
aanleg van fietspaden langs een aan
tal zeer drukke hoofdwegen te voor
zien. Principieel werd het voorstel 
eenparig goedgekeurd, maar vrij vlug 
bleek dat het schepenkollege en de 
burgemeester slechts loze beloften 
hadden gedaan, en burgemeester 
Cockx (die zopas uit zijn partij werd 
gestoten) trok zelfs het nut en de 
doeltreffendheid van fietspaden in 
twijfel. Sinds haast drie jaar is de 
VUJO aan een intense fietspadenak-
tle bezig. In de gemeenteraad heeft 
VU-raadslid Roger Laurent geregeld 
geïnterpelleerd, maar immer bleek 
dat het gemeentebestuur de bewo
ners van onveilige buurten almaar 

met een kluitje in het riet s tuur t Ook 
vorig weekend werd de tweedaagse 
aktie zeer gunstig onthaald door de 
bewoners van de verschil lende buur
ten waar aktie gevoerd werd. 

Zaterdag trok een karavaan met 
radiowagen en fietsers langs de Wa-
versesteenweg in Opvelp (de verbin
ding tussen de E5 en de militaire 
luchtmachtbasis in Bevekom), door 
het centrum van Bierbeek en door de 
KorbeeklosestraaL Naast een pam-
fletaktle werden op talrijke plaatsen 
de bekende affiches «Fietspaden 
a.u.b.» aangebracht. Ook werden gro
te plakkaten geplaatst Aan de spoor
wegbrug in Korbeek-Lo, de konijne-
pijp, werd een ludieke aktie gehou
den. Zondagvoormiddag dan werd 
een fel opgemerkte stuntaktie gehou
den: in Bierbeek-centrum werd be
gonnen met de aanleg van een voet
pad. Op de volgende gemeenteraad 

zal VU-raadslid Laurent nogmaals 
het grote Bierbeeks probleem van de 
veil igheid voor voetgangers, fietsers 
en spelende kinderen te berde bren

gen, evenals een snelle en milieu
vriendeli jke oplossing voor het nij
pende parkeerprobleem in de dorps
kern. 

VUJO-land van Grimbergen, 
een voorbeeld van federalisme 

Vrijdag 18 april had VUJO-Land van 
Grimbergen •mobil izatie voor Vlaan
deren» geblazen. Wim Jorissen, Paul 
Peeters, Wil ly Van Stappen en Eddy 
Denaeyer spraken er een overwe
gend jongerenpubliek toe. Arrondis
sementeel VUJO-voorzit ter Eddy De
naeyer overhandigde er de VUJO-
vlag Land van Grimbergen en er werd 
een warme maar dringende oproep 
gedaan om in Meise-Wolvertem met 
een VUJO-kern van start te gaan_ 
Met sukses overigens, want twee we
ken later greep er een eerste kontakt-
vergadering plaats. Van de «mobili
zatie voor Vlaanderen» kan dus rus
tig gezegd worden dat ze in haar op
zet is geslaagd. Een aantal (zelfs niet 
VU-)jongeren voelden zich gemobil i-
zeerd en «versierden» diezelfde 
nacht nog Meise-Wolvertem met affi
ches als «Republiek Vlaanderen» en 
«Regering Martens, Ramp voor 
Vlaanderen». Een VUJO-kern Meise-
Wolvertem komt het «Land van Grim
bergen» versterken. 

HISTORIEKJE 
VUJO-Land van Grimbergen ontstond 
zowat anderhalf jaar terug. VUJO-
Nieuw Kapelle en Nieuw Grimbergen 
meenden dat de medewerking die 
deze laatste kern aan de eerste bij zijn 
oprichting (3 november '78) had gege
ven op een of andere wijze moest be
stendigd kunnen worden. 
Daarom werd een -georganizeerde 
vorm van samenwerking» bedacht op 
basis van het (integraal)-federalisme 
van VUJO en onder de naam «Land 
van Grimbergen», verwijzend naar het 
historische Leen van de Heren van 
Grimbergen (ooit tot Brussel, Leuven, 
Dendermonde, Mechelen, Ninove, 
Antwerpen reikend). 
Het «Land» is niet een zoveelste struk-
tuur met raad en bestuur. Het is een 

REFUBUEK 
VLAANDEREN 

Tijdens de -mobilisatie voor Vlaanderen» Paul Peeters, Wim Jorissen, 
Willy Van Stappen en Eddy Denaeyer aan de sprekerstafeL 

De arrondissementele VUJO-voorzitter Eddy Denaeyer (midden) over
handigt de VUJO-vlag -Land van Grimbergen» aan Kaat Peeters (VUJO 
nieuw Kapelle) en Renaat Minten (VUJO nieuw Grimbergen) 

vorm van samenwerking tussen 
VUJO-kernen, georganizeerd om niet 
telkens van vooraf aan te moeten be
ginnen. De VUJO-kernen blijven zelf
standig; akties en aktiviteiten die een 
kern niet alleen aankan worden samen 
georganizeerd. Alle kernen zijn op el-
kaars vergaderingen vertegenwoor
digd, zodat een vlot kontakt onderiing 
verzekerd is. Wel worden jaarlijks zo
wat twee «algemene vergaderingen» 
gehouden, met alle kernleden van alle 
kernen-samen, voor evaluatie van ver
lopen jaar en jaarprogramma voor vol
gend jaar. 

GEEN FIKTIE 
Naast deze onderlinge samenwerking 
is er ook het opzet de VUJO-werking 
in de omliggende gemeenten te stimu
leren of op gang te brengen.' 
'VUJO-Land van Grimbergen is géén 
fiktie. Maar de realiteit van jonge men
sen die wat willen doen voor hun 
volksnationale idealen. Deze positieve 
gang van zaken heeft het VUJO-komi-
tee van Halle-Vilvoorde er toe ge
bracht het zo grote arrondissement in 
te delen in een viertal «landen», met 
één of meerdere kernen als pool. 
Zo ontstonden dan naast een vergroot 
Land van Grimbergen (Nieuw Kapelle 
en Nieuw Grimbergen) ook het Land 
van Zaventem CKraainem, Wezem-
beek-Oppem en Nieuw KampenhouO, 
Noord-Pajottenland (Ternat en Asse) 
en Zuid-Pajottenland (Pepingen), die 
samen zowat tien aktieve VUJO-ker
nen groeperen, en betrokken zijn bij 
de oprichting van bijna evenveel ker
nen. ' 
In Halle-Vilvoorde is VUJO geen fiktie. 
Jonge mensen blijven het de moeite 
vinden zich binnen VUJO Halle-Vil
voorde in te zetten voor een vrij en 
Nieuw Vlaanderen, dat zij als een repu
bliek wensen te zien uitgroeien. 
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«Koude keuken» 

wordt ijskoude douche 

Grafkoncessies 
in Maaseik nog enkel 
voor rijke mensen ? 

Opnieuw woelige 
gemeenteraadsdebatten 
te Waarschoot 

Tijdens de zitting van 23 apnl II besliste 
de CVP-meerderheid in de Maaseiker 
raad de pnjzen voor de graf- en colum-
bariumkoncessies aanzienlijk te verho
gen Terwijl vroeger 5000 fr/m2 ge
vraagd werd zullen de inwoners van 
Maaseik in de toekomst 30 000 fr moe
ten neertellen voor een eenpersoons 
graf 40 000 f r voor een graf van 2 per
sonen boven elkaar 60000 fr indien 
ze naast elkaar willen begraven wor
den en 80000 fr voor een graf van 
4 personen (2x2 boven elkaar] Voor 
het columbanum werd de pnjs vastge
steld op 30 000 fr voor een urne in een 
nis of in begraving 

Het voorstel van het schep>enkollege 
lokte tainjke afkeurende reakties uit bij 
de oppositie Deze was wel akkoord 
met het feit dat aan het plaatsgebrek in 
de kerkhoven, ten gevolge van de toe
nemende vraag naar koncessies, 
moest vertK)l|3en worden Toch was 
voor de VU-BSP-PW-Oeter-oppositie 
duidelijk dat de voorgestelde maatre
gelen ondemokratasch en discnmine-
rend waren ten opzichte van de gewo
ne mensen «Heeft de art)eider dan 
geen recht meer op een koncessie'» 
«Waarom streeft men niet naar een
vormigheid op de kerkhoven'» «Kan 
de duur van een koncessie niet ver
kort worden?» «Beseft het schepen-
kdlege wel hoeveel de mensen met 
een gewoon inkomen voor hun begra
fenis zullen moeten neertellen'» 

De CVP meerderheid bleef voor deze 
argumenten ongevoelig ze keurde het 
voorstel goed De oppositie en CVP 
schepen Segers stemden tegen 
Behalve een reeks technische punten 
noteren we ook een tussenkomst van 
VU-raadslid Cuppens die bij de af
schaffing van een buurtweg de ver
keerde gang van zaken laakte «men 
laat een weg opzettelijk onderkomen 
om hem achteraf te kunnen afschaf 
fen Wanneer gaat men de normale 
volgorde herstellen'» c Berghmans 

TAK betoogt 
in Tongeren 
Op maandagavond 12 mei heeft er 
te Tongeren een spoedbetoging 
plaats tegen de ondemokratische 
rechtspraak en het samenscholings
verbod in de Voerstreek. Er wordt 
verzameld vanaf 20 u op de over
dekte Varkensmarkt aan de Romein
se Muur te Tongeren Na anoop 
houdt VU-burgemeester Gabriels 
een korte toespraak. 
Onmiddellijk aanleiding tot deze 
spoedbetoging is het feit dat op 
13 mei 5 Vlamingen voor de Korr 
Rechtbank te Tongeren moeten ver
schijnen wegens hun aanwezigheid 
op 21 oktober van vong jaar in de 
Voerstreek. Onder hen bevindt zich 
de zoon van VU-voorzitter Anciaux. 

De jongste gemeenteraadszitting van 
Waarschoot kende een rumoeng ver
loop waarbij het herhaaldelijk tot 
hoogoplopende diskussies kwam 

Vooral burgemeester De Prest (CVP) 
droeg er toe bij de sfeer in de gemeen
teraad te verzieken Oorzaak van de 
scheldpartijen was vooral het onver 
mogen van burgemeester en schepe
nen om doeltreffend te antwoorden op 
een aantal punten te berde gebracht 
door raadsleden Alain Vervaet en 
Fons Van Holderbeke van de Vlaamse 
Gemeentebelangen 

Raadslid Vervaet protesteerde tegen 
het feit dat de gemeenteraad zo weinig 
werd samengeroepen zodanig dat de 
agenda telkens overladen is Hij be
schouwde dit als een boycot van de 
oppositie Vervolgens hekelde hij de 
tendentieuze informatie van het ge
meentebestuur betreffende de kadas 
trale perekwatie Hij wees op tal van 
redenenngs- en rekenfouten in een 
door het gemeentebestuur verspreide 
folder Raadslid Van Hulle (Volkswil) 
wees in een latere tussenkomst op de
zelfde zere plek 

Interessant was ook het voorstel van 
Alain Vervaet tot het opnchten van 
een zgn financiële kommissie samen
gesteld uit leden van de diverse (Xjlitie-
ke frakbes met het doel de gemeente
begroting voor te bereiden Na enig 
heen en weer gepraat waarbij de bur
gemeester o m tjeloofde het voorstel 
in overweging te nemen werd de fi-
nanoele kommissie dan toch maar 
meerderheid tegen minderheid weg
gestemd Raadslid Van Holderbeke 
zorgde voor een aantal belangwekken 
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ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS 
sinds 1951 

Eerste Vlaams-nationaal ziekenfonds — buiten alle partij
politiek Een vri] ziekenfonds voor vrije mensen 

Kent u onze extra-ziektevergoeding voor zelfstandigen, 
loontrekkenden, onderwijzend personeel en ambtenaren*? 

ZIJ waarborgt u een vervangingsinkomen tot op pensioen
leeftijd 

Laat u inlichten omtrent deze welkome aanvulling van uw 
wettelijke ziektevergoeding 

Kent u ook onze andere diensten*? 

Onze afgevaardigden staan te uwer beschikking, u kunt zich 
ook wenden tot onze bestendige sekretanaten 

Hoofdsekretariaat: 

Sekretariaat Brussel: 

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen 
Tel. 031-32.73.05 

Em. Jacqmainlaan 124. 
Tel. 02-219.08.64 

S e k r e t a r i a a t M e c h e l e n ; Louisastraat 2 
Tel. 015-41.66.83 

Adv 398 

de en goed gedokumenteerde tussen 
komsten om inzake de opvattingen 
omtrent een kinderspeelruimte om
trent SPA «Het Leen- en omtrent het 
al of met erkennen tot openbare weg 
van de «Koude Keuken» Over beide 
agendapunten viel met het gemeente
bestuur met zinvol te argumenteren 

I j s k o u d e douche 

Ongenuanceerd werden dan ook zo
wel het «ontwerp van motie- als het 
«bezwaarschrift- meerderheid tegen 
minderheid weggestemd Voor wat 
betreft de «Koude Keuken- werden 
400 bezwaarschnften ingediend De 
belangnjkste ervan werden voorgele
zen en door Fons Van Holderbeke toe
gelicht Vooraf meende schepen Wil 
lems dat gehele opzet te moeten ont
krachten door het voorlezen van een 
bnef uitgaande van de Boerenbond 
boeren en die als «tegenpetitie- was 
bedoeld Het bleek evenwel te gaan 
om een «te elfder ure- opgesteld stuk 
(gedateerd drie dagen voor de ge
meenteraad) dat lang na de afsluitings-
datum van het openbiaar onderzoek 
v^as opgesteld Fons Van Holderbeke 
haakte hier trouwens gepast op in 
door te stellen dat veel problemen had
den kunnen voorkomen worden had 
men de landtxiuwadvieskommissie ge
raadpleegd Deze werd evenwel in te
genstelling met hun vroegere verkie
zingspropaganda door de CVP afge
schaft De lezer raadt het al de «Kou 
de Keuken» wordt openbare weg en 
zal te gepasten tijde gebetonneerd 
worden Aldus was de «Koude Keu
ken» voor Fons eigenlijk meer een 
«koude douche» Inmiddels ploegen de 
betontxDeren in Waarschoot rustig 
voor t 

WG 

Motie BPA 
«Het Leen» 
De gemeenteraad van Waar
schoot, overwegende 
— dat een belangnjk deel van 
«Het Leen» gelegen is op grond
gebied Waarschoot 
— dat aan het provinciebestuur 
van Oost-Vlaanderen eigenaar 
van dit domein bij KB van 
18-1 74 en 28-11 78 werd opge
legd een BPA te laten opmaken 
— dat het f)rovinciebestuur zich 
hiervoor uiteraard tot de betrok 
ken gemeentebesturen had moe
ten nchten gezien de wettelijke 
bepalingen terzake 
— dat het provinciebestuur 
heeft nagelaten dit te doen 
— dat dit bestuur ondertussen 
het gebied grondig heeft veran
derd (we verwijzen slechts naar 
de inplanting van een vormings
centrum en een kampeerplaats) 
— dat het provinciebestuur zich 
achteraf over het hoofd van ge
meentebesturen heen tot de 
Dienst van het Groenplan heeft 
gewend om het voorgeschreven 
BPA op te maken 
— dat hierdoor de gemeentelij 
ke autonomie in het gedrang 
werd gebracht 
— dat het wenselijk en redelijk 
voorkomt dat over het gebruik 
van de Meetjeslandse bodem 
met in de eerste plaats in de ge
slotenheid van de Brusselse bu
reaus maar in de volle openbaar 
heid door de Meetjeslanders zelf 
wordt beslist 
— dat dit aan de dne gemeente
besturen een gelegenheid biedt 
samen te werken voor het be
houd van een uitzonderlijk na
tuurgebied 

Besluit 
— De gemeenteraad wenst re
kening te houden met de door de 
staatssekretans uitgedrukte 
voorkeur dat namelijk de ge
meentebesturen zelf het BPA 
moeten opmaken zoals trou
wens dwingend wordt voorge
schreven door de wet van 29-3-
62 houdende organizatie van de 
ruimtelijke ordening en stede
bouw 
— de gemeenteraad vraagt met 
aandrang dat met de uittx)uw 
van nieuwe projekten zoals de 
kampeerplaats zou gewacht 
worden tot de zaak van het BPA 
wettelijk in het reine zal getrok
ken zijn 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn van de stad Aalst, heeft bi) 
het verplegings- en verzorging
spersoneel betrekkingen open
gesteld van gebrevetteerde ver-
pleeg^ster. 

De kandidaturen moeten bij ter 
post aangetekende bnef worden 
gestuurd aan de Voorzitter van 
het O C M W , Gasthuisstraat 40, 
9300 AALST, en dienen met de be
wijsstukken uiterlijk op vnjdag 

16 mei 1980 ter bestemmmg te 
zijn 
Overeenkomstig de bepalingen 
van titel V van de wet tot ekono-
mische heronèntenng van 
481978, genaamd anticnsiswet, 
zijn de opengestelde betrekkin
gen toegankelijk voor mannen 
en vrouwen tenzij het uitdrukke
lijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op 
dat adres te verkrijgen op de per
soneelsdienst (tel 053/215393 -
bmnenfwst 104) Adv i09 

OOST-VLMNDEREN 

MEI 

9 BEVEREN Vlaamse Vrouwenbeweging Nele bart>ecue vanaf 
19 u 30 in de turnzaal van de Centrumschool Bosdamlaan 1 
Leden 350 fr Niet-leden 425 fr 

14 SINT-NIKLAAS Informatievergadenng over «Het ei en wij» De
monstratie ei- en kipbereidingen Proeven Film Tombola Om 14 
uur in het Vrouwencentrum Casinostraat 

17 BUGGENHOUT Jaariijks VU-bal in zaal «Madeion» met het or
kest Waltra 

20 NINOVE Vlaams Verbond voor Gepensioneerden bezoeken Ou
denaarde Vertrek om 8 u 45 op de Centrumlaan Van 10 tot 12 be
zoek aan het stadhuis het klooster der Benediktinessen en de St-
Walburgakerk Om 12 u eten knapzak of restaurant Om 14 u be
zoek aan brouwerij Roman te Mater Pnjs 150 fr Inschnjven bij 
Fnts Van Ongeval Ninovelaan 66 9401 Pollare 

23 ZULTE Toespraak door algemeen voorzitter Vik Anciaux over de 
aktuele politieke toestand Om 19 u 30 in bovenzaal t Brouwers-
huis 
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Kursus 
gemeentebeleid 
te Lede 
Donderdag 8 mei: kursus «Gemeente
beleid». Les: Al^tief Sociaal Dienstbe
toon. Lesgever: schepen Jules Hende-
rickx. Begin; 20 u. (Kultureel Centrum). 
Donderdag 22 mei: kursus «Gemeen
tebeleid». Les: OCMW. Lesgever: 
OCMW-lid Robert Van Der Gucht Be
gin: 20 u. (Kultureel Centrum). 
De les «Gemeentelijk milieubeleid» in 
de reeks «Gemeentebeleid» die ge
pland was voor donderdag 24 april, 
maar door omstandigheden moest 
worden afgelast, wordt verplaatst naar 
donderdag 5 juni. 

Tentoonstellingen 
te Geraardsbergen 

Tentoonstelling tot 11 mei 
van schilderijen: pastels en pirogravu-
res. Elke dag toegankelijk van 15 tot 19 
uur. Vlaams sociaal-kultureel centrum. 
Stationsplein 1. Roger Van den Dries-
8che, de h. en mevr. Lison-Frangois. 

En van 30 mei tot 8 juni: Kreatief 
Atelier en een Bulgaarse week. Zelfde 

en openingsuren. 

Dendermonde (arr.) 
op lenteweekend 
in de Ardennen 
Voor de tweede maal ingericht door 
het arr. VU-bestuur. ditmaal van 
woensdagavond 14 mei tot zondag 
18 mei in de namiddag. Een verlengd 
weekend du& Het gaat ditmaal naar 
Eupen waar wij verblijven in een volle
dig gerestaureerd huis in Maaslandse 
renaissance, vlakbij het Hertogenwald. 
Er is plaats voor 30 mensen. Verblijf
kosten 100 fr. per dag. per persoon. In
schrijven bij arr. VU-sekretaris Mare 
De Donder, Acacialaan 46. Zele, tel. 
052-44.61.85. 

Zilver 
te Denderbelle 
Onze afdelingspenningmeester Miei 
Van der Poten en zijn echtgenote. Ber
tha zijn op 7 mei 25 jaar samen scheep. 
We houden er aan Miei bij deze 
gelegenheid speciaal te danken voor 
zijn inzet vanaf de stichting van onze 
afdeling. Wij wensen beiden van harte 
geluk, eveneens met hun recente staat 
van grootvader en -moeder. 

Café Ek:keriyc (VU-lokaaO te 
Erembodegem zoekt nieuwe uit
baters. Geïnteresseerden wen
den zich tot Geraardbergse-
steenweg 130 te 9440 Erembo
degem, 053-77.35.28. 

Verpleegster A 2, 10 jaar erva
ring, zoekt betrekking bij genees
heer of in polikliniek. Voor inlich
tingen zKh wenden: senator O. 
Van Ooteghem. Oud-Strijders-
straat 29. 9219 Gentbrugge, tel. 
091/30.7287. (N184) 

DRINGEND GEVRAAGD: 
— Elektricien A2 
— Monteur voor motoren 

ZOOOPK 
— Smeerder. 
Voor onmiddel, indiensttreding. 
Zich wenden tot Volksvertegen
woordiger Frans Baert, Koningin 
Astridlaan 123, Gent tel. 091-
22.52.06 of 091-22.94.31. 

Dringend 
voor Groot-Gent 
Voor een BTK-betrekking te 
Gent wordt dringend een stem-
pelgerechtigde bediende 
(A6/A2) gezocht Kontakt opne
men met senator Van Ooteghem. 
(091-30.72.87). 

B1 - elektro-nnechanika uit 
Willebroek, verschillende ja
ren ervaring, zoekt dringend 
een betrekking in de omge
ving Mecheien-Antwerpen-
Sint-Niklaas. Belangstellen
den kunnen zich v^^enden tot 
volksvertegenwoordiger 
Joos Somers. Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op 
het nunfimer 015-21.79.00 - re-
ferentienummer 2038. 

A l - publiciteit uit Mechelen, 
zoekt dringend een aange
paste betrekking in de omge
ving Mechelen-Antwerpen-
Brussel. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger 
Joos Somers. Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015-21.79.00 - re-
ferentienummer 2037. 

LandtKJuwkundig ingenieur, 
specialiteit Fytofarmacie 
zoekt passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem. sena
tor, Oud-Strijdersstraat 29. 
9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. 

Gunstig resultaat van VU-aktie 

Gebied ten oosten van de Pelichy 
„landschappelijk waardevol" 
Tussen de Gentse Heirweg en het spoor, het kasteel de Pelichy en de Italia-
nenlaan. ligt dicht bij het Izegemse centrum nog een stuk landelijk schoon. Wie 
uit de richting ingelmunster komt ziet Izegem verrassend groen. Rechts zijn er 
weiden van de hoeve Naert De bomen van de kastelen Ter Wallen en de Pe
lichy vormen een groen scherm, waar alleen de Sint-Tillotoren boven uitkijkt 
En omgekeerd, wie van Izegem naar Ingelmunster rijdt krijgt net voorbij het 
kasteel, links een weidse blik over de weiden en aan de horizon de spits van 
de geklasseerde Emelgemse kerk. Wilgen, enkele flinke eiken en een oud huis 
zorgen voor diepte in het landschap. 

Toen het gewestplan nog in zijn voor-
Ijereidend stadium was, bestonden 
plannen om hier een verkaveling neer 
te planten. De Izegemse VU was hier 
van op de hoogte en heeft al het moge
lijke gedaan om dat te verhinderen en 
een stuk merkwaardig landschap te 
redden. 
Het kwam de VU voor dat alleen maar 
een aanduiding «landelijk gebied» op 

mogen hier alleen «handelingen en 
werken worden uitgevoerd die over
eenstemmen met de in grondkleur 
aangegeven bestemming, voor zover 
zij de schoonheidswaarde van het 
landschap niet in gevaar brengen» (art 
15/4.6.1. van het K.B. van 28 december 
1972). 
Hierrond heeft zich nu een merkwaar
dige ontwikkeling voorgedaan. 

Het ontwerp-gewestplan werd ook be
sproken in de gemeenteraad. De VU 
was daar de enige partij die de aandui
ding «landschappelijk waardevol» ver
dedigde. Geen enkele andere fraktie 
volgde hierin het VU-standpunt De 
VU liet het evenwel niet bij die verdedi
ging in de gemeenteraad. De VU zette 
een petitie op gang voor de aanduiding 
«landschappelijk waardevol», stuurde 
die naar de bevoegde instanties en... 
won uiteindelijk het pleit Op het defini
tieve gewestplan staat genoemd ge
bied aangeduid als «landschappelijk 
waardevol» en als «landelijk gebied». 

De handtekeningen van hen die deze 
VU-aktie steunden, zijn dus niet nutte
loos geweest 

Erik Vandewalle 

Ten noorden van de Gentse Heirweg valt nog een fraai stuk landschap te bekijken dat dank zij de VU-aktie op het definitieve 
gewestplan de aanduiding «landschappelijk waardevol» kreeg. 

WEST-VU\ANDEREN 

ML€nD€R 
MEI 

8 BLANKENBERGE: Gouwfeest W 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 (Dasino van Mkldel-
kerke met een recital «Eigen Schoon» door Jo Nell. Toegangs-
kaarten te verkrijgen bij het bestuur tegen 100 fr. 

9 BRUGGE-TORHOUT (An}: Debatavond over kustproblemen. 
Om 20 u. 30 in het kultureel centrum «Scharpoord». Meerlaan 30a 
te Knokke-Heist 

11 IZEGEM: Kolportage met het weekblad «WU». Samenkomst in het 
Vlaams Huis om 10 uur. 

16 GROOT-ZEDELGEM: Kontaktvergadering voor ate leden over de 
afdelingswerking. Spreker Raf Declercq. Om 20 u 30 in het Schu-
ermanspark 36 te Loppem. 

30 KORTRIJK: Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz over «Vlaanderen morgen». Om 20 u. in k>kaal 1302, Bu i^ 
Reynaertstraat 9 te Kortrijk. 

Censuur voor de Izegemse editie? 

Wat gebeurt er met 
„De Weekbode"? 
De Izegemse editie van het regionale 
weekblad «De Weekbode» begint al-
imaar zonderiinger te worden in haar 
bertehtgeving. Van objektiviteit is geen 
sprake meer. Wat gewoon de meer
derheid niet welgevallig is, wordt dood
gezwegen. Wat van de oppositie komt 
wordt verzwegen of belachelijk ge
maakt 

Enkele voorbeelden uit de verslagge
ving over de gemeenteraad. De zeld
zame, maar spitse tussenkomsten van 
de BSP'er Veriedens werden t)elache-
lijk gemaakt in de -verslaggeving». Wat 
van de hard werkende VU komt wordt 
nu eens verdraaid, dan doodgezwe
gen of geïllustreerd met een kinder
achtig tekeningetje (we maken wel uit
zondering voor de fijne karikaturen die 
er vroeger al eens in verschenen). 
Elke Izegemnaar kan de kontrole doen. 
Hij hoeft maar te vergelijken met wat in 
het andere regionale weekblad «Het 
Wekelijks Nieuws» komt of in de kran
ten. 

Maar het meest krasse is de houding 

van «De Weektxxle» tav. de aktie 
«Red de Gistebeek». 
Op woensdag 19 maart gaf het komi-
tee «Red de Gistefceek» een perskon-
ferentie. In aDe dagbladen en in «Het 
Wekelijks Nieuws» verscheen een uit
voerige berichtgeving. Ook BRT-2 Om
roep West-Vlaanderen schonk aan
dacht aan deze aktie in «Splinter-
nieuws». 
Van «De Weekbode» was een jouma-
list aanwezig. Later kreeg een tweede 
journalist van het blad dezelfde doku-
mentatie. Maar begin mei is nog altijd 
mets verschenen van wat op die p)ers-
konferentie meegedeeld is. 
Als hier geen censuur werkt dan be
grijpen we het niet meer. We hebben 
veel respekt voor alle journalisten en 
korrespondenten die een eerlijke be
richtgeving nastreven. Maar met wat 
nu gebeurt krijgt «De Weekbode» de 
faam niet langer een neutraal, maar 
een CVP-weekblad te zijn. Journalis
ten die emstig willen werken zijn daar 
het slachtoffer van. Maar op de eerste 
plaats toch de lezers die slecht geïnfor
meerd raken. 

het gewestplan te weinig waarix)rgen 
schept tegen mogelijke latere grond-
spekulatie en verkaveling. Daarom 
pleitte de VU voor de aanduiding «lan
delijk gebied» én «landschappelijk 
waardevol gebied» (op het gewestplan 
aangeduid met zwarte schuine stre
pen). 

De bijkomende aanduiding «land
schappelijk waardevol» biedt het grote 
voordeel dat bij mogelijke latere wijzi
gingen van het gewestplan, naast het 
argument van het landbouwbelang nu 
ook het argument van de landschap
pelijke waarde kan ingeroepen wor
den tegen verkavelaarsplannen. 

En zolang het gewestplan van tel is 

Het jaar rond wandelen met het Vlaams Huis 
Winter en zomer, weer of geen weer. 
Elke maand rukken ze uit voor een flin
ke wandeling, de oude getrouwen en 
de steeds talrijker nieuwkomers van 
het Vlaams Huis. In januari wandelden 
we al vóór de officiële opening, op de 
Mandel. En we deden er zelfs een flink 
stuk bij. Achteraf vergastten Kris en 
Gaston de deelnemers op beiegde bo
terhammen met een lekkere kop kof
fie. 
In februari doorkruisten we het Vrijge-

weid in Zwevezele en in maart wandel
den we rond en door het provinciaal 
domein in Zonnebeke. 
In april trokken we doorheen het Broe
kengebied in Woumen, met t>ezoek 
aan het spaart^ekken en de waterzui
veringsinstallatie. 
Stuk voor stuk heeriijke wandelingen. 
Geen wonder dat onze wandeltochten 
een groeiende belangstelling kennen. 
Kom ook eens af bij een eerstkomen
de gelegenheid. Wedden dat het niet 

bij die ene keer blijft! Want al wie 
houdt van ontspannen wandelen in 
een ongedwongen sfeer van vriend
schap, voelt zich bij ons thuis. En je zal 
vert}aasd zijn hoeveel moois ons 
Vlaamse platteland nog te bieden 
heeft 
Op onderstaande kalender zie je dat 
naast de voettocht naar Diksmuide, 
nog zeven wandelingen op het pro
gramma staan. Voor de zaterdagwan-
dellngen verzamelen we om 13 u. 30 

en voor de zondagwandelingen om 
14 u. in het Vlaams Huis. We heten je 
nu al welkom I 
Zat 17 mei, Zeewandeling; zond. 
22 juni. Palingbeek; zond. 29 juni, IJzer
bedevaart; zat 23 aug., Beauvoorde; 
zond. 21 sept, Sint-Denijs; zat 18 okt, 
Ruiselede; zat 15 nov.. Kalvarieberg; 
zat 13 dec., Hutsepotteling. 
Regelmatige deelnemers krijgen een 
uitnodiging voor elke wandeling. 

Wilf ried Lagae 

WIJ 14 8 MEI 1980 



WIJ in D€ l/OLK9UmC 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Brugge 
Op donderdag 12 juni 1980 om 
11 u. zal er ten zetel van het 
OCMW Karthuizerinnenstraat 4 
te 8000 Brugge, ten overstaan van 
de heer F. Bourdon, Voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de in
schrijvingen voor de openbare 
aanbesteding vani Brandbeveili-
gingswerken in het rustoord De 
Zeventorentjes, St-Lucaslaan 50 
te 8320 Brugge (Assebroek). 

Erkenning: niet vereist. De wer
ken behoren tot kategorie D. 
Termijn: 50 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 OCMW, 
Karthuizerinnestraat 4 te 8000 

Brugge, iedere werkdag van 9 tot 
12 u. 
— bij archltekt J. De Laere, St.-
Katarinastraat 131 te 8320 Brug
ge 4 (tel. 050-35.80.92) iedere werk
dag van 9 tot 12 u. 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 420 fr. inclusief BTW 
op PR 000-0894732-04 van archl
tekt De Laere, St.-Katarinastraat 
131 te 8320 Brugge 4 met vermel
ding van het BTW-nummer. 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en ge
sloten omslag gestuurd worden 
aan het OCMW Brugge en die
nen toe te komen binnen de ter
mijn voorzien in art. 26 van het 
K.B. van 22-4-1977. 

Adv. 116 

10 jaar „Op de kop " in Tieit 
Het tijdschrift dat nu ruim 10 
jaar door de Volksunie-afdeling 
Tielt uitgegeven wordt en de na
gel <op de kop> wist te slaan 
van de Tieltse en nationale poli-
tiekers door zijn kordate taal is 
meteen nu zowat aan zijn vijftig
ste nummer toe. 
Een hete prestatie als men daar
bij bedenkt dat de Voksunie-
sympatisanten het allemaal zelf 
doen dus artikels schrijven, lay
out maken, foto's maken, druk
ken, plooien en verdelen van 
het blad. Wat het verdelen al
leen reeds betreft zijn er een 
hele reeks ploegen die daar
voor instaan. 
Ter gelegenheid van een kleine 
viering nu werden enkele num
mers van het tijdschrift tentoon
gesteld. Opvallende titels als 

«Nols moet buiten», «Prins Ka-
rel veriiest zijn povere jaarwed
de door de schuld van de 
Volksunie» en -de daden van 
het trio Tindemans-Leburton-
Declercq» naast lokale onder
werpen zoals de pastoors- of 
patriciërswoning van de Onze-
Lieve-Vrouwkerk en de eis tot 
ontslag van de CVP-schepen 
van kuituur, werden op die ma
nier in herinnering gebracht 

De Volksunie die niet beschikt 
zoals de andere partijen over 
een haar goedgezinde pers en 
zelfs niet over een normale var
spreiding van haar stellingna
men kan rekenen via allerhande 
organizaties, gaat er prat op dat 
zij in Vlaanderen over een net 
van meer dan honderd lokale 

blaadjes beschikt die de ideëen 
van de partij propageren en 
naar de bevolking brengen. 
Wat nu de Tieltse uitgave be
treft moet wel geschreven wor
den dat de plaatselijke afdeling 
langs deze weg bewijst dat zij 
aktief en strijdvaardig is zowel 
in algemeen Vlaams opzicht als 
in de gevallen waarin het gaai 
om de verdediging van de Tielt
se belangen en inwoners. 
Zonder af te doen van de ver
diensten van andere partijen 
mag vooropgesteld worden dat 
de Volksunie-Tielt over enkele 
degelijke en bekwame elemen
ten en over populaire en op 
dienstveriening aangewezen 
medewerkers en ook over 
strijdvaardige politiekere be
schikt 

lepel & vork... 
FRITUUR - EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41. Weslerlo 

(VoortkapeO. tel 014-213696 
Vraag prifzen voor uw 

feestn|enu's 
Specialiteiten 

Atle dagen verse mosselea 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Arngonstroot 6. Lier 
Tel 03t-80IS68 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-67 57 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.innciiH'r v.iti ,ïHr feesten 
0(jk veihuiinn v.nn tnfolg(*iief 

SchilderMia.il 33 
2000 Antweip<Mi 
Til 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-tol»«nt 

Dorpsplein Hcus<ioii-Ltmbiirg 

LINDENHOVE 
Bellestrnat 49 

1970 HEKFLGEM 

C.ife rcst.niriinl speeUiiin le?r<is 
Woens<J<-ii) en doncl(>r(i.i<) gesloten 
M.i.iml.jq üinsd<K) vnid.ki v.in,)f 15 u 
Z^itofciA^ en 7on(i,K) vrtn.jf s niici 
<iK)S 

Tel 053-6687 40 

COR*rï)^ALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Mnrcclla Naessens 

Lokaal Volkstime 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Metle 

Tel 091-300653 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpletn 5, Brake) 

Te! 055/424107 

FcrsUa.il voor aflf 
qpt(Kjonhedon 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 GOOIK 
- Tel 054/33 48 57 

Uw tweede ttiuis' 

FEESTZAAL 
" E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

Dof ten (T'cnlfoortt 

1 
H e s l a u r a n t 
Feestzaal Café 

IJitbatiiig: 
Krna Van Dóoren 
KeiorberK25 

1700 Asse Iel.02/4.'i2.').'" 
MaantlaR RC'sioten 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

y/ ^ Verzorgde keuken 
[j\lmniü] Deniokratische pi i|?en 

Uitgelezen dienstbeloon 

Kesselsleenweg 38 
2260 Ni;len - Tel 031/8188 41 

VOEDING «DE POLDER» 
Poldcrstra.il 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

Restaurant - snack -
tea room 
pvba SELS 
Tiirnhoutsebaan 288 290 
2200 Borgerhout (naast cine Roiiia) 
Tel 031/36 3192 

170 Zitplaatsen - zaal voo r , 
fees ten ( ± 40 p e r s ) 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder -
Specialiteit gerookte vis 

Schoolstraat 52. 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en dondeidag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

Drank en eettuiis 

« WALTRA >> 
Arduinkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troovon vnn de Wnltra 

; VInnms in t h.irt vnn Brussel 
2 Je k.tf} er nlti/d parkeren 
3 Je krifgt er .lUifd w,il te eten 
4 De pri/ren zi/n soci.t.il 

WIJNIMPORT HERMAN 
Ml ninsi,,!,,! 37C WEVELGEM 
Ti'l 05G/41 29 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

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

't is een specialist 
2:oek hem op 
voor vlees of toespiis 
de Beauvoordse pastei 
'tis de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep, goulachesoep, jagers
soep, keukenkruiden en 
speceri/en. 
Scfiapensiraat 43, 2200 Borger
hout Tel 031/3600 45 

rj=^-_ 

M a a k o o k eens kenn i s met 
de geze l l i ge s fee r in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SE«UTTER&HQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
TeL: 015-71 1549 

»r t ^aHngtmtó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
De zaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Herberg 't STAMPKOT 
Sl-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

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 voeding, bieren wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

(§aBti)ol i e 2Cei>cr 
21S2 Wecheldarzand* 

Dagmenu van 12 lot t4u. 
Extra zondagmaniL 
Tel. O31/21j07.t2 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gestoten vrijdag behalve m seizoen 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
TeL 011-46.3451 

Uitsluitend 
Vlaamse bieren. 

Maandag gesloten. 
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OCMW-Ziekenhuis 
Sint-Jan-Brugge 
Hierbij de enige geldende 
oproep die de vorige publi-
katies in het Staatsblad dd. 
19.04.80 en 23.04.80, vervangt 
en vernietigt. 
Te begeven in het algemeen 
ziekenhuis Sint-Jan te Brug
ge: 

1. Een plaats van adjunkt-
geneesheer-rheumato-
l O O g ; 

2. Een plaats van genees
heer-internist met bewij
zen van biezondere be
kwaamheid in de geria
trie; 

3. Een plaats van adjunkt-
geneesheer voor plasti
sche heelkunde; 

4. Een plaats van adjunkt-
geneesheer-radioloog 
met speciale bekwaam
heid in de echografische 
onderzoekingen; 

5. Een plaats van adjunkt-
geneesheer in de dienst 
neurologie met speciale 
bekwaamheid en erva
ring 
— in de elektro-encepha-

lografie; 
— in de technieken van 

de geëvoceerde poten
tialen; 

— in de elektromyogra-
fte. 

Vereiste voorwaarden 
1. Voor alle betrekkingen: 
a) van onberispelijk gedrag 

zijn; 
b) de burgerlijke en politie

ke rechten genieten; 
c) aan de dienstplichtwetten 

voldoen; 
d) lichamelijk geschikt zijn; 
e) verplichtmg te Brugge 

gevestigd te zijn l jaar na 
het einde van de proefpe
riode van 3 jaar. 

2. Biezondere voorwaarden: 
a) voor de rheumatoloog: 

erkend zijn als rheumato
loog; 

b) voor de internist geria
trie: erkend zijn als ge
neesheer-internist en be
wijzen van biezondere be
kwaamheid in de geria
trie voorleggen; 

c) adjunkt-geneesheer in de 
plastische heelkunde: er
kend zijn als specialist in 
de plastische chirurgie; 

d) adjunkt-geneesheer-ra-
dioloog: erkend zijn als 
specialist radioloog en 
bewijzen van bekwaam
heid m de echografie 
voorleggen; 

e) adjunkt-geneesheer-neu-
roloog: erkend zijn als 
neuroloog met speciale 

, bekwaamheid en erva
ring: 
— in de elektro-encepha-

lografie; 
— in de technieken van 

de geëvoceerde poten
tialen; 

— in de elektromyogra-
fie. 

De aanvragen voor de 5 va
kante betrekkingen met de 
bewijsstukken van speciali-
zatie en van erkenning, af
schrift van diploma en curri
culum vitae, zullen moeten 
ingediend worden tegen 16 
mei 1980 aan de heer Voor
zitter van het Openbaar 
Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Karthuizerin-
nenstraat 4, 8000 Brugge. 

Adv. 113 

Voor het behoud van 
de politierechtbank te Izegem 

nm^voLin 

De rechtsbedeling in dit land ver
loopt over het algemeen op een trage 
wijze. Een van de redenen hiervan is 
de overbelasting van de rechtban
ken, voor een groot deel te wijten aan 
het zeer groot aantal verkeersonge
vallen. Thans werd een wetsontwerp 
ingediend dat in princiep goed en' 
verdedigbaar is, doch waarvan de uit
werking van naderbij dient gevolgd 
te worden. 

Het is de bedoeling per gerechteli jk 
arrondissement nog slechts één pol i
t ierechtbank in te richten, welke o.a. 
alle verkeersongevallen in eerste 
aanleg zou behandelen, daar waar 
thans zowel de polit ierechtbank als 
de korrektionele rechtbank hiervoor 
bevoegd zijn. 
Deze oplossing zal ongetwijfekl leiden 
tot een snellere rechtsbedeling, daar 
zovi^el de korrektionele rechttsank in 
eerste aanleg als de hoven van beroep 
van een uiterst groot aantal zaken ont
last zouden zijn. Of zij ook zal leiden tot 
een betere rechtsbedeling is een ande
re vraag 
Tot nu toe is het zo dat de politierecht
banken kantonaal gestruktureerd zijn 
en wat het gerechtelijk arrondisse
ment Kortnjk betreft gevestigd zijn in 
Kortrijk, Roeselare, Izegem en Oostro-
zebeke CTielt valt onder het gerechte
lijk arrondissement Brugge). 

N a d e l e n 

Wanneer nu nog slechts 1 politierecht
bank zou bestaan, welke fiaast per de

finitie te Kortnjk zou zetelen, zal dit vol
gende nadelen met zich brengen 
1 De rechtsbedeling zelf zou op die 
manier verder verwijderd komen te 
staan van de burger die in Kortrijk zou 
«berecht» worden in plaats van in het 
hem vertrouwde Izegemse vredege-
recht 

Goedgekeurde 
motie 
De gemeenteraad van Izegem in 
vergadering op 31 maart 1980: 
• nam kennis van het ingedierv 
de wetsontwerp betreffende de 
politierechtbanken; 
• verzet zich tegen de afschaf
fing van de politierechtbank te 
Izegem, 
• IS van oordeel dat de jsolitie-
rechtljank te Izegem dient be
houden te blijven. 

De motie werd gestuurd aan de 
ministers van Justitie en Binnen
landse Zaken, aan de volksverte
genwoordigers en senatoren van 
het arrondissement Roeselare-
Tielt met verzoek het wetsont
werp in deze voor Izegem posi
tieve zin te amenderen. 

2. De rechtsbijstand zou er in de klei
nere centra zoals Izegem op achteruit
gaan. Het afschaffen van de politie-

«Red de 
Gistelbeek» Oeverbewoners 

van Elisabethlaan doen mee 
Voor de aktie «Red de Gistelbeek» blij
ven handtekeningen binnenkomen. 
Men mag werkelijk zeggen dat de peti
tie waann gepleit wordt voor het be
houd van de Emelgemse Gistelbeek, 
aan het uitgroeien is tot een indruk
wekkend sukses 
De bevolking voelt aan dat het gaat om 
de laatste beek in het gefusioneerde 
Izegem die nog geen nool is en dat de 
Gistelbeek het redden waard is 
Zeer belangrijk is dat de meerderheid 
van de onmiddellijk betrokkenen, na-
.-nelijk de oeverl)ewoners van de Gis
telbeek, ook positief reageren 
Op de Emelgemse Tuinwijk paalt de 
Kon Elisabethlaan aan de Gistelbeek 
Van de hele linkerkant (onpare num
mers) hebben de bewoners een tuin 
die precies aan de beek eindigt Op de 
19 gezinnen hebben er al 11 getekend 
voor het behoud van de beek en tegen 

het «rwrmalizatieplan» (met Inkoke-
nng). 
Als de oeverbewoners al zo talrijk zijn 
om voor het behoud van de beek te 
zijn, dan mag men veronderstellen dat 
het percentage elders in Emelgem, Ize
gem of Kachtem nog veel hoger kan 
liggen 
Het komitee «Red de Gistelbeek» doet 
dan ook een oproep tot de bevolking 
om de petitie te ondertekenen Dat kan 
bij de led^n van de milieuwerkgroep 
«De Vlaamse Gaai» en ook nog op de 
volgende adressen, waar petitielijsten 
voorhanden zijn. Alice Vanhoutte-Bo-
gaert Kon. Elisabethlaan 1; Willy Bou-
cquet Kouterweg 119; Filip Deldycke, 
Bellevuestraat 7 1 , Enk Vandewalle, H. 
Dunantstraat 11 , Fned Vandommele, 
Pnnsessestraat 37-39, Raf Werbrouck, 
P Benoitetraat 39, Raymond Wullaert 
Pnnsessestraat 110. 

„V"-dienst te Menen 
De hogere overheid heeft een ietwat 
bizarre naam gegeven aan instellingen 
voor kronische zieken Want dit is het 
wat het O C M W momenteel aan 't o|> 
trekken is recht tegenover het rusthuis 
Ter Linden aan de Volkslaan te Menen 
Het IS een kliniek bestemd voor de be
handeling van zieken die lijden aan 
langdunge aandoeningen. Meestal 
voor bejaarde zieke mensen dus, wier 
toestand fsermanent hospitalizatie ver
eist om hen de onontbeerlijke medi
sche en verpleegkundige zorgen te 
kunnen toedienen. 

De ruwbouw werd aangevat in okto
ber 77 en zal — als alles volgens plan 
verloopt — eind van dit jaar voltooid 
zijn 
— er zijn 60 bedden voorzien, waar
van een aantal kamers van 1, 2 en 4 
bedden, 
— er zullen diensten komen voor er-
goterapie, kinesiterapue, physioterapie 
en logo|3edie, waarvoor gespeciali-
zeerde medewerkers zullen aange
trokken worden 

Stephaan Taccoen, 
ondervoorzitter OCMW 

Dienstbetoon 
te Lauwe 
Mensen met vragen en problemen in 
verband met militie, bouwpremie, be
lastingen, pensioen en dergelijke, kun
nen steeds terecht op de zitdag so
ciaal dienstbetoon van de Volksunie 
Elke eerste vrijdag van de maand tus
sen 18 en 19 uur, in café «Concorde» 
(Bascuul), Station te Lauwe 

Gew volksvertegenwoordiger Luk 
Vansteenkiste en gemeenteraadslid 
Lieve Favoreel-Craeynest (Rekkem-
straat 19, Lauwe, tel 41.54.81) zullen u 
daar gratis met raad en daad bijstaan. 

Dienstbeton 
Senator Capoen 
Wervik elke tweede zondag van de 
maand, Gasthof «'t Kapittel», Ooievaar
straat, van 11 tot 12 uur 
Geluwe op volgende vnjdagen 
16 mei, en 20 juni, telkens van 18 tot 
19 uur, bij Rosa Martens, Beselare-
straat 10 

Torhout in rouw 
In de gezegende leefti jd van 95 jaar 
overleed te Torhout, mevr. Albert 
Vlieghe-Clarysse, moeder van ap. 
Paul Vlieghe. De VU-familie deelt in 
deze rouw. 

rechtbank zou immers de aantrekke
lijkheid van Izegem als vestigingsplaats 
voor rechtspractici verminderen, zodat 
de inwoners plaatselijk over een min
der groot aanbod zouden bescfukken. 
3 De centraal te Kortrijk zetelende 
rechter zal minder op de hoogte zijn 
van de kjkale toestanden en plaatsge-
steldheid Twee faktoren welke noch
tans van uitermate groot belang zijn in
zake beoordeling van verkeersonge
vallen. 
4. Het voorstel betekent een achteruit
gang voor Izegem als dienstencentrum 
en als verzorgingspool, dat al zeer 
zwak IS op dat vlak. 

Motie 
Ondertussen blijkt het zo te zijn dat de 
wetmakers in de bevoegde kommissie 
blijkbaar inzien dat centrallzatie met 
goed IS en dat er geopteerd wordt 
voor het oprichten van afdelingen van 
de politierechtt)anken op bepaalde 
plaatsen. 
Voor ons arrondissement zou dit bijna 
zeker te Roeselare zijn. Over het tot 
van de Izegemse politierechtbank is 
nog niet definitief beslist 
Gelet op het hiertx)ven geschetste be
lang van deze zaak heb ik in de ge
meenteraad van 31 maart jl. de tekst 
van de hiernavolgende motie ter goed-
keunng voorgelegd. Het was de aller
eerste keer dat een VU-motie aan
vaard werd en dan nog eenparig door 
een voltallige gemeenteraad! Laat ons 
hopen dat Brussel Izegem niet loslaat! 

Geert Bourgeois 
VU-fraktievoorzitter 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
Brugge 
Op vnjdag 6 juni 1980 om U u. 30 
zal er ten zetel van het OCMW, 
Karthulzerinnenstraat 4 te 8(XX) 
Brugge, ten overstaan van de 
Heer F. Bourdon, Voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de in
schrijvingen voor de openbare 
aanbesteding van het lot 2: elek
triciteit in het rustoord Ter Pot-
terie te Brugge. 
Erkenning: kategone P klas 1. 
Termijn- 60 werkdagen. 
Dossier ter inzage in: 
^ het kantoor voor Inzage en 
Verkoop der bestekken. Residen
ce Palace, Jordaenskwartier, 
Wetstraat 155 te 1040 Brussel 
— de burelen van het OCMW, 
Karthulzerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge (iedere werkdag van 9 tot 
12 u.). 
— het studiebureau Vyncke en 
Leye, Dopheidestraat 6 te 82(X) 
Brugge, tel 050-31.64.76 (iedere 
werkdag van 9 tot 12 u.). 
— het bureel van architekt F. Sc
hier, Vestingsstraat 71 bus 25 te 
8320 Brugge (iedere werkdag van 
9 tot 12 u.). 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 975 f r. inclusief 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 ge.sloten 
jmslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en ge
sloten omslag gestuurd worden 
aan het OCMW Brugge en die
nen toe te komen binnen de ter
mijn voorzien in art 26 van het 
KB van 22-4-1977 

Adv. 114 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraai 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

Gordijnen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmslraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/5731.46 

> 
U zoekt een goede drukker? 

Iede reen k i e s t 
JAN TRUYEN 
Waarom U dan niet? 
Stationsstraat 58 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.85.81. 
AHe dag- en weekbladen. 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Brugge 
Op vrijdag 6 juni 1980 om 11 u. 30 
zal er ten zetel van het OCMW, 
Karthulzerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
Heer F. Bourdon, Voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de in
schrijvingen voor de openbare 
aanbesteding van het lot li 
Bouwwerken - Sanitair - Verwar
ming in het rustoord Ter Potterie 
te Brugge. 
Erkenning: kategorie D17 klas 1. 
Termijn- 80 werkdagen. 
Dossier ter mzage in: 
— het kantoor voor Inzage en 
Verkoop der bestekken. Residen
ce Palace, Jordaenskwartier, 
Wetstraat 155 te 1040 BrusseL 
— de burelen van het OCMW, 
Karthulzerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge (iedere werkdag van 9 tot 
12 u.). 
— het studiebureau Vyncke en 
Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge, tel. 050-31.64.76 (iedere 
werkdag van 9 tot 12 u.). 
— het bureel van architekt F. So-
hier. Vestingsstraat 71 bus 25 te 
8320 Brugge (iedere werkdag van 
9 tot 12 u i 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 

•storting van 1.823 f r. inclusief 
BTW op PR 000-1175652-12 van 
pvba Vyncke en Leye, Dophei
destraat 6 te 8200 Brugge met 
vermelding van het BTW-num
mer. 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en ge
sloten omslag gestuurd worden 
aan het OCMW Brugge en die
nen toe te komen binnen de ter
mijn voorzien in art. 26 van het 
K.B. van 22-4-1977. 

Adv 115 

Rouw te Koekelare 
Vrijdag 2 mei ging onverwachts van 
ons heen in de leefti jd van 59 jaar de 
heer Odiel Vanderwee, medestri jder 
van het eerste uur in de VU-afdeling 
Koekelare. Biezonder in de beginpe
riode met wij len burgemeester Etien-
ne Lootens was Odiel aktief en on

vervaard in de toen nog moeili jke 
stri jdperiode. Een stil le Vlaming uit 
één stuk. Langs deze weg bieden wij 
zijn echtgenote en familie onze inni
ge deelneming aan. Odiel wordt ten 
grave gedragen op donderdag 8 mei 
om 10 u. in de parochiekerk van De 
A^okker-Koekelare. 

Jef Hendryckx 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 
Brilslraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

> 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

Boeklianölei 
V, 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 56 93 34 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal Stri jtem 

Tel 054 33 3756 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 7340643 
Na 18 u 425 46 42 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - sloom - sanitair 
Alte herstellingen 

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

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

A. RUTTEN 

Radio-TV-HIfi-VIdeo 
Eigen hersteldienst 

Dorpstraat 43 
HOUTHALEN 

TeL 011/5350.40 

LUKOS pvb.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderijen geschenkartikelen 
lustrerie 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij ..de Gapaert... 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32.19 

«GISELE* 

Jonge mode 

Dames - Heren - Kinderen 

Hogeweg 92-94 
9440 EREMBODEGEM 
Tel 053-216347 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi lektuur 
— Huweli jksreportages. 

INTRAFORM-
Europameubel 

Torhoutsteenweg 519 
8400 OOSTENDE 
Tel 059 80 31 72 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

I D E L - Tel 011-53.4349 

KLEDING LENDERS 

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

Dames- heren- en kinderkleding 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031 3135 83 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 1 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens # Centrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvnezers 

Gelegenheidsgrafiek: Huwelijk - Ge
boorte - Zelfklevende plakband en 
etiketten. Houten druklelters - Rekla-
iiie-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

B -t- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

OOSTDUINKERKE 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 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 

V o o r i ede r o n d e r h o u d e n / o f 
a a n l e g v a n t u i n e n , s n o e i e n v a n 
f r u i t b o m e n , d i v e r s e b o m e n , 
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -f 
v e r k o o p v a n o p e n h a a r d h o u t 
aan zeer v o o r d e l i g e p r i j z e n Te l 
0 2 - 4 6 6 8 0 23 o f 452 58 25 

Z a a k v o e r d e r S ta f K i e s e k o m s Ke ize rs t raa t 2 
T E R N A T 
Tel. : 02 -582 ,2222 

K O N F E K T I E - D I S C O U N T 
J o s L A G R I N G -

V A N DAELE 
« V E R K O O P A A N 
FABRIEKSPRIJZEN' . 
BROEKEN ( J f n n s c n a n d f r r ) PAR 
K A S BLOESONS ANORAKS 

""' Tel 053 66 /3 33 
Stf ( nwf q n irir Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

THEO BARBIER 
Installatiematenaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel 031-882531 

TAVERNIER pvba 

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

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053 2142 07 

Garage 
Guy M O E R E N H O U T 
S H O W R O O M , 
Mechelsesteenweg 145 

GARAGE, 
Prins Leopoldlei 45 
MORTSEL 
Verdeler Alfa Romeo Lada - Lotus 

Tel 031-406780 
031-49 7632 

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

Vraag gratis kalalogus met foto's. 

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

Leopold II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058 5126 29 (woensdag gesloten) 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassen] 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-21 72 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M. U V T D E W I L G E N 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen Tel 031/29 07 87 

lustrer ie 

mare 
de vriëse 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 74 04 , 
baan brugge-kortrijk 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

d 
[ K E U K E N S I 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

Schr i j nwerke r i j -
Keukens Resocub 

pvba H o u t b o u w 
CoupLircsIraat 13 
DENDERLEEUW 
TPI 053 66 67 02 

«DE STER. 

I J z e r w a r e n , h u i s h o u d a r -
t i k e l e n . g e w o o n en e lek 
t r i s c h . 

Kapellestraal 2 
9300 AALST 
Tel 053-21 1930 

Georges DE RAS pvba 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 3636 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

l e l . 0 5 3 - 6 2 3 7 6 5 

e M£' 19?: w^iÊ'F 
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Herman Deprouw en Jos Nihoul 
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MOL-LEUVEN - Miljoenen, mil
jarden, worden er elk jaar aan 
ontwikkelingssamenwerking be
steed. Maar draagt die financiële 
inspanning (met overheidsgel
den maar ook met vrijwillige bij
dragen tijdens diverse omhalin
gen) wel goede vruchten ? Wordt 
er op grote schaal geen bedrog 
gepleegd; bedrog ten aanzien 
van de geldschieters en ten aan
zien van de hulpbehoevenden in 
de ontwikkelingslanden-? Komt 
het geld wel terecht bij de men
sen die het nodig hebben ? Of in-' 
vesteren de rijke landen niet in 
de derde wereld om er nog méér 
te kunnen uithalen? 
Als gevolg van de kritiek op de 
officiële ontwikkelingshulp, zijn 
mettertijd een aantal zogeheten 
niet-goevernementele initiatie
ven gegroeid. Maar, daarbij rijst 
dan weer de vraag of er niet 
naast mekaar gewerjft wordt, en 
al evenzeer té volksvreemd. 
Het zijn allemaal vragen en op
werpingen die geregeld opdui
ken, en nu ook weer kunnen ge-

rr'SfSïd worden bij de oprichting 
van een autonome Vlaamse vzw 
• Vredeseilanden'. dit weekend 
in Leuven. 

Bouwen aan Vlaamse Vredeseilanden 
«De Vredeseilanden», waarvan de 
jaarlijkse januari-kollekte met de vre-
desblokjes bekend is, is een initiatief 
geweest van de Waalse Nobelprijs
winnaar pater Dominique Pire. Totnog 
toe was de centrale administratie van 
deze «Vredeseilanden» gevestigd in 
Hoei. Ook in Vlaanderen wordt reeds 
geruime tijd door de «Stichting Pire» 
een infokrant verspreid, maar de lek-
tuur ervan wekt ergernis, al was het 
nog maar omwille van de taalfouten in 
de artikels, die een slecht vertaalwerk 
zijn. 

Jos Nihoul: 'Allereerst wil ik voorop
stellen dat ik immer geloofd heb in de 
bijzondere tjetekenis en de blijvende 
waarde van het soort ontwikkelings
hulp dat via de 'Vredeseilanden- wordt 
gegeven. Ik behoor al tien jaar bij de 
raad van beheer, en in onze streek van 
Mol organizeren we telkenjare sukses-
rijke kollektes die in niets andere akties 
zoals 11-11-11 of Broederlijk Delen in 
de weg staan. De Vredeseilanden hou
den het midden tussen mini-hulp (bij 
voortjeeld geld inzamelen vooreen wa
terput) en reusachtige projekten. Mo
menteel hebben we drie «Vredeseilan
den» gerealizeerd: het eerste was Go-
hira (Bangia Desh) en is samen met Ka-
lakad (India) inmiddels al autonoom ge
worden. Het derde Vredeseiland 
(Tomtioektoe in Mali) wordt volgend 
jaar autonoom. 

'Het zelf-help principe is voor de Vre
deseilanden fundamenteel. In drie ge
bieden, zorgvuldig uitgekozen, hebben 
we sinds '62 projekten opgezet om de 
plaatselijke bevolking een kans te bie
den na verloop van korte tijd (vijfjaar) 
zelf voor haar eigen ontwikkeling te 
zorgen. De stichting van Pater Pire 
zorgt dan nog wel voor "nazorg". 
'Met respekt voor de t>estaande zeden 
en gewoonten biedt een team van bui
tenlandse deskundigen gedurende een 
beperkte periode bijzondere techni
sche bijstand (er is ook een medische 
en sociale aktie) waarna alle verant
woordelijkheid voor de verdere evolu
tie geleidelijk maar volledig en definitief 
aan de lokale gemeenschap wordt 
overgedragen. In die zin is de aktie van 
Vredeseilanden toch wel niet volks
vreemd, en een onvervangbare vorm 
van efficiënte ontwikkelingshulp. 

'Maar, ik wil grif toegeven dat onze or-
ganizatie nog immer voor vernieuwing 
en vert>etering vatbtaar is. Zo is het een 
feit dat de aktie van de Stichting Pire in 
Vlaanderen tot nog toe nogal kramp
achtig IS verlopen, omwille van het 
overwegend Waals karakter 
'De infokrant bij voorbeeld is grosso 
modo een Franstalig produkt, en wordt 
in Vlaanderen in Nederlandse vertaling 
verspreid. Nog om andere redenen 
hebben we met de Vlaamse kern van 
'Vredeseilanden' een konstante te
genwind. 

Stilaan is dan de gedachte gerijpt om 
een autonome Vlaamse afdeling van 
'Vredeseilanden' op te richten.' 
— Deze Vlaamse kern werkt in een 
internationaal netwerk? 
Herman Deprouw: 'Waarde Vredesei
landen aanvankelijk een Waals initiatief 
waren, is inderdaad vrij spoedig in tal 
van landen, zoals Groot-Bnttannië, Ier
land, Noorwegen, Denemarken en Ca
nada overgegaan tot de oprichting van 
plaatselijke komitees die allemaal uitein
delijk de krachten bundelen om één 
welbepaald projekt van ontwikkelings
hulp te verwezenlijken. 
'Ook wat deze internationale struktuur 
t)etreft wordt momenteel naar verbete
ring gezocht om zo efficiënt en zo ver
antwoord mogelijk te werken. Het is 
één van onze stellingen om de 
werkingskosten van de organizatie zo 
min mogelijk en zelfs helemaal niet 
meer te laten financieren door geld van 
omhalingen. Dit is precies een element 
van gerechtvaardige kritiek op officiële 

ontwikkelingshulp: de indruk — en 
soms de txvestiging — dat er te veel 
geld aan de vingers van de administra
tie blijft plakken. 
'Er wordt nu nog gezocht naar een 
ideale formule, waarbij één mogelijk
heid is dat bij voorbeeld om t>eurten elk 
nationaal komltee de verantwoordelijk
heid voor een projekt op zich neemt, 
waarbij de misgroei van een aktie-
vreemde superstruktuur vermeden 
wordt.' 
— Lopen de vrijwilligers die zich in
spannen voor een betere ontwikke
lingshulp mekaar toch niet een beetje 
voor de voeten? 
Jos Nihoul: 'Het feit dat we opteren 
voor vrijwilligerswerk t>etekent natuur
lijk dat de inspanningen naar het pu
bliek toe wel eens als ongeordend en 
overlappend kunnen overkomen. 
'Maar in de praktijk hebben we toch 
niet erg veel last van die kwaal Het is 
zeker niet de eerste keer dat de vraag 
wordt gesteld of wij onze krachten niet 
versnipperen met die verschillende ini
tiatieven. De aktie 11-11-11 is voor som
migen zo'n poging geweest om alle 
geldinzamelingen voor ontwikkelings
hulp op één dag te laten geschieden. Ik 
geloof daar niet in. De verschillende ini
tiatieven die nu tiestaan hebtien elk hun 
bijzondere waarde. Financieel bekeken 
is het trouwens een uitgemaakte zaak 
dat bij kollektes de inzameling van 15 
frank per inwoner van een streek een 
maximum-grens is Door meer dan een 
keer per jaar zo'n initiatief te nemen 
verhoogt onze gemeenschap haar fi
nanciële inspanningen. 
'Bovendien weet de Isevolking dan ook 
zeer konkreet voor welk projekt er gel
delijke steun gevraagd wordt en kan er 
ook toeter nagegaan worden hoe de 
campagneleiders achteraf de gelden 
t>esteden. Aparte campagnes blijven ui
terst zinvol.' 

— Wat de Vredeseilanden niet doen 
is verschillende projekten van ont
wikkelingshulp tegelijkertijd opzet-
ten-
Jos Nihoul: 'Wie zich voorneemt een 
bepaalde streek in een ontwikkelings
land tietere toekomstkansen te geven 
dient niet alleen over te gaan tot een 
enorme financiële mobilizatie, maar 
moet ook au sérieux werken: de reali-

zatie van het Vredeseiland Tomtxiek-
toe in Mali bij voorbeeld (het projekt 
loopt van '75 tot '81) is een zware dotj-
t)er Wie meewerkt aan de Ixiuw van 
een Vredeseiland weet onderhand wel 
dat de technische problemen zeker niet 
de moeilijkste zijn. Voor zover er geld 
beschikbaar is kan je zorgeloos gron
den nivelleren, waterputten plaatsen, 
dadelpalmen planten, nieuw leven bren
gen in een veestapel en dies meer... 
'Maar, er komen daarbij nog zoveel an
dere sociale en menselijke problemen 
kijken... en ze moeten allemaal tegelij
kertijd opgelost worden. Dit t>etekent 
dat we tot op heden met het bouwen 
aan één Vredeseiland per keer onze 
handen meer dan vol hebben. 
'Het is natuurlijk een dagdroom dat 
één komitee, bij voortieeld de Vlaamse 
Vredeseilanden, op eigen krachten als 
een soort zustergemeenschap een 
streek in een ontwikkelingsland er t)0-
venop zou helpen. Vooralsnog is dit 
evenwel met haalbaar 
'Maar, mits het gedurende verscheide
nejaren nog beter uitbouwen van onze 
internationale werking kunnen we al
licht ooit komen tot het gelijktijdig uit
bouwen van meer dan één projekt 
Vandaag blijft zulks een droom.' 

— Met de start van een autonome 
Vlaamse afdeling van de Vredeseilan
den wordt duidelijk verhoopt dat dit 
soort ontwikkelingshulp in het Vlaam
se gewest op nog meer sympatie zou 
kunnen steunen en betere financiële 
kollekte-resultaten zou boeken. 
Jos Nihoul: 'We maken ons geen illu-
zies. Wat het effekt van onze autono
me werking op de geldinzamelingen zal 
hebben wachten we rustig af Maar, 
ons is het er op de eerste plaats om te 
doen de filozofie die aan de basis ligt 
van onze ontwikkelingshulp waar te 
maken: getrouw aan het principe van 
de broederlijke dialoog tussen mensen 
van alle rassen en alle gezindheden 
bouwen de Vredeseilanden aan hun 
ontwikkelingswerk. Met alleen maar 
vertaalwerk kunnen we geen vrede ne
men. Het proces van tiewustmaking 
wordt gestremd door een gebrekkige 
kommunikatie. 
'De opsplitsing van de nationale vereni
ging van Vredeseilanden tot twee auto
nome verenigingen, die uiteraard in dia
loog blijven samenwerken, symtioli-
zeert zeer treffend de ultieme doelstel
ling van onze ontwikkelingshulp: in 
broederlijke dialoog alle volksgemeen
schappen goede toekomstkansen te 
geven, met respekt van hun eigenheid. 
'De Vredeseilanden hebtjen tot doel 
dat de hulpbiedenden weten wie ze 
precies helpen, dat de geholpen ge
meenschap de uitgestoken hand aan
vaardt om zelf op korte tijd het projekt 
verder uit te t>ouwen, en dat hierdoor 
een toenadering tussen volkeren ont
staat waardoor de vredesbeweging 
krachtig gevoed wordt' (HDS) 

— De autonome Vlaamse afdeling 
«Vredeseilanden» die zaterdag in het 
gemeentehuis van Kessel-Lo boven 
de doopvont wordt gehouden kreeg 
inmiddels de morele steun van alle 
Vlaamse provinciegoeverneurs, en in 
het erekomitee zetelt onder meer 
oud-minister van Buitenlandse Han
del en Vu-senator Hector De Bruyne. 
Het sekretariaat is gevestigd in de 
Leopoldstraat 40 te 3000 Leuven. Tel. 
016-22.25.53. 

J MENSEN VAN BIJ ONS 
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