
„ en bovendien heeft de regering van het 
Waalse gewest laten weten, dat zij de sleu
tel op de poort van de Antwerpse haven in 
handen heeft, en hem slechts ter beschik
king zal stellen tegen kontante en ruim-
schootse betaling. Geen waterverdragen 
met Nederland zonder Waalse instemming. 
- en bovendien was de Senaatskommissie 
voor de staatshervorming nu ook al aan het 
overwegen, haar tempo te bespoedigen en 
haar werkzaamheden over het weekend 
voort te zetten in de Waalse negorij Mas-
nuy-St.-Jean. Kwestie van de PS- en FDF-ei-
sen ti jdig in te willigen. 
_ en bovendien zou een Vlaams sociaal 
overleg vri j spoedig naar oplossingen en re
sultaten lelden, daar waar we nu mee weg
zinken in het drijfzand van het Belgisch 
overleg. 

— ^ 



se trouve la violence et Ie non-respect 
de la loi» (Journal d'Aubel van 
24/10/79). 
Limburgse instanties lieten verstaan 
dat van uit Limburg het voorstel 
kw/am om de TAK-bussen aan de 
grensposten van Vroenhoven en 
Veldwezelt tegen te houden. Ven
nootschap Gramme en Happart wou 
daar met van weten: de TAK-mensen 
moesten in Voeren zelf een ramme
ling krijgen. 
Voerenaars, getuigen van de rellen op 
het kerkplein van 's-Gravenvoeren, 
vertelden me dat de rijkswacht-
majoor het TAK-bestand schond on
der protest van eigen officieren «Or-
dre militaire» schreeuwde de majoor 
en de gendarmen moesten «a la Hap
part» knuppelen 

Geburen van «de drukker uit Battice» 
verklapten aan mijn vrienden uit Ver-
viers dat J. Happart en J -L. Xhonnen-
se nu en dan op bezoek komen bij 
Gramme. 
Moet zo'n minister het niet afstap-

OVER NEOFASCISME 
Ik ga hier niet veel woorden verspillen 
aan die motie van sommige Franstali-
gen, die voortdurend de oude versle
ten slogan «neofascisme» bovenhalen. 
Ze zouden beter — die zogenaamde 
vaderlanders van Wallonië — eens kij
ken naar hun eigen vuile was, dan zich 
nog te bemoeien en te bekommeren 
over onze Vlaamse Oud-Strijders '14-
'18. Ik ben niet haatdragend, maar ik 
zeg nog eens: handen af van onze 
Vlaamse broeders, die met honderden 
in de bitterste ellende voor Vlaanderen 
zijn gesneuveld. Na zo vele jaren ons 
het spelletje willen opdringen dat wij 
neofacisten zijn, en ons willen verbie
den de beste onzer broeders na hun 
dood te eren, Staf De Clercq, b.v. zijn 
we beu. Wij zijn allen oud geworden, 
vergrijsd in de strijd voor een zelfstan
dig Vlaanderen, maar ons hart Is nog 
jong gebleven. Wij zijn geen neofascis
ten. Wij zijn Vlamingen uit één stuk en 
daar zijn wij fier op! 

A.D.K., Oostende 

NOSTRA MAXIMA CULPA 
Na het boek van van Haegendoren, 
na de röntgenfoto van de KUL, weet 
stilaan wel iedereen dat de logge, 
overladen landskar getrokken wordt 
door het vooralsnog gezonde sterke 
Vlaamse trekpaard. 
Wat de KUL-ekonomisten nog niet in 
cijfers hebben ontleed zijn de massa
le beleggingen zuidwaarts van de 
hoofdzakelijk in Vlaanderen aangezo
gen spaargelden door de unitaire 
Brusselse overheidsgeldzuigers als 
daar zijn: Gemeentekrediet Krediet 
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aan de Nijverheid, ASLK, Beroeps
krediet en Landbouwkrediet. Enkele 
groepen uit het nabije verleden: voor 
Gemeentekrediet het negatieve Man-
hattan-Cudellcenter; voor N M K N de 
failliete Brasserie de Ghlin; voor 
ASLK Acec te Charleroi... 
Als nu blijkt dat de verfransing van 
Brussel grotendeels te wijten is aan 
de overkoncentratie van allerlei dien
sten — zo overheid als privé — waar
door vooral Franstalige kaders wor
den aangelokt die zich vestigen van 
Wezembeek tot Dilbeek, is het verder 
onduldbaar dat Vlaamse spaarders 
hun zuurgespaarde duiten blijven toe
vertrouwen aan het vijandige Bruxel-
les, waardoor ze tweemaal worden 
gestraft. Primo doordat muntontwaar-
ding en belasting op intresten deze 
laatsten opslokken en secundo door
dat hun spaargelden voor het groot
ste deel vlaamsvijandig worden ver
kwis t 

Om de haverklap lezen wij jammer
klachten vanwege enerzijds de 
Vlaamse Bond van ASLK-bedienden 
en anderzijds vanwege hun frankofo-
ne kollega's over de voor elk zo nade
lige taalkaders in hun unitaire instel
ling. Voor bepaalde instellingen; 
Gemeentekrediet NMKN, Sabena, 
NMBS enz., zijn er wellicht niet eens 
taalkaders wat vooral aan de top voor 
Vlaanderen nadelig uitkomt 
Laat ons derhalve onmiddellijk verti-
kale splitsing eisen van deze over
heidsgeldzuigers en overplaatsing 
naar Namur en Mechelen, of elders in 
Zuid en Noord; hetgeen alleen maar 
voordelen geeft voor Wallonië en 
voor Vlaanderen. 

Vermits bovendien Bruxelles hoogno
dig moet verslanken om zijn rol keurig 
te kunnen spelen van hoofdstad van 
een drietalig land en van Coeur de 
l'Europe, is iedereen met deze ver-
slanking gebaat tenzij dan... V D B / A n -
toinette en hun aanhang en de 19 po
tentaten die dan minder belasting 
kunnen heffen op wedden en lonen 
van Waals en Vlaams personeel nu in 
hun regio tewerkgesteld. 
Met het voorbeeld van de KUL-split-
sing voor ogen, en desnoods zoals 
toen, zonder... en tegen de politiekers, 
kunnen wij Vlaamse spaarders dit 
doordrukken, als alle drukkingsgroe-
pen en opiniemakers op deze zelfde 
spijkers onophoudend hameren. 
Onder dreiging met massale boycot 
moet Brussel, dat onze spaargelden 
nodig heeft deze verdubbeling door
voeren. 

Als dan de politiekers op hun beurt 
het Phihppart-wetsvoorstel eindelijk 
«zouden willen» verwerkelijken wordt 
Brussel — ook onze stad — opnieuw 
gezond tweetalig. 

F.V., Kampenhout 

VEEG UIT 
DE PAN 

Lezer M D G uit Oudenaarde (WIJ van 
8 november) is blijkbaar ontzet dat de 
VU aan de Voer-historie meedoet. 
Waarschijnlijk vindt hij de geterrori-
zeerde Voerenaars niet belangnjk ge
noeg en vergeet hij dat ieder volk dat 
een greintje zelfrespekt bezit bereid is 
te vechten voor het behoud van zijn 
grondgebied. 
Een lakse houding zoals die van 

M.D.G. heeft de Franstaligen die dan 
wel willen vechten, maar dan voor te 
veroveren wat niet van hen is, al veel 
baat bijgebracht Voeren, Komen, 
Brussel: het is één strijd, en er gaat 
een golf van entoesiasme door Vlaan
deren, nu de Volksunie deze strijd met
terdaad terug wenst mee te voeren. 
Wat trouwens als nationalistische par
tij haar eerste plicht is. 
M.D.G. ziet één lichtpunt: de VUJO 
heeft, zoals het goede progressieven 
betaamt de V M O een veeg uit de pan 
gegeven. Waarom ze dat hoognodig 
moest doen blijft een raadsel. Niet om 
op een goed blaadje te staan met de 
Vlaamse Voerenaars, want die dragen 
de V M O op de handen. Meedoen met 
de anti-Vlaamse opinie die om takti-
sche redenen de V M O opblaast tot 
een gevaarlijke pnvé-militie is kinder
lijk, gevaarlijk nestbevuilen. Iedereen 
die de V M O echt kent weet dat het 
weliswaar een aktiegroep is met eigen 
gelaat met rechtse sympatieën, maar 
op geen enkel ogenblik in haar lang be
staan het etiket pnvé-militie verdient 

H.V., Wilrijk 

SAMENWERKENDE 
VOER-VENNOOTSCHAP 

Dat minister Gramme en bendeleider 
Happart mekaar goed verstaan, wis
ten we reeds na de ontmoeting met 
Boudewijn. De TAK-betoging in Voe
ren maakte dat duidelijker. 
Vrienden uit Aubel meldden me wat 
aldaar uit goede bron vernomen 
werd: vóór 18 oktober vroegen leden 
van het Gramme-kabinet aan Happart 
op 21 oktober in Voeren niet te beto
gen en geen rellen uit te lokken. De 
minister zou er zelf voor zorgen dat 
Vlamingen, die tot Voeren doordron
gen, afgeranseld werden. Braaf blij
ven was beter, zo kon men van Hap
part en konsoorten zeggen: «qu'ils 
ont bien respecté l'ordre de non-mani-
festation et qu'on verra de quel cóté 

pen ; 
J.G., Tongeren 

WAARDE LEUKERD... 

Goed, goed wees maar op uw ge
mak zo subjektief als u maar wilt in uw 
nieuwe rubriek «De Grabbelton» Ik 
verheug me er op en zal iedere week 
naar de ton uitkijken 

En wees gerust, dat ik me niet ver
plicht of zelfs gedwongen zal voelen te 
kijken naar de programma's die u aan
prijst Misschien hebben we wel de
zelfde keus, wie weet? 

Hee, hee, u spreekt van de voorbije 
stakingen! Nu moet u de mensen niet 
voor de gek houden in uw joernalistie-
ke zucht om bij de tijd te zijn en daar
voor te vroeg voorbij te hollen! Het 
was zeker een vrome wens van u? 

Waarde Gh. H., ik verwacht non-
konformistische uitlatingen van u en 
wens u veel bijval! 

Mevr E.D., Koekelberg 

enbare boekerijen, waarom zou u er 
dan niet op aandringen dat ook uw bi-
blioteek die boeken aanschaft. 

J.V.D, St.-Martens-Latem 

SCHIET NIET OP 
DE PIANIST 

VUJO heeft het nodig geacht ook zijn 
duit te doen in het zakje van de hetze 
tegen de VMO. Eenieder heeft het 
recht die beweging sympatiek of anti-
patiek te vinden Waarheid echter is, 
dat zij steeds vooraan staan in Vlaam
se betogingen waar er klappen te in-
kasseren zijn. Met de gevechten tegen 
de rijkswacht in Voeren hebben zij 
weinig uitstaans. De bezetting van het 
gemeentehuis gebeurde vooraleer de 
betogers aanwezig waren Zij zijn aan
stonds aangehouden en netjes in de 
gevangenis van Tongeren opgesloten. 
Degenen die de kastanjes uit het vuur 
halen in de rug schieten is niet zeer 
moedig. Over de terreurbenden van 
Happart geen woord. Ook met over Le 
Bellier van Antoinette die Vlaamse 
scholen vernielt en eigendommen met 
hakenkruisen besmeurt Zijn dit soms 
geen privé-miliciens? Die fascistische 
benden worden steeds beschermd? 
De V M O alleen moet hangen. 

F.W., Brussel 

150 JAAR BELGIË 

Enkele boeken, die ieder «Wij»-lezer en 
Vü-l id zich kan aanschaffen, om 150 
jaar België op hun manier te vieren. 
«Het geld der Vlamingen» door dr. M. 
van Haegendoren (oud VU-senator) -
Davidsfonds, 1978. 
«Vlaanderen en het militair politiek be
leid in België tussen de twee wereld
oorlogen» (door dr. G. Provoost) Da
vidsfonds, 1979, 495 fr 
«CSeel en zwart van de driekleur (150 
jaar België)» dr. M. van Haegendoren. 
DAP-Davidsfonds. 1979. 

«Face au mur door Filip de Pillecijn 
(Herinneringen aan mijn leven in de 
Belgische cellen)». De Klauwaert, 295 
fr. gebonden, 255 fr. paperback, 1979-
'80. 
«Verbrechen an Deutschen... Die Op-
fer im Osten. Endlich die Wahrhei t die 
Bonn verscheigt (8 D M - Wilfried 
Ahrens, Amselweg 6,8029 Sauerluch -
Arget - Duitsland). 
Indien u lezer bent van een onzer op-

VOOR WANNEER? 

Tevergeefs kijk ik uit naar akties van 
het Anti-Egmontkomitee. Deze Vlaam
se verenigingen hebben in de tijd gans 
Vlaanderen plat gelopen om spreek
beurten te houden om de Volksunie 
eens duchtig op zijn plaats te zetten. 

Zij zouden nu eens de goede richting 
aanwijzen. Dat ze daarmee de hele 
Vlaamse beweging uiteen getrokken 
hebtsen, kan hen waarschijnlijk niet de
ren, als ze maar hun doel bereikten en 
was dat niet de macht van de snel op
geklommen Volksunie te breken? 
Want hun voornaam is Vlaams, maar 
hun familienaam is CVPVV. 

Maar nu het beslissend ogenblik geko
men is voor Vlaanderen, nu men in Ko
men de Vlamingen met geweld dwingt 
hun handtekeningen terug in te trek
ken zodat er daar geen Vlaamse 
school komt en de verfransing binnen 
korte tijd een voldongen feit zal zijn, nu 
men in de Voer onze duurgekochte 
grond voor de tweede maal wil ontne
men, nu Vlaanderen ieder jaar voor 
tientallen miljarden ontstolen wo rd t nu 
zwijgen die mensen als een graf. Om 
wanneer het in hun kraam past terug 
aan de klaagmuur te gaan jammeren 
dat de Volksunie toch zo weinig doet 
voor Vlaanderen. 

Maar het was toch weer de Volksunie 
samen met de V M O en TAK die de 
moed hadden Vlaamse rechten in de 
Voer te gaan verdedigen en zich door 
de beschermers van dit land te laten 
neerslaan alsof het razenden waren. 
Wat is het prettig in Vlaanderen een 
moedige daad te stellen. Elke moedige 
daad betekent verlies aan aanhang en 
genegenheid. Het is met de Vlaamse 
beweging zoals met de processie van 
Echternach, drie stappen vooruit en 
één achteruit. 

J.V.P., Blankenberge 

A ^ ^ . 
INTERVIEW MET STAATSSEKRETARIS 
LYDIA DE PAUW 
en verder in dit nummer • 

CVP-staat 
Een term die kontroverses oproept. Zes joernalisten bekijken „de CVP-staat in 
al zijn facetten. De analyses wijzen uit dat politiek, ook die van de CVP, veeleer 
een kwestie is van macht dan van ideologie. 
FDF-Bmssel . ^ . . 
Tot 25 november loopt er in het Brusselse Paleis der Academiën een tentoon
stelling over duizend jaar Franse kuituur in Brussel". Een initiatief waar FDF-
staatssekretaris Persoons achter staat. Johan Struye haalt voorbeelden aan 
van flagrante stukjes geschiedkundige vervalsing, en schetst de Franse aanwe
zigheid midden de negentiende eeuw, zoals ze verzwegen wordt. 
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Het niet-probleem Komen 
Schrijven over Komen? Op het ogenblik dat 
het sociaal overleg explodeert? Waardoor 
de pijlers onder onze welvaart nog maa r 
eens wankeler worden? Op het ogenblik dat 
het Westeuropees beraad over de installatie 
van atoomraketten is begonnen? 
Tegenover de hele reeks angstaanjagende 
problemen die zich stellen in deze krisistijd, 
aan het eind van de zeventiger jaren, is Ko
men inderdaad een niet-probleem. Precies 
omdat het een niet-probleem is, moet er te
rug over geschreven worden. Dat wij een 
hoofdartikel wijden aan een niet-probleem, 
is daarbij niet relevant. Relevant is, dat in 
het jaar 1979 de gebundelde energie van het 
Vlaamse volk niet eens volstaat om te belet
ten dat een niet-probleem een probleem 
wordt. 
De Raad van State heeft het deze week zwart 
op wit bevestigd: de Vlaamse school te Ko
men hoefde helemaal geen probleem te zijn. 
Er was geen enkel wettelijk bezwaar om ze 
gewoonweg op te richten. Nu zijn wij hoege
naamd geen f etisjisten van de Raad van Sta
te, er was heus geen advies nodig van een 
stel oubollige heren met pijpekruUenprui-
ken. Aan Vlaamse kant heeft men van meet 
af aan de wet behoorlijk geïnterpreteerd. Al
leen heeft de moed ontbroken en de wil om 
deze juiste interpretatie om te zetten in de 
enig-juiste politieke beslissing: de tijdige op
richting van de Vlaamse school. 
Schrijven over Komen? Dit niet-probleem is 
als het ware de toetssteen van de Vlaamse 

onmacht anno 1979. Zopas nog hebben 450 
leerkrachten uit de Antwerpse omgeving de 
oprichting van de school geëist. Het Vlaams 
papier dat besteed werd aan moties over Ko
men, protesten tegen Komen, eisen aangaan
de Komen moet al een lint vormen dat lan
ger is dan de afstand van de Brusselse Wet
straat n a a r het Komense Marktplein. Op een 
najaarszaterdag zijn we met honderden van 
Wervik n a a r Komen gemarcheerd. En we 
zijn er zowaar in geslaagd, terug te komen 
met een betoger die een rijkswachtkogel in 
zijn lijf had. Wij hebben ons wekenlang moe
ten gedragen, wij de demokratische meer
derheid in dit land, hebben ons wekenlang 
moeten gedragen als waren wij een troep 
machteloze negers in het diepste zuiden van 
de Verenigde Staten, vijftig jaar geleden. 

Plakkaatjes en traktaatjes uitdragen, affi
ches plakken, ons de keel schor schreeuwen, 
de zolen onder onze schoenen verslijten. Om
dat een niet-probleem een probleem wordt 
van zodra het zich stelt aan Vlaamse kant. 

En alles boter aan de galg, een drol die nu 
uiteindelijk verpakt wordt in het papier van 
het arrest van de Raad van State. 
Vlaamse onmacht anno 1979! Over enkele 
weken lopen 1979 en meteen de zeventiger ja
ren ten einde. De Vlaamse onmacht in de ze
ventiger jaren, aan de vooravond van 150 
jaar België, is vooral de onmacht en de onwil 
van Vlaanderens grootste partij, de CVP. De 
zeventiger jaren zijn de jaren van de CVP. Ze 

begonnen met de aanvaarding door de CVP 
van de rampzalige grendelgrondwet: ont
krachting van de Vlaamse meerderheid, in
schrijving van de drieledige gewestvorming. 

Vandaag, tien jaar later, staan we nog geen 
stap verder. In h a a r ongeduld om het immo
bilisme en de Vlaamse onmacht te doorbre
ken heeft Volksunie meegewerkt aan Eg-
mont. Gebiologeerd door de noodzaak om 
eindelijk, eindelijk de Vlaamse Staat af te 
dwingen. Zij is daarbij mislukt. Omdat zij 
zich met h a a r en huid had overgeleverd aan 
de handtekeningschenders en de gegeven-
woordverkrachters van de CVP. Zij is daar
voor afgestraft. Omdat zij zich, in h a a r onge
duld, verwijderd had van de levende stro
men in de Vlaamse beweging. 

Ongestraft, onverzwakt, van verkiezing tot 
verkiezing beloond ondanks h a a r trouwe
loosheid en h a a r gebrek aan ruggegraat, 
speelt de CVP vandaag terug h a a r spel van 
de zeventiger jaren: regeringen maken en 
afmaken, zich schijnheilig tooien met de 
kleuren van de Vlaamse leeuw, het spraak
gebruik van de Vlaamse beweging schaam
teloos in de mond nemen. En er zich lamme-
nadig bij neerleggen dat, op hoog gezag van 
de Waalse voogden, het niet-probleem Ko
men een onopgelost probleem wordt. Zolang 
Vlaanderen zich laat biologeren door de 
sf inks van de Tweekerkenstraat, zal het niet 
uit de woestijn geraken! 

tvo 

REGERING FAALT BIJ DIAGNOSE VOOR GENEZINGSPROCES 

Het mes in de gezondheidssektor 
Nog vooraleer de leden van Kamer en 
Senaat de programmawet van de rege-
ring-Martens deze week ten huize be
steld kregen, werden de parlementsle
den alom bestookt met vragen (over
wegend In de pers) over spookmil jar-
den die de aangekondigde besparingen 
in de gezondheidssektor op zijn minst 
twijfelachtig, zoniet ongeloofwaardig, 
maken. 
Een trits regeringsmaatregelen zullen 
hoe dan ook pijn doen, niet in het 
minst bij de minstbegoeden en de so
ciaal-zwakkeren van onze gemeen
schap. Maar als dat «pijn-doen» van 
aard zou zijn om op korte termijn in de 
gezondheidssektor orde op zaken te 
stellen dan zou menig burger (vooral 
de patiënten) nog geneigd zijn om de 
zure pil hoe dan ook door te slikken. 
Evenwel bli jkt reeds uit gezondheids
analyses van de regeringsterapieën dat 
uiteindelijk de maatschappelijke pijnen 
hoegenaamd niet verzacht worden. 
Het is er de regering uitsluitend om te 
doen haar eigen acute miserie draag
lijk te maken. 

Want we blijven toch bij die merkvi/aardige 
vaststelling dat de farmaceutische sektor 
slechts precies één derde zal moeten op
brengen van het besparingsoffer dat 
wordt opgelegd aan de zieken «met voor
keurregeling», de zogeheten WIGW's: we
duwen, invaliden, gehandicapten, en we
zen... 
Verre van ons om de apotekers als profijti-
ge pillendraaiers met de vinger te wijzen' 
De «aanpassing van de winstmarge van de 
farmaceutische sektor» is (begroot op iets 
meer dan 300 miljoen frank bezuiniging) 
toch wel een stille wenk in de richting van 
de farmaceutische industrie dat de ge
neesmiddelenproducenten geen zware 
hakbijl van de overheid voor hun deur hoe
ven te vrezen 
Om maar één heilig huisje aan te stippen. 
Er zijn er zo nog enorm veel. De overheid 
denkt wél bedeesd aan vrijwillige inschrij
ving van patiënten bij een hulsarts, maar ze 
blijft terzake biezonder terughoudend. Bij 

andere aangekondigde maatregelen moet 
het duidelijk zijn dat elke onzachte kon-
frontatie met artsensyndikaten voorop 
staat. 
Bij het overlopen van het lijstje besparings
regelingen in de gezondheidssektor 
springt het met weinig in het oog dat het er 
om te doen is het geld te rapen waar het 
het gemakkelijkst te rapen valt: Bij de pa
tiënten via gewijzigde terugbetalingsrege
ling, door de rekening te prezenteren van
af de eerste dag hospitalisatie, door verho
ging van het «remgeld» als een huisarts op 
bezoek komt, door de rechthebbenden 
van een voorkeurbehandeling (WIGW's) 
met strenger inspektie te bedenken, door 
de gepensioneerden dwingend uit te nodi
gen een gezondheidsbijdrage te betalen, 
door de bijdragen van de zelfstandigen te 
verhogen... 
Er zijn nog andere maatregelen, maar het 
IS vooral de medische klant, de patiënt, die 
geviseerd wordt 
Trouwens, omtrent de andere zogenaam
de saneringsmaatregelen (zoals verminde
ring van administratiekosten van zieken
fondsen, en aanpassing van het aantal zie
kenhuisbedden aan de reële behoeften) 
moet nog gewacht worden op «uitwerking 
van zus en zoveel modaliteiten» terwijl de 

maatregelen in hoofde van de patiënten 
pasklaar geformuleerd werden... 

Met de patiënt door financiële penalisatie 
te wijzen op zijn overmatige konsumptie 
van medische diensten is men evenwel 
nog bijlange niet toe aan maatschappelijke 
sanering. 
Daarvoor zijn er nog zoveel andere katten 
te geselen. 

En, eens te meer, is het wachten op de 
houding die de dokterssyndikaten zullen 
aannemen, én vooral op de doorzettings
kracht die de regering dan zal dienen te 
betonen. 

Maar goed, afgezien van het pokerspel, 
met miljarden gemeenschapsgeld als inzet 
en met uiteindelijk de toekomst van onze 
gezondheidszorg voor ogen, geeft de re
gering nu reeds blijk van een al te gemak
zuchtige houding: Er wordt wat gedokterd 
hier en daar, maar de kwaal wordt niet met 
passende middelen bestreden. 
Zo IS er vooralsnog niets voorzien om de 
files voor de wachtzalen van geneesheren-
specialisten drastisch uit te dunnen en de 
inbreng van de huisarts te herwaarderen. 
Er IS wél de intentie om «de betrokken ge
sprekspartners» te raadplegen over de 
mogelijke modaliteiten... 

• ,!tói ...%\ 

Ook wordt er reeds geruime tijd op het mi
nisterie van volksgezondheid, en door mi
nister Luk D'Hoore zelf, het belang onder
streept van thuisverzorging, maar in de sa
neringsvoorstellen van de regering is er 
ter zake weinig efficients te merken. 
Van een ingrijpende heroriëntering van het 
gezondheidsbeleid is geen sprake. 
Het pleit voorde «Wetenschappelijke Ver
eniging van Vlaamse Huisartsen» dat zij 
uitgerekend op dit kiese moment, vorige 
zondag, de Vlaamse gemeenschap heeft 
toegelicht aan welke chronische kwaal wij 
dan wel lijden en hoe we onszelf pijn kun
nen doen om het genezingsproces op 
gang te brengen. 

Voorzitter dokter Tonny Swinnen verdui
delijkte in een interview tal van voorstellen 
die elders in «WIJ» worden afgedrukt 
Precies omdat we omzeggens geen enkel 
van deze doktersvoorstellen terugvinden 
in de programmawet van de regering (ten
zij de voorzichtige verklaringen over «pa-
tiénteninschrijving» en verhoging van rem
geld bij rechtstreekse specialisten-konsul-
tatie) komt het ons voor dat de vorige zon
dag geformuleerde dertiende resolutie van 
de Vereniging van Vlaamse Huisartsen 
door de minister van Volksgezondheid met 
zonder meer kan weggewuifd worden: Bij 
de hervorming van de gezondheidszorg 
willen deze Vlaamse huisartsen niet alleen 
een kapittel in het politiek koor, maar ook 
nog een plaatsje aan de medische onder
handelingstafel 

(Eén voorbeeld: Er is de intentie van de 
wetenschappelijke vereniging van huisart
sen om een codex voor geneesmiddelen
voorschriften op te stellen; het duurste ge
neesmiddel is geenszins steeds het beste. 
Wat voor een kostenbesparing kan alleen 
al met deze ene maatregel bereikt wor
den.) 
Algemeen gesteld is het er de betrokken 
Vlaamse huisartsen om te doen het mes te 
zetten in al te veelvuldig gebruik van hy
permoderne medische snufjes Dit soort 
overkonsumptie van gezondheidszorgen 
pakt de regering evenwel slechts met lan
ge vingers aan... (hds) 
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de week van Gej 

Louis Davids... 
De Vlaamse pers heeft ruime 
aandacht besteed aan het 
vraaggesprek in «Wij» van vori
ge week met Louis Davids, 
hoofdredakteur van het Bel
gisch-Israëlisch Weekblad, 
naar aanleiding van het kwart
eeuwfeest van deze publikatie. 

Vooral de vanuit zijn standpunt 
uiterst delikate en zeer moedi
ge verklaring van de heer Da
vids inzake amnestie werd 
daarbij uitvoerig geciteerd, zo
wel in de radio als in een aantal 
Vlaamse dagbladen. 

Inmiddels is vorige week vri j 
dag het speciale jubileumnum
mer van het Belgisch-Israëli
t isch Weekblad verschenen. 

Het is een kanjer van 52 bladzij
den, formaat ongeveer zoals 
dat van «Wij», geworden. 

... en zijn weekblad 
Dit jubileumnummer is in ver
schillende opzichten merk
waardig. Het logenstraft de 
pessimistische verwachtingen 
van velen een kwarteeuw gele
den, bij de geboorte van het 
blad. 

Het is een merkwaardig doku-
ment, ook voor de Vlaamse be
weging. Het hoofdartikel staat 
ronduit in het teken van de 
Joods-Vlaamse verstandhou
ding en vriendschap. De gele-
genheidsbijdrage van Vic An-
ciaux, naast deze van de drie 
overige Vlaamse parti jvoorzit

ters, weze hier volledigheids
halve vernoemd. Daarnaast zijn 
er tal van bijdragen die recht
streeks of onrechtstreeks ver
band houden met de Vlaamse 
beweging. Dr J. Theuwissen 
van de Interprovinciale Kultuur-
raad schrijft over de Neder
landse Taal en Kuituur in het 
blad. De oude maar nog steeds 
aktieve Joodse flamingant 
Nico Gumburg handelt over in
tegratie zonder assimilatie. Ger 
Schmook wijdt een artikel aan 
de Joden en de Vlaamse Evolu
tie, terwijl Standaard-kultuurre-
dakteur Guido Van Hoof de 
Vlaamse Emancipatie en het 
Belgisch Israëlitisch Weekblad 
behandelt. 
In een artikel van Sylvain 
Brachfeld over voormalige Ant

werpenaren in Israël vonden 
we een verwijzing naar Arthur 
Majerczyk, die in het aktivisme 
stond, die schreef in «De Noor-
derklok» en het Vlaams-natio
naal dagblad «De Schelde» en 
die van Borms een getekende 
houtsnede met diens portret 
kreeg, werk van Frans Mase-
reel. 

«Demokratische 
opvattingen» 
Een half dozijn Waalse parle
mentsleden — één per parti j — 
hebben een wetsvoorstel neer
gelegd waarbij de Kamer ver
zocht wordt, de deelneming van 
haar leden aan neo-fascistl-
sche of ondemokratische mani
festaties te beletten of te laken. 

Dit gebeurde naar aanleiding 
van de herdenking van Staf De 
Clercq te Asse en te Dilbeek. 
Ten eerste moeien die Walen 
zich met dingen die hen geen 
barst aangaan: wat in de 
Vlaamse gemeenschap ge
beurt, IS een zaak van de 
Vlaamse gemeenschap. Ten 
tweede zal zelfs de meest krit i
sche waarnemer in Vlaanderen 
het niet in zijn hoofd halen, de 
herdenking van de gewezen 
VNV-leider af te doen als een 
neo-fascistische manifestatie 
En ten derde verbaast de be
kommernis van minstens éen 
van de ondertekenaars over de 
«demokratische opvattingen 
van de meerderheid van de be
volking» ons geen klein beetje-
de kommunist Levaux, die we 
met plezier zijn opvatting en de 
vri jheid om ze te verdedigen 
gunnen, is terzake niet de best 
geplaatste-

Marnix Gijsen 
en Brussel 
In «Kunst en Kultuuragenda» 
schrijft de Vlaamse auteur Mar
nix Gijsen op de hem eigen zer
pe en heldere wijze een artikel 
dat niet mals is voor Brussel en 
de francofone Brusselaars. Gi j
sen zegt dat er helemaal geen 
reden is om Brussel «geren te 
zien». Hij citeert Karel Van de 
Oever. «Brussel, dat is de laffe 
daad tegen mijn ziel, mijn hart, 
mijn kracht- en «Eens zullen 
klokken anders luiden, eens 
waait over t volk een andere 
vaan. Eens weet het Franse en 
Belgische Zuiden dat de Vla
ming, de Vlaming is opge
staan» 

Het artikel van Marnix Gijsen 
eindigt als volgt: «U zult mij 
vragen waarom woont u er 
dan? Het antwoord luidt- omdat 
ik dertig jaar in den vreemde 
heb gewoond en omdat ik in 
Brussel ook vreemd ben». 

VU op TV 
Vanavond om 19u. 15 kunt u 
een Vlaams-nationaal stand
punt zien op BRT 1. 
Het tema: «Gehandicapten
z o r g , een maatschappelijk pro
bleem» met o.m. Nelly Maes, 
Jef Maton en vele anderen. 
Dit Vlaams-nationaal standpunt 
is een verwezenlijking van het 
Vlaams pers-, radio- en tv-insti-
luut (VPRTI). 

(iBorms en C î; 
De leden van het plaatselijk Humanistisch Verbond van De Pinte hebben tijdens het 
voorbije weekeinde gedemonstreerd tegen een Bormstentoonstelling in die gemeen
te, onder het motto 'halt aan het neo-fascisme, neen aan Borms en co» 
Nu ligt De Pinte met ver van Zevergem De plaatselijke afdeling is met het hele Huma
nistisch Verbond en het Humanistisch Verbond is met de hele vrijzinnigheid in Vlaan
deren We zouden de rel dan ook onvermeld kunnen laten, ware het niet dat zij getuigt 
van twee dingen Ten eerste van een toenemend kollektief geheugenverlies Als dat 
het gevolg is van een steeds gebrekkiger wordend geschiedenisonderwijs, dan moet 
daar nodig wat aan gedaan worden'En ten tweede van een toenemende onverdraag 
zaamheid blijk wordt gegeven door mensen die "menen, als humanisten onze stem te 
moeten verheffen» 

Indien men alle vrijzinnige medestrijders van Borms en alle humanisten die — over ie
dere partijgrens heen — op de een of andere wijze hun waardering voor Borms heb
ben uitgesproken, op een rijtje moest zetten, dan zou het gemeenteplein van De Pinte 
bij manier van spreken uit zijn voegen barsten 
Men kan grif aanvaarden dat met iedereen de verering deelt die wij, Vlaams-nationalis
ten, hebben voor Borms Het zou met opgaan dat slechts zij die een eksamen in de 
Bormsologie hebben afgelegd, beschouwd worden als betrouwbare en volwaardige 
Vlamingen Men heeft volkomen het recht om de diensten en de ondiensten die 
Borms al dan met zou bewezen hebben aan wie of wat dan ook, nauwkeurig te wegen 
op schaal van de strenge en objektieve geschiedvorsing 
f(/laar niemand, memand, letterlijk memand die ook maar halvelings de geschiedenis 
van het straks 150 jaar oude België en van de Vlaamse beweging kent, zal het met 
goed fatsoen in zijn hoofd halen om tegen Borms een humanistische stem te verhef
fen 
August Borms was de levend geworden verdraagzaamheid en het vlees geworden 
begrip Misschien is dat zelfs zijn zwakte geweest Dat hij na zijn vrijlating in 1929 ei

genlijk nooit meer een leidende rol heeft gespeeld is vooral het gevolg van het feit, dat 
hij zich met thuis voelde in kleine en grote partijtegenstellingen Zijn spreekwoordelij
ke verdraagzaamheid en zijn grootmeesterlijk begrip werden soms gebruikt en mis
bruikt zonder dat hij het zag of wilde Van zichzelf had hij ooit gezegd dat hij geen poli
tieker wilde zijn, maar iemand die wil getuigen 
Dat IS dan echter ook zijn grote sterkte geweest Alles wat in Vlaanderen sinds een 
halve eeuw moeizaam en met veel strijd wordt veroverd en afgedwongen, staat ei
genlijk vandaag nog steeds in het teken van het grote fanaal van 9 december 1928 
Op die datum haalde de door België ter dood veroordeelde en nog altijd opgesloten 
aktivist August Borms in de tussentijdse verkiezing voor een Kamerzetel te Antwer
pen 83 000 voorkeurstemmen, tegen 44 000 voor de liberale patriot Baelde bij 53 000 
blanco-stemmen Dit grootse politieke moment voor de Vlaamse beweging en voor 
héél Vlaanderen is slechts mogelijk geweest omdat Borms inderdaad de belichaming 
was en van de verdraagzaamheid én van het grootmenselijk begrip een getuige voor 
Vlaanderen 
En wellicht is het dan toch nodig, tegen het kort geheugen en tegen de stijgende on
verdraagzaamheid in, nog maar eens te herinneren aan het feit dat de kreupele Borms 
na zijn executie in 1946 uitgeluid werd door een groot Vlaams humanist Willem El-
schot schreef 
«Al werd uw oude romp in allerijl vermoord 
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord 
En wat resteert wordt eenmaal, naar de wet 
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet» 

dio Genes 
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Fiskus Chabert 
Minister Jos Chabert zou toch 
veel eerlijker moeten uitkomen 
voor zijn beleidsbeslissingen. 
In plaats van toe te geven dat 
het hem en zijn kollega van fi
nanciën er slechts om te doen 
is met nieuwjaar de belastingen 
op de voertuigen zomaar met 
50 ten honderd te verhogen 
pakt hij uit met een A-vignet. 
Dit vignet komt er, ook al is het 
nog even uitkijken naar de 
reaktie van de federatie van 
vrachtwagenchauffeurs. Waar 
aanvankelijk werd gesteld dat 
zo'n A-vignet om en bij de 
1.500 frank zou kosten, wordt 
er nu gemegd dat dit dure 
vignet tot 50 t.h. van de jaarlijk
se rijtaks kan bereiken. Voor 
zware wegreuzen kan zulks een 
extra-belasting van enkele tien
duizenden franken betekenen-
Als zulks van aard zou zijn om 
het openbaar vervoer een goe
de impuls te geven dan zou nog 
een positief neveneffekt be
reikt worden. Maar ook voor de 
spoorwegen komt er vanaf 
nieuwjaar een drastische prijs
aanpassing naar omhoog. 

Le Peupie, 
geen honderd 
De socialitische pers krijgt fer
me klappen van het ekono-
mlsch ontij. Na de verdwijning 

Waalse uitdi 

van de Antwerpse «Volksga
zet» is het nu definitief beslist 
dat ook de Waalse krant «Le 
Peupie» met nieuwjaar ophoudt 
te verschijnen. 
Dit Waals-socialistisch orgaan 
haalt dus geenszins zijn eeuw
feest; het bestaat momenteel 
94 jaar... 
Voor het heengaan van beide 
kranten wordt nu meer en meer 
de verklaring gegeven dat het 
lezerspubliek een afkeurende 
houding heeft laten blijken te
gen dagbladen die partijpolitie
ke literatuur afdrukken. Hoe 
dan ook is de perswaaier weer 
iets versmald. 

Voorlopig 
onomkeerbaar 
De senaatskommissie voor de 
staatshervorming ziet het voor
lopig onomkeerbaar niet meer 
zitten. Beslist werd dan ook 
zich voor een weekend af te 
zonderen in een hotel te Mas-
nuy-St-Jean, ergens in Wallo
nië, om temidden van een heer
lijk jachtfestijn de tweede faze 
van de staatshervorming rond 
te maken. 
Het ligt duidelijk in de bedoe
ling van de regering om nog 
vóór het jaareinde de hele 
tweede fase met drieledige ge
westvorming, nadelige dotatie-
regeling, én door de Kamer én 
door de Senaat te jagen. De wil 

' -<^-««* s?PK-.y>s«¥»jrttts 

Vanuit het Waalse gewest 
wordt duidelijk met vernieuwde 
kracht aangestuurd op een 
konfrontatie tussen de ge
meenschappen in dit land. Zo
pas heeft de Waalse deelrege-
ring gesteld dat het afsluiten 
met Nederland van een verdrag 
omtrent de reeds veelbespro
ken bocht van Bath, het Baal-
hoekkanaal en de kwaliteit van 
het Maaswater, vooraf zal die
nen begezeld te worden met 
een Waalse instemming. 
Het is duidelijk dat deze stel-
lingname dient gezien te wor
den in het brede politieke klu
wen dat momenteel omtrent de 
staatshervorming aan gang is. 
Met de beslissing van de Waal

se ministers werd het overdui
delijk dat men alle mogelijke 
knelpunten zoekt om de Vlaam
se gemeenschap niet te gunnen 
waar ze recht op heeft, terwijl 
anderzijds wordt aangestuurd 
op de spoedige inwilliging van 
de Waalse eisen, met name de 
tweede faze van de staatsher
vorming. 

Op die manier holt dit land snel 
naar een harde konfrontatie, 
tenzij natuurlijk de parlements
leden van de BSP en CVP op
nieuw door de knieën gaan 
zoals het zopas nog gebeurde 
met de goedkeuring van de ver
spilbegroting van het Brussels 
gewest.. 

van de Franstaligen is nu een
maal wet. 
Een prettig herfst-weekend, de 
frankofone prijs voor een kapi-
tulatie van de CVP-senatoren? 

Mensenrechten 
in Zaïre 
Zopas nog werd de publieke 
opinie opgeschrikt door een 
bericht over het uitmoorden in 
Kivoe, Zaïre, van 200 studenten 
en jongeren. Weliswaar logen
straft de Zaïrese regering deze 
beschuldiging, doch wanneer 
men het rapport van Amnesty 
International Vlaanderen over 
een bezoek aan Zaïre leest, 
twijfelt men aan de waarachtig
heid van de Zaïrese logenstraf
fing. 
In dat rapport wordt gewag ge
maakt van aanhoudingen zon
der beschuldiging noch proces, 
het gebruik van foltering, de 
slechte gevangenistoestanden 
en de onaangepaste wettelijke 
procedures bij het verhoor van 
politieke gevangenen. 
Kamerlid W. Kuijpers vestigt in 
een parlementaire vraag de 
aandacht van de minister van 
Buitenlandse Zaken op dit rap
port. Tevens vraagt hij of de re
gering reeds is tussengekomen 
bij de Zaïrese overheid en of ze 
zinnens is maatregelen te tref
fen zoals ze deed ten aanzien 
van Vietnam in de kwestie van 
de bootvluchtelingen. Omwille 
van de historische bindingen 
met Zaïre is de morele verant
woordelijkheid van België ter
zake immers heel wat groter. 

Volksverlakkerij... 
in Brussel loopt momenteel de 
tentoonstelling "Bruxelles, mil
le ans de rayonnement de la 
culture frangaise: Tegen deze 
door FDF staatssekretaris Per-
soons georganizeerde tentoon
stelling is in Vlaanderen terecht 
heel wat protest opgegaan. 
In De Standaard bestempelde 
een journalist deze manifesta
tie als «fascistische volksver
lakkerij» en verscheen een 
striemende kritiek van een spe

cialist inzake de geschiedenis 
van Brussel, prof. dr. J. Baerten. 
Het Nederlandstalig karakter 
van de hoofdstad wordt syste
matisch verdoezeld en ont
kend. Staatssekretaris Per-
soons en «zijn» historicus L 
Zylbergeld treffen het slecht 
daar de Brusselse historicus 
dr. P. De Ridder op basis van 
een grondig onderzoek van de 
Brusselse archieven, aantoon
de dat de zg. verfransing van 
Brussel onder de Boergondiërs 
schromelijk overdreven is en 
dat Brussel tijdens de middel
eeuwen Vlaamser was dan 
Brugge, Antwerpen en Meche-
len. 

... met Vlaams geld 
Uiteraard is de Volksunie bij dit 
alles niet onberoerd gebleven. 
Senator M. Coppieters heeft 
een interpellatie aangekondigd, 
en kamerlid W. Kuijpers heeft in 
een telegram aan de ministers 
De Backer en Raemaekers en 
aan staatssekretaris Steyaert 
gevraagd de tentoonstelling te 
sluiten. Niet alleen omdat ze 
een voorbeeld is van flagrante 
geschiedenisvervalsing, maar 
ook omdat zij beledigend is 
voor de Vlamingen. 

Komt daarbij nog dat dit initia
tief gefinancierd wordt door de 
fameuze 'Intercommunale Cul-
turelle', waarbij een aantal 
Brusselse FDF-gemeenten zijn 
aangesloten en waarvan ka
merlid J. Valkeniers reeds jaren 
geleden de schandalige aktivi-
teiten aanklaagde. Deze inter-
kommunale put haar inkomsten 
o.m. uit een belasting op alle in
woners, dus ook Vlamingen. 
Aldus betalen deze mee voor 
de fransdolle aktiviteiten, waar
voor zelfs ernstige proffen van 
de ULB zich schamen. 

Komen en gaan 
Als lokomotief voor de Euro-
lijst deden de Brusselse en 
Waalse liberalen een beroep op 
RTBF-joernalist L Beyer, een 
Gents frankofoon die momen
teel te Brussel woont. 

Een manifest 
pro Volksunie 
De verkiezingsnederlaag van de 
Volksunie en de Egmont-penode 
hebben — na een kortstondige 
periode van ontmoediging — voor 
gevolg dat op talrijke vlakken in de 
partij thans een ernstig gesprek 
wordt gevoerd over de herbron
ning, het hernieuwd vertrouwen 
en de nieuwe aanpak. 

De resultaten daarvan worden 
meer en meer zichtbaar. De kon-
greskommissie heeft gewerkt aan 
een sinteze van het gemeen
schappelijk ideeëngoed in de par
tij. Als uitgangspunt voor deze sin
teze werden o.m. de teksten geno
men van de beginselverklaring 
van het partijbestuur, van de eer
ste voorzittersrede van Anciaux, 
van het Manifest Hugo Schlltz en 
van het partijprogramma. Op 15 
december zal daarover gekon-
gresseerd worden; de teksten zijn 
thans ter bespreking in de arron
dissementen. 

Een ander soort gesprek Is de per
manente dialoog van voorzitter 
Vic Anciaux en sekretaris Willy De 

Saeger met het kader en de basis 
van de partij. De achttien arrondis
sementsraden en talloze bijko
mende vergaderingen zijn even
veel gelegenheden geweest om te 
luisteren naar de inzichten van de 
basis en van de partijtop. 
Daarnaast wordt er ook aan de 
basis zelve, in plaatselijke diskus-
slegroepen of in doorlichtingsver
gaderingen zoals bvb. in het arr. 
Kortrijk, zinvol gespraat over de 
toekomst. 

Een groep basismilitanten, die zich 
klaar en zonder omwegen pro 
Volksunie opstelt en die o.m. een 
aantal zeer aktieve leden van het 
middenkader verenigt, heeft de re
sultaten van een aantal gesprek
ken vastgelegd in een tekst die 
aan het partijkader werd toege
stuurd. Deze tekst is geen alterna
tieve kongrestekst voor 15 de
cember, maar wel de uitdrukking 
van de hoop en de verzuchtingen 
van heel wat militanten, vooral jon
gere militanten. Ze hopen en ver
wachten, dat hun tekst mede aan 
de basis zal liggen niet alleen van 

De prijs hiervoor was niet al
leen de derde effektieve plaats, 
de strijdplaats, maar tevens de 
eerste plaats bij de opvolgers. 
Ingeval van niet-verkiezing zou 
hij na een paar jaar ouderdoms
deken J. Rey opvolgen. 

Met meer dan 103.000 voor
keurstemmen greep hij nipt 
naast een Europese zetel, maar 
de elektorale impakt van het 
«effekt Beyer» kon niet gene
geerd. 

De pater familias van de PRL, P. 
Descamps, nam ontslag als 
provinciaal senator van Luik 
om plaats te maken voor de li
berale coming-man uit Brussel. 
Alles leek in kannen en kruiken, 
maar de Luikse liberale provin
cieraadsleden oordeelden er 
anders over: ze duidden P. Des
camps aan als opvolger van P. 
Descamps. 

L Beyer zal nog even zijn onge
duld moeten verbijten, want 
zelfs een frankofoon uit Vlaan
deren lijkt niet erg welkom in 
Wallonië. 

ABVV njet 
Het afwijzend antwoord van het 
A B W van de programmawet is 
een klap voor PS-voorzitter A. 
Cools en houdt een tijdbom in 
voor de regering. Ook al be
klemtoont voorzitter Debunne 
dat het niet tegen de regering 
gaat, maar tegen de «onverla
ten» van het patronaat 

Voorlopig zullen er geen vrij
dagstakingen zijn, wel schok-
akties. Met aandrang werd er 
trouwens aan de basis ge
vraagd de algemene richtlijnen 
te volgen en niet op eigen hout
je herrie te schoppen. 

Blijkbaar geeft deze oproep in 
Wallonië niet hetzelfde positief 
antwoord als bij het Vlaamse 
ABVV. Er worden immers reeds 
kleine akties gepland. En wie de 
stakingslust van de Walen kent, 
zal zich daarover niet verbazen. 
Ondanks de verbale geruststel
ling zou de beweging voor de 
regering wel eens gevaarlijk 
kunnen worden. 

het duidelijker stellen van het par
tij-profiel, maar ook — en mis
schien vooral — van een duidelij
ker, konsekwenter en waarachti
ger beleven van het partijprogram
ma van hoog tot laag: «Wij klagen 
aan dat de VU-ideologie in het be
leid van de partij op de verschillen
de niveaus uitgehold wordt. Van
waar moet ons «anders-dan-de-
anderen» komen als de partij ver
zaakt haar eigen ideologie te bele
ven?». 

Deze gestegen gespreks- en luis
terbereidheid binnen de partij gaat 
gepaard met een voortdurende en 
hernieuwde aktie. Tientallen afde
lingen hebben reeds positief Inge
haakt bij de waaier aan aktiviteiten, 
die hen voorgesteld werden voor 
dit najaar. 

Vooral verheugend bij dit alles is, 
dat hardop gedacht wordt, het is 
een blijk van hervonden kracht dat 
zovelen tegelijk op zo verschillen
de vlakken hun vertrouwen in én 
hun kijk op de toekomst van de 
partij uitspreken. 
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Atoomraketten en wapenhandel in België 

Nooit meer oorlog! 

Het nooit meer oorlog van de Fronters is 
vandaag zinvoller en aktueler dan ooit. De 
bewapeningswedloop neemt ontzaglijke 
proporties aan, en de rol van België daar
bij kan niet langer verwaarloosd. Daaren
boven wordt ons land momenteel gekon-
f ronteerd met de installatie van tientallen 
atoomraketten. 
Het nooit meer oorlog stond dan ook cen
t raa l bij de jaarlijkse 11 november-herden-
king van het IJzerbedevaartkomitee. Na
mens de Vlaamse oud-strijders waar
schuwde G. Provoost met de grootste aan
drang tegen de installatie van de nieuwe 
middellange afstandsraketten, zonder dat 
het parlement als ui tdrukking van de 
volkswil hierover ten gronde ui tspraak 
heeft gedaan. Tevens stelde hij duidelijk 
dat Vlaanderen niet langer wenst geïden
tificeerd te worden met de Belgische wa-
penfabrikanten- en -handelaars . 

Ook de Volksunie heeft a a n de voor
avond van 11 november h a a r vredesstre-
ven herbevestigd en een eisenbundel ken
baa r gemaakt inzake de kernraket ten en 
de Belgische wapenhandel . 

Uit het offer van dertigduizend gesneuvelden in de Eer
ste Wereldoorlog heeft het Vlaams nationalisme zijn 
ideaal van vrede en internationale samenw^erking geput 
Het traditionele Vlaamse vredesstreven vond zijn volle 
uitdrukking in een ruime pacifistische onderstroom die 
wellicht in de jaren van verwarring rond de Tweede We
reldoorlog even is afgezwakt, maar die altijd aanwezig is 
gebleven 
De Volksunie wil bewust terug aanknopen bij het krach
tige nooit meer oorlog van de Fronters Het vredeside-
aal IS vandaag noodzakelijker en zinvoller dan ooit On
danks alle ontwapeningspogingen stegen de werelduit-
gaven voor bewapening van 1962 tot 1975 — in een pe
riode zonder wereldkonflikt en met een relatieve vrede 
behalve voor enkele brandhaarden — van 120 tot 360 
miljard dollar Dat is tweemaal zoveel als voor onderwijs 
driemaal zoveel als voor gezondheidszorg en zelfs der
tigmaal zoveel als voor ontwikkelingshulp 
Trouw aan het vredesideaal van het volksnationalisme 
heeft de Volksunie in het verleden herhaaldelijk initiatie
ven genomen om het nooit meer oorlog hier en elders te 
helpen verwezenlijken Zo stelde bij voorbeeld senator 
Van Haegendoren in 1972 voor dat een parlementaire 
onderzoekskommissie voor de wapenhandel zou opge
richt worden Dit voorstel vond spijtig genoeg geen 
weerklank bij de overige partijen Het werd in 1974 in de 
kamer hernomen door volksvertegenwoordiger J Van-
demeulebroucke eveneens zonder weerklank bij de an 
dere partijen 

In 1975 ondertekende de Volksunie mede de wetsvoor
stellen Glinne op de wapenhandel 

Op haar kongressen heeft de Volksunie herhaaldelijk 
de problemen van de landsverdediging de ontwapening 
en de vrede behandeld Dit heeft geleid tot een aantal 
resoluties waaruit we speciaal hennneren aan het be
sluit dat 
• de Volksunie een partij is die alle vormen van ge
weld tot oplossing van konflikten afwijst 
• de Volksunie de Navo-solidariteit met wenst af te 
wijzen maar voorstander is van een geleidelijke afbouw 
van de grote militaire blokken door wederzijdse wapen-
vermindering 
• de Volksunie de wapenhandel en wapenproduktie 
gekontroleerd wil zien via nationalizatie 

Kernraketten in België 

Op 16 oktober j ! heeft de Volksunie bekend gemaakt 
dat ZIJ tegenstander is van de installatie van atoomraket
ten voor de middellange afstand ir West-Europa en met 
name ook in België 
Aan de vooravond van 11 november de traditionele 
vredesdag ook in de Vlaamse Beweging wil zij dit 
standpunt plechtig bevestigen The nightmare logic of 
nuclear arms moet doorbroken worden De installatie 
van tientallen atoomraketten op ons klem en overbe
volkt grondgebied is een risicofaktor, die wij met wen
sen te nemen De Volksunie beschouwt de installatie 
van deze raketten als een verlaten van het klassieke 
Navo-verdedigingskoncept en de West-Europese rol 
daarbij Het zou daarenboven ondenkbaar zijn dat een 
dergelijke belangrijke beslissing, die op het vlak van de 
defensie de meest ingrijpende is die ons land sedert zijn 
intrede in de Navo moet treffen, zou genomen worden 
zonder een ruim en publiek debat in het parlement 
De Volksunie beschouwt het spcifiek als de opdracht 
van kleine landen om iedere kans op ontwapening of 
ontspanning grondig te prospekteren en waar te ne
men Ze meent dan ook dat met mag voorbijgegaan 
worden aan de mogelijkheid tot atomaire afbouw in Eu
ropa 

Daarenboven dreigt de beslissing van België inzake het 
al dan met installeren van atoomraketten medebepalend 
te zijn voor de houding van andere West-Europese lan
den Ook in dit perspektief wenst de Volksunie het 
voorbeeld te stellen door met mee te werken aan de 
verlaging van de atoomdrempel en de verhoging van de 
kansen op een Europees nucleair konflikt 

De Belgische wapenhandel 
Belgi bevindt zich volgens het betrouwbare Zweedse 
SIPRI-rapport op de achtste plaats in de rij van s we
relds wapenleveranciers Tussen de kleine landen staat 
het nog veel sterker vooraan De betekenis daarvan 
moet gezien worden in het licht van het feit dat de Belgi
sche produktie voor het overgrote deel afgestemd is op 
lichte draagbare wapens 
De Belgische oorlogsexport zowel van wapens als van 
munitie is gestegen van 4 450 miljoen in 1973 tot 11 mil
jard in 1978 De Volksunie stelt vast dat België de wa
penproduktie als een hoog-techmsche en research-in
tensieve bedrijvigheid uitgebouwd heeft tot essentieel 
onderdeel van de internationale arbeidsverdeling tus
sen Europa en de ontwikkelingslanden Het lijkt er op 

11 november 1979 aan 

de Paxpoort te Diksmuide 

dat dit een bewuste beleidskeuze is die ons land steeds 
meer de weinig benijdenswaardige faam van agressie
ve wapenhandelaar oplevert 
Alsof dit nog met genoeg was is België ook steeds meer 
de draaischijf geworden voor een bloeiende tweede-
handshandel in wapens Het is haast overbodig te zeg
gen dat de hele sfeer van de wapenhandel aan de parle
mentaire kontrole ontsnapt en bovendien baadt in een 
sfeer van een onthutsende geheimzinnigheid 
De mechanismen waarmee de Belgische regenngen de 
wapenhandel aanmoedigen zijn veelvuldig 
— Een eerste en krachtdadige aanmoediging ge
schiedt via het Delcredere-instituut Tussen 1 januari 
1958 en 1 september 1975 bij voorbeeld verleende de 
Nationale Delcredere-dienst voor 11 5 miljard fr kredie
ten aan de wapenproducenten 
— De regenngen verlenen rechtstreekse financiële 
steun onder het mom varusubsidiering van technolo
gisch onderzoek Zo kreeg bij voorbeeld F N in 1974 
een toelage van 45,5 miljoen «overwegende dat deze 
studie onmisbaar is voor de sektor van de wapens 
overwegende dat de sektor der wapens belangrijk is in 
de nationale ekonomie» 
— Belgische wapenhandelaars genieten van uitgebrei
de faciliteiten zo kunnen zij o m officieel medereizen 
met uitgestuurde handelsmissies 
De lijst van deze aanmoedigingen geldt slechts bij wijze 
van voorbeeld en is met beperkend 
Daarenboven speelt het departement van Landsverde
diging een aktieve rol in de tweedehandshandel in wa
pens Via het netwerk van tientallen wapentrafikanten 
en via ruilovereenkomsten maakt het departement zich 
zelfs rechtstreeks of onrechtstreeks medeplichtig aan 
de al of met illegale wapenhandel met landen die in een 
gewapend konflikt betrokken zijn Het voorbeeld van Ni-
geria-Biafra (1968) is algemeen bekend Recenter is de 
ruilkonventie in 1972 met Jemen over 30000 mortier-
bommen In 1979 vertrokken uit België munitieschepen 
met als bestemming b v Israel Libie Irak India Pakistan 
Argentinië Venezuela Marokko en Iran 
In de International Herald Tribune» van 21 augustus j I 
verscheen een upi-persfoto waarop Iraanse troepen 
voorzien van Belgische wapens de stad Paveh door
zoeken naar Koerdische rebellen 

Besluit 

De Volksunie wil dan ook volgend eisenprogramma for
muleren 
1 Ons grondgebied moet gevnjwaard blijven van de in 
stallatie van kernraketten voor de middellange afstand 
In ieder geval moet iedere beslissing terzake het voor 
werp uitmaken van een ruim parlementair debat Bij ont
stentenis daarvan zullen de Volksunie-frakties door in
terpellaties dit debat zelf op gang trachten te brengen 
2 De Volksunie bevestigt haar standpunt dat de wa
penhandel en de wapenproduktie gekontroleerd moe 
ten worden via nationalizatie Zij zal daartoe de nodige 
parlementaire initiatieven nemen Zij zal tevens de nodi
ge initiatieven nemen voor de installatie van een parle
mentaire onderzoekskommissie over de wapenhandel 
De Volksunie wil daarenboven de onmiddellijke behan 
deling van de door haar mede ondertekende wetsvoor 
stellen-Glinne 
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Zóhoorfhd 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

'm 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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De gijzeling van 60 Amerikaanse 
diplomaten en burgers, mitsga
ders nog 40 Indiërs en Pakistani 
in de Amerikaanse ambassade in 
Teheran, vormt een dramatisch 
hoogtepunt in de sinds de terug
keer van Khomeini langzaam 
maar zekere verslechtering van 
de Amerikaans-lraanse betrek
kingen. Dit hoogtepunt is des te 
verbluffender daar het Iraanse 
gezag (nu alleen nog in handen 
van Khomeini, na het ontslag van 
de marionettenregering Bazar-
gan) de bezetting door Iraanse 
studenten uitdrukkelijk goed
keurt, tot en met bevestiging van 
de Iraanse eis tot uitlevering van 
de ex-sjah. Het zal wel de eerste 
keer in de recente diplomatieke 
geschiedenis zijn, dat een staat 
de diplomatieke onschendbaar
heid van een andere staat, waar
mee hij regelmatige diplomatieke 
betrekkingen onderhoudt, offi
cieel met voeten treedt Dit is zo 
nieuw, dat de Amerikaanse rege
ring eerst de kluts kwijt was en 
dagenlang niet wist op welke 
voet te dansen. De Amerikaans 
publieke opinie begint echter te 
reageren. Aan de reeks vernede
ringen sinds Vietnam 'schijnt 
maar geen einde te komen. Voor
al het feit dat Iraanse studenten 
het wagen te Washington en in 
andere Amerikaanse steden te 
betogen tegen het niet-uitleveren 
van de (doodzieke) ex-sjaJL, 

Alle bemiddelingspogingen wer
den tot nog toe afgewezen: noch 
de pauselijke nuntius, nog de EG, 
noch diverse andere tussenkom
sten konden Khomeini (die zich in
middels voor een week «medita
tie» terugtrok, waardoor ook zijn 
dagelijks «uurtje» voor de tv weg
viel) vermurwen. Het meeste kans 
scheen de PLO-leider Yasser Ara
fat te maken; wiens gezag gaan
deweg stijgt, vooral sinds hij door 
zijn mildere houding tegenover het 
Westen officieuze en ook reeds 
officiële erkenning als dé verte
genwoordiger van het Palestijnse 
volk geniet, ook in Iran waar men 
nu uiteraard de religieuze solidari
teit op alle andere overwegingen 
de voorkeur geeft. Het optreden 
van Arafat valt precies samen met 
de uitwijzing van de burgemeester 
van Nablous in bezet Palestijns 
gebied en met de mogelijkheid dat 
Israël straks voor een volledige 
staking van de Palestijnse autori
teiten zal staan. Deze magistraten 
komen immers nu openlijk uit voor 
de PLO als politiek en militair or
gaan van het Palestijnse volk. Met 
een dergelijk aureool gaat een nog 
representatiever Arafat naar 
Qom. Men mag intussen niet uit 
het oog verliezen dat het anti-
Amerikanisme in Iran een pro-Rus-
sische houding zou betekenen. 
Niets is minder waar: de revolutie 
van Khomeini is in de allereerste 
plaats — behalve dan de religieu

ze faktor — een bevestiging van 
het Iranese nationalisme. Waarne
mers stellen trouwens vast dat het 
in Iran gevaarlijker is, zich als kom-
munist voor te stellen dan als 
Amerikaan. Moskou slaat ten an
dere met lede ogen deze ontwik
keling gade, niet alleen omdat het 
Iran van na de sjah geen Sovjetsa-
teiliet is geworden, doch in tegen
deel behalve antiwesters ook 
scherp anti-Russisch is. De SU 
vreest ook dat er onrust zal ont
staan bij haar eigen Moslimbevol
king, wier aantal niet te onder
schatten is. Het enige «lichtpunt» 
voor Moskou is de opstand van de 
Iranese Koerden, die door Tehe
ran enkele weken geleden als 
«neergeslagen» werd omschre
ven, doch die thans springlevend 
blijkt te zijn. Moskou zendt trou
wens pro-Koerdische program
ma's uit Niemand zal zich verbei-
zen, indien daar ook wapenleverin-
gen bijkomen. Op deze achter
grond blijkt op het eerste gezicht 
een Amerikaans militaire ingrijfjen 
minder risico's te bevatten dan 
eerst gevreesd. Gezien de anti-
kommunistische koers van Iran, 
zou de SU niet ingrijpen bij even
tueel ingrijpen van de Amerikaan
se marines. Dat men echter in der
gelijke zaken nooit helemaal zeker 
is, blijkt uit de zeer voorzichtige 
houding van president Carter, die 
in eigen land steeds luider als een 
besluiteloze, vreesachtige be

windsman wordt uitgekreten, ook 
door zijn rivaal Kennedy. De frus
traties sinds Vietnam spelen de 
Amerikanen perten. Men mag van 
westerse zijde tevreden zijn, dat 
de Amerikaanse president met 
overijld optreedt. Nu blijkt meteen 
hoe nodig het door Washington 
geplande «speciaal ingrijpensle-
ger» is. Het is inderdaad de bedoe
ling een legermacht van 110.000 
man op te richten, speciaal ge
traind en uitgerust om op gelijk 
welk ogenblik gelijk waar bliksem
snel te kunnen optreden. Inmid
dels mag men niet in de fout ver
vallen, alle Iraniërs voor bloeddor
stige islamitische revolutionairen 
te verslijten. Ook al kan het be
wind indien gewenst, aanwenden 
betogers de straat oproepen, toch 
is de huidige revolutie het werk 
van een — sterke — minderheid. 

Vele Iraniërs zijn het echter met 
deze excessen niet eens, ook al is 
het nu gevaarlijk met kritiek uit te 
pakken. Nagenoeg alle westerse 
journalisten ter plaatse zijn het er
over eens, dat men de Iraniërs niet 
kollektief schuldig aan misdaden 
mag achten. Een Duits journalist 
gaat zelfs zo ver, het cijfer van be
togers — maximum 1,5 miljoen — 
in twijfel te trekken. «Eén miljoen 
betogers kan zelfs de tv niet weer
geven. Alle opnamen gebeurden 
in eerder nauwe straten of een 
stuk boulevard, of een plein van 
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Jongstleden dinsdag ver
scheen de wereldvermaarde 
krant «The Times» opnieuw 
na maandenlange onderhan
delingen tussen de vakbon
den en de direktie. Van dit 
konflikt IS op de frontpagina 
mets te bespeuren. Nummer 
60.473 gaat pas op pagina 16 
en 17 in op het konflikt met 
de werknemers, waarvan een 
aantal had moeten afvloeien, 
o.a. omdat men op beeld
schermen had willen over
schakelen (wat immers werk
loosheid betekent voor de li-
notypisten). Dat bleek nu bij
gelegd en zo kon «The Ti
mes» opnieuw verschijnen. 

THEIIMES 
iCarrington 
deadline 
for Rhodesia I 

Men heeft eens gezegd: 
«The Times is geen krant 
maar een instelling». Daar is 
wel iets van aan, én door haar 
leeftijd én door haar peil. 

Deze krant krioelt a.h.w. van 
informatie en kommentaar, 
bestrijkt zowat alle gebieden 
van de menselijke bedrijvig
heid — van het tuinieren naar 
de opera — is beroemd om 
haar rubriek «Letters to the 
editor» (Lezersbrieven) waa
rin scherpe kritiek op van al
les wordt uitgeoefend en 
waann ook aandacht voor de 
zonderlingste dingen wordt 
gevraagd. 

More détente not less: 
World view by 

Arrigo Levi, page 10 

1 Vatican and 
JHenry Vlïl 
jbridge their 
official rift 

"The Times» heeft pas laat 
een moderner kleedje aange
trokken. Tot voor enkele ja
ren was het een krant zonder 
ook maar één foto. Tweede 
opvallende kenmerk: op blz. 
één stonden vroeger al eens 
de kleine aankondigingen! 
Die zijn nu naar achter ver
huisd en de krant bevat nu 
ook foto's (weliswaar aan de 
karige kant). 

Tot vóór vijf jaar werd The Ti
mes met monotype gezet 
(i.p.v. met regeltypen). Van
daar ook de sierlijke letters 
waarmee de eerbiedwaardig
ste krant ter wereld kon uit
pakken. 

Dinsdag was de oplage prak
tisch uitverkocht niet alleen in 
de Britse steden maar ook in 
het buitenland. Te Brussel 
was er om 9 u. geen enkel 
exemplaar meer te koop. Na 
acht krantenwinkels konden 
we in de negende het laatste 
exemplaar op de kop tikken. 

Met haar herverschijnen is 
Fleet Street en Londen weer 
kompleet na gedurende bijna 
een jaar er als verweesd te 
hebben bijgezeten, ook «on 
the continent» waar o a. velen 
moesten verzaken aan het 
even beroemde literaire sup
plement van de zaterdag 

slechts middelbare grootte»... 
De jeugd en de studenten spelen 
in het demonstreren — en ook al 
in het gijzelen — een belangrijke 
rol. Velen zijn werkloos wat in Iran 
nog pijnlijker is dan elders, omdat 
de Iraanse jeugd eerder dan deze 
in het Westen voor eigen kost 
moet instaan. Men krijgt bij de offi
ciële propaganda ook de indruk 
dat men in Iran mets anders meer 
doet dan betogen. Ook dat klopt 
met- de meerderheid van de be
volking werkt hard voor het dage
lijks bestaan. 

De antiwesterse stemming (waar
bij ook het Sovjetblok als 
«westers» ervaren wordt!) zette 
bepaalde regeringen aan, hun bur
gers te evacueren. Nogal specta
culair is het besluit van de Bonds-
regenng de ca. 2.500 Duitse bur
gers «onopvallend en geleidelijk te 
evacueren». Hier ligt uiteindelijk 
het zwakke punt van het Khomei-
ni-regime: de aftocht van de wes
terse burgers zal ongetwijfeld een 
nadelige weerslag op de Iraanse 
ekonomie hebben. Ook het drei
gement de olieleveringen aan het 
Westen, in het biezonder aan 
Amerika, stop te zetten of te ver
minderen is een tweesnijdend 
zwaard. Want wat zal Iran begin
nen wanneer het zijn leveranties 
met een vierde, een derde of zelfs 
de helft zou verminderen? De 
vraag stellen is ze beantwoorden. 

Straatsburg: 

ergerlijke 

diskriminatie 
Volgende week bespreekt het 
Europees parlement te Straats
burg het verslag over de herzie
ning van een aantal artikelen van 
het inwendig reglement Er wordt 
o.m. voorgesteld de drempel 
voor het vormen van een officië
le fraktie op 5 °/o van het totaal te 
blokkeren. 
Dit is rechtstreeks bedoeld, om 
de tien onafhankelijken, w.o. se
nator Coppieters, te beletten een 
fraktie te vormen. Indien dit 
wordt goedgekeurd dan zullen 
de tien niet meer over een eigen 
infrastruktuur kunnen beschik
ken (geen kantoren; geen perso
neel; minder spreektijd; minder 
recht tot het stellen van monde
linge vragen; geen inspraak meer 
bij het opstellen van de dagorde; 
de samenstelling van de kom
missies en de aanduiding van de 
verslaggevers. 
De tien hadden een hele sliert 
amendementen ingediend, doch 
deze zullen bijna allemaal door 
de grote frakties van de tafel ge
veegd worden. Senator Coppie
ters protesteerde heftig tegen 
deze voorgenomen discriminatie, 
die trouwens reeds tot uiting 
kwam bij de verkiezingen waar
door twee Westduitse en vier 
Franse ecologisten niet eens 
konden verkozen worden. Indien 
de meerderheid te Straatsburg 
een kleine minderheid wil uit
schakelen dan gaat het Euro-par
lement de weg van de verdruk
king en van de anti-demokratie 
op. Voorwaar een allesbehalve 
schitterend begin! 
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Een uitgave 

van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst 

ra4M^CH p̂pij 

50 jaar Limburg - Chemie: 

stanic voor danl(! 
Op maandag 5 november II werd 
te Kwaadmechelen de vijftigste 
jaardag van Limburg-chemie met 
de nodige luister herdacht 
Er werd een feesttent opgezet en 
de minister van Ekonomische Za
ken voerde het woord naast nog 
een heleboel andere hoogwaar
digheidsbekleders zoals bv de 
heer Denis, voorzitter van de raad 
van beheer van Limburg-Chemie 
Het Belgisch Kamerorkest zorgde 
voor de muzikale entoerage 
BELT (Beter Leefmilieu Tessen-
derlo) wenste na de plechtigheid 
wat kommentaar weg te geven 
* De heer Denis dankt de fa
briek voor de winst, die ze de aan
deelhouders bezorgd heeft, maar 
vergeet de mensen te danken 
voor de gelatenheid waarmee ze 

al die jaren de milieuoverlast ge
dragen hebben 

* Ter vervanging van de «ter zie
le gegane» planten werd twee da
gen voor het hoge bezoek een 
nieuwe (pietluttige) beplanting 
aangebracht Dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de klassieke 
grote schoonmaak voor het be
zoek, en mets met milieubekom-
mernis 

* De uitspraak van minister 
Claes dat de chemische nijverheid 
nog de ruimste toekomstperspek-
tieven heeft, is niet voor iedereen 
zondermeer verheugend De erva
ring heeft geleerd dat de ekono-
men wel denken aan uitbreiding 
maar daarbij doorgaans het milieu
probleem negeren 

•k Durven beweren dat het voor
al de laatste twee jaar de spuiga
ten uitloopt met de milieuveron
treiniging, zoals verschillende «be
voorrechten» uit de omgeving 
zegden, zal «men» natuurlijk weer 
sterk overdreven vinden 
Leden van BELT hadden langs de 
weg naar de feesttent voor een 
haag van protestborden gezorgd 
"Fabriek ja, stank nee», «Als de mi
nister komt stinkt het met >',«Voor 
de heren de dank, voor ons de 
stank » en andere liefelijkheden 
Een paar dagen voordien was een 
hoger kaderlid bij een van de om
wonende landbouwers gaan sme
ken om deze beledigende borden 
weg te nemen Voor deze mensen 
was dit slechts de enige manier 
om eens hun gedacht te zeggen 

Arenaweide: 
opgeruimd staat netjes... 

DEURNE — Meer dan zeven 
uren waren nodig vooraleer de 
gemeentewerklieden onder toe
zicht van politie en rijkswacht de 
180 tenten op de Arena-weide 
hadden neergehaald 
De weide — een schamel stukje 
groen tussen flatgebouwen — 
was sinds 18 augustus bezet als 
protest tegen de plannen van het 
schepenkollege om deze vol te 
bouwen 
De aktie was echter meer dan 
dat, ze was ook de uiting van een 
misnoegde gemeenschap over 
het gebrek aan inspraak ivm 
groene ruimten Het was de 
vraag van een groep mensen om 
eindelijk eens ernstig te worden 
genomen door de overheid Die 
overheid — en dan vooral burge
meester Dequeecker (ESP) en 
schepen H Todts (CVP) — heb
ben nooit een duimbreed toege
geven en I p V met de betogers te 
praten hebben zij er hun politie 
op afgestuurd Zo ver was het 
dinsdag dus De politie liet zelfs 
«geweld» aankondigen, wat ook 
gebeurde De weide werd syste
matisch en met veel brekend 
glaswerk en borden schoonge
veegd De leiders van de protest-
aktie kwamen 's avonds nog sa
men en kondigden voor zaterdag 
as een betoging af' 

Natuurbelioud: 

een morele plicht 
Lang voor de mens schiep 
de natuur en ze heeft ook 
hem geschapen Niet de 
mens met zijn techniek, maar 
de natuur zal het laatste 
woord spreken 
De natuur is schoon en 
verheven en kan niet worden 
geëvenaard door de stoutste 
schepping van de mens 
Alleen door het 
natuuronderzoek en door de 
wenken en waarschuwingen 
van de natuur te leren 
begnjpen, kan de weg 
worden gevonden naar een 
betere toekomst, met een 

bevredigende 
wereldbeschouwing Tussen 
hemel en aarde bestaan tal 
van verschijnselen die altijd 
onbegrijpelijk en 
onverklaarbaar zullen blijven 
Precies daarom komt het 
erop aan om tenminste de 
natuurwetten, die wel konden 
worden ontdekt en gevat, te 
aanvaarden als de 
betrouwbaarste richtlijnen 
voor het menselijk handelen 
Juist op een van de 
belangrijkste gebieden, met 
name de ekologie, wordt te 
weinig geluisterd naar de 

stem van de deskundige. Het 
IS jammer dat de mensen, die 
het openbaar leven vorm en 
nchting moeten geven, de 
taal van de moderne 
wetenschap met voldoende 
begrijpen Zolang de vorsers 
en de politici in gescheiden 
kampen leven, zullen de 
laatsten hun dwalingen 
blijven verdedigen met 
onderdrukking van de vrije 
meningsuiting en van 
ekologische argumenten 

Roland Dirks in «De toekomst 
van het platteland» 

•k «West-Vlaanderen werkt» 
het tweemaandelijks tijdschrift 
uitgegeven door het Westvlaams 
ekonomisch bureau heeft het in 
zijn oktobernummer naast tal van 
ekonomische problemen ook in 
een uitgebreid artikel over de 
Damse vaart Niet alleen ekono
mische aspekten komen aan bod 
maar ook problemen van be
scherming, kwaliteit van het wa
ter, fauna en flora die rond deze 
«vaart van Napoleon» leeft De
zelfde uitgave deelt opnieuw een 
aanvullende lijst mee met opha-
lings-, rekuperatie- en 
verwerkingsmogelijkheden van 
bedrijfsafval Ook het program
ma van de werken van de 
Waterzuiveringsmaatschappij 
van het Kustbekken «West-
Vlaanderen werkt», Baron Buzet-
telaan 33, 8320 Brugge Abonn 
170fr 

* In Nederland werd een inter
nationale Werkgroep Noordzee 
opgericht De Werkgroep Noord
zee stelt zich ten doel te bevor
deren dat de aantasting van het 
natuurlijke milieu van de Noord
zee wordt voorkomen en, voor 
zover deze aantasting reeds aan
wezig IS, dit wordt tegengegaan 
Hierbij wordt rekening gehouden 
met de maatschappelijke beteke
nis van menselijke aktiviteiten die 
invloed uitoefenen op de Noord
zee Onder de Noordzee wordt 
verstaan de zee tussen Neder
land België, Engeland Schotland, 
inclusief de Orkneys en de Shet-
landeilanden de 62e breedte
graad, Noorwegen Zweden De
nemarken en West-Duitsland, in
clusief het Nauw van Calais en 
het Skagerrak alsmede alle aan
grenzende en daarmee verbon
den kustgebieden, zoals stran
den, inhammen, fjorden estuaria 
en wadden De Werkgroep geeft 
zesmaal per jaar een Nieuws-
bnef Noorzee uit boordevol in
formatie over alles wat met de 
Noordzee te maken heeft (15 
gulden) Het sekretanaat Het 
Waddenhuis, Voorstraat 18, pb 
90 te Harlingen (Nü Tel 05178-
5541 

* Na Seveso in Italië, Harns-
burg in de VS, was het deze 
week de beurt aan het Canadese 
Mississauga om de triestige 
reeks van grote milieurampen 
aan te vullen 
Een goederentrein, volgepropt 
met giftige gassen (chloor, pro
paan, e a) ontspoorde Acht van 
de elf propaanwagens ontploften 
en schoten in brand door deze 
grote hitte scheurde een tankwa
gen vol dodelijk chloorgas Deze 
giftige wolken dreven naar dicht
bevolkte centra 200000 men
sen worden rechtstreeks be
dreigd 
Tot daar het verhaal dat nog we
ken de media zal «sieren» 
Maar wat gisteren ver van bij ons 
gebeurde kan morgen bij ons 
voorvallen 
Maar eigenlijk waren we het al 
vergeten een paar maanden te
rug gebeurde ongeveer hetzelf
de drama, maar dan op kleine 
schaal in het Oostvlaamse 
Schellebellei Toen ontsnapten 
we — op enkele blutsen en bui

len na — aan een groot drama 
Maar het zou eens ernstig kun
nen zijn En wat doen wij burgers 
daartegen' 

* Zoals reeds in een vroegere 
«Wij» aangekondigd heeft VU-
Hoogstraten het initiatief geno
men voor de protestbeweging 
tegen de mogelijke vestiging van 

hoogstraten 
SCHOON en ZUIVER!!!! 

GEEN AGRICHEIVI!!! 

want denk aan: 
ONZE-KINDEREN 

„ -VEILING 
„ -FRUITTEELT 
, -BODEM 
„ -ZIEKEN 
„ -WATERVOORZIENING 
„ -VEEHOUDERS 
„ -FABRIEKEN 

Hoogstraten 
vergiftigen?? 

dat nooit 
hoogstratenaren 

PROTESTEER. 
het Nederlandse chemische be
drijf Agrichem op het industne-
terrein in deze Kempische ge
meente Samenkomst voor de 
protestmars nu zaterdag om 
14 u aan lokaal «De Meulen», St-
Lenaertsebaan 

• Minister M Galle streeft naar 
een betere kontrole op het na
tuurbehoud en de natuurbe
scherming Het nieuw op te nch-
ten Ministerie van de Nederland
se Gemeenschap en het Vlaam
se Gewest zal onder meer t>e-
staan uit een geregionaliseerd 
Bestuur van Waters en Bossen 
Naast de bestaande boswachter 
en houtvesters zullen eveneens 
natuurwachters in het kader van 
het Bestuur van Waters en Bos
sen worden opgenomen De na
tuurwachters zullen belast wor
den met specifieke taken in ver
band met het natuurbehoud en 
de natuurbecherming zoals o a 
het beheer en het onderhoud 
van natuurgebieden het ver
strekken van adviezen aan pro
vincie, gemeente en andere 
openbare besturen, de vertegen
woordiging van de minister die 
het natuurbehoud onder zijn be
voegdheid heeft in officiële en of
ficieuze adviesorganen, het op
sporen van inbreuken tegen het 
natuurbehoud, enz 

* De milieuvereniging Het Vos-
senhol te Bierbeek is een vogel-
asiel door het bestuur van waters 
en bossen erkend Jonge vogels 
die uit het nest gesukkeld zijn, ge
kwetste vogels, uitgeputte vo
gels vergiftigde vogels worden 
in dit asiel o I v een dierendokter 
verzorgd Het Vossenhol houdt 
zich ook met zaken van meer al
gemeen belang bezig een jaar
lijkse knotwilgenaktie, behoud 
van waardevolle landschappen, 
wandelingen in de natuur, aan
plantingen op braakliggende 
gronden, enz Voor meer inlich
tingen kontakt opnemen met 
Leonard Van Roy, Aarschot-
sestr 4 te 3040 Bierbeek (016-
734227) of Mark Verschakelen 
(016-226829) 
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PLAN VAN GEMISTE KANSEN 

Minister 

Chabert 

en de NMBS ^ 

op verkeerde 
spoor 

„Trek u niets aan van de 
12 ten honderd verhoging 
bij de spoorwegen. 

Nu komen dan toch echt wel 

de vette jaren 
voor het openbaar vervoer" 

CVP-minister van 
Verkeerswezen Jos Chabert 
zal binnen veertien dagen 
moeten beslissen hoe hij de 
reorganizatie van een 
uitermate belangrijk 
onderdeel van het openbaar 
vervoer, namelijk de 
spoorwegen, precies z ie t 
O p 30 november zal hij 
immers een bijeenkomst van 
de beheerraad van de 
N M B S voorzitten, een 
vergadering waarop allicht 
het licht op groen zal gezet 
worden voor het nieuwe 
spoorwegbeleid 
En dat betekent konkreet op 
de eerste plaats- de 
tewerkstelling bij de N M B S 
moet meteen met 11 t.h 
verminderd worden, of er 
worden zo maar eventjes 
6.132 werknemers teveel 
ge te ld -

Voor de klanten van de 
N M B S wordt het al evenmin 
een prettige zaak. Het aantal 
spoorwegstations zal 
drastisch ingekrompen 
worden, met 41 procent, of 
nog 487 zullen er 
overblijven In nog slechts 
83 stations zullen 
zogenaamde inter-citytremen 
stoppen, zeg maar 
spoeddiensten Men stelt 

het voor alsot voor 96 
procent van de reizigers de 
nieuwe dienstregeling een 
verbetering zal betekenen. 
Het aantal goederenstations 
wordt met meer dan de helft 
gehalveerd tot 260 en de 
meest drastische besnoeiing 
betreft de stations waar 
stukgoed (colli's) zullen 
kunnen verzonden worden
van de meer dan 500 
stations zullen er nauwelijks 
nog 90 overb l i jven . 
De kersverse minister van Ver
keer kondigde in september 74 
aan «nu komen de vette jaren 
voor het openbaar vervoer» Hij 
kondigde met nogal veel ijver aan 
dat hij spoedig het kollektieve ver
voer zou hervormen en openbaar 
maken Vijf jaar later zijn we dus 
wat de spoorwegen betreft zover 
De direktie van de NMBS heeft er 
twee jaar studie opzitten en zal 
naar alle waarschijnlijkheid de 
ministeriele zege krijgen binnen 
veertien dagen 

Chabert ging vooraf elders in de 
wereld het openbaar vervoer 
even bekijken en beproeven En 
kijk hij bracht goede ervaringen 
mee uit Japan De tremen zijn daar 
echt komfortabel aldus berichtte 
Chabert De mensen kunnen er Ie 
zen naar buiten kijken ze moeten 
niet recht staan en die tremen ko
men op tijd 
Omdat reeds menige opiniepeiling 

en sociologische enquête in ons 
land bevestigde dat het publiek 
gretig gebruik wil maken van het 
openbaar vervoer als dat maar de
gelijk werkt en wat komfort biedt 
maakte Chabert er een erezaak 
van het trieste openbaar vervoer 
hard aan te pakken Men spreekt 
er al tien jaar over, maar er werd 
niets aan gedaan 
Nu zullen we dus gaan zien wat 
Jos Chabert toen hij 5 jaar gele
den voor het eerst op het kabinet 
van Verkeerswezen binnentrad, 
precies bedoelde 

(D 
De plannen liggen ter tafel dat van 
de NMBS-direktie en een alterna 
tief plan van de vakbonden 
Welke detailwijzigingen er aan de 
NBMS-voornemens ook nog wor
den aangebracht het is overduide
lijk dat er hoegenaamd nog geen 
sprake is van een gekoordineerd 
vervoerbeleid Daar hebben de 
vakbonden zeer terecht op gewe
zen Een tweede negatief punt is 
zonder twijfel de drastische in-
knmping van het personeelsbe
stand op een moment dat de 
werkloosheid toppieken aan het 
bereiken is 

En een derde prangende vraag 
betreft de klantendienst 

Er wordt nu wel gesteld dat de 
aangekondigde plannen een ver
betering van de dienstverlening 
met zich zou brengen 
VakiDondsmensen laten evenwel 
een ander geluid horen men reali-
zeert zich de preciese draagwijdte 
nog met van de dienstwijzigingen 
W e kunnen slechts aan details 
vermoeden welke mankementen 
er spoedig aan het licht zullen ko
men 

Waalse as 
Alvast IS reeds aangestipt dat er 
enkele tienduizenden reizigers 
door de gewijzigde dienstverle
ning zullen getroffen worden Ze 
zullen ofwel een aanzienlijk ver
lengde werkdag toebedeeld krij
gen ofwel op eigen kracht naar 
hun werk moeten 
Maar een nog ruimer NMBS-pu-
bliek zal de treinen voor zijn neus 
zien voorbijflitsen Want om de 
reizigers naar de stations te bren
gen waar intercity-treinen stoppen 
zal getracht worden de diensten 
van de buurtbussen in te schake
len maar bij vertragingen zullen 
de sneltreinen (met klokvaste uur
regeling) evenwel met wachten tot 
de «aansluiting» gerealizeerd is 
Met een en ander is de NMBS-di-
rektie en voogdijminister Chabert 
van plan om zomaar bijna een tien
de reizigers meer aan te trekken 
Dezelfde eigenaardige redenering 
betreft het goederenverkeer langs 
de spoorwegen 

Meer dan 400 stations waar colli's 
kunnen afgeleverd worden zullen 
gesloten worden In ruil daarvoor 
zouden de klanten dan een sneller 
behandeling van hun opdrachten 
aangeboden krijgen Dat laatste 
dient evenwel nog even afge
wacht te worden 
Om tal van redenen heeft kamerlid 
Willy Kuijpers de konklusie ge
trokken dat het herstrukturenngs-
plan van de NMBS het plan van de 
gemiste kansen is «In een penode 
dat iedereen zich bezint over het 
mateloze verbruik van dure ener
gie op een ogenblik dat zowel 
overheid als openbare mening 
ernstig denken aan opwaardering 
van het openbaar vervoer daar 
presteert de NMBS het in 79 te
midden van de te haren gunste ge
keerde stemming voor de dag te 
komen met een hervormignsplan 
dat gebaseerd is op een studie 
van '75 » 
Ook m deze matene komen weer 
communautaire voetangels opste
ken Op een perskonferentie vori
ge dinsdag heeft het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel nog 
herinnerd aan zijn herhaalde 
klachten over de achteruitstelling 
van Vlaanderen door de NMBS 
en stelt het dat hieraan nu wel 
dringend een einde dient te ko
men 
«Kan dit met in het kader van de 
Belgische spoorwegen aldus het 
V V O dan zal moeten beslist wor
den tot een vollediger splitsing 
over te gaan en een eigen Vlaam
se spoorwegmaatschappij op te 
richten » 
Uit enkele vergelijkende cijfers die 
hierbij in een tabel afgedrukt wor
den blijkt duidelijk dat bij de spoor
wegbediening Vlaanderen sterk 
benadeeld is Met aanzienlijk meer 
inwoners telt Vlaanderen slechts 
256 stations tegenover 400 in Wal
lonië (de provincie Brabant buiten 
beschouwing gelaten) Het is maar 
een voorbeeld 
De reorganizatie die nu in de 
NMBS-plannen steekt is met van 
aard om het Vlaams gewest met
een beter te bedienen Zo bijvoor
beeld wordt wel konkreet gedacht 
aan een intercitydienst van Kort
rijk naar Luik (met de bemerking 
deze lijn realizeert de «Waalse 
as») maar is er geen sprake (wat 
het goederenverkeer betrefO van 
de «IJzeren lijn» Antwerp)en-Mon-
chengladbach 

Benadeeld 

BIJ een vorige hervorming van de 
spoorwegdiensten (ruim 20 jaar 
geleden door minister P W Se-
ghers) werden grote delen van 
West Vlaanderen de Antwerpse 
Kempen Vlaams-Brabant en Lim
burg volledig ontmanteld van 
spoorwegdiensten In het Waalse 
net werd toen veel minder gesa
neerd 
Omdat het plan-Chabert in zijn 
ontwerp met van aard is om de 
slechte sanering van toen onge
daan te maken is dit zonder meer 
het plan van de gemiste kansen 
Tenslotte mag met onvermeld blij
ven dat de koncentratie van dien
sten in Brussel enorme energie-
en geldverspilling betekent en dat 
daar mets aan gedaan wordt 
Wat de tewerkstelling bij de 
NMBS betreft worden de Vlamin
gen schromelijk benadeeld Door 
vestiging van drie soorten dien
sten te Brussel (de hoofdadminis-
tratie de gewestelijke direktie en 
de Brusselse) en de toepassing 
van de pariteit bij aanwerving in 
alle funkties wordt de Vlaamse ge
meenschap beroofd van enkele 
duizenden arbeidsplaatsen Ook 
daaraan wil Jos Chabert en de 
NMBS direktie blijkbaar mets ver
helpen (hds) 

WIJ lO / 15 NOVEMBER 1979 

iMIMltttftfi 



M^IM^CH/^PPIJ 

DE ONTSPORING VAN DE SPOORVAKBONDEN 
Het minste wat zou mogen 
verwacht worden is dat de 
vakbonden tegen het 
saneringsplan van de NMBS-
direktie een op en top sociaal 
alternatief zouden gesteld 
hebben. Uit de analyse die 
kamerlid Wil ly Kuijpers maakte 
blijkt zulks geenszins het geval 
te zijn. Er wordt ook hier weer 
met twee kommunautaire maten 
en gewichten gemeten. 

Het antwoord van 
de vakbonden 

Het v\/as te verwachten dat de 
vakbonden, gesteld tegenover de 
zeer zv\/are bedreiging voor het 
personeel van de NMBS, heftig 
zouden reageren. 
Het was daardoor met zeer veel 
interesse en, we geven het toe, 
met heel wat sympatic ervoor, dat 
wij het «Vakbondsalternatief te
genover het Herstrukturerings-
plan van de NMBS» inkeken. Dit 
werd nochtans een bittere ont
goocheling. Want wat behelst dit 
«Vakbondsalternatief»? 
/. Een aanklacht tegen het feit dat 
het herstruktureringsplan opge
steld werd zonder er ook maar 
aan te denken dit plan te doen ka
deren in een globaal vervoerbe
leid. De spoorwegen staan in een 
zeer ondankbare positie tegen
over de andere vervoermiddelen 
(waterwegen en wegvervoer). 
Deze dragen immers niet of niet in 
dezelfde mate als de NMBS lasten 
voor pensioenen, ziekte- en invali
diteitsverzekering en arbeidson
gevallen. Verder is de NMBS ver
plicht sterke tariefverminderingen 
toe te kennen aan bepaalde kate-
gorieen van gebruikers. Ook stel
len de auteurs dat de NMBS zélf 
de last draagt van haar infrastruk-
tuur daar waar de grote verslijters 
van de wegen en de gebruikers 
van de waterwegen slechts een 
fraktie betalen van wat ze aan de 
gemeenschap kosten. 
2. Ten tweede is er een «alterna
tief» (of wat er moet voor door
gaan) voor elk van de drie rubrie
ken van het hervormingsplan van 
de NMBS. 
Dit gedeelte komt neer op een 
(begrijpelijke) aanklacht, maar 
wanneer ze toch mochten ver
wachten dat dit alternatief plan 
vooral in het teken zou staan van 
de tewerkstelling bij de NMBS, 
worden er meer dan 20 bladzijden 
besteed aan het onderwerp «Rei
zigers», en worden de hoofdstuk
ken «Wagenladingen» en «Stuk
goed» in amper 8 bladzijden afge-
haspeld. 
Uit de kommentaar op de studie 
van die drie rubrieken hiervoor, 
kon nochtans afgeleid worden dat 
voor het invoeren van een Inter

city-dienst (met uitbouw van ge
westelijke bedieningscentra en 
behoud van pendeltreinen) er heel 
wat bijkomend personeel zal no
dig zijn: treinbestuurders, trein-
wachters, onderhoudspersoneel. 
Anderzijds stelt de NMBS een be
sparing van 6.132 arbeidsplaatsen 
voorop. Het kan dan ook bijna met 
anders of dit personeel moet in de 
rubrieken «wagenladingen» en 
«stukgoed» gevonden worden. En 
dat wordt zo maar in een handom
draai afgehandeld! Voortgaande 
op een eerste indruk schijnt dit 
vanwege de vakbonden onbegrij
pelijk. Wanneer men het alterna
tief plan echter leest, worden ons 
veel zaken duidelijker. Oordeel 
zelf maar. 

In de kommentaar op de studie 
«Reizigers» wordt klaar en duide
lijk gezegd dat in de voorgestelde 
IC-dienst het ene gewest (bedoeld 
Vlaanderen?) bevoordeligd wordt 
tegenover het andere (bedoeld 
Wallonië?). De vakbonden geven 
dan hun eigen zienswijze, lijn per 
lijn. Opvallend daarbij is dat de IC-
lijnen die Wallonië goed bedienen, 
genade vinden in hun ogen, terwijl 
de IC-diensten in Vlaanderen nog
al sterk aangevochten worden on
der voorwendsel dat die verbin
dingen te lang zijn en vertragingen 
van het ene gewest naar het ande
re zullen overbrengen. 
Even verder wordt geprotesteerd 
tegen de IC Knokke-Hasselt (die 
vroeger bestaan heeft maar door 
«Frans-vriendelijke» ambtenaren 
van de NMBS ai snel werd gelikwi-
deerd). Deze IC zou moeten wor
den: Knokke-Aarlen, dit wil zeg
gen dwars door België. In dit geval 
speelt de lengte van de IC-lijn 
geen rol en is het ook geen be
zwaar dat de vertraging van het 
ene gewest naar het andere wordt 
overgebracht. 
Ook plaatsen de vakbonden een 
vraagteken achter de gegrond
heid van het opnemen van sommi
ge stations in de IC-diensten (3 
Vlaamse - 1 Waals) en pleiten ze 
voor het opnemen van nieuwe be
stemmingen (5 Waalse - 1 
Vlaams). 
Ten slotte pleiten ze hartstochte
lijk voor het behoud van de 343 
bedreigde stopplaatsen. Deze 
treinhaltes liggen hoofdzakelijk in 
Wallonië. Dit vindt zijn verklaring in 
de vroegere politiek van de 
NMBS 
Wanneer we stellen dat dit vak
bondsalternatief voor ons een te
leurstelling is, bedoelen we daar
mee niet het pleidooi voor behoud 
van stations of spoorlijnen, maar 
wel het feit dat het duidelijk een 
specifiek «Waals dokument» is, 
met als enige Vlaamse inbreng: de 
vertaling. (Wat bevestigt dat er op 
dit gebied — ook bij de vakbon
den — nog niet veel veranderd is). 

Wordt Wallonië dan zo erg benadeeld? 
Aan de hand van wat cijfermateriaal bekijken we dit even nader: 

1. Aantal inwoners (zonder Brabant) 
2. Km-lijnen reizigersdienst 
3. a) Totaal aantal stations 

b) Aantal stations per 1.000 km2 
c) Aantal stations per 100.000 inwoners 

4. a) Verhouding stoptreinverkeer/Totaal verkeer 
b) Verhouding direkt treinverkeer/Totaal verkeer 
c) Aandeel van elk gewest in het totaal verkeer 

Op te merken dat dit cijfermateriaal alleen betrekking heeft op de 4 Vlaamse en 4 Waalse provincies. Bra
bant werd hier opzettelijk buiten beschouwing gelaten, om een toestand te bekomen waar het geval Brus
sel noch voor het ene noch voor het andere gewest kan spelen; 

Vlaanderen 
± 4.700.000 

1.145 
256 

24 
5,45 

28 0/0 
430/0 

37,5 0/0 

Wallonië 
3.000.000 

1.330 
400 

27 
13,33 

47,5 0/0 
290/0 
350/0 

Deze vergelijkende cijfers laten 
ons ook toe in dit geval te spreken 
over een plan van «De gemiste 
kans». Het ligt geenszins in onze 
bedoeling te pleiten voor het af
schaffen van een aantal stations in 
een of ander landsdeel. Het open
baar vervoer speelt, vooral in in
dustrieel misdeelde gebieden een 
te belangrijke rol (vooral op so
ciaal gebied) dat we het zo maar 
zouden ontmantelen. Maar daar
enboven moet men ook inzien hoe 
verschillend het spoorwegnet is 
uitgebouwd in Vlaanderen tegen
over in Wallonië. 
Met een bevolkingsverhouding 2 / 
3 - 1 /3 in het voordeel van Vlaan
deren, beschikken wij over 
185 km minder spoorlijnen, over 
144 minder stations en stopplaat
sen en hebben 100.000 Vlaamse 
inwoners slechts een gemiddelde 
van 5,45 stopplaatsen tegenover 

13,33 in Wallonië. Zelfs indien het 
herstruktureringsplan van de 
NMBS integraal wordt doorge
voerd, beschikt Wallonië nog over 
6,64 stopplaatsen per 100.000 in
woners tegenover 4,16 voor 
Vlaanderen, dit niettegenstaande 
de voorgestelkde sluitingen in 
Wallonië. 
Hoe nu al deze cijfers verklaren? 
In de jaren '50 kende men bij de 
NMBS reeds een groot hervor
mingsplan dat door de toenmalige 
CVP-minister van Verkeerswezen 
P.W Segers, doorgevoerd werd. 
Onder zijn beleid werden grote 
delen van West-Vlaanderen, de 
Antwerpse Kempen, Vlaams-Bra-
bant en Limburg volledig ontman
teld van hun spoorwegvervoer. 
Bovendien werden over het ganse 
land zeer veel stations gesloten 
om «semi-direkte» treinen in te leg
gen en de stopdienst door auto

bussen te laten verzekeren. Het 
Waalse net werd toen veel minder 
aangetast. Dit verklaart ook hoe 
het komt dat het stoptreinverkeer 
in Wallonië 47,5 t.h. vertegen
woordigt en de dienst van de 
rechtstreekse treinen 43 t.h. in 
Vlaanderen. Dit toont ook aan dat 
de spoorwegen in Vlaanderen 
heel anders geëvolueerd zijn dan 
in Wallonië en dat het dus noodza
kelijk is de staatshervorming ook 
op gebied van vervoer door te 
trekken. 
Ook daarom noemden we het 
plan van de NMBS een «plan van 
de gemiste kansen». Daarom kun
nen we ook niet aanvaarden dat 
Waalse vakbondsleiders ons zon
der meer komen voorschrijven 
hoe het openbaar vervoer in 
Vlaanderen dient georganizeerd. 

Wil ly Kuijpers 

6.132 werknemers teveel 
Met de voorl iggende her-
struktureringsplannen wil 
de staat haar aandeel in het 
spoorwegendeficiet met 4,3 
miljard frank besnoeien. 
Hoe probeert de NMBS 
deze «winst» (of minder-te
kort!) te verwezenli jken: 
• Door het volledig her
denken van de reizigers-
dienst: 

— Invoering van een Inter-
citydienst; waarbij 85 stati
ons via 2.200 km snelle 
spoorverbindingen met el
kaar verbonden worden vol
gens een «klokvast» t i jd
schema; 

— Behoud van de pendel-
treinen (toch alleszins in 
grote trekken); 

— Een volledig nieuwe in
richting van de stoptreinen 
met een gewestelijke bedie
ning vanuit de belangrijkste 
Intercity-stations. 

In deze studie wordt ge

dacht aan de bediening van 
nog 404 stations, terwij l er 
343 zouden gesloten wor
den. 
9 Herziening van het Ver
voer van Volledige Wagen
ladingen: De aktiviteit zou 
zich meer richten op volledi
ge treinen, waardoor de aan-
legkosten verminderen, de 
wagens een snellere om-
loopti jd krijgen en de leve
ringstermijn gunstig beïn
vloed wordt. 

Daar het vervoer van gewo
ne, afzonderlijke wagons 
niet interessant genoeg ge
acht wordt, zou het aantal 
stations waar kan gelost en 
geladen worden van 592 op 
260 gebracht worden en de 
vormingsstations voor goe
derentreinen van 13 op 6. 
• Herziening van het Ver
voer van Stukgoed: Door 
het oprichten van een nieu
we dienst NMBS-Colli, die 
autonoom van de andere 

diensten van de NMBS 
werkt, maar daarentegen 
wel nauw samenwerkt met 
een privé-firma (N.V. Depai-
re) beoogt de NMBS betere 
resultaten voor wat dit on
derdeel van haar vervoer 
betreft. 

Andere middelen daartoe 
zi jn: 
— de inrichting van een 
«Uniek Trieercentrum» waar 
alle colli 's van het ganse 
land worden gesorteerd; 

— rationeler werkmeiodes. 
In deze rubriek stelt de 
NMBS voorop nog slechts 
in 51 stations colli's aan te 
nemen, daar waar dit nu nog 
kan in 394 stations!. 
Bereikt effekt: de verbete
ring van de kwaliteit van 
deze aangeboden diensten 
zou het verkeer moeten 
doen toenemen met 9 t.h. 
voor de reizigers, en met 
5 t.h. voor de goederen. 
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Jullie zullen het ons wel niet kwalijk nemen dat wi j in deze 
«Grabbelton» vooral gaan kijken naar wat onze buren aan te 
bieden hebben. Ten gevolge van de stakingen bij BRT en (in 
mindere mate) bij RTBF weet niemand nog waaraan zich te hou
den. Totale malaise in het Belgische programmaiand! 

De grabbelton 
^ ^ Donderdag — Wegens plaatsgebrek kunnen wij de Brlt-
^ ^ se programma's niet publiceren. Toch een tip voor diege-
^^J' nen die BBC 1 kunnen nemen en amateur zijn van een uit

gebreid aanbod aan vrouwelijk schoon: Miss World-ver-
kiezing (22 u. 25)! Op Ned. 1: een in de Amerikaanse pers druk 
bewierookte TV-film «Grootvader en ik» over de vriendschap 
tussen een grootvader en Joey, één van zijn kleinkinderen. T.g.v. 
zijn naderende dood weet grootvader het jongetje duidelijk te ma
ken dat sterven een onderdeel is van het levensproces... Dat le
vensproces wordt bedreigd door o.a. de ontwikkeling van de 
kernenergie. Op Ned. 1 volgt een diskussie rond «kernenergie in 
Nederland», een onderwerp dat ook ons nauw aan het hart ligt. 
Hoofdgast is prof. P. Mosterd, die van mening is dat toepassing 
van kernenergie in Nederland nodig en verantwoord is. Op Ned. 2 
worden de lachers verwend. De Nederlandse auteur Dimitri Fren-
kel Frank heeft met de dolle klucht «Lipstick» een werkstuk afge
leverd dat de akteurs duidelijk op het lijf werd geschreven. Hierbij 
staat onze Hugo Metsers best zijn man(netje). In «Bitte umblat-
tern» (Duitsl. 1): o.a. de filmaktrice Nastassja Kinski, de aktrice-
zangeres Judy Winter, filmakteur Alain Delon en de Nederlandse 
danseres Herma Vos. RTL (21 u.) brengt een montage van frag
menten uit films van Mari lyn Monroe. 

^ ^ Vrijdag — Het grootste gedeelte van de avond op Ned. 1 
^ 9 i is gewijd aan de rechtspraak in Amerika. Een autentieke 
^^J dokumentaire (deel 2), opgenomen in de gerechtszaal 

zelf, over een proces over een moord. Dit 2e deel, de laat
ste procesdagen, gaat voornamelijk over de strafbepaling. Later 
op de avond worden in «Een groot uur U», vragen beantwoord 
van kijkers i.v.m. de Amerikaanse rechtvoering en eventuele over
eenkomsten met de rechtspraak in Nederland. Op Duitsl. 1: de ko
mische film «Met blote voeten in het park» over de perikelen van 
een pas getrouwd stelletje in hun flatje op de hoogste verdieping 
in een appartementsgebouw in Greenwich Village, de Newyorkse 
kunstenaarswijk (met Robert Redford, Jane Fonda en (Dharles 
Boyer). Op RTBF: de Duitse film «Mirador» (1978): een harde kri
tiek op de aktuele film, de ateurs en de makers ervan. 

« Zaterdag — Een weelde voor de kinderen! Al om 12 u. 
komt Sinterklaas aan in Rotterdam. Wieteke van Dort en 
Koos Postema (bezig met over te stappen van Vara naar 
NOS) verslaan dat gebeuren op Ned. 2, een reportage 

die door enkele andere zenders overgenomen word t Ned. 1 
brengt de deels gespeelde, deels geanimeerde reeks «Erik of het 
klein insektenboek» naar het werk van Godfried Bomans. Later 
op de avond; Bassie en Adriaan, een nieuwe reeks over de bele
venissen van het komische duo. RTBF: Generation 80, een info-
magazine, gevolgd door Follies, popmagazine op z'n Frans. Later 
op de avond: op Ned. 1 de spannende TV-film «Het geheim van 
de drie vrouwen» over de moord op een play-boy-financier. Bij 
het onderzoek blijkt dat drie vrouwtjes, met wie hij een relatie had, 
elk zo d'r eigen reden had om hem uit de wereld te helpen. Op 
Duitsl. 1: The Shootist, een op John Wayne geschreven western 
van Don Siegel, tevens John Waynes laatste film (1976) over een 
door kanker veroordeelde cowboy. John Wayne stierf zelf enkele 
maanden later aan kanker. 

e Maandag — Op Ned. 1: de merkwaardige film -The Cha
se», met een sterke bezetting: Marton Brando, Jane Fon
da, Robert Redford, Angle Dickinson. Een onbarmhartig 
portret van de Amerikaanse samenleving, samengebald 

in een gebeurtenis in een snel welvarend geworden stadje in de 
oliestaat Texas. Medische informatie kan worden opgedaan in 
«Over leven: «Het zenuwgestel». Ned 2 brengt de met veel trom
petgeschal door BBC in Engeland uitgebrachte reeks «De erfenis 
van Aphrodite». David Collier wordt van Engeland naar Cyprus 
geroepen om er de zaken van zijn verongelukte broer Barry in 
orde te brengen. Daar wacht hem echter verrassend nieuws. Vol
gens de misterieuze en beeldschone Helena werd Barry ver
moord... Op Duitsl. 1: de 6e aflevering van de Duitse reeks «Die 
Buddenbrooks» naar de roman van Thomas Mann, een reeks 
waarvan een Duits TV-blad schreef «elf uren verveling voor 3 mil
joen Mark...', en waarvoor de BRT belangstelling zou hebben. Dat 
belooft! 

^ ^ , Dinsdag — Ned. 2 brengt de 2de aflevering van de op 
^ B ^ ' BRT 1 al eerder uitgezonden komische reeks «Fawtly To-
M^^ wers» (In de zoete inval), gevolgd door «Ik ben 't zitten 

zat» over de moeilijkheden die een ex-gedetineerde heeft 
om opnieuw aan de slag te kunnen. Op RTBF 1 -Au nom de la loi», 
een interessant informatief juridisch magazine. 

^ ^ Woensdag — De dag van vooral kinderen en voetballief-
^^Ê hebbers. De kinderen vinden hun gading in o.a. De fi lm 
^^J van Ome Willem» (Ned. 1) over «Sinterklaas komt», op 

RTBF «Electronix» en «Feu vert», op Duitsl. 1: «Mutter», 
een Joegoslavische film over een 10-jarig ventje in de stad Split 
(die voor zijn zieke moeder een medikament moet halen. Hij ver
speelt onderweg levensbelangrijke ogenblikken, zodat het leven 
van zijn moeder in gevaar komt... De voetballiefhebbers weten dat 
vandaag enkele wedstrijden gespeeld worden i.v.m. de Europese 
Beker voor Landsploegen. Enkele worden rechtstreeks uitge
zonden: Oost-Duitsland — Nederland (Ned. 1), België — Schotland 
(RTBF 2 en BRT (?), Rusland-Duitsland (Duitsl. 1). 
Later op de avond brengen Duitsl. 1 en 2 het probleem van de lief
de op oudere leeftijd aan de orde: Altmodische Komödie (D. 1), 
een Russisch toneelstuk en «Weit weg von Hagedingen», (D-2), 
een Duits TV-spel. 

GH.H. 

TtZ-PROGMMfYlKS 

Donderdag 
15 NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 Het meisje met de mooiste 
ogen. — 16.50 Vedetten en hun 
hobby's. — 18.00 Wattoo-wattoo 
(f). - 18.05 Rondomons. - 18.35 
Dick Turpin (f) — 19.00 Laurel en 
Hardy (film). - 19.17 Standpunten 
(VU). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Mork en Mindy (f). — 20.35 Pano
rama — 21.25 De verovering van 
het westen Cf). — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Sporttnbune. - 20.40 De 
boeren (film).— 21.30 Première. 

RIB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 La bande 
des treize (reportage). — 20.15 
Traitre sur commande (film). — 
22.15 Le carrousel aux images. — 
23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Wozzeck (opera). - 22.00 
Nieuws. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Baggy 
Pants (tekenfilm). — 19.05 Alleen 
op de wereld (O. - 19.30 Galway 
in Holland (koncert). - 19.50 
Grootvader en ik (tv-film). - 20.40 
Helen Schneider (portret). - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. - 2220 NO&tribune. -
23.10 Panoramiek. — 23.35 
Nieuws. 

NEP. 2 
20.00 Nieuwa - 2027 Lipstfck (to-
neeD. — 2225 In het land van milk 
and honey (reportage). — 22.50 
Aktua tv. — 23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. — 20.00 
Section contre enquête (O. — 
21.00 Marilyn (montagefilm). 

ARP 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. — 21.00 The 
King's Singers (oude liederen). — 
21.45 Talkshow. - 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Liebesbriefe auf 
blauen Papier (tv-spel). — 0.40 
Nieuws. 

ZPF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Nieuws uit Oost- en West-Duits
land. - 22.05 Vater, mem Vater, 
oder wunderbare Erfüllung eines 
Traums (tv-film). — 23.45 Nieuws. 

P 3 

1945 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Der Fluch des Damonen 
(griezelfilm). — 21.35 Kuituur van
daag - 22.05 Kino 79. - 23.05 
Nieuws. 

FJ 
20.00 Nieuws. - 20.30 Mon ami 
Gaylord (f). — 21.32 L'événement 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.7121 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

BIjhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031-36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 

— 22.37 Nieuws. — 22.50 La pour-
suite implacable (film). 

F 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Une veuve 
en or (film). — 22.10 A propos de 
Don Giovanni. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuwa — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.55 Bucky et 
Pepito (f). — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 Klute (filnrO. 
— 22.25 Nieuws. 

Vrijdag 
16 NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
zoon van de Sahara (f). — 18.15 
Klein klein kleutertje. — 18.30 
Open school. — 19.00 Dit leuke 
land. — 19.45 Nieuws. — 20.15 An
tony and Cleopatra (film). — 22.40 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen (f). 
— 20.40 Drieluik (kleinkunst). — 
21.45 Vreemde vertellingen (tv-
spel). - 22.10 Biljarten. 

NEP. 1 
1020 Open school. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 BaHsapapa (f). — 
19.05 Popeye (O. - 19,10 Laurel 
en Hardy. — 19.30 Ombudsman. 
— 20.00 Twee voor twaalf (kwis). 
— 20.40 Late late üen show. — 
21.37 Nieuws. — 21.55 De wande
lende jood en de heilige land-loper 
(reportage). — 22.40 Een moord
zaak in Miami (tv-spel). — 23.40 
Nieuws. — 23.45 Groot uur U. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (f). — 1925 Lassie (f). — 
20.00 Nieuws. - 2027 James Her-
riot (O. — 2120 Minivoetbalshow. 
— 22.10 Hier en nu. — 22.50 Mijn 
fdee. — 23.00 Praten met de minis
ter-president — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.55 Nieuws. — 20.00 Mannix (f). 
— 21 00 Un solr.. un train (film). — 
22.30 Martini world (spel). 

RTB 1 
19 30 Nieuws -
21.25 Mirador 
Nieuws. 

19.55 A sulvre. — 
(film). - 2300 

ARP 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Barfuss im 
Park (film) - 22.00 Plusminus. — 
2230 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Sportschau. — 23 25 Sonderde-
zernat K I (f). - 030 Nieuws 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Maigret (O. — 
21.43 Ein hlmmllsches Vergnügen. 
(humor). — 22.00 Heute-joumal. — 
22.20 Kultureel magazine. — 23.05 
Marrakesch. — 0.35 Nieuws. 

P 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 21.00 Momente. - 21.15 Und 
die rissen das Gold von den Erha-
benen Mumien (reportagefilm). — 
22.00 Anna (O - 22.30 Zur An
sicht — 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Rège pour 
un homme seul (toneel). — 22.50 
Cinq jours en bourse. — 23.00 
Nieuws. 

F 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Pour tout 
l'or du Transvaal (f). — 21.35 Apos
trophes. - 22.50 Nieuws. — 22.57 
Strawberry blonde (film). 

F 3 
19.10 Nieuws. - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe
pito (O. - 20. Les jeux de 20 heu
res (sp>el). — 20.30 Le nouveau 
vendredi. — 21.30 La féte de l'Ours 
a Prêts-de-Mollo (show). - 2225 
Nieuws. 

Zaterdag 
17 NOVEMBER 

BRT 
12.00 Sinterklaas komt aan In Rot
terdam (tot 13.00). — 14.00 Dag 
aan dag. — 14.30 De smokkelaars 
van Moonfleet (film). — 16.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Wattoo-
Wattoo (fJ. - 18.05 Wij drie en de 

NIEUWPOORT 
Prachtige STUDIO'S 

en APPARTEMENTEN 
te NIEUWPOORT 

res. 't SANTHOOFT 
studio 720.000 fr. 
app. I k 985.000 f r. 
app. 2 k 1.295.000 fr. 

res. DE WIELINGEN 
app. I k 1.225.000 fr. 
app. 2 k 1.490.000 fr. 
Bezoek onze mooie realizatie 
de Wielingen, Franslaan 109 

Nieuwpoort 
Open: elke zat. en zondag 
V. 10-17 u. en op afspraak: 

I n l i ch t i ngen : 
IMMO W^ESTLAND 

Albe r t I l a a n 146 
NIEUV^POORT 
TeL: 058/23.56.26 

Na 19 u.: 058/23.57.03. 

— The Chase, kriti 
tret van american w 
met als achtergrond 
je uit Texas. 

Maandag 19 nover 
20U.20 op N i . 

hond (film). - 18.50 Mo 
het beter - 19.45 ^ 
20.10 De kollega's (fJ 
Starparade (show). — 
loops. - 2220 Nieuwi 
Biljarten. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 
Adriaan (f.) - 1925 De 
kwis. — 20.35 Hawaii Fi> 
21.37 Nieuws -21.55 
— 22.10 Het güheim v 
vrouwen (tv-filr). — 23 

NEP. 2 
20.00 Nieuws - 2027 ( 
— 20.52 Cleo Laine sho 
Achter het nieuws. — 5 
Ross is vrij (f) — 23.' 
'80. - 23.45 Studio Spo 
Nieuws 

LUX 
19.55 Nieuws - 20.0 
peau des autres (spionc 
21.40 Filmnieuws. — 22 
pitié pour le prof (film). 

RTB 
19.30 Nieuws - 19.K 
extraordinaire 'ookj. -
Gargonnière (fi.m). — 2 
ces noires (vjriétó). 
Nieuws. 

ARP 1 
15.45 Hallo Warschau 
17.30 Hier und Heute 
— 18.00 Nieu.va — 
Sportschau. - 19.00 
magazine. — "922 N 
Tage( fJ . -20 cn Nieuw 
Der Maulkorb klucht) 
Nieuws. - 22 25 Der let 
schütze. — 0005 Nieui 

ZPF 
17.05 Nieuws -17.101 
gel. - 18.00 Das Haus 
Race (fJ. - 19.00 r 
19.30 Die Brucka von t 
(jeugdfilm). - 20.T5 Lu 
kanten (volkskoncert). 
Nieuws. - 21 50 Dê 
Sport-Studio. - 23.05 
me Haus (misdaadspel 
Nieuws. 

ARP 3 
2000 Nieuws - 20.1 E 
ges... (tv-film) - 21.25 
(poëzie). 

TF 1 
20.00 Nieuws - 20.35 h 
(show) - 21 35 Los A 
nées30(f) - 22.30 T< 
2330 Nieuws 
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TI/-PROGMMIY1IVS 

Chase, krit isch por-
american way of life 
chtergrond een stad-
xas. 

I 19 november om 
op N I . 

). — 18.50 Morgen wordt 
. — 19.45 Nieuws. — 
kollega's (fJ. - 20.45 

e (show). - 21.35 Ter-
2220 Nieuws. - 22.35 

jws. — 18.59 Bassie en 
J. - 1925 De showbizz-
D.35 Hawaii Five-O (f J. -
iws. — 21.55 Tros Sport 
Het geheim van de drie 
tv-filmJ. - 23.50 Nieuws. 

iws. - 2027 Cassata (f J. 
;ieo Laineshow. — 21.45 
t nieuwa — 2225 Frank 
rij (f.) - 23.15 Voetbal 
tö Studio Sport - 00.05 

uws. - 20.00 Avec la 
autres (spionagefilm). — 
nieuws. - 2220 Pas de 
Ie prof (film). 

JWS. — 19.55 Le jardin 
aire (dOkJ. - 2025 La 
re (film). - 2225 Sour-

(variété). — 23.30 

o Warschau (show). — 
• und Heute unterwegs. 
Nieuwa - 18.05 Die 

lu. — 19.00 Regionaal 
— 1922 Nachte und 

-20.00 Nieuws.-20.15 
korb (klu<^0. - 22.05 
22,25 Der letzte Scharf-

- 00.Ö5 Nieuws. 

iws. — 17.10 Landerspie-
.00 Das Haus am Eaton 

- 19.00 Nieuws. -
Brücka von Adam Rush 
). - 20.15 Lustige Musi-
/olkskoncerO. — 21.45 
- 21.50 Das aktuelle 
dio. — 23.05 Das einsa-
(misdaadspel). — 00.20 

JWS. — 20.15 Eines Ta
lm). - 21.25 Villa-Lobos 

ws. — 20.35 Numero Un 
21.35 Los Angeles, an-

J. - 22.30 Télé-foot. -
iws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Histoires de 
vouyous (f J. — 22.05 Collaroshow. 
— 23.05 Nieuws 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Super-Béca-
ne (f J. — 20.00 Les jeux de 20 heu-
res (spel). - 20.25 Les Shadoks. 
— 20.30 Le pape des escargots 
(fJ. - 21.50 Nieuws. - 22.10 Tha-
lassa. 

Zondag 
I 18 NOVEMBER 

BRT 
9.00 Open school. — 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Eucharistieviering 
vanuit Brussel. — 11.00 Konfronta-
tie (debat). — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.30 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat (f J. — 15.25 Aktie Kringloop. 
- 17.25 Sportuitslagen. — 18.30 
Wattoo-Wattoo (f). - 19.35 Bil
jarten. Reportage Europese kampi
oenschappen. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Een 
familiekroniek (f J. — 2120 Brussel 
is een vreemde stad (reportage). 
— 22.10 Koncert - 22.50 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 Staaltje de 
lokomotief (tekenfilm). — 19.10 
Kies. — 19.35 U zij de glorie. — 
2020 Ja, natuurlijk (spel). - 21.50 
Ander nieuws. — 2225 Gastkon-
cert — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
20.35 Nieuwa — 20.40 Hollands 
spoor. — 21.20 Op hun pik getrapt! 
(Koot en Bie). — 22.10 De misstap 
(reportage). — 23.00 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.02 Télé-Lu-
xembourg. — 19.30 RTL-Théatre. 
— 20.00 L'homme invisible (f J. — 
21.00 Le kid de Cincinnati (film). 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 15.00 Visa pour le monde. 
— 16.55 Ma socière bien aimée (f J. 
— 17.00 Sportuitslagen. — 17.25 
Le passé compose. Leopold I. — 
17.50 L'homme qui valait trois milli
ards (f J. — 18.40 Les aventures de 
Tintin (fJ. — 19.00 Sportweekend. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Kleine 
antologie van de lach. — 21.10 Les 
dames de la cóte (fJ. - 22.40 
Nieuws. 

ARD 
16.05 Der Winter, der ein Sommer 
war (tv-film). — 17.45 Latema Teu-
tonica (dok.). — 18.30 Nieuws. — 
18.33 Die Sportschau. - 19.15 Wir 
über uns. — 19.20 Weltspiegel. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ. 
- 21.50 Der 7. Sinn. - 21.55 
Nieuws. — 22.00 Haute cuisine 
(dok). — 22.45 Lebenslaufe. — 
23.30 Nieuws. 

ZDF 
14.50 Die plötzliche Einsamkeit des 
Konrad Steiner (film). — 16.55 
Nieuws. — 16.57 Die sportreporta-
ge. — 17.55 Boris Godunow (ope
ra). — 19.00 Nieuws. - 19.10 Bon
ner Perspektiven. — 19.30 Boris 
Godunow (opera). — 21.25 
Nieuws. — 21.40 Litera-Tour XV. 
Kultuurmagazine. — 22.40 Het rea
lisme in de Franse film. — 23.25 
Nieuws. 

D.3 
19.55 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Das Mittelmeer (dok.). -
21.00 Laserkanonen im Operati-
onssaal (reportage). — 21.45 Kopf 
urn Kopf — 23.15 Tips für Leser. 

TF 1 
16.30 Sports première. — 17.50 
Fanfan la Tulipe (film). - 19.25 Ma
gazine over dieren. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Fantomas contre 

PRECiSIA 
kleuren-tv 

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

Scotland Yard (film). - 22.05 Paul 
Hindemith (sonate). — 23.00 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le retour 
du Saint (fJ. — 21.30 Littérature et 
politique. — 22.00 Petit theatre d'A 
2. - 22.30 Worstelen. - 23.00 
Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Oscar Peterson (jazz). -
20.30 Mosaique. — 21.30 Encyclo
pédie audiovisuelle du cinéma (kor
te films). — 22.00 Marcello Mastro-
ianni (portret). — 22.45 La comma-
re secca (film). 

Maandag 
19 NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Wattoo-Wattoo (fJ. - 18.05 Heidi 
(fJ. - 18.30 Open school. - 19.00 
Doe mee. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Dubbel dobbel (spel). -
21.50 Ommekaar (vrouwen in 
moeilijkheden). — 22.30 Nieuws. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Charlie's 
Angels (f J. — 19.47 Kieskeurig. — 
20.20 The Chase (film). - 21.37 
Nieuws. — 22.55 Over leven (re
portage). — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
20.00 Nieuws. - 2027 Telebingo -
Spelen en laten spelen (show). — 
21.30 De erfenis van Aphrodite (fJ. 
— 22.25 Televizier-magaZine. — 
23.10 Avro Akademie. - 23.30 
Nieuws. 

LUX. 
19.55 Nieuws. - 20.00 Kojak (fJ. 
— 21.00 Les fougères bleues 
(film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 20.00 Etat 
de Siège (film). — 22.10 Laure ou 
le premier verre (AA-beweging). 
— 22.40 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 De fanfare van Harze in Beie
ren (reportage). — 20.45 Li Walon 
e scole (Waalse poëzie). — 21.35 
La musée du fer a Liège (dokJ. — 
22.00 Nieuws. - 22.15 Lundi-
sports. 

ARD 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Budden-
brooks (f.). — 21.15 Kontraste. — 
22.00 Play Brix (chansons). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Letzten Drei Tage (film). — 0.55 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Musikflip-
per (sprookjesfiguren). — 20.15 Er-
wachsene weinen nicht (dokJ. — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Fall-
studien (h/-film). — 23.35 Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Uit het le
ven van een bedelaar. — 21.00 Mo
menta — 21.15 Fotografie (film). 
- 22.30 Oostblokvluchtelingen in 
de VSA (dok.). - 23.15 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Pot Boulle 
(fJ. - 22.30 Gerard Philipe (por-
treö. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Question 
de temps (aktualiteitenmagazine). 
- 21.40 Aragon (fJ. - 22.35 Salie 
de fétes (spektakelnieuws). — 
23.25 Nieuws. 

FR. 3 
19.55 Bucky et Pepito (f). - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.25 Les Shadoks. - 20.30 Le 
grand restaurant (film). — 21.50 
Nieuws. 

Dinsdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo (f). — 18.05 De te
rugkeer naar de Apenplaneet (f). 
— 18.30 Open school. — 19.00 
Toestand '79. — 19.40 Nieuws. — 
20.10 Die goeie ouwe tijd. — 21.10 
Alkoholisme (dokJ. — 2225 Jij of 
wij (kwis). — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dierenwereld (dok.). - 20.30 
De kollega's (O. - 21.05 Fellini 
Roma (dok). 

NED. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Henkie's 
droomboom. — 19.05 EO-klnder-
krant — 19.30 Het kleine huis (f). 
— 20.15 Van u wil ik zingen. — 
20.45 EO-aktief. - 20.55 Tijdsein. 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Panora-
miek. — 22.15 De schone schijn. — 
22.55 Nederiandse muziek. — 
23.06 Nieuws. 

NED. 2 
19.25 Duel in de diepte (f). — 20.00 
Nieuws. - 2027 Het ongeluk (f). 
- 2120 Brandpunt — 21.55 Hotel 

— Staat van beleg, derde luik 
van Costa Graves' polit ieke 
f i lmcyclus met Yves Montand. 
Koele en strakke verfi lming 
gebaseerd op autentiek fei
tenmateriaal: de kidnapping 
van een VS-diplomaat door 
de Tupamaros en zijn terecht
stelling. De film is tevens een 
aanklacht tegen de folterme-
todes. 

Maandag 19 november om 
20 u. op RTBF. 

^^•^fi'^' 

op stelten (O. — 22.20 Ik ben 't zit
ten zat (Rekonstruktie). — 23.15 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok.). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Super Jaimie (f). ( 21.00 
L'Homme pour l'éternité (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Orient-Ex
press (f). — 20.45 Au nom de la loi. 
— 22.30 Arts-hebdo. Kunstmagazi
ne. - 22.45 Nieuws. - 22.50 Einde 
van de uitzending. 

ARD 
19.45 «Het Ertsgebergte» (reporta
ge). - 20.00 Nieuws. - 20.15 Was 
bin ich? (spel). - 21.00 Aktualitei-
tenprogramma. — 21.45 Delvec-
chio (O. - 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Top-pop 79. - 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ehen vor 
Gericht (f). - 21.00 Heute-journal. 
— 21.20 De Duits-lsraëlische rela
ties, (reportage). — 22.00 Nieuw^ 
uit de filmwereld. — 22.45 Neues 
aus Transkastanien (satire! — 
23.30 Nieuws. 

D-3 
19.00 Zuid-Ethiopië (reportage). — 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Landesspiegel. — 21.00 
Momente. — 21.15 Ich und mein 
Brüder (f). — 21.45 Monitor in 
Kreuzfeuer. - 22.30 Wie behandie 
ich meinen Chef?. - 23.00 
Nieuws. 

F-1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Histoire de 
la Marine (dokJ — 21.28 Frangois 
Jacob (portret). - 22.30 Ann Dol-
wood (portret). — 23.15 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Charies 
Clement canut de Lyon. CTV-film). 
— 23.20 Nieuws. 

FR-3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe
pito (O. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.25 Les Sha
doks. — 20.30 Ya, ya, mon general 
(film). — 21.50 Nieuws. 

Woensdag 
21 NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school. — 16.30 Tip
top. - 18.15 Wattoo-Wattoo (f J -
18.20 Jonger dan je denkt - 18.50 
Projekt Ufo (f J — 19.45 Nieuws. — 
2020 Vlinders (f.) - 20.50 Met 
vuur spelen (toneel). — 22.25 
Nieuws. - 22.40 België-Schot
land (voetbal). 

BRT 2 
20.15 De heksenjacht (film). — 
22.10 Debat (n.a.v. de film). 

NEP. 1 
16.55 Voetbal (DDR-Nederiand). 
- 18.45 Sesamstraat (fJ - 19.00 

— Roma, autobiografisch en 
ondeugend verhaal van kine
ast Fellini met de eeuwige 
stad als achtergrond. Intiem 
dagboek vol nostalgie en 
poëzie. 

Dinsdag 20 november om 
21 u.05 op BRT 

Van gewest tot gewest — 19.50 
Politieke partijen. — 20.00 Thuis 
best (tv-film). — 20.55 Artsenij 
(medische rubriek). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 
2225 Studio sport. - 22.50 Neder
landse muziek. — 23.00 Nieuws. 

NED. 2 
20.00 Nieuws. - 2027 Socutera 
- 20.32 Countdown (pop). -
21.10 De piraten (fJ - 22.10 Mu-
ziekspecial (Gerry Rafferty). — 
22.25 Mahmoud Rabbani (portreü. 
- 23.02 Teleac. - 23.37 Nieuws. 

LUX. 
19.55 Njeuw. - 20.00 Hit-parade. 
- 21.00 Quand siffie la demière 
balie (western). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Une année 
d'école (f.) - 21.50 Kultureel ma
gazine. - 22.30 Nieuws. - 22.35 
Special football. 

RTB 2 
18.45 La première année de la vie 
(f J — 19.55 Allemagne, année zéro 
(dokJ - 22.00 Nieuws. 

ARD 
16.55 USSR - West-Duitsland 
(voetbal). — 19.00 Gij zult geen 
echtbreuk plegen. — 19.45 Boete
en gebedsdag (meditatie). — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Altmodische Ko-
mödie (tv-spel). — 22.00 Der über-
flüssige Schmerz (dokJ — 22.35 
Voetbal. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 ZDF-Maga-
zin. — 20.15 Rene Kollo: «Ich lade 
gern mir Gaste ein...» (show). — 
21.55 Nieuws. — 22.00 Martin Bu-
ber (portreO. — 22.30 Weit weg 
von Hagedingen (tv-spel). — 23.40 
Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.156 Das Mit
telmeer (reportage). — 21.10 Das 
dritte Lebe der Erna Kosgalwis (re
portage). — 22.05 Rauber und 
Gendarm (film). — 23.40 Nieuws. 

FJ 
20.03 Nieuws. — 20.35 L'Éclaircie 
(tv-spel). — 22.10 Wetenschappe
lijk magazine. — 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 TV 2 (varié
té). - 21.40 Grand stade. - 22.35 
La Bretagne (reportage). — 23.55 
Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe
pito (fJ — 20.00 Les jeux de 20 
heyres (speD. - 2025 Les Sha
doks. — 20.30 Les Orgueilleux 
(film). - 22.10 Nieuws. 

15 NOVEMBER 1979 WIJ 11/' 



kRITKCH DeK€K€M 

niip de Pillecijn 

Face au mur 
Zeventien jaar na zijn overli jden wordt het gevangenisdag
boek van de fijnzinnige schrijver en overtuigd Vlaams-natio
nalist Filip de Pillecijn gepubliceerd. Hij had het manuskript 
klaar gemaakt in het jaar van zijn overli jden. De uitgever (De 
Clauwaert) besloot in overleg met de familie, de publikatie 
van dit Dagboek uit te stellen. Men vreesde voor het open
rukken van nauwelijks genezen wonden en anderzijds was 
men van oordeel dat dit dagboek geen betekenis had in de 
Pillecijns literaire werk. We zijn het na lezing van dit dag
boek niet eens met deze opvatt ing: ook in dit boek blijft de 
Pillecijn een stilist, wiens schrijftrant onmiddelli jk herken
baar is, uiteraard bij hen, die met werk van de Gentse auteur 
min of meer vertrouwd zijn. Dat was ook het geval in het be
roemde weekblad «Rommelpot». 

Hoe dan ook het boek is thans verschenen. We denken aan 
de «Celbrieven» van die andere fijnbesnaarde auteur en 
dichter Wies Moens die eveneens in de Gentse gevangenis 
na de eerste wereldoorlog opgesloten werd. 

In zijn woord vooraf zegt Filip de Pillecijn 'dat bij de bittere 
ervaring die uit deze bladzijden spreekt toch getracht werd, 
verbittering het zwijgen op te leggen. Il< heb mijn best ge
daan te getuigen zonder haat en vrees'. De schrijver is 
daarin echter niet geslaagd en dat is zeer begrijpeli jk als 
men de martelgang van de schrijver op de voet kan volgen 
in dit boek van uiterst scherpe waarneming. Ook al poogt de 
auteur te relativeren, vaak wordt het hem te machtig en kan 
hij zijn sarcasme, verachting en ontgoocheling niet de baas. 
Dat geeft trouwens aanleiding tot meesterli jke portretten 
van cipiers, direkleurs, ri jkswachters en magistraten, waar
onder dan vooral de «negerkoningen» of de verwaande 
piepjonge krijgsauditeurs waarmee we in de repressieti jd 
gekonfronteerd (geteisterd) werden. Het boek is rijk aan 
aforismen en schildert een vernietigend beeld van het Bel
gisch gevangeniswezen in de repressieti jd (vuil en smerig, 
overbevolkte cellen, kinderachtig reglement, op wraak be
luste al dan niet geüniformeerde bewakers, ri jkswachters en 
magistraten). 

De Pillecijn is hier een waarnemer, die het minder over zich
zelf heeft dan over zijn lotgenoten, over wie hij zich ont
fermt. Een zeer lezenswaardig boek dat we aanbevelen, 
vooral aan de jongeren tot beter begrip van deze bewogen 
periode in ons volksbestaan en die nog steeds niet met am
nestie werd afgesloten, waaruit bl i jkt dat vooral de frankofo-
nen en de Belgische staat niets begrepen hebben van deze 
ti jd. 

— «Face au mur- is het eerste boek van het uitgavenplan 1979-1980 van de 
Boekengilde De Clauwaert, 177 biz., 295 fr. Omslag Raf Suttels. naar de teke
ning van Paul Jamin (Alidor) 

Brussel eeuwenoud centrum 
van Nederlandse kuituur 
Zo luidt de titel van een publikatie 
die werd uitgegeven dank zij de 
samenwerking van het Vlaams 
Komitee voor Brussel, het tijd
schrift «Vlaanderen», de Marnix-
ring Antwerpen-centrum en het 
Archief en Museum van het 
Vlaams Leven te Brussel. Deze 
fraai geïllustreerde brochure komt 
tegemoet aan de reeds lang aan
gevoelde behoefte om het Neder
lands kultureel erfgoed te Brussel 
te belichten en dit op een weten
schappelijk verantwoorde wijze. 
Aldus worden volgende onder
werpen behandeld: dr. Paul De 
Ridder, Het taalgebruk te Brussel 
tijdens het Ancien Régime: prof. 
dr. J. Janssens en J. Sm'eyers, Het 
literaire leven in en rond Brussel 
(1200-1900); dr. Willy Laureys-
sens. De schilderkunst te Brussel; 
Lic. Ann Buelens Brusselse wand
tapijten: Lic. Ingrid Lampaert, Ar-
chitektuur en beeldhouwkunst; dr. 
Bernard Huys en Lic. Geertrui De 
Coster, Vlamingen in het muzikale 
leven te Brussel 

Wars van alle chauvinisme laten 
deze wetenschapsmensen de fei
ten voor zichzelf spreken zonder 
buitenlandse kulturele invloeden 
weg te moffelen. In zijn inleiding 
schrijft Herman Verlinden, voorzit
ter van het Vlaams Komitee voor 
Brussel, dat de huidige wantoe
standen te Brussel van vrij recen
te datum zijn en lang met zo defini
tief of onomkeerbaar als sommige 
willen laten geloven en hij ver
volgt: «Al te lang heeft men elders 
de toestand gesaneerd op kosten 
van Brussel en Vlaams-Brabant 
Vlaanderen kan en mag Brussel 
niet loslaten. Dit zou niet alleen be
tekenen dat Vlaanderen een der 
luisterrijkste centra van de Neder
landse kuituur prijsgeeft, maar te
vens dat het zijn eigen doodvonnis 
ondertekent: zolang te Brussel 
geen rechtvaardigheid geschapen 
is, blijft deze megalopool een do
delijke bedreiging niet alleen voor 
Vlaams-Brabant maar ook voor de 
rest van Vlaanderen.» 

Bij dit alles moet er echter nog op 
gewezen worden dat het verschij
nen van deze publikatie in niet ge
ringe mate te danken is aan het 
beleid van Vic Anciaux als staats-
sekretaris van Nederlandse Kui
tuur en Sociale Zaken te Brussel. 
De auteurs van de bijdragen over 

de bouw- en de beeldhouwkunst 
(I. Lampaert), de tapijtkunst (A. 
Buelens) en de muziek (G. De 
Coster) maakten immers deel uit 
van een der BTK-projekten die 
destijds dank zij de steun van Vic 
Anciaux hebben kunnen werken 
aan de talrijke Vlaamse initiatieven 
die n.a.v. het Millennium van Brus
sel werden genomen. Omdat de 
resultaten van dit vernieuwende 

beleid ten gunste van de eenvou
dige «Vlomse Brusseleir» pas nu 
zichtbaar worden is het niet meer 
dan billijk dat hieraan herinnerd 
wordt. 

• Brussel eeuwenoud centrum van Neder
landse Kultuur> kan tegen storting of over
schrijving van 250 fr. bekomen worden bij 
het Vlaams Komitee voor Brussel, Rijkekla-
renstraat 45, 1000 Brussel (rek. 430-
0695571-72 of 000-0098484-29). 

150 jaar Vlaamse 

Beweging In België 
Op een perskonferentie te Brus
sel stelde de Vlaamse Volksbe
weging een penning voor die in 
1980 zal uitegeven worden en op 
de ene zijde naast de klauwende 
leeuw «150 jaar Vlaamse strijd in 
België» vermeldt en op de keerzij
de de beeltenissen van Emiel 
Moyson, Jan-Baptist David, Jan-
Frans Willems en Albrecht Ro-
denbach. 
Voorzitter Paul Daels over deze 
uitgave: 
«De Belgische staat was in opzet 
een eentalig Franse, en Fransge-
zinde, politieke konstruktie. De et
nische dualiteit van het land en 
vooral het bestaan van het Ne
derlandstalig bevolkingsdeel wer
den gewoon genegeerd: de Ne-
derlandstaligen werden niet enkel 
miskend, maar zelfs in hun mate
riële en kulturele belangen en 
rechten schromelijk tekort ge
daan. Het «arme» Vlaanderen 
moest optornen tegen alle maat
schappelijke machten. Uit de 
pure krachten van liefde en 
medemenselijkheid, met de loute
re wapenen van het idealisme en 
de sociale inzet van duizenden 
gekende en ongekende dienaars 
en dienaressen van het gemene
best kon dit vernederde volk zich 
handhaven en opwerken tot een 
moderne, bewuste en dynami
sche gemeenschap. 
Daarom besliste de Vlaamse 
Volksbeweging deze gouden en 
zilveren penningen uit te geven 
als een oprechte, maar nog al te 

bescheiden hulde aan 150 jaar 
Vlaamse Beweging en Strijd in 
België». 
Met de keuze van deze vier figu
ren werd een fatsoenlijke dose
ring van alle strekkingen in het fla
mingantisme bereikt. Verheu
gend lijkt ons het vooropstellen 
van de figuur van de socialist 
Emiel Moyson die niet alleen een 
politieke en kulturele rol speelde 
maar ook in de sociale beweging 
een voorloper was. 
Te koop worden aangeboden: 
een gouden penning: 10.500 fr. 
(30 mm 0), een gouden penning: 
5.300 fr. (23 mm 0) en een zilve
ren: 1.550 fr. (40 mm 0). De KB-
kantoren staan in voor de ver
spreiding. 
Met de opbrengst van deze pen
ningen wil de VVB direkte steun 
verlenen aan Vlamingen en 
Vlaamse akties in de strijdgebie-
den en een politiek bulletin uitge-

WIJ 14 A 15 NOVEMBER 1979 



kRiTKCH DeKeK^n 

Platenfirma's hebben 
jeugdproblemen 
steeds ubegrepen»... 
Eigenlijk is er niet zoveel veran
derd in deze laatste dertig jaar. Se
dert het opkomen van de rockmu
ziek halfweg de vijftigerjaren heb
ben mode en opgezette trends de 
dingen een eigen kleurtje of snit 
gegeven, maar wezenlijk blijft alles 
bij het oude. Handel en publiciteit 
hebben in de jeugd steeds meer 
brood gezien, en de jeugd heeft 
een overweldigende plaats inge
nomen in het konsumptiecijfer De 
omzet van de maar al te dikwijls 
opgedrongen «musts» om «in» te 
zijn bedraagt fabelachtige cijfers. 
En de vrijheidsdrang en het losko
men uit opgelegde en voor hen 
enge levenspatronen hebben 
steeds een belangrijke rol ge
speeld. Existentialisme, de beruch
te Teddy-boys, de Beat-generatie 
en de Beatniks waren de aanloop 
voor de latere Mods en Rockers 
van de zestiger jaren, en stiekem 
het voorbeeld der punks vandaag. 

Over deze wat losgeslagen en dik
wijls hulpeloze jeugd vooral in de 
grootsteden is reeds heelwat ge
schreven, en zij zijn ook het dank
baar onderwerp geworden voor 
de filmindustrie, het werden eerst 
muzikale films zoals «Rock around 
the clock», terwijl wat later Presley 
en Cliff Richard een ruim aandeel 
voor hun rekening namen. Al 
gauw verviel men in al te stroperig 
gedoe en kwam een eerste flash
back met de nog steeds onverge
telijke «American Graffitti», waar 
voor het eerst de muziek van het 
voorplan werd getrapt en nu voor
al voor sfeer en omlijsting zorgde. 
Het sukses van «the Fonz» is 
eveneens aan deze formule te 
danken, en ook de mooie film «Le
mon Popsicle» van Jack Fishman 
geeft een mooi beeld van het uit-
gangsleven, de perikelen en de 
problemen van een jeugd op zoek 
naar een eigen identiteit, naar lief
de en naar een levenspartner. 
(Soundtrack-album CBS 83426). 

Het beschikken over eigen finan
ciële middelen hebben groepen 
zoals eerst de Beatles, de Rolling 
Stones, Zeppelin en vele anderen 
aangezet tot zelfverheerlijking op 
de planken (ofjgenomen shows) 

of als (meestal mislukte) akteurs. 
Een uitschieter blijft ondanks alles 
de popopera «Tommy» die ge
steund op een bizar maar toch 
zeer degelijk verhaal de eerste 
echte muzikale popfilm mag heten. 
Van zelfde auteur Pete Towsn-
hend, gitarist bij de «Who» ver
scheen jaren terug de dubbelplaat 
«Quadrophenia» (op Track-re
cords nr. 2409203), met sfeervolle 
tekst en prentenboek incluis. Het 
verhaal van een jongen in een alle
daagse wijk vlak bij de grootstad 
met zijn bekommernissen, beleve
nissen, en pijn. Kortom een auto
biografisch gegeven. Het verhaal 
van de Mods en Rockers dat gesi
tueerd in de zuid-Engelse stad 
Brighton de geslaagde omlijsting 
is van de trieste idealen waaraan 
een jongen zich vastklampt tot hij 
hulpeloos geen uitweg meer weet 
en met de motor, metafoor van 
zijn dromen en verwachtingen de 
witte klippen afduikt. Een wat im
moreel einde dus dat meteen ook 
de vragen opwerpt over de jeugd
problematiek vandaag waarbij jon
geren op minder spektakulaire wij
ze zich hals-over-kop in het avon
tuur storten en zich in drank en 
drugs in het ongeluk storten. Fil
misch een zeer sterke prent met 
enorm mooie beelden, en muziek 
van en door de «Who», toen ze 
nog de «High Numbers» heetten 
vijftien jaar terug, plus vier nieuwe 
nummers. Op de Soundtrack-dub-
belelpee (Polydor 570 fr., nr. 
3577352), waaruit de geslaagde 
singel «lm the one» komt. Ook 
«Boulevard nights» heeft zowat 
hetzelfde tema, met hetzelfde ein
de voor het zwakkere der twee 
broers, terwijl de tweede met dui
delijk sterkste persoonlijkheid op 
tijd weet te kappen met het ruwe 
uitgangsleventje en in de opbouw 
van een gezin vindt waar hij zo 
lang naar zocht. De muziek van 
Lalo Schifrin is meer hedendaags 
en heeft zich afkering van retro 
begeven naar de funky en disco 
die momenteel hoogtij vieren. Een 
eveneens vlekkeloze produktie 
die ook op plaat verscheen (bij 
WEA, Warner Bros BSK3328). 

Serglus. 

Fernand Léger te Mechelen 

Pete Townshend 

De jongste jaren tracht het 
Mechelse stadsbestuur de 
Dij lestad enig hernieuwd ar
tistiek prestige in te blazen, 
door het organizeren van ten
toonstellingen die zonodig 
«groots» en «internationaal» 
moeten zijn. W e zijn er tot 
dusver niet danig van onder 
de indruk geweest. Al valt de 
Fernand Léger-expositie die 
nog tot 2 december loopt in 
het Kultureel Centrum An-
toon Spinoy eigenlijk best 
mee, een paar opvallende la
cunes ten spijt. 

Fernand Léger (1881-1955) werd 
in Normandië geboren, maar 
werkte nagenoeg zijn hele leven in 
Parijs, met uitzondering van de 
tweede wereldoorlog die hij in de 
Verenigde Staten doorbracht. Hij 
schilderde aanvankelijk impressio
nistisch, maar kwam via Cézanne 
in het vaarwater van de kubisten. 
Pas na de eerste wereldoorlog 
zou zijn werk een definitieve, sterk 
persoonlijke gestalte krijgen in 
krachtige, bijna architekturaal op
gebouwde komposities van men
selijke figuren, monumentale kon-
strukties, machines, enz. Léger 
wordt wel eens de schilder van de 
arbeid genoemd. De gemechani-
zeerde, werkende mens was voor 
hem dan ook een steeds terugke
rend tema. Maar ondanks zijn 
kommunistische overtuiging was 
het werk van Léger zelden of 
nooit echt kombatief geënga
geerd. Léger was een uiterst veel
zijdig kunstenaar die ons ook veel 
teoretische geschrften naliet 

evenals wandtapijten, muurschil
deringen, glasramen, keramieken 
en mozaïeken en meewerkte aan 
baletten, films en architektuurpro-
jekten. 

De zowat 150 te Mechelen sa
mengebrachte werken behoren 
beslist tot het goede gemiddelde 
van de meester en is als keuze ta
melijk illustratief voor het hele 
oeuvre, al is het jammer dat grote 

topwerken van de kunstenaar af
wezig Zijn (enkele daarvan zijn wel 
te zien op de Paris-Moscou expo
sitie in het Parijse Beaubourg). De 
Fernand Léger-tentoonstelling 
(elke dag van 10 tot 18 uur, op vrij
dag tot 22 uur) is een bezoek dus 
best waard, maar de weinig zeg
gende, slordige katalogus is zeker 
geen aan te bevelen investering. 

(Nic V.BJ 

galerij 
• Mevrouw Rosa De Pourcq 
stelt van 18 november lot 2 de
cember tentoon in de Kunstkel-
der "De gouden pluim, Vrijdag-
markt 12 te Gent. opening zon
dag 18 november om 16 u. met 
inleiding door de h. A. Van Hout-
te en voordracht door Tine 
Ruysschaert. 

• De Vlaamse Brusselaar 
Hugo Spaan stelt werk (akwa-
rellen, etsen, olieverf, pastel) 
tentoon in de Vlaamse Kring 
«Pajottenland», hoek Opper-
straat-Stationsstraat te Liede
kerke Open: zaterdag 17 en 
zondag 18 november van 10 tot 
20 u. Vrijdag 23 nov. van 17 tot 
20 u. Zat. en zondag 24 en 25 
nov. van 10 tot 20 u. De vernis
sage gaat door op vrijdag a.s. 
om 20 u. Inleiding door M. Van 
Liedekerke, schepen van kui
tuur. 

• Kunstschilder Yvonne Guns 
stelt tentoon van 23 november 
lot en met 4 december, in de ge
meentelijke tentoonstellings
zaal van Borgerhoul, Turnhout-
se Baan 92. Naast olieverfschil-
derijen stelt ze ook akwarellen 
ten toon. Ze kreeg een zeer de
gelijke vorming en is met haar 
werk lot in hel buitenland verte
genwoordigd. Dagelijks vrij toe
gankelijk van 10 lot 18 uur 

• Tot 25 november heeft in het 
kultureel centrum te Soest Zum 
Wiesengraben, Soest, een ten
toonstelling plaats van Belgi
sche graveurs van heden. Ope
ning zaterdag 17 november om 
16 u. Inleider de h. Emiel Hoor-
ne, graficus. Dagelijks van 19 
tot 23 u., zaterdag van 14 tot 
17 u. en zondag van 16 tot 23 u. 
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Korfbal 

geeft voorbeeld 
Gele ide l i j k aan w in t de me
n ing ve ld dat de bes t r i j d i ng 
van g e w e l d op en rond de 
s p o r t v e l d e n abso lu te p r i o r i 
te i t moe t k r i jgen. S p o r t b o n 
den beraden z ich a fzonder l i j k 
over maat rege len . Ku l t uu rm i -
n is te r ies roepen op ge rege l 
de t i j den in te rna t iona le k o n -
g ressen samen o m de p rob le 
mat iek te o m s c h r i j v e n . 
Maar te lkens weer kons ta te -
ren w i j da t n iemand v e r d e r 
geraak t dan een in tent iever 
k lar ing. «Het zou moe ten ver
anderen. Het w o r d t de h o o g 
ste t i jd . Z o kan het niet ver
der.» 

W i j wach t t en dan o o k al ge
ru ime t i jd op de s p o r t b o n d — 
want van daaru i t moe t het 
t och ve r t rekken — die harde, 
n iet v o o r (a fzwakkende) inter
pre ta t ie va tbare sank t i es 
dur f t te t re f fen . 
Eindel i jk is het e rvan geko 
men. N ie t de v o e t b a l b o n d — 
die t och het zwaars t d o o r de 
kwaa l w o r d t ge te i s te rd — 
geef t het s t i ch tend v o o r b e e l d . 
W e l de k o r f b a l b o n d , onge 
tw i j f e l d de mees t ama teu r i s t i 
sche s p o r t g r o e p e r i n g , e is t de 
eer v o o r z ich op moed en dur f 
aan e lkaar te koppe len . Be
langr i jk daarb i j is dat n iet en 
kel de bond beduch t is v o o r 
u i twassen . O o k de b e t r o k k e n 
k lubs de inzen niet v o o r maat
rege len te rug . Even de fe i ten 
op een r i j . 

In de nationale korfbalkompetitie 
zijn nu ongeveer één derde van de 
wedstrijden gespeeld In die tijd 
werden twee uitsluitingen geno
teerd en diende één wedstrijd 
voortijdig stopgezet wegens ge
vechten tussen supporters 
Frank Hardies, een naar het heet 
in de omgang vnendelijke jongen, 
werd in de loop van de wedstrijd 
Boeckenberg—AKC uitgesloten 
HIJ werd in het klubblad door zijn 
voorzitter streng berispt 

In de wedstnjd Scaldis—Meeu
wen werd éne Franky Vlasveld 
voortijdig naar de kleedkamer ge
zonden HIJ werd door zijn klub 
naar het invallersteam verwezen 
Via het klubblad — dat in deze 
sporttak blijkbaar ook nog een po
sitieve funktie te vervullen heeft 
— wees de voorzitter ook de 
medespelers van de gestrafte 
korfballer op hun verplichtingen 
Kort gesteld kwam voorzitter Lae-
remans' mening hierop neer 
«Wanneer een speler last krijgt 

van zenuwen dienen zijn ploeg
maats in te grijpen Zij moeten 
hem pogen te kalmeren De kapi
tein van de ploeg moet in de gege
ven omstandigheden zijn verant
woordelijkheid opnemen en trach
ten de betrokken korfballer ove»' 
zijn moeilijkheden heen te helper 
Met vriendelijkheid of zach' 
dwang » 

Betreffende de voortijdig stopt 
zette wedstrijd Schoten —Mir 
va kon vernomen worden «h 
bestuur bij hoogdringendheid c 
17—10 in vergadering beslist 
unaniem speler X, voor feiten b 
herhaling, wordt van de ledenlijSi 
afgevoerd, de heer Y wordt voor 
de duur van het seizoen '79-'80 uit 
al zijn funkties ontheven, tevens 
wordt hem het recht ontzegd de 
namiddagwedstrijden bij te wo
nen 
W I J vragen ons af hoe bijvoor
beeld in het voetbal- of basketbnl-
milieu soortgelijke beslissingen 
zouden onthaald worden Wij vra
gen ons ook af welke klubs de 
moed zouden kunnen of durven 
opbrengen om op soortgelijke wij
ze tegen eigen leden te reageren 
Nog vooraleer de officiële bonds-
instanties ingrijpen 
Het klinkt ironisch en bitter, maar 
de geaardheid van de korfbalsport 
zal er zeker wel voor éen en ander 
tussen zitten Korfbal heeft altijd 
kunnen weerstaan aan de neigin
gen tot professionalizenng en 
commercializatie Het gebeuren is 
publiciteitsvrij gebleven Spelers
vergoedingen zijn uit den boze De 
prestatiemoraal is in deze ge
mengde sport — waardoor zij zich 
ook al van al de ovenge onder
scheidt — niet alles overheersend 
Al worden er wel degelijk sportie
ve prestaties van niveau geleverd 
De maatregelen die de korfbal-
klubs — weliswaar nog altijd in 
grote meerderheid in en rond het 
Antwerpse gelokalizeerd — durf
den nemen waren voor ons een 
verademing Niet iedereen wenst 
blijkbaar door de kwaal aangetast 
te worden 

W I J hebben ons dan ook voorge
nomen eerlang een korfbalwed
strijd te gaan bekijken Een Bel
gië—Nederland bijvoorbeeld Een 
wedstrijd tussen de wereldkampi
oen en de vice-wereldkampioen 
Want korfbal moet nog aan zijn 
verovenngstocht beginnen Of is 
het omdat die verovenng nooit op 
grote schaal werd ingezet dat de 
sport zo amateuristisch en zuiver 
IS gebleven"? In dat geval hopen 
WIJ dat korfbal nooit buiten de ei
gen begrenzingen zal treden Op
dat ZIJ met ten prooi zou vallen aan 
de commercie 

Verantw uitgever: 
Vic Anciaux Houba de Strooperlaan 
142 1020 Brussel 
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S t u d i e d i e n s t 

• Er gist toch wat onder de 
Belgische voetballers. Sporting 
Hasselt ervaarde het Tegen alle 
logika in (maar dat zijn we van 
voetballeiders gewoon) werd 
besloten trainer Mangelschots 
— die de klub van uit het niets 
naar de eerste klasse bracht — 
te laten bijstaan (in feite -te la
ten vervangen») door de Neder
lander Georges Knobel. Man
gelschots weigerde zich daar 
bij neer te leggen. Hij kreeg 
steun van zijn spelers. De Bel
gen van Sporting Hasselt — 
want die zijn er ook nog — 
dreigden met staking. Peter 
Ressel, de professionele geld
pakker, werd door zijn ploeg
maats met de vinger gewezen 
omdat hij aan de basis lag van 
de voorgenomen trainerswissel. 
Het in het nauw gedreven be
stuur kwam op zijn bslissmg te
rug: Knobel kwam niet; Mangel-
schots bleef. Gevolg van één en 
ander is dat Ressels positie in 
de spelersgroep onhoudbaar 
dreigt te worden. Een vaststel
ling blijft nochtans onaange
roerd: in de hoogste voetbal
klasse is elk jaar opnieuw één 
ploeg de zwakste. Meestal de
gradeert die ploeg ook. Daar 
kan geen trainer wat aan veran
deren. 

V Vorige week overleed Louis 
Clicteur, de rubriekleider wiel
rennen van «Het Laatste 
Nieuws». De Clic, zoals hij door 
zijn kollega's werd genoemd, 
was een minzame man Hij be
hoorde tot de generatie sport
journalisten die zichzelf nog 
volledig identificeerde met de 
sportbeoefenaar De Clic was 
coureur met de renners. Hij 
ademde beurtelings door de 
mond van Van Steenbergen, 
Van Looy en Merckx Louis ge
loofde dan ook oprecht m wat 
hij schreef, al was elke afstan
delijkheid hem vreemd 

9 Twee ronden Europacup
voetbal hebben één en ander 
duidelijk gemaakt Het Duitse 
klubvoetbal regeert Europa. 
Zes Duitse ploegen drongen 
door naar de derde ronde: Ham

burg (landskampioen) en 
Bayern Munchen, Borussia 
Mónchengladbach, Eintracht 
Frankfurt, Kaiserlautern en VFB 
Stuttgart (alle vijf in de Uefa-
cup). 

Italië hield nog één klub over: 
bekerwinnaar Juventus, dat dan 
nog verlengingen nodig had te
gen het Bulgaarse Stara Zago-
ra. In de Uefa-cup verloren de 
Italianen drie klubs tegelijk: Na
pels, Perugia en Inter Milaan. 

Deze drie ploegen speelden 
thuis in de terugwedstrijden. 

Hun kwalifikatie werd mede 
verhinderd door objektieve 
scheidsrechters De Uefa nam 
voorzorgsmaatregelen: de 
Oostduitser Prokop, de Hon
gaar Palotai en de Tsjech Chris-
tov waren nooit homereferees. 

Deze gang van zaken bewijst 
dat men in de Zwitserse voet
balhoofdkwartieren van de 
Uefa het Italiaanse gevaar pre
cies «omschreven» heeft Hope
lijk wordt de lijn doorgetrokken 
wanneer volgend jaar het Euro
pees voetbalkampioenschap 
voor landenploegen aan zijn 
ontknoping toe is op het Apen-
nijnse schierleiland. 
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Oostvlaamse provincieraad droomde, 
ver-pandde, ruziede maandlang 

ïi:<»]^:flVHHl:J» 

GENT — Er zal wel geen traditioneler en konservatiever provinciebestuur zijn 
dan dat van Oost-Vlaanderen en geen machtelozer raad dan de Oostvlaamse. 
Die machteloosheid verebt zich dan 't zij in cynische uitlatingen van de raad
sleden, 't zij in een lawine van tussenkomsten, zowel van meerderheid als op
positie, wel wetende dat de deputatie weinig oren heeft naar om het even wel
ke suggesties. Er is trouwens geen machtiger regeringsorgaan in 't land dan 
een provinciale deputatie: je kan ze niet op een motie van wantrouwen laten 
vallen, ze zijn, de deputees, (althans in Oost-Vlaanderen) als de vorsten van 
het Ancien Régime: onafzetbaar, onkontroleerbaar (in sommige domeinen) en 
zelfingenomen (tot op het ogenblik dat je dié zeepbel kan doorprikken). 

De Oostvlaamse goeverneur luidde 
ook deze zittijd met een aartskonser-
vatieve speech In, waarin hij de milieu
groeperingen ervan langs gaf, dit als 
preludium op Pandinistische, Leenach-
tige en andere «groene» ontboezemin
gen. 

De pers verscheen slechts op de pers
tribune voor de openingsredevoerin
gen, voor de diskussies over het Pand 
te Gent en voor «150 jaar België». Ver
der verklaarden de journalisten de pro
vincieraad voor 'politiek niet interes
sant» en bleven ze liever aan de legen
darische bar van de Oostvlaamse pro
vincieraad hangen. Hun verslagen wa
ren soms wel onder de indruk van de 
lekkere jenever en cognac ter plaatse 
geschonken. 

Jules Hendrickx hield de openings
toespraak namens de VU-fraktie. Hij 
pleitte voor een doelgerichte milieupo-
litiek en sprak aldus impliciet de goe
verneur tegen. Met een aantal konkre-
te voorbeelden Inzake tegenstrijdige 
beslissingen bracht hij de deputatie in 
verlegenheid. Hij had het over alleriel 
«landelijke» milieuproblemen, waarbij 
de wegeninfrastruktuur regelmatig aan 
bod kwam. 
In andere tussenkomsten zou onze 
kollega de problemen van eigen streek 
en de sportpolitiek ten berde brengen. 
Fraktleleider Herman Burghgrave «be
handelde» een aantal r^etellge wegpro
blemen («Baasrode-Buggenhout», 
«Dendermonde-Baasrode»), en nam 
ook het Leen (het provinciaal domein) 
ter bespreking. De betreffende depu
tes was zó aangedaan dat hij hem als 
«Mijnheer Van Holderbeke» antwoor-
de, wat bewijst dat onze goede Fons 
een onuitwisbare indruk op het gezel
schap heeft nagelaten. 

Leo Van Hoeylandt was weer venlj-
nig-scherp In zijn tussenkomsten, Ur
baan Daumerie hoffelijk-deskundig. 
Raoul De Rijck viel de grandezza-plan-
nen voor de viering van 1 SO-jaar België 
met brio aan. Dit ook deed Huguette 
De Bleecker, die eraan herinnerde dat 
er geen sprake kon zijn een staat te 
vieren, tot stand gebracht In onrecht
vaardigheid tegenover de Vlamingen, 
en zonder dat amnestie de gevolgen 
van de repressie had weggewist. Ver
der stelde ze een aantal kritische vra
gen omtrent de besteding van de ge
lden en vond dat we met véél meer re
den het vijftigjarig bestaan van de ver-
nederiandste Gentse universiteit kun
nen gedenken. Eén en ander lokte — 
na een ingetogen toeluisteren van 
meerderheid én oppositie — een hevi
ge woordenwisseling uit, waarbij èn 
CVP- èn BSP-woordvoerders de VU 
in haar kritiek bijtraden. Maar zowel 
CVP als (en vooral) BSP bezwoeren 
de vergadering te geloven dat zij 
Vlaamsgezinder waren dan wie ook, 
wat nog meer opmerkingen ullokte. 

Toch bleef het (voor de pers althans) 
Interessantste alle opmerkingen om
trent de bestemming en restauratie 
van het Pand (klooster van de Karme
lieten, Langesteenstraat- Vrouwen-
broersstraat) te Gent. Dit miljoenen-
projekt kan de redding van een uniek 
historisch gebouw bewerksteHigen. 
Toch trad de overheid (in casu de pro
vincie) ondoordacht en ondeskundig 
op en haalde zij zich het «Pandinistisch 
Front» op de hals, een aktiegroep die 
ijvert voor het behoud van de woon-
funktie in dit oud gebouw. Huguette 
De Bleecker stelde ook hier een aantal 
kritische vragen, en — zonder de ak
tiegroep naar de mond te praten — 
pleitte zij toch voor het behoud van 
een kiepaalde woonfunktie In het Pand. 
Er is trouwens géén onderwerp waar
voor de kranten in september en okto
ber te Gent méér belangstelling heb
ben gehad dan voor dit klooster. 

Gespreksonderwerp was ook het wei
geren van gesprek door de deputatie. 
Niet alleen wilden de deputees geen 
antwoord geven aan de «groene» jon
gens van Leen en Pand, maar zij wil
den ook het enige uiterst-linkse provin
cieraadslid niet bekijken, laat staan van 
antwoord dienen. In dit verband nam 
Kris Versyck met klank (waarschijn
lijk) afscheid, terwijl hij de deputatie 
een aantal harde waarheden naar het 
hoofd gooide. 

De grote heibel kwam op't laatst De 
VU-fraktie diende een motie In waarbij 
een Vlaamse school te Komen werd 
geëist De «Vlaamsgezinde» CVP en 
BSP weigerden de motie in overwe
ging te nemen. Héél luid Het de VU-
fraktie haar ontgoocheling omtrent dit 
hyfXDkriete gedrag blijken: de Oost
vlaamse CVP bijv. weigerde In de pro
vincieraad goed te keuren wat ze in 
sommige gemeenten wél had beaamd 
en wat de Westvlaamse CVP In de 
provincieraad vlug had meegestemd: 
dit alles natuuriijk in het kader van «op
rechte vlaamsgezindheid». We zullen 
van deze raad de thrill van de opge
kropte ergernis onthouden én de woe
deuitbarstingen èn de momenten van 
ontspannende vrolijkheid (vooral tij
dens de historisch-lange avondzitting). 

H.D.B. 

Met geringe vertraging op het 
tijdschema hebben alle VU-afde-
lingen de ontwerpteksten van het 
intern partijkongres van 15 de
cember a.s. (Brussel, Kongrespaleis, 
10 u.) ontvangen. 
Misschien is het niet slecht eraan 
te herinneren dat art 68 van de 
VU-statuten aan de afdelingen ver
plichting oplegt de kongres-werk-
zaamheden bij te wonen. Ook be
schikt elke afdeling over tenminste 
2 stemmen en over bijkomende 
stemmen per schijf van 25 leden 
méér. Art. 71 van de statuten legt 
daarbij aan de afd.-besturen de 
verplichting op een algemene le
denvergadering aan de voorbe
reiding van de kongrestema's te 
wijden. Deze samenkomsten moe
ten het de arr. besturen mogelijk 
maken om, via een vergadering van 
de arr. raad, te zorgen dat de 
eventuele, per arrondissement 
gegroepeerde, amendementen de 
kongreskommissie ten laatste op 5 
december a.s. bereiken. 

Overigens — en vermits het onze 
opdracht is de aktiviteiten van het 
kongres in goede banen te leiden 
— verwijzen we alle betrokkenen 
nog naar het biezonder reglement 
dat voor het vlot kongresverioop 
geldt 

Misschien zal voor sommigen de 
opzet van het VU-kongres als te 
eng, voor anderen als overbodig 
worden aangevoeld. Het komt ons 
echter voor dat in een brede 
najaarsaktie 'Pro VU', rond het 
kongres een beweging kan op gang 
gebracht waarbij niet enkel de 
partijkaders maar ook vele per-
sonen-in-de-rand-van-de-partij kun
nen betrokken. Voor deze beweging 
zal de datum van 15 december 
1979 hoogstens een dankbaar in
cident zijn, haar werking zal zich In 
lengte van weken en maanden 
moeten verderzetten en uitbreiden. 
Anderzijds wil een ongelukkig toe
val dat een aantal Vlaamse vereni
gingen precies ook op 15 decem
ber a.s. te Brussel een samenkomst 
hebben voorzien. Deze dubbele 
trek-op-Brussel, en liefst nog de 
voorbereiding ervan, mag reden te 
meer zijn om de debatstof te 
verruimen en het denken-in-kringen 
aan te scherpen. 

We hopen alvast dat de vele 
vergaderingen, die op dit ogenblik 
doorheen gans Vlaanderen worden 
op touw gezet het kongresmotto 
'met hernieuwd vertrouwen^ bij 
voorbaat waar kunnen maken. 

Guido Van In. 

Steun- en strijdfonds 
A.V.D.H., Meerbeek 1.000 
F.D.S., Schilde 500 
VUJO-Genk-Zutendaal 3.000 
VU-Merksem 1.000 
VU-Burcht-Zw/ijndreht 1.000 
J.G., Zele 500 
G.K., Merksem 500 
VU-Diest 3.000 
VU-Hove 1.000 
VU-Kuurne 1.000 
I.L, leper 500 
G.V.O., Schaarbeek 400 
L.D., Erembodegem 500 
L.B., Heverlee 300 
F.V.A., Bunsbeek 1.000 
G.D., Sint-Pauwels 1.000 
A.S., Erembodegenn 500 
G.S., Vossem 300 
VU-OostduInkerke 5.000 
A.V.G., Ekeren 1.000 
H.D., Ekeren 1.000 
C.H., Kortenaken 500 
VU-Marke 2.000 
A.V., TIelt 200 
R.V.O., Itterbeek 1.000 
D.V., Brussel 1.000 
E.V., Denderleeuw 250 
J„ St.-Trulden 1.000 
A.V., Strombeek-Bever 350 
T.W., Dllbeek 200 
W.S., Lovendegem 100 

F. en. J.V., Beersel 1.000 
M.S., Aalst 500 
A.S., St.-Nlklaas 300 
I.A., Merksem 100 

Stort vandaag nog op rekeningnummer 435-
0259601-12 van Volksunie vzw, 1000 Brussel, 
met vermelding «Steun- en strijdfonds». 

V.M.B., Brussel 
J.G., Lede 
D.S., Alsemberg 
P.D.N., Edegem 
J.W., Grembergen 
P.S., Dilbeek 
Naamloos, Gent 
VU-Ekeren 
L.S., He ren t . . . . ' . . . , 
H.D., Ekeren 
R.T., Vlissegem 
P.V.H., Aarschot 
Vlaams Huis-Zwijndrecht 
R.D.R., Rupelmonde 
R.D.R., Ronse 
vu-leper 
R.C., Eekio 
vu-De Haan 
VU-Kasterlee -. 
VU-Eigenbllzen 
J.D.L., Korbeek-Lo 
G.V.D.W., Dilbeek 
M.S., Lier 
Naamloos, Pepingen ^ ^ ^ ^ è ï 
G.V.D.B., Impe * ! ? * ^ , . .^... 
M.L.C.L.A.V., Kumtich .^^aM/ÊMJitM^ • 
R.L, Hoeleden '• 
L.C., Leefdaal 
G.L, Elverdinge 
J.N., Strombeek-Bever 
F.L, Beringen 

1.000 
2.520 
1.000 
1.000 

500 
100 

5.000 
2.000 

250 
250 
150 

1.000 
1.000 

200 
500 

1.000 
500 

2.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
3.000 

300 
1.200 

200 
250 

2.000 
300 
200 

Totaal 6e l i jst: 63.920 

Algemeen totaal: 343.060 
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ANTWERPEN VU-Meerhout boordevol aktie 
NOVEMBER 

15 ANTWERPEN: Herdenking Jef Van Hoof om 20 uur in zaal 
«EIckerlyc», Frankrijklei 85-87. Raatsbespreking A N Z -
031-37.93.92 en VVKB, 031-38.16.26. Warm aanbevolen 
door VU-afdeling Ekeren. 

16 EDEGEM: VU-mosselsouper in lokaal «Drie Eiken». De 
avond wordt opgeluisterd door gitarist Tony Condor. 
220 fr./pers. Insch. bij bestuursleden. 

16 ANTWERPEN: Gespreksavond met de Russische dissi
dent Gigor Ross. Om 20 u. in het Scheldehof, Oude 
Koornmarkt. Org.: Nationalistische studentenvereniging 
in samenwerking met Were-Di en Voorpost. 

16 ANTWERPEN: Evaluatie verkiezingsuitslagen door Stan 
De Bruyn om 20 uur op het sekretariaat in de Wetstraat 
12. 

16 MEERHOUT: Verbroederingsfeest-mosselsouper tussen 
Vlaamse Vriendenkring Mol, Geel, Laakdal en Meerhout 
In parochiezaal Zittaart om 20 u. 30. Insch. bij L Beyens, 
Lindestraat 18, tel. 014-30.03.97. Prijs: 250 fr. 

17 HOMBEEK: Spaanse avond in het VU-lokaal in de Bank-
straat. Om 20 u. 30. Doorlopende diamontage en Spaanse 
gerechten. Gastheer: gemeenteraadslid Firmin Verlinden 
en echtgenote. 

17 EKEREN: VU-Breughelavond om 20u.30 in lokaal «De 
Boterham», Veltwijcklaan 23. 

17 KAPELLEN: VU-bal in zaal -Onze Kring», Engelse lei 35. 
Orkest: Gaston Wauters. 

17 BORGERHOUT: VUJO-instuif in zaal Trefpunt, Turnhout-
sebaan te Deume. Om 20u.30. Inkom: 39,50 fr. 

17 HERENTHOUT: Viering 15 jaar Volksunie met h. mis en 
akademische zitting, receptie en banket 

17 WIEKEVORST: Derde Vlaamse nacht om 20 u. 30 in de 
parochiezaal. Orkest: Lou and the Blue Stars. 

20 EKEREN: Gespreksavond over «Politieke struktuurher-
vorming in België» door Maurits Van Haegendoren. Om 
20 u. in het Elzershof, Groot Hagelkruis 6. 

20 ANTWERPEN: Diavoorstelling Natuurparken in Amerika 
om 20 uur op het sekretariaat Wetstraat 12. 

20 MEERHOUT: Filmavond, filmen over de Galapagoseilan-
den en Groenland door onze voorzitter gekommenta-
rieerd. Meisjesschool H. Graf. Om 20 u. Inrichting: FVV en 
Vlaamse Vrienden. 

21 EDEGEM: Gespreksavond over «Rolpatronen» door Hil
da Uytterhoeven om 20 u. in bovenzaal «Drie Eiken». Inr.: 
FVV. 

21 BORGERHOUT: Voordracht met dia's over de Voer door 
Kamerlid Willy Kuijpers om 20 u. in zaal Gembo, Kroon-
straat 138. Inr.: FVV Nele. 

22 BORGERHOUT: Debatavond met volksvertegenwoordi
ger Hugo Schiltz over «Federalisme of separatisme, vrij
moedige bedenkingen». Om 20 u. 30 in Restohof Ter Lo, 
Noordersingel te Borgerhout 
Organizatie: Kontaktklub. 

23 BORGERHOUT: VU-ledenvergadering om 20 u. 30 in de 
Nieuwe Carnot, Carnotstraat 60 te Antwerpen. Spreker: 
Walter Luyten over «Nieuwe beroeringen rond de Volks-
grens en de Staatsgrens». 

24 SCHELLE: 2de VU-herfstbal in zaal «In die mane». Provin
ciale steenweg. Om 20u. 30. Disco Jozef. Inkom: 80 fr. 

24 W E S T E R L O : Afdelingsbal in het Parochiecentrum, Boe-
renkrijglaan. Om 20 u. 30 met het orkest «De Castello's». 

27 ANTWERPEN: Kwis op het sekretariaat Wetstraat 12. 
28 ANTWERPEN (Arr ) : speciale arrondissementsraad om 

20 u. 30 in Trefpunt te Deurne. In verband met het kongres. 

DECEMBER 

1 ANTWERPEN (arr.): 7de Nacht van de Vriendschap - Ar
rondissementeel bal in de nieuwe feestzaal «Alpheusdal», 
F. Williotstraat 22 te Berchem. Orkest: The Spiders. In
kom: 120fr. 

2 BORGERHOUT: Sinterklaasfeest in zaal Pas, Sterlinger-
straat 80. Namiddag met poppenkast, zang en geschenk. 
Aanvang om 14 u. Inschrijven bij bestuursleden. 

2 ZANDHOVEN: Sinterklaasfeest om 14 u. in zaal Vrolijk 
België, Dorp, Pulderbos. Poppenkast en bezoek van Sin
terklaas en Zwarte Piet Gratis toegang. Inschrijven bij be
stuursleden. 

2 ZANDHOVEN: Sinterklaasbal met Tragedy Light and 
music disco show. Inkom 50 fr. In zaal Vrolijk België. 

2 HULSHOUT: Sinterklaasfeest om 13u.45 in de paro
chiezaal van Hulshout Geschenkenpakket voor alle deel
nemers tot 12 jaar. Inschrijven bij bestuursleden. Deelne-
mersprijs: voor VU-leden 70 fr., voor niet-VU-leden 80 fr. 
Poppenkast, spel en zang. Toegang gratis. Leiding en ani
matie: mevrouw Verduyckt. 

De prijj Sb 
van het goede 
Groenstraat 84, 2000 
Tel. 031/36.45.31. 

Open van 10 tot 19 u. 

reke r 
meubel 1 

ANTWERPEN. 

30. Zondag 

Keizerstraat 2, Ternat 
02-582.22.22. 

en maandag gesloten. 

MEERHOUT — Hoewel de opkomst voor de algemene ledenvergadering, de 
start van een nieuw werkjaar, maar een mager beestje was, is het entoesiasme 
van deze vijftienkoppige bestuursploeg er niet op geluwd. 
Omdat zij In Meerhout proberen nog meer armslag te krijgen en omdat de 
groei van de F W en de Vlaamse Vrienden spectaculair mag genoemd worden, 
heeft men op één van de laatste algemene bestuursvergadering een herstruk-
turerlng doorgevoerd. 

Binnen de schoot van de Vlaanrise 
Vrienden richtte men een feestkomi-
tee in dat het klaarspeelde een kaart
avond op het getouw te zetten met 
een verfieugende opkomst en een 
vlekkeloos verloop. 
Een filmavond, tevens eerste grote ak-
tiviteit van het nieuwe werkjaar werd 
een voltreffer! Ongeveer 150 aanwezi
gen! 
Een mosselsouper, een tweede film
avond en een 11 -juli viering staan voor 
hen nog op het programma van '80. 

F W 
Met belangstelling wordt hier uitgeke
ken wie het vijftigste lid zal worden. Op 
amper een jaartje tijd wist deze Vlaam
se vrouwenvereniging een ledenaantal 
te verwerven van — zegge en schrijve 
— 49 leden. 
In november dokteren zij aan hun 
nieuw jaarprogramma. Allicht ontvangt 
weer iedere Meerhoutenaar hun aktivi-
teitenkalender in een keurig en fraai 
boekje. 
Dat de bloei van deze vereniging niet 
in dank wordt afgenomen door be
staande vrouwenorganizaties, meestal 
uit kristelijke middens bewijst wel het 
feit dat bijvoorbeeld een Vrouwengilde 
dezelfde op voorhand bekendgemaak
te aktivlteiten gaat programmeren op 
identiek dezelfde data. 

Veel werk voor 
de VU-boeg 

Dit jaar wordt getracht het sociaal 
dienstljetoon nog te veriaeteren en uit 
te breiden. Ook wordt gestart met een 
soldatenpost en een verjaardagsbrie-
venaktie gedurende het ganse jaar. 
Daarnaast zal het DB (dagelijks be
stuur) tijdig moeten zien klaar te ko
men met de organizatie van de 8-deli-
ge kursus over gemeentebeleid. De 
kursus zal geleid worden door het Poli
tiek Kaderinstituut en openstaan voor 
alle VVM-leden of toekomstige ge
meentemandatarissen uit het arrondis
sement Wij hopen op de slotzitting 
van de kursus nationale VU-voorzitter 
in Meerhout te begroeten. 
Dat de CD-meerderheid CCVP) erg 
enggeestig is in haar politiek denken, 
bewijst haar weigering een klaslokaal 
of enig ander lokaal ter beschikking te 
stellen voor deze kursus. De reden is 
al te gek! «Geen enkel lokaal zou voor 
deze kursus geschikt zijn». 
Verder wil men tegen de zomervakan
tie het verkiezingsprogramma voor 
1982 in grote gehelen gegoten heb
ben. Hiervoor kregen zij medewerking 
toegezegd van enkele andere VU-af-
delingen. 

Ondertussen moet het «Katoogje» 
weer viermaal verschijnen in elke brie
venbus. 

Straataktles 
Wie nu dacht dat de Volksunie uit 

Hector de Bruyne te 
gast in Ranst 
Op vrijdag 23 november 1979 heeft in 
het gildenhuis te Ranst Lieve Vrou
westraat een algemene vergadering 
van de Volksunie-afdeling, plaats. 
Senator Hector de Bruyn zal er als 
gastspreker het woord voeren onder 
het tema «De Volksunie op nieuwe be
nen». Alle leden zijn hartelijk welkom. 

15 jaar VU-Herenthout 
Op zaterdag 17 november a.s. viert 
VU-Herenthout zijn 15-]ang bestaan. 
Dit wordt een feestelijke dag waarvan 
we hier het programma geven. 
17 u. 30: eucharistieviering met muzi
kale begeleiding door de fanfare/ 
drumband Kempenland-Nijlen. 
18 u. 30: akademische zitting in lokaal 
«Onder den Toren», Kloosterstr met 
als sprekers Vic Anciaux, Jo Belmans 
en Jos Heylen. 19 u. 30; receptie in lo
kaal «Onder den Toren». 20 u. 30; 
feestbanket in lokaal «De Kat», Joden-
straat 2. 
De redaktie van het weekblad «WIJ» 
sluit zich graag aan bij gelukwensen 
die deze afdeling verdient 

Meerhout hiervoor geen tijd meer had, 
komt bedrogen uit 
Omdat door de oppositiepartijen BSP 
en PVV de aktie tegen de gedwongen 
en geplande ruilverkaveling alhier 
slechts met de ITppen gevoerd wordt 
zal de VU-Meerhout opnieuw tot de 
aktie overgaan. Senator Carlo Van Ei
sen heeft alvast beloofd zo snel moge
lijk een interpellatie in te dienen. 

Ledenslag en 
abonnementen 

Gedurende het voorbije jaar is een 
adressenlijst aangelegd. Al deze men
sen zullen kortelings een kennisma
kingspakket overhandigd krijgen. Na
dien bezoeken zij in groepjes deze 
mensen. Nu blijkt dat deze werkwijze 
ongeveer overeenkomt met het aktie-
plan dat zopas uit Brussel werd toege
stuurd. 
Het pakket bevat; een brief van en 
over de afdeling; nuttige adressen en 
bestuurssamenstelling; eks. van het ei
gen ledenblad «Wij in Meerhout-; eks. 
van 't «Katoogje»; eks. van het arr. le
denblad; eks. van weekblad «Wij» + 
reklamevouwblad; het pamflet van de 
nieuwe voorzitter; een reklamefolder 
van Vlamat; twee zelfklevers. 

Bestuurs-
verantwoordeli jken 

Voorzitter Gaston Craps, De Hutten 5, 
014-30.04.01; sekretaris Lucien 
Beyens, Lindestraat 18, 014-30.03.97; 
penningmeester Eddy Kinnaer, Mei-
berg 63, 014-30.9429; propaganda 
Sooi Daems, Heikant; voorz. Vlaamse 
Vrienden Jos Deckers, Kiezel 44; ver-
antw. feestkomitee. Door Wouters, 
Genelaar 84; Vlamat Jan Ermgodts, 
Acaciaweg 7, 03.81.11; VUJO, Johan 
Vandecraen, Gasthuisstraat 2. 

Overstromings
ellende 
In een open brief aan de ministers van 
Openbare Werken en van Verkeer, 
herinnerde VU-kameriid Joos Somers 
aan zijn talrijke tussenkomsten i.V.m. 
de watersnood en de waterwering. 
Hij vraagt o.m. in het licht van de jong
ste overstromingen de hernieuwing en 
versteviging van de dijken van het Dij-
lebekken prioritair te doen uitvoeren 
en tevens spoed te zetten achter de 
uitvoering van de plannen in de storm-
sluis op de Westerschelde. Ook de ho
peloos verouderde verbindingen over 
de Dijle in Mechelen en de daarmee 
gepaard gaande verkeersmoeilijkhe
den vergen een spoedige aanpak. 
De ergernis bij de bevolking is des te 
groter, omdat via de ministeriële be
grotingen miljarden gelden uit Vlaan
deren naar Wallonië worden overge
pompt (sic), jaarlijks op 200 miljard ge
schat! Deze miljarden kunnen veel nut
tiger besteed worden in Vlaanderen. In 
een eigen Vlaamse staat zal Vlaande
ren over meer gelden beschikken voor 
eigen infrastruktuur en investeringen. 
Tot zover dit schrijven van ons kamer
lid. 

Woonerven 
Destijds Is door de VU-kern-
groep Meerhout een leerrijke 
brochure samengesteld over 
Woonerven. Via deze brochure, 
via pamfletten en via een dia
avond met een verkeersdes-
kundige trachtte men vooral 
mensen uit bepaalde wijken 
zoals Biesakker en Molenveld 
te sensibilizeren. Ook de ge
meenteraadsleden werden aan
gezocht om minstens de dia
avond bij te wonen. De vroede 
gemeentevaderen met de oppo
sitie Inkluis stuurden hun 
spreekwoordelijke kal Potsier
lijk is wel dat een schepen ten 
huize van de voorzitter. Gaston 
Craps, om inlichtingen gaat 
over Woonerven. In het open
baar toegeven dat men nog iets 
kan leren en dan nog wel van de 
Volksunie, is blijkbaar moeilijk. 
Ondertussen heeft de BSP-op-
posltle, destijds ongeïnteres
seerd voor Woonerven, de kat 
de bel aangebonden en voerde 
zij een mini-enquête uit in de 
door ons voorgestelde wijken. 
Op de gemeenteraad, waarin 
geen VU-fraktie zetelt werd de 
enquête door de meerderheid 
van de tafel geveegd als niet re
presentatief genoeg. 
VU-Meerhout neemt zich voor 
zich nu speciaal op deze wijken 
toe te spitsen om samen met de 
bewoners tot een grondige be
spreking over te gaan. 
Voor geïnteresseerden kan de 
brochure «Woonerven» nog 
steeds besteld worden op vol
gend adres: Jos Decker, Kiezel 
44, 3990 Meerhout Kostprijs 
(verzending inbegrepen) 50 fr. 
De brochure Is een nuttig intro-
duktiemlddel om bij mensen uit 
een wijk hierover aan te klop
pen. 

Nieuws uit 
Antwerpen-stad 

Dienstbetoon 
Door volksvertegenwoordiger A. De 
Beul, telkens op maandag van 16 tot 
19 u. op het VU-sekretariaat Westr. 
12 te Antwerpen, tel. 36.84.65. 
Door onze afgevaardigden bij het 
OCMW: op afspraak met dr. De Boel; 
tel. 33.97.90 of Frans De Laet: tel. 
38.66.92. 
Of met een onzer gemee'nteraadsle-
den; voor afspraak tel. het sekreta
riaat 36.84.65. 

Abonnementenslag 
Stort een geschenkabonnement op 
ons weekblad «WIJ» voor iemand die 
het financieel niet zo makkelijk heeft. 
Gans jaar 600 fr. op 404-3036801-74 
van VU-Antw.-stad. 

Wij zoeken: 
Zelfstandige uitbater voor Volksunie-lokaal te Wommelgem. 
Afspraak: 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhagelaan 8 
2220 Wommelgem 
Tel. 53.79.50 (Adv) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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De week van de dames 
Deze week doen opnieuw twee dames hun intrede in de top. 
Ze zijn nu met zijn vieren: Anny Lenaerts, Lieve Favoreelen de 
twee nieuwelingen Roos Lernanten Veerie Thijssens. We krij
gen dus een zes-vier-verhouding. Welke Eva brengt de balans 
volledig in evenwicht? 

Jef Vinex heeft onze top-twintig van vorige week beslist terde
ge nagekeken. Hij prijkt nu op de tweede plaats achter de 
(voorlopig) ongenaakbare Jan Caudron. 

Er roert entwat in de top-twintig! Een weekje rust is tien namen 
fataal geworden. Ze worden vervangen door twee nieuwe ge
zichten. De reeds genoemde Roos van Geluwe en Miei Van 
Langendonck. Een naam die we nog al gehoord hebben. We 
zijn blij je terug te zien, Miei! 

Eruitgetuimeld: Koen Van Meenen, Jozef Van Coppenolle, J. 
Verlinden, Frans Jansegers, VU-Damme, VU-Geel, VU-Bree, 
VU-Boom, VU-Borsbeek, VU-Merksem. 
Nieuwe gezichten: Roos Lernant-Martens, Miei Van Langen
donck. 

TOP 20 
1. Jan Caudron, Aalst (1) 420 
2. Jef Vinex, Erps-Kwerps (4) 249 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk (2) 228 

Erik Vandewalle, Izegem (2) 228 
5. Jan De Roover, Antwerpen (5) 144 
6. Jozef Allaert, Kortrijk (10) 120 
7. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (8) 114 
8. Achiel Goderis, Oostduinkerke (6) 96 

Roos Lernant-Martens, Geluwe (-) 96 
10. Veerie Thijssens, Ekeren (20) 84 

W. Vandecauter, Hofstade (9) 84 
VU-Hekelgem (7) 84 

13. VU-Londerzeel (14) 78 
14. Guido Callaert, Opwijk (20) 72 

Paul Cresens, Schaffen (20 72 
Miei Van Langendonck, St.-Kat.-Waver 72 

17. Martin Covent, Melle (10) 60 
M.L. Van Hecke-Thibaut, Berg (10) 60 
Willy Serpieters, Oostende (10) 60 
VU-Hoeilaart (16) 60 

Zwijndrecht-Burcht 

ontvangt de Sint 
Dit jaar, in het kader van het Jaar van 
het Kind, doet Sinterklaas een biezon-
der gebaar- Naast de gewone huisbe
zoeken op 30 november, 1, 2 en 5 de
cember, richt hij een kleurwedstnjd in 
voor de kinderen. De prijzen die hier
aan verbonden zijn zal hij zelf aan zijn 
jonge vriendjes bezorgen Voor meer 
inlichtingen en voor inschrijvingen kunt 
U zich wenden tot één van de be
stuursleden of tot het Vlaams Huis. 

VLAMAT 

te Edegem 

De Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-
Turnhout (Vlamat) heeft voor Edegem 
als plaatselijke medewerker: Kris Pop-
pelmans 16, Mariënlaan te 2520 Ede
gem (Tel. 49.79.01) zijn zitdag is dins
dag van 18 u. 30 tot 20 u. 30. 

Bedanking 

Inter- arrondissementele 
abonnementenstand 
Als je nog even de Wij van vorige 
week openslaat, beste lezer, kan je 
het duidelijk aflezen: «laatste plaats: 
leper: nul punten»! 

-Dat nooit meer» moet men in de 
Westhoek gezegd hebben want deze 
week zijn ze in één klap doorgedron
gen tot de kopgroep. Van 18 naar 6„ 
twaalf plaatsen winst! 

Er is nog goed nieuws uit West-
Vlaanderen. Kortrijk boekt drie plaat
sen winst en scheidt de twee Bra
bantse vertegenwoordigers. 

De rode lantaarn Is thans In handen 
van Slnt-Niklaas_ en dat met 6 de
cember voor de deur_ 

Gevaarlijk te Broechem 

1. AALST (10 
2. Roeselare-Tielt (2) 
3. Leuven (4) 
4 Kortrijk (7) 
5. Halle-Vilvoorde (3) 
6. leper (18) 
7. Antwerpen (5) 
8 Oostende-Veurne-

Diksmuide (6) 
9 Hasselt (8) 

10. Mechelen (12) 
11. Turnhout (9) 
12. Gent-Eekio (10) 
13 Tongeren-Maaseik (11) 
14. Dendermonde (13) 
15 Brugge (14) 
16 Oudenaarde (15) 
17. Brussel (16) 
18. Sint-Niklaas (17) 

498 
260 
257 
245 
242 
210 
196 

167 
93 
86 
79 
78 
55 
47 
44 
23 
22 
13 

Aan de Kapelstraat te Broechem be
vindt zich de meisjesschool en op de 
schooluren is het voor de kinderen le
vensgevaarlijk het kruispunt over te 
steken. 
Het gemeentebestuur maakt er zich 
van at met verkeerslichten die einde 
1980 zullen geplaatst worden, maar on
dertussen onderneemt zij helemaal 
niets om de veiligheid van de kinderen 
te verzekeren - geen politie - geen mo
biele verkeerslichten - mets! 
Omdat men niet wilde wachten tot een 
kind doodgereden wordt is er een 
spontane aktie losgekomen onder de 
vorm van een betoging. 
Karel Breugelmans, mede initiatiefne
mer verklaarde: 

'Wij willen vóór alles het vreedzame 
van de betoging in acht nemen, zonder 
het kind zelf bij de aktie te betrekken. 

Gezien de ruime belangstelling achten 
wij de aktie als volkomen geslaagd en 
hopen WIJ dat nu zonder uitstel maatre
gelen getroffen wordenl-

Toen Jules de Guyper, fraktievoorzit-
ter van de VU, aan het slot van de aktie 
met de spandoek «Veiligheid voor 
onze kinderen NUi» naar het stations
plein stapte, sloten spontaan een aan
tal ouders met hun kinderen bij ons 
provincieraadslid aan. 
Indien op korte termijn geen maatrege
len getroffen worden werd een grote
re aktie in het vooruitzicht gesteld. 

Gezocht 
Wij zoeken zeer dringend uitba
ter voor VU-lokaal te Edegem 
(deeltijds). 

Afspraak R. Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47, 2520 Edegem 
(031/49,64.89). 

(Adv. 392) 

Vlaamse 
soldatendienst 
„Ie dien" 
Uit herhaalde kontakten met gewezen 
volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste is gebleken dat nog heel 
wat toekomstige soldaten de militie
wetgeving onvoldoende tiegrijpen en 
dan ook verkeerde beslissingen ne
men. Vaak vernemen ze dan maar de 
juiste waarheid wanneer het te laat is. 
Daaraan willen we nu verhelpen door 
het organizeren van voorlichtingsver
gaderingen voor alle soldaten van de 
klasse '80 en '81. 

Deze vergadenngen die vrij en koste
loos toegankelijk zijn voor iedereen, 
gaan door op: 
Zondag 18 november in zaal Club 
(MoeskroenstraaO te Lauwe om 
9 u. 30 stipt. 
Zaterdag 24 november in café De 
Kaai, Otegemstraat 252, te Zwevegem 
om 17 u. stipt 
Zondag 25 november in zaal Poseidon 
te Beveren-Leie om 9 u. 30 stipt 
Zondag 2 december in zaal ••1302» 
(Burg. Reynaertstraat) te Kortrijk om 
9 u. 30 stipt 
Deze voorlichtingsvergaderingen wor
den ingericht door de Vlaamse Solda
tendienst «Ie Dien» en wordt voorge
zeten door de provinciale sekretares-
se Lieve Favoreel-Craeynest, gemeen
teraadslid (Rekkemsestraat 19, 8520 
Lauwe, tel 41.54.81) 
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs 
maken doorheen alle problemen in ver
band met uw legerdienst. 

• LUK VANSTEENKISTE, gewezen 
volksvertegenwoordiger, spreekt er 
over oproepingen, vrijstellingen, ont
heffingen, uitstel, kostwinnerschap, 
broederdienst enz.. 
• ROGER ALLEYN, Commandant 
Provinciekommando West-Vlaande-
ren, spreekt er over het leger in het al
gemeen, reserve-officier, beroepsvrij-
williger, enz., (met film) 
• WILFRIED VANHOLME, gemeen
teraadslid Menen, heeft het over ziek
ten bij het leger, uw gezondheid. 
• JEF PIEPERS, gemeenteraadslid 
Kuurne, spreekt er over sociale wetge
ving, werkopzegging, ziekenfonds, uw 
rechten en plichten. 
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn 
met deze mensen te spreken Zij zet
ten zich belangeloos in voor onze sol
daten. 

VOLKSUNIE 
Arrondissement 

Antwerpen 
7e NACHT 

VAN DE VRIENDSCHAP 
Nieuwe Feestzaal «Alpheusdah 

F. Williotstraat 22, Berchem 
Zaterdag 1 december 1979 

om 21 u. 
Deuren: 20 u. 30 

Orkest: The Spiders 
Toegangskaart: 120 f r. 

Eugenie Baick, de familie van Piet 
Severins, en het Volksuniebestuur 
van Zwijndrecht-Burcht danken allen 
die door hun blijken van sympatie 
hun medeleven hebben betuigd bij 
het overlijden van Piet 

Rouw te Borgerhout 

Het VU-bestuur van Borgerhout be
tuigt zijn leedwezen bij het overlijden 
van mevrouw Mary Mowat, weduwe 
van de heer C.G. Semeelen, god
vruchtig overleden op 1 november 
79 In haar negentigste levensjaar. 

WEST-VLMNDEREN 

NOVEMBER 

15 BRUGGE: Causerie met debat over «Vlaanderen, nu en 
morgen» door Maurits van Haegendoren, oud-senator, 
voorzitter van de Kongreskommissie. Om 20 uur in de Bo
venzaal «Breydelhof», J. Suveestr. 

17 LAUWE: Jaarlijks ledenfeest met als gastspreker Willy 
Kuijpers om 19u. 30 in zaal Prinsenhof. Kosten: 140fr. 

17 BRUGGE: «Feestelijke kaas- en wijnavond» om 20 u. 30 in 
bovenzaal Breydelhof. Kosten: 300 fr. 

22 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM: 
Spreekbeurt door prof. dr. Jef Maten, ondervoorzitter van 
de partij om 20 uur in gasthof «De Haan», Dreve 1 te Den-
tergem over «Sociale en ekonomische aspekten van de 
Vlaamse beweging». 

24 POPERINGE: VU-bal in zaal «Palace», leperstraat, om 20 u. 
met Popeye. Voorverkoop: 80 fr. 

24 MARKE: Dosfelkursus over de afdelingswerking. Zat. van 
9 u. 30 tot 12 u. 30 en van 14 u. tot 17 u. Zondag van 
9 u. 30 tot 12 u. 30 in de bovenzaal biblioteek Ontmoe
tingscentrum, Hellestraat. 

25 IZEGEM: Jaarlijks Sinterklaasfeest om 15 uur in zaal 
Mandeldaele, Emelgemseplein (niet in zaal Sportief, zoals 
aanvankelijk vorzien). 

28 ASSEBROEK: Info-avond over het stedelijk beleid opge
luisterd met de dia-sonorama over het «Daensisme te 
Brugge». Om 20 u. 30 in de «Zeventorentjes». 

28 SINT-KRUIS: Info-avond voor alle inwoners van de deel
gemeente. De VU-verkozenen verwachten u in de «Zor-
ge» (oud-gemeentehuis) om 20 u. 30. 

DECEMBER 

1 WAKKEN: Sinterklaasfeest voor kinderen van aangeslo
ten leden van het Ziekenfonds Westflandria. Om 17 u. in 
zaal Uilepanne, Markegemstraat. 

7 WAREGEM: 3de Volksunie-avondfeest in café-restau-
rant Week-end, Holstraat. 300 fr. voor konijn op Vlaamse 
wijze met daarna rijsttaart en voordien uiteraard aperitief. 
Inschr. in het restaurant of bij één der bestuursleden. 

8 ST.-ANDRIES BRUGGE: Muzikaal ledenfeest in zaal Ja
gershof om 20 u. 30. Inkom 81 fr. 
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velours is mode 

velours... sportief en toch modieus, zacht en prettig om te dragen, lekl<er 
warm bij fris winterweer. 

velours... vind je in overvloed bij SKM, klassieke of sportieve modellen, 
kostuums, sportkostuums, vestons, blousons, broeken, in alle maten, In 
allemodekleuren. 

velours... toch zo goedkoop bij SKM, zeker met die fameuze 

meyers fabriekspri jzen 
•Sillfe^lH gewoon beter en voordieliger 
vrije toegang • ruime parking • koffie staat steeds klaar 

KOSTUUM 

van velours VANAF 

SPORTKOSTUUM 

van velours VANAF 

VESTON 

van velours 

BLOUSON 

van velours 

VANAF 

VANAF 

HERENBROEK 
van velours VANAF 

2.495 F 

2 095 F 

1.750 F 

1.995 F 

750 F 
SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A p T C E I A A D 
TPL n^l.87.38.42 # % # ^ l % • J K I . A ^ > % I % 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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LIMBURG 

N O V E M B E R 

15 ST . -TRUIDEN: Vo l ksve rgade r i ng met vo l ksve r tegen 
w o o r d i g e r Wi l ly Ku i jpe rs in het Ku l t uu rcen t rum o m 20 
uur. 

16 V O O R S H O V E N - N E E R O E T E R E N : G e s p r e k s a v o n d rond 
de zin o f de onz in van het leger me t He rman Candr ies . 
O m 20 uur in het On tmoe t ingshu is . I nkom: 50 fr. Inr.: Ku l -
tu re le Kr ing N e e r o e t e r e n en het I Jzerbedevaar tkomi tee . 

20 A L D E N E I K - M A A S E I K : G e s p r e k s a v o n d r o n d A m n e s t i e 
me t Va le re D e p a u w . O m 20 uur in zaal D e Leeuwer ik . In
k o m grat is. Inr.: Dav ids fonds Maase ik en het IJzerbede
vaar tkomi tee . 

22 H E U S D E N : G e s p r e k s a v o n d «Wat met de V U in kan ton 
Ber ingen?» O m 20 uur in zaal O u d e Kr ing. 

24 S C H U R H O V E N : Jaar l i jks afdel ingsbal in zaal «Club 27». 

15 M U N S T E R B I L Z E N : Jaar l i jkse ledenvergader ing . 

17 M U N S T E R B I L Z E N : geze lschapsspe l in het K a b o t s k e 
t.v.v. het V laams Kru is a fde l ing Bi lzen-Hoesel t . 

19 M A A S E I K : Jaar l i jkse ledenvergader ing v o o r kan ton Dil-
sen, K inroo i , Maase ik , N e e r o e t e r e n , O p o e t e r e n . 
O m 20 u. 30 in het C.C. «Ach te r O lmen». 
M e t een afvaard ig ing van het arr. bestuur , manda ta r i ssen 
o.a. J . Gabr ie ls , T. S c h o o f s en afgez. V Z Genk . 

22 B I L Z E N : Jaar l i jkse ledenvergader ing o m 20 u. 30 in «Fon
teintje». 

27 H O E S E L T : Jaar l i jkse a lgemene ledenvergader ing in ca fé 
A B C o m 20 u. 30. 

30 M I L L E N : Jaar l i jks VU-he r f s tba l v o o r Zu id -L imbu rg in het 
C.C. Mi l len ten voo rde le van afde l ing Tonge ren , o m 20 
uur. 

D E C E M B E R 

1 M A A S M E C H E L E N : S in terk laasbal m e t Z w a r t e Piet 
(Jef A lb rech ts ) o m 20 uur in zaal J a g e r s b o r g . 

OOST-VLAANDEREN 
N O V E M B E R 

16 S T . - N I K L A A S : V o o r d r a c h t o v e r H u w e l i j k s g o e d e r e n r e c h t 
o m 14 u. in de lokalen van he t V r o u w e n c e n t r u m , Cas ino
s t raat 20. 

16 S T . - N I K L A A S : Tonee lvoors te l l ing «Twee o g e n z o b lauw» 
gespee ld d o o r G e r d de Ley. O m 20 uur in d e Kon fe ren t ie -
zaal van de s tedel i jke b ib l ioteek. O r g . A m e d é e V e r b r u g -
genkr ing . 

23 G E N T B R U G G E : V ie r ing 15-jarig bes taan o m 20 uur in de 
gemeente l i j ke feestzaal , Kerks t raa t . Fees t redenaar V i c A n -
ciaux. K o s t e n maal t i jd ( G e n t s e w a t e r z o o i 2 1 0 f r . ) 

23 D E N D É R M O N D E : Gezel l ig samenz i jn v o o r leden e n s y m -
pat izanten in res tauran t «Den O m m e g a n c k » , G r o t e Mark t . 
O m 20 u. Eregast : H u g o Schi l tz. Inschr i j ven bi j bes tuu r 

24 D E N D É R M O N D E : Ar r . bal in zaal W i e z e h o f te W i e z e 
( L e b b e k e ) o m 21 u. O r k e s t Sunsh ine . V o o r v e r k o o p : 70 fr. 
Kassa : lOOf r . 

D E C E M B E R 

8 A A L S T : V ie r ing 25 jaar Vo lksun ie . G r o o t a r rond i ssemen
teel dans fees t in de Keizershal len, Keizer l i jk plein. O m 
21 u. me t he t o r kes t Ben C r a m e r en Samantha . Eregas
t e n : o u d par t i j voorz i t te r H u g o Schi l tz en par t i j voorz i t te r 
V ik Anc iaux . 

^tt ^aling^utó 
1 9 1 0 - 1 9 7 5 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Volksunie 
Groot-Berlare 
kreeg nieuw bestuur 
Op een speciale afdelingsvergadering 
van 19 oktober jl. werden enkele wijzi
gingen doorgevoerd in het bestuur van 
de VU-Groot-Berlare. Door het verhui
zen van de dynamische voorzitter Bert 
Bosman, zag het VU-bestuur zich ge
noodzaakt een nieuwe voorzitter te 
kiezen. Met algemeenheid van stem
men werd Petrus Keppens (Berlare) 
aangeduid om de verantwoordelijk
heid voor onze afdeling op zich te ne
men. 
In het licht van deze wijziging diende 
men ook enkele andere bestuursfunk-
ties aan te passen. Zo wordt het on
dervoorzitterschap voortaan waarge
nomen door A. De Palmenaere (Over-
mere). Van zijn kant heeft L. Jacobs 
een bestuurstaak in de arrondisse-
mentsraad op zich genomen, zodat 
ook «pers en propaganda» in het VU-
bestuur van Groot-Berlare door ande
re bestuursleden worden waargeno
men. Van onze kant wensen wij Petrus 
Keppens veel geluk met zijn nieuwe 
bewindsploeg. RDM 

Voorzit ter: Petrus Keppens, Galgen-
bergstraat 52, Berlare (052-42.34.00); 
sekretaris: Eric Van Hauwermeiren, 
Kapelleplein 3, Berlare (091-67.5435), 
penningmeester: Marcel De Neef, 
Heikantstraat 12, Overmere (091-
67.57.92); verantwoordel i jke pers: 
mevr. Roosmarijn Deceuninck-Mortel-
mans. Molenheidestraat 1B, Uitbergen 
(091-23.32.92); sociaal d ienstbetoon: 
Luc Deceuninck, Moleneindestrat IB , 
Uitbergen (091-23.32.92); Vujo en or-
ganizatie: André Vergeylen, Biezen-
straat 20, Berlare (052-42.25.05); pro
paganda: André De Palmenaer (te
vens ondervoorzitter). Kerkstraat 55, 
Overmere (091-67.68.69); André De 
Martelaer, Nieuwdonk 6, Uitbergen 
(091-67.54.60); verantwoordel i jke 

voor leden en abonnementen: Leon 
Coppens, Zandstraat 2, Uitbergen 
(091-67.68.00); afgevaardigde arron-
dlssementsraad: Ludwig Jacobs, Bie-
zenstraat 14, Berlare (052-42.34.00). 

TE KOOP 
Industrieel gebouw gelegen te Anderlecht, 
Leon Debattylaan 18. 
Breed: 8,52 m, privé-ingang. 
Inrijpoort 2,60 m. 
Gangbreedte 3,35 m. 
Ganglengte 7,75 m. 
Bureau, vestiaire, wasruimte voor werklieden. 
Ie werkplaats lang 10,57 m, breed 8,52 m. 
2e werkplaats lang 27,10 m, breed 8,52 m. 
3e werkplaats lang 27,10 m, breed 12,10 m 
+ koer en keldering. 
elektriciteitskabine 6000 V. 
Alles volgens wet. normen. 
Ie verdieping 
Hal, living 8,52/3,50 m. 
Slaapkamer 3,60/3,10 m. 
Grote keuken + achterkeuken 
3,40 /3,35 1 m/2 m. 
2e verdieping 
Kamer 8,52/3,50 m. 
Te bevragen V. Hoof 
TeL 02-759.96.14 
Alle dagen voor 10 u. en na 20 u. 
Prijs: 5.500.000 fr. 

Adv. 391 

Wij zoeken: 

Pleeg- en gastgezinnen 
Voor kinderen en voor jongeren in de puberteit of 
adolescenten. Pleeggezinnen hebben wij vooral no
dig voor opname in de familiekring van kinderen en 
van pubers die emotioneel in de knoop zitten. 
Gastgezinnen zouden een «kamer met aandacht» 
moeten kunnen geven aan adolescenten die al een 
zekere vrijheid willen, maar toch nog moeten kunnen 
terugvallen op het begrip van hun gastouders om 
goed gebruik van hun vrijheid te kunnen maken, en 
om dat in werkelijkheid tot een goed einde te kunnen 
brengen. 
Ervaring met «pubers» of met «sociaal gehandicapte» 
jongeren is alleszins nuttig. 
Denkt u, dat uw gezin in staat is dergelijke kinderen 
en/of jongeren te helpen hun problemen te verwer
ken, schrijf ons dan: 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen. (Adv. 390) 

WIJ 11 

lepel & vork 
F R I T U U R - E E T H U I S 

I N G R I D 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

D E O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

C A P E - F R I T U U R 
D E S N O E C K 

Elie Van Laere - Marcella Naes-
sens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49. 
9230 Melle. 
Tel. 091-30.06.53. 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel. 031-36.56.54 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Fees t za l en 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031-8ai5.68 

Res tau ran t P a l m h o f 

— ta fe lhoude r — fees tza len . 

Specia l i te i t g e r o o k t e vis. 
Schoo l s t raa t 52, 
Kape l le -op-den-Bos. 
Tel. 015/71.19.40. 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
' ° * ^ ' "• Woensdag gesloten. 

L I N D E N H O V E 

Bellestraat 49 
1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, ter
ras. 
Woensdag en donderdag ge
sloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053-66.87.40. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. 054-33.48.57 
Uw tweede thuis' 
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WIJ in D€ UOLK<?Uhl€ 
j \ 

FILMTHEATERSI 

studio 
WEEK VAN 16 TOT 22 

NOVEMBER 

TERVUREN 
K T Zondag 15 u 

That darn cat 
van Walt Disney 

Zaterdag 20 u 30 Zondag 18 u 
K T 

A little romance 
van George Roy Hill met Lauren
ce Olivier Diane Lane Arthur Hill 

Vrijdag zondag maandag dins 
dag woensdag 20 u 30 K N T 

The Warr iors 

NIVWF Donderdag 20 u 30 
K N T 

De man uit marmer 
van Andrzej Wajda 

TIENEN 
Zondag 14 u Vnjdag zaterdag 
20 u K T 

Three ring circus 
(Circusklown) 

met Zsa Zsa Gabor Dean Mar
tin Jerry Lewis 

Vrijdag zaterdag 22 u K N T 
The big fix 

van Jeremy Paul Kagan met Ri
chard Dreyfuss 

Zondag 16 u 20 u Maandag 
dinsdag woensdag 20 u 

Ryan's daughter 
van David Sean met Robert Mit 
chum Christopher Jones John 
Mills 
NIVWF Donderdag 20 u 30 

K N T 
De klompenboom 

Film van Ermanno Olmi 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u K T 

The cat from outer space 
Film van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u K T 
Coming home 

van Hal Ashby met Jon Vo ight 
Jane Fonda Bruce Dem 

Vnjdag zaterdag 22 u Zondag 
1 8 u K N T 

Blindgangers 
van Ate de Jong met Ansje 
Beentjes Derek De Lint 

Zondag maandag dinsdag 
2 0 u 3 0 K N T 

Boulevard Nights 
van Michael Pressman 

NIVWF Woensdag 20 u 30 
K N T 

De klompenboom 
van Ermanno Olmi 

LEUVEN 1 
K N T 

Ansje 

K N T 

1 4 u 
Bl indgangers 

van Ate De Jong met 
Beentjes Derek De Lint 
19 u 30 
dolby stereo sound 

The deer hunter 
van Michael Cimino met Robert 
de Niro 
1 6 u K N T 
22 u 30 Premiere Belgie 

Dag dokter 
van Ate De Jong met Monique 
Van de Ven Andre Van den 
Heuvel 
1 7 u 3 0 K N T 

Taxi driver 
van Martin Scorsese met Robert 
de Niro 

LEUVEN 2 
1 7 u 4 5 K T 

Vierde week 
The champ 

van Franco Zeffirelli met Ricky 
Schroder Jon Voight 
1 3 u 4 5 K T 
20 u Vijfde week 

Moonraker 
met James Bond 007 
1 6 u 
22 u 15 

Bil i t is 
van David Hamilton 
Muziek Francis Lai 

K N T 

24 I 
Blindgangers 

K N T 

BRABANT 
L 

N O V E M B E R 

17 K O E K E L B E R G V laams fees t me t VU-gemeen te raads l i d 
W i m M e y e r s me t lokale scho te l «Choucrou te» van 19 u 
to t 21 u in het T r e f c e n t r u m Paul Leon laan O o k op zon 
dag 18 /11 van 12 to t 15 u Inschr i jven bij Luk V a n d e z a n -
de 0 2 / 4 2 5 5 6 2 2 

17 D ILBEEK V U - n a j a a r s - e e t m a a h n zaal C e n t r u m Roelands-
ve lds t raa t 40 vanaf 18 u o o k o p 18 n o v e m b e r van 
11 u 30 t o t 20 u 

17 O P W I J K - M A Z E N Z E L E 12de Vo lksun ie-ba l in de S t - P a u 
luszaal o m 20 uur O r k e s t Sunsh ine Inkom 60 fr 

18 K E E R B E R G E N K le inkuns tavond me t E K o o y m a n in zaal 
Be rk en B r e m o m 20 u Inr V U J O V o o r v e r k o o p 60 f r 
Kassa 80 fr 

22 L E U V E N T D van V U J O - K U L o m 20 uur in de B lauwe 
Schu i t V i s m a r k t 

24 G R I M B E R G E N 13de VU-ba l in spor tha l E S o e n s 
(Singel) te S t r o m b e e k - B e v e r 

D E C E M B E R 

1 HEVERLEE 6 d e VU-ba l in d e ca fe tana van de Spor tha l 
vanaf 20 u 30 D J M i k e T o e g a n g 50 f r Tombo la me t als 
hoo fdp r i j s een d raagba re T V 

7 H A L L E - V I L V O O R D E V U J O - k l a a s t e e d e e in de W a l t r a 

ke lde rs 

VUJO-aktie te Vilvoorde 

«Buiten wegens 
wangedrag!» 

\,:«^r 

Woensdag 7 november hebben VU 
jongeren van Land van Grimbergen en 
arr Brussel samen met enkele leden 
van het Vilvoords Egmontkomitee een 
blitsaktie gevoerd Onder de slogan 
«Buiten wegens wangedrag» werd het 
franskiljons Vilvoorde FDF gemeente 
raadslid en senator L Mathieu Mohin 
de toegang ontzegd tot het Vilvoordse 
gemeentehuis Daar zou de gemeente
raad plaatsgrijpen met o m de goed 
keuring v d motie van het schepenkol 
lege tegen de FDF ers voor Franse 
scholen in Vilvoorde en Grimbergen 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek. 

Silhouette 
Marwitz 

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

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. On-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek ; Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
me-kalendt.'f s. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
N a 1 8 u 4254642 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

M A R L I E R I 1700 ASSE 
TeL 452.66.37 T h u i s b e s t e l l i n g 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS V b S I Ü N b BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvesl 52 Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHE|,DE-WINDEKE 
Alles voor land en tuinbouw 
Tel 091-625142 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegeslraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

DE CRAEN R O M pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming stoom san tair 
Alle herstell ingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 537039 

Dames heren en kinderkleding 

NV Reinigingswerken 
Peetermans 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 

Tel 031/53 95 30 en 53 75 75 

L U K O S pvba 

Ringmappen dokumenthou-
der pochetten snelhech-
ters offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 1402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

q:̂ ^ STUDIO 
J - ^ DANN 
02-428.69.84 
— Industne le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i | k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

PVBA J BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500GERAARDSBERGEN 
Tel 054 412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Het -wangedrag» van Mathieu Mohin 
IS gekend De petitie voor Franse scho
len in Grimbergen en Vilvoorde is daar
van het toppunt Natuurlijk is er ook 
het feit dat zij en in de Vilvoordse ge
meenteraad zetelt en in de Brusselse 
gewestraad Wat onaanvaardbaar is 
zeker in het licht van de «uitsluiting» 
van de Vlaamse senator Bernaerts uit 
de Franse kultuurraad Verder wordt 
Mathieu Mohin persoonlijk aansprake 
lijk gesteld voor het herhaaldelijk be
kladden van de «bruine gordel-bor 
den» < Waar Vlamingen Thuis zijn» en 
voor het bekleven van gemeente- en 
prive eigendom met de hatelijke FDF-
zelfklevers 

Hoewel de «manifestanten» zich be
perkten tot passief verzet vielen bij 
deze aktie enkele rake klappen Ma
thieu Mohin kreeg hiervoor de steun 
van haar FDF kollega Messemaekers 
die al roepend «Wij zijn Brusselaars t 
Is hier Brussel t Voor is Brussel« enz 
de betogers vanuit het gemeentehuis 
te lijf ging Enkelen moesten hierbij har 
de klappen inkasseren 
De politie die van de burgemeester 
het bevel kreeg Mathieu Mohin s 
«vege lijf te beschermen» leidde de se
nator via een zijingang naar de raads
zaal 

Aangezien de beide FDF ers met uit 
wettige zelfverdediging handelden zal 
tegen hen klacht worden neergelegd 
wegens het opzettelijk toebrengen 
van slagen 

VUJO zal deze akties te Vilvoorde en 
elders blijven herhalen 

— Weduwe uit Mechelen met 
drie kinderen zoekt zeer drin 
gend een part time betrekking 
als verpleegster kinderverzorg 
ster of als typiste-boekhoudkun 
dige Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen 
woordiger Joos Somers Lierse 
steenweg 11 te 2580 Sint Katelij 
ne Waver of telefonisch op het 
nummer 015 21 7900, referentie-
nummer 1851 

Overlijden 
te Jette 

Mevrouw tVlathilde Danckaers-Na-
gels jarenlang een zeer gezien figuur 
in de Brusselse Vlaams-nationale 
middens en VU-l id in Sint-Pieters-
Jette is zopas overleden 
In 1971 werd zi | de eerste voorzitster 
van de Vlaamse Bond van Gepensio
neerden De VU-afdeling betuigt aan 
de familie haar oprechte deelneming 
in de rouw 

Jetse vrienden 
van Sint Clara 

In de laatste Sint-Clarawijk, volle
dig afgescheiden van de rest van de 
gemeente, njzen de 24 verdiepingen-
flats uit de grond Hier woont een 
vierde van de Jetse bevolk ing ' 
Enkele Vlamingen hebben een vrien
denkring in het leven geroepen, met 
de bedoeling de Vlamingen in deze 
wijk informatie te geven over het be-
wegingsleven en de VU-werking 
Inlichtingen bij Jan Do Berlangeer, 
Tonnetgaarde 5, te Bruss>,l 1000 (tel 
4794176) 
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HUISARTS TONNY SWINNEN: 

itAls wij beter willen en kunnen presteren,,,» 

ZOLDER — Bij zwangerschap kan je 
natuurlijk de raadplegingen, kontro-
les, én de geboorte door een huisarts 
laten geschieden. Evenwel lopen zo
veel vrouwen meteen naar de gyneko-
loog; ook al is er geen enkele reden 
voorhanden, ook niet na grondige on
derzoekingen, om verwikkelingen te 
vrezen.. 
Met klachten over pijn in de borst kan 
je terecht bij een huisarts, voor een 
oriënterend onderzoek, maar deson
danks verkiezen een massa mensen 
vandaag de dag het rijtje af te lopen 
van de 25 specialisten die volgens 
hen heil zouden kunnen brengen, en 
alvast vanzelfsprekend elk vanuit hun 
specializatie de klacht onderzoeken 
en (eventueel) medikatie voorschrij
ven.-
Met een keelontsteking wordt allicht 
aan de bel van de huisarts getrokken. 
Het blijkt nu dat voor deze kwaal ge
neesmiddelen van zeg maar 150 tot 
700 frank voorhanden zijn; men heeft 
vastgesteld dat er veelal gegrepen 
wordt naar een medikament van om 
en bij de 500 frank-
Een gezonde jongemah heeft een at
test van zijn dokter nodig voor een 
jeugdkamp. Enkele weken later heeft 

Van de geneesheer (huisarts, specialist, pro
fessor of welke zogeheten bijgeschoolde 
wonderdoktoor dan ook) wordt vooral ge
zegd dat hij sjiek woont in een villa zoals die 
van de notaris, de advokaat, de burgemees
ter Dat hij -goedzijn brood verdient- Als de 
huisartsen dan aan de klaagmuur gaan staan 
en een herwaardering van hun medisch-so-
ciale inbreng bepleiten, dan is het wel met 
meteen zo gemakkelijk om een tekeningetje 
te maken waaruit zeer duidelijk moet blijken 
dat het hen te doen is om bij te dragen in 
drastische bespanngen op de gezondheids
zorgen Want, daar hebben doktersstakin-
gen in het verleden overduidelijk niet toe bij
gedragen 

20 miljard besparingen 

Vorige zondag heeft de -Wetenschappelij
ke Vereniging van Vlaamse Huisartsen' 
op een drukbijgewoonde ledenvergade
ring met tal van intentieverklaringen (pre
cies 13!) alvast 1.800 Vlaamse huisarten — 
of bijna de helft van dit soort geneesheren 
— geëngageerd om met zoveel middelen 
te ijveren voor -kwaliteitsgeneeskunde'-. 
wat dat ook moge betekenen 

Dokter Tonny Sninnen, voorzitter: «We 
ZFjn met onze vereniging die geen syndikale 
organizatie is, al te lang binnenskamers blij
ven werken We werken reeds 15 jaar, maar 
wie weet er van ons bestaan a f Aanvanke
lijk hebben we ons uitsluitend beziggehou
den met interne beroepszorgen ik vernoem 
de nascholing van de huisartsen Vandaag 
zijn we evenwel zover dat we precieze voor
stellen hebben om de taak van de huisdok
ters te herwaarderen, om tegelijkertijd en 
verbetering van de gezondheidszorgen en 
besparingen op de maatschappelijke uitga
ven efficient te betrachten» 

— In de saneringsvoorstellen die de rege
ring zopas in een programmawet bi/ het 
parlement indiende worden nogal veel 
maatregelen in het vooruitzicht gesteld die 
rechtstreeks de patient zullen treffen ver
mindering van terugbetalingen, verhoqina 

hij alweer een gezondheidsattest no
dig voor de beheerders van zijn vol-
leybalploeg. En als hij aan voetbal
kompetities deelneemt moet hij voor 
een derde keer een -grondig onder
zoek» bij zijn dokter aanvragen.. 
Op een avond of een nacht, op een 
weekend, is er een geval van akute 
nierkrisis in een gezin. Het telefoon
nummer van de huisarts komt er niet 
bij te pas; meteen wordt de 900 opge
roepen. Hospitalizatie, en zoveel lig
dagen in het ziekenhuis. Bij een goe
de huisartsenpraktijk zou men dit kri-
sisgeval kunnen opvangen met thuis
verpleging-
Een alleenstaande bejaarde werd 
voor een ernstige medische ingreep 
in een ziekenhuis opgenomen. Nadat 
de -kuratieve behandeling' met suk-
ses werd beëindigd wordt die patiënt 
wekenlang verpleegd in de kliniek, tot 
een volledige genezing is bereikt. Er 
wordt nauwelijks, of helemaal niet, uit
gekeken naar tijdige medische en so
ciale opvang van deze alleenstaande 
gedurende zijn herstelperiode buiten 
de verpleeginstelling-
Enzoverder, enzovoort- Er zijn dertien 
voorbeelden in één dozijn van te dure 
geneeskundige zorgen. 

van zogenaamde remgelden, verscherpte 
kontroles op sociaal-gehandicapten 
(WIGWs-). 

Tonny Swinnen: «Kijk, wij hebben een totaal 
ander uitgangspunt dan de politieke over
heid en de dokterssyndikaten. Wij hebben 
allereerst de bedoeling betere geneeskundi
ge zorgen en begeleiding te bereiken Uit be
rekeningen blijkt nu dat bij toepassing van 
onze remedies in de gezondheidssektor zo
wat 20 miljard minderuitgaven kunnen ge
boekt worden » 

— Door als patiënt de deuren van de huis
artsen plat te lopen? 

Dr. Swinnen: «Ik durf te stellen dat er te veel 
naar specialisten wordt gelopen, zonder 
vooraf een advies in te winnen van de huis
arts Akkoord dat we als huisartsen daar zelf 
wel enige schuld aan hebben We hebben 
zo in de loop der jaren ons imago van bnef-
jesschrijvers, uitreikers van attesten, helpen 
opbouwen, zeg dat wel Dat een patient in 

acute gevallen, vooral tijdens feestdagen, 
vakanties en dergelijke met zelden alleen 
maar kan vertrouwen op de 900-garantie, wil 
ik evenmin als huisarts ontkennen Maar als 
WIJ, huisartsen, nu van oordeel zijn dat een 
herwaardering van onze inbreng meteen en 
de patient en de sanenng van de medische 
konsumptie baat kan bijbrengen, zo meteen, 
dan IS dit geenszins een goedkoop reklame-
nummertje, maar een konklusie van 15 jaar 
werking van onze wetenschappelijke huis
artsenvereniging» 

— U stelt zo bijvoorbeeld voor? 

Dr Swinnen: «Wij hebben vorige zondag 
een oproep geformuleerd om experimenten 
van samenwerking tussen huisartsen moge
lijk te maken, de overheid dient konkrete im
pulsen in die richting te geven Wij hebben 
voor de politici gepleit voor een «vrijwillige 
inschrijving» van de patient bij een huisarts, 
iets wat de regenng nu niet dekreteert maar 
toch in overleg wil beproeven Clk heb de in
druk dat WIJ met ons voorstel terzake een 
verplichte inschnjving bij een huisarts-van-
keuze net hebben kunnen vermijden O Wij 
zijn ook van oordeel dat de huisarts een gro
ter aandeel moet hebben in de preventieve 
geneeskunde, de inzet moet mogelijk zijn 
om de patiënten te wijzen op hun eigen ver
antwoordelijkheid voor hun gezondheid 
We verhopen voorts een codex te kunnen 
opstellen voor geneesmiddelenvoorschnf-
ten het duurste of het sterkst-werkende 
medikament mag met meteen het meest 
voorgeschreven blijven We vinden dat de 
patient, eens opgenomen in een ziekenhuis, 
met meteen van zijn huisdokter mag afge
sneden worden 
We willen ook af van de karwei van attesten-
schrijverij 
Nog zo'n betrachting van ons is om als huis
arts de samenwerking met zekere diensten 
(ik noem het Nationaal Werk voor Kinder-
welzijn) ernstig uit te bouwen We pleiten 
ook voor een betere uitbouw bij de huisart
sen van weekend- en urgentiediensten 
BIJ nog een aantal andere voorstellen kijken 
we in eigen boezem een kwaliteitskontrole 
bij huisartsen moet overwogen worden, de 
opsplitsing van huisartsen tussen diegenen 
die wel of met een brevet hebben van kre
dieturen IS onrechtvaardig aangezien de 
permanente bijscholing een dnngender be
hoefte IS, terwijl ook het probleem van het 
aantal artsen met kan omzeild worden» 

Gezonde relatie 
— U trapt op zere tenen; op die van pa
tiënten, van de overheid, van kollega's 

Voorzitter dokter Swinnen hoopt dat zijn huisartsenvereniging van minister 
DHoore toch nog inspraakrecht krijgt voor heroriëntering van het gezondheids 

beleid 

huisartsen en van andere medisch tewerk-
gestelden (al dan niet zelfstandigen.) 
Denkt u gehoor te vinden? 
Dr Swinnen: «In onze vereniging stel ik vast 
dat de belangstelling van de huisartsen om 
deel te nemen aan projekten voor gezond-
neidsvoorlichting enorm toeneemt Bij een 
eerste vraag naar instemming met de «vrij
willige inschrijving van patiënten» die voor 
een arts onmiskenbaar extra-werk en extra-
verplichtingen met zich brengt, noteer ik 
meteen 150 positieve antwoorden van huis
dokters 
Om maar te zeggen dat er «iets leeft» bij 
dokters en bij patiënten Men moet ons met 
beladen met alle zonden van de wereld, en 
ons laten opdraaien voor alle bezuinigings
maatregelen Vooral moeten huisdokters en 
patiënten de bijzondere inspanning opbren
gen om weer een gezonde relatie op te bou
wen Onze huisartsenveremging wil me
mand als zwart schaap aanwijzen Maar als 
wetenschappelijke vereniging willen we ook 
met naast onbetwistbare feiten blijven kij
ken 
Zo observeren we de verschuiving van acu
te ziekten naar kromsche aandoeningen 
Zou de overheid er op korte termijn geen 
baat bij hebben om de thuisverzorging met 
met intenties maar metterdaad aan te moe
digen' 
Is het met zo dat veel kosten, energie en tijd
verlies kunnen bespaard worden door een 
«vrijwillige inschnjving van een patient bij 
een huisarts» Zulks mag volgens mij geens
zins een toename van doktersbezoeken als 
gevolg hebben, wij hebben als huisarts toch 
ook nog zoiets als een adviesdienst die 
slechts 70 frank kost Een patient die blij
vend last heeft van bijvoorbeeld een huid
aandoening hoeft voor een bezoek aan een 
specialist met per se vooraf bij zijn huisdok
ter op visite te gaan, zulks kan toch ook tele
fonisch geregeld worden als die huisarts 
maar voordien heeft kunnen vaststellen dat 
inderdaad precies een huidspecialist of der
matoloog aangewezen is om bij aanhouden
de ziekte raad te brengen» 

Dokter Tonny Swinnen en zijn kollega's 
halen een trits belangengroepen tegen 
zich in het harnas 
Dat is niet alleen in Zolder het geval waar 
de groepspraktijk, waar dokter Swinnen 
deel van uitmaakt, in onmin is geraakt met 
het plaatselijk ziekenhuis. 
-Men' durfde het immers aan de genees
kundige dienst van een ziekenhuis er op 
attent te maken dat het toch om uitleg 
vraagt wanneer een patiënt met een sim
pele ontwrichting een week gehospitali-
zeerd wordt.. 
Vanwege het artsensyndikaat-Wynen 
werd al evenzeer menig verwijt geinkas-
seerd ten aanzien van de voorgenomen 
huisartsenpraktijken van de -Vlaamse 
Wetenschappelijke doktersvereniging'-
'Inmiddels ziet het er dan toch naar uit dat 
menig Vlaams huisarts zich niet laat pra
men door politieke, syndikale of andere 
kortzichtige motieven om metterdaad de 
kankerplekken in de ongezonde gezond
heidszorg weg te werken, (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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