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...Omdat mensen 

belangrijk zijn 
Midden in de zwaarste sociaal-ekonomische krisis, 
aan de rand van de monetaire chaos hebben de gif
mengers van de Tweekerkenstraat tijd en gelegen
heid gevonden voor de kille sluipmoord op hun eigen 
eerste minister. Het lot van het land, het werk en de 
centen van zijn burgers werden ondergeschikt ge
maakt aan de persoonlijke afrekening. Men zou 
leedvermaak kunnen koesteren over de verscheurd
heid binnen de CVP, ware het niet dat ze sinds jaren 
een van de voornaamste oorzaken is van het politie
ke onheil, waarvan iedereen het slachtoffer is. 
Waarvoor heeft deze gediend? Dezelfde koalitie, op 
één man na dezelfde regering is aan het bewind ge
bleven. De regeringsverklaring van Eyskens kon zo 
kort zijn, omdat ze uitdrukkelijk de algemene 
beleidsopties en de regeringsverklaring van Mar-
tens-IV overneemt. Voor zover de tekst van Eyskens 
nieuwe elementen bevat, geldt dat het noodplan-
Martens ook al aangehouden wordt, zij het zonder 
scherpe hoeken en zij het dat de verwezenlijking er
van afhankelijk wordt gemaakt van het fiat der 
syndikaten. 
Wat stond de hoofdman van de Siciliaanse clan, wat 
stond Leo Tindemans verleden week maandag, zoge
naamd bleek van opwinding en verontwaardiging, 
dan voor komedie te spelen in de lens van de tv-
camera? Hij stond achter zijn eerste minister, ja hij 
stond volledig achter zijn eerste minister; het nood-
plan-Martens was de laatste redplank voor het land 
en de frank; het moest onverwijld uitgevoerd wor
den, n a a r de letter en zonder dat er een jota aan 
gewijzigd werd; er mocht geen dag, geen uur en zelfs 
geen minuut meer verloren worden. 
Er is sindsdien meer dan een week voorbijgegaan. De 
tijd dringt plots niet meer; er blijft er zelfs om 
overleg te plegen met de onvermijdelijke Debunne en 
Houthuys. Het noodplan kan zijn hoeken en scherpe 
kanten missen. Zelfs de frank is minder ziek dan in 
de dagen van plots gestegen geheimzinnige mone
taire koorts, vlak voor de val van Martens. 
En dan vraagt dezelfde Tindemans deze week voor 
dezelfde tv-camera zich zogenaamd stomverbaasd 
af, waarvoor de krisis eigenlijk gediend heeft. Ter
wijl de dampen uit de gif keuken hem nog in de kle
ren hangen... 
Voor zover het de achtbare heer Tindemans toevallig 
mocht ontgaan zijn: de krisis heeft alleen maar 
gediend om zijn partijvriend en boezemvijand Mar
tens uit de weg te ruimen. Neen, toch niet, niet alleen 
daarvoor. Ze heeft eveneens gediend, in al haa r 
kortstondigheid, om enkele maskers te doen vallen. 
Het masker van De Clercq, die tot de allerlaatste dag 
voordien gezworen had dat hij geen voet meer zou 
zetten in een regering, zonder voorafgaande verkie
zingen. En die thans onmiddellijk zijn diensten aan
bood, in ruil voor wat elektorale wisselmunt. Het pro-
tokoUaire masker van de koning, die de staat van 
oorlog gebruikt om de „machthebbers in feite" — de 
bonzen van de syndikale en patronale drukkings-
groepen — te omhangen met paleiselijke waardig
heid. Het masker, maar dat is geen masker, het 
brutale gezicht van de Waalse socialisten die nog 
maa r eens 40 miljard uit de krisis in de Waalse 
staalnijverheid pompen. 

Dat is, CVP-kiezers, waarvoor uw stem heeft gediend. 

tvo 

Foto van de week 

De pose van de staatsman en daarrond niets dan glunderende gezichten: de zevende regering in iets meer 
dan twee jaar tijd is zopas beëdigd. Achter de rug van Eysltens verwittigt Willy Claes het land met een niet 

mis te verstaan gebaar: hij houdt met allebei zijn handen zijn zakken dicht. 
(Foto Guyaux) 

Prijs voor PS-regeringsdeelname 

40 Miljard voor Coci(erill-Sambre 
De Waalse socialisten hebben alle redenen om opgetogen tezijn over 
e gebeurtenissen van de jongste dagen. Zij hebben de regeringskrisis 
aangegrepen als de gedroomde gelegenheid voor een zwaar chanta-
gemaneuver, dat met sukses werd bekroond. Ze laten hun deelname 
aan de regering Eyskens betalen in klinkende munt: veertig miljard 
voor de Waalse siderurgie. Over deze transaktie, die vrijwel onmid
dellijk uitlekte, bracht het dagblad „De Financieel-Ekonomische Tijd" 
volgende details. 

In zeer goed geïnformeerde krin
gen, schnjft de krant, wordt ge
zegd dat onder de vage tekst van 
het regeerakkoord dat tussen de 
kristen-demokraten en de socialis
ten werd genegocieerd, moet be
grepen worden dat een akkoord Is 
bereikt om nogmaals 40 miljard 
toe te spelen aan Cockerill-Sam-
bre, de staalgroep die na de fusie 
van Cockerill en de Driehoek van 
Charleroi zal ontstaan. 

De betreffende 40 miljard zou 
onmiddellijk aan Cockerill-Sambre 
toegekend worden; 15 miljard 
daarvan zou onder de vorm van 
nieuw kapitaal komen, 35 miljard 

zou van NMKN-kredieten in kapi
taal omgezet worden. 
Deze cijfers, aldus „De Tijd", lopen 
parallel met de cijfers die in een 
vertrouwelijk dokument door de 

Waalse staalbazen Julien Charlier 
en Albert Frère werden meege
deeld aan minister Claes. 
Ook in dit opzicht trekt Eyskens-I 
dus de lijn van Martens-IV verder: 
de miljardenstroom naar de Waal
se siderurgie gaat verder en 
neemt zelfs nog toe. 
De Waalse socialisten mogen zich 
de handen wrijven: ze zijn niet 
alleen er in geslaagd, in de rege-
nng te blijven; ze hebben daaren
boven de overbodige knsis weten 
te vermunten met een miljarden
geschenk. 

Kurieuze fin-de-camère voor 
onze jongste minister... 
Lees dio Genes BIz. 4 



2 Brieven 

HOOGMOED 
KOMT TEN VAL 

ONTGOOCHELD 

Dat leerden we in school en Martens 
heeft het ondervonden. Het was die 
hoogmoed, die hem in 1979 de fatale 
vergissing deed begaan om plots het 
Vlaams onderhandelingsfront te bre
ken en te vroeg naar het eerste-
ministerschap te rennen. Had hij toen 
nog twee weken geduld gehad, dan 
had een verbeterd akkoord over de 
gemeenschappen en over Brussel 
kunnen afgesloten worden en dan had 
hij nog juist tijd en vertrouwen genoeg 
gehad om te voorkomen wat dezer 
dagen is gebeurd. 
Hij rekende erop dat Tindemans dui
delijk in ongenade zijnde op het Hof, 
de koning niemand kon vinden om zijn 
eerste-ministerschap over te nemen. 
Hij spekuleerde op de hopeloos schij
nende krisistoestand en gokte eerst 
met een scharidelijke grondwetsher
ziening, die de liberalen de kans bood 

• om een nog veel beter verkiezingsplat-
vorm te bereiken. Ten slotte door zijn 
laatste zondagsklonkiaaf, waar hij on
voorstelbaar klungelde en bewees met 
zo slim te zijn als Mark de zoon van 
Gaston Eyskens. ^ 
Die zoon heeft ook veel last van 
hoogmoed en hij weet dat het beeld 
van zijn vader iedereen in de CVP 
schrik aanjaagt 
Hij, Mark, mocht alles zeggen en alles 
verklaren. Hij mocht openlijk stoute 
woorden uitspreken, onze frank in 
gevaar brengen, maar als de ministers 
bijeenkwamen, dan zweeg hij in plaats 
van te spreken. Want als Mark gespro
ken had waar hij moest spreken, dan 
was Martens niet gevallen en dan was 
onze financièle en ekonomische toe
stand niet zo wanhopig geworden. 
Maar de hoogmoed van Mark en de 
nijd van Tindemans wilden dat de 
hoogmoedige Martens ten val kwam! 

N.V, Grimbergen 
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De door het Vlaams krisiskomitee '81 
georganizeerde betoging voor ekono-
misch zelfbestuur en tegen de diefstal 
van Vlaams geld kwam duidelijk posi
tief over bij de Gentse bevolking. Op 
de meegedragen spandoeken en via 
aan de toeschouwers uitgedeelde tek
sten werd deze zo belangnjke proble
matiek immers heel duidelijk verwoord. 
Een negatief aspekt was echter een te 
klein aantal betogers ( ± 1000). Was 
deze manifestatie te weinig bekend? 
Waarschijnlijk, want alleen het Volks
unie weekblad „Wij" heeft herhaalde
lijk, en praktisch op iedere pagina zijn 
lezers ingelicht Was het daarom dat 
veel Vlaamse militanten die gemakke
lijk 3-niaal per jaar in de Voer, Komen 
of de randgemeenten opstappen, hier 
niet te zien waren? 
Bovendien moet vastgesteld worden 
dert het Egmontkomrtee, Davidsfonds, 
W B , Uzerbedevaartkomitee, wanneer 
ze zelf geen mede-organizators zijn, 
zeer weinig doen om hun leden in te 
lichten, alhoewel in deze manifestatie 
perfekt de visie van de Vlaamse Kui
tuur en Strijdverenigingen in deze ma
terie werd weergegeven. Hopelijk 
heeft men in sommige van die kringen 
niet te veel tajd nodig gehad om na te 
gaan of dit nieuw Vlaams krisiskomitee 
wel genoeg „zuiveren" bevat of het 
niet te links of te rechts is. Intussen 
werd weer bewezen dat de bekende 
uitspraak van Hugo SchiHz: „Een aantal 
leden van de Vlaamse beweging zien 
het bos tussen de bomen niet of 
kunnen het belangrijke niet van het 
bijkomstige onderscheiden", realiteit is. 

H.V.DA, Schoonaarde 

TELEURGESTELD 

Ik ben niet tevreden over mijn week
blad „Wij". Verslagen over aangekon
digde vergaderingen vind-ik er niet in 
terug. Geen verslag gelezen over de 
bijeenkomst of vergadering over de zo 
omstreden kerkfabrieken. Of gaat het 
hier zoals vroeger „Wij houden ze 
donn, houdt gij ze arm f? 
Ik ben van 1 juni 1901 en heb al 
teleurstellingen genoeg meegemaakt 
Dat blad „Wij" geeft niemand voldoe
ning. Het blad „Wij" spreekt geen enke
le ari}eider aan, men krijgt er geen 
enkele mede naar een vergadering en 
dat is toch wel spijtag! 

G.V.. Schelle 

STERVENDE POST 

Wat u verieden week schreef over de 
post is juist en ook van tel voor de 
meeste openbare diensten, waar men 
van het personeel politieke knechten 
maakt 
Vergelijk maar het dienstbetoon voor 
eender welk loket in een openbare 
dienst met dat voor het loket van een 
bank. Het is de dag tegen de nacht 
In de openbare diensten is men soms 
bang aan de bediende iets te vragen. 
Zij schijnen daar allemaal de een of an
dere ziekte of pijn te hebben. 
Vraag b v. een inlichting in een bank en 
de bediende zal ofwel, als hij het zelf 
weet vriendelijk uitleg geven en als hij 
het zelf niet weet zeggen waar men u 
kan helpen. In een openbare dienst zal 
hij, als hij het zelf weet u zodanig uitleg 
geven dat ge denkt „hem iets te moe
ten betalen". Als hij het niet weet zal hij 

dat zonder meer bekennen, maar zel
den zal hij u uitleggen wie het wel zou 
kunnen weten. 

Hoe komt zoiets? In uw artikel was het 
zeer goed uitgelegd. De openbare 
diensten zijn grotendeels verkankerd 
door het politieke knechtschap. 

Voor de ministeries bestaan er geluk
kig nog de sluizen der eksamens en. 

dank zij het Wervingssekretariaat is 
het water daar nog niet erg vervuild 
Maar bij de parastatalen en bij de 
ministeries, als er geen eksamenslui-
zen meer moeten doorvaren worden, 
dan IS het zuivere politieke korruptie 
en willekeur. Bekwaamheid, uitslag bij 
vroegere eksamens, jaren dienst b.v. 
spelen dan geen rol meer. Men zou er 
elkaar de strot toenijpen. 

Als gevolg daarvan is er daar nooit 
iemand echt goedgezind en gewillig 
om te heljDen. 

Als daarin geen -verandering komt 
sterft niet alleen de post maar sterft 
heel ons openbaar ambtenarendom. 

M.V,, Vilvoorde 

TEGEN POSTREKENING 

In de nacht van zondag op maandag 
23 maart '81 besloot de regering o.a. 
dat alle mensen in overheidsdienst 
(met onderwijs en leger inbegrepen 
meer dan 800.000) een postrekening 
(PR) moeten nemen om hun wedde op 
te laten storten. De regering hoopt dat 
de ambtenaren hun geld op hun PR 
zullen laten staan. Dit zal weinig op
brengen. Sinds de wet-Collard (1956) 
hebben veel ambtenaren reeds een 
PR. 

De overheid kan haar schraalbetaakJe 
dienaars niet dwingen een PR te ne
men. Voor hen brengt het veel nadelen 
mee. Zij hebben leningen af te betalen 
vor huis, auto, enz.~ Daarvoor hebben 

ze bestendige opdrachten en domici-
liënngen gevestigd bij een bank. Ofwel 
moeten ze elke maand hun wedde 
overschrijven op hun bankrekening, 
dan heeft de regering er mets aan en 
oh wee als ze het één keer vergeten. 
(Wat gedurende de vakantiepenode''). 
Ofwel moeten ze al hun bestendige 
opdrachten overzetten op een PR, 
maar de postcheck werkt nu al zeer 
slechts. Soms blijft geld 2 jaar achter, 

Wat zal er dan gebeuren als er 300.000 
ambtenaren bijkomen? De bediening 
zal er niet beter op worden. Kan een 
ambtenaar weigeren zijn wedde op 
een PR te laten storten' Normaal wel. 

Hij of zij doet toch met zijn/haar 
eigendom wat hij wil. 

R.d.N„ Nijlen 

Wil ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brteven De andere publiceren wi j , 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j 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 

Herman 
Keter 
De Boer 

Herman Pieter De Boer, chansonauteur en sukses-
schrijver van o.a. „Het damesorkest", „De kelnerin" en 
„De nymfentrein" schrijft vijf weken lang in Knack een 

„Lied voor Vlaanderen". 
Het wordt een badinerende kroniek waarin hij Vlaanderen 

op een ongebruikelijke manier wil verkennen. 
H.P. De Boer was in het stille maar nijvere Averbode, 

duikt deze week onder in de wereld van de platenindustrie 
en zal zich nog op een drietal andere plaatsen aanmelden. 

Aan het einde van deze korte maar hopelijk hartelijke 
ontmoeting ligt een duurzaam bestaan als chroniqueur 

in het verschiet. 
H.P. De Boer laat Vlaanderen niet los, en hopelijk denkt u 

ongeveer hetzelfde, maar dan andersom. 

^m nu ^m 

knack 
MAGAZINE 
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Mensen 

^ 

Martens odd man out 

Martens is op het ultieme ogen
blik niet opgewassen gebleken 
tegen de eisen van een noodsi
tuatie. Een aantal konvergerende 
krachten hebben zijn einde be
spoedigd: het verdict van de Eu
ropese top te Maastricht, de mo
netaire koorts vlak voor het fata
le weekend, de druk van de Na
tionale Bank. In hoofdzaak echter 
is de man ten onder gegaan aan 
twee faktoren: aan zichzelf en 
aan zijn partij. 

Tindemans 
heeft tijd 
Verleden week maandag, toen 
Martens-IV op apegapen lag, gaf 
CVP-voorzitter Tindemans voor 
de tv-camera's een knap staaltje 
weg van het akteertalent dat hem 
op grote momenten eigen is. Met 
alle uiterlijke kenmerken van op
winding en verontwaardiging ver
klaarde hij, dat hij en zijn partij he
lemaal achter de eerste-minister 
stonden, dat het noodplan Mar
tens onmiddellijk moest worden 
aanvaard en dat iedere minuut 
verder uitstel fataal zou zijn voor 
het land en voor onze munt 
Inmiddels is er anderhalve week 
verlopen. Het onontbeerlijke 
noodplan Martens, zegt Tinde
mans, IS met de gewezen eerste-
minister verdwenen. Verder uitstel 
IS plots niet meer fataal: de rege-
rlng-Eyskens krijgt zelfs de tijd, om 
de dingen uit te praten met de so
ciale partners. 

Natrappen naar een gevallen te
genstrever hoeft er voor ons niet 
bij. Toch kan men er niet onderuit, 
er aan te herinneren hoe Martens 
op minder dan een kwarteeuw 
tijds evolueerde van veelbelo
vende jonge federalistische re
bel tot de eerste-minister, die het 
land opgezadeld heeft met een 
halfslachtige, onafgewerkte en 
voor Vlaanderen uiterst nadelige 
regionalizering. 
De mateloze ambitie van een 
koppig volhoudende volksjon-
gen uit Sleidinge, geënt op de 
beginselloosheid en het opportu
nisme van de CVP, bewerkte een 
steile bliksemcarrière. Dezelfde 
twee faktoren — de persoonlijke 
ambitie en de gewetenloosheid 
van de CVP en haar topperso-
neel — zorgden voor de totale 
afgang. 

Wie wil weten waarvoor er eigen
lijk een regeringskrisis moest ko
men, wende zich best tot de "„poli
tieke vrienden" van Wilfried Mar
tens, in de eerste plaats tot diens 
partijvoorzitter. 

Het woord van 
De Clercq 
Tegen een aantal schuttingen in 
Vlaanderen hangt nogal altijd de 
enkele maanden oude affiche 
met de slogan: „De P W hield 
woord". 

Ook tijdens de kortstondige re
geringskrisis heeft de P W toch 
nog de tijd gevonden om getui
genis af te leggen van haar on
verwoestbare beginselvastheid. 
Willy De Clercq heeft de jongste 
maanden niet opgehouden om bij 
iedere gelegenheid te herhalen 
dat de P W in geen geval rege-

Deze week dit... 
Het wansmakelijk schouwspel 
dat de regeringspartijen hebben 
opgevoerd, zouden we 
meewarig spotlachend kunnen 
bekijken. Indien het niet ging om 
het welzijn van ons volk. Onze 
toekomst Zelfs In de meest 
moeilijke omstandigheden slagen 
die cynische heren erin, hun tijd 
te verkwanselen met taktische 
spelletjes en onderling getwist 
Hoewel de socialisten en ook de 
liberalen lang niet vrij te pleiten 
zijn van enggeestig 
groepsegoïsme, spant de CVP 
toch de kroon. 
Terwijl deze tragi-komedie werd 
opgevoerd, heeft de Volksunie 
gedurende drie opeenvolgende 
weekeinden haar kader 
verzameld. 
Na de statutaire 
bestuursverkiezingen van laag 
tot hoog, heeft het nieuwe 
partijbestuur deze ontmoetingen 
bedoeld als een onmiddellijke 
kontaktname. We wilden er geen 
gras laten over groeien. Om 
eendrachtig en doelbewust een 
politieke werking en aktle uit te 
bouwen, moeten we elkaar 

kennen. Weten wat we aan 
elkaar hebben. Waar het goed 
zit of verkeerd loopt 
Ik hoop dat de aanwezige 
kaderleden recht voor de raap 
hebben gesproken. Niets op hun 
lever hebben laten liggen. Wij 
hebben de opmerkingen 
aanhoord. Ik ben blij met 
overtuiging te kunnen zeggen 
dat ze altijd positief en 
opbouwend klonken. We zullen 
ermee rekening houden. Ik durf 
hopen dat ook de kaderleden 
Iets geleerd hebben Juister en 
duidelijker inzicht hebben 
gekregen In het wezenlijk profiel 
van de Volksunie. De 
krachtlijnen van haar 
programmatische en strategische 
opstelling. 

Ver van mij te beweren dat alles 
volmaakt is verlopen. Een aantal 
mensen met verantwoordelijke 
funkties was afwezig. Wellicht 
zullen sommigen een gewettigde 
reden hebben. Anderen zullen 
een voorwendsel zoeken. Ik 
betreur dit ten zeerste. Ze 
hebben ongelijk. Ik zal geen 
steen werpen, maar toch wil Ik 

hen vragen In te zien dat het 
nodig Is de band nauw aan te 
sluiten. 
Onze opdracht Is unie. De 
Volksunie vormt een vierde 
p)olltleke stroming, duidelijk 
onderscheiden van de andere 
partijen. Onze maatschappijvisie 
van samenhongheid kan de 
uitweg wijzen uit de krisis. Ons 
streven is gesteund op de 
overtuiging, dat zelfbestuur 
onontbeerlijk Is voor de 
maatschappelijke emancipatie 
van ons volk. 
Ik dank alle mandatarissen en 
kaderleden voor hun Inzet. Ik 
kan hen niets aanbieden. Geen 
duurbetaalde benoemingen. 
Geen rijke tafelen Alleen het 
innerlijk geluk van het eerlijk, 
onafhankelijk en hooggericht 
engagement 

ringsverantwoordelijkheid zou 
nemen zonder voorafgaande ver
kiezingen. 

Het lijk van Martens-IV was 
echter nog niet koud, toen P W -
voorzitter De Clercq reeds zijn 
goede diensten aanbood: vooraf
gaande verkiezingen waren plots 
niet meer noodzakelijk, zo zegde 
De Clercq, omdat het land zich in 
een noodsituatie bevond. 

De krisis is nochtans niet van 
vandaag. En de noodsituatie be
stond reeds op het ogenblik dat 
de PW-voorzitter op het kon-
gres van zijn partij de plechtige 
belofte aflegde: nooit zonder 
voorafgaande verkiezingen. 

Veto 
tegen VdB 
Van den Boeynants heeft nog 
altijd een waterkansje om vroeg of 

laat eerste-minister te worden. Of 
hij denkt alvast, dat kansje te 
hebben. Zijn Vlaamse komaf, zijn 
Brusselse basis en zijn Waals par
tijvoorzitterschap bezorgen hem 
de communautaire aseksualltelt 
die In tijden van nood van pas kan 
komen. 

Ook ditmaal achtte hij zijn uur 
aangebroken. Reeds voor de val 
van Martens-IV zorgde hij voor 
een goede persoonlijke direkte 
verbinding met een aantal socialis
ten, waaronder Claes. Nadat Mar
tens-IV gestruikeld was, verdub-
belenden de kontakten tussen 
VdB en Claes. 

De CVP echter bleef het eerste-
minlsterschap opeisen. En het in
termezzo VdB-Claes werd ge
volgd door een kort Intermezzo, 
tijdens hetwelk Eyskens wou aan
pappen bij de PVV-PLP. Maar 
toen kwam Houthuys op de prop>-
pen 

Vic ANCIAUX 
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Dit is, in alle bescheidenheid en voor de eerstvolgende paar 
maanden, de eerste minister van het Koninkrijk. 

(Foto Guyaux) 

Judas-
aanbod 
Tindemans houdt niet op te ver
klaren dat hij nog steeds achter 
gewezen eerste minister Mar
tens en diens noodplan staat 
Zoals de koord de gevangene 
steunt-

In ieder geval is de idylle tussen 
beide CVP-ers de voorbije da
gen ontloken tot een ware liefde. 
Tindenfans aarzelde niet om Mar
tens een portefeuille aan te bie
den in de ploeg Eyskens. Niet dat 
de voorzitter fel aangedrongen 
heeft, maar hij zag wel een moge
li jkheid op Justit ie. 
Martens was evenwel zo wijs om 
voor dit Judas-aanbod vriende
li jk te bedanken. 

Op alles 
voorbereid 
De minister van het Waalse Ge
west, Dehousse, geloofde blijk
baar niet in een goede afloop van 
de krisis. Nauwelijks had Martens 
Ket ontslag kenbaar gemaakt of In 
zijn kabinet werd een persoonlijke 
nota van de minister bedeeld 

waarin het personeel aangemaand 
werd om op zaterdag en zondag 
over te werken. 

Zijn devies luidde eenvoudig: alles 
eruit halen wat er nog Inzit aan be
sluiten, benoemingen en dienstbe
toon. Daarenboven moest zon
dagavond alles in gereedheid ge
bracht zijn, zodat op elk ogenblik 
de verhuis zou kunnen starten. 
Dehousse zou evenwel geen so
cialist zijn, mocht zijn nota niet 
eindigen met het prettige bericht 
dat Indien het kabinet zou behou
den blijven, het overwerk zou kun
nen gerekupereerd worden. 

Toch 
rechtlijnigheid 
Bij de CVP is nu en dan toch eni
ge rechtli jnigheid te bespeuren. 
In een persmededeling drukt de 
Gentse federatie van deze partij 
er haar verbazing over uit dat het 
noodplan van Martens, ondanks 
de steun van het voltall ig parti j
bestuur, toch opgegeven werd. 
De federatie is dan ook van oor
deel dat hoe dan ook teruggegre
pen moet worden naar het initia
tief van de gewezen eerste minis
ter. Enkel op die wijze kan de 
ekonomische toestand van het 
land rechtgetrokken worden en 
een devaluatie van de frank 
vermeden. 

Deze standvastigheid van de 
Gentse CVP kan misschien ver
klaard worden door het feit dat 
het hier gaat om het kiesarron
dissement van Martens. 

Zwalpend 
schip... 
Voor het overige spelen zich bin
nen de CVP ongelooflijke en zelfs 
hartverscheurende taferelen af. 
Maandagavond heeft een haast 
geobsedeerde CVP-fraktieleider 

m 
Blanckaert onafgebroken het ene 
telefoongesprek na het andere ge
voerd. Met de kersverse eerste 
minister, tot zelfs met het konink
lijk palels. 
Zijn enige boodschap luidde dat 
de vorming van de nieuwe rege
ring te allen prijzen diende verhin
derd te worden, dat hij zelfs zou 
weigeren de regering het vertrou
wen te schenken. 
Naderhand werd In CVP-krIngen 
vernomen dat de man overver
moeid zou zijn. 

...of over
vermoeid? 
Diezelfde kringen konden even
wel moeili jk beweren dat gans de 
CVP-kamerfraktie aan dezelfde 
ziekte zou lijden. 
Zelfs Tindemans en Eyskens 
moesten er bijgehaald worden 
om de fraktie er toch maar toe te 
bewegen haar vertrouwen te 
schenken aan de nieuwe rege
ring. Vooral de verkozenen van 
Oost- en West-Vlaanderen toon
den zich verbolgen over de jong
ste politieke evolutie. 
Het programma van Eyskens 
noemden ze vaag en ongeloof
waardig, de houding van het par
ti jbestuur on-demokratisch en 
over het verdwijnen van Martens 
begrepen zij helemaal niets. 
Waarom Martens wel en de an
dere CVP-ministers niet? 
Het is per slot van rekening 
Martens zelf geweest die erin 
slaagde de fraktie ertoe aan te 
zetten het vertrouwen te schen
ken aan zijn opvolger. 

Hangen of 
wurgen 
Aan de onheilspellende geruchten 
over de toekomst van dit land is 
ondertussen geen einde geko
men. 

In de Financial Times aarzelde 
men dinsdag niet om te stellen dat 
de Belgen voor de keuze staan te 
worden gehangen of te worden 
gewurgd. 

Kommentaar 

Het is volgens deze krant duidelijk 
dat ons land zal blijven voorthollen 
van krIsIs naar krisis. In dergelijke 
mate dat alle fundamentele proble
men onopgelost zullen blijven. In 
dat verband wordt gewaagd van 
„kortzichtige politici". 
Tevens wist de Times te melden 
dat Martens zich zeer bitter uitlaat 
over bepaalde regeringsleden, die 
op belangrijke vergaderingen ge
woon afwezig bleven ofwel het 
resultaat van die vergaderingen 
niet meldden aan het partijbestuur. 

Onvoldoende 
bewijzen 
De rechtbank van Verviers heeft 
nog maar eens voor een gerech
telijke primeur gezorgd: Happart 
en Pinckaers van de Action Fóu-
ronnaise werden vrijgesproken. 
De feiten dateren reeds van april 
1979. Na een fi lmvoorstell ing in 
het kultureel centrum van Sint-
Martens-Voeren werden de Vla
mingen opgewacht door een 
groep aanhangers van de Action 
Fouronnaise. Bij het daaropvol
gend handgemeen werd Fons 
Madereel zwaar gekwetst Fons 
zal voor de rest van zijn leven in
valide blijven. 

Alle aanwezigen wezen Happart 
en Pinckaers aan als de schuldi
gen. Volgens de rechtbank zijn er 
evenwel niet voldoende bewij
zen. 

Deze twee maten-rechtspraak, 
waarbij Vlamingen telkens als 
leugenachtig en ongeloofwaar

dig voorgesteld worden, is een 
kaakslag voor Vlaanderen. Naast 
het zelfbestuur op sociaal en 
ekonomisch vlak, wordt het t i jd 
dat ook gerechtelijke autonomie 
aan het eisenpakket wordt toe
gevoegd. 

Maagde
lijkheid 
De regeerverklaring van de nieu
we eerste minister was op z'n 
zachtst uitgedrukt mat en banaal. 
Een geheel van vage en nietszeg
gende intenties, waarmede men 
nog alle kanten op kan. 
In iedef geval stak deze banale 
verklaring schril af tegen de pitt i
ge en spitse toespraken die Eys
kens pleegde te houden als mi
nister. Of is het toch waar wat 
een gewezen socialistische lei
der onlangs beweerde over Eys
kens senior en Eyskens junior: 
„Na elke regering deed Gaston 
zich opnieuw voor als een 
maagd, Mark daarentegen doet 
dat na elke toespraak". 

Primum 
vivere... 
Jarenlang hebben de traditionele 
partijen het refreintje gezongen 
dat de communautaire problemen 
hen beletten om een degelijk so-
claal-ekonomlsch beleid te voeren. 
Vorig jaar hebben zij gepoogd 
komaf te maken met de commu
nautaire moeilijkheden door een 
halfslachtige gewestvorming door 
het Parlement te sleuren. 
Hoe serieus er nadien aan de 
échte problemen gewerkt Is, blijkt 
uit de feiten van elke dag. 
Ook Eyskens junior schijnt niet te 
beseffen dat een degelijke aanpak 
van de krIsIs slechts mogelijk Is 
vanuit de eigenheid van de twee 
gemeenschappen, die ons land rijk. 
is. Zijn parool luidt evenwel: „Pri
mum vivere, deinde reglonalisare". 
Vrij vertaald: eerst moet Vlaande
ren mee ten ondergaan; daarna 
kan er aan een staatshervorming 
gedacht worden. 

Kurieuze fin de carrière voor Robert Vandeputte: 
met 73 de jongste — in de zin van meest recente — 
minister van tiet Koninkrijk; na een onderbreking van 
veertig jaar terug in de politiek. Zijn vorig politiek 
mandaat dateert uit pre-historische tijden Om
streeks het midden van de dertiger jaren is hij even
tjes, onder de vleugels van Frans Van Cauwelaert, 
plaatsvervangend katoliek Kamerlid voor Antwer
pen geweest Tot aan de Duitse inval in 1940 zat hij 
op een paar ministeriële kabinetten, eerst bij de om
streden GustaafSap en nadien bij August „Pijpekop" 
De Schrijver Samen met zijn minister trok hij tijdens 
de Achttiendaagse Veldtocht naar Frankrijk. Nadien 
hebben beider wegen zich een tijdlang gesplitst Au
gust De Schrijver werd in 1942 „Londoniter", hetzij 
lid van de Belgische regering in ballingschap. Robert 
Van de Putte, inmiddels reeds sinds halverwege de 
dertiger jaren prof aan de Leuvense rechtsfakulteit, 
bleef in België en t)egon onder de t)ezetting aan een 
hoge loopbaar) in de financiële wereld. In 1943 werd 
hij benoemd tot dienstdoend direkteur van de 
Nationale Bank. 

Hinder van deze prille financierscarrière onder de 
Adelaar heeft hij nadien nauwelijks ondervonden. In 
1948 werd hij voorzitter bij de Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nijverheid. Eigenlijk had hij 
goevemeur van deze instelling moeten worden. 
Maar het hoera-patriotb'eke protokol van die dagen 
verhinderde het dragen van deze titel door iemand, 
die onder de oorlog niet in Londen geweest was of 
niet met pistool en brandbommen had gezwaaid. 
Dus werd het gewoonweg voorzitter Goeverneur 
zou hij toch nog worden, in 1972, maar dan terug van 
de Nationale Bank. 
Sinds 1975 was hij op pensioen. Wat wil zeggen dat 
hij zich bezighield met een aantal niet onaardige 
schnabbels bij VUM (van „De Standaard"), Bayer-
Antwerpen, Agfa-Gevaert, Philips en noem maar op. 

Zijn oud-studenten waarderen hem als een bevatte
lijke prof, wat afstandelijk maar menselijk. In de om
gang is hij een beminnelijke „homme du monde". Als 
goeverneur van de Nationale Bank kweet hij zich, in 
tegenstelling tot zijn voorganger en opvolger, ook te
genover de Vlaams-nationalisten van zijn protokollai-
re verplichtingen. 
Iemand typeren in drie woorden is altijd onrechtvaar
dig. De eerste drie woorden die men over hem zou 
neerschrijven, zouden hem tekenen als een klerikale 
reaktionaire flamingant Dat alles echter met mate. 
Deskundigheid heeft niemand hem ooit ontzegd. Die 
hem beter kennen, beweren dat hij ziek is in 
hetzelfde bedje als Mark Eyskens: iemand van méér 
woorden dan daden. 
Eyskens heeft niet slecht gegokt door het gezag van 
deze grand commis als een kruk onder de arm te ne
men. In de politieke bijt echter is Vandeputte een 
verdwaalde eend. Hij zal aan zijn fin de carrière niet 
veel plezier beleven. Maar hij mag'zich troosten met 
de overweging, dat het toch niet lang zal duren. 
Pessimisten en kwatongen beweren, dat het gezag 
van zo'n man best van pas komt in tijden van deva
luatie... 

Genes 
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Wilfried Martens werd uit de 
regeerploeg gespeeld. 
Zodoende kon de politieke 
impasse met een nieuwe 
premier doorbroken worden. 
Zodoende ook is er wat 
herademing gekomen in de 
spekulatiegolf tegen de 
Belgische frank. 
Dat blijkt uit de feiten, en we 
zouden het nog moeten 
geloven ook. Hoewel elke 
regeringskrisis gepaard gaat 
met meer gevechten achter 
de schermen dan ervoor (en 
de polit ici van bij ons zijn 
zeer scheutig met mémoires 
terzake) toch is dit keer 
allicht het rekord in 
gemaneuvreer geklopt 
We zijn niet de enigen die 
wijzen op een pak nauwelijks 
verklaarbare gebeurtenissen 
van de voorbije twee weken. 
Politici zijn gekend om hun 
gehaaide handel en wandel 
op kritieke momenten. Maar 
nu blijken ook financiële 
topkringen het pokerspel 
agressief meegespeeld te 
hebben. 

Het heette plots (en Martens 
heeft zich dat door 
goeverneur van de Nationale 
Bank Cecile De Strycker 
laten aanpraten) dat ons 
rigied systeem van index
koppeling van lonen en 
wedden dringend, van 
vandaag op morgen, diende 
gewijzigd te worden om de 
Belgische frank te behoeden 
voor een katastrofale afgang. 
Het is inderdaad zo dat op de Eu
ropese top in Maastricht Mar
tens' Europese kollega's de Bel
gische premier gewezen hebben 
op nnogelijke gunstige effekten 
als gevolg van wijziging aan het 
index-stelsel. (En misschien is 
het v*/el één van de zovele maat
regelen die het bedrijfsleven en 
dus onze ekonomie wat nieuwe 
zuurstof kunnen helpen geven). 
Maar de uitdagende koppeling 
van de druk op de frank aan de 
druk op het indexsysteem blijkt 
achteraf toch niet veel méér dan 
een onverbloemd chantagemid
del geweest te zijn om de socia
listen met de rug tegen de muur 
te duwen en hen de schuld te 
geven van een alweer door de 
CVP uitgelokte politieke krisis. 
Het is evenwel enigszir.s anders 
verlofjen, met een kompleet ver-

rassende ontknoping; een ont
knoping die de Tindemans-clan 
in de CVP evenwel met niet 
minder voldoening akteert. 
Het resultaat 's uiteindelijk dat 
het geruzie in de CVP (die eer
der krampachtig werd verdoe
zeld) open en bloot is komen te 
liggen, en dat nu alvast ook al de 
regeringspartners van de CVP 
een politiek lesje geleerd heb
ben. 
Maar het resultaat is voor ons 
land, voor ons volk (niet voor de 
leiders) dat we ekonomisch nog 
wat meer bergaf zijn geschoven 
dan twee weken geleden, toen 
plots weer het krisissein werd 
gegeven. 
Dat de druk op de frank even is 
geluwd, kjetekent geenszins dat 
onze munt niet meer zwakjes 
zou staan; alleen hebben de 
toonaangevende spekulanten 
duidelijk beslist een korte poos 
de kat uit de boom te kijken. 
Maar inmiddels kreeg ons be
drijfsleven (dat CVP-politici be
weren nieuwe adem te willen 
geven) een zeer harde klap te 
verduren; de verhoging van de 
basis-discontovoet met niet min
der dan 3 procent — voorge
steld als een harde waarschu
wing van de Nationale Bank aan 
de politici — maakt elk kaskre
diet (om en bij de 20 procent!) bij 
de huidige lage inflatievoet 
krankzinnig duur en leKJt regel
recht naar een ekonomische 
ramp indien dit discontopeil nog 
verscheidene weken wordt aan
gehouden. Er moet dus inder
daad „iets" gebeuren, maar ze
ker niet onder chantagedreiging 
zoals de CVP het spelletje giste
ren sf)eelde. 

Blinde mokerslagen 
De zenuwachtigheid bij de CVP 
(Tindemans heeft zijn rivaal uit 
de regering geduwd, maar is ook 
kwaad dat de socialisten rege
ringspartner blijven en vrijuit 
gaan) en de vage beleidsteksten 
van Mark Eyskens voorspellen 
weinig goeds. Over wijziging aan 
het indexsysteem werd zedig 
gezwegen, maar het is duidelijk 
dat dit weer één van de eerste 
knelpHjnten zal worden. 
De regering zou er nochtans 
beter aan doen de draad op te 
nemen waar de regeerploeg-
Martens hem heeft laten vallen. 
Op het begrotingskonklaaf werd 

hoofdzakelijk gekibbeld over de 
fameuze indexkoppeling, terwijl 
het terugdringen van het over-
heidsdeficiet slechts op de twee
de plaats kwam. Het gehakketak 
van de jongste weken heeft als 
rechtstreeks gevolg gehad dat 
sinds begin van dit jaar nage
noeg 100 miljard frank moest 
uitgegeven worden ter onder
steuning van de frank. Dat komt 
ongeveer overeen met de ambi
tieus beoogde besparing die Wil
fried Martens over drie jaar tijd 
beweerde te kunnen vinden..! 
Waar het om te doen is momen
teel, inderdaad het herwinnen 
van het vertrouwen. Politiek be
keken is het onderhand een uit-

Debackere... 
De Gentse professor Debackere 
blijkt met zijn harde strijd tegen 
verhandeling van met schadelij
ke hormonen behandeld vlees 
behoorlijk wat sukses te boeken. 
Alleen is het nu wel even wach
ten en uitkijken naar het sane
rend werk dat uiteindelijk de po
litieke overheid voor haar reke
ning moet nemen. 
De hormonenzaak werd aan het 
rollen gebracht door VU-senator 
Oswald Van Ooteghem; hij hield 
vorige maand een fel opgemerk
te interpellatie waar minister van 
Volksgezondheid Luk D'Hoore 

100 miljard verspild 

Inderdaad, 

vertrouwen 

herwinnen.., 
gemaakte zaak welke partij tel
kens het vertrouwen in de re
geerploeg schokt 
Het vertrouwen van beurzen-
klanten én buitenlandse klanten 
én investeerders kan ook be
zwaarlijk herwonnen worden 
met de aanhoudende hardnekki
ge berichten over nog maar 
eens 35 miljard frank die de staat 
vergooid in de zieltogende Waal
se staalbedrijven. 
Het vertrouwen zal ook niet her
wonnen worden met lapmiddel
tjes zoals verhoging van BTW-
tarieven met 1 procent waaraan 
de kersverse premier denkt of 
met het volharden in de boos
heid en het uitschrijven van een 

niet potdoof kon voor blijven. 
Een en ander blijkt wel wat poli
tiek positief effekt te krijgen. 

Van Ooteghem 
Om wetsaanpassing te versnel
len beloofde de minister de rege
ringsamendementen in te trek
ken om het ping-pong-spel dat 
nu al te lang tussen Kamer en Se
naat bezig is eindelijk te beëindi
gen. De direkteur-generaal van 
Volksgezondheid heeft tijdens 
de „Vette Os" in Antwerpen ge
zegd dat „als de nieuwe vleeswet 
er komt dit zonder meer te dan
ken is aan de gedegen interpellatie 

krisislening. 
Het ligt reeds jaren voor de hand 
wat er wél dringend zou moeten 
geschieden: het drastisch 
snoeien in de overheidsverspil-
lingen en de aanwending van 
overheidsmiddelen om de nog 
levenskrachtige en toekomstge
richte sektoren en bedrijven een 
krachtige impuls te geven. 
Daarbij kan ook aan de werkne
mers een tijdelijk offer gevraagd 
worden, maar met blinde moker
slagen links en rechts worden 
uiteindelijk diegenen ontmoe
digd die in normale omstandighe
den de wil en de kracht opbren
gen om ondernemend te wer
ken. 

van een VU-senator". 
Alvast werd door de minister 
opdracht gegeven aan de inspek-
teurs van volksgezondheid om 
strenger op te treden. Eveneens 
werd het verzoek van senator 
Van Ooteghem ingewill igd om de 
parketten in te lichten over de 
bedenkelijke vleeshandel en om 
afdoende kontroles op bedrijven 
te organizeren. 

Taakverdeling 
De twee Leuvense minister-pro
fessoren hebben het — het is 
geweten — voor het ogenblik 
biezonder druk. Om efficiënt te 
werken spreken ze wel geregeld 
af een aantal karweien onder 
mekaar te verdelen. Zo werd 
overeengekomen dat het 9de sa
lon voor Ideaal Wonen in Leuven 
geopend wordt door professor 
Gaston Geens met een toe
spraak over maatregelen voor de 
relance van de bouwsektor. Dat 
was vorige zaterdag. 
Professor Mark Eyskens, toeval
lig momenteel eerste minister, en 
die ook wel graag ideaal woont 
en wat hunkert naar vrije tijd 
krijgt deze week zaterdag in de
zelfde Artols-hal de gelegenheid 
voor een gratis-bezoekje, en mag 
Insgelijks het woord voeren en 
handelen over aktuele proble
men. Tussen beide ministeriële, 
toespraken Is er duidelijk vol
doende vrije tijd vrijgelaten op
dat de twee Leuvense CVP-boe-
zemvrienden mekaar niet op het 
lijf zouden lopen. 
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Weten
schappelijke 
achterstelling... 
Reeds herhaalde malen heeft de 
VU de Vlaamse achterstelling 
inzake het wetenschappelijk on
derzoek aangeklaagd. Enige ver
betering is evenwel niet merk
baar. 
Dat verklaarde rektor Hoste van 
de Gentse universiteit bij de 
voorstelling van het Jaarverslag 
1980 van de Vlaamse Interuniver
sitaire Raad. Vorig jaar bedroeg 
het wetenschapsbudget van 
Wallonië ruim 15 miljard. De 
Vlaamse wetenschappers moes
ten het stellen met 13 miljard, of 
46.6 o/o. 
De Rektor aarzelde evenmin om 
de Vlaamse deelregering op de 
vingers te tikken. Sinds de 
staatshervorming van augustus 
1980 hebben de Vlaamse minis
ters en staatssekretarissen nog 
steeds niet het initiatief genomen 
om een eigen Vlaams administra
tief orgaan op te richten voor het 
wetenschapsbeleid. 

... niet de enige 
Ook op het vlak van de ontwikke
lingssamenwerking gaat, ddus 
rektor Hoste, de Vlaamse benade
ling onverminderd door. 

Nauwelijks 20 th. van de kredieten 
gaat naar Vlaanderen, de overige 
80 th. naar Franstalige instellingen. 
De VLIR stekte dan ook voor om 
in de toekomst via adviezen aan 
de minister van Ontwikkelingssa
menwerking daadwerkelijk Initia
tieven te kunnen nemen op dit 
terrein. Over de oprichting van 
een overlegorgaan bestaat reeds 
een ruime eensgezindheid, ook bij 
de Franstaligen en de bevoegde 
minister. 
Het enige knelpunt blijft de ver-
deelsleutet. Minimaal nruaet deze 
volgens de VUR 54-46 bedragea 
Uiteraard in het voordeel van 
Vlaanderen! 

!!!l'?™lL„ Kunst: een overbodige luxe? Becijferd werd dat het Hof en 
onze talrijke parlementaire instel
lingen dit jaar 3 nniljard en 79 
mSjoen fr. zullen kosten, wat ruim 
een half miljard meer is dan in 
1980. De IfKtexkoppeling blijft hier 
blijkbaar van toepassing! 

Voor de civiele lijst van de Koning 
en de jaarlijkse dotatie aan prins 
ANsert wordt zo 'n 153 miljoen 
uitgetrokken, waarbij nog 27 mi
joen fr. nnoet getekj worden voor 
de hofhouding. 

De kostprijs van Kamer en Senaat 
kxjpt dit jaar op tot ruim 2,5 miljard. 
Daarenboven zijn er nog de deel-
parlementen, waarorxler de 
Vlaanme Raad die zo 'n 156 mil
joen ontvangt Het nut van deze irv 
vestering in de deelpariementen 
moet evenwel nog bewezen wor-
dea 

Vlaams en 
sociaal 
Tijdens een colloquium over de 
Brusselse taaitoestanden pakte 
de Amerikaanse professor Obler 
uit met een nogal verrassende 
visie op de Vlaamse strijd in de 
hoofdstad. 
Volgens deze prof van de Uni
versity of North-Carolina is het 
duidelijk dat er te Brussel een 
verband bestaat tussen de taal 
van een groep en de sociale 
status ervan. Hij omschrijft de 
Vlaamse beweging te Brussel 
dan ook als een „uiting van soci
ale promotie voor de leden van 
de groep'. 
Als dusdanig doet Obler de taal
incidenten te Brussel af als on
belangrijk op zichzelf. Wel ty
peert hij ze als het gevolg van 
het feit dat de Vlamingen en de 
Franstaligen te Brussel niet op 
dezelfde trede van de sociale 
ladder staan. Met andere woor
den dat de Brusselse Vlamingen 
in hun eigen stad niet tot volledi
ge ontplooiing kunnen komen. 

Dat het bij ons met de bescherming van 
kunst en kunstenaars in vergelijking met de 
buurianden, triestig gesteld is, hoeft zeker 
geen betoog. 
Ons beleid, zowel wat oude als hedendaag
se kunst betreft is er een van bloedarmoedi-
ge subsidiering en mist veelal inzicht in het 
kunstgebeuren zelf en in de betekenis van 
het verzamelen van kunstwerken. 
Onze musea zijn dan ook meer mausolea 
dan oorden van bezinning over wat de 
denkende en scheppende mens heeft voort
gebracht 
Dat wil niet zeggen dat er door de staat 
niets ondernomen wordt maar het blijft 
meestal bij vrome voornemens en wensen. 
Kredieten voor scheppende kunst zijn bij 
ons steeds de eersten die last hebben van 
een of andere besparing en dit zowel op het 
vlak van de staat provincie en gemeente. 
Over onze musea van Hedendaagse Kunst 
mag men gerust beweren dat ze nog niet 
staan waar buitenlandse musea in 1948 
waren vertrokken. Deze laatsten kenden een 
beleid waarin het artistieke leven van de ei
gen tijd in al zijn wisselende verschijnings
vormen onafgebroken wordt geprokla-
meerd. 

Het stedetijk museum van Gent waar men in 
die zin tracht te werken, werd wegens 
gebrek aan de nodige fondsen voor de 
verwarming gesloten. Door de provincie 
West-Vlaanderen wordt een ernstige poging 
gedaan om te leper een representatieve 
verzameling voor moderne kunst aan te 
leggen. Er is echter geen passende infra-
struktuur voorhanden. 

Het Internationaal Kultuurcentrum (ICC) te 
Antwerpen, het enige centrum dat op inter
nationaal peil werkt wordt beknot in zijn 
werking bij gebrek aan subsidies. 
Voor de rest kan men onze musea zonder 
schroom uitwassen noemen van een niet ge
ëngageerd beleid met als enige betrachting 
het verwerven van een burgerlijke, zelfbe-
schermende machtspositie binnen onze be
staande kulturele infrastruktuur. 
Prestigieuze tentoonstellingen, die dikwijls 
rendabel zijn, hebben zeker hun verdien
sten, maar tonen niet wat er op kunstgebied 
gaande is. Laat me toe te suggereren dat 
een beleid van een museum voor Oude 
Kunst moet gericht zijn op een doelgerichte 

eigenheid en in die eigenheid moet verder 
worden uitgebouwd. Er dient educatief 
gewerkt te worden en met aangepaste dien
sten. 
Er moet gestreefd worden naar een levende 
voorstelling zodat de historische en arties-
tieke betekenissen ervan tot de mensen 
doordringen en zij die oude waarden op hun 
eigen leven kunnen laten inspelen. 
Musea voor Moderne Kunst moeten ont
moetingscentra worden waar heel de familie 
naar toe trekt 
De konfrontatie van de maatschappij met de 
denkwereld van de moderne kunst moet 
leiden naar een rijker kultureel leven. Het 
kan een afdoend middel zijn tegen de do
dende vervlakking van de moderne samen
leving. 
Sociaal-kulturele aktiviteiten, amateurisme, 
hobby en vrijetijdsbesteding zijn allen 
noodzakelijk, maar bloeden dood als de 
kunstenaar niet voorop blijft gaan. 
Ofwel monden zij uit in een politieke verzui
ling zoals dit maar al te waar is voor 
Vlaanderen. 
Nog enkele woorden over de moeilijkheden 
die de beeldende kunstenaar bij ons kent Ik 
weet natuurlijk dat zijn fiskaal en sociaal 
statuut niet afhangt van het ministerie van 
Nederlandse Kuituur alleen, maar door ver
scheidene departementen beheerd wordt 
Het is zo dat de kunstenaar in niets verschilt 
van een werknemer of van een handelaar. 
Zijn scheppend talent wordt als dusdanig 
niet erkend. 
Als handelaar moet hij een BTW-nummer 
hebben en alles wat hij verkoopt, is onder-
heving aan 1 6 % belastingen. In andere 

landen is de verkoop vrij of hooguit 4 of 6 o/o 
belastbaar. 
Zijn inkomen wordt op dezelfde wijze belast 
als van een handelaar en zijn sociale lasten 
zijn dezelfde. Hij kent net dezelfde pappe-
rassenrij, dezelfde miserie als de midden
stander. 

Een leraar mag niet meer dan 350.000 fr. in
komsten hebben van zijn kunst of zijn 
uurrooster wordt gehalveerd. 
Eens 65 jaar geworden riskeert een beelden
de kunstenaar zijn rustpensioen te veriiezen 
zo zijn scheppingsvermogen hem meer dan 
94.441 fr. per jaar opbrengt Veel kunste
naars zijn pas dan aan algemene erkenning 
toe en hebben een leven lang gewerkt om 
het zover te schoppen. 
De staat (Nederiandse en Franse Kuituur 
samen) geeft ± 8.000.000 fr. per jaar uit voor 
aankopen van kunstwerken, prijzen, beur
zen, toelagen, opdrachten, tentoonstellingen 
en steun aan de verenigingen die tentoon
stellingen inrichten. Met deze acht miljoen 
komen we op gelijke voet met Letland en 
Sicilië-
Nederiand geeft voor hetzelfde pakket 120 
miljoen uit Denemarken 50 miljoen. Zweden 
68 miljoen. In Duitsland ligt de steun aan de 
beeldende kunsten tussen een half en één 
procent van de nationale uitgaven. Frankrijk 
verschaft een hele reeks fiskale en sociale 
voordelen en vreemde kunstenaars genie
ten dezelfde rechten. Zo ook in Engeland, 
Italië, Finland, de V S A om deze maar te noe
men. 
Heel wat mensen zullen argumenteren dat 
wij in deze ekonomische krisis die paar 
miljoenen meer, niet hebben. Daarop vraag 
ik: Hoeveel honderden miljoenen geven wij 
niet uit voor het materiële welzijn? Wij 
drijven het materialisme zo ver dat wij er 
aan kapot gaan. Wij moeten kiezen, inder
daad. Iedereen moet kiezen en moet weten 
wat hij wil en waar hij naar toe wil. 
Daarom deze, mijns inziens prangende, slot-
gedachte. Het geestelijk welzijn van ons 
volk is een niet geringe opgave voor de ver
antwoordelijken. Omdat ondanks de krisis, 
aan morgen moet gedacht worden is deze 
opgave vandaag, misschien nog veel be
langrijker dan ooit! 

Raf Declercq, 
volksvertegenwoordiger 
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Een moeras van intriges 
Het polit iek personeel heeft de 
bevolking de jongste dagen op 
een schouwspel zonder voor
gaande vergast 
Een uitzonderlijke krisis, waar
rond alle mist nog bijlange niet 
weggetrokken is. Een uitzonder
lijke procedure, waarbij zelfs de 
Koning z'n boekje te buiten ging. 
Een uitzonderlijke ingreep, waar
bij de discontovoet tot een histo
rische piek van 16 Lh. werd opge
t i l d 

Slechts bij de afwikkeling van 
het spektakel bevond de politie
ke wereld zich opnieuw op de 
gekende paden: een banale, 
nietszeggende regeerverklaring 
die de beslissingen aan anderen 
overlaat en naar St-Juttemis ver
schui f t 

De voorbije knsis heeft ons land 
en onze parlementaire demokrate 
geen deugd gedaan 
De werkelijke dnjfveren van de 
kortsluiting hangen nog steeds m 
de mist Fett is dat per slot van re
kening het regeerprogramma en 
de equifje van Martens IVbis on
gewijzigd blijven Terwijl datgene 
waarrond het eigenlijk allemaal 
draaide — het noodplan dat vol
gens Tindemans binnen het uur te 
nemen of te laten was — geen 
stap IS of)geschoten Integendeel, 
het IS, omzwachteld met vage in
tenties, doorgesfjeeld aan de so
ciale partners 
De enige reële wijziging is de 
figuur van de eerste minister Mar
tens moet de plaats ruimen voor 
Eyskens junior 

De voorbije regenngsknsts is 
werkelijk de bekroning van de 
„verwording van de politieke ze
den". 

Het cynische spel dat de CVP de 
pngste dagen opgevoerd heeft 
leidt onze parlementaire demokra-
tie regelrecht naar de afgrond 

Sinds jaren zijn de oneerlijkheid 
en de onbetrouwt)aarheid van de 
CVP gekend Elektoralisme en 
macht bepalen haar politieke (?) 
lijn. Een gegeven woord is van 
geen tel, handtekeningen worden 
om de haverklap verioochend, re
geerakkoorden halen nauwelijks 
de hoogte van een vodje fjapier» 
het IS met deze parti inderdaad al
lemaal anders geworden onge-
kxjfwaardiger en onverteerbaar
der 

Pobtiek IS tot een machtsspel ge
worden en daartoe moet ten kos
te van wat dan ook, elke andere 
partaj uitgeschakeld worden Tot 
zo ver, maar wat de CVP deze 
week opgevoerd heeft kan 
slechts met termen als a-moreel, 
cynisch en fjerfide omschreven 
worden 

Op een ogenblik dat ons land 
sociaal, ekonormsch en financieel 
in de modder rondzwdpt dat een 
devaluate van de frank boven de 
hoofden hangt op dergelijk ogen
blik gnjpt de CVP gretig de gele
genheid aan om intern orde op 
zaken te stellen De machtsstnjd 
tussen Martens en Tindemans 
wordt definitief beslecht Koud 
wordt Martens van het politieke 
forum afgevoerd Niet dat wij 
daarvoor direkt de slaap zullen 
laten, wel om het feit dat dit alles 
op de rug van de bevolking ge
schiedt Het politek bednjf heeft 
een dieptepunt bereikt verzofjen 
in een moeras van leugens en 
intnges 

M a c h t In fe i te 

Al even onbegnjpelijk en weinig 
heilzaan voor de zieke parlemen
taire demokratoe is de ongebruike
lijke stap van de Koning Ten palei-
ze ontbood hij een bont gezel
schap véin ministers, partijvoorzit
ters en leiders van fjatronale en 
syndikale drukkingsgroepen, die 

hij begroette als ,de vertegen
woordigers van de macht in 
rechte en de macht in feite". 

Waarschijnlijk met de bedoeling 
een schokterapie toe te passen, 
heeft de Koning in werkelijkheid 
het p)artement volledig buitenspel 
gezet en het pMimaat van de poli
tiek ontwricht 

Mensen als Debunne, Houthuys, 
Van den Berghe^ heeft hij als het 

ware het grondwettefcjk aureool 
meegegeven van feitelijke macht
hebbers Die met eens aan een de-
mokratsche verkiezing onderwor
pen zijn Daarenboven is de ver
scheidenheid bij die machtsgroe-
(Den volkomen zoek. Bij de zes 
feitelijke „eerste ministers" waren 
er met nninder dan vier CVP-ers' 

De Koning heeft de parlementaire 
demokrate met zijn handelswijze 

geen dienst bewezen. Het kan dan 
ook geen verbazing wekken dat 
iemand als Mark Eyskens met wat 
flauwekul naar het Partement 
komt afgezakt Dat datzelfde Par
lement nauwelijks 24 uren t j d 
knjgt om over die algemeenheden 
te fjTEiten, waarna de feitelijke be
slissingsmacht terechtkomt in het 
parallelle circuit van sociaal over
leg, ronde tafel-konferentes en 
andere korporatstsche cenakels 

P-Sprokkels 
• Voor de eerste maal heeft het 
Hof van Kassatae een beroep ge
daan op het Parlement om na te 
gaan of er tegenstnjdigheid be
staat tussen een nationale wet en 
een dekreet meer bepaald tussen 
de taalwet van 1963 en het sep-
temberdekreet van 1973 
Het gaat om een Vlaamse han
delsvertegenwoordiger die voor 
een Luiks bednjf werkte, vooral in 
ümtxjrg, maar ook m een aantal 
Waalse gemeenten Zekere dag 
kreeg hij zijn opzeg, in het Frans 
betekend 
De nnan achtte dit tegenstnjdig 
met het septemberdekreet en 
kreeg gelijk voor de arbeidsrecht
bank. In beroep evenwel werd hij 
in het ongelijk gestekd, zodat de 
zaak bij het Hof van Kassate 
terechtkwam. Daar besliste men 
de hulp tn te roepen van het 
Parlement 
Verleden week oordeelde de Se
naat dat het dekreet van 19 juli 
1973 met van toepassing is in deze 
zaak. Ook de VU-fraktie heeft 
daarmede ingestemd, maar hele-
nnaal tevreden was ze met Vol
gens Rob Vandezande beschikte 
het Hof over vokJoende elemen
ten om zich een oordeel te vor

men over de met-toepiasselijkheid 
van het dekreet De senaatsbeslis-
sing had dan ook pnncipieler moe
ten zijn en duidelijk stellen dat er 
geen konflikt bestaat tussen de 
wet en het dekreet 
• De senatoren werden nog 
maar eens verplicht voorlopige 
kredieten goed te keuren Volgens 
Frans van der Eist is het ergerlijk 
dat eind maart nog maar een paar 
begrobngen zijn goedgekeurd 
Het overgrote deel is zelfs nog 
met ingediend Aan dat misbruik 
moet volgens de VU-fraktevoor-
zitter dringend een einde gemaakt 
worden 
• Amper twee jaar geleden 
werd het „Paritair Komitee voor de 
harmonische koexistente van de 
Gemeenschafjpen" opgencht Be
gin 1981 werd het opgeheven 
Nieuwsgieng naar de resultaten 
ervan vernam Emiel Vansteenkis-
te dat enkel een tussentijds ver
slag werd ingediend over de op
dracht van het Komitee 

9 Staatssekretans Akkermans 
ontkende de beschuldiging van 
Raf Declercq dat de regenng haar 
verbintenissen ten opzichte van 
Siemens-Oostkamp niet zou nale
ven HIJ vergat evenwel dat het 
hier gaat om het tweede grootste 
bednjf van West-Vlaanderen, dat 
2400 personeelsleden te werk 
stelt 

• In een vraag wees André De 
Beul op het voorstel van EBES 
om, vooruitk)pend op de fus« 
Groot-Antwerp)ea de interkom-
munales INTERANDA en EMAG 
te ontbinden en te vervangen 
door een nieuwe interkommunale 
EVAG Minister Galle bleek hier
van met op de hoogte, maar stem
de in met het VU-kamerlid dat 
dergelijke operatie voorbang en 
zmloos zou zijn. 

• „Het IS met mogelijk een volle
dige lijst op te geven van alle nog 
in het Nederlands op te stellen 
wetteksten" Akius luidde het ant
woord van de minister van Jus t t e 
aan Paul Van Grembergen, na 
151 jaar onafhankelijk België 
• In toepassing van de ekonomi-
sche expansiewetgeving werden 
t jdens de periode 1959-1979 m 
het arr Mechelen 8 649 miljoen fr 
kredieten toegestaan aan bednj-
ven, waardoor 15495 ariaeids-
p>laatsen werden gecreëerd 
De minister wist Joos Bomers 
nog te melden dat voor het gemse 
land 410532 miljoen fr kredieten 
uitgekeerd werden, goed voor 
465549 art)eidsplaatsen 

REL 
TJE 

De heer Kuijpers JD In feite zijn 
wij , met onze verzuiling tot in het 
administratieve en het techni
sche toe, de apartheidspolit ie-
kers van West-Europa Een ander 
klassiek voorbeeld in dat ver
band is dat men in eenzelfde 
dorp, binnen de kulturele sektor, 
zowel de Socialistische Vooruit
ziende Vrouwen als de KAV af
zonderli jk en naast mekaar laat 
koken*. 
De heer Geens, minister van de 
Vlaamse Gemeenschap en ad-
junkt voor Nationale Opvoecfing 
^e hebben elk een ander menuT 
De heer Kuijpers .Inderdaad, 
mijnheer de minister, de enen 
eten waarschijnli jk rode kool en 
de anderen gele of witte uiter
aard. LT 

(ParlwiMntairc HandcHngan, Kamw van 
Volkcvertegenwoordigars, Vargadanng 
van 13 november 1980X 
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Onze wereld 

Libanon 
bloed 
en 
tranen 

RSA — Libanon zit voor de zo
verste keer meen stroomversnel
ling van weerzmwekkend gewekL 

In Beiroet kxtpt het aantal doden 
en gewonden in de honderden In 
Zmd-Ubanon zorgt de knstebjke 
rruhbe van majoor Haddad voor de 
harde rephek. Usanon was ooit 
het Zwitserland van het Nabije 
Oosten Vandaag is het uitgere
kend de enige plek waar Arabie
ren en Israeli's eOiaar de moord 
overdoen Er «s vrede met Egypte, 
rust aan de grens met Jordanië en 
stAe op de Golan Maar, m een 
godvergeten strook Libanees 
grorxigebied wordt geschoten 

Ten zuiden van de ütam Dit «s het 
jachtgebied van de Palesbjnse mi
litaire orgaruzabes. Ook van de 
f^angisten. De knjgers van 
majoor Haddad kunnen rekenen 
op de steun van Israel Israel im
mers zegt dat die strook levensbe-
langnjk ts voor ztjn veihg voortije-
staan In die samenhang njzen 
vragen. Vooreerst de vraag of 
Be^n van Israël zijn kommando's 
nog oort naar huis zal terugroepen 
De bestendige aanwezigheid van 
Israeische troepen m ZuKi-Liba-
non ware voorzeker een overti»-
gerxi elektoraal argumenV 

Die burgeroorlog n Liianon is een 
m-treunge bedoening En toch zijn 
er teoneen de hem — hypote-
bsch — pogen te verklaren De 
Synërs zouden door hun aanval
len de aandacht ween opeisen 
van Alexander Haig, die bij zip 
Midden-Oosten-rondreis Damas
cus heeft genegeerd Dat is een 
De Sovjets zouden hun Syrische 
bondgenoten opgestookt hebben 
om in Ltoanon amok te maken, ten 
einde de internationale aandacht 
af te leiden m verband met hun 
Poolse intenties Dat is twee Israel 
zou de falangisten onder de arm 
hebben genomen om de bedoe-
Sng van Libanon — m Zuid-Lba-
non legereenheden te stationeren 
— te dwarsbomen Dat is dne En 
president Zarkis van Libanon ' Die 
IS machteloos Zjn leger is een 
hersenschim Je kan evengoed de 
Zwitserse wacht opkommande-
ren Zarkis ziet het met meer zit
ten HIJ zit opgescheept met Syri
sche .groene baretten" die de 
vrede tussen Palestijnen en üba-
nezen moeten „handhaven", met 
Uno-t^auwhelmen die als buffer 
moeten dienen tussen P^estijnen, 
falangisten en Israeli's In zijn ver
twijfeling smeekt hij om een inter
nationale oplossing, gedikteerd 
door Moskou en Washington te
gelijk Een utopie van jewelste In 
Libanon komt hooguit een wapen
bestand, en dan weer tihed en 
tranen 

ITALJE 

..Vw^-a^^^ •...St-'?: f^tËKËNlANO 

Joegoslavië: 
schaakspel 
in wilde stand 

RSA - Het Balkanschiere8and — 
Europa's voorpost zowel naar 
Afnka als naar Azie Vanouds het 
kruitvat van Europa Etnografisch 
een wirwar van volken, waarop 
revendikaties, J^an'-bewegmgen, 
vnpenalismen te baseren zijn En 
daann- Joegoslavië, de grootste 
Balkanstaat, in 1918 door wiHens 
biind bhrKJ zijnde overwinnaars 
aan eicaar geflansd, een schaak
spel m wikje stand met Servea 
Kroatea Sk>venen en noem maar 
op En daarm, pal bij de grens met 
Albanië de „zevende deelstaat" 
Kosovo met anderhalf miljoen irv 
woners waarvan 70 % Albanees. 
Daar m Kosovo werd emd vonge 
week de noodtoestand afgekon
digd, nadat bij warKirdefijkheden 
twee manifestalten werden dood
geschoten en twee ander emsbg 
werden gewond De Joegoslavi
sche regermg haalt fel uit naar de 
Albanese nationalisten die „de on
afhankelijkheid en mtegnteit van 
het land m gevaar brengen" 

Elf maanden na het overSjden 
van Tito kent de multinationale 
republiek Joegoslavië haar eerste 
en ernstige knsis Een echte uitda
ging voor Tito's erfgenamen die 
vandaag al af te rekenen hebben 
met een buitenlandse schuW van 
17 mdjard dollar en een mflatie van 
meer dan 40 % Die "ode-ajfers-

ekonomie bgt mede ten grondslag 
aan de recente onkjstea Kosovo 
heeft een universiteit met 37000 
studenten, maar de ekonomie van 
het gewest kan zoveel kaderper
soneel niet opvangen. Bovencfien 
spreken die afgestudeerde jonge
ren m weerwy van hun officiële 
tweetaligheid beter hun Aft>anese 
moedertaal dan het ServiscK De 
Albanese bewogenheid is des te 
gevaarlijker, omdat de Albanezen 
met aleen in Kosovo het ieeuwe-
deel van de bevolong leveren, 
maar ook in Montenegro, Servië 
en Macedonië talnjk aanwezig 
zijn. Kiet Albanees nationalisme 
zou voor Belgrado een heet hang
ijzer kunnen worden, op een ogen-
bTik dan dat ook m Kroatië en 
Skivenie symptomen van rebehe 
komen doorschemerea 

Wat wiflen dte nationalistische 
Afeanezen"? De korfstitute van 
1974 waarborgt een eigen rege
ring, voiksvertegenwoordigng, 
rechtsspraak en fiskaKtert, aMes 
van Albanese makehj. hlet is dus 
duidelijk dat een akbeve, door 
studenten gemspireerde minder
heid zich opstelt achter de terug
keer naar het moederland Albame 
Bk)ed kruipt waar het niet gaan 
kan. Het wanschapen Joegosia-
visch gedrocht gaat beroerde tij
den tegemoet 

Kenan Evren 
RSA - In de vroege ochtend van 12 september 1980 hebben de Turkse 
stri jdkrachten voor de derde maal in twintig jaar de macht in hun land 
overgenomen Door deze staatsgreep, die zonder bloedvergieten ver
liep, kwam alle macht in handen van een Nationale Veiligheidsraad 
onder leiding van de chef van de generale staf, generaal Kenan Evren 
(63) Meteen gebeurde wat vanouds tot het ceremonieel van een 
militaire putsch behoort parlement en regering werden afgeschaft, de 
onschendbaarheid van de parlementariërs werd opgeheven, de staat 
van beleg tot het hele Turkse grondgebied uitgebreid, de grondwet 
buiten werking gesteld. Ook werden de twee vakbonden — de recht
se Misk en de linkse Disk — ontbonden en de politieke leiders „voor 
hun eigen veil igheid" in J>eschermende hechtenis' genomen. 

Die m bewa-mg gestekte leiders 
heetten afgezette oud-premier 
Suleyman Demirel, de leider van 
de f^epublikemse Volkspartij, de 
sociaal-demokraat Bulent Ecevit, 
de leider van de Partij voor Natio
nale Redding CF1MF0 Necmettin Er-
bakkan Een lichtpunt al bij de 
start van de staatsgreep werd 
medegedeekJ dat de stnjdkrach-
ten na het herstel van Wet er. 
Orde voor een nieuwe grondwet 
zouden zorgen, een nieuwe kies
wet zouden voorbereiden en vnje 
verkiezingen uitschnjven 
W e kunnen f»er met ingaan op de 
ontwikkelingen die aan de staats
greep zijn voorafgegaaa De voor
naamste komponenten ervan wa
ren eskalate van rechtse en Enk-
se terreur, oud-piremier Enm ver
moord, Kemal Turkler tussen 
rechtse soennieten en Rnkse sjne-
ten, het opbod tussen Demirel en 
Ecevit, aanslagen van nabonahsb-
sdhe Koerden en Armeniers, ge-
middekl 22 doden per dag en 
hierbovenop een sociaal-ekonomi-
sche af^-ond die de verbeekling 
tar t 

Met sterke nnan Kenan Evren zou 
alles anders en beter worden Zo
als alle officieren van zijn generei-
t e leefde Kenan Evren in de over
tuiging, dat het leger de befK)eder 
IS van de demokratie, door Kemal 
AtattMl< m 1923 ten doop gehou
den In 1938 beha^de hij het offi
ciersbrevet in de artiUene In 1949 
was hij docent aan de mditaire 
akademie In 1950 voerde hij m 
Korea een Turkse brigade aan en 
m 1978 werd hij chef-staf van het 
leger Dit afles na een nmjsefloze 
camere van nagenoeg veertig 
jaar 

Op het eerste gezicht is de psy-
chografie van Evren met alarme
rend, al is ze ook met vnj van con-
tradlkties Wat hij m gemoedelijke 
gesprekken met buitenlandse 
journalisten debiteert is voer voor 
fjsychotogea Evren eigent zich 
het imago toe van onkreukbare 
eerhjkheid U k heb nooit gek igen l 
maar je nnoet hem b v met vragen 
wanneer hij vnje verkiezingen 
gaat orgamzeren Om de haver-

Beiroet in Libanon, een stad vol 
(religieuze) wonden_ 

(foto UPI) 

Portret 
klap beklemtoont hij zijn voorkeur 
voor fiet soldatenleven, maar in
middels leidt hij het land als een 
volleerd en bedreven pioliticua 
Van de ene Turkse stad vliegt hij 
naar de andere en verdedigt er 
zijn staatsgreep m patetische be
woordingen Op personenkultus is 
hij niet uit (zo zegt hip nna£r overal 
dient hij zich aan als een tweede 
vader ctes vaderland Volgens het 
meuwe staatshoofd (zo wordt hij 
m alle officiële mededelingen bet-
tekJD was er geen eritematief voor 
zijn staatsgreep en zijn het de 
ministers en parlementariërs zelve 
die hem gesmeekt hebben voor 
Jbeperkte tijd" het vastgekipen be
leid over te nemea Dat hij onbaat
zuchtig IS, lijkt wel vast te staan. 
Kenan Evren werkt voor een ge
wone generaalswedde, vermeer
derd met toelagen en ennolunien-
ten HIJ ZOU beslist goed voor de 
dag komen ^ vandaag presi
dentsverkiezingen werden gehou-
dea 

Aan geki zal het de militare junta, 
gezien de geografischie ligging van 
Turkije, met ontbreken Turkije is 
een van de belangnjkste bondge
noten van de V S A en zijn leger 
een voortreffelijk gesmeerde 
stnjdmachine die desnoods nuttig 
voor de petroleumvefclen in het 
Golf-bekken kan worden ingezet 
Ook onder voorbije demokrat-
scfie regenngen was Turkije het 
troetelkind van de Westerse finarv 
ciers Al m 1978 keurde het IMF 
een stand-by regehng goed voor 
Turkije en werden door een 
OESO-consortium en door de 
Bondsrepubliek (missie Mattho-
fer) hulpprogramma's uitgewerkt 
Vandaag kan de junta meer dan 
ooit rekenen op de financiële 
steun van Washington Kenan Ev
ren IS een felle antikommumst en 
draagt zijn Atlantische overtuiging 
als een vlag voor zich uit Jammer 
dat die vlag in haar plooien ook 
schending van mensenrechten 
verbergt Met die schendingen 
heeft Evren welisw£iar cjeen nieu
wigheden ingevoerd Ook onder 
Demirel waren lukrake arrestaties 
en folterpraktijken schering en in
slag wat uiteraard met impliceert 
dat de drastische aanpak van een 
junta wordt goedgepraat Wel 
heeft Evren een einde gemaakt 
aan het anarchisme en de onver
antwoordelijkheid van de Turkse 
parlementaners die alleen vanwe
ge het belang van hun partijen aan 
de kant bleven staan Zodoende 
heeft das Militar zo goed en zo 
kwaad als het ging een onont
beerlijke voorwaarde geschapien 
voor de restauratie van een ge
zonde Turkse demokratie Bij vori
ge staatsgrepen in 60 en ook in 
'71 keerden de stnjdkrachten na 
volbrachte opdracht naar hun ka
zernes terug Kenan Evren lijkt 
niet gehaast om hun voorbeeld na 
te volgen Een man die nooit liegt" 
zou in de kortste keren zijn belof
ten inlossen Blijkbaar schnkt hij 
terug voor de konsekwenties van 
zijn eigen beginselen 
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Onze wereld m 

Generaal Kenan Evren 

60 jaar na de feiten 
Op een originele wijze „herdacht" 
de Volksuniewerkgroep Onder
wijs de „aanhechting" van het Duit
se taalgebied bij de Belgische 
staat door het Verdrag van Ver
sailles in 1919. 
Inderdaad, op 13 oktober 1979 
diende kamerlid Wil ly Kuijpers 
zijn voorstel van wet in om de wet 
van 19 maart 1971 betreffende de 
gelijkwaardigheid van de buiten
landse diploma's en studiege
tuigschriften aan te passen zodat 
duitstaligen, die in Duitsland hoger 
en universitair onderwijs volgen, 
hun diploma automatisch erkend 
zien in België. 
Door het feit dat in België geen 
duitstalig hoger en universitair on
derwijs kan worden ingericht, 
gaan (van langsom meer) meerde
re jongelui uit Duits-Oost-België in 
het nabijgelegen Aken studeren. 
Zij ontvangen hiervoor van de 
Belgische staat een studiebeurs, 
wat in feite neerkomt op een 
erkenning van deze toestand. Na 
het beëindigen van hun studies 
kunnen diezelfde studenten ech
ter niet deelnemen aan een staats-
eksamen en ook geen loopbaan in 
de openbare sektor of in het on
derwijs beginnen. Daarvoor moe
ten zij eerst een lange procedure 
volgen om een erkenning van hun 
diploma via de betrokken homolo
gatiekommissie te verkrijgen. Die 
erkenning gebeurt steeds geval 
per geval zodat velen in de Bonds
republiek „achterblijven" wat voor 
onze Duitstalige „lotgenoten" een 
ernstige intellektuele verarming 
betekent. 

Dit voorstel van wet staat op dit 
ogenblik aan de agenda van de 
Kommissie Nationale Opvoeding 
Euro-Kamerlid Jaak Vandemeule-
broecke zal op zijn beurt een 
gelijkaardig initiatief nemen om de 
slachtoffers van de „statenstrijd" 
in de vele grensgebieden van Eu

ropa, het mogelijk te maken op
nieuw — voor hun opleiding — 
aan te sluiten bij hun volksgroep. 
Tijdens een kontakt Volksunie-
Süd-Tiroler Volkspartei (2 maart 
1981) hebben zij de overeen
komst Italië-Oostenrijk ter zake in 
Bozen bestudeerd. 
Op basis van het septemberver-
drag, afgesloten te Parijs in 1946 
betreffende het van Oostenrijk 
afgehaakte Tirol, werd overeenge
komen dat de Duitstalige Tirolers 
met diploma-geldigheid hun oplei
ding konden „halen" in Noord-Tirol 
(Oostenrijk). Tussen november 
1954 en maart 1979 werd er druk 
onderhandeld om een overeen
komst inzake de gelijkwaardigheid 
van de diploma's te bepalen. Ho
pelijk zal het wetsvoorstel van 
kamerlid Wil ly Kuijpers geen zelf
de lijdensweg beschoren zijn. 
Zij die in de andere partijen de 
mond vol hebben over „Europa" 
kunnen een daad van solidariteit 
stellen... 

mmmtz 

Je moet maar geluk hebben... 
Juist nu je een nieuw kostuum wilt 

kiezen start met een 

SUPER PROMOTIEVERKOÜP 
van LUXE HERENKOSTUUMS 

presenteert nu meer dan 
2000 luxe herenkostuums 

met een normale verkoopwaarde van 
^^.Ö^Sl' - > 8 ^ F -J.^f nu tegen 

4.750 F 
r^ p r KI . alle werkdagen van 9 tot 19 y. Vrijdag 

koopjesavond tot 21 u. Zaterdag tot 18 u. 

BOOMSESTEENWEG 35 

AARTSELAAR 
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Hofstade-bad, 
verboden 
te zwemmen! 
Verleden week brachten wij hier het eerste deel van het dossier over 
verloedering van het Rijksdomein te Hofstade. De VU-afdeling van 
deze gemeente stelde dit degelijke werkstuk samen. Het kan als 
voorbeeld dienen voor de manier waarop men zo'n problemen moet 
aanpakken, uitwerken en aan pers en publiek bekendmaken. Het eer
ste deel bracht de situering van het probleem en een overzicht van de 
middelen die kunnen aangewend worden om de overheid op haar 
verantwoordeli jkheid te wijzen. In het tweede deel dat wij thans publi
ceren kan men de konklusies lezen die aan dit vuil dossier vastzitten. 

Op 16 maart II. kv^ann het afde
lingsbestuur van VU-Hofstade sa
men en trok de passende beslui
ten. Deze besluiten, opgesteld op 
basis van het eerder aangehaalde 
rapport van het Instituut voor Hy
giëne en Ep>idemiologie in samen
werking met ter zake bevoegde 
specialisten, zijn zeer verontrus
tend en duiden op 3 soorten ver
vuiling: - biologisch, bakterieel en 
chemisch. 

De biologische verontreiniging be
staat erin dat door het overge
pompte Dijlewater ortofosfaten en 
stikstofverbindingen in de vijvers 
terechtkomen. Hierdoor ontstaat 
er eutrofikatie (of de overvoeding 
van het natuurlijk watermilleu) met 
als gevolg een overvloedige algen-
groei. Deze overvoeding ontstaat 
vanaf 0,03 mg/l fosfaten en 0,3 
mg/ l stikstofverbindingen. Vol
gens de cijfers van het rapport 
werden er tot 2,25 mg/l stikstof
verbindingen en tot 1 mg/ l fosfa
ten genoteerd. Er is dus sprake 
van een zeer zware overvoeding 
(eutrofikatie). 

De fosfaten zijn voor het grootste 
gedeelte afkomstig van zepen in 
het huishoudelijk afvalwater dat 
via de rioleringen in de Dijle te
rechtkomt De stikstofverbindin
gen komen meestal van de kunst
meststoffen die in de landbouw 
worden gebruikt Via regenval ko
men die in de afvoergrachten en 
-beken zo in de Dijle terecht In ge
ringe mate zijn ze ook afkomstig 
van het huishoudelijk afvalwater. 

De algen die door deze vervuiling 
in de vijvers tot overmatige aan
groei komen hebben de eigen
schap om overdag zuurstof te 
produceren en om 's nachts zuur
stof te verbruiken. Aldus voelen 
de vissen zich overdag zo gezond 
als... een vis in het water en komen 
tegen de morgen wegens gebrek 
aan zuurstof aan de oppervlakte 
drijven. Dit hier optredende feno
meen van zuurstofgebrek doet 
zrch voornamelijk voor in 2 perio
des, nl. in de lente en in de herfst, 
en is het gevolg van het verdwij
nen van de termocliene (dit is de 
scheiding tussen warm en koud 
water in de vijvers). Daardoor 
wordt het water terug volledig 
gemengd (het zogenaamde „ke
ren" van het water) en de stikstof-
en fosfaatverbindingen terug in 
circulatie gebracht Ook zetten 
sommige algen zich vast in de 
kieuwen van de vissen waardoor 
hun filtersysteem verstopt geraakt 
en zij door verstikking omkomen. 

De bakteriologische verontreini
ging wordt veroorzaakt door ziek
tekiemen die via de riolering in het 
Dijlewater terechtkomen. Deze 
verontreiniging is gevaariijk voor 
zwemmers, aangezien weten
schappelijk wordt aangenomen 
dat per zwembeurt ongeveer 
100 ml water wordt opgenomen. 
Volgens de veiligheidsnormen, ge
publiceerd door de OESO (organi-
zatie voor ekonomische samen
werking en ontwikkeling) worden 
volgende waarden aanbevolen (in 
eenheden per 100 ml): coliforms 
50, faecale coli 50 en faecale 
streptokokken 50. 

Als absolute maxima voor de vei
ligheid zijn volgende waarden bin
dend en mogen dus in geen geval 
overschreden worden (in eenhe
den per 100 ml): coliforms 10.000, 
faecale coli 2.000, faecale strepto
kokken 200. 

In het water van het Rijksdomein 
werden volgende waarden geno
teerd (in eenheden per 100 ml): 
coliforms 9.500, faecale coli 6.000, 
faecale streptokokken 550. 

De zwemmers lopen dus een 
reëel gevaar om ziek te worden. 
Bovendien heeft het instituut an
dere zeer gevaariijke ziektever
wekkers niet opgespoord of de 
resultaten ervan niet gepubliceerd. 
Buiten het gevaar voor de zwem
mers is er ook een gevaar voor de 
dieren (vogels e.dJ die met het 
water in aanraking komen door de 
mogelijke aanwezigheid van sul-
fiet-reducerende Clostridium. 

mi Leefmilieu 

Algen die ongeremd kunnen aangroeien, te wijten aan de grote vervuilingsgraad. Zij zijn er de oorzaak van dat 
vissen massaal sterven... ook te Hofstadel 

Deze bakteriën zijn giftig en kun
nen aanwezig zijn in dode vissen 
on op die manier in het water 
terechtkomen. Aangezien er op 
een door eutrofikatie aangetast 
water veel dode vissen aanwezig 
zijn wordt die mogelijkheid wel 
zeer groot Vogels (b.v. eenden) 
en andere dieren die zich met 
deze dode vissen voeden of be
smet water drinken zullen daarvan 
sterven. Vandaar waarschijnlijk de 
eendensterfte die zich eveneens 
in oktober II. heeft voorgedaan. 
De chemische verontreiniging is 
gevaariijk voor alles wat leeft in en 
om het water, vooral door de 
aanwezigheid van zware metalen. 
Hier lijkt vooral een overmatige 
aanwezigheid van chroom een ge
vaar op te leveren. Volgens de 
normen van de W H O (Wereldge-
zondheldsorganizatie) mag maxi
mum 100 ppb (delen per miljard of 
mikrogram/l) aanwezig zijn. Het 
Instituut voor Hygiëne en Epide
miologie heeft in het Rijksdomein 
220 ppb chroom vastgesteld... 

M o g e l i j k e op loss i ngen 
• Om de chemische en bakterio
logische verontreiniging te stop-
fjen moet elke aanbreng van ver
ontreinigd water stofjgezet wor
den. Het overpompen van Dijlewa
ter moet dus onmiddellijk ophou
den. Minister Galle zou daartoe, 
volgens de kranten, op 17 maart 
1981 het bevel gegeven hebben. 
• De biologische verontreiniging 
(eutrofikatie) wordt niet opgelost 
door louter en alleen het Dijlewa
ter af te sluiten. De fosfaat- en stik
stofverbindingen die als voeding 
voor de alqen dienen worden na 

het afsterven van deze organis
men terug als mineralen in omloop 
gebracht om als voedsel te dienen 
voor de volgende algen. Het is dus 
een gesloten cirkel die niet op 
natuuriijke wijze kan doorbroken 
worden. Men moet dus ingrijfjen 
van buitenaf. Deze ingreep be
staat erin de ganse slibiaag, die 
zich op de bodem van de vijvers 
heeft afgezet en waarin de gemi-
neralizeerde fosfaat- en stikstof
verbindingen zich bevinden, volle
dig uit te baggeren. 
Het volstaat dus niet de NMBS 
te verbieden nog Dijlewater over 
te pompen. 

De V U - v o o r s t e l l e n 

Volksunie-Hofstade eist zich 
steunende op het wetenschappe
lijk rapport van het Instituut voor 
Hygiëne en Epidemiologie en op 
de besluiten van de door haar 
geraadpleegde specialisten: 
1. Het stilleggen van alle pompakti-
viteiten, zowel in- als uitpompen, 
door de NMBS. 
2. Het trapsgewijs, per vijver, uit

baggeren van het verontreinigde 
slib. 
3. In de vijvers waar nog geen bag-
gerwerken uitgevoerd zijn moet 
zuurstof ingepompt worden om 
vooral 's nachts de balans in even
wicht te houden. 
VU-Hofstade beseft wel dat der
gelijke grondige aanpak van lange 
duur zal zijn. Hetzelfde heeft zich 
immers voorgedaan in de reien 
van Brugge. De gezondmaking er
van heeft ongeveer 5 jaar ge
duurd. Deze volgehouden inspan
ning heeft ertoe geleid dat onlangs 
in de Brugse reien vis gevangen 
werd. 

Aan het gemeentebestuur vraagt 
de VU-Hofstade om klacht in Hof-
stade te dienen tegen de NMBS 
voor de geleden schade. Het is im
mers zo dat een niet onaanzienlij
ke bron van inkomsten aan het 
Rijksdomein had. Enkele jaren ge
leden meer dan een half miljoen, 
een bedrag dat de laatste jaren fel 
geslonken is wegens het verval en 
de vervuiling die zich steeds meer 
en meer manifesteren. 

Monografieënreeks 
„Leefmilieu Nu" 

Rijksdomein-Hofstade 
vuil dossier! 

De Monografieën „Leefmilieu Nu" 
stellen zich tot doel het domein 
van de leefmilieuproblematiek te 
verkennen en wetenschappelijk 
gefundeerde informatie ter be
schikking te stellen van de beleids
verantwoordelijken en het brede 
publiek. 
In deze reeks, uitgegeven in sa
menwerking met Uitgeverij De 
Nederiandsche Boekhandel, zijn 
nog beschikbaar: 

9. „Vaste afval - Ontstaan, ver
werking en beheer" (Prof. Dr. ir. 
A. Buekens) - 362 biz. - BF 396 
(BF 495) 
10. „Monumentenzorg" (Ir. Arch. 
A. De Naeyer) - 282 bIz. - BF 316 
(BF 395) 
11. „Luchtverontreiniging in de 
steden" (K. Verschueren) - 146 
bIz. - BF 220 (BF 275) 
12. „Watervoorziening door ont-
zi l t ing" (Prof. Dr. L Verhoeye en 
Ir. I. Goossens) - 224 bIz. - BF 348 
(BF 435) 
13. „Mil ieuvervuil ing en milieu
beleid - Ekonomisch bekeken" 
(S. De Koek) - 140 bIz. - BF 200 
(BF 250) 
14. „.Water: bevoorrading, ver
ontreiniging, zuivering" (Dr. S. 
Beernaert) - 256 bIz. - BF 412 
(BF 515) 

15. „Luchtverontreiniging: emis
sie, preventie, immissie" (Prof. Ir. 
A. Van Haute, Dr. ir. J. Ketzschmar 
en Dr. ir. W. Goossens) - 222 bIz. -
BF 388 (BF 4850 
16. „Vreemde stoffen in onze 
voeding" (Prof. Dr. D. L Massart 
Prof. Dr. H. Deelstra en Apr. C. 
Hoogewijs) - 275 bIz. - BF 452 
(BF 565). 

In voorbereiding: 
17. „Auto en leefmilieu" (Prof. Ir. 
R. Van Laer) 
18. „Oceaanbeheer en Noordzee-
beheer" (L Cuyvers) 
19. „Energie en leefmilieu" (Prof. 
Dr. ir. P. De Meester) 
20. „Grondwater" (Prof. Dr. ir. 
A. Van der Beken) 
21. „Ruimtelijke Ordening" (Prof. 
Dr. LP. Suetens) 
22. „Recyclage van afvalstoffen" 
(Ir. I. Van Vaerenbergh) 
23. „Verpakking en leefmilieu (Dr. 
F. Lox) 
24. „Geluld en geluidshinder" 
(Prof. Dr. H. Myncke) 
25. „Gevaariijke stoffen" (prof. Dr. 
Ir. J. Mewls) 
26. „Ecologie" (R. NIjs). 

Meer Inlichtingen bij de Stichting 
Leefmilieu, Keizerstraat 8 te 2000 
Antwerpen (031-31.64.48). 

9 APRIL 1981 



Kommentaar m 
PERS pektief 
De CVP is een wonderbaarli jke partij. Eerst stuurt ze Martens de laan 
uit omdat hij te goeie maatjes is met de socialisten, dan wordt 
Eyskens uit de stal gehaald om met de liberalen scheep te gaan, maar 
als puntje bij paaltje komt buigt de CVP voor het vakbondsveto en 
gaat weer braaf een nieuwe koalitie aan met de socialisten. De eigen
lijke CVP-voorzitter is niet Tindemans, maar Houthuys. Dat is de les 
uit de regeringskrisis. En voor die vaudeville heeft de CVP Wilfr ied 
Martens opgeofferd. 

hele CVP bereid was een harde 
konfrontatie, ja zelfs met de eigen 
vakbeweging, aan te gaan. Derge
lijke cynische taferelen zullen al
leszins de samenhang binnen het 
kristen-demokratisch huishouden 

andermaal niet bevorderen. Het 
ligf bijna voor de hand dat oud-
premier Martens de eerste dagen 
van april 1981 niet licht zal verge
ten en niet blauw-blauw zal laten. 
Voor de socialistische regerings-

Hugo Camps in Het Belang van 
Limburg is w^oest „Wat aan

vankelijk een spookscenario leek, 
is uitgedraaid op een vulgair sta
tionromannetje, zwanger van intri
ges. Maar van een echt happy end 
kan eigenlijk geen sprake zijn. De 
geloofwaardigheid van het huidige 
politieke bestel is nu toch wel naar 
de bodem van het moeras wegge
zakt Geen zinnig mens kan er nog 
met zijn verstand bij waarvoor dat 
troosteloze spektakel van de 
voorbije krisisweek goed was. Er 
is sedert de ontknoping van giste
renavond nog altijd niets nieuws 
onder de zon. Aan de toestand 
van de frank is niets veranderd, de 
index blijft wat hij was, de budget
taire rampsituatie van het land ligt 
er ook nog even troosteloos bij en 
ga zo maar door Het enige wat 
veranderd is, is een nieuw gezicht 
aan het hoofd van de regering. 

Niet de problemen, maar Wilfried 
Martens werd gelikwideerd. En 
iedereen in de CVP én de SP zei 
dat het zo goed was. 

Dat formateur Eyskens de politie
ke krisis uiteindelijk' in minder dan 
drie uur tijd wist te bezweren, 
dankt hij aan meerdere faktoren. 

Waar het aanvankelijk de bedoe
ling was om een poosje te lanter
fanten en uiteindelijk de bocht 
naar de liberalen te nemen, werd 
Mark Eyskens tijdens het week
einde tot andere gedachten ge
bracht Vooreerst was er vader 
Eyskens die zijn zoon plechtig 

waarschuwde voor een liberaal 
avonturisme, waardoor het land 
zou platgestaakt worden. En zoon 
Mark was te jong en goed om zich 
in zo'n hevige sociale slijtageslag 
meteen te verbranden. Naast va
der Eyskens liet ook het ACV de 
formateur weten dat er van een 
koalitie met de liberalen niets kon 
in huis komen." 

BELANGRIJK is ook dat de 
CVP haar grote woorden van 

vorige week radikaal heeft inge
slikt. Eerst moest de Index sneuve
len, maar nu is er blijkbaar tijd 
genoeg om vakbonden en pa
troons te raadplegen. De feitelijke 
machthebbers in dit land. Het par
lement telt immers niet langer 
mee... In De Morgen wordt met 
leedvermaak gekonstateerd dat 
de CVP wel blaft, maar (nog) niet 
bijt: „En wat voor de CVP vorige 
week maandag niet bespreekbaar 
bleek, bleek het gisteren plots wel: 
de hele indexproblematiek naar 
een ronde tafel met de sociale 
gesprekspartners verwijzen. Het 
doet vragen rijzen over de sérieux 
waarmee de huidige CVP-voorzit
ter politiek bedrijft. 

Men kan zich vandaag alleen nog 
maar afvragen wat de hele CVP, 
de medestanders van de kristelij-
ke vakbeweging inkluis, heeft ge
ïnspireerd om vandaag wel oog te 
hebben voor het behoud van de 
sociale koncessies en de sociale 
rust daar waar vorige week die 

Aanbevolen huizen 
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MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tei 58210 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

> 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

i :« i i i l i j :^ i 
EN BROEKEN 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.33 
Import — Export 

f moeilijke maten, A 
vakkundige retouche 

Vbrmees ' 
njjj.ii!i.iii'.'ij:UU^i.wi.'Jijrjj"i;ii,n.i.4.J 

V 1 

VERVOERVERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

flollebeekstraat 45, 
WOO Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

lustrer ie 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136 36 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g T E R N 

v a n 13 to t 20 u. D o n d e r d a g van Tel O 

9 to t 20 u. Z a t e r d a g v a n 9 t o t 20 u. 
Z o n d a g v a n 14 t o t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 
Tel. 031-81.82.69 

014-5 U5.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t t e l d d n 56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 
b a a n b rugge -kor l r i j k 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

partner kan dat alleen een aanspo
ring zijn om dubbel waakzaam te 
blijven. Ten slotte moet de hele in
dexkwestie nog uitgepraat wor
den." 

Uit dit artikel blijkt duidelijk welk 
een vertrouwen er heerst tussen 
SP en CVP, alle mooie woorden 
van Mark de Eerste ten spijt.. Hoe 
lang kan dit kabinet het rooien? 

Tot in de herfst als niet alleen de 
bladeren vallen?... 

OOK Het Laatste Nieuws is 
ervan overtuigd dat funda

menteel niets is opgelost: Opval
lend en bedroevend voor de parle
mentaire demokratie is daarbij dat 
de formateur zichzelf en zijn rege
ring aan de sociale partners, in tiet 
biezonder aan de vakbondslei
ders, last Zijn belangrijkste maat
regelen maakt hij van hun zegen 
afhankelijk. 

Eyskens heeft de regering-Mar-
tens zonder Martens snel weer in 
het zadel geholpen en misschien 
slaagt hij er zelfs in na de paasva
kantie een kaderwet door het Par
lement te drukken. Gedoogt hij 
echter, dat buitenparlementaire 
drukgroepen, zijn plannen uithol
len, dan belanden wij nog dieper in 
het drijfzand. Zo'n kabinet kan 
slechts halve maatregelen treffen, 
die weinig of niets zullen bijdragen 
tot de beveiliging van de koop
kracht, de ondersteuning van het 
bedrijfsleven, de sanering van de 
tiegroting en de redding van de 
frank." 

NATUURLIJK is Het Laatste 
Nieuws ontgoocheld, want 

de liberalen die stonden te pope
len om zonder verkiezingen In de 
regering te kruipen, zijn bedrogen 
uitgekomen. De liberalen hebben 
Immers geen sterke vakbonds-
steun... 

Gazet van Antwerpen meent in
tussen dat het kabinet Eyskens 
alleen maar tijdwinst is en dat de 
echte regering nog moet komen: 
„De regeringsverklaring wordt, in
clusief de bemanning, overgeno
men. Ook het noodplan Martens 
wil men handhaven, met uitzonde
ring van het betwiste indexkapittel 
waarvoor men een Europees ge
middelde wil zoeken en waarover 
de sociale partners nog hun zegen 
te geven hebben. Dus blijft het 
vooralsnog de vraag of Eyskens 
de grote tovenaar is die en socia
listen en vakbonden op de knieën 
kreeg. Tenzij dit reddingsplan hele
maal niet het tovermiddel is dat er 
thans verbeid wordt en we alleen 
een illuzie rijker zijn. Wellicht zal 
het vandaag nog duidelijk zijn of 
dit het ttegin is van een lange en 
harde weg naar het herstel toe, of 
dat deze episode alleen maar uit
stel van executie is." 

lyONKLUSIE: de CVP heeft 
f * ' schrik én voor verkiezingen 
én voor een vakbondsopstand in 
Wallonië. Om die twee redenen 
werd Martens geslachtofferd en 
moet Eyskens het aangetaste bla
zoen wat opkalefateren. Voor en
kele maanden slechts, want in de 
herfst gaan we naar de stembus. 

Tenminste als vakbonden en pa
troons dat willen. O ja, het parle
ment is er ook nog. Wist u dat 
nog? Weet de bevolking nog dat 
er door haar verkozen mannen en 
vrouwen zijn? Mark de Eerste 
stoort er zich alvast niet aan... 
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Een nieuwe stap 

in de ruimte 
Als de Space Shuttle eind deze 
week een sukses blijkt dan 
hebben de Amerikanen meteen 
een flinke voorsprong genomen 
op de Russen Inzake de 
sterrenjacht. Net zoals het 11 
jaar geleden een spectaculair 
moment was toen een 
Amerikaan als eerste een voet 
op de maan zette, is het 
technologisch momenteel zo 
mogelijk een nog 
ophefmakender huzarenstukje 
om een bemand ruimtetuig met 
de allures van een 
zweefvliegtuig (maar dan wei 
tegen een snelheid van 26.000 
kilometer per uur) opnieuw 
veilig naar een vlieghaven te 
lokken om er een zachte 
landing te maken. Gedaan dus 
met de wegwerp-ruimtetuigen. 
Deze gigantische sterrenjager 
is tot honderd keer bruikbaar 
voor nieuwe vluchten. 

336 miljard 
Dit vlaggeschip van de Ameri
kaanse ruimtependel heeft niet 
minder dan 336 miljard frank ge
kost. Deze smak geld volstond 
evenwel niet om uitgebreide tests 
en experimenten met het tuig (en 
bij het monteren ervan) te onder
nemen. Vandaar dat de proef
vlucht van nu vrijdag, indien er 
tenminste al geen incidenten op
duiken tijdens de aftelling, een 
uitermate groot waagstuk is. 
Men meent dat de motoren het 
wel zullen doen op het kritieke 
startmoment, er is groot vertrou
wen in het hitteschild en gevaarlij
ke lekken in de brandstoftanks 
zouden evenzeer gedicht zijn. 
Ais er iets verkeerd loopt met de 
Columbia dan worden een paar 
honderd miljard frank, jarenlang 
n jenieurswerk en twee mensen-
Ie /ens geofferd... 
In de voorbije jaren werden nog 
w i\ enkele bemande Amerikaanse 
ruimtevluchten verwezenlijkt 
maar de laatste dateert toch al

weer van 75 toen een Amenkaan-
se Apollo gekoppeld werd aan 
een Russische Sojoez. De maan
landingen zijn kompleet vergeten. 
Een en andere inkrimping van am
bitieuze programma's heeft zeker 
te maken met budgettaire beper
kingen, Tien jaar geleden werd er 
geen kleine streep getrokken door 
de loodzware Nasa-rekening. 
Als de Space Shuttle nu deson
danks zich opwerpt als een suk-
sesnjk sterrenjager dan kunnen 
de Nasa-ingenieurs en -managers 
zich flink in de handen wrijven. 
Niet alleen om het sukses van het 
verbluffend technisch vernuft. 
Maar, ook en vooral om wille van 
de fantastische doorbraak op 
commercieel gebied die aldus 
wordt geforceerd. 
Immers, tal van klanten staan on
geduldig te trappelen om hun pak
je mee te geven bij volgende 
vluchten: het zijn de promotoren 
van kommunikatie-satellieten, 

weer-kunstmanen, én de militairen 
die onvermoede mogelijkheden 
met spionagesatellieten en opera
tionele tuigen voor het grijpen 
zien. 

Röntgenwapens 
Aan de basis van ruimtevaart-
expenmenten hebben haast im
mer (in de VS én in Rusland) 
militaire ambities gelegen. Ook dit 
keer weer. Immers, met deze Spa
ce Shuttle wordt warempel een 
ruimtetuig, haast zo immens als 
een Boeing 727, gezwind in een 
baan om de aarde gebracht, kan 
het tuig op elk moment bij wijze 
van spreken alle kanten uit, en 
wordt het met een duw op de 
knop desgewenst meteen terug 
naar een (uiteraard biezonder uit
geruste) vlieghaven gehaald. Een 
pracht van een tuig voor spiona-
getochten dus, maar nog veel 
dienstiger als para-kommando 
voor onder meer het vernietigen 
van vijandige satellieten. 
Deze Space Shuttle kan dienstig 

Met Space Shuttle 

Jules Verne achterna • • • 

Vorige maandag werden drie hoogvliegers 
tegelijkertijd opgelaten: Eyskens junior 
stootte partijkollega Martens met entoesias-
te instemming van voorzitter Tindemans van 
de regeringstroon, in de Westduitse hoofd
stad Bonn maakten de deelnemers van de nu
cleaire planning-group (NPG) van de NAVO 
hun opwachting, terwijl begin deze week ook 
en vooral definitief de aftelling werd aange
vat voor de lancering van de gigantische „Co
lumbia", een zwaarwichtig ruimtetuig dat naar 
het heet een nieuw ruimtetijdperk zou kunnen 
openen. 
Als de zelfmoordpiloten John Young en Ro

bert Crippen vrijdag hun ruimtegok winnen 
dan zal met het nieuw Amerikaans ruimte
vaartprogramma. Space Shuttle genaamd, 
niet alleen in de ruimtevaartgeschiedenis 
maar ook~in de annalen van de bewapenings
wedloop een biezondere schokgolf waarge
nomen worden. 

Immers, de lancering van dit merkwaardig 
ruimtetuig dat naar het heet (we zullen wel 
zien) net als een gedegen Boeiing na een 
ruimtetocht opnieuw een perfekte zachte 
landing kan maken op een 3 kilometer-lange 
tuchthavenweg, moet baanbrekend werk ver
richten voor een drukke ruimtepende! waarbij 

weervoorspellers, omroepbeheerders, én last 
but not least politieke spionnen en generaals 
mekaar de kaas van het brood zullen trachten 
te eten. 

De „Columbia" is de zwaluw van naar ver
hoopt wordt nog gelijkaardige menigvuldige 
ruimtevluchten (Jules Verne achterna!) die 
alvast met de „Teal Pruby"geheime kunstma
nen ten dienste van het militair apparaat 
meenemen. Het gaat hem hier deze week om 
een belangrijke ruimtestap van de mensheid, 
maar vooral van de militaire machten in de 
VS_ 
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zijn om zelf in de ruimte grote 
vrachten „over boord te zetten"; 
met andere woorden satellieten in 
een baan rond de aarde brengen. 
Maar dit vliegtuig kan ook uitge
rust worden met fabuleuze militai
re snufjes; zo bij voorbeeld laser
wapens, die door alles heen bran
den, zoals we in futuristische films 
kunnen bewonderen. 
Naar verluidt is er inmiddels al een 
nog machtiger allès-vernietigend 
tuig ontworpen — het super-licht-
kanon Dauphun — dat met rönt
genstralen werkt.. 

Militair is de Space Shuttle niet 
alleen dienstig voor spionagetoch-
ten en kommando-operaties, maar 
het tuig kan bovendien ook aange
wend worden om computers van 
vijandige satellieten in de war te 
brengen; ze niet alleen onbruik
baar te maken, maar ook nog 
verkeerde signalen naar het kon-
trolecentrum te laten zenden. Aan 
boord van de Space Shuttle wer
ken immers niet minder dan vijf 
computers, waarvan er drie op 
mekaar inspelen, één ofjerationeel 
is als kommandant en een vijfde 
paraat staat om te hulp te snellen 
als de vier andere ruzie maken of 
hoe dan ook alles verkeerd doen.-
Dit computerpark is in staat heel 
wat andere computercentra het 
hoofd op hol te brengen. 

Dat maakt dat bij voorbeeld zelfs 
de omstreden Pershing H-raketten 
die de NAVO — ook in ons land 
— spoedig wil geïnstalleerd zien in 
de schaduw van de Space Shuttle 
meteen gedegradeerd worden tot 
oud-strijders van '14-'18... Inmid
dels wordt zelfs door ingenieurs 
nog futuristischer gewerkt: inge
nieurs aan de Stanford-universiteit 
hebben een realizeerbaar ruimte-
slagschip ontworpen, een echte 
„star-cruiser". 

In dit opzicht heeft de Sovjetunie 
een merkbare achterstand inzake 
wapenwedloop. Maar ook in het 
Oostblok wordt koortsachtig 
gewerkt aan ruimtependel en la
serkanonnen. 

Trouwens, twee jaar geleden mis
lukten de Sovjetes in hun poging 
om de vlucht van de Space Shutt
le via een Salt-akkoord op de 
lange baan te schuiven. 

Met de huidige president, Reagan, 
blijkt er van afremming van de 
militaire hoogvliegers hoege
naamd geen sprake te zijn. 
Alleen een dramatische vlucht van 

de Columbia, deze week, kan zor
gen voor tegenwind. Maar als 
deze eerste USA-pendel een suk-
ses blijkt, dan zal Reagan niet 
weinig entoesiast de NASA-inge
nieurs loven en de Amerikanen er 
op wijzen wat een machtig volk zij 
toch zijn. 

Oan zullen de militairen bij de 
NASA zonder dralen hun opwach
ting gaan maken voor volgende 
vluchten. En dan zullen de Sovjets 
aangepord worden om zich ster
ker te maken in de ruimte-ooriog. 

Computeroorlog 
Twee jaar geleden heeft de aan
maak van de neutronenbom in 
West-Europa niet weinig opschud
ding verwekt omdat niet alleen 
bleek dat dit moordtuig minder 
„proper" is dan misleidend door de 
militairen werd voorgesteld, maar 
vooral omdat met de opslag van 
dit wapen (alweer) in West-Euro
pa de ultieme militaire betrachting 
van de VS klaar en duidelijk bleek: 
er voor zorgen dat het ooriogs-
veld ver buiten Amerika wordt 
gehouden. Met de neutronenbom 
heette het dat een beperkte nu
cleaire oorlog op een gekontro-
leerde manier zou kunnen ge
voerd worden. 

Met de Space Shuttle wordt die 
strategie helemaal breed openge
trokken. Met zo'n paar tuigen kan 
een rakettenooriog perfekt gekon-

Naar een zachte landing? 
Het „ColumbiaMuig dat 

vrijdag de ruimte zou ingaan 
weegt niet minder dan 1.900 
ton en heeft 350 miljard 
frank gekost De „orblter" 
(een waarachtig vliegtuig 
met Boeing-allures) zit ge
monteerd op dne slgaarvor-
mige raketten die de nodige 
brandstof bevatten. Na een 
goede tien minuten zijn deze 
drie „boosters' (hutpraket-
ten) reeds afgestoten en 
verbranden ze bij terugkeer 
in de atmosfeer. 

De Columbia zelf draait 
dan zowat 54 uren tientallen 
toertjes in een baan om de 
aarde, en zou dan zondagna
middag tegen een snelheid 
van 26.000 kilometer per uur 
opnieuw de atmosfeer indui-
kelen, terwijl het bemande 
ruimtetuig op het moment 
van de verhoopte zachte 
landing nog een snelheid 
van 360 kilometer per uur 

heeft. Er zijn vier landings
plaatsen in Amerika voor
zien, en nog een noodbasis 
in het Spaanse Rota. 

Silicium-schild 
Hoewel naar verluidt het 

computersysteem onfeil
baar werd gemaakt (de ene 
computer kontroleert de an
dere, er is één chef, en als de 
vier computers ruzie maken 
is er nog een opperhoofd in 
petto-), toch blijft het aantal 
mogelijke falingen bij bos
jes voorhanden. Al was het 
nog maar één brandstofklep 
die zenuwachtig begint te 
doen. Voor de NASA-inge
nieurs is evenwel het meest 
kritieke en ook weinig-kon-
troleerbare moment van de 
gehele vlucht het ogenblik 
waarop de Columbia op
nieuw de atmosfeer indui-
kelt 
Om te voorkomen dat de 
Space Shuttle in een oog

wenk verpulvert, als gevolg 
van de enorme hitte, werd 
een biezonder hitteschild 
aangebracht Dit schild be
staat uit 30.000 filterdunne 
tegeltjes van silicium die 
temperaturen tot 2.000 gra
den kunnen trotseren. 

Is hun vuurbestendigheid 
een zekerheid, dan blijkt er 
evenwel nog iets aan de 
hand te zijn met de hechting 
op het tuig. Er werd een 
biezonder soort lijm samen
gesteld om dit schild stevig 
op het ruimtetuig te bevesti
gen. Maar, bij het overvlie
gen van dit tuig — op de rug 
van een jumbojet — van de 
fabriek naar de lanceerbasis 
werden honderden van die 
silicium-tegeltjes losgerukt 
Ze werden opnieuw en nog 
steviger bevestigd. Maar zal 
dit plakwerk de Columbia 
een zachte landing kunnen 
bezorgen?-

troleerd worden; er kan geen 
SS20 uit zijn startblokken schieten 
of de Space Shuttle kan deze met 
een krachtige straling meteen on
duidelijk maken. 

Een volgende huiveringwekkende 
stap, en die werd reeds aangekon
digd, is dan de komplete compu-
terooriog. In feite zouden we moe
ten juichen, want dit gevecht zou 
plaatsgrijpen zonder enig wapen
gekletter. 

Als inderdaad nu plots de compu-
t-ïrs mekaar te lijf gaan... 
Ingenieur Donn B. Parker, be
faamd specialist op het gebied van 
computerkriminaliteit heeft on
langs gesteld: „Ik ben er persoon
lijk van overtuigd dat binnen tien 
jaar een atoomoorlog helemaal 
niet meer ter sprake komt Er zal 
immers een informatica-oorlog ef
ficiënter blijken, en die kan gebeu
ren door een gevecfit van compu
ters, dus zonder doden of wapert-
geweld". 

Donn Parker ziet immers de ont
zagwekkende vormen van com
puterkriminaliteit; door het ontre
gelen van de grote computersy
stemen van een vijandig land zal 
het mogelijk blijken de ekonomie 
van dat lanid te ontwrichten in een 
komplete chaos... 

Of er daarbij helemaal geen wa
pengekletter bij te pas zou komen 
moet toch betwijfeld worden. Im
mers, als we het morgen zouden 
meemaken dat de computerbe-
manning van bij voorbeeld de Spa
ce Shuttle kompleet van de wijs 
geraakt dan zou de mensheid wel 
eens helemaal de pedalen kunnen 
loslaten. 

Vrijdag zullen we weten of het 
allemaal zo'n dolle vaart kan lopen. 
Vrijdagmiddag om 13 u. 50 zou de 
Columbia-reus als een feniks moe
ten opstijgen, en na amper twee 
minuten zich reeds 50 kilometer 
ver in de ruimte bevinden met aan 
boord twee kosmonauten en vijf 
computers. Tenminste, indien alles 
naar wens verioopt Vorige zon
dag immers gebeurde er iets ge
heimzinnigs: zonder dat ook maar 
iemand ertoe het bevel had gege
ven ging onverwacht een klep 
open die de toevoer van brandstof 
naar de motoren van de ruimte
pendel moet regelen... Het moet 
zijn dat één van de computers van 
die dagenlange aftelling vóór de 
start het op zijn chips begint te 
krijgen... (hds) 

... en onze 
raketjes 

Deze week was in Bonn alweer de 
Nucleaire Plan Group (NPG) van 
de NAVO bijeen. De Amerikaanse 
minister van landsverdediging C. 
Weinberger heeft van de gelegen
heid gebruik gemaakt om de Euro
pese NAVO-bondgenoten de les 
te lezen. Hij vindt dat onze defen
sie-uitgaven te laag liggen en dat 
we nu maar eindelijk eens moeten 
instemmen met de installatie van 
de Pershing 2-raketten op ons 
grondgebied, om het hoofd te kun
nen bieden aan de Sovjetrussi-
sche SS-20. 

Pershing 2 
De Pershing 2 is een ballistische 
raket en een moderne versie van 
de bestaande Pershing 1. De 
Pershing 1 is momenteel opge
steld bij het Amerikaanse 7de 
Leger en bij de Duitse Luftwaffe 
in West-Duitsland (108 stuks). 
De Pershing 1 dateert van 1962, 
heeft een vliegbereik van nage
noeg 750 km en kan zowel kon-
ventioneel als nucleair worden 
geladen. In 1969 kwam er al een 
verbeterde versie met de Per-, 
shing I A De Pershing 1 kan 
kernbommen lanceren van 60 tot 
400 kiloton. 

De Pershing 2 wordt ontwikkeld 
door de Amerikaanse firma Mar
tin Marietta, en is nog in het 
proef- en ontwikkelingsstadium. 
Nieuw aan de Pershing 2 is voor
al de afstand (met een vliegbe
reik van 1500 tot 2000 km), zodat 
de Navo hiermee vanuit West-
Duitsland de Sovjetunie kan be
reiken. Nieuw is ook de grotere 
trefzekerheid, dank zij een termi
naal geleid systeem dat de eind-
gegevens van de vlucht verge
lijkt met die van de ingebouwde 
databank. 
De Navo wil 108 Pershing 2-
raketten in West-Europa. 

Sovjet SS-20 
De nieuwste Navo-paniek is onbe
twistbaar vertxjnden met de irv 
voering (door de Sovjetunie) van 
de SS-20-raket in het westelijk 
deel van de Sovjetunie en ten 
oosten van de Oeral. 
De SS-20 is de opvolger van de 
oudere SS4 en SS-5 raketten, 
respektievelijk ontwikkeld in 1959 
en 1961, toen langs Westeurope-
se klant Thor en Jupiter-raketten 
werden geïnstalleerd. Zowel de 
SS-4 (vliegbereik 2000 km) als de 
S-5 (vliegbereik 3000 a 4000 km) 
kunnen vanuit fiet Westelijk deel 
van de Sovjetunie makkelijk West-
Europa bereiken. Nieuw aan de 
SS-20 is vooral zijn nog groter 
vliegbereik (tot 5000 è 6000 km, 
waarmee het West-Europa ver 
voorbij schiet), zijn kleiner mega-
tonnage (3 x 150 kiloton, tegen 
1 nnegaton voor SS-4 en SS-5), 
het meerkoppig raketsysteem 
(drie kernkoppen voor 1 op SS-4 
en SS-5) en zijn grotere trefzeker
heid, al IS die beslist niet groter dan 
de trefzekerheid van de Ameri
kaanse Minuteman lll-ICBM. Alle
maal vernieuwingen waar het 
Amerikaans kemwapenarsenaal 
al lang mee vertrouwd is. 
Ware het niet dat die SS-20 juist 
ontwikkeld wordt (sinds 1977) als 
in de VS en de SU SALT 2 wordt 
voorbereid, en als gevolg daarvan 
(vooral in Europ>a) zoveel aan
dacht krijgt dat ook het Westen 
weer van middellange-afstandra-
ketten gaat dromen. En daarbij 
vergeet (of vergeten wil) dat ook 
het Westen al die tijd niet stil 
stond, en ook zonder Pershing 2 
en Tomahawk-kemwapens ge
noeg heeft in Europa om die 
SS-20 schaakmat te zetten. 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 

16.00 Barabbas (film). - 18.05 
Doctor Snuggles. — 18.10 Biljarten 
(reportage). — 18.55 Dit Leuke 
Land. — 19.30 Trekking van de 
lotto-getallen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Ropers (f J. - 20.35 Peter 
Gordeno in Knokke (show). — 
21.25 Kortstondige ontmoeting 
(tv-film). — 23.05 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Vara's film-
klub. - 17.03 De film van Ome Wil
lem. - 18.36 Sesamstraat (NOa. 
— 19.00 Popeye. — 19.05 Pop
krant — 19.35 Love boat (f J. ^ 
2025 Sonja's goed nieuws show. 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Mike 
Burstyn Show. - 22.45 Voetbal 
'80. — 2320 Simon Carmiggelt — 
23.35 Nieuws. — 23.45 De nacht 
van het hart (show). — 18.57 
Nieuws. — 18.59 Hier is Boomer 
(fj. — 19.25 De Muppet show. — 
20.00 Nieuws. - 2027 De Rebel
len (tv-film). - 22.05 Sport op 
zaterdag. — 22.35 Brandpunt -
Verkiezingen. — 23.35 Vasten-
oyerweging. — 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Le Jardin' 
extraordinaire. — 2025 Les vo-
leurs de train. (Western). — 21.55 
Charleroi tijdens de bezetting en 
de bevrijding. (dokJ 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Wencke 
(show). - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Anatomie eines Mordes (film). — 
0.40 Nieuws.. 

ZDF 

16.35 Die Beren sind los. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Ringstrassenpa-
lais (f J. — 20.15 Nur die Sonne war 
Zeuge (film). — 22.05 Nieuws. — 
22.10 Das aktuelle Sport-studio. — 
2325 11 Uhr 20 (film). - 0.40 
Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Vladimir 
Ashkenazy spielt (Beethoven en 
Chopin). — 21,40 Schamanen im 
Blinden Land (dok. over Nepal). — 
23.45 Tips für Leser. Aansluitend: 
nieuws. 

LUX 

19.00 Nieuws. - 19.30 Switch (fJ. 
— 20.30 Valet de C^rreaux (film). 
— 22.20 Elvira Madigan (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
(show). - 21.40 Dallas (f.). -
22.35 Tele-Foot 1. - 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'enscorce-
lée (tv-film). — 22.05 Amusements
programma. — 23.10 De Saint-
Brandon-archipel. (dokJ - 23,30 
Nieuws. 

F 3 _^_____ 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Histolres extraordinaires 

(fJ. — 21.25 La préhistoire du 
cinéma. - 22.10 Nieuws. - 2.30 
Hollywood USA (dokJ 

Zondag 
12 APRIL 

BRT 

9.15 Voor boer en tuiner. — 9.45 
Telegym. — 10.00 Rapport '81: 
internaten. — 11.00 Konfrontatie 
(debaO. — 12.00 Nieuws (voqr 
gehoorgestoorden). — 14.30 Het 
einde van het spel. — 15.00 Se
samstraat — 15.25 Sportreporta-
ges (biljart en Parijs-Roubaix). — 
18.(X) Jonger dan je denkt-klub. — 
18.30 Doctor Snuggles. — 18.35 
Van Pool tot Evenaar (kwis). — 
19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweek
end. — 20.30 Paradijsvogels (fJ. — 
21.15 Mezza Musica. - 22.05 De 
goden uit het oosten (dokJ. — 
22.55 Nieuws. 

NED. 1 

17.00 Martin Luther King: van 
Montgomery tot Memphis (dokJ. 
— 17.46 Een berkïht van de wilde 
ganzen. — 17.48 Studio sport ex
tra. - 19.00 Nieuws. - 19.05 
Woody Woodpecker. - 19.12 
Bassie en Adriaan. — 19.35 Kies
keurig. — 20.05 Marco Bakker 
prezenteert — 20.50 Herendubbel 
OcortfHm). — 21.40 Aan ons de 
keus (dok. over Milton Friedman). 
— 2220 De mens en zijn muziek 
(dokJ. — 23.15. Nieuws. 

NED. 2 

15.30 Nieuws. - 15.35 Hey Abbott 
(humor). — 16.35 Nepal per kano 
(dokJ. - 17.05 Studio sport 1. -
17.35 De a-vond valt het on-weert 
bui-ten (25 jaar NOS). - 18.45 
Sesamstraat — 19.00 Studio sport 
2. - 20.00 Nieuws. — 20,10 Oogst 
in beeld. De iepziekte (dokJ. — 
20.40 Humanistisch Verbond. — 
20.45 Koot & Bie. - 21.30 Hima
laya (info). — 22.30 De weg naar 
het zuiden (dokJ. - 2323 Nieuws. 

LUX 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Zygomati-
corama (humor), — 21.15 Le navire 
en détresse (tv-film). - 22.50 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Sneeuw-
apen in Japan (dokJ. — 21.05 
Flachenbrand. — 23.15 Nieuws. — 
2320 ARD-Sport Extra. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Pèrspektiven. — 19.30 Ringstras-
senpalais (fJ. - 20.15 Der Welt-
verbesserer (toneel). — 22.45 
Nieuws. — 23.00 Surfen en surf-
films (film). - 23.45 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mummies 
en mensen (dokJ. — 21.00 Aus-
landsstudia 

Helmut Berger en Burt Lan
caster in het pakkend psycho
logisch drama Geweld en 
hartstocht (Gruppo dl famiglia 
in un interno) van Luchino Vis
conti (1974). (Dinsdag 20.40, 
BRT 2). 

20.00 Kojak (fJ. - 21.00 Une fem
me sous influence (film). — 23.30 
Ongewoon Spanje (dokJ. 

TF 1 

1925 Tunesië, paradijs voor vogels 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Le bateau d'Emile (film). - 22.00 
Sport (schaatsen en autorennen). 
— 23.10 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Messieurs 
les jurés (fJ. — 22.35 Alaska en 
Amerika (dok. over eskimo's). — 
23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Humor en sketchen. - 20.30 
Kunstmagazine. — 21.25 Nieuws. 
— 21.40 Pierre Dehaeye (portreO. 
— 22.35 Panique (film). 

Maandag 
13 APRIL 

BRT 

15.30 Helden uit de Bijbel (f). -
1620 Van de weg af gezien (na
tuurdok J. — 18.00 Doctor Snugg
les. — 18.05 Maja de bij. - 18.30 
Bonjour la France. — 19.00 Klein, 
klein kleutertje. — 19.17 Uitzending 
door derden. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Het geslacht Rius (O. -
21.05 Sportshow. — 21.50 Rapport 
'81 (stress). — 22.50 Nieuws. 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 18.50 Klem (Info). — 
19.00 Casper het lieve spookje 
(strip). — 19.10 Koninklijk gala cir
cus 1979. — 19.52 Twee voor 
twaalf (kwis). - 20.32 Vrijheid is 
meer dan bevrijding (dok). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Alambrista (film). 
- 23.45 Nieuws. - 23.50 W.K.-
IJshockey (Canada—Nederland). 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Mickey 
Mouse en Woody Woodpecker 
(strips). — 19.13 Zoo is de dieren
tuin (dok). - 20.00 Nieuws. -
2027 De fabriek (f). - 2120 
Wordt U al geholpen? (O - 21.50 
Aktua TV. - 22.25 Soap (f). -
22.50 Tros Sport extra - 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

A 2 

19.30 Nieuws. -
gnoul (TV-film). 

19.55 Le Bou-
23.00 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet Show. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Manchmal 
bin Ich ein Adier (TV-film). - 21.15 
Frankrijk vóór de verkiezingen. — 
22.30 Mach erst mal abitur (film). 
- 0.25 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Roek-pop. 
— 20.15 Rechtszaken beoordeeld 
door burgers. — 21.00 Meute-jour
nal. — 2120 Und plötzlich bist du 
draussen. — 23.00 Sport aktuell 
(golO. — 0.00 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Als de 
aarde beeft (dok). - 22.00 Paisa 
(film). — 0.00 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 Fa
mily Hours (f). - 21.00 Triple 
Cross (spionagefilm). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Nieuws. - 20,50 Irnna la 
douce (film), - 2320 Nieuws. 

19.45 Nieuws. — 20.15 Verkiezin
gen. — 20.35 Aktualiteitenmagazi-
ne. — 21.55 Le jardin des délices 
(dok. over Jeroen Bosch). — 23.30 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Un taxi pour Tobrouk 
(film). — 22.30 Nieuws. 

Dinsdag 
14 APRIL 

BRT 1 

15.30 Helden uit de bijbel (fJ. -
18.00 Doctor Snuggles. — 18.05 
Sesamstraat — 18.35 Het avon
tuur van de Latijnse teksten <dokJ. 
— 19.07 Uitzending door derden. 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Hitring 
(show). — 21.05 Verover de aarde 
(over loodsen). — 21.551.Q. (kwis). 

22.50 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes. — 20.40 
Geweld en hartstocht (film). 

NED 1 

18.30 Jeugdjounnaal. — 18.36 Se
samstraat — 19.00 Matthaus pas
sion (J.S. Bach). — 22.17 Nieuws. 
— 22.25 Don Siegel (portret van 
deze kineast). — 23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 De kleine 
zwerver (fJ. — 19.25 Cum Laude 
(kwis). - 20.00 Nieuws. — 20.27 
Lucifer (film). - 22.20 Hier en nu. 
— 23.00 Leven en sterven. — 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten, — 19.30 Nieuws. — 19.56 
Salut champion! (sportdokj. — 
20.50 TVF Magazine (over moe
ders). — 21.50 The London Sym
phony Orchestra en André Previn. 

RTB 2 

18.30 The Muppet shov 
Chansons souvenirs. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 
(spel). - 21.00 AktL 
briek. - 21.45 Nick Lew 
spector (f). — 22.30 Tac 
- 23.00 Die Gimmrcks 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.301 
(politiefilm). - 21.00 Hei 
- 21.20 „Die partei, d 
(Reportage over de SEC 
5 nach 10 (over tradities 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktui 
20.00 Nieuws. - 20.1 
spiegel. — 21.00 Markt 
Nachfrage (debat). — 
blemen met het haar. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. 

iraciVi : 
Z A T E R D A G (11 aprll) — zaterdag en zondag: 
Biljarten: Europese Kampioenschappen bandstoten in 
Hechte! — BRT zet een goed gevuld programma op het 
scherm. In de namiddag is er de gedramatizeerde en 
geromantizeerde rekonstruktie van het verhaal over Ba
rabbas die door Pontius Pilatus omgeruild werd voor 
Jezus Kristus, en volgens de legende net als Kristus aan 
het kruis stierf. Regie: Richard Fleischer (1962) met An
thony Quinn in de rol van Barabbas, Vittorio Gassman 
als zijn maat Sahak, Silvana Mangano als zijn vriendin 
Rachel die tot het nieuwe geloof, het kristendom is be
keerd en met Arthur Kennedy als Pontius Pilatus. Na 
het journaal start een nieuwe komische Amerikaanse 
reeks De Ropers, zowat de Amerikaanse tegenhanger 
van de Britse reeks „George and Mildred", die op Ne-
derland_ met veel sukses te zien was. De reeks gaat 
over dé belevenissen van Stanley en Helen Roper. 
Stanley is een nogal bekrompen ventje dat thuis onder 
de knoet ligt van moeder de vrouw Helen die wel een 
lieve vrouw is, maar toch wat gefrustreerd rondloopt 
om wille van de niet zo hoge maatschappelijke stand 
waarin zij moet verkeren en enige romantische afwijkin
gen zijn haar ook niet vreemd. Helen vindt dat, om wat 
te doen aan hun maatschappelijke status, zij maar best 
kunnen verhuizen naar een sjiekere buurt... De week-
endfilm is ditmaal niet van Amerikaanse maar van Britse 
origine: Kortstondige ontmoeting (Brief encounter), en 
alhoewel het om een TV-film gaat, wist de regisseur 
Alan Bridges toch nogal wat filmnamen aan te trekken: 
Sophia Loren, Richard Burton, Jack Hedley, John Le 
Mesurier enz. Anne Jesson, gelukkig getrouwd en twee 
kinderen, ontmoet op een stationsperron de dokter 
Alec Harvey, eveneens getrouwd. Zij ontmoeten elkaar 
vaker en hun toevallige ontmoetingen worden afspraak
jes. Anne beseft het gevaar en wil breken met de gehei
me ontmoetingen... Wie niet tevreden is met het aanbod 
op BRT kan uiteraard terecht op vele andere zenders. 
Te veel om op te noemen. Toch houden wij eraan nog 
één programma aan te stippen: de Muppet show 
(Ned. 2/KRO) waarin de befaamde Dizzy Caillespie te 
gast is. 

Z O N D A G (12 april) — Wielrennen en biljarten: 
Europese kampioenschappen bandstoten in Hechtel en 
Parijs-Roubaix-(duimen voor Roger De Vlaeminck?) — 
De laatste aflevering van de reeks De goden uit het 
Oosten van Frans Boenders en Freddy Coppens over 
de verschillende oosterse goddsdiensten, is gewijd aan 
het Sjintoïsme (Japan) en de Zen-kultuur. — Het is al 
lang geleden dat één van de Nederlandse zuilen nog 
een produkt van de bekende auteur Dimitri Frenkel 
Frank op het programma zette. De Tros breekt daar
mee: vanavond zendt de Tros van Dimitri Frenkel Frank 
het lichtvoetige TV-stuk Herendubbel uit. Zoals ge
woonlijk speelt hijzelf hierin mee. Verder: Marthe 
Röling; Gregor Frenkel Frank, Wiesje Plasschaert e.a. 
Philip en Paul zijn twee advokaten „die het hebben ge
maakt". Zij drijven samen een advokatenbureau, zijn ge
lukkig getrouwd met prachtige vrouwtjes, hebben een 
druk society-leven en vertellen elkaar de meest intieme 
gebeurtenissen uit hun leven. Zekere dag komt zich op 
hun kantoor de aantrekkelijke en zelfverzekerde Rena-
te, een computerdeskundige aanmelden. Meteen zijn zij 
beiden smoorverliefd op die fascinerende verschijning... 

(Ned. 1) — Wie van een uurtje u 
kan terecht op Ned 2 waar de I 
selektie brengt uit de komische fi 
duo Abbott en Costello. (Namid( 

M A A N D A G (13april) - f 
Rapport 81 (BRT) waarin typisch 
worden behandeld is totaal ge 
jongeren. Aan de hand van twee 
dossiers gebaseerd zijn, praten ji 
gen over de moderne kwaal bij 
spanningen. Net op hetzelfde uur 
de Amerikaanse film Alambrista 
lieustudie van Robert M. Young 
werkloze Mexicaan trapt het, or 
van zijn vrouw en zijn moeder, thi 
Land van Belofte, De Verenigde 
zoenarbeider te werken. Hier oi 
vrouw en leert hij wat solidariteit I 
niet de enige die gedwongen wer 
verlaten en in de VS te gaan v\ 
overleven... Wij hebben al eerder 
het systeem van RTBF om als ir 
een film te draaien die in meerden 
het debatonderwerp in verbanc 
gedraaid om het onderwerp „Vlan 
pakken!!!). Om een debat ovei 
behandelen wordt eerst de film L 
van Daniel Moosmann (1974) na 
12" van Raymond Jean. (RTBF 1 

DINSDAG (14 april) -
Loodswezen een totaal onbekent 
gewikkelde wereld. En waartoe : 
loodsen dienen, blijft voor velen 
voor lang meer. Het populair-wet 
ne Verover de aarde (BRT 1) zaf 
ring in brengen. De uitzending is 
aan het „Loodswezen". — Weet 
een moeilijke keuze. Wij moet< 
interessante Verover de aarde-ui 
de interessante film Geweld en i 
famiglia in un interne) op BRT 2. ( 
heeft een rolbezetting (Burt Lanc 
no — Ook in „Barabbas", zaterdai 
e.a.) die de regisseur Luchino Vi 
kon dienen. De film gaat ovei 
intellektueel die noodgedwonger 
met moreel en fysisch geweld en 
voor filmliefhebbers: Op Ned. ' 
Beeldspraak een uitgebreid portr 
se filmregisseur Don Siegel -
aantocht is, vult RBTF 1 het vrc 
Magazine met onderwerpen die I 
het moederschap: Moederdag, 
ding kind/moeder enz. 

WOENSDAG (15 april) 
Waalse Pijl — Roger van Ransb 
meest produktieve TV-auteurs. Ei 
Wacht tot hij opbelt is een polit 
politiemensen afschildert als gew 
het politie-vak zitten en die vaak n 
het moeten opnemen tegen uite 
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TV-programma's 15 

Muppet show. 
souvenirs. 

19.56 

ws. — 20.15 Telespiele 
21.00 Aktualiteitenru-

.45 Nick Lewis, chief in-
. — 22.30 Tagesthemen. 
»ie Gimmicks <kabareO. 

/VS. - 19.30 Der Zinker 
— 21.00 Heute-journal. 

Die partei, die partei..." 
• over de SED). - 22.05 
over tradities). — 00.00 

ïstelijke aktualiteiten. — 
ws. — 20.15 Landes-
21.00 Markt - 21.45 
(debat). - 22.30 Pro-

3t het haar. 

enmagazine. 20.00 

Dallas (fJ. — 21.00 Les temps 
difficiles (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Nieuws. — 20.50 La grande 
aventure de i'Himaiaya (dokj . — 
2-1.45 Molse (koncert). 

A 2 

19.45 Nieuws. - 20.15 Verkie
zingsuitslagen (film en debaü. — 
20.40 Tonnerre de Dieu (film en 
debat over Galin). — 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Vaquero (western). — 

Woensdag 
15 APRIL 

BRT 1 
14.45 Wielrennen: De Waalse Pijl. 
— 17.25 Op het schiWpadplein. — 

18.25 Doctor Snuggles. - 18.30 
Battlestar Galactica (SF-fJ. -
19.17 Uitzending door derden 
(PVV). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Arnold (f J. — 20.40 Wacht tot hij 
opbelt CTV-spel). - 22.00 Belgi
sche kunst 1945-1975. 

BRT 2 

20.15 Studio vrije tijd. — 21.15 
Brief van een onbekende vrouw 
(film). 

NED 1 

15.35 Kleine Isar (f) . - 15.45 De 
grote klok ( f ) . - 16.30 Professor 
Balthazar (strip). — 17.00 Maggie 
en David ( f ) . - 18.30 Sesamstraat 
— 18.50 Toeristische tips. - 19.00 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Politieke partijen (PPR). — 20.00 
Filmmagazine. — 20.35 Te ver 
heen CTV-film). - 21.37 Nieuws. — 
21.55 Panoramiek. — 22.25 Studio 
sport - 23.25 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Ik ga mijn 
eigen baan ( f j . — 1925 Kenmerk. 

sen uurt je u i tbund ig lachen h o u d t 
l waar de K R O een u i tgebre ide 
komische f i lms van het kom ische 
>llo. (Namiddagui tzend ing) 

3 april) — Het jongerenmagaz ine 
arin typ ische j onge renp rob lemen 
s totaal gew i j d aan s t ress bij 
i van t w e e verha len d ie o p ech te 
ijn, praten j onge ren en deskund i -
e kwaal bij d e j e u g d ; s t ress e n 
itzelfde uur loopt o p N e d 1 (Vara ) 
Alambrista (The illegal), een mi-

M . Young (1978), Rober to , een 
'apt het, ondanks het ge jammer 
moeder, thuis af en t r ek t naar het 
Ve ren igde Sta ten , o m er als sei-
cen. Hier o n t m o e t hij e e n jonge 
solidariteit be teken t ; hij is immers 
/ongen w e r d o m het vader land te 
i te gaan w e r k e n o m te kunnen 
ïn al eerder kenn is gemaak t me t 
!F o m als inleiding o p e e n deba t 
in meerde re o f m indere mate me t 

in ve rband staat ( „M i ra " w e r d 
•werp „V lamingen" te kunnen aan-
debat ove r rac isme te kunnen 
•st de film Le Bougnoul" gedraaid 
n (1974) naar de roman „La ligne 
an. (RTBF 1) 

\ april) — V o o r ve len is het 
al onbekende of al leszins zeer in-
n waar toe zee-, rivier- en haven-
\/oor ve len een du is ter p u n t Niet 
lopula i r -wetenschappel i jk magazi-
[BRT 1) za fdaa r immers verande-
tzending is dan o o k totaal g e w i j d 
i". — W e e r eens s taan wi j v o o r 

W i j moe ten k iezen tussen de 
de aarde-ui tzending o p BRT 1 en 
Geweld en hartstocht ( G r u p p o di 
o p BRT 2. G e w e l d en Har ts toch t 
I (Bur t Lancaster, Si lvana Manga -
as", zaterdag, BRT, He lmut Be rge r 
Luch ino V iscon t i bes t van part i j 

gaat ove r een o u d e geach te 
g e d w o n g e n kenn is m o e t maken 
gewe ld en amoree l gedrag... N o g 
O p Ned. 1 b reng t de N o s in 

ïb re id po r t re t van de Amer l kaan -
1 Slegel. — N u m o e d e r d a g in 
F 1 het v rouwenmagaz ine TV F 
verpen die be t rekk ing hebben o p 
loederdag, cont racept ie , ve rhou -

(15 april) — Wielrennen: D e 
van Ransbeek behoo r t to t onze 

'-auteurs. En al d o e n d e leert men. 
is een pol i t ie-story, waar in hij de 
lert als g e w o n e hu lsvaders die in 
n die vaak m e t b e p e r k t e midde len 
I tegen ui terst ges lepen misdadi

gers . „ W a c h t to t hij opbe l t " is gebasee rd o p een 
plausibele zaak van autodiefsta l len. Herman , g e t r o u w d 
met de 14 jaar o u d e r e A n n , die w e l eens aan hem 
twi j fe l t o m wil le van zi jn onrege lmat ig leven en veelvul
d ig lang wegb l i j ven, d r o o m t van een rust ig levent je als 
kommissar is o p het p lat te land. Daa rvoo r moe t hij een 
g o e d e staat van d ienst v o o r k u n n e n leggen. Hi j bi j t z ich 
vas t in een zaak van autodiefstal len... M e t D o r a van der 
G roen , J o de M e y e r e , Leslie de Gruy te r , Nol le Vers i j p 
e.a. (BRT 1) — Brief van een onbekende vrouw (Let ter 
f r o m an u n k n o w n w o m a n ) e e n psycho log isch d rama 
van M a x Ophü l s w o r d t gedraa ld d o o r BRT 2 (In een 
r e e k s f i lms m e t Joan Fontaine). Lisa Bernd ie (Joan Fon
taine) is in st i l te ver l ie fd o p de koncer tp ian is t S te fan 
Brand , d ie in he tze l fde g e b o u w w o o n t Da t duur t zoal 
dr ie jaar en pas nu schi jn t S te fan (Louis Jou rdan ) haar 
te ontdekken. . . (1948) — N C R V v e r w e n t de k inderen 
g e d u r e n d e t w e e lange u ren o p N e d . 1 me t een e rg ge
var ieerd pakke t (Namiddaguitzending). 

D O N D E R D A G ( l e a p r l l ) - Het fantastische in 
de kunst (BRT 1) is een ri jk ges to f f ee rde dokumen ta i re 
van M a r k He rmans ove r he t ondoorg ronde l i j ke , v r e e m 
d e en i rrat ionele in de kuns t (herh.). He t sp reek t vanzel f 
da t hierbi j d ruk w o r d t g e p u t uit he t o e u v r e van Bosch , 
G o y a enz. He t Publ ieksteater ( A m s t e r d a m ) w a a g d e het 
e r o p o m een ve rmode rn i zee rde en vermense l i j k te 
vers ie te b rengen van V o n d e l s m e e s t e r w e r k Lucifer, in 
ko -p roduk t ie met N C R V ( w o r d t e v e n e e n s u i tgezonden 
via N e d . 2 o p d insdag 14 apri l) en BRT. He t k ru im van d e 
Neder landse ak teu rswe re ld t reed t er in o p in regie van 
Hans C r o i s e t He t s tuk gaat o v e r de „s taatszucht ige" en 
„mach tsbeze tene" die zi jn e igen o n d e r g a n g bewerk t . 
M issch ien kunnen w i j d e link m a k e n naar onze e igen 
recen te pol i t iek? (Lucifer -BRT 2). 

V R I J D A G (17 apri l) - G o e d e Vr i jdag . O p BRT 
k o m t alles u i teraard in mineur e n s taan sommige 
p rog ramma 's rech ts t reeks in v e r b a n d me t het paasge-
beuren . D e titel van de TV-f i lm is duidel i jk De dag dat 
Kristus stierf (The day Chr is t d ied). D e z e Amer i kaanse 
p roduk t i e van J a m e s Cel lan J o n e s (1980) is eigenl i jk 
een gedramat i zee rd vers lag van d e laatste 24 uur in het 
leven van Jezus, een rol die w o r d t gespee ld d o o r Chr is 
Sarandon . Pont ius Pilatus w o r d t ve r to l k t d o o r Keu th M i -
chel l . O p BRT 2 w o r d t d e u i tvoer ing van de l\/lessa di 
Reguiem van G iuseppe V e r d i o p g e d r a g e n aan de 
s lach to f fe rs van honger en g e w e l d in d e were ld . D e 
u i tvoer ing gaat d o o r in d e A r e n a van Ve rona . So l is ten: 
M o n t s e r r a t Cabal le, sop raan ; Ve r iano Lucchet t i , tenor 
en Rugg ie ro Raimondi , bas. M e t het K o o r en O r k e s t van 
de A r e n a di V e r o n a o.l.v. R iccardo Mut i . — W i e o p deze 
dag enig u i tbundig ve rmaak wil k i jk t naar de Flip 
Fluitketelshow (Jros - Ned . 1) en de A v r o sluit via Ned . 2 
zi jn p r o g r a m m a af met een Amer i kaanse passie-f i lm: Je
zus, gebasee rd o p het evangel ie van Lucas. D e z e f i lm 
waaraan g e d u r e n d e vijf jaar w e r d g e w e r k t en d ie w e r d 
o p g e n o m e n ter plaatse in he t Heil ig Land, vo lg t z o 
nauwkeur ig als mogel i jk het autent ieke verhaal en 
ver te l t ove r het leven en de roep ing van Jezus Kr istus. 
P roduce r J o h n Heyman , w innaar van verschi l lende 
f i lmpr i jzen, t rok s lech ts eén be roepsak teu r aan : de Brit 
Br ian D e a c o n v o o r de rol van Jezus. D e rest van de 
ru im vi j f t ig ak teu rs zi jn au toch tone b e w o n e r s van het 
Heil ig Land. 

- 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra. - 20.32 VerdwaaW op het 
Binnenhof (dok.) - 21.00 The 
Burglars (film). — 22.55 Veronica's 
agenda. - 23.02 Teleac. - 23.37 
Nieuws. 

RTB 1 

15.30 Lollipop. - 19.30 Nieuws. -
20.00-Les chiases de la vie (film). — 
21.25 Point de mire. - 22.25 
Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The muppet show. — 19.55 
Sportmagazine. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Madchenja-
hre (tv-film). - 21.45 Bilder aus der 
Wissenschaft (dokJ. — 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 ARD-sport 
extra. — 00.00 Nieuws. 

ZQF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 Ve
gas (f J. — 22.05 Het jaar van de 
gehandicapten. - 22.10 St-Vin-
centius (dokJ. — 22.40 Die Ge-
schichte der Susanna Margaretha 
Brandt (tv-spel). — 0.10 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke Aktualiteiten 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Mitt-
wochs in... — 21.45 Auslandsrepor-
ter. — 22.15 Flüsternde Schatten 
(film). - 23.40 Nieuws. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Nieuws. 20.50 Le voleur d'En-
fants (tv-film). — 22.00 Boekenma-
gazine. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.15 Verkiezingen in Frankrijk. — 
20.35 ODilaro show (variété). — 
21.35 Wetenschappelijk magazine. 
- 22.35 La passion a Menilmon-
tant (passieverhaal). — 2320 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 La vieille fille (film). -
22.00 Nieuws. 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Muzikaal programma. — 21.00 Va-
cances a Venise (film). — 22.30 
Turkije (dokJ. 

Donderdag 
16 APRIL 

BRT 1 
15.30 Helden uit de bijbel (fJ. — 
16.20 Koncert (Jan Sibelius. — 
18.00 Doctor Snuggles. - 18.05 
Huckleberry Finn (f J. - 18.30 Een 
vinger in de pap (Jeugdmagazine) 
— 19.00 Het fantastische in de 
kunst — 19.22 Uitzending door 
derden (CVP). - 19.45 Nieuws. -
20.10 Micro-Macro (kwis). - 20.45 
Panorama. — 21.35 Dallas (fJ. -
22.20 Sporttribune. - 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Lucifer (toneel). - 22.00 
Première. 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se-
samstraat - 19.00 Wollie's We
reld (f) . — 1905 Vogelvrij (voor 
jonge mensen). — 19.30 Ja, natuur
lijk (natuurdokJ. — 21.05 Muzikaal 
rendez-vous. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Ot.. en hoe zit het nou met 
Sien?. - 22.50 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws - 18.59 Scooby 
Doo (strip). — 19.25 Jan J. De Bom 
v.h. de kindervnend. — 20.00 
Nieuws. — 20.27 De Lemmings (f J. 
— 21.20 Den Uyl pompen of ver
zuipen (debaO. — 21.55 Edelvrouw 

A n t h o n y Q u i n n als B a r a b b a s 
in de ge l i jknamige f i lm van Ri
cha rd Fle ischer (1962) naar 
een verhaal van de Nobe lpr i j s 
w innaar Par Lagerkv is t . (Zater 
dag 16u . , BRT). 

- Bedelvrouw (f) . - 22.25 Achter 
het nieuws. — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. - 19.55 
Mains unies (familietoerisme). — 
20.20 Romeo et Juliette (film). — 
22.30 Le carrousel aux images. — 
23.15 Nieuws. 

RTB 2 
1830 The Muppet Show. - 20.00 
Paque Juive, Paques Chrétiennes 
(debat over Pasen). — 21.45 Civili-
sation (dok.). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Konsump-
tiekatedralen (dokJ. — 21.00 Bios 
Bahnhof (talkshow). - 22.30 Ta
gesthemen — 23.00 Die Damonen 
(fJ. - 045 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(spel). - 21.00 Heute-Joumal. -
21.20 Kennzeichen D. - 22.05 
Ohne Rückfahrkarte (tv-film) — 
23.45 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die den 
Hals riskieien (film). — 21.55 Film-
magazine. — 22.40 Hinter den 
Schlagzeilen. — 2325 Nieuws 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Super-Jaimie (SF-fJ. — 21.00 Les 
Pètroleuses (western). — 22.45 
Kunstmagazine. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Nieuws. — 20.50 Salut cham
pion (f J. — 22.00 Aktualiteitenma-
gazine. — 23.00 Gainsborough 
(dokO. - 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.50 Jeudi cinéma (filmavond). — 
20.55 La meilleure fagon de mar
cher (film). — 23.30 Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speU. 
- 20.30 Simplet (film). - 22.00 
Nieuws. 

Vrijdag 
17 APRIL 

BRT 1 

15.30 Helden uit de bijbel (fJ. — 
16.20 Per ballon over de beesten. 
— 18.00 Oum, de witte dolfijn. — 
18.15 Klein, klem kleutertje. — 
18.30 Openbaar kunstbezit (Paul 
Van Ostaijen). — 19.05 Uitzending 
door derden (KTRO). 19.45 
Nieuws. — 20.15 De dag dat Kris
tus stierf (tv-film). — 22.35 Puur 
kuituur... over derden. — 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Messa di Requiem. Requiem
mis van Verdi. 

NED 1 

15.00 Kruisweg. — 18.25 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 18.30 
Jeugdjournaal. — 18.36 Sesam
s t r a a t - 19.00 De Hulk (fJ. -
19.50 Banana Split (verborgen ca
mera). - 2015 De Flip Fluitketel-
show. — 21.37 Nieuws. - 21.45 
TV-privé. — 23.00 Humanistisch 
verbond. — 23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.50 Dr. Snug
gles (stnp). - 19.05 AVRO's top-
pop. - 20.00 Nieuws - 20.20 
Tennis. — 21.20 Aktueel en infor
matief - 21.35 Dallas (fJ. - 2220 
Jezus, (tv-film) - 00.05 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 1955 A 
suivre (info). — 21.15 Le Messie 
(film). — 23.35 Nieuws en weerbe
richt tot 23.55. 

RTB 2 

18.30 The Muppet Show - 19.55 
Maitres et valets (f) . — 20.45 
Sportaktualiteiten. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Konig Ri
chard II (toneel). — 22.5 Nieuws. — 
23.00 Die Sportschau — 00.00 
Nieuws. 

ZDF 

13.07 Dachau. Reportage. - 19.00 
Nieuws. — 19.15 Anneliese Ro-
thenberger stellt vor. Jonge arties
ten. - 21 05 Nieuws. - 21.10 Der 
Holzschuhbaum (film). — 00.10 
Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Myte of 
werkelijkheid? (dok). — 22.00 Tour 
de Ruhr (reportage). - 22.45 Kul-
tur und Wissenschaft — 23.15 De 
schilderes Eva Wipf. - 23.30 
Nieuws. 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Hunter (f J. - 21.00 Le quarante et 
unieme. (Film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteitea — 
19.45 Nieuws — 20.50 Le vaisseau 
fantóme. Opera van Wagner. — 
23.30 Nieuws. 

A 2 

20.35 Medecins de nuit (fJ. — 
21.35 Apostrophes. — 22.55 
Nieuws. — 23.05 Mais ou est done 
Ornicar (film). 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Reportage van de vrijdag
avond. — 21.30 La sagesse de la 
terre (film over Bretoense legen
den) — 22.25 Nieuws 
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„FRANS-VLAANDEREN" 
door Erik Vandewalle 

Een volgend nummer 

in de reeks 

Vlaams-nationale 

standpunten! 

Deze tweede VNS-brochure werd geschreven door het 
Izegems VU-gemeenteraadslid Enk Vandewalle 
De auteur is vast geen onbekende voor de trouwe „Wij"-
lezers, niet alleen is hij reeds jarenlang één van onze 
topwervers.hij is tevens een regelmatig medewerker aan ons 
blad. Maar ook de abonnees van het kultureel tijdschrift „Ons 
Erfdeel" zijn met de naam Enk Vandewalle vertrouwd Tot 77 
verzorgde hij voor dit tijdschrift immers een vaste aktualitei-
tenrubriek Frans-Vlaanderen. 

Deze VNS-brochure handelt vooral over de huidige situatie 
waarin onze taal en kuituur verzeild raakten De auteur beperkt 
zich hier niet tot de Westhoek, maar onderzoekt de toestand in 
heel de Franse Nederlanden. 
Hierbij worden p)ertinente vragen gesteld: 

Hoe kon het zover k o m e n ' Hebben wij op het einde van de 
twintigste eeuw nog de mogelijkheid om iets te redden in het 
sinds de aanvang van de achttiende eeuw van ons gescheiden 
Frans-Vlaanderen"? Welk kultuurpolitiek beleid kunnen wij 
uitstippelen? ts de oprichting van een Vlaams Kultureel 
Centrum te Rijsel inderdaad een stap in de goede richting?... 

U kan dit nummer bestellen op het VNS-sekretanaat, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel (tel. 02-219.49.30). De prijs van dit 
nummer bedraagt 50 fr. te storten op rekening 
430-0220881-03 van het VNS. 

Reeks 
Vlaams- nationale 

standpunten 
groeit aan 

Het is echter voordeliger U te abonneren! 

Een abonnement (tten nummers) kost slechts 350 fr 
Hoe? 
• U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening. 
De strook zendt U naar „Vlaams-Natlonale Standpunten", 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 
430-0220881-03) 

• U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde 
van 350 fr. bij. 
• U zendt ons de strook toe en voegt een overschrijvings
formulier ter waarde van 350 fr. bij. 

Abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 
1981 en 

O heeft 350 fr, gestort op de rekening 430-0220881-03 van 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum 

O voegt een check ter waarde van 350 fr. 

O voegt een overschrijvingsformulier bij ter waarde van 
350 f r. 

Terug naar: Vlaams-Nationale Standpunten, „Periodiek", Barn
kadenplein 12 te 1000 Brussel. 

m Kritisch bekeken 

De „werkelijkheid" 
van het stripverhaal 

Als Franquin 'n auto tekent ziet hij er kwasi beter uit dan in de folders van de konstrukteurs... kijk maar naar de 
Buick en de „Sabre" van General Motors. 

Op het gebied van het eigentijdse 
stripverhaal spelen zowel Vlaan
deren als Wallonië beslist mee in 
de internationale topklasse. Vier 
van onze grootmeesters daarin 
zijn momenteel te gast in het Brus
selse Paleis voor Schone Kunsten 
(Franquin, Jijé, Will, Morris). Geen 
Vandersteen, Sleen of andere 
Vlaamse stripcoryfeeén dus... 
maar ja, de expositie „De bende 
van 4" wordt dan ook georgani-
zeerd door het „Ministère de la 
Communauté Frangaise de Belgi-
que"... 

Uiteraard zijn de werkelijke vedet
ten van de tentoonstelling niet de 
geestelijke vaders, maar wel hun 
dochters en zonen: Robbedoes, 
de Baard en de Kale, Isabelle, 
Lucky Luke, Jerry Spring, Fantasio 
en een de show stelende Guust 
Flater. Het spreekt vanzelf dat de 
expositie een massa tekenwerk 
laat zien, maar veel boeiender Is 
dat de kunstenaars de basis van 
hun inspiratie naar het publiek 
brengen, namelijk de leefwereld 
van de protagonisten van hun 

verhalen. Zo zien we bij voorbeeld 
In „werkelijkheid" de woonkamer 
van Robbedoes, de sakx)n van 
Lucky Luke, een nest Marsipula-
mi's... en een levensechte rekon-
struktie van enkele kapitale flaters 
van Guust Op zichzelf lijdt de 
tentoonstelling nogal aan enige 
zelfoverschatting, maar de Intelli
gentie en inherente humor waar
mee ze opgebouwd is, relativeert 
deze gelukkig. Tijdens uw niet te 
missen bezoek aan de „Kllmt-
Schiele-Kokoschka" tentoonstel
ling moet u bij de „Bende van 4" 
beslist even een adempauze gaan 
nemen, al was het maar om het 
wel héél grappige audio-visuele 
kijkspel rond (juust Flater te bekij
ken. De tentoonstelling van de 
Bende van 4 is beslist wél wat te 
overtrokken aan ambitie, maar u 
beleeft er angename momenten, 
en da's toch altijd graag meegeno
men. 

O ja, en er is ook nog een wed
strijd omtrent Guust, voor jonge
ren van 10 tot 16 jaar. Neem ze 
dus maar 'ns een keertje mee. 

Nic v.b. 

De bende van vier. 
Paleis voor Schone Kunsten, 
tot 17 mei, 
Ravensteinstraat, Brussel, 
maandag gesloten. 

Eurosong '81 

i 

Het had een Duitse week kunnen 
worden. Met vooreerst Helmut 
Schmidt die onze nationale frank 
beloofde op niveau te houden. En 
dan vorige zaterdag het prachtige 
Antwerpse optreden van James 
Last die met zijn zestig muzikan
ten zijn toehoorders in vervoenng 
bracht. Daarbij de talentvolle kans
hebber Lena Valaitis, die echter 
net niet won op het Songfestival 
te Dublin. Een gebeuren dat com
mercieel en muzikaal bijgeschaafd 
werd, er is aan gewerkt, ook door 
onze Wetterse zending Emiy Starr 
die bewees uit het internationale 
hout te zijn gesneden, en ook voor 
de toekomst nog heel wat in petto 
heeft Even leek het erop dat de 
Franse koloniale invloed nog ten 
gelde zou worden gemaakt maar 
de vier Britse jongens en meisjes 
beten de spits af. Met „making up 
your mind" in hedendaagse up-
tempostljl en vokale samenzang is 

dit de muziek van de jaren tachtig 
voor het grote publiek dat op 
Abba en navolgers wat uitgeke
ken Is. Voor Cheryl Baker, Michael 

Nolan, Jay Aston en Bobby G. 
wellicht dé grote gok op de toe
komst Het bekome hen wel... 
KARL GOTT 
Liefhebbers van het Duitse chan
son ofte schlager, zoals dat ginds 
meer populair heet hebben met 
spijt vastgesteld dat de geplande 
koncerten alhier maar ook in Ne
derland van de Duitssprekende 
Tsjech Karl Gott voor een jaartje 
zijn uitgesteld. Gelukkig was er 
donderdag jl. de sprankelende 
show op het ZDF-net waarbij hij 
meteen ook zijn nieuwe langsp>eler 
„Wenn ich dich nicht hatte" Intro
duceerde. Een fijne produktle 
(Polydor, nr. 2372-063) in stereo 
met stuk voor stuk juweeltjes. 
Enkele daarvan zullen waarschijn
lijk als singel hoge toppen scoren 
op de Duitse hitladder en in de uit
zending van vrijdagavond van 
17 tot 18 u. op BRT-Limburg. 

Sergius 
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Lenin voor 
beginners 
BIJ Kritak verscheen „Lenin voor 
beginners" met tekst van Richard 
Appighanisch en tekeningen van 
Zarate. Het boekje start bij de 
algemene toestand in de wereld 
aan de vooravond van de eerste 
v^^ereldoorlog, om dan gans de 
biografie en de oktoberrevolutie 
en haar gevolgen op Russisch en 
op wereldvlak na te gaan Op deze 
achtergrond ontstaat dan het 
beeld van de eerste leider van de 
Sovjetstaat Lenin Cdie Stalin wan
trouwde), wat niet belette dat de 
sluwe Georgiër Lenin opvolgde 
Korte bevattelijke teksten en spre
kende tekeningen maken het 
„slenteren" binnen dit boek tot een 
aangename maar ook nuttige vrije
tijdsbesteding 
— Lenin voor beginners Uitgave Kritak, 
Vesaliusstraat 1, 3000 Leuven 220 fr 

Brief aan Eva 
Als nr 13 verscheen deze „Brief 
aan Eva" in de „Getuigenisreeks" 
van de uitgeverij „Open Knng" 

Het gaat hier meer bepaald om 
poëtisch proza van Frank Oost. 
Gelijktijdig ontstond zijn gedich
tenbundel „Bakermat" Met Eva 
bedoelt de dichter o m de aarde, 
die hij ook scheppend vanuit de 
kosmos benadert Op het ogenblik 
dat ze zelf ontstaat draagt ze 
reeds leven in zich Eva is met 
alleen Aarde maar ook minnares 
Het IS bepaald boeiend om deze 
tweeledigheid te lezen, hoewel 
men ze ook in een van de beide 
interpretaties kan lezen Frank 

Oost heeft reeds vroeger bewe
zen, de moeilijke meerledige 
schnjftrant volledig te beheersen 
De dichter heeft een voorkeur 
voor uitgesproken alliteratie zoals 
bv tijgetijend in getijden hijg ik of 
nog je ijl hijgende ademnood 
De taal van Frank Oost is die van 
een waarachtig dichter maar 
wiens hermetisme het lezen hin
dert De dichter vertoeft in het 
heelal, waarin hij wil verdwijnen 
om dan gelouterd weer te keren 

Ziekteverzekering 
en ziekenfondsen 
BIJ de Vereniging van Vlaams-
Nationale Ziekenfondsen ver
scheen van de hand van Willy 
Cobbaut „De Vereniging van 
Vlaamse ZiekenfontJsen en de 
ziekteverzekering in Vlaanderen" 
Het IS een handig boekje dat men 
gemakkelijk in de jaszak kan op
bergen Het boekje beantwoordt 
vele vragen Wat is de VVZ? Wat 
zijn haar doelstellingen? Welke 

weg gaat de ziekteverzekering in 
dit land? Is de ZV z iek ' Welke 
hervormingen werden sinds jaar 
en dag zonder gevolg voorge
legd "̂  Verder stelt de auteur dat 
de ZV in haar huidig unitair kader 
een zware verliespost is voor 
Vlaanderen, enz 
De schrijver bepleit ook de oprich
ting en uitbouw van Vlaamse so
ciale diensten, een werk van lange 
adem, waarmee zo vlug mogelijk 
dient gestart 
- Pri|s 150 fr op rek 466-5520991-53 van 
VVZ Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Men 
kan ook terecht bij de lokale Vlaams-
Nationale ziekenkassen 

Karel De Coster 
als Vlaming... 
De Vereniging van Vlaams-Natio-
nale Auteurs publiceerde onlangs 
een beknopte studie over Char
les De Coster De tekst is van de 
hand van lic Yvo Peeters en 
werd uitgegeven onder de titel 
„Karel De Coster als Vlaming" 
Deze brochure bevat vier illustra
ties, waaronder een brief van 
Victor Hugo aan de auteur van de 
„Legende van Uilenspiegel en 
Lamme Goedzak" 
Deze onginele publikatie is ver
krijgbaar door het bedrag van 
50 fr (portkosten inbegrepen) 
over te maken op rek nr 434-
1087841-87 van VVNA te 2060 
Merksem 

Kennismaking met 
„Plural Societies" 
„Plural Societies" is een trimes-
trieel tijdschrift voor de studie van 
plurale samenlevingen Het ver
schijnt in het Engels, Duits en 
Frans 

„Plural Societies" bevat studies 
over volksnationaal gemengde sa
menlevingen overal ter wereld 
Redakteuren zijn dr W A Veen
hoven (Nederland), dr M Van 
Haegendoren (Vlaanderen), dr 
R Lettens (Vlaanderen), prof dr 
G Provoost (Vlaanderen), prof dr 
J Prins (Nederland), dr A Stam 
(Nederland), prof G Heraud 
(Frankrijk), prof dr K Glaser 
(VSA), prof dr ST Possony 
(VSA) 

Sterk aanbevolen 

Abonnement 55 gulden bij bank 
Mees en Hope N V Rotterdam 
Bankrek 255072589000 „Plural 
Societies" 

Saai geval... 

De eerste „serie gedichten voor 
huisvrouwen" verschenen als kur-
siefjes in de Volkskrant in het 
najaar van 1979 Men beweert dat 
deze stukjes van meetaf bijval 
kenden en dat vele lezeressen en 
lezers positief reageerden Wat 
die voor speciaals zagen in deze 
saaie dingen, mag Joost weten 

Het lijkt er op dat het opzet, de 
huisvrouw te herwaarderen ver
zandde in een estetizenng van de 
huissloof Men kan over banale 
dingen zinnig schrijven Maar au
teur Heleen Hildering schrijft ba
naal over banaliteit en schiet dus 
naast de roos 

De samenstelling doet verward 
aan Kortom, echt een saai geval 
Een recensent schreef „Deze 
dichteres is dnngend aan een gro
te schoonmaakbeurt toe", dat is 
wel duidelijk 

— Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 
fl 12 50 

Drie dagen Passiespel te Mariekerke 

Op 11,12,18 en 19 apnl grijpen telkens om 21 u te Mariekerke de 
opvoenngen plaats van Bert Pelemans Passiespel „Knstus aan de 
Schelde" Het werd voor het eerst (1963) in Rupelmonde 
opgevoerd, maar verhuisde dan naar Manekerke waar het nu om 

de drie jaar voor het voetlicht wordt gebracht Reservatie gebeurt 
langs het Kultureel Centrum „Ter Dilft", Bornem, tel 031-893483 
Bovenstaande houtsnede is van de hand van de veelzijdige archi-

tekt-regisseur-koorleider en graficus Guido Van Doorselaer 

^yut 

a\K PAT pe 
VLAh'lUGlH 

P6 VBVAWA' 
T/e M/iUeM, 

MIN De ie hoe-

I 

AAA/ pe 

I 
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Ronde zonder finale? 
Hennie Kuiper heeft de 65ste 
Ronde van Vlaanderen gewon
nen In Meerbeke lag hij meer dan 
één minuut voor op zijn naaste 
tegenstanders. Daarmee haalde 
de sympatiekste onder de Neder
landse wielrenners zijn derde gro
te triomf binnen. eerder werd hij al 
olympisch wegkampioen (Mün-
chen 72) en wereldkampioen bij 
de profs (Roger De VlaeminckD. 

Hennie Kuiper zou zich, indien hij 
binnen onze landsgrenzen moest 
zijn geboren, in Vlaanderen over 
een enorme populanteit mogen 
verheugen. Zijn manier van rijden 
spreekt immers tot het hart van de 
massa. Hij is een strijder met een 
open vizier. Hij schuwt geen enkel 
gevecht Hij kan vrede vinden in 
een nederlaag In niets is hij een 
„Hollander" Daarom ook kon hij 
nooit aarden in de ploeg van Peter 
Post De berekening van een Raas 
of een Knetemann is hem volko
men vreemd Hennie is mild in de 
inspanning Erg vaak luidden zijn 
uitzichtloze ontsnappingspogin
gen de finales in Van grote wieler-

— in eendagswedstrijden — Ro
ger De Vlaeminck. De 65ste Ron
de verliep aanvankelijk volgens 
een gedroomd scenano. Na de 
Kopp)enberg — die is echt niet 
geschikt om sport op te bedrijven 
(het geleuter van de organizatoren 
ten spijt) — en de Muur zaten de 
besten vooraan. Enkel de Italianen 
(Moser en Saronni) lieten het af
weten. 

De Belgen daarentegen bevestig
den hun hervonden kracht in de 
klassieke eendagswedstrijden 
Roger De Vlaeminck, Fons De 
Wolf, Jean-Luc Vandenbrouck en 
Daniel Willems staken hun hand 
uit naar de overwinning. Hun voor
naamste konkurrenten heetten 
Jan Raas en de snelle spurters 
Sean Kelly en Jacques Bossis. 

Het ultieme gevecht bleef evenwel 
uit. Roger De Vlaeminck, de enige 
die een ploegmaat naast zich had, 
probeerde tweemaal alleen weg te 
geraken Daarna stuurde hij Kui
per als haas vooruit De rest van 
het verhaal is gekend. Soortgelijke 
ondernemingen liggen Hennie Hij 

van zijn tegenstanders. Het wordt 
de hoogste tijd dat Walter Gode-
froot hem... Hennie Kuiper tot 
voorbeeld stelt. De man die groot 
werd in veel nederlagen en enkele 
overwinningen. Maar die nooit of 
nergens „passief' toekeek. 

De Ronde van Vlaanderen heeft 
anders wel de honger gescherpt 
naar Parijs-Roubatx, „de" koers 
van het jaar Tegen (onze) aanvan
kelijke verwachtingen is schijnt 
Roger De Vlaeminck nog sterk 
genoeg te njden om een vijfde 
keer deze koers te kunnen win
nen. In de hel van het Noorden 
kunnen de besten de „finale" niet 
ontwijken. Het staat bovendien 
vast dat ook Bernard Hinault deze 
koninginnewedstrijd wil en kan 
winnen Vong seizoen reed hij op 
de bonkige kasseien zijn sterkste 
rit in de voor hem katastrofale 
Tour. HIJ verkeert momenteel in 
voortreffelijke konditie. Dat be-

, wees hij in de Amstel Gold Race. 

Een wedstrijd die hij won in een 
kilometerlange massaspurt Het 
belooft 

> :̂%-,%-

wedstrijden Zijn stijl leverde Hen-
me geen „reeks" overwinningen 
op — al zouden veel „groten" veel 
willen ruilen voor de drie triomfen 
van Hennie — maar desondanks 
werd en wordt hij unaniem als 
„kampioen" erkend. 

Kuiper, weinig praatvaardig voor 
een Nederlander, munt ook uit in 
het rondewerk In de Tour vecht 
hij jaarlijks duels uit tot op het 
tandvlees. Hij verliest vaak maar 
nooit zonder zijn laatste kracht te 
hebben aangesproken 

Wellicht daarom werd zijn jongste 
overwinning met grote instem
ming begroet Kuiper was noch
tans met de beste in de Ronde van 
Vlaanderen. Dat was zonder enige 
twijfel zijn ploegmaat en kopman 

Pfaff: einde 
en begin? 
Het Beroepskomltee van de Bel
gische Voetbalbond heeft vorige 
week vrijdag een punt gezet ach
ter een onverkwikkelijke affaire. 
Jean-Marie Pfaff blijft geschorst 
tot het einde van het seizoen. De 
feiten — of wat daarvoor moet 
doorgaan — zijn genoegzaam 
gekend. In dat verband zijn wij 
overigens van oordeel dat de 
dan uiteindelijk toch uitgezonden 
televisiebeelden niets hebben 
bewezen. Noch schuld, noch on
schuld. 
Toch heeft zich tijdens de zitting 
van het Beroepskomltee een 
hoogst merkwaardig feit voorge
daan. De aanvankelijke beschul
diging — een kniestoot — werd 
gewijzigd of, naargelang de sym-
patieën ten overstaan van de 
beschuldigde, afgezwakt En 
daarin schuilt voor ons de grote 
zwakte van dit sportieve „pro
ces". Pfaff werd immers door de 
bond een paar dagen na de be
wuste wedstri jd op hoogst onge
bruikelijke — en naar nu is ge
bleken totaal voorbarige — wijze 
„met onmiddellijke ingang" ge
schorst Op grond van de ernst 
van een beschuldiging die dan 
achteraf wordt gewijzigd! Dat is 
straffe koffie. Waarmee wij niets 
willen gezegd hebben over de 
strafmaat Die staat uiteraard ter 
diskussie. Maar wij blijven bij 
onze oorspronkeli jke mening dat 
de bond onmogelijk zijn eigen 
wedstri jdleiders in diskretie kan 
brengen. Zoniet wordt voetballen 
onmogelijk. Het verslag van de 
scheidsrechter — dat zorgvuldig 
zou moeten worden opgemaakt 
— zal wel altijd de betrouwbaar
ste getuige blijven. Het aanvoe
ren van raadsmannen of advoka-
ten zal daaraan niets kunnen ver
anderen. 

Toch durven wij hopen dat al de 
heisa om en rond Pfaff een wel
doende invloed zal uitoefenen op 
de verdere ontwikkeling van 

deze getalenteerde doelman. 
Want laten we wel wezen: intrin
siek bezit ons voetbal geen bete
re keeper dan Pfaff. Preudhom-
me benadert hem het dichtst in 
kunnen en ijver. Maar de Luike-
naar ligt desondanks duidelijk 
onder. Achter dit tweetal gaapt 
momenteel de diepte. Munaron Is 
in vergelijking een tweedeklas
ser. De anderen zijn van hetzelf
de gehalte. 
Toch heeft Pfaff in de voorbije 
maanden met zijn geluk ge
speeld. Hij keepte ondermaats. 
Hij was verantwoordelijk voor 
nederlagen (o.m. op Anderlecht) 
van zijn klub en benarde ontwik
kelingen (de twee doelpunten 
van Cyprus) binnen de nationale 
ploeg. 
Op het veld gedroeg hij zich 
vaak onsportief. Tegenover te
genstanders en scheidsrechters. 
Dit was des te onbegrijpelijker, 
omdat Pfaff zich in het verleden 
een gunstige reputatie had opge
bouwd. Wij hebben weliswaar 
nooit geloof gehecht aan de heili
genverhalen die uit het Waas
land op ons toekwamen, maar 
Pfaffke had toch zijn plaats on
der de betere profs van ons 
voetbal. Bovendien gedijde zijn 
talent in een klub die als geen an
dere de kunst verstond spelers 
(naar de top) te begeleiden. In 
één en ander kwam in de voor
bije maanden verandering. Wij 
hebben trainer Goethals vaak 
gehekeld om zijn onwaardige uit
latingen die weerslag moesten 
vinden in de gedragingen van 
zijn spelers. Wij hopen dat het 
geen einde, maar slechts een 
kortstondige onderbrekig betreft 
in de rijke traditie van één van de 
laatste echte „klubs" in ons voet
bal, de SK Beveren. Tevens ho
pen wij dat Pfaff ijverig aan zijn 
„grote" terugkeer zal werken. Een 
doelman kan met daden meer 
bewijzen dan met woorden. 

reed sterk en won omdat de ach
tervolgers weigerden voor elkaar 
het Ijzer te smeden In deze trof 
De Vlaeminck uiteraard geen ver
wijt HIJ deelde in het sukses van 
zijn ploegmaat. 

De Wolf reageerde nooit We ne
men geen risiko wanneer we stel
len dat hij de overwinning van zijn 
vriend De Vlaeminck had „gepro
grammeerd" en desbetreffend 
handelde Raas en Willems be
dankten voor de strijd die uiter
aard grote risico's inhield Dat was 
jammer en eigenlijk ook onverant
woord Want Raas verloor al vaker 
uit „berekening" en Willems 
schuwde al eerder de beslissende 
strijd. De reden overigens waarom 
hij nog altijd met als een echte gro
te wordt erkend door de meeste 

Basketbal gedupeerd 
Oostende en Mechelen spelen de 
finale van het basketbalkampioen-
schap. In een eerste reeks play
offs werden Monceau en Ander
lecht uitgeschakeld Wellicht tot 
ergernis van de RTBF. Dat leiden 
we tenminste af uit de perikelen 
rond de uitzending van de bekerfi
nale tussen Oostende en Hellas 
Gent 

Het verhaal is te mooi om te 
verzwijgen 

Op verzoek van de heren van de 
franstalige televisie organizeerde 
de basketbalbond deze wedstrijd 
op een woensdagavond in Brus

sel De RTBF verzorgt immers 
wekelijks een sportprogramma op 
die avond De bekerfinale zou dan 
ook rechtstreeks worden uitge
zonden. 
Stel je de verbazing van de be
trokkenen voor wanneer de RTBF 
in extremis eenzijdig besluit de 
uitzending te schrappen Omdat 
twee Vlaamse ploegen de finale 
speelden.. Geen interesse meer, 
heet dat in televisiejargon Meteen 
stond ook de BRT voor schut. Zij 
zou immers van de RTBF overne
men. En het „forfait"'werd te laat 
bekendgemaakt om nog zelf voor 
de uitzending te kunnen instaan. 

Een toch wel onwaarschijnlijk ver
haal waarbij de basketbalsport en 
de televisiekijkers in hoge mate 
werden gedupeerd 

Indien de RTBF deze gedragslijn in 
de toekomst doortrekt, krijgen we 
daar nog enkel motorcross te zien. 
Dat is immers de enige sport 
waarin de Waaltjes nog meetellen. 

Jobé en Malherbe zijn wereldkam
pioenen. En zolang de Limburgers 
elkaar biijven bekampen in de 
125 cc komt daar geen verande
ring in Die geruststelling kunnen 
we onze „sportieve" Franstalige 
vrienden wel geven. 
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Taalklachtenbus boekt resultaten 
Oe Taalklachtenbus Is nu reeds enkele maanden aan het werk en bewijst elke 
dag haar nut Opnieuw brengen wij een greep uit de binnengekomen en 
behandelde klachten. De „bus" maakt ondertussen tws zaken zeer duidelijk. 
1. Dat er in Vlaanderen anno 1981 nog steeds moet gevochten worden om 
onze taal tan volle te doen eerbiedigen en dit vaak Lo v. van eigen besturen, 
bedrijven en diensten. 2. Dat anderzijds heelwat (buitenlandse) bedrijven de 
wens uitdrukken zich aan de bestaande taalwetregelingen aan te passen maar 
blijkbaar eerst de prikkel-van-de-klacht moeten voelen om in te g r i j pen . 

Wij trachten ook aan het buitenland te 
tonen dat Vlaanderen bestaat en aan 
handelsfirma's die al dan niet een 
zetel hebben in België, duidelijk te 
maken dat er in Vlaanderen Neder
lands gesproken v^ordt Zo schreven 
w îj naar het groothandelsbednjf voor 
dameskleding „Quelle" uit Fuerth 
(Beieren) dat de taal in Vlaanderen 
het Nederlands is Een hunner klanten 
uit Vlaanderen had uitsluitend Frans
talige propaganda ontvangen De fir
ma verontschuldigde zich en voegt er 
als bewijs een hele bundel in keung 
Nederlands bij 

• * * 
Lezers uit Vilvoorde nemen er aan
stoot aan dat de firma Vandemoortele 
uit Izegem in Vilvoorde en omgeving 
tweetalige reklamefolders verspreidt 
ZIJ hebben zich met eens de moeite 
getroost de bnefomslag te openen 
Hoevi/el die handelwijze met in stnjd is 
met de taalwet toch hebben wij de fir
ma er op gewezen dat hun handelwij
ze door de Vlaamse bevolking met 
wordt gewaardeerd 

• • * 
In het verleden hebt^en wij nog aange
klaagd dat GB-INNO-BM het met zo 
nauw nam met het dekreet Vande-
zande, en Maunts Coppieters heeft 
zelfs klacht ingediend als Voorzitter 
van de Kultuurraad tegen overtredin
gen van voormelde firma Thans ne
men WIJ akte van de vergissing van 
dezelfde firma die samen met Fami-
bank NV te Roeselare tweetalige 
folders verspreidde die in feite voor 
het Brusselse bestemd waren 

• • • 
De NV Zurich-verzekenngen, Brussel 
wil zich in orde stellen met de wet op 
de vernederlandsing van het bednjfs-
leven Alleen wil ze dat nog met doen 
wat betreft de betalingsborderellen, 
die zullen vervangen worden als de 
voorraad is uitgeput Wij dnngen op
nieuw aan zeggende dat de toepas
sing van een wet met afhangt van het 
bestaan van een voorraad 

• • • 
Een lezeres uit Kruibeke stuurde ons 
een kopie van een Franstalige bnef
omslag die ZIJ had ontvangen van het 
RIZIV Gelet op het feit dat die omslag 
met een ruitje is voorzien kan het 
RIZIV onderzoeken wie verantwoor
delijk IS voor de verdeling 

• • * 
W I J deelden mee dat de schefjen van 
Gehandicapten van St-Lambrechts-
Woluwe een uitsluitend Franse bnef 
stuurde aan een lezer om geld te 
schooien voor de gehandicapten De 
schepen verontschuldigd zich als 
volgt 
Het was een persoonlijke bnef waar
schijnlijk een vergissing 

• • • 
Een lezer uit Tervuren beklaagt zich 
erover dat de gemeente Tervuren 
adressenlijsten aflevert met tweetali
ge hoofding en zelfs met het Frans 
vooraan Bovendien komen de beroe
pen in de kiezerslijsten voor in het 
Frans Bij de gemeente werd gepro
testeerd tegen deze handelwijze om
dat de gemeente als inwendige be-
stuurstaal het Nederlands heeft en 
ook voor de formulieren het Neder
lands moet gebruiken 

• • * 
De firma ASAP-Belgium uit Antwer
pen heeft ons een bnef geschreven 
waaruit blijkt dat zij de verplichtingen 
van het dekreet op de vernederland
sing van het bednjfsleven wenst na te 
leven 

• • • 
De firma Boehnnger uit Ingelheim 
schnjft ons dat zij bij haar zetel in 
Brussel er zal op aandnngen dat het 
dekreet Vandezande en de taalwet 
stipt zouden worden nageleefd 
WIJ ontvingen eveneens een bnef van 
de zetel uit Brussel dat zij er zich zul
len aan houden om de straatnamen in 
Vlaanderen in het Nederlands te ver
melden 

• • * 
Na de pestenj met de Nederlandstali
ge school in Komen gaat het steeds 
maar verder Hoewel in strijd met de 
taalwet ontvingen de inwoners van 
de gemeente in vertDand met de 
volkstelling eentalig Franse folders 
uitgaande van het Nationaal Instituut 
van de Statistiek Er werd onmiddellijk 
protest aangetekend bij de Minister 
van Ekonomische Zaken Zal men 
opnieuw tienmaal de Raad van State 
raadplegen' Wanneer men een 
klacht indient bij de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht zou het kunnen 
gebeuren dat we uitspraak knjgen bij 
de volgende volkstelling in 1991 

• • * 

VUJO's posterwedstrijd 
Wie zijn Vlaams engagement op een 
artistieke manier wil botvieren krijgt 
hiertoe vanaf nu de gelegenheid 
VUJO-schnjft namelijk een wedstnjd 
uit voor ontwerpen van posters 
De ontwerpen van deze VUJO-pos-
ters uit te voeren in twee- of meer
kleurendruk kunnen geïnspireerd zijn 
door volgende temas Ecologie Euro
pa der Volkeren, Ekonomische Knsis 
Gemeenteverkiezingen 1982, Arbeid, 
Ontwapening Monarchie, en alles 
wat te maken heeft met Integraal 
Federalisme 

Men kan gerust op de kankaturale 
toer gaan (liefst) 
Alle binnengekomen ontwerpen ma
ken kans door VUJO te worden 
uitgegeven De dne beste inzendin
gen worden bekroond met geldpnj-
zen van 5000, 3000 en 2000 fr 
Wie zich geroepen voelt tot het teke
nen van onze politieke omgeving 
talme dus met langer 
De wedstnjd loopt tot eind mei 1981 
en de ontwerpen worden ingewacht 
op het VUJO-sekretanaat Omwente-
lingstraat 13 te 1000 Brussel 

Een lezer ontvangt van de firma Van
demoortele uit Izegem een folder, 
waann uiteengezet wordt hoe men 
met een schaar, wat lijm een verras
sing kan bekomen Inderdaad een 
verrassing I De firma schijpt met te 
begnjpen hoewel hun houding met 
onwettig is, dat de Vlamingen het met 
meer nemen dat zij met uitsluitend in 
het Nederlands reklame ontvangen 
Of doet men dit nog voor het handvol 
Franstalige bourgeois in Vlaanderen' 

Rob Vandezande 
senator 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Eerste Vlaams-nationale 
boekenbeurs 

16 en 17 mei te Antwerpen 
De VU-afdelingen Deurne en Antwerpen-Stad nchten op 16 
en 17 nnei e k een Boekenbeurs in Zij stellen met genoegen 
vast dat reeds heel wat uitgevenjen en schnjvers inschreven 
zodat nu al van een sukses kan gesproken v>̂ orden 
Toch ontbreken er nog enkele Zij doen dan ook nogmaals een 
oproep tot onze „schnjvers en uitgevenjen" kontakt te willen 
nemen met hun sekretanaat Graag zenden zij u de voorwaar
den en inschnjvingsformuheren. 
Tevens voorzien zij ook een antikwariaat Degenen die 
hieraan willen meewerken zijn ook welkom 
Voor meer gegevens kan u steeds terecht op ons sekretan
aat Wetstraat 12. 2000 Antwerpen, tel 368465 

Noteer deze data alvast in uw agenda: 16-17 ma 1981 in zaal 
Trefpunt Turnhoutsebaan 28, 2100 Deume 

F W in de krisisbetoging: 

„Vrouwen zijn niet graag werkloos!" 

De grote aanwezigheid van vrouwen 
in de Gentse krisisk)etoging was opval
lend en toch goed te'begnjpen want 
de vrouwenwerkloosheid in ons land 
en in Oost-Vlaanderen in het biezon-
der IS indrukwekkend Op 15 maart II 
waren in deze provincie 28413 vrou
welijke werklozen op een totaal van 
49238, dat is zo'n 5 8 % 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen (FVV) deelde in en rond de 
knsisbetoging een merkwaardig pam
flet uit waann deze werkloosheid zeer 
scherp wordt aangeklaagd Hier de 
tekst van het vlugschnft dat als voor-
beel kan dienen voor akties zowel 
binnen als buiten de provincie Oost-
Vlaanderen 

Vrouwen zijn met graag werkloosi 
Zij vinden het met fijn in de nj aan het 
stempelbureau te staan 
Vele vrouwen moeten uit werken voor 
hun gezin 

In Oost-Vlaanderen vonden vrouwen 
altijd werk in de textielnijverheid 

Tot vóór twintig jaar het Vlaams textiel 
langzaam ging sterven 

Er werd weinig spel over gemaakt het 
was toch maar , Vlaams' 

En vele werknemers waren toch maar 
vrouwen 

Zo stonden weldra heel wat Vlaamse 
vrouwen zonder werk 

Ze hadden dikwijls ook geen andere 
beroepsopleiding genoten 

Van herscholing kwam met veel te
recht 
En omdat ze laaggeschooki waren en 
met de ekonomische knsis bleven vele 
vrouwen hier werkloos 
De vrouwenwerkk>osheid in deze 
streek IS een der hoogste van Europa 
Daarom 
9 Halt aan ds sociale en ekonomi
sche afbraak op de kosten van de 
vrouweli jke werknemers. 
• Maak werk van da hervorming en 
herwaardering van het beroepson
derwijs. 
• Geef de vrouweli jks werkneem
sters werkeli jke herscholingskansen. 
• Uitbouw van een tweede-kanson-
derwijs. 
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Werd de ekonomische 

m Wij in de Volicsunie 

expansiewetgeving in het arrondissement 
Mecheien onvoldoende toegepast? 
Volksvertegenwoordiger Joos Somers verzocht de minister van Ekonomische 
Zaken meer gegevens vr i | te geven over de toepassing van de ekonomische 
expansiewetgeving in het arrondissement Mecheien Uit het antwoord van de 
minister bli jkt dat in het arrondissement Mecheien ti jdens de periode 1959-
1979 ongeveer 8649 miljoen frank kredieten door de erkende kredietinstell in
gen aan de bedrijven werden toegestaan Op deze kredieten werd een rente
toelage en/of de staatswaarborg verleend 
Hierdoor zouden er 15495 arbeidsplaatsen tot stand gekomen zijn gedurende 
die periode van 20 jaar 

De gesubsidieerde kredieten voor de
zelfde periode bedroegen voor het 
gehele land 410532 miljoen frank en 
daardoor werden er 464549 arbeids
plaatsen gecreëerd aldus de minister 
Alhoewel de bevolking in het arrondis
sement Mecheien iets groter is dan 
1 /33ste van het Rijk verwierf men iets 
minder dan het 49ste deel van de 
gesubsidieerde kredieten die de Staat 
voor de ekonomische expansiewetge
ving ter beschikking stelde 
Verhoudingsgewijs zou dan het arron
dissement Mecheien voor de periode 
1959-1979 ongeveer 4 324 miljoen 
frank meer gesubsidieerde kredieten 
moeten ontvangen hebben Dit bete
kent dat Mecheien stiefmoederlijk 

werd behandeld en meer dan 1/2 te 
weinig ontving in het kader van de 
ekonomische expansiewetgeving 
Daardoor werden er verhoudingsge
wijs 7747 arbeidsplaatsen minder ge
creëerd 

Verloren kansen 
In zijn repliek op de gegevens van de 
minister van Ekonomische Zaken her
innerde volksvertegenwoordiger Joos 
Somers eraan dat men jaarlijks meer 
dan 9541 miljoen frank belastinggel
den uit het arrondissement Mecheien 
naar Brussel en Wallonië overhevelt 
Indien men hiervan zelfs maar een 
gedeelte in de eigen gewesten zou 
kunnen behouden hebben en indien 

•••••••••••••• 

akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 
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• • • 
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Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de Univer
sitaire Instelling Antwerpen werft aan (M/V) (voor 
indiensttreding in 1981 en voor de wervinosreserve) 

HULPBOEKHOUDER(STER) 
studieniveau in het bezit zijn van het diploma van 
Hoger Secundair Onderwijs 

DIETIST(E) 

• • • 
• • • 

• • • « • • • • 

• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

studieniveau in het bezit zijn van het diploma van 
gegradueerde in de dieetteer 

TECHNICUS A2 
studieniveau in het bezit zijn van hel diploma van 
Hoger Secundair Technisch Onderwijs electromechanica 
of electronica 

LABORANT(E) A2 
studieniveau in het bezit zijn van het diploma van 
Hoger Secundair Technisch Ondenwijs scheikunde of 
farmacie (apotheek) 

VERANTWOORDELIJKE 
THESAURIE 
D studieniveau in het bezit zijn van het diploma van 
A l -handel en administratie, D mm 3 jaar ervanng met 
betrekking tot de funktie 

TECHNISCH INGENIEUR 
(dienst radio-isotopen) 
D studieniveau in het bezit zijn van het diploma van 
technisch ingenieur, n kennis vereist i v m programmeren 
(FORTRAN en BASIC) Den/ar ing ivm toestellen 
nucleaire geneeskunde strekt tot aanbeveling 

Algemene voorwaarden: 
De sollicitanten dienen D de Belgische nationaliteit te be
zitten , D bij eventuele indiensttreding te beschikken over 
een bewijs van goed gedrag en zeden een getuigschrift 
waaruit blijkt dat men voldoet aan de militieverplichtingen, 
D de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten, D een 
nederlandstalig diploma te bezitten uitgereikt door een 
inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat 
BIJ ontstentenis van een nederlandstalig diploma dient een 
certificaat van het Vast Wervingssecretariaat voorgelegd 
te worden, D bereid te zijn om eventuele prestaties te 
leveren buiten de normale werkuren en/of wacht- en 
weekenddiensten te verzekeren 

Kandldatuurstelling: 
De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe 
bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aangete
kend overgemaakt te worden aan het Akademisch 
Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Personeel Aanwerving en 
Beheer, Wilnjkstraat 10,2520 Edegem uiterlijk op 
24 april 1981 om 1700 u Dit dokument dient men aan te 
vragen bij deze dienst (eventueel tel 031/291111, 
toestel 1170 - maandag tot en met vnjdag van 8 00 tot 
1700 u, niet op za- en zondag) 

Examen: 
Het aanwervingsexamen heef* plaats op 
zaterdag 2 mei 1981 in de voormiddag 
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de pKjIitiek verantwoordelijken uit het 
arrondissement Mecheien gedurende 
de vermelde penode van 20 jaar de 
politieke wil hadden opgebracht om 
met meer ijver de ekonomische expan
siewetgeving in het arrondissement 
Mecheien toe te passen in verhouding 
met de noodzakelijkheid dan zou de 
werkloosheid zulk geen katastrofale 
uitzichten in ons arrondissement verto
nen De meer dan 11 000 werklozen 
zijn een symptoon van de noodsituatie 
waarin het arrondissement Mecheien 
zich bevindt Bovendien zijn ze het 
symbool van een te lakse houding 
tegenover het centrale gezag te Brus
sel 

Traditionele opvattingen 
hebben gefaald 
In een voorlopig besluit kwam kamerlid 
Joos Somers tot de vaststell'og dat er 
in het arrondissement Mecheien ei
genlijk geen doeltreffende tewerkstel
lingspolitiek werd gevoerd Wel heeft 
men steeds en tot vandaag verwezen 
naar de soms spectaculaire vestiging 
op enkele industneparken van belang
rijke buitenlandse firma's Men heeft 
echter ook de beslissingen van de 
ojaeenvolgende ministers in de kabi
netten te Brussel ondergaan omdat de 
gedachte van een Vlaams zelfbestuur 
ook inzake financies en ekonomie 
schouderophalend werd genegeerd 
Met mondjesmaat werden de kredie
ten aan onze Vlaamse KMO's ter 
beschikking gesteld terwijl men ermee 
instemde dat het zuiden van ons land 
rijkelijk kon grabbelen uit de staatskas 

Een arr. krisisberaad 
Kamerlid Joos Somers wil zijn onder
zoek verder zetten en met officiële 
gegevens aantonen dat — in tegen
stelling tot de myte die men wil opbou
wen — het tewerkstellingsbeleid en de 
inspanningen voor de ekonomische 
expansie in ons arrondissement door 
de traditionele politieke krachten ge
voerd beneden de maat van de wer
kelijke mogelijkheden bleef 
Er zijn te veel gemiste kansen opgesta
peld aldus Joos Somers ofxlat men 
nu te hoog van de toren zou kunnen 
blazen Erger ook vandaag nog tracht 
men de heropbloei van onze ekonomi
sche expansie en de handhaving van 
onze tewerkstelling volgens de oude 
metodes aan te pakken Kamerlid So
mers IS de mening toegedaan dat er al
leen iets fundamenteel zal veranderen 
indien men ervan uitgaat dat alleen 
Vlaams zelfbestuur in alle sektoren 
van het maatschappelijk leven de uit
weg biedt In die zin dient de basis ge
legd voor een arrondissementeel kri
sisberaad waaraan alle verantwoorde
lijken en gezagdragers uit het arrondis
sement in volle openheid zouden moe
ten deelnemen 

GCMW-Ekeren 
Bi) het OCMW te Ekeren zijn 
volgende betrekkingen vakant in 
vast dienstverband 3 full-time 
en 1 half-time gezins/bejaarden-
help(st)ers voor de CA.. - 1 half-
time verple(e)g(st)er en 1 half-
time bejaardenhelp(st)er voor 
het rusthuis. 
Inlichtingen en voorwïiarden te 
bekomen op het sekretanaat van 
het OCMW Veltwijcklaan 130 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer voorzitter van het OCMW 
vóór 2804 1981 

Adv 61 

ANTI/VERPEN 
APRIL 

9 ANTWERPEN (Arr ) Maandelijks VUJO-raad om 20 u 30 in zaal 
Trefpunt te Deurne 

10 STABROEK. VUJO-stichtingsvergadering in zaal Krekelhof, 
Krekelhofstraat Om 20 uur Spreker Walter Luyten 

10 WOMMELGEM Kwis voor Wommelgemse verenigingen om 
20 uur in Keizershof, Inkom gratis 

10 EDEGEM: Verkoop van juwelen in lokaal „Drie Eiken" 
Ook op 11 en 12 apnl 

18 WOMMELGEM Paasfeest voor kinderen vanaf 14 uur in k>kaal 
Den Klauwaert 

22 E D E G E M - A v o n d j e „ h a n d w e r k " inger icht d o o r het F V V in 
bovenzaa l „Dr ie Eiken" o m 20 u 15 

22 E D E G E M . Paasmaal van V laams V e r b o n d van Gepens io 
nee rden in lokaal D n e Eiken O m 13 u 

23 G R O O T R A N S T . G e s p r e k s a v o n d me t kamer l id H u g o 
Schi l tz ove r „V laanderen in de kr is is" O m 20 u 30 in d e 
Wach tzaa l O - L - V r o u w s t r a a t te Ranst 

24 M O R T S E L . Jaar l i jks ledenfees t in zaal Mere lho f aan d e 
E d m o n d Thier f f ry laan Inkom 200 fr 

26 A N T W E R P E N . TAK-vo l ksve rgade r i ng „30 jaar s tn jd o p 
de bar r i kaden en het w e l en w e e van de militant v roege r 
en nu in w o o r d en bee ld " O m 10 u 30 in zaal Harmonie , 
M e c h e l s e s t e e n w e g (bi j A ibe r tpa rk ) Sp reke rs hist dr 
Gu ido P rovoos t en d e h He rman W a e g e m a n s 

28 W I J N E G E M G e s p r e k s a v o n d ove r he t ekonom isch fede
ral isme rnet als gas tsp reker p ro f M a t o n O m 20 u 30 in 
lokaal D e Schuur , W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 16a 

Kwis voor Wommelgemse 
Verenigingen 
Voor de 7de maal reeds werd dit 
treffen weer een sukses Acht ploegen 
uit diverse sport- kuituur- en buurtver
enigingen zorgden er samen met hun 
supporters en sympatizanten voor, dat 
er in Feestzaal Keizershof weer drukte 
en spanning was Onze twee raadsle
den H van de Weghe en J van 
Haesbroeck hadden het als volleerde 
kwismasters de deelnemers met ge
makkelijk gemaakt Uit het boek 
Trouw' werden vragen gesteld over 

A Borms en P Stracke en ,De 15de 
Kompagnie van Valeer de Pauw 
moest men ook onder de knie hebben 

J 
D Een 27-jarige technicus bio
chemie, gegradueerde bioche
mie en scheikunde, D-kursus 
scheikunde, met 6 jaar ervanng, 
zoekt wegens einde kontrakt te
gen einde maart een nieuwe be
trekking 
Aanbiedingen aan senator O 
Van Ooteghem, Oud-Strijders-
straat 29 te 9219, Gentbrugge, 
tel 091-307287 

D Ervaren vrachtwagenbe
stuurder van intemabonaal ver
voer uit Rijmenam (bij Mecheien) 
zoekt dnngend een aangepaste 
betrekking Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So
mers, üersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver (015/ 
2179(X)), referentienummer 
2304 

D 22-jange Vlaminge, met gron
dige kennis van Engels en Frans, 
met noties Durts en Spaans, 
zoekt werk als receptioniste, 
hostess en aanverwanten Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

samen met sport en aktualiteit Voor
zitter van de jury J de Nil leidde alles in 
goede banen en had enkele gevatte 
tussenkomsten Daar ook door de 
aanwezigen een draagbaar TV-toestel 
te winnen was met het beantwoorden 
van raketvragen en de juiste plaatsbe
paling van vertoonde dia's werd in de 
zaal ook ijveng nagedacht en geschre
ven Met enkele punten verschil neemt 
op 10481 de Heemkundige knng voor 
de laatste loodjes de handschoen te
rug op tegen de achtervolgers Alles is 
nog mogelijk op deze tweede dag en 
dat het een spannende finale zal wor
den, ligt zo voor de hand Voor de ech
te sfeer te smaken nodigen wij U allen 
uit op 10 apnl in t Keizershof Dasstr 
24, Wommelgem 
Men zou zeggen „een avond die U 
echt met mag missen" 

Ward Herbosch 

Vlaams Verbond 
voor 

Gepensioneerden 

Tombola Vlaamse Klub Nele-Boom 
Ingencht ten voordele van Biljartklub 
Nelevnenden, volleybalklub Vlaamse 
Vrienden en Vlaamse gejDensioneer-
den Nele 
Pnjzen kunnen afgehaald worden tot 
31 mei 1981 in het lokaal, donderdag 
en zaterdag van 20 u tot 22 u en 
's zondags van 10 u tot 13 u 
Vlaamse Klub Nele Wilgenstraat 1 
2650 Boom 

Winnende nummers 
16465 18169 
38052 26524 
39323 19263 
26703 18018 
36324 19607 
28706 39762 
27953 17241 
18612 17164 
27015 18912 

27191 
37496 
36525 
18586 
27512 
19593 
39123 
28798 

39346 
38470 
29457 
39327 
36558 
37179 
28569 
38882 

29750 
8749 
18458 
28068 
16397 
19804 
7578 
16027 

NATIONAAL SEKRETARIAAT 
Klpdorp 21 (bus 33) 
2000 ANTWERPEN 

T e l . 031-33.50.72 

Waar alle VLAAMSE bejaarden, 
van welke ideologische of filozo-
f ische opvatting zi) ook wezen, bij 
aansluiten omdat zij zich als 
VLAMINGEN met elkaar ver

bonden weten (Adv. 45) 

De Kempen naar 
het Zangfeest 
Met de Geelse dingent-komponist Raf 
Belmans en de Kempische Jeugdfan-
fare zal de Kemp>en massaal deelne
men aan het 44ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest Door het Kempisch komi-
tee werden de vakken 2 en 3 volledig 
afgehuurd (100 zitplaatsen) Prijzen 
der zitplaatsen 2cle rang 30 fr mm 
50 fr korting = 250 fr in voorverkoop 
3de rang 250 fr mm 50 fr korting = 
200 fr m voorverkoop 
Kaarten zijn vanaf heden te bestellen 
bij Andre Peeters, Dr Vandeperre-
straat, 2 Geel, tel 014/589736 dage
lijks van 9 tot 19 uur Goorkens, 9 Geel 
Tel 014/585879 dagelijks na 19 uur 
Telefonisch bestellen kan ook en in
dien mogelijk worden de kaarten de
zelfde week bij u thuis afgegeven En 
zoals overal de eerste hebben de 
beste plaatsen Ook nog verkrijgbaar 
affichen 

9 APRIL 1981 



Wij in de Volksunie mi 21 

Met de Europese Volkshogeschool naar Korsika 
Vanutt Vlaanderen trekken duizenden 
votksnationalisten jaarlijks de zon en 
de bergen zoekend op vakantie 
Sedert 'n paar jaar trachten we vanuit 
de Volksunie wat meer vormings- en 
ontspanningsontmoetingen met an
dere Westeuropese volkeren — in — 
ontvoogding 

Beweging, zon, 'n lied, 'n tocht — 
oversausd met informatie uit de eerste 
hand_ en nog zoveel meer trachten we 
te beleven, humorvol en kameraad-
schappelijk. Dat IS onze nnetode Of je 
jong of oud bent telt met — je h ^ 
gezin kan mee Je kan gerust je per
soonlijk „accentje" leggen en beleven, 
binnen en rond de groepsgeest 

Z o trekken we dit jaar naar Basken
land, Frans-Vlaanderen, Friesland, 
Duits-Oost-Belgie, Elzas, ZeelarxJ en_ 
Korsika. 

De reisgids hiervoor kan je gratK 
bekomen bij het Vormingscentrum 
Lod. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gent. t e l 091-25.7527. 

Graag wat meer 
over Korsika 
1 W e schnjven m tot 50 deelnemers, 
een 15-tal plaatsen werden reeds ge
boekt 

2. Verplaatsng per vfiegtmg — ver
trek Zaventem zondag 16 augustus 
1981 — terugkeer zondag 31 augus
tus 1981 

per p>ersoon op tiankgironummer 
068-063890085 van het Vormingscerv 
trum Lodewijk Dosfel, met duidelijke 
vermelding van uw naam en adres, 
eventueel uw telefoonnummer en kur-
sus Korsika 

3 14 volle verbli j fsdagen in een zon
overgoten, bosnjk vakantiedorp aan 
een zanderige baai van de Oostkust 
— CBravone heet het plaatsje) en vlak 
ernaast mondt de Golo-bergnvier uit m 
de Middellandse Zee We kunnen er 
gratis 't openluchtzwembad gebruiken 
en voor wie het wensen paardnjdea 
plankzeilen, varen, enz_ 
De vakantiehuisjes kan je per gezin of 
met een groepje bewonen Morgen
en hoofdmaaltijden vmden wij m het 

spijshuis verder ben je aangewezen 
op pik-nik of op je „eigen huisje" 
4 , Ons werkprogramma voorziet o a 
— Uiteenzetting „Het Franse Jacobi-
nisme" CDr L AlfonsO — „Taal en 
Kuituur op Korsika" Qnspekt f̂  Perfet-
tinO — „De tragiscfie geschiedenis van 
Korsika" (Prof A. FazO - JDe Korsi-
kaanse sbrijd" (Sekr-Gen X. Belgode-
re), enz_ 
— Uitstappen Bonifaziu, Calvi-Balag-
ne, de bergmeren van Grenu. Nino-
Capitellu enz 
— Namiddagwandelingen verbroe-
denng met het bergdorp Ghju-Catogh-
ju, zang, enz_ 

5 Leiding Kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent 
(teL 016-2Z9642) 

1 mei: 8ste WZ-kaderdag te Gent 

„De gezondheidszorg in 
Vlaanderen" 

en verfotjfkosten Reis-, kursus-
21000 f r 
Inschnjvmg kan gebeuren door stor-
t n g van een voorschot van 7000 fr 

De achtste kaderdag van de Vereni-
g»ig van Vlaamse Ziekenfondsen 
( W Z ) gaat dit jaar opnieuw door op 
1 mei en te Gent Dtt keer echter op de 
,3enekjxboot" die vertrekt aan de Fte-
coRettenlei te Gent (bij het Justitiepa
leis} om 9 u 30 stipt en terug aanlegt 
op dezelfde plaats om 18 u. Er B 
parkeergelegenheid langs de Recolet-
tenlei. 
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Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de Univer
sitaire Instelling Antwerpen werft aan (M/V) (voor 
indiensttreding in 1981 en voor de wervingsreserve). 

GEGRADUEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN 
Studieniveau. 1 1 algemene ziekenhuisverpleegkunde, 

1 2 pediatnsche verpleegkunde, 
1 3 psychiatrische verpleegkunde, 
1 4 vroedkunde 

GEBREVETTEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN 
Studieniveau 2 1 ziekenhuisverpleegkunde, 

2 2 psychiatrische verpleegkunde 

Specifieke voorwaarde : 
De kandidaten welke het betreffende diploma zullen 
behalen in de maanden juni 1981 of septemtier 1981, 
kunnen ook voor deze betrekking solliciteren 

Algemene voorwaarden : 
De sollicitanten dienen 
D de Belgische nationaliteit te t^ezitten, 
D bij eventuele indiensttreding te beschikken over 

- een bewijs van goed gedrag en zeden, 
- een getuigschrift waaruit blijkt dat men voldoet aan de 

militieverplichtingen, 
D de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten, 
D een nederlandstalig diploma te bezitten (of te behalen), 

uitgereikt door een innchting opgencht, gesubsidieerd of 
erkend door de Staat Bij ontstentenis van een neder
landstalig diploma dient een certificaat van het Vast 
Wervingssecretanaat voorgelegd te worden 

Kand idatuurs te l l ing : 
De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe 
bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aangete
kend overgemaakt te worden aan het Akademisch 
Ziekenhuis Antwerpen Dienst Personeel, Aanwerving en 
Beheer, Wilnjkstraat 10,2520 Edegem, uiterlijk op 
24 april 1981 om 17 00 u 
Dit dokument dient men aan te vragen bij deze dienst 
(eventueel lel 031/291111 toestel 1170 - maandag tot en 
met vrijdag van 8 00 tot 17 00 u, ntet op za- en zondag) 

Examen : 
Het aanwervingsexamen heeft plaats op 
zaterdag 9 mei 1981 in de voormiddag 

Inschnjvmgen tegen 23 apnl onder om
slag bij Vereniging Vlaamse Zieken
fondsen. Graaf Gwijde van Namen-
straat 7, 8500 Kortnjk, door storting 
van 450 fr (Leievaart en m a ^ j d inbe
grepen) voor volwassen en 275 fr 
(voor kiTKieren geboren n 1967 
of later) op rekenngnummer 
466-5520991-53 

Programma 
9 u. 45- welkomstwoord door kader
dagvoorzitter (kudo Deroo 
IOu.30: referaten over JDe gezond
heidszorg m Vlaanderen - een eigen 
Vlaamse visie" Inleidmg door de K J 
Gialle, beheerder „Brugse Vnje" Refe
raten en bespreking dokter M Debra-
banter, sekretans Algemeen Syndikaat 
der (Geneesheren van België, prof Y 
Nuyens, medische sociok)gie K U L 
12 u. 15: aperitief en middagmaal 
14U.15: referaten en bespreking 
Standpunten van de verschillende 
Vlaamse jiartijen over de „(Gezond
heidszorg in Vlaanderen", dokter Fr 
Devos. voorzitter W Z en E Van Lan-
gefKtonck, beheerder Neutrale lands
bond. 
16 u 30. slottoespraak door J De-
schaepmeester, sekretans W Z 
Tot 18u. rondvaart 

• • « 
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HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
« Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^ir 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 gereden, 
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 eigens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
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
u m 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 d a t ' 

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 
karbonaats tenen. 

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

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

4. ziel^everschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

FW: „Vrouw in regeringskrisis miskend!" 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen stelt vast 
dat na hiet bekendmaken van de rege-
rmgsknsis de vertegenwoordigers van 
het zogenaamde „virerkelijke land" bij 
de koning werden ontboden 
Dat dit de erkenning van een feitelijke 
macht — naast de parlementaire de-
mokratie — mhoudt en dat bij die 
„werkelijke machthebbers" geen enke
le vrouw te vinrl*>n K 

De F W besluit hieruit dat de groeien
de machteloosheid van de traditionele 
instellingen en polibeke werekj werd 
geïllustreerd en dat de vrouwen m 
België nog steeds geen enkele reële 
greep op generlei gezag hebben 
De F W roept alle vrouwenorgamza-
bes, zowel traditionele als alternatieve 
op om tijdens de komende dagen hun 
onderscheiden politaeke families onder 
druk te zetten nrviat 

• b j de komende noodzakelijke be-
spanngs- en bezuinigingsmaatregelen 
er zou vermeden worden de vrouwen 
het gelag te doen betalen. 
• er in de nieuwe regenng vrouwen 
als volwaardige leden (ministers) zou
den worden opgenomen 
• de middelen tot herwaardenng van 
de parlementaire demokrate zouden 
worden gezocht noodzakelijk om tot 
een waarachtig herstel te komen 

D Dame huisvrouw zonder al 
te veel kommernis, zoekt drin
gend werk als onderhoudster 
fuy- of half-bme in instellingen of 
pnve Liefst in de driehoek Brus-
sel-Halle-Asse Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvert dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

D 32-jange moeder van twfee 
kinderen zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein keuken Inlichtin
gen volksvert Valkeniers, tel 
02-5691604 

n Jong gezm (4 persJ zoekt 
huurwoning (max 10000 f r j in 
de buurt Asse-Temat-Dilbeek 
Graag badkamer kleine tuin ga
rage 3 slaapkamers 
Inlichtingen redaktie .WU' 

zo^KQgê 
G Dame met ben jaar labo-erva-
nng m de mdustnele scheikunde, 
m bezit van dipkxna A2, zoekt 
werk m de streek van Aalst Voor 
inlichbngen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger J a i 
(^audron, tel 053-21 1497 
O 17 jang meisje zoekt huishou
delijk of ander ongeschookl werk 
in omgeving Roeselare-lzegem 
Kortnjk Voor inlichbngen zich 
wenden tot gemeenteraadslid 
Geen Bourgeois te Izegem (051 -
305287) 
D Jonge dame, t)eroep recep
tioniste telefoniste daktyk) N -F -
E zoekt dnngend passende be
trekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, se
nator Oud-sbijdersstraat 29 
9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 

D Half-bme boekhoudeKster) 
gevraagd te Hoeilaart (ten zuiden 
van Brusseü Zich wenden ka
merlid Jan Caudron 053-21 14 97 
D Vakanbejob gevraagd voor 2 
jongens 16-18 jaar Maanden juk 
en/of augustus. Neem a a b kon-
takt met OCMW-raadsbd Her
man Van den Abbeele, te l 052-
42 3549 

D Er worden kandidaten ge
zocht voor enkele Intrekkingen 
in een BTK-ptoeg De kandidaten 
dienen een opleiding van regen-
Kes) of onderwijzeKes) te heb
ben gevolgd en op dit ogenblik 
werkloos en uitkenngsgerech-
tigd van de RVA te zijn 
De kandidaturen dienen gericht 
te worden aan het VNS Bamka-
denplein 12 \0Q0 Brussel 
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22 mi Wij in de Voiicsunie 

F I L M T H E A T E R S I "^^ '^^^^ ̂ ^^ Vandezande" in de Wetstraat 

studio 
WEEK VAN 10 TOT 16 APRIL 

LEUVEN 1 
14u K T 2de week 

BAMBI 
1 5 u 30 DOLBY STEREO K T 

THE COMPETITION 
17 u 30 2de week K N T 

RAGING BULL 
19 u 45 4de week KT 

Vier Oscars waaronder 
BESTE FILM V A N HET JAAR 

ORDINARY PEOPLE 
Robert Bedford 

(Oscar als beste regisseur) 

22 u DOLBY STEREO K T 
Richard Dreyfuss Amy Irving 

THE COMPETITION 
24 u 2de wecK K N T 

Robert de Niro 
RAGING BULL 

LEUVEN 2 
1 3 u 45 4de week K T 

ORDINARY PEOPLE 
16 u 2de week K T 

BAMBI 
17 u 30 

Peter OToole 
THE STUNT MAN 
van Richard Rush 

19 u 45 2de week 

NINE TO FIVE 
van Colin Higgins 

21 u 45 
ORDINARY PEOPLE 

24 u K T 
THE STUNT MAN 

K T 

K T 

K T 

TERVUREN 
Vnjdag zaterdag 20 u 30 K T 
Zondag 18 u 2de week 

John Belushi Dan Aykroyd 
THE BLUES BROTHERS 

met James Brown Ray Charles 
Cab Calloway 

The Blues Brothers Band 

Zondag 15 u en 20 u 30 K T 
Maa dins woe 20 u 30 

SUPERMAN II 
van Richard Lester 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K T 
Paul Newman Robert Redford 
BUTCH CASSIDY AND THE 

SUNDANCE KID 
van Georges Roy Hill 

TIENEN 
K T Zondag 13u 30 

DUMBO 
Walt Disney 

Vnjd zat 20 u K.T 
Zondag 15 u 30 en 20 u 
CLOSE ENCOUNTERS 

of the third kind 
van Steven Spielberg 

Vnjd zat 22 u 30 K N T 
Zondag 18 u en 22 u 30 
Maan dins woens 20 u 30 

Chnstopher George 
Saman Tha Eggar 

THE EXTERMINATOR 
van James Glickenhaus 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K N T 
Robert Redford Faye Dunaway 
THREE DAYS OF THE CON

DOR 
van Sydney Pollack 

KURSAAL TURNHOUT 
Alle dagen 15 u K T 

DE DOLLE KEVER 
WINT DE CORRIDA 

(Herbie goes bananas) 

Alle dagen 17 u30 K N T 
HARTELIJKE KUSSEN 

UIT RUSLAND 
(James Bond) 

Vnj zat zon ma di 20 u 
Donderdag 20 u 30 
Derde week K.T 

THE BLUE LAGOON 
V n j , zat, zon, ma di 22 u 

K.NT 
JAWS II 

Woe 20 u 30 
NIVWF 

BUTCH CASSIDY AND 
THE SUNDANCE KID 

KT 

Vlaams Lentefeest 
te Oud-Heverlee 

BRABANT 

Op 1 mei 1981 vieren wij met een 2de 
Vlaams Lentefeest onze senator Rob 
Vandezande voor zijn 10 jaar lange 
parlementaire inzet 

Het wordt een echt dorpsfeest in het 
geboortedorp van Rob 

De feestelijkheden gaan door op het 
Don Boscodomein Waversebaan te 
Oud Heverlee Je kan deelnemen aan 
wat je wil maak er een familiedag van 

W I J starten om 10 uur s morgens met 
een dorpswandeling in deze prachtige 
groene gemeente met het Zoet Water 
Heverlee- en Meerdaalbos 
Vertrek in Don Bosco Oud-Hevertee 
(parkeergelegenheid) 
Duur ongeveer 2 uur 

Vanaf 12 uur reuze-braadspit (barbe
cue) (vooraf inschnjvenD met feest 
programma (duur ongeveer 4 uur 
volledig gratis O 
met o a de dorpsfanfares aan het 
Hammond-orgel Rene Artoos Koerdi
sche volksdansers Davorama met uit 
zonderlijke pnjzen TV 8 dagen Sparv 
je boeken platen enz VUJO ballon
netjeswedstrijd DJ p>loeg Studio 1 
Heverlee zangeres Anuska De Pinne-
mutsen uit Leuven Vlaamse Volks 
dansen en Het Lessiuskoor van het 
Instituut Ed Remy Leuven 

W I J doen een reuzeninspanning om die 
dag tot een daverend succes uit te 
bouwen Wij rekenen daartHj op uw 
hulp in de eerste plaats door uw 
deelneming 
Rob verdient heti 

Kontaktadressen feestkomitee 

Frans Binon Grezstraat 14 3046 Vaal
beek tel 016-22 0556 
Chnstiane C^fis Gemeentestraat 1 
3046 Vaalbeek 
Albert Haesendonck Ophemstraat 70 
3031 OudHever iee tel 016-477594 
Bert Vanhamel Bogaardenstraat 13 

Verjongd bestuur 
VU-Hoegaarden 
Voorzitter Paul Vandeborne Tiense-
straat 6 
Sekretans Josse Wautraets Kon As-
tndstraat 11 
Penningmeester Romain Buysmans 
Kauterhof 57 
Propaganda en VUJO Luk Verbist 
Stationsstraat 16 
Organizatie Louis Oesens Tiense 
straat 12 

Afgevaardigden Jozef Vandenpias 
Stnjderstraat 18 en Paul Van Haegen 
doren Kon Astridstraat 
Met deze ploeg gaan wij zeker vooruit' 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Cteriüt 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Thuisbestelling 

Toonzalen 

3031 Oud-Hevertee tel 016-231557 
Jan Vergaelen Waversebaan 67 3031 
OudHever iee tel 016-237266 

APRIL 

11 

12 

V L E Z E N B E E K - B E R C H E M - O U D E N A K E N Vlezesmul-
par t j vanaf 18 u in zaal „De Vrede" O o k op zaL 11 apnl 
vanaf 18 u en zondag 1 2 4 en nnaandag 1 3 4 vanaf 12 u 

ST-MARTENS-BODEGEM de gemeenteraadsleden Jan Van-
dehoute en Pierre Hellinckx nodigen iedereen uit op het panne-
koekenfesbjn Van 15 tot 21 uur in de (jemeenschapslokalen 
Schoolstraat 
BRUSSEL 2de Konfederatiebal om 15 uur in Ancienne Belgique 
Steenstraat Orkest Lou Marvel Inkom 60 fr met -1-3 pas en 
90 f r zonder -(-3pas. 
VILVOORDE-PEUTIE eerste groot mosselfeest van 12 tot 
20 uur m de stemmige zaal V I L ( 5 K . Slachthmsstraat 82 (nabj de 
SporthaD te Vilvoorde 

D I E G E M 2de lentenamiddag om 14 u in zaal Gildenhuis, 
Kosterstraat 1 Pannekoeken, taart en drank 

U WORDT 
VRIENDELUK UITGENODIGD 
OP HET LUSTRUMBAL VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JEF VALKENIERS 
OP ZATERDAG 25 APRIL OM 21 UUR ,z^' -AX 

IN ZAAL SELECT - STATIE - SCHEPDAAL ^JfffJ^ 
TEN VOORDELE VAN «VOLKSBELANGEN» g 7 X ^ 7 ^ 

DANSORKEST «TAKE FIVE» MET DE «BLUE DIAMONDS» % , * " ö l . » ^ 
TOEGANG 120F (VOORVERKOOP 100 F) ^ ê ^ 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

BIJ ons kunt U terecht voor tradi 
tionele ambachtelijke kopieën in 
massief edel hout vervaardigd in 
eigen atelier 

VERDELER 

JEAN ROCHE, 

DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 

GEEREBAERTea. 

Eegenen 105 
(Steenweg Wetteren-
Dendermonde) 
9328 Schoonaarde 
Tel. 052-42.21.56 

Donderdag sluitingsdag 
Open tijdens weekends 
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Gese l ek t i onee rde O o s t e r s e tapi j ten 
Oos t e r se k l ed ing en 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henn Caronstraat 20-22, 
1990 HOEILAART 
Tel 02-657J9 39 

'^"' 
^ ^ > 

s^ ^ ^ ^ 

Nieuwbouwers 
Verbouwers 
Aannemers van ix>uvvwerken 

Verhuur en verkoop van 

Bouwliften - schoren - schragen - tniplaten - tegelknippers 

Levering uit voorraad indten gewenst doen wij de montage en 

levenng 

p.v.b.a 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Dijlestraat 13. 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 
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^ ^ lepel & vork.,. ^ > ^ 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pIJ 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

TeL 014/21 J&96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St -Mar»4^em, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 5 5 ^ ^ 4 7 6 

Omsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING .DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerice 

Speoafiteit 
dag. vers fruit en groenten 

Dubbele Vak>is-zegels 
aan alle leden 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

VU-tokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vnjdag vanaf 19 uur, za
terdag vanaf 13 uur. zondag van

af 10 uur 

Restaurant 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

\^aandag gesk>ten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TIJL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69.28.74 

Speaabteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en bankett>aKkenj 
Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

CORTITALS 
UW KOfFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
DiTiderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPEOALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-512148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

?^et ^alm0ïww! 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VraX>AG TOT ZATB«>AG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OEBRAUWER 
o. 

8328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42J2.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per>-<?lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22, 

3000 L E U V E N 
Tel. 016-23.66.71 

Europese voA^sgerechten. 

Geskiten maandag en dmsdag. 
Keuken- 19 u. tot 22 uur. 

F E E S T Z A A L 

•< E D E L W E I S S » 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
TeL 02-51325.64 

l i l 

Waar Vlamingen THUIS zi ia 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
MiWj Demokratische pri)zen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kos'ïpli.leenweg 38 
2260 Niilen - Tel 031/8188,41 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/424107 

Ferslzaai voor alle 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
SchaarlMak 
Tel. 02 734.56.(0 

Levert kwalHeitskoffie bij u thuis! 

M M 

ï 

ZO€K€K]€ 
3 42-jange man, diploma mid-
elbaar doch met grote ervanng 
1 dienst fakturate en sociale 
vetgeving zoekt een nieuwe 
verkknng wegens faillissement 
1 bednjf waar nu tewerkgesteld 
/oor inlichtingen zich wenden 
ot Volksvertegenwoordiger dr 
J. Valkeniers, tel 02-5691604 

^~ 

D Dame (31 jaar) uit Mecheten, 
zoekt dnngend een passerxte 
part- of full-tme betrekking in de 
omgeving van Mecheten, als ver
koopster Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somera, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver. of tetefonisch 
op het nummer 015-21 7900, ref 
nr 2317 B 

Café «'t Leeuwke» 
Krurttorenwal 2 

3690 BR£E 
Tef 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar «en Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
(douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-418168 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Oegustalies en verkoop 

elke vrijdag van 17 lot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tol 13 a 

en op afspraak 

Beauvoordse specialiieti 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gestoten vnjdag behalve m seizoen 

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

C a f è - R e s t a u r a n t 

iEtiöTTERStiBF 
Dorpsstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel.: 015-71 15.49 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

AnnncnKT v.in olie focston 
Ook v( rluirmg vnn Infctgcnt f 

Sct>iklcrstra,it 33 
2000 Antworpcn 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

C.ifr VU loknnt 

Dor()S[>t( \r Hcusdcn Limburg 

DE PUS 
GEBROEDERS 
tambroeckstraat 89 
9 i20 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

en Franse witoen. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11 . 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w tweede thuis! 

ijof ten (Tcnlioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dooren 
Keierberg25 

1700 Asse TeL 02/452.9.5.15 
Maandag peslotcn 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Drank en eethuis 

« WALTRA . 
Arduinkani 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de Wnltm 
/ Vlaams in t hart van Brussel 
2 Je k.in er aUi/d parkeren 
3 Je kntgt er alti/d waf te eten 
4 De pn/ien zi/n soctaal 

Welkom 

I N D E G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54J1 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 SL-üevens+loutem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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24 m 
pp en geen einde., 

Ondankbare raadszitting 
te Tessenderio 
Na meer dan een jaar van stilte staat Phillips Petroleum weer volop in de ak-
tualiteit Sinds februari is de fabriek opgestart (1 op 5 produktieli jnen'), maar is 
ook de stankfiinder met uit de lucht geweest Daarmee geven de feiten de te
genstanders van deze merkaptanenfabriek gelijk. 
Scherpe interpellaties op de raadszittingen aan het adres van de burgemees
ter en zijn CVP-fraktie (onvoorwaardeli jke voorstanders tot voor het opstar
ten*) bleven dan ook niet uit Als gevolg daarvan beloofde de burgemeester 
Phill ips Petroleum te sluiten als de hinder nog 14 dagen zou aanhouden De 
stankhinder bleef, maar de sluiting volgde met Daarom riepen de raadsleden 
van Volksbelangen, KBG en SP de gemeenteraad samen met als eerste agen
dapunt de sluiting van PP_ 

Nieuwe feiten 
Na de spectaculaire stankgolven tot in 
Brussel toe en de klucht van de metin
gen (arm ministerie van Volksgezond
heid!) bleef de stankhinder voor de 
omwonenden aanhouden Zelfs nacht
rust zat er voor de mensen niet meer 
in Zwarte vlaggen werden overal uit 
gestoken en de zenuwachtigheid van 
de mensen groeide zodanig dat moest 
ingegrepen worden 
Na overleg met BELT namen daarom 
Volksbelangen KDG en SP het initia
tief om de gemeenteraad samen te 
roepen De PVV en CVP die ook om 
hun medewerking werd gevraagd wei
gerden mee te tekenen i 

Dagorde 
De raad werd samengeroepen voor 
zondag 22 maart voor volgende dagor
de 
1 De eis van de gemeenteraad dat de 
burgemeester gebruikmakend van 
zijn bevoegdheden het verantwoorde
lijk bedrijf PP binnen de 24 u zal doen 
stilleggen 
2 De dringende vraag aan de bevoeg
de ministers de maatregelen van de 
burgemeester d w z de stillegging van 
het bedrijf met ongedaan te maken 
3 De organizatie van de rechtsbijstand 
aan de getroffenen om schadeloos
stelling te bekomen 
4 Beslissing over de organizatie door 
het gemeentebestuur voor het nemen 
van luchtmonsters en de analyses er
van 

5 Beraadslaging over het terugvorde
ren op de vervuiler van de door de ge
meente gedane kosten 

Dus redenen genoeg om zich zinvol te 
beraden over de toestand en gepaste 
maatregelen te treffen 

Tegenoffensief 
De burgemeester en zijn CVP-fraktie 
die PP steeds met woord en geschnft 
hebben verdedigd stonden voor een 
totale politieke afgang Daarom werd 
het roer omgegooid 
Eerst werd bij spoedbestelling' huis 
aan huis een brief van de burgemees
ter verspreid waann hij zegt PP te 
zullen sluiten als de hinder blijft aan
houden 
Enkele dagen later valt er een CVP-

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoorcj 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

in Franse - Wi t te steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en cJeuromlijstingen 
Beeldhouwwerken 

Konn en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 

Jan Caudron was 
in de Westelijke Sahara 

Op uitnodiging van het Polisario en de regenng van de Westeli jke Sahara ver
trok eind februari een delegatie Vlaamse en Waalse polit ici naar de ex-
Spaanse kolonie en dit naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de DARS, 
de Demokratische Arabische Republiek van de Saharawi Onder de delegatie
leden bevond zich VU-kamerl id Jan Caudron Caudron werd daarvoor 
aangesteld wegens zijn levendige belangstell ing voor de ontwikkelingssa
menwerking 

De Westelijke Sahara is een woestijn-
land van 284 000 km2 dus bijna tien 
keer zo groot als België met amper 
750 (WO inwoners In het noorden ligt 
Marokko ten oosten Algenje ten zui
den Mauretanie en ten westen de 
Atlantische Oceaan met daarin de Ka
narische Eilanden Hoofdstad van de 
DARS IS II Ajun 

Jan Caudron kon er de twee gezichten 
van België ontmoeten Enerzijds de 
financiële en medische hulp aan deze 
jonge staat maar anderzijds ook de 
FN-wapens die op het Marokkaanse 
leger werden buitgemaakt 

Onmiddellijk na zijn terugkeer in Brus
sel heeft Caudron samen met andere 
parlementairen een onderhoud gehad 
met de minister van Ontwikkelingssa
menwerking om aan deze schandalige 
wapentrafiek een einde te stellen 

Jan Caudron. „De minister deelde 
onze stelling dat de wapens niet moch
ten geleverd worden, maar hij had 
tevens zijn twijfels over de houding 
van zijn kollega's van Buitenlandse 
Zaken (Nothomb) Buitenlandse Han
del OJrbain} en Ekonomische Zaken 
(Qaes) BIJ een eventuele wapenleve-

ring zouden die vier handtekeningen 
nodig zijn 

VUJO-RUG: 
D r i n g e n d e o p r o e p 

He t ligt in onze bedoe l ing de 
V U J O - w e r k i n g aan de Rijks
univers i te i t Gen t z o v lug mo
geli jk o p gang te b rengen 
Daa r toe d o e n w e een b e r o e p 
o p allen die in Gen t s tude ren 
(met noodzake l i j k aan d e 
un ivJ 

Wi l len allen d ie w e n s e n m e e 
te w e r k e n aan het o p b o u w e n 
van e e n V U J O - k e r n bij d e 
G e n t s e s tuden ten hun naam 
o p g e v e n aan het nat ionaal 
sekretar iaat van V U J O , Barr i -
kadenple tn 12, 1000 Brusse l 
W I J t r ach ten d a n z o v lug mo
gel i jk e e n ve rgader ing t e be
leggen in G e n t 

Hans Bracquané, Lid D.B., 
(Verantwoordel i jk* 

Universitaire Werking) 

Ons land heeft de DARS nog met 
erkend Door verschillende tegenstrij
dige belangen schippert de Belgische 
diplomatie ook hier Enerzijds voelt 
België zich verplicht to v Marokko dat 
ons destijds een handje toestak in 
Shaba (Zaïre), anderzijds is Algerije 
onze belangrijkste handelspartner Al
gerije dat 100 procent de DARS 
steunt Tijdens een onderhoud met 
onze ambassadeur in Algerije hebtien 
WIJ vernomen dat België binnenkort 
opnieuw wapens zou leveren aan Ma
rokko Er bestaat geen twijfel over, die 
moordwapens zullen ingezet worden 
om het Saharawi-volk uit te moorden 

WIJ moeten alles m het werk stellen om 
dit tegen te houden ' 

Gevraagd naar de indruk die het volk 
van dit barre stuk woestijn op hem 
heeft gemaakt, verklaarde ons kamer
lid 

„Als volksnationalist ben ik nog meer 
gesterkt uit de barre woestijn terugge
keerd in het volle t>esef dat dit moedig 
volk ons tot voorbeeld kan strekken 

De Saharawi verdienen de steun van 
al degenen die tiet zelft>eschikkings-
recht der volkeren erkennen, met al
leen met de lippen maar ook met 
daden Nog meer dan vroeger ben ik 
ervan overtuigd dat éke vorm van 
kolonialisme, imperialisme en expansio
nisme moet uitgeroeid worden om 
plaats te maken voor een universele 
wereldvrede" 

Wij in de Volksunie 

LIMBURG 
APRIL 
12 ZUTENDAAL lentewandeling in Stalken Vertrek om 14 uur aan 

de hloogkantstraat 

24 H A S S E L T . Bezoek van FVV-a fde l ing Hassel t aan het par
lement o l v vo l ksve r t egenwoo rd i ge r W Desaeye re In
schr i j ven v o o r 15 apnl tel 22 3 6 8 8 

24 T E S S E N D E R L O Ar rond i ssemen tee l VU-ba i me t bodega 
(Hasse l t -S t -Tru iden) in het gemeente l i j k f ees t cen t rum o p 
d e V i smark t M e t o r k e s t o m 20 u 30 

pamflet in alle brievenbussen waarm 
nog maar eens geschimpt wordt op de 
aktiegroep BELT maar waarin ook 
wordt gesteld dat de CVP voor PP 
was op voorwaarde dat er geen hinder 
zou zijni 
(Herinneren we eraan dat hun vong 
pamflet twee jaar geleden was ver
schenen juist voor het referendum en 
dat ZIJ toen de bevolking opnepen niet 
deel te nemen aan het referendum 
„wie deelneemt is tegen tewerkstel
ling i") 
Na nog enkele dagen komt de burge
meester ineens op de proppen met 
een onteigening van de Hofstraat nabij 
PP Er wordt met bij verteld dat hijzelf 
en zijn schepenkollege voor enkele 
jaren hebben voorgesteld de voorzie
ne bufferzone van 400 m terug te 
brengen tot 100 m het voorziene in
dustriegebied uit te breiden in de ricfv 
ting van de betrokken Hofstraat enz 
Maar de klap op de vuurpijl is wel dat 
hij 2 dagen voor de gemeenteraad, 
kont maakt dat hij aan de overheid ge
vraagd heeft PP stil te leggen (zie punt 
1 en 2 van de dagorde van de opge
roepen raadszitting) 
HIJ mag dan nog maar eens zonder te
genspraak voor heel Vlaanderen uit
leggen hoe bekommerd hij wel is voor 
het leefmilieu in Tessenderio 

Tóch raadszitting 
Alhoewel de beslissing van de burge
meester om PP te sluiten de Ojageroe-
pen raadszitting gedeeltelijk had over
bodig gemaakt ging deze zitting toch 
door omdat er nog andere belangnjke 
punten moesten besproken worden 
Ook de publieke belangstelling was 
nog enorm 
In korte en ter zake zijnde interpellaties 

werd de bijeenroeping van de ge
meenteraad gemotiveerd en werd ge
vraagd naar de juiste draagwijdte van 
zijn beslissing om PP te sluiten 
De burgemeester heeft dan bijna 2 uur 
nodig om zijn houding en zijn kommer 
in verband met de inplanting van PP uit 
te leggen I Het spreekt vanzelf dat 
deze lange monoloog heel wat men
sen, en niet in het minst de oppositie, 
ontstemt Wanneer men dan toch ein
delijk tot de kern van de zaak komt 
dan is het de PVV die over alles en nog 
wat haar zegje moet hebben en ob-
struktie pleegt terwijl zij zich van de 
voorbereidende vergadenngen hele
maal mets heeft aangetrokken Men 
vraagt zich dan ook af of de PVV van 
2 ruiven wil eten 

Resultaat 
Alle punten, die door Volksbelangen, 
KDG en SP op de dagorde waren 
geplaatst werden na uren palavers 
wel goedgekeurd en zuilen voor de 
toekomst ook verdienstelijk zijn 
Nochtans zijn dergelijke raadszittingen 
geen propaganda voor het politiek 
bedrijf Integendeel! De mistevreden-
heid bij het publiek was zeer groot om 
wille van de urenlange bekvechterij 
En dat is dan weer spijtig vooral voor 
de leden van Volksbelangen die uren 
en uren voorbereiding hebben be
steed aan deze raadszitting, om alle 
beslissingen kant en klaar ter stem
ming te kunnen legen en onnodige 
diskussies te kunnen vermijden Dat 
het dan toch nog niet mogelijk is om op 
een efficiënte manier te vergaderen, is 
de verantwoordelijkheid van de burge
meester die zelf niet ter zake blijft en 
ook de anderen niet ter orde roept 

L De Bruyn 

OOST-VLAANDEREN 
A P R I L 

11 AALST Grote solidanteitsfuif in zaal t Kapelleken, Meuleschet-
testraat Org Wereldwinkels Aalst Haaltert, Mere en Welle 
Voorverkoop 40 fr Inkom 50 fr 

11 APPELTERRE-OUTER-VOORDE Eetfestijn in zaal Jachthoorn, 
Kerkstraat 73 te Outer (Lebbeke) vanaf 18 uur Ook op zondag 
12 april van 11 u 30 tot 14 u 30 en van 17 u tot 20 uur 

12 LEBBEKE: Wandeling olv natuurgids in Buggenhout-
bos Vertrek Denderbelle 't Vat om 14 u 45, Lebbeke-
kerk om 14 u, café St-Kristoffel (Salamander) om 
14u 30 Afstand ± 3 km 

12 ST.-NIKLAAS: 31ste Vlaams-nationale Bormsdag in het 
teken van het Dosfeljaar Om 10 u herdenkingsmis in 
kerk St-Jozef Klein-Seminane, Kollegestraat bij Grote 
Markt Om 11 u getuigenis in zaal „Centrum" overzijde 
van de Grote Markt Om 13 u vertrek naar Frans-
Vlaanderen voor deelname aan de 5de Zwijgende Voet
tocht door het slagveld aan de Pene Inl sekretariaat 
Bormskomitee, tel 031-763261 

20 BAARDEGEM: 2de Paasfeest en eierworp -|- tombola 
om 14 u 30 bij Maxens 

24 MERELBEKE. Debatavond over Zaïre met kamerlid Paul 
Van Grembergen Om 20 u in zaai Wijnhuis, Hund 
Steenweg Org Werkgroep Vlaanderen Morgen - VRB 

26 KRUIBEKE: Deelname van de afdeling aan het VI Nat 
Zangfeest Kaarten aan verminderde prijzen bij Marcel 
De Paepe, Bazelstraat 8, tel 741707 

Sociaal dienstbetoon Frans Baart 
De zitdagen voorzien voor zaterdag 18 
apnl en zondag 19 apnl zulten uttzon-
diarlijk plaatsvinden op zaterdag 25 
april en zondag 26 apnl 

Dus 

Zaterdag 25 april 

— 9 u 30 Zulte, bij Ehe Peirs, Olsene-
straat 51 
- l O u S O Olsene. bij René V w i 

Hoecke, CXxlenaardsestraat 3 

— 11 u Machelen, bij Eddy Dubois, 
Stationsstraat 

— 11 u 30 Aalter, bij ( iu ido Vanden-
kerckhove, Tor Walle 22 

Zondag 28 april: 

— 1 1 a Landegem, bij (3uido 
Schaeck Vosselarestraat 16 
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Wij in de Volksunie 

Dienstbetoon 
(invullen personenbelasting) 

in het arr.-Dendermonde 
Het Centrum voor Dienstbetoon en 
Naschoolse Vorming van het arr. Den-
dermonde brengt ter kennis dat de 
jaarlijkse speciale zitdagen, voor het 
invullen van de aangifte personenbe
lastingen zullen doorgaan in volgende 
gemeenten: Schoonaarde. — Op za
terdag 11 en 18 apnl: telkens van 9 tot 
11 u. 30, ten huize van H.V.D. Abbeele, 
Losweg 11, tel, 052-42.35.49. 

Berlare, Overmere, Uitbergen. — Op 
zaterdag 18 apnl: van 16 tot 18 uur, in 
de herberg „Den Boerenkrijg" Dorp te 
Overmere, tel. 091-67.52.20. 
Lebbeke, Wieze, Denderbelle. — Te 
Lebbeke op zondag 12 april, van 9 tot 
11 uur, ten huize van Johan De Mol, 
Brusselsesteenweg 21, tel. 
052-21.01.48. - Te Wieze op zondag 
12 apnl; in de herberg „Sportcentrum" 
Dorp, van 11u. 30 tot 13 uur, tel. 
053-78.86.39. 

Weiteren (Overschelde) en CTen Ede). 
— Op zaterdag 25 april: van 15 tot 
16 u., in de herberg „Keizershof', Ka-
pellendries 90, tel. 091-69.35.52. 
Wichelen, Schellebelle, Bruinbeke, 
Serskamp. — Te Wichelen op zater
dag 25 april: van 17 tot 18 uur, in de 
herberg „Capri" Elsbrug 95, Wichelen, 
tel. 053-70.01.58. - Te Schellebelle op 
zaterdag 25 april: van 18u. 30 tot 
20 uur, in de herbierg „Drie Koningen", 
Dorp 26, tel. 091-69.16.61. 
Appels, Grembergen, Oudegem, St-
Gillis-Dendermonde. — Op zondag 
26 april van 9 tot 12 uur, in de kantoren 
van het ziekenfonds S.D.D., Dr. Em. 
van Winckellaan 5 te Dendermonde, 
tel. 052-21.75.45. 
Wetteren, Massemen, Oosterzele, 

Westrem. — Op het sekretariaat: Fot-
straat 7 te Wetteren, tel. 091-69.67.88. 
Elke zaterdag van 17 tot 19 uur. Elke 
zondag van 9 tot 12 uur Elke dag, na 
telefonische afspraak met de sekreta-
ris Renaat Meert 
Gelieve onderstaande gegevens zeker 
mee te brengen. — Trouwboekje, aan
slagbiljet onroerende goederen, 
(grondbelastingen); loon, wedde of 
pensioenfichen, strookjes vakantie
geld; strookjes van. syndikale premies, 
werkloosheid, arbeidsongevallen, 
strookjes van: ziekte of invaliditeit, 
beroepsziekte, brugpensioen; bewij
zen betalingen kapitalen en intresten 
der leningen woonhuis, polissen der 
diverse levensverzekenngen. 
Onze sekr.: CDNV vzw. Renaat Meert 
en zijn sociale medewerkers verlenen 
graag en gratis deze dienstverlening, 
ook andere problemen mogen voorge
legd worden. 

De Volksunie 
is... 
brochure te verkrijgen door stor
ting op rekeningnummer 443-
8616381-74 van VU Gent-Eekio, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent met 
vermelding: ...eks. De Volksunie 
is. 

Prijs: 40 fr per brochure. Vanaf 
100 eks.: 35 fr. Vanaf 500 eks.: 
30 f r. 

Oproep uit Ninove 

Wie stuurt Martha 

een kaartje? 
Eén onzer trouwste Vlaams Nationalis
ten overkwam een zwaar verkeerson
geval. Martha Taeleman, wonende te 
9405 Nederhasselt (Ninove), Stwg op 
Aalst 43, werd met zeer zware breu
ken opgenomen in het Stedelijke Hos
pitaal, Burchtstraat te 9400 Ninove. 
Martha is ongeveer 38 jaar en stamt uit 
een Daensistische familie afkomstig uit 
Kerksken (grootouders en overgroot
ouders streden met Pieter en Adolf 
Daens). Ze werd wees op zeer jeugdi
ge leeftijd. Ze huwde met Herman 
Umbourg en heeft twee dochters van 
respektievelijk 15 en 13 jaar. Haar 
echtegenoot overleed in augustus 
1979, zodat ze met de zorg over de 
twee kinderen alleen overbleef. Mar

tha is zeer moedig, klaagt nooit en 
deed haar uiterste best om haar doch
ters degelijk op te voeden en te laten 
studeren. 
In het hospitaal is men eveneens vol lof 
over haar, dokter en verplegend p)er-
soneel melden dat ze reeds zo goed is 
omdat ze echt wil genezen. Ze klaagt 
niet, zeurt niet en kan zelfs de bezoe
kers en verpleegsters nog aan het 
lachen brengen. Wie zendt Martha 
Taeleman een kaartje om haar spoedig 
herstel te wensen of haar verder veel 
moed in te spreken? Ze zal er nog we
ken en zelfs maanden moeten verblij
ven, bekken en ledematen zijn ver
schillende keren gebroken. 

Georgette De Kegel 

AALST 
Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk 
Welzijn 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de stad Aalst heeft bij het administratief en 
het werkliedenpersoneel respektievelijk volgende betrek
kingen opengesteld: 

— 1 bestuurssekretaris (op de juridische dienst, universi
tair diploma vereist); 

— 3 schoomnaaksters 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 

worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gas
thuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op dinsdag 21 april 1981 ter bestemming te zijn. 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04.08.1978, genaamd anti-
krisiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk, 
voor mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst.Tel. 053-21.23.93, binnenpost 104. (Adv.eo) 

m 25 
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VU-OVD bezorgd om onze duinen 

M^ Wij in de Volksunie 

WEST-VU\ANDEREN 
De arrondissementsraad van de 
Volksunie Oostende-Veurne-Diksmui-
de heeft eenparig volgende motie 
goedgekeurd 

Zangfeestbus 
uit Marke 
W I J njden met een autobus naar het 
Zangfeest 
Vertrek Markeplaats te Marke om 
12 uur stipt 
Voor mensen van buiten Marke kun
nen aangepaste schikkingen genomen 
worden 
Terug om 20 uur 
Pnjs volwassenen 300 fr (inkomkaart 
140fr inbegrepen), kinderen L O 
260 fr (inkomkaart 150 fr inbegrepen) 
Indien U zelf kaarten hebt 185 fr voor 
de autobus 
Inschrijven bij Jaak Dornez, Preshoek-
straat 98, Marke, tel 219565 Luk 
Haghebaert, Vesaliusstraat 12, Marke, 
tel 212864 Alb Haghebaert, Rode 
dreef 21, Marke, tel 225969, Andre 
Vandenberghe, Casteleinstraat 9, Mar
ke, tel 223099 Guido Verreth, Olym-
piadeplein 14, Marke, tel 225703, Ma-
na Delagrange-De Smet, Devreese-
laan te Kortrijk 

9 De arrondissementsraad van de 
Volksunie O V D wijst op het biezonder 
waardevolle natuurgebied van de St-
Laureinsduinen, zoals die trouwens in 
het Gewestplan als waardevol ge
meenschapsgebied worden bevestigd 
• De Volksunie O V D benadrukt de 
biezondere opdracht van het ministe-
ne voor Operfbare Werken alsmede 
van de diensten voor het Groenplan 
die een onmiddellijke studie dienen 
aan te vatten leidend tot onteigening 
van het bedoelde natuurgebied en dit 
voor openbaar nut 

• In deze optiek rekent zij erop dat 
het gemeentebestuur v^n Middelker
ke een herzieningsprocedure zou inlei
den van het desbetreffende Koninklijk 
Besluit, nog steeds juridisch prioritair 
op het Gewestplan, en dat kontak; 
wordt gelegd met de bevoegde over
heden om de herziening binnen de 
kortste termijn bekrachtigd te zien 

• In het biezonder dringt de Volks
unie O V D aan bij de kommissie van 
Monumenten en Landschappen als
mede bij de bevoegde minister tot 
klassenng van het duinengebied en dit 
in uitvoenng van het dekreet van 6 
maart 1976 Deze procedure kan on
middellijk gebeuren in afwachting van 

een eventuele onteigening en nieuw 
Koninklijk Besluit 
• De Volksunie wijst erop dat deze 
klassering bij hoogdringendheid kan 
geschieden en dat een dergelijke klas
senng het natuurgebied, zelfs in prive-
bezit, definitief veilig zou stellen tegen
over spekulatieve ongebreidelde 
hoogbouw en verkavelwoede 

APRIL 
11 BRUGGE-TORHOUT (Arr ) Groot VU-Lentebal in het „Jagers

hof" te St -Andnes, Dorpsplein Muziek door disco Jocama Van
af 20 u 30 Inkom 99 fr Trekking van reuze-tombola 

25 I C H T E G E M : VU- leden fees t in zaal „ D e Engel" S p r e k e r 
volksvertegenvj^oordiger Emiel Vans teenk is te Na de 
kaasplank d ia-montage ove r „Frans-V laanderen" Prezen-* 
tat ie He rman M a r t e n s en Frans Dew i l de 

„Aan Vlaamse bouw en kust denken! 
f f 

Het bestuur van de VU arr Oosten-
de-Veurne-Diksmuide oordeelde het 
nuttig aan formateur Eyskens een 
open brief te sturen waarin vooral de 
nadruk gelegd werd op de kntieke si
tuatie waarin de bouw en het toeris
me aan de kust zich bevinden 

„De Volksunie van het arrondissement 
Oostende-Veurne-Diksmuide is zich 
bewust van de ernst van de toestand, 
vestigt uw aandacht op enkele proble
men, die — naast dit van de noodzake
lijke herwaardering van de KMO over 
gans Vlaanderen — inzonderheid voor 
onze kuststreek van uitzonderlijk be
lang zijn 

Nu de ekonomische knsis ook de 
bouwnijverheid aantast dnngt de VU 
arr OVD aan dat in het regeringspro
gramma dat u aan het parlement zult 
voorleggen maatregelen zouden voor
zien worden die de heropleving van 
die sektor mogelijk maken en dat hierin 
een biezondere aandacht zou besteed 
worden aan het feit dat de bouwsektor 
aan de kust een krisis zonder voor
gaande meemaakt Deze heraanwak-
kering van de bouwnijverheid mag 
evenwel met de platgetreden paden 
blijven bewandelen van de ongebrei
delde spekulatieve hoogbouw waar
van de overkonsumptie mede voor de 
krisis in de bouwsektor verantwoorde
lijk IS 

Tweede prioriteit is het toerisme, voor 
West-Vlaanderen en zeker voor de 
kuststreek van vitaal belang Hiervoor 
dringt de VU arr OVD sterk aan opdat 
de 16 % BTW op het logies zou 
worden verminderd tot 6 % en het 
toerisme in eigen land door een effi
ciënte propaganda zou bevorderd 
worden 

De VU arr OVD stelt vast dat de Belgi
sche handelsbalans — sektor toeris
me — een deficit vertoont van om en 
rond de 40 miljard en gelooft bijgevolg 
dat de aanmoediging onder de vorm 
van fiskale tegemoetkomingen (zoals 
in Frankrijk en Spanje) een impuls zou 
kunnen geven aan ons toerisme" 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 30 april 1981 

om 11 u zal er m de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Brugge 

Lot 35 25 V-Blok buitenzon
newering 

Erkenning klasse l.onderka-
tegorie D23 

Registratie als aannemer kat 
00 of 20 of 28 

Dossier ter inzage vanaf 30 
maart 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen, 
Residentie Palace, Jordaans 
Kwartier, 2de verdieping, Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— Bi] de architekt Lantsoght, 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur, op vrijdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW, Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, alle werkda
gen, behalve 's zaterdags, in de 
voormiddag van 8u tot 12 u 

Dossier te koop bi] de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te kopen tegen de pnjs 
van (BTW inbegrepen) 1300 f r 

Uitvoenngstermijn 180 kalen
derdagen (Adv. 50) 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 30 april 1981 

om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

Lot 35 11 V-Blok pleisterwer
ken 

Erkenning klasse 1, onderka-
tegorie D 11 

Registratie als aannemer kat 
00 of 18 

Dossier ter inzage vanaf 30 
maart 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen, 
Residentie Palace, Jordaans 
Kwartier, 2de verdieping, Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— BIJ de architekt Lantsoght, 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur, op vrijdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW, Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, alle werkda
gen, behalve 's zaterdags, m de 
voormiddag van 8 u tot 12 u 

Dossier te koop bij de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te -iopen tegen de pnjs 
van (BTW inbegrepen) 2000 fr 

Uitvoeringstermijn 120 kalen
derdagen (Adv. 48) 

OCMW Brugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 10 u 
zal er ten zetel van het O C M W , 
Karthuizennnestraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 1 
verbouwingswerken in Huize 
Minnewater te Brugge 
Erkenning kategone D, klas 2 
Termijn 120 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, 

— bi] architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33 2043, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 1044 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting voor de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4 1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater lot 1" (Adv. 54) 

OCMW-Brugge 

Op donderdag 30 april 1981 
om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

Lot 35 15 V-Blok houten kas
ten 

Erkenning klasse 2, onderka-
tegone D 5 

Registratie als aannemer kat 
00 of 20 

Dossier ter inzage vanaf 30 
m^la^t 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen, 
Residentie Palace, Jordaans 
Kwartier, 2de verdieping, Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— BIJ de architekt Lantsoght, 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur, op vrijdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW, Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, alle werkda
gen, behalve 's zaterdags, in de 
voormiddag van 8u tot 12 u 

Dossier te koop bij de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te kopen tegen de pnjs 
van (BTW inbegrepen) 1 900 fr 

Uitvoeringstermijn 240 kalen
derdagen (Adv. 49) 

O C M W Brugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 
lOu 30 zal er ten zetel van het 
O C M W , Karthuizennnestraat 4 
te 8000 Brugge, ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 2 
schrijnwerk in Huize Minnewa
ter te Brugge 
Erkenning kategone D5, klas 2 
Termijn 120 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, 

— bi] architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33 2043, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 928 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor 
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 2" (Adv. 55) 

OCMW Brugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 11 uur 
zal er ten zetel van het O C M W., 
Karthuizennnestraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 3 
schilder-, behang- en vloerbekle
ding m Huize Minnewater te 
Brugge 

Erkenning kategone D13, klas 1 
Termijn 50 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, 

— bij architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33 2043, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 812 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been 
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschnjvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 3" (Adv. 56) 

OCMW Brugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 
11 u 30 zal er ten zetel van het 
O C M W , Karthuizennnestraat 4 
te 8000 Brugge ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 4 
sanitair in Huize Minnewater te 
Brugge 
Erkenning kategone D16, klas 1 
Termijn 50 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalamgstraat 10, te 
1040 Brussel 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen

straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, 

— bij architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-332043, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 812 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 

De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op delaui-
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 4" (Adv. 57) 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 14 51981 om 

10 u 30 zal er ten zetel van het 
OCMW Karthuizennnenstraat 4 
te 8000 Brugge, ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de openbare 
aanbesteding van het LOT 1 

Verbouwingswerken voor in
richten van een dienstencen
trum in het Beluik Van Volden, 
Boeveriestraat 50 te Brugge 

Erkenning kategone D, klas 5 
Termijn 250 werkdagen Dossier 
ter inzage 

— In het kantoor van Inzage 
en Verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalamgstraat 10 te 1040 
Brussel 

— In de burelen van het 
OCMW, Karthuizennnenstraat 
4, te 8000 Brugge, iedere werkdag 
van 9 tot 12 uur 

— BIJ architekt Vienn, Lange 
rei 18 te 8000 Brugge Tel 050-
33 39 91 iedere werkdag van 9 tot 
12 uur 

Het bestek en de plannen zijn 
te koop mits voorafgaandelijke 
storting van 2 204 fr inclusief 
BTW op rekening 000-0905603-11 
van de heer architekt Vierin, 
Lange rei 18, te 8000 Brugge 

De inschrijvingen, m gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het OCMW Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 224 1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Van Volden lot i" 

(Adv. 63) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 
Bnlstraat 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 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraal 238 , 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 BOOM 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Korting van 10 °/o voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnienj -de G.Tpaert-, 
Molcnstra<it 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 
Stijlmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Claessenlaan 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3 000m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

^pj 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 

IDEL - Tut On-534349 

Gelegetilieidsgr.ifiek Huwelijk - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md ui> 
etiketten Houten dnikletfers Rekl.i-
ine-knlenders 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t ype en o f fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/21 6699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk weg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054-33 3756 

Zaadhandel 

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

Tel 091-62 5142. 

B + M 
Bouwpromoloren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

Om te sparen, te lenen of voor 
een verzekering, wendt u zich in 
vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22. 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

DE C R A E N R O M pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
V A N REETH 
Antwerpsesiraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

N V Reinigingswerl$en 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-5733.33 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 13 76 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Julien S C H E R R E N S -
GHEKIERE 
Nederweg 113. 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 

Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

M o l e n v e s t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 12 07 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sint Dofiiiaanstraal 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

ïel 053-62 3765 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj, trapleuningen, 
koperwerk. open haarden Bevnj-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

Th. WILLEMS 

Sch r i j nwe rk en meubi ler ing 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-2183.90 

legels 
Lindenstraal 30, Keerbergan 

Telefoon 015-5135.71 
Zelfimport = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

B o e k h a n d e l S t u d i c o 
D r Vandeper res t raa t 141 
2440 GEEL 
Tel 014-58.6085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

V a n d. B r a n d e n p v b a 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

D e V o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|«off«rt« 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Hereiitalsebaan 340 
DeurneZ Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

G E O R G E S G R O E N I N C K X 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te tiuur 
Op aanvraag gratis kataloog 
foto's 

met 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
• D E N DUVEL-BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden # Gas radiatoren # A f 
was- on wasautomaten • Fngo's on 

Diopvnozers / 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet V R A N K E N 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VLMeden 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz 
Al le inl i jst ingen o p maat (Hou t en a luminium) 

Gentsestr. 155 
9300 A A L S T 
TeL 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 D E U R N E 
Tel. 031/24.53.30 

Meche lse str. 59 
1800 V I L V O O R D E 
Tel. 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternU 
Bouwspccialitciton 

MARLIER 1 1700AS.SE 
Tel. 4.S2.66.,)7 
t)2. -152.76.67 

Thu i sbes to l l i n s 
Toon /aU 'n 

HONWS PtRI 
lATRASSEW 

O o k bedden , dekens , d o n s d e k e n s en la t tenbodems 

M e t een koperskaar t is al les zoveef g o e d k o p e r V raag " ir ihchtingen 

Galgenberg 52. Berlare > Tel. 052-42.34.00 
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28 m Mensen van bij ons 

MECHELEN - Met Alge
meen Nederlands Ètuden-
tenkongres van 1935 ging 
niet door wegens de deva
luatie van de Belgische 
frank. Het werd toen plots te 
duur voor de Vlamirtgen om 
naar het ditmaal weer in Ne
derland geplande kongres 
fe reizen.." 
(Uit de encyclo|>edie van de 
Vlaamse Beweging). 
1 % het 32ste kongres in 
Brussel is voorzien, het ko
mend vt/eékend, kunnen mo-
ribteire strubbelingen be-
rwaarl l jk roet in het eten 
strooien, aangezien db Ne
derlanders er slechts huK 
profi jt kunnen bij dben. Kon-
gresvoorzltter Bart Makken 
mocht dan ook op een per's-
k'dnferentie, namens het Al-
giem^ën Nederlands Stu-
denten-Vérbond (ANSV), 
het heuglijke nieuws meede
len dat de belangstelling 
voor dit studentenkongres 
zeer groot is en misschien 
v*el gegadigden zullen moe
ten teleurgesteld worden, 
aangezien slechts gerekend 
Wordt op ten hoogste 200 
Cteef^Vtners 

32ste Algemeen 

Nederlands Studenten1(ongres 
^iiww<BPwifi;aw!''»>'fti'(ie'<w>s^n!»« 

sche kongressenreeks thuishoort 
Vorig jaar werd de kongressentra-
ditie opnieuw opgenomen in 
Utrecht, maar de integratie-motor 
IS zoek geraakt Hoewel ik het 
belang van deze bijeenkomst hoe
genaamd niet wil minimalizeren, 
integendeel Dit 32ste kongres zal 
op zijn minst alweer de waarde 
van een uitgelezen kontaktforum 
hebben, en ons imago kan er bij de 
Noord-Nederlanders maar baat bij 
hebben" 

— Hel is een manifestatie in het 
kader van de heel-Nederlandse 
integratie, maar is het ook een 
echt studentenkongres? Zo is er 
de nogal prijzige hotelovernach
ting in de Brusselse Konings-
straat.-

Erik Nobels: „De kongresbijeen-
komsten zijn voor de gegadigden 
gratis toegankelijk Overnachtin
gen moeten uiteraard betaald wor
den, maar de keuze van hotel is ui
teraard vrii 

Wel IS het zo, ik wil het grif 
toegeven, dat weinig studenten 
van bij ons geïnteresseerd zijn in 
het gebeuren, en ook nog dat 

Is deze 32ste heel-Nederlandse 
bijeenkomst wel de benaming 
kongres waard? Alleen al gezien 
het beperkt aantal deelnemers-
KVHV-preses Erik Nobels: „Dit is 
zeer zeker een belangwekkende 
bijeenkomst Maar een kongres ^ 
Ja, dier benaming dekt nogal wat 
verschillende soorten manifesta
ties Moties en amendementen 
zijn in dit geval zeker niet voorzien 
En, zo vrees ik, vooral de eerste 
dag (de zaterdag) zal allicht een 
eenzijdig kontakt van de sprekers-
woordenvloed tot de aanwezigen 
in de kongreszaal blijken 

Het vooropgezette programma 
met eminente sprekers heeft 
evenwel dit voordeel dat alvast de 
Noord-Nederlanders bij deze gele
genheid rustig kunnen kennis ma
ken met de problemen waarmee 
WIJ worstelen Wederzijds begrip 
en toenadering kunnen een goede 
voedingsbodem vinden in serene 
informatieboodschappen Dit is al
vast de blijvende verdienste van 
deze Algemeen-Nederlandse Stu-
dentenkongressen 

Kongres op zolder 

Zo'n kongressen blijken vooral 
de kracht van een mosterdzaadje 
te hebben. Het moet toegegeven 
worden dat ze op zichzelf — op 
het moment zelf — weinig om het 
lijf hebben, hoewel toespraken 
door hoogwaardigheidsbekle
ders op de affiche staan. Maar, 
als we terugblikken op de lange 
reeks studentenkongressen 
sinds 1910, dan liggen de politie
ke integratievruchten wel voor 
het rapen-

De kontakten tussen de studen
ten in Noord- en Zuid-Nederland 
dateren vanuit de tweede helft 
van de vorige eeuw. In 1879, 
verklaarde Albrecht Rodenbach 
in Leuven dat een scheiding tus
sen Noord en Zuid onaanvaard
baar was. Spoedig later vond de 
Stichting van het Algemeen Ne
derlands Verbond (ANV), in 1895, 
in veel universiteitssteden 
weerklank en werden verschil
lende studentenafdelingen opge
richt. 

KVHV-preses Erik Nobels: 

„Z?e kracht van 
menig mosterdzaadje 

/ / 

Dan volgden de door professor 
Mac Leod gestimuleerde weten
schappelijke studentenkongres
sen. Het was een nieuwe origine
le wijze om het kontakt tussen 
studenten uit Vlaanderen en uit 
Nederland te bevorderen. Maar, 
in die periode was er nog méér 
effektief resultaat: de kongres
sen waren een sereen, maar aku-
raat middel van propaganda voor 
de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit 

Tijdens een kongres in 1911 
kwam de befaamde professor 
Geyl in aanraking met de Vlaam
se Beweging, en hij heeft er 
sindsdien zijn scherpe kijk op 
verfi jnd. Achteraf was hij één van 
de grote bezielers van heel-Ne
derlandse samenspraak. Het eer
ste „Algemeen Nederlandsch 
Studentencongres" greep even
wel pas plaats op 29,30 en 31 ja
nuari 1910, in Antwerpen, ter ge
legenheid van de „Kwart-Eeuw
feesten van den Nederlandschen 
Studentenkring van het Hooger 
Handelsgesticht". 

Het belangrijkste historisch kon
gres greep evenwel in Leuven 
plaats in 1920. De stadsmagistra-
tuur weigerde elke medewerking; 
er werd zelfs geen zaalruimte 
geduld. De kongeswerkzaamhe-
den werden dan maar op een 
zolder gehouden, en dit studen
tenkongres ging dan ook de ge
schiedenis in als het zolderkon-
gres. Vier jaar later werd, alweer 
in Leuven, door de studenten 

geschiedenis geschreven. Ne
derlandse en Franse studenten 
raakten slaags, en student Albert 
Vallaeys werd daarbij ernstig ge
wond. Maar het studentenkon
gres bood deze gewelddadige 
boycot het hoofd en onder meer 
professor Geyl en Hendrik Bor-
ginon zorgden voor eminente en 
begeesterende toespraken. 

Uit de grensoverschrijdende stu-
dentenkontakten groeiden na
derhand onder meer politieke ge
sprekken over een Belgisch-Ne
derlands verdrag, en over de 
„kanalenkwestie". Ondanks de 
zware oorlogsperikelen bleek 
het opnieuw mogelijk (alweer in 
Leuven) de kongressentraditie 
herop te nemen. Maar in '61 bleek 
het entoesiasme — vooral in 
Nederlandse studentenkringen 
— danig bekoeld te zijn. 

KVHV-preses Erik Nobels: „Om
dat ik zelf student ben heb ik geen 
ruime ervaring met vroegere ge
lijkaardige kongressen Wél is het 
mijn indruk dat er allicht vandaag 
veel minder entoesiasme is voor 
dit soort bijeenkomsten dan tus
sen de twee wereldoorlogen Het 
IS begrijpelijk de studentenkon-
testaties is langs verschillende ka
nalen uitgedeind Er zijn verschil
lende instrumenten bij de hand 
gehaald om het jeugdige streven 
waar te maken 

Zo meen ik te moeten vaststellen 
dat dit 32ste studentenkongres in 
Brussel met meteen in de histori-

weinigen weten dat dit Algemeen-
Nederlands Studentenkongres dit 
weekend in Brussel plaatsgrijpt 
Misschien is deze negatieve erva
ring een goede wenk voor volgen
de jaren Uit verhalen en lektuur 
weet ik dat in de jaren '20 en '30 de 
studentenbeweging intenser be
trokken was bij dit soort manifes
taties Maar goed, het is een merk
waardige prestatie op zichzelf dat 
deze studentenkongressen op
nieuw een jaarlijkse traditie blijken 
te worden Dit kan alleen maar 
toegejuicht worden Onze Neder
landse vriend Bart Makken heeft 
hierbij als initiatiefnemer een uit
zonderlijke verdienste Na de defi
nitieve ondertekening van het 
langverwachte Taalunieverdrag 
en ook op het moment dat aan de 
gewesten in België schoorvoe

tend een stukje autonomie toege
kend wordt, IS het van geen klem 
belang dat de studentenbeweging 
hierop inpikt, zich terzake bezint, 
en zélf in de komende jaren met 
jonge ideeën uitpakt Maar OK, ik 
geef het toe, de manifestatie in 
Brussel is misschien dit keer té 
weinig kongres én te weinig stu
dentenkongres Wat niet weg
neemt dat de eminente sprekers 
het beluisteren waard zullen zijn, 
vooral voor onze Nederlandse 
vrienden" 

— Zal bij dit alles ook nog het 
streven van de Vlaamse gemeen
schap naar een volwaardige au
tonome staat (al dan niet deel
staat) ter sprake komen? 

Erik Nobels: „Ik vrees te moeten 
vaststellen dat de gedachte van 
de Vlaamse staat in Nederland, 
maar ook bij ons in Vlaanderen, 
nog enorm veel mensen onbewo
gen laat Maar we blijven aan de 
weg timmeren Dit studentenkon
gres IS slechts één aktie-element 
We hopen dat het in de toekomst 
nog beter (politiek) uitgespeeld 
wordt Want ik geef toe dat er met 
alleen zinnige kritiek is (zoals u ze 
aanbrengt) op het feit dat de be
langrijkste kongresdag vooral 
door kateder-toespraken gevuld 
wordt, maar dat bovendien ook de 
Vlaamsnationale stem hierbij nau
welijks gelegenheid tot ruchtbaar
heid krijgt Dat is een gemis Noch
tans meen ik dat we er goed aan 
doen de traditie van deze Alge
meen-Nederlandse studentenkon
gressen herop te nemen" 

Geens, Claes... 
en Zjef 

„Wie Interesse heeft voor toe
spraken van minister Geens, mi
nister Claes, voorzitter Rik Boel 
van de Vlaamse Raad, voorzitter 
Hugo Weckx van de Brusselse 
NCC-kommissie, onderwijsmi
nister Pais van Nederland, rektor 
Brugmans van het Europakollege 
en ANSV-voorzitter Bart Makken 
kan vanaf lOu. 30, zaterdag, te
recht in het Paleis der Acade
miën, Hertogstraat 1 in Brussel. 
Zaterdagavond is er ontvangst in 
het Brussels stadhuis, een diner 
In het Astoria-hotel, en een op
treden van de niet-akademische 
Zjef Vanuytsel. Zondagvoormid
dag wordt de film „Max Have
laar" gedraaid, en in de namiddag 
houdt regisseur Fons Radema
kers een uiteenzetting. 

(Het sekretariaat van het ANSV is 
gevestigd in de Lange Smeestraat 3 
te Utrecht 3511 PS en heeft telefoon
nummer 00-31-30-32.22.49. Op de val
reep kan eventueel ook nog kontakt 
genomen worden met het KVHV-
Leuven, tel. 016-2Z90.98). 
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