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KORFBAL 

WERKELIJKE 
VERJONGING 

Ik lees reeds geruime tijd in allerhande 
Volksuniepublikaties niets anders dan 
de termen verjonging, vernieuwing, te
rug naar de bron en dergelijke meer. 
Wat is daar echter van aan? Als u 
werkelijk een verjonging in alle kaders 
wilt doorvoeren dan zou ik u sterk wil
len aanraden om de jonge mensen wat 
meer krediet te geven. Indien u wilt we
ten wat er zoal bij de jonge Vlaamse 
mensen omgaat, dan zou ik u willen 
vragen om het tijdschrift «Klauw» uit
gegeven door het VNSU te lezen. Dit 
tijdschrift is van een hoog redaktioneel 
peil waarin alle Vlaamsnationale ge
dachten aan bod komen. Het is tevens 
een zeer goede peilstok naar het 
ideeëngoed van onze volgende gene
ratie Vlaamse politiekers. Ik zal er mij 
echter wel voor hoeden om de ver
diensten van onze oudere mensen af 
te breken, doch gun onze jonge men
sen met hun ideeën ook een kans. 
We weten allen dat we er ook niet ver
der zullen mee komen door de ideeën 
van onze jongeren als te radikaal, te 
links of te rechts te beschouwen. 

A.S., Erembodegem 

MOVEMENTE 
INDEPENDENCIA 
ALGARVE 

Bij een recent bezoek aan Portugal, 
meer bepaald in de zuidelijkste provin
cie Algarve, viel het ons onmiddellijk 
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op hoe weinig goede wegen er zijn en 
hoe slecht die dan nog onderhouden 
worden. De hele kuststrook lijkt een 
achtergebleven gebied. Er zijn zelfs 
krottenwijken, die men niet meer mo
gelijk acht in Europa 1979. Zoals bij 
voorbeeld in Quarteira waar een hon
derdtal gezinnen gewoon op het 
strand wonen in platen huisjes of zelf
gebouwde «stallen». Geen straten, al
leen vuil zand waar het vuile afwaswa-
ter blijft staan. Geen huisnummers, 
want zij wonen illegaal. En de helft 
heeft geen water of geen elektriciteit, 
dus vanaf zes uur 's avonds brandt er 
in die huisjes een armzalig kaarsje. 
Ook de meubelen zijn eigengeknutsel--
de slaapkisten, enz. Als men aan de in
woners vraagt hoe dit mogelijk is, dan 
wordt de schuld altijd op Lissabon ge
schoven. 

Wij in de Algarve, aldus een zegsman, 
(een middenstander) moeten wel toe
risten aantrekken naar de dure hotels, 
die hier met buitenlands kapitaal opge
trokken' worden. Wat we nog moeten, 
dat is veel vreemde valuta's naar de 
hoofdstad overhevelen. Kijk maar wat 
ze er mee doen: De omgeving van Lis
boa is een lusttuin. Het strand daar is 
het modernste van Zuid-Europa. Ho
ger in het noorden in de stad Oporto 
wordt alles op moderne leest ge
schoeid. Maar alles met onze centen. 
Daarom hebben we een nieuwe bewe
ging in het leven geroepen: de MIA 
(Movemente Independencia Algarve) 
die streeft naar onafhankelijkheid voor 
Algarve. 

Het voorbeeld van de Basken in Span
je werkt blijkbaar aanstekelijk, en ook 
inspirerend. Het is trouwens een alge
meen verschijnsel: in alle landen waar 
de centrale overheid het laken naar 
zich toe trekt, ontstaan spanningen en 
komt de bevolking in verzet. 

J.G., Maasmechelen. 

WAAR IS DE TIJD? 

Ik ben 78 jaar, de eerste keer dat ik 
stemde was in 1925 te Kortrijk voor 
Joris Van Severen en we kregen van 
de kerk een doodzonde op onze nek. 
Sedert ben ik nooit meer naar de kerk 
geweest 

Mijn dagblad is «Het Laatste Nieuws» 
geworden. Hebben wij een sociaal ge
val aan de hand, we moeten met onze 
zorgen bij vijanden of tegenstrevers te 
biechten gaan. Ik woon in een klein 
werkmanshuisje, de gemeente heeft 
dit aangekocht en laat het verkrotten. 
Het paalt aan de gebouwen van een 
aannemer (CVP-gemeenteraadslid en 
lid van de kerkfabriek). 
De gemeente koopt oude huizen 
(meest bewoond door oude zieke 
mensen) en laat ze verkrotten, breekt 
ze af en verkoopt de grond terug aan 
woekerprijzen. 80 huisjes staan op het 
programma van de burgemeester. 
Maandag laatst is bij mij het plafond op 
3 plaatsen naar beneden gestort Een 
lek in de pannen. Allemaal door de 
schuld van die pilaarbijters voor wie 
mensen belangrijk zijn... Tot wie moet 
ik mij wenden om gehoord of geholpen 
te worden? Mijn vrouw is 76 jaar en 
60 % invalide. We kunnen ons met 
grote zorgen nog uit de slag trekken, 
omdat we nog een vooroorlogse huur

prijs betalen. Toen ik maandag aangifte 
ging doen dat ons plafond naar bene
den gestort was, was het gemeente
huis gesloten. Bij de politie zegde men 
mij dat dit een burgerlijke zaak is. Ge 
doet best dit te tóen bestadigen door 
een deurwaarder, die kon ik niet beta; 
len. 

Ik heb maar tot mijn 11 jaar school ge
lopen, in Kortrijk bij de Broeders. In 
1912 bij de verkiezingen moesten we 
alle dagen naar de mis en bidden dat 
de katolieken zouden winnen. Ja, en ze 
wonnen en we kregen een dag vrijaf 
en 's anderendaags moesten we weer 
voor een dankmis. Waar is de tijd? 

G.V, Schelle. 

Als regelmatig abonnee van «WIJ» 
lees ik ook meestal de sportbladzijde 
en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen 
dat deze rubriek mij als fervent korfbal
ler wel eens ergerde. Enerzijds ver
schenen er regelmatig zeer behartens-
waardige en kritische artikelen over de 
hedendaagse sportmoraai, anderzijds 
worden toch vooral de spektakel- en 
kommerciële sporten in het licht gezet 
Ik heb overigens nog altijd een map 
met korfbaldokumentatie liggen die ik 
ooit naar uw redaktie wilde opsturen, 
vergezeld van een brief waarin ik stel
de dat de op uw sportbladzijde gepro
pageerde sportwaarden toch wel in 
hoge mate in de voor «Wij» schijnbaar 
onbekende korfbalsport werden nage
streefd... 

U begrijpt dus wel dat ik bij het open
slaan van ons partijblad meer dan aan
genaam werd verrast eerst door een 
reuzegrote (en mooie) korfbalfoto, 
meer nog door het begeleidende arti
kel onder de titel «Korfbal geeft voor
beeld». 

Nu verschijnen er in allerlei dag- en 
weekbladen zo om de twee of drie jaar 
wel eens goedbedoelde besprekingen 
van de korfbalsport, maar meestal kan 
men met de vingertoppen aanvoelen 
dat de auteurs in het diepst van hun 
hart de korfballers blijven beschouwen 
als een soort alternatieven, zo een 
beetje de groene jongens uit het sport-
midden. Ook het feit dat meisjes en 
jongens samen het veld, nog steeds in 
open lucht en soms wel eens in het 
slijk, opgaan wordt in het overwegend 
katolieke Vlaanderen niet steeds op 
begrip onthaald. Nog altijd steJt nnen 
mannelijkheid synoniem met hardhekJ, 
waarop wij replikeren dat gedukjig 
aankweken van snelheid, het aanleren 
van schijnbewegingen, springtechniek 
en volmaakte baltechniek meer trai
ning en -hardheid» vragen dan het in 
de grond boren van een tegenstrever. 
U spreekt in uw artikel van een verade

ming, ik draai de rollen om! In één slag 
maakt u alles goed wat ik U (ten on
rechte) heb verweten. Met uw artikel 
legt U de vinder op de wonde; ik vind 
het zonder meer schitterend en het ge
tuigt van een verstandig oordeel. Sa
men met U spreek ik de hoop uit dat 
ondanks de behoorlijke groei die onze 
sport de laatste jaren kent men de ba
sisideeën zal weten te bewaren die 
sommigen misschien te amateuristisch 
vinden, maar die toch zeer dicht de 
Olympische idee benaderen. 

R.W., Mortsel 

GROSJEAN!? 

De Vlamingenschutter van Voeren is 
geen Waal, maar een autochtone Vla
ming uit de Voerstreek. Zijn vrouw is 
een Waalse. Als beroepsmilitair was 
hij verbonden aan het Arsenaal van 
Rocourt en sprak er regelmatig Ne
derlands met zijn medesoldaten uit 
Tongeren. In die periode was hij 
woonachtig te Wortroux en vormde 
er met andere aldaar wonende Vla
mingen een Vlaamse klub. Pensioen
gerechtigd werd Grosjean herbergier 
in zijn geboortedorp en kwam er in de 
Fransgezinde dorpspartij terecht. Het 
is die partij, die van hem een Judas 
maakte. J.G, Tongeren 

— Mooie jonge Duitse herders
hond GRATIS te bekomen, 8 
maand oud — zeer aanhankelijk 
— biezonder geschikt voor al
leenstaande of oude mensen. 
Zich wenden bij de familie Mis-
pelter-Ceuppens, Aarschotse-
steenweg 14, 3110 Rotselaar. 
(N 153) 
— Gemeubelde kamer te huur. 
Jean Jacquet 68, 1080 Koekel-
berg, tel. 02-426.24.92. (N 154) 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel). tel. 014-21.36.96 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE. LANDSKNECHT 

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 F 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 
ANTWERPIA 

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 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8015.68 

Res tauran t P a l m h o f 

— ta fe lhoude r - -

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 
tot 21 u. Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

C a f é - r e s t a u r a n t 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10, 
2922 RAMSDONK. 

Tel.: 015-71.15.49. 

LINDENHOVE 
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 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 
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Een bekeerde zondaar ? 
We gunnen de CVP-Jongerenvoorzitter Eric 
Van Rompuy de pret die hij stellig beleeft bij 
de vaststelling, wat een deining zijn kongres-
toespraak van verleden zondag veroorzaakt 
in de politieke arena. We gunnen hem die 
pret van har te en we willen ze zelfs nog ver
hogen door een applausje onzerzijds. Want 
een bijbelvast man als Van Rompuy is op 
vertrouwd terrein wanneer wij stellen, dat er 
in het rijk der hemelen meer vreugde is voor 
een bekeerde zondaar dan voor tien recht
vaardigen. Of Van Rompuy rechtvaardig is, 
weten we ui teraard (nog) niet. Dat hij een be
keerde zondaar is, heeft hijzelf onthuld. 
Tot voor verleden zondag ging de voorzitter 
van de CVP-Jongeren niet ten onrechte door 
voor een konservatieve neo-unitarist. Vorig 
jaar bepleitte hij een ekonomische en mone
taire eenheid onder een sterk Belgisch cen
t raa l gezag dat toezicht moest houden op de 
regionale begrotingen, het industrieel be
leid en het kredietwezen. Dit jaar, nauwelijks 
enkele maanden geleden en met name in 
april, moet hij deze ideeën nog aangekleefd 
hebben: hij roerde geen vin toen CVP en BSP 
het Vlaamse Front in de lucht bliezen pre
cies door hun toegeeflijkheid in de centen
en dotatiekwestie. Verleden zondag verde
digde hij, in het kielzog van de Volksunie, het 
ekonomisch federalisme. 

Wat heeft deze neo-unitaristische zondaar 
op zo korte tijd bekeerd tot een radikalist die 
blaakt van neofietenijver? De Walen en de 
Franstalige Brusselaars zijn vandaag niet 
anders dan ze enkele maanden geleden en 
altijd geweest zijn. De miljardentransferten 
van Vlaanderen n a a r Wallonië waren reeds 
bekend jaren vooraleer de Leuvense ekono 
misten ze belegden met nieuwe cijfers. Wal
lonië was voor de recente verkiezingsneder
laag van de PS etatistischer dan vandaag. 

Er is u i teraard een CVP-traditie die wil, dat 
voorzitters van de CVP-Jongeren hun weg 
n a a r omhoog banen met f racassante verkla
ringen die achteraf gewoonweg vergeten 
worden. Zo is ook de huidige premier, het 
grootwild waar Van Rompuy op jaagt, zo is 
ook Wilf ried Martens destijds begonnen met 
de progressieve frontvorming en de p lura 
listische school, die sindsdien zonder plech
tigheid bijgezet werden in het museum van 
de kristen-demokratie. 

Of is er meer? Eric Van Rompuy gold en 
geldt nog steeds als de spreekbuis van partij
voorzitter Tindemans. Van Rompuy knapt 
karweien op, die voor een partijvoorzitter te 
goor zijn. De voorzitter van een regerings
partij kan onmogelijk zelf voor oppositie 

spelen. Hij kan echter wel meeregeren en 
een oppositioneel graantje meepikken als hij 
voor dat laatste karwei een gladde jongen bij 
de hand heeft. 

Tindemans heeft duidelijk de Vlaamse hond 
gelucht en laat hem duchtig blaffen. Zal hij 
echter ook toestaan dat hij bijt? En, zo hij dat 
wil beletten, zal hij er in slagen om de hond 
terug binnen te fluiten? 

De verklaringen van Van Rompuy zijn een 
aanloop n a a r het CVP kongres van 16 de
cember. Dit kongres is een aanloop — direkt 
of indirekt - naa r het kelderen van de rege-
ring-Martens. Wij zullen er niet om treuren 
dat de slechte staatshervorming, waaronder 
de handtekening staat van de CVP, wordt af
geblazen. 

Maar nadien zal het woord dan definitief 
aan Tindemans en Van Rompuy zijn. En zal 
er meer moeten geboden worden dan het 
verbale geweld van een bekering die zo plots 
is dat ze wel verdacht moet lijken. Er zal zelfs 
meer geboden moeten worden dan de 
scherts die Tindemans en de CVP zopas nog 
opgevoerd hebben rond de zaak-Komen of 
rond het miljardenbudget voor de FDF-ver-
brandingsoven te Brussel. 

tvo 

Als men de kwaliteit van het 
politiek wereldje m ons land 
moet meten aan zijn belang
stelling voor internationale 
politiek voor defensie-vraag
stukken, dan IS het er pover 
mee gesteld In ons koninkrijk 
kan een regering uitglijden 
over iedere binnenlandse ba-
naneschil Maar als zij te be
slissen heeft over het al dan 
met installeren van atoomra
ketten op ons grondgebied — 
de belangrijkste beslissing 
sinds de toetreding van Bel
gië tot de Navo — dan maakt 
ze zich geen ogenblik onge
rust 

Vandaag donderdag licht de rege
ring haar standpunt toe in de ge-
nnengde parlementaire kommis
sies van Landsverdediging en Bui
tenlandse Zaken Over de uitein
delijke beslissing bestaat echter 

ling te nemen tegen generaal-
majoor von Meyenfelt goever-
neur van de militaire akademie van 
Breda In ons land zou zoiets 
gewoon ondenkbaar zijn' Het ver
zet in de fraktie van Nederlands 
CVP-tegenhanger de CDA doet 
zelfs het vermoeden njzen dat de 
regering-van Agt over de atoom
raketten wel eens zou kunnen val
len 

Niets van dit alles in ons land' In 
Vlaanderen hebben een aantal so
cialisten zich nogal radikaal opge
steld, maar de partij schijnt alles
behalve voornemens te zijn om 
haar regeringsdeelneming in de 
weegschaal te werpen Bij de 
CVP bhjkt er nauwelijks belang
stelling voor het probleem Wel in
tegendeel IS de houding van 
Vlaanderens grootste partij een 
schoolvoorbeeld van ondemokra-
tische besluitvorming Reeds in ok
tober heeft de CVP-delegatie op 
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De stilte rond de atoomraketten 
geen twijfel dat België vanaf 1983 
gezegend zal worden met 48 ra
ketten op zijn grondgebied staat 
praktisch vast Er wordt nog wat 
gehakketakt over de plaats van 
bewanng Nadat eerst sprake is 
geweest van onder meer Zee-
brugge en Waasmunster wordt 
thans algemeen aangenomen dat 
het Kleine-Brogel in Limburg zal 
zijn Alhoewel ook Florennes 
wordt vernoemd om een Waalse 
tegenhanger te hebben en om 
geen communautaire rel ter zake 
te laten ontstaan Want aan het 
communautaire tilt het koninkrijk 
zwaarder dan aan atoomraketten 
De manier waarop het probleem 
tot nog toe in ons land werd bena
derd IS gewoonweg beschamend 
In Nederland heeft de kwestie 
aanleiding gegeven tot intense be 
sprekingen en duidelijke stand
punten zowel in de politieke we
reld dwars doorheen de partijen 
als in de publieke opinie De kerk
genootschappen hebben zich op
gesteld tegen Een militair in uni
form en met alle distinktieven van 
zijn hoge rang is op het tv-scherm 
verschenen om vanuit een des
kundig-technisch standpunt stel 

de Navo-assemblee te Ottawa het 
licht op groen gezet voor de instal
latie van de atoomraketten Dat 
was weken vooraleer de CVP er 
zelfs maar toe kwam een interne 
werk- en studiegroep op te rich
ten Aan de rand van het knsten-
demokratiche kamp is er alleen 
het afwijzend standpunt van Pax 
Chnsti wier voorzitter Ignaas Lm 
demans de verdachte stilte en be
rusting in de partij betitelde als 
«bedroevend en hemeltergend» 
Inmiddels hebben zowel de minis
ter van Buitenlandse Zaken Simo-
net als de nieuwe minister van De
fensie Desmarets lang voor iede
re vorm van parlementaire in
spraak en voor iedere beslissing 
in het buitenland verklaard dat de 
zaak in België reeds beslecht is 
Op dergelijke wijze wordt in ons 
land gehandeld rond een pro
bleem dat in de meest letterlijke 
zin van het woord een kwestie is 
van leven of doodi De pogingen 
om een voldongen feit te maken 
voor ieder debat het totaal gebrek 
aan voorlichting en informatie be 
wijzen dat zelfs de voorstanders 
van de kernraketten beseffen hoe 
zwak en slecht het dossier is En wat als dit nucleair schot werd afgevuurd ? 
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De vrees van Grafé 
De Luikse PSC'er Jean-Pierre 
Grafé volgt Van den Boeynanls 
op als voorzitter van de Cepic, 
de middenstandvereniging van 
de PSC. In een interview met 
«De Standaard» beklemtoonde 
Grafé de noodzaak van een dia-
iioog met Vlaanderen. 
Eindelijk een Waal die zich iets 
gelegen laat aan het Vlaams 
standpunt, aan de Vlaamse ver
zuchtingen en opvattingen? 
Helemaal mis! Deze achtbare 
Luikse heer heeft hoofdzakeli jk 
belangstelling voor onze cen
ten. 

Zegde hij aan «De Standaard»: 
«Ik vrees dat op nationaal vlak 
de solidariteit zal verdwijnen.» 

En «België is lid van de EG, wat 
de ekonomische solidariteit 
van Vlamingen, Brusselaars en 
Walen veronderstelt. De krisis 
kunnen wij slechts overwinnen 
als wij de handen in elkaar 
slaan.» 

De taal der cijfers 
Ook al willen de meeste Walen 
niets weten van de Nederland
se taal, de taal der cijfers schij
nen zij des te beter te verstaan 
Grafé zal wel, over de Vlaamse 
schouders, meegelezen heb
ben in de studies van de Vlaam
se ekonomen Van Rompuy en 
Verheirstraeten, die zopas door 
een groep rond prof. Van Wa

terschoot aangevuld werden 
met recenter cijfermateriaal. 
Daaruit bli jkt dat, uitgedrukt in 
procent van het bruto nationaal 
produkt, het Vlaams overschot 
m 1976 gestegen was tot 14 t.h. 
Het is dus nog toegenomen ten 
overstaan van de cijfers van 
Van Rompuy en Verheirstrae
ten, die sloegen op 1970 en 
1974. Voor Wallonië is het te
kort praktisch verdubbeld tot 
min 16 t.h. En Brussel, dat in de 
vorige studie nog een over
schot had van 10 t.h., zat in 1976 
reeds met een tekort van 22 t.h. 
Wallonië en Brussel bungelen 
achteraan op de lijst van de 
Westeuropese industrielanden. 
Ver achter de zwakke broertjes 
Ierland en Denemarken... 

Anderhalf procent? 
Mijnheer Dujardin, die arron-
dissementskommissaris is 
voor Komen-Moeskroen, heeft 
verleden week in de fameuze 
«kommissie voor de vreedza
me koexistentie van de ge
meenschappen» verteld, dat er 
in het gebied Komen-Moes
kroen slechts anderhalf pro
cent Vlamingen zou leven. Du
jardin baseert zich daarbij op 
het aantal afgeleverde Neder
landstalige identiteitskaarten, 
milit iegetuigschriften, geboor
teaangiften enzovoort. 

De metode is bekend. Ze wordt 
trouwens sinds onheuglijke ti j
den ook door de francofone ge
meentebesturen te Brussel ge
hanteerd: je intimideert de 
Vlaamse volksmens zodanig 
dat hij bij ieder bezoek ten 
standhuize braaf zijn klak af
neemt en zijn nederig verzoek 
in gebroken Frans stamelt. Als 
dat nog niet helpt, duw je hem 
gewoon een Franstalig formu
lier in de hand en wacht je, of hij 
de euvele moed heeft te protes
teren. 

Doet hij dat niet, dan is hij met
een bestanddeel geworden van 
de francofone statistiek. 

Een derde 
niet-stemmers 
Uit een recente opiniepeil ing is 
gebleken dat, indien er geen 
kiesplicht zou zijn in België, 
één kiezer op drie zich met de 
moeite zou geven om zijn stem 
uit te brengen. 

Uit dezelfde peiling is verder 
gebleken dat de groep die zon
der kiesplicht niet zou stem
men, het sterkst vertegen
woordigd is in het kiezerskorps 
van de CVP. 

Dat verbaast ons helemaal met: 
het zijn precies de polit iek niet-
gemteresseerden en de polit iek 
ongevormden die makkeli jkst 
stemmen voor de kop van er
gens een grote man Dat het 
verschijnsel-Tindemans met 
zijn rekordscore aan voorkeur
stemmen eigenlijk een uiting is 
van gebrek aan polit ieke be
langstelling, aan politieke vor
ming en aan polit iek bewustzijn 
kon men reeds vóór deze opi
niepeiling vermoeden. 

Inmiddels betekent de kies
plicht met de thans aan het licht 
gekomen gevolgen ervan een 
serieuze vertekening van de 
demokratie! 

De kleine grote uit Bazel 

Oorzaak en gevolg 
Het gevolg van het gebrek aan 
politieke belangstelling bij één 
derde van het kiezerkorps is 
dus de vlucht in de voorkeur
stem voor de mannen die aan
gediend worden als dé remedie 
voor alle kwalen 
En de oorzaak? Ongetwij feld 
zijn de polit ieke partijen en is 
de polit ieke wereld voor een 
goed deel zélf mede schuld. 
Door zich op te sluiten in het 
kleine wereldje van de dagelijk
se tegenstell ingen en ruzies 
hebben de bewindslieden en de 
mandatarissen al te vaak het 
kontakt verloren met de gewo
ne man of vrouw en hun bekom
mernissen. De overpolit izering 
van het kleine beroepswereldje 
in en om de Wetstraat, in en om 
de parti jhoofdkwartieren heeft 
een onderpolit izering bij de 
massa tot gevolg. 
De polit ieke wereld wordt 
steeds meer als een beroeps
wereld ervaren. En dientenge
volge als dusdanig afgedaan. 

De BRT-staking 
Aanvankelijk is de staking in de 
BRT gestart met een goede mo
t ivering, de stri jd voor de mo
daliteiten van de 38-urenweek, 
die de regering op een totaal 
improvizatorische wijze had 
opgelegd, en de stri jd voor het 
optrekken van de laagste wed-
dekategorieen 
Met een staking is het vaak ge
lijk met een aantal andere aktie-
vormen na een tijd gaan ze een 
eigen leven leiden, los van het 
oorspronkeli jk opzet 
Er is van regeringswege te lang 
getalmd met een ernstig ge
sprek en met het inwill igen van 
de gegronde eisen Dat heeft 
dan weer voor gevolg dat ande
re — minder sociale en minder 
onverdachte — motieven op de 
staking gaan drukken In de sta
kersvergaderingen, waaraan 
steeds minder mensen deelne
men, laat hef gewicht van de 
harde kern zich steeds zwaar
der voelen En deze harde kern 
bestaat gedeelteli jk uit teoreti-
ci van de omwenteling en we
reldvreemde maatschappijbe-
stormers. 
Dit gebeurt precies op het 
ogenblik dat in de kultuurraad 
de kommissiebesprekingen 
over het nieuwe omroepde-
kreet zijn begonnen. Zodat de 
voorstanders van de voortge
zette staking geen al te beste 
dienst bewijzen aan de idee van 
een omroep als openbare 
dienst ten bate van de gemeen
schap. Leerhng-tovenaars? 

We komen een paar dagen te laat om hem een gelukkige verjaardag te wensen Ver
leden zondag hadden we er moeten bij zijn 18 november dat is, sinds 1886, de ver
jaardag van Amedee Verbruggen Een gezond leven gehad, altijd in weer en wind en 
de goede lucht van het Waasland 
De titels naast zijn naam in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging kunnen onmo
gelijk bondiger kasseilegger, volksredenaar Verder heeft hij het goddank nooit ge
bracht Of toch, jawel hij is schepen geweest te Bazel, zijn geboortedorp Maar dat 
was onder de oorlog Niet omdat hij het wilde of begeerd had Maar omdat zijn dorps
genoten iemand nodig hadden waar ze ook in donkere tijden konden op rekenen Dat 
schepenambt-om-beterswil heeft hem veertien maanden cel opgeleverd En nadien 
op de krijgsraad een veroordeling tot eén jaar gevangenisstraf Het minimumtarief In 
die dagen kwam dat neer op een vrijspraak De gevangeniskoer te Gent hield er een 
door hemzelf gelegd nieuw plaveisel aan over 

Kasseilegger Zijn aktief leven lang heeft hij kasseien gelegd Vanaf zijn veertiende 
een zoon uit een gezin van tien moest vroeg aan de slag In veertien-achttien aan het 
iJzertront was hij een «kumulard» kanonnier van zijn militaire staat stak hij tussen 
twee gevechten, graag de handen uit de mouwen om ergens een stukgeschoten weg 
tiachten de kupe te plaveien En later, toen hij een volkstnbuun en een der meest be
luisterde redenaars van Vlaanderen was geworden, bleef zijn dagtaak even eenvou
dig als de titels naast zijn naam in de Encyclopedie overdag kasseilegger s avonds 
volksredenaar 

Een turf hoog Een heel klem manneke, klak op het hoofd en pijp m de mond Hij moest 
het met hebben van een indrukwekkende gestalte of een imposante verschijning 

Zelfs met van zijn felgebekte stem, al had en heeft hij die De kracht waarmee hij zijn 
toehoorders meesleepte, was de kracht van het hart de waarachtigheid, de oprecht
heid die sprak uit ieder woord Gevat daarbij, gelijk alleen de volksmens dat kan 
Geestig en met een beeldrijke taal die het ingewikkeldste probleem herleidde tot een 
herkenbaar, een tastbaar en een beleefbaar gegeven 
En dan heb je, ach, de eeuwige teoretici In de Vlaamse beweging zoals elders De jon
gens met de aan hun eigen scherpslijperij geijkte maat voor alle dingen Hoe links het 
allemaal wel is en hoe rechts Of omgekeerd Wat nou precies het allerjongste -isme is 
dat zo nodig moet beleden of bestreden worden Wie progressief is of met progres
sief genoeg, konservatief of te weinig konservatief Wie vrede neemt verdomme met 
minder dan van de Dollard tot de Somme 
Niet met de vinger wijzen, asjeblief Zo zijn we allemaal Een beetje en zelfs een beetje 
veel Vooral als we in de Encyclopedie van morgen méér willen zijn dan kasseilegger 
En volksredenaar 
Alsof dat met genoeg zou zijn Alsof de kleine grote man van Bazel ons met heeft ge
leerd dat de werken ijdel zijn zonder de liefde 
HIJ was weliswaar met de eerste om dat te zeggen En hij is er goddank met jong moe
ten voor sterven Wij hebben hem nog altijd tussen ons Als voorbeeld 
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van het unitair syndilcatisme 
Het wereldje van de zogeheten «sociale 
partners» is in een stroomversnelling ge
raakt Met het afschieten door de socia
listische vakbond en door het Verbond 
van Belgische Ondernemingen (VBO) 
van het raamakkoord dat de regering-
Martens moeizaam in mekaar knutselde, 
is de weg weer vrij voor harde konfronta-
tie in de verschillende bedrijfssektoren. 
Het stukspringen van het gemeenschap
pelijk vakbondsfront — voor de zoveel
ste keer — is nu wel van aard om diepe 
bressen te slaan in het unitair sociaal 
topoverleg De tijd van opbod en blinde 
agitatie biedt zich weer aan. 

Nochtans, het moet toegegeven worden, 
was de regering-Martens vrij goed gestart, 
en kregen de inspanningen van de over
heid om tot een sociaal raamakkoord te 
komen krediet van zowel de vakbonden 
als van de werkgevers 
Maar het overleg kreeg evenwel van meet 
af aan een smet mee die geërfd werd van 
de Tindemans-periode Het sociaal top
overleg heeft enkele jaren weinig recht
streekse vruchten afgeworpen, maar 
droeg toch bij tot een geest van samen
werking, waardoor stelselmatig sociale 
pluspunten konden geboekt worden 
Waarnemers die de sociale onderhandelin
gen op de voet volgen wijzen, erop dat in 
75, met de aantrede van de regenng-Tin-
demans I, een grote knsisperiode voor het 
sociaal topoverleg is ingetreden, precies 
omwille van het gebrek aan doorzettings
vermogen en aan rechtlijnigheid waar de 
toenmalige premier als eerste blijvend 
dient verantwoordelijk voor gesteld te 
worden 

Maar goed, met het aantreden van de hui
dige regering (of het weggaan van de von-
ge premier) werd een klimaat van vertrou
wen hersteld, en slaagde de regering enn 
twee ministeriele plannen (dat van arbeids-
minister De Wulf en dat van Califice) m 
overleg met de vakbonden en werkgevers 
samen te smelten tot eén groot raamak
koord waar elementen in staken die om 

Yerna liet Debunne «nee» zeggen 

beurten werkgevers en werknemers tege
lijkertijd moesten bevredigen en ontgoo
chelen 
Even zag het er naar uit dat het onmogelij
ke waar zou worden en dat een groot so
ciaal akkoord het levenslicht zou zien, zij 
het met veel reserves aan alle kanten van 
de barrières 
Maar uiteindelijk hebben het VBO en het 
ABVV «nee» gezegd aan de regerings
voorstellen en zijn al die nachtelijke mara-
tons werk voor mets geweest Toch houdt 

de regering er een lijvig «versoberings-
plan» aan over dat zij nu op eigen krachten 
wil realizeren 

Ja, maar nee... 

Belangrijk voor de dag van morgen is in
middels de verklaring voor het mislukken 
van het topoverleg De onderhandelaars, 
zowel die van het VBO als die van de vak
bonden, hebben nooit zelf aangestuurd op 
een breuk Zij zagen wel wat brood in een 
nationale wapenstilstand Maar ze zijn in ei
gen rang gestuit op nogal wat kringen die 
voorstander zijn van stroeve houdingen 

Voor het VBO mag gerust gesteld worden 
dat twee-drie sektoren onderhandelaar 
Pulinckx gedwongen hebben nee te zeg
gen De sterkste groep binnen het VBO, 
het Fabrimetal van Jacques De Staercke, 
IS voorstander van een harde konfrontatie 
met de vakbonden, «omdat het nu wellet
jes IS geweest met de looneisen » En zo 
geschiedde dan ook in het VBO neen aan 
het raamakkoord 

BIJ de socialistische vakbonden is het ne
gatief antwoord al evenzeer tot stand ge
komen onder druk van harde kringen, hier 
kunnen we de namen van een Yerna of 
een Gayetot vernoemen 
Hier ligt ook de verklaring voor het feit dat 
nationaal voorzitter Georges Debunne zal
vend stelt dat het neen van zijn vakbond 
met tegen de regering is gericht, maar dat 
tegelijkertijd toch harde akties worden 
aangekondigd In feite heeft het ACV for
meel om dezelfde inhoudelijke redenen als 
het ABVV een «ja, maar» geformuleerd 

Ook in de kristelijke vakbond is er onge
noegen en vooral ongerustheid omtrent 
sommige bepalingen in het versobenngs-
plan van de regering, alleen wil deze vak
bond alle kansen benutten om er toch 
maar het beste van te maken Toen de syn-
dikale excellenties Debunne en Houthuys 
zowat een week geleden een laatste maal 
bijeenkwamen, kon alleen nog maar koel 
vastgesteld worden dat het ACV met ach

ter de betogingskar van het ABVV wil op
stappen, en dat het gemeenschappelijk 
vakbondsfront dus meteen nog maar eens 
aan diggelen werd gesmeten 
Het IS momenteel nog onduidelijk hoe de 
socialistische syndikale leiders in Vlaande
ren zullen meeageren, maar wel is het van
daag duidelijker dan ooit — of men het nu 
al dan met betreurt of toejuicht — dat van 
unitaire syndikale kampen geen sprake 
meer is De breuk tussen het ACV en het 
ABVV illustreert nu overduidelijk dat de 
werknemers in Vlaanderen een ander in
zicht hebben in de te voeren strategie dan 
de Waalse syndikalisten 
Debunne mag regenngsvnendelijke woor
den blijven spreken, hij kan met verhinde
ren dat een sterke groep binnen het 
ABVV, een sterke Waalse groep, uit is op 
een herhaling van de vrijdagstakingen die 
twee jaar geleden de regenng ten val 
brachten 

Negativisme 

Waar het vroeger onredelijk heette gewag 
te maken van een communautaire opde
ling van de werknemersorganizaties, bijten 
vandaag de editonalisten mekaar de spits 
af om de «communautarisering» van de 
vakbonden vast te stellen, en aan te dui
den als een kwaal bij het nationaal sociaal 
overleg 
Toch wil men nog met zo ver gaan om, 
zoals VU-voorzitter Anciaux het onlangs 
deed, te pleiten voor een apart Vlaams en 
Waals sociaal overleg 
Wil men in Wallonië heil zoeken in harde 
konfrontaties en in uitzichtloze agitatie, dan 
moeten de Vlaamse werknemers de kans 
krijgen om met meegesleurd te worden op 
de avontuurlijke weg die een harde kern 
Waalse syndikalisten aan de nationale vak-
bondsleiding opdnngt Aan het negativis
me van het Verbond van Belgische Onder
nemingen hebben de Vlaamse werkne
mers geen boodschap, maar evenmin aan 
het negativisme van de Waalse syndikalis
ten ^hds) 

Wankel fundament 
De regering-Martens heeft tot 
voor kort kunnen steunen op 
haar syndikaal fundament: de 
ACV-vleugel van de CVP en 
het ABVV. 

Dit fundament is nu wel zeer 
wankel geworden. Tussen 
ABVV en ACV, lussen Debun
ne en Houthuys is er een dik 
haar in de boter. BSP en ABVV 
liggen ook overhoop, al wordt 
dat niet toegegeven. Ook tus
sen Waalse en Vlaamse syndi
kalisten in het ABVV is het niet 
meer zoals voorheen. 

Alhoewel dat nog geen direkte 
gevolgen zal hebben en alhoe
wel de syndikaten — en met 
name het ABVV — niet meteen 
de grote registers tegen de re
gering zullen opentrekken, is 
de toestand voor Martens er 
deze dagen heel wat minder 
rooskleurig gaan uitzien. 

Exit BTK 
Het was te verwachten dat de 
uitzonderingssystemen die in 
het leven werden geroepen om 
werklozen al was het nog maar 
tijdelijk aan werk te helpen 
aparte problemen zouden doen 
rijzen. Minister Dewulf heeft 
dat op een perskonferentie zo
pas toegegeven voor wat be
treft de 52.000 mensen die In 

het Bijzonder Tijdelijk Kader te
werkgesteld zijn (BTK). 
Hij meent een passende reme
die gevonden te hebben door 
het tijdelijk kader om te bulgen 
tot een bijzonder tewerkstel-
llngskader. Tal van tijdelijke 
projekten (4.000) hebben im
mers maar zin als ze een meer 
permanent karakter krijgen, en 
Dewulf wil zulks dan ook doen 
voor ruim 1.000 projekten waar
bij 26.000 tijdelijk tewerkgestel-
den betrokken zijn. Hij meent 
daarvoor in de begroting van 
volgend jaar het nodige geld te 
kunnen vinden. 
Maar het blijft een lapmiddel. 

Vlaamse export... 
Oud-minister Hector De Bruy-
ne van buitenlandse handel 
heeft In een lezing voor de 
«Vlaamse aktle- en kultuurge-
meenschap» nogmaals de ster
ke troeven van de Vlaamse 
ekonomische bedrijvigheid, na
melijk de uitvoer, beklemtoond 
en toegelicht. 
Maar hij wees op een aantal in
ternationale verschuivingen die 
van aard kunnen zijn om onze 
sterke handelstroef uit handen 
te spelen. Terwijl de privé-sek-
tor zich «beweegt in een stroef 
geworden sociaal-ekonomisch 
model», ontberen de expor
teurs passende injekties van

wege de overheid. De toekomst 
van de Vlaamse export Is om tal 
van redenen zorgwekkend aan 
het worden. 
Het zal niet makkelijk zijn op te 
tornen tegen de nadelige in
vloeden van het mank lopend 
Internationaal monetair beleid, 
de krisis van de dollar, de olle-
krlsls, en de zich wijzigende 
verhoudingen tussen de indus
trielanden en de derde wereld. 
Redenen te over om aan te stu
ren op een passend autonoom 
Vlaams exportbeleid. 

... en Waalse 
konkurrenten 
Diegenen die zich blijven kan
ten tegen een autonoom so
ciaal-ekonomisch beleid voor 
Vlaanderen, tegen een waar
achtig ekonomisch federalis
me, met het argument dat zulks 
alleen al In het kader van de so
lidariteit tussen de gewesten In 
dit land onzinnig is, moeten 
maar eens een lesje gaan ne
men bij de Waalse excellenties. 
Het staatssekretariaat voor 
Waalse streekekonomie trekt 
zich niets aan van veelgeopper-
de argumenten omtrent konkur-
rentievervalsing, wacht zelfs 
niet op gewestvorming in dit 
land, en gebruikt gemeen
schapsgeld om selektleve 
steun te geven aan Waalse be

drijven. Sinds kort verleent dit 
staatssekretariaat speciale 
subsidies aan Waalse onderne
mingen die deelnemen aan 
beurzen In het buitenland. Bij 
elke handelsbeurs geeft de 
Waalse minister 50 t.h. tussen
komst In de kosten. Voor vol
gend jaar werden 15 beurzen 
uitgekozen die in aanmerking 
komen om de typische Waalse 
bedrijvigheid te promoveren. 

De Vlaamse ondernemers moe
ten op diezelfde beurzen maar 
trachten zonder staatssteun 
aan hun trekken te komen. 

Tanende autonomie 
Bij de bespreking van de be
groting van het Vlaamse ge
west kwam kamerlid A. De Beul 
tussenbeide namens de Volks
unie. Centraal In zijn betoog 
stond de tanende autonomie 
van de gemeenten. 

De uitgaven, zowel als de In
komsten van de gemeenten 
stijgen minder snel dan die van 
de staat. Vergelijkt men de toe
name van de uitgaven met de 
Inflatie, dan kan moeilijk van 
buitensporigheid gewaagd 
worden. Het aantal deficitaire 
gemeenten neemt toe: in Vlaan
deren is er een deficit van 
1.172 fr. per inwoner. 

De Inkomsten van de gemeen
ten uit het Gemeentefonds stij
gen slechts met 3,6 a 4 procent, 
de Inflatie met 7 Vo. 
Om de uitgaven te drukken 
kunnen de gemeenten niet an
ders dan meer en meer elemen
ten van hun autonoom beleid 
prijsgeven. Een aanvaardbaar 
financieel statuut voor de ge
meenten Is dringend vereist. 

Zo ver gaan ze 

Een aantal FDF'ers verdedi
gen steeds openlijker en 
schaamtelozer de tesis, dat 
Brussel gewoon een Waalse 
stad moet worden. Waar de 
Vlamingen precies nog even
veel te vertellen zullen hebben 
als bijvoorbeeld de Noordafri-
kaanse gastarbeiders. 

«Le Soir» is bezig, deze tesIs 
dag aan dag te verdedigen. Het 
blad is wel zo vriendelijk te 
stellen dat alle Vlamingen niet 
direkt uitgemoord of verdreven 
moeten worden. Neen, zelfs 
wanneer Brussel een Waalse 
stad zal geworden zijn, dan zal 
ze zich nog moeten buigen over 
de Vlaamse «sociale gevallen». 
Schrijft het blad vol menslie
vendheid: «En zelfs voor een 
Vlaming in nood zal eentallg-
Franse hulp beter zijn dan hele
maal geen hulp » 
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Marcheren voor vrede 

Zo'n 1.500 betogers liepen zaterdag l.l. de afstand Zeebrugge-Brugge om te protesteren tegen de Belgische 
wapenhandel De betoging was georganizeerd door het aktiekomitee «Neen aan de wapenhandel» en werd 
o.a. door de Volksuniejongeren gesteund. De betogers eisten de omschakeling van de Belgische wapenindus
trie. Geen Belgische wapens meer voor onderdrukking en steun aan de zelfontwikkeling van de derde wereld. 
Op de Burg te Brugge werd naast voorzitter Wittevrongel van het aktiekomitee het woord gevoerd door de 
kamerleden Glinne en Willy Kuijpers. Ons kamerlid kondigde zijn interpellaties over de instelling van een per
manente kontrole op de wapenuitvoer aan en de oprichting van een vredeskommissie voor de omschakeling 
van oorlogsproduktie naar vredesproduktie. Kuijpers klaagde scherp het gebrek aan informatie aan over de 
Belgische wapenproduktie, daar waar men alle inlichtingen heeft over (vaak) de meest onzinnige zaken, zoals 
b.v. het aantal Engelse w.c.'s in België... Kuijpers herhaalde eveneens het VU-standpunt dat neen zegt aan de 
installatie van atoomraketten in ons land. 

Micheline Ravet... 
Ene madame Micheline Ravet 
uit Brussel (hoe kan het ook an
ders!) die een ti jdlang in Wezet 
(Vise) heeft gewoond, heeft 
kortelings de vereniging «Ac
tion Francophone» opgericht. 
Deze naam doet terecht ver
wantschap vermoeden met 
«Action Fouronnaise» van Hap
part. Doel van de vereniging is 
«de Frankofonen overal te ver
dedigen waar hun belangen ge
schaad worden». De madame 
heeft een brede horizon want 
zij denkt daar niet alleen aan 
Gemmenich, maar ook aan de 
Zwitserse Jura, het Aostadal en 
Canada. Deze laatste gebieden 
zijn natuurlijk ook aantrekkelij
ker om te bezoeken dan Gem
menich. Zeer interessant is 
echter dat zij de Oostbelgische 
gemeenten Gemmenich, Zip-
penaeken (ja echt waar: Zip!) 
en Montzen, die volgens haar 
«in de meerderheid Duitstalig 
zijn», wil beschermen tegen het 
gevaar van een «Vernederland
sing»: «de Walen moeten be
hoed worden voor een omsin
geling door de Vlamingen». 

Contra 1 Vlaming 
Zou zij de Nederlandstalige 
kring in Dults-Oost-België mis
schien op het oog hebben? De 
kring heeft één lid in Bleyberg, 
maar zij zal denken «het gevaar 
kan niet vroeg genoeg bezwo
ren worden». Dat de meerder
heid daar Duitstalig Is, hebben 
wij aan de gemeentelijke in
stanties, scholen en straat
naambeschildering nog nooit 
kunnen merken, maar dat zal nu 
gaan veranderen omdat zij zich 
precies als Happart gaat Inzet
ten voor de rechten van de 
meerderheid. 

Bloedbad of niet 
Amnesty International en de In
ternationale Federatie voor de 
Verdediging van de Mensen
rechten liggen met de Zaïrese 
ambassade overhoop omdat ze 
een bericht over een slachtpar
tij in Oost-KasaV de wereld in 
stuurden. Er was sprake van 

300 doden, onder wie veel stu
denten. Zaïre verwijt de twee 
verenigingen het neerschieten 
van enkele diamantrovers tot 
een bloedbad te hebben opge
blazen. Bloedbaden zijn in Afr i 
ka geen zeldzaamheid. Ook ex-
keizer Bokassa werd van mas
samoord op scholieren be
schuldigd (met Zaïrese hulp be
weren sommigen). Om van Idi 
Amin maar te zwijgen,, wiens 
slachtoffers met tienduizenden 
moeten geteld worden. 

Het Westen hoeft hierbij niet 
het hoofd te schudden, want 
het is zelf verantwoordeli jk 
voor de niet-voorbereiding van 
de Afrikanen op de onafhanke
li jkheid. Intussen blijft Zaïre, 
behalve een goudmijn voor de 
grote families, een zorgenkind 
voor elke Belgische regering. 

die zelden kordaat durft op te 
treden, maar slaafs de belan
gen van het groot-kapitaal 
dient. 

LVV: het hoeft 
niet meer 
Het Liberal Vlaams Verbond 
heeft op zijn jaarvergadering 
verleden zaterdag te Leuven 
een zéér gevaarlijke stell ing 
verkondigd. PVV-senator Walt-
niel zegde dat «er voor ons 
geen gewestvorming meer 
moet komen. Nu Vlaanderen 
kultureel zelfstandig is, voelen 
we geen dwingende behoefte 
meer om dit staatsbestel te wi j 
zigen of te vernietigen.» 
Eigenlijk verbaast deze stell ing 
ons niet: het liberaal flamingan
tisme neemt vrede met een 

beetje kultuurautonomie en de-
centralizatie. Méér hadden we 
nooit achter verbale Vlaamse 
krachtpatserijen van de 
PVV'ers verwacht. 
Maar als het voor de LVV'ers 
niet meer hoeft, dan nemen zij 
voortaan vrede met een land en 
een regeling die jaar na jaar 
neerkomen op een miljarden
diefstal ten nadele van Vlaan
deren. Om maar alleen dit as-
pekt even In het licht te stellen... 
Dat zal de PVV waarschijnli jk 
een zorg zijn. Ze is de allerlaat
ste partij in Vlaanderen die nog 
altijd franskil jons met Fransta
lige kiescampagnes op haar 
lijsten duldt. 
Tot in het arrondissement van 
Waltniel en tot door Waltniel 
toe! 

Slechte tijd 
voor para's 
Slechte ti jd voor para's en voor 
luipaardvesten. Het behoort tot 
de tradities van de parakom-
mando-eenheden, dat oudge
dienden mekaar na de dienst
ti jd ontmoeten. Voor bij voor
beeld een fikse militaire wande
ling in de Ardennen. Parabaret 
op het hoofd en luipaardvest 
om de lendenen. 
Een groep Vlaamse para's die 
de jongste weken even een fris
se neus ging halen in de Arden-
se heuvelen, kreeg tot aanvan
kelijke verbazing van de deel
nemers last met de Waalse 
rijkswacht. Er was de hulp no
dig van een BOB'er, zelf oud-
para, die het misverstand wist 
op te helderen. 
De boeren uit de buurt waren 
ervan overtuigd dat ze een 
Vlaamse privé-mllit ie hadden 
zien voorbijwandelen. En dus 
alarmeerden ze maar direkt de 
rijkswacht. 
Kolonel Mi l i t is (wat een pas
sende naam!), voorzitter van de 
Luxemburgse vriendenkring 
der para's, vraagt dan ook drin
gend de Vlaamse wapenbroe
ders dat zij zich op voorhand 
effe zouden willen aanmelden. 

Knollen 
voor citroenen 
Een aantal perskommentatoren 
hebben zich nog maar eens 
over het gezondheidsbulleti jn 
van de Volksunie gebogen met 
een belangstell ing die, op z'n 

zachtst gezegd, niet helemaal 
onverdacht is. «Knack» pakt uit 
met het verhaal dat de VU-mil i-
tanten niet langer knollen voor 
citroenen willen. En «De Mor
gen» stelde zowaar vast, dat de 
progressieven in de VU weer 
de kop opsteken. 

Als er helemaal niets gaande is 
in de Volksunie, dan heet dat bij 
sommige persjongens «de sti l
te van het graf». Als er intens 
gewerkt en gedacht, gepraat en 
geluisterd wordt, dan wordt dat 
plots een «gefundeerde nood
kreet van de basis». 

De kommentaren worden dit
maal ingegeven door het initia
tief pro Volksunie, dat een aan
tal basismilitanten hebben ge
nomen met het doel om in de 
partij de aandacht voor het pro
gramma en de beleving ervan 
niet te laten verslappen. 

Snelle 
doorstroming 
Precies omdat het parti jbe
stuur een groot belang hecht 
aan een snelle en open door
stroming van de basis naar de 
top en omgekeerd, heeft een af
vaardiging ervan verleden 
week een opbouwend gesprek 
gehad met de pro Volksunie
mensen. Daarbij is beklem
toond geworden dat deze zich 
gevonden hebben rond de ge
zamenlijke bezorgdheid om de 
Volksunie: «Wij willen het de 
partij niet moeilijk maken, de 
VU-ideologie niet hekelen, inte
gendeel. Alleen maar een beet
je inspirerend werken, naar het 
aangekondigde spoedkongres 
toe, maar ook erover heen.» 

Er is helemaal niets geheimzin
nigs, niets «knollen voor citroe
nen» of omgekeerd aan het ini
tiatief. Het is geen vleugel of 
ideologische strekking die, 
zoals «De Morgen» bli jkbaar 
wel zou willen, zich in de VU or-
ganizeert. Het is de aansporing 
van een aantal militanten, die 
stuk voor stuk aktief in het par-
tij leven staan, tot meer waar
achtigheid in het polit ieke be
drijf en in de partij die, zoals zij 
het uitdrukkeli jk zeggen, «niet 
te vervangen is». 

De volwassen beleving van de 
gespreks- en luisterbereidheid 
binnen de programmatische en 
demokratische spelregels is 
een verri jking voor een partij. 

Onterend 
en verbilsterend 
Onterend en verbijsterend! De houding van de regering en 
de Vlaamse meerderheidspartijen inzake de Vlaamse 
school te Komen kan moeilijk met andere woorden om
schreven worden. 
Er was heus geen advies van de Raad van State nodig om 
tot een behoorlijke interpretatie van de wet te komen. Aan 
Vlaamse zijde heeft men van meet af aan de wet behoorlijk 
geïnterpreteerd. En aan Waalse zijde heeft men reeds in 
1973 dezelfde wet behoorlijk... toegepast te Ronse. 
Alleen heeft de moed ontbroken én de wil om deze interpre
tatie om te zetten in een politieke beslissing: de oprichting 
van een Vlaamse school te Komen. De regering beeft nu, na 
een jaar uitstel, een besluit uitgevaardigd waarbij de Vlaam
se Komenaars verzocht worden om vóór 1 december zes
tien handtekeningen te verzamelen. 

Van een dergelijke naïviteit hadden wij premier /hartens nog 
niet verdacht De Franstalige intimidatie en agressiviteit is 
dermate groot dat men bijna een held moet zijn om zijn 
handtekening te plaatsen. Tegen de ondertekenaars van de 
juli-aanvraag werd in Komen een ware terreurgolf ontke
tend. Al degenen onder hen die ook maar op enigerlei wijze 
blootgesteld waren aan de dreiging van broodroof werden 
zozeer onder druk gezet dat zij hun handtekening moesten 
terugtrekken. Dit alles moet Vlaanderen zich laten welgeval
len... 
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DE STAATSHERVORMING: 

Een klucht in drie fazen 
De Senaatskommissie voor de 

staatshervorming is dan toch 
niet tijdens het voorbije week
eind samengekomen in een hotel 
te IVIasnuy St.-Jean om de twee
de faze rond te maken. Het vlot 
trouwens helemaal niet te best in 
de kommissie, het werk schiet 
niet op.. En dat kan ons enkel 
maar verheugen, ware het niet 
dat ondertussen de klok onweer
staanbaar verder tikt. De beperk
te tijd die nog rest voor een de
gelijke grondwetsherziening 
glijdt stilaan voorbij. 
Het meest ergerlijke daarbij is 
dat niemand weet waar het nu ei
genlijk naar toe moet met dit 
land. Het regeerakkoord voorziet 
niemendal. De regering heeft 
haar verantwoordelijkheid afge
wenteld op het Parlement en een 
studie-kommissie. 

En de meerderheidspartijen zitten 
mekaar om de haverklap in het 
haar De Vlaamse socialisten was
sen netjes hun handen in on
schuld, en de CVP moet eerst nog 
even de basis raadplegen Alsof 
dit dossier voor de eerste maal 
aan de politieke oppervlakte op
duikt' Ondertussen doet deze par
tij aan een dergelijk verbaal com
munautair opbod, dat men zich 
moet afvragen of zij nog wel een 
regeling van de Vlaams-Waalse 
problemen wenst, dan wel een af
rekening Haar daden in verband 

Vruchteloos 

Met uitzondering van het totaal 
overbodig debat over de re-
geermededeling kan gerust ge
steld dat onze parlementairen 
vruchteloos teruggekeerd zijn 
uit vakantie. Ook deze week 
heeft de Kamer geen openbare 
vergadering, en in de Senaat 
worden slechts enkele interpel
laties aanhoord. Het stille kom
missiewerk verloopt al niet 
veel intenser, behalve dan in de, 
senaatskommissie die de 
staatshervorming behandelt. 
Oorzaak hiervan is het feit dat 
de begrotingen van de verschil
lende ministers nog steeds niet 
Ingediend zijn. Zelfs met de 
rijksmiddelenbegroling en de 
daarbij horende programmawet 
moet nog gestart. 
Vanaf december kunnen we 
ons weer aan maratonzittingen 
verwachten. 

Belofte-vol 

De winter is nog niet begonnen 
en in Mechelen heerst er al
weer waterellende. De Zenne-
dijk begaf het, net op dezelfde 
plaats als in 1977. De vele her
stellingswerken hebben blijk
baar weinig zoden aan de dijk 
gebracht. 
Sedert begin 1977 waarschuwt 
kamerlid J. Somers de overheid 
voor haar nalatigheid en traag
heid inzake de waterwering. 
Heden is het opnieuw zover: 
voor de vijfde maal interpel-
leerde het kamerlid en het be
lofte-volle antwoord van minis
ter Mathot voorspelt geen 
spoedige verbetering van de 
noodsituatie iVi het Dijlebekken. 

met de Vlaamse school te Komen, 
de Voerstreek, de Brusselse be
groting, wijzen dan weer op een 
schijnheiligheid zonder grenzen 
Ondertussen sleutelt de Senaats
kommissie in het luchtledige aan 
een reeks voorlopige en onom
keerbare artikelen, die niemand 
kunnen bevredigen en die een 
zware hypoteek leggen op de defi
nitieve staatshervorming. Daaren
boven dnngen zij Vlaanderen een 
zogezegd voorlopige regeling op, 
die dreigt definitief te worden, zon
der ook maar één enkele waar
borg voor de Vlaamse Brusse
laars en zonder financiële autono
mie 

De opdracht van de Volksunie 
hierbij is duidelijk zorgen dat er 
mets onherroepelijks tot stand 
komt, en dat de voorwaarden wor
den geschapen voor een duur
zaam Vlaams werk 

Met deze opdracht staan haar af
gevaardigden in de kommissie, de 
senatoren F Van der Eist en R 
Vandezande, moederziel alleen 
Krachtig zetten zij zich af tegen de 
voor Vlaanderen noodlottige 
tweede faze, maar tegelijk trach
ten ZIJ aan de hand van een reeks 
amendementen het gesprek te 
brengen op het spoor van een de
finitieve en globale blauwdruk van 
de staatshervorming 
Ook hier vangen zij bot Hun 
amendement om de bevoegdheid 

Op wiens rug? 

Het Fonds voor Gehandicapten 
kampte met grote financiële te
korten en de overheid bleek 
niet gehaast haar schulden te 
voldoen. Tijdens een interpella
tie wees kamerlid J. Gabriels 
op de ongerustheid die heerst 
bij de 26.000 gehandicapten en 
14.000 personeelsleden. 
Dinsdag jl. heeft de regering 
dan toch een gunstige beslis
sing getroffen. Maar het laat 
zich aanvoelen dat de financië
le gezondmaking van de gehan
dicaptenzorg gedeeltelijk zal 
afgewenteld worden op de rug 
van de gehandicapten zelf. 

Hoelang nog? 

De antikrisiswet van augustus 
1978 voorzag in een beperking 
van de pensioenen tot drievier
de van de maximumwedde van 
een sekretaris-generaal bij een 
ministerie. 

Op 1 juli 1979 werden er even
wel nog meer dan 700 pensioe
nen uitbetaald die dit maximum 
overschrijden, aldus de minis
ter van Sociale Voorzorg in zijn 
antwoord op een vraag van se
nator M. Coppieters. 
Ingevolge de regeringskrisis 
eind vorig jaar werden de toe
passingsbesluiten van de anti
krisiswet nooit uitgevaardigd. 

En nu is het te laat, de toege
kende volmachten liepen op 
31 december 1978 ten einde. 
Wel beloofde de minister een 
nieuw wetsontwerp in te die
nen, gekoppeld aan de pro
grammawat 1980. 

over de territoriale wateren toe te 
kennen aan het Vlaams gewest 
werd met zwier verworpen Dit 
houdt in dat matenes zoals het ha-
venbeleid, de zeevisserij, de ontzil-
ting van het zeewater en mogelijk 
zelfs het kusttoerisme onttrokken 
worden aan de Vlaamse autono
mie 
Ook hun pleidooi om het Duitstalig 
gebied uit het Waalse gewest te 
lichten, werd genegeerd Waar

schijnlijk zullen de andere amen
dementen betreffende de begren
zing van Brussel, de dotatierege-
ling en de tweeledigheid een zelf
de lot ondergaan 
Net als in de eerste de beste bana
nenrepubliek wordt de grond
wetsherziening hier opgevat als 
een klucht-in-drie-fazen Met elek-
toraal opbod, verbaal geweld, en 
salami-politiek bouwt men toch 
met aan een Vlaamse natie (ja) 

Kamerlid A De Beul diende bij 
de Nederlandse Kultuurraad 
een voorstel van dekreet in tot 
bescherming van de land
schappen. In zijn toelichting 
wijst hij erop dat de wet van 
1931 op het behoud van monu
menten en landschappen moet 
herdacht worden in funktie van 
een meer dynamische ordening 
en valorizatie van ons materieel 
kunstpatrimonium. De dekreten 
van 1972 en 1976 tot bescher
ming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten bete
kenden een eerste stap in die 
richting. Met zijn dekreetsvoor-
stel wil A. De Beul een nog be
staande leemte opvullen, nl. de 
bescherming van de land
schappen. 

Hoogste komitee 

In een vraag aan de minister 
van Landsverdediging peilt ka
merlid E. Vansteenkiste naar de 
stand van zaken bij het onder
zoek door het Hoog Komitee 
van Toezicht over de over
heidsopdrachten bij ASCO. 
Terecht merkt het kamerlid op 
dat het «hoogste komitee van 
toezicht» nog steeds het Parle
ment is. Een bijeenkomst van 
de bevoegde parlementskom-
missies mag dan ook verant
woord geacht worden. 

Taalkennis 

Bij SABENA blijkt men nog 
nooit van de taalwetgeving ge
hoord te hebben. Aldus wijst 
senator B. Maes in een vraag 
aan de minister van Verkeers
wezen op de wanverhouding bij 
de kaderbetrekkingen. Aan de 
top zouden slechts 14 Neder-
landstaligen zetelen tegenover 
34 Franstaligen. Bij de dienst-
chefs is de verhouding al even 
bar: 93 F. en 28 N. 
Andere bemerkingen van de 
senator betreffen het gebruik 
van Franstalige benamingen in 
Nederlandse teksten en de 
taaleksamens, waarbij van de 
Vlamingen een kennis van het 
Frans wordt geëist. Worden de 
Franstaligen getest op hun ken
nis van het Nederlands? 

Moed der wanhoop 

Met de moed der wanhoop 
heeft voorzitter V. Anciaux nog 
maar eens de begroting van het 
Brussels gewest ontleed, en 
meer bepaald het dossier van 
de verbrandingsoven. 
Als staatssekretaris remde hij 
dit dossier zoveel mogelijk af. 
Een vernietiging ervan bleek 
om juridische redenen onmo
gelijk: de vorige regering had 
het reeds goedgekeurd. Aan de 
vele technische ekonomische 
tekortkomingen trachtte hij een 
mouw te passen. Maar over de 
financiering werd geen beslis
sing genomen tijdens de vorige 
regeerperiode. 
Die beslissing is afkomstig van 
W. Martens en zijn ploeg. Twee 
miljard wordt zó over de balk 
gegooid, zonder sanering van 
het Brussels FDF-wanbeleid en 
zonder garanties voor de Brus
selse Vlamingen. 
De echte noden van Brussel 
moeten daarenboven nog maar 
wat wachten: de stedebouw, 
het welzijnsbeleid, de huisves
ting, de aanwezigheid van de 
buitenlanders.. Daarvoor is 
geen geld. 

Wat meewarig schuddebolden de polit ieke kommentatoren bij de 
verkiezing van senator M. Coppieters tot lid van het Europees Par
lement: wat kan die eenzaat van de Volksunie daar gaan uitrichten 
temidden van de routiniers Tindemans, Brandt en ko en de drie gro
te polit ieke families? 
Het antwoord van Europeeër Coppieters duldt niet de minste twi j
fel. Na een paar maanden geldt hij reeds als een van de belangrijk
ste woordvoerders m dit omvangri jk halfrond. In oktober deed hij 
van zich spreken naar aanleiding van zijn striemende krit iek op het 
magere jaarverslag van de Europese Politieke Samenwerking. En 
ti jdens de jongste zitt ing kreeg hij het aan de stok met kommissie
voorzit ter Jenkins bij het debat over de Europese Top te Dublin 
Zijn twij fels over de objektieve benadering door de Kommissie van 
het aandeel van Groot-Brit tannie in de kommunautaire begroting, 
ontlokte Jenkins de bewering dat hij in heroischer t i jden onze afge
vaardigde de handschoen zou toegeworpen hebben voor een duel 
Maar bovenal heeft M Coppieters zich opgeworpen als woordvoer
der, met alleen van Vlaanderen, maar van alle Europese minderhe
den en volkeren. Zi jn tussenkomst voor de Bretoense aufonomisten 
die voor de Cour de Süreté de l'Etat in Frankrijk moeten verschi j
nen, heeft een stroom van dankbrieven uit Bretagne teweegge
bracht 
Faam heeft hij vooral geoogst met zijn stri jd tegen de poging van de 
kristen-demokraten, de social isten en de liberalen om de drempel 
voor hef vormen van een officiële fraktie op vijf procent van het 
aantal leden te brengen Een doodsteek voor de «kleintjes». 
De voorvechter van de minderheidsgroepen haalde zijn slag thuis 
De nieuwe schikkingen verlenen aan de kleine broertjes, die reeds 
bi | de verkiezingen zelf gediscrimineerd worden, de mogeli jkheid 
om met tienen een fraktie te vormen, wanneer ze drie nationaliteiten 
omvat 
Een schitterende start van ons Euro-parlementslid Het is, helaas 
spijt ig vast te stellen dal de Vlaamse media sinds 10 juni j l . bli jkbaar 
het bestaan van het Europees Parlement vergeten zijn Ook «WIJ» 
vertoonde zowat dezelfde ziekte. Dat zullen we in de toekomst 
trachten recht te zetten. 
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Duel Carter-Kennedy 
Verenigde Staten in voorverkiezingen 

Over ongeveer een jaar hebben 
in de Verenigde Staten de presi-
dentsverl<iezingen plaats, een 
gebeurtenis die ook voor Europa 
niet zonder belang is. De aanloop 
tot dergelijke verkiezingen wordt 
meer dan een jaar voordien voor
bereid, zoals trouwens in sommi
ge Europese landen. In de VSA is 
de keuze van een president ech
ter een tamelijk ingewikkelde 
procedure. Voorperst moet er op 
gewezen worden dat naast de 
verkiezingen van een president 
om de 4 jaar, en om de 2 jaar 1/3 
van de 100 senatoren vernieuwd 
wordt en alle 435 leden van het 
huis van afgevaardigden (even
als vele andere mandaten zoals 
rechters, sheriffs, enz.) 

Het IS verder belangrijk te weten 
dat in de federale staat die de VS 
zijn, er in feite met éen demokrati-
sche en één republikeinse partij is, 
maar \Nei eén per staat Elke partij 
is dus een konfederatie van 50 
partijen, die zeer los van mekaar 
werken en slechts bij gelegenheid 

van de aanstelling van hun presi
dentskandidaat om de 4 jaar bij
eenkomen om een gemeenschap
pelijk kiesprogram op te stellen 

Daardoor bepaalt elke partij in ie
dere staat autonoom de wijze 
waarop het de kandidaat van zijn 
partij verkiest Sedert de moeilijk
heden bij de verkiezing van de de-
mokratische presidentskandidaat 
Hubert Humphrey in in 1968 in vol
le Vietnamoorlog, werd de macht 
van de partijbonzen afgezwakt en 
IS men meer overgegaan tot zoge
naamde open primaries of voor-
verkiezingen, waaraan alle gere
gistreerde kiezers mogen deelne
men Slechts 25 % van de kiesge
rechtigden worden als onafhanke-
lijken geregistreerd De meesten 
zijn geregistreerd ofwel als repu
blikein, ofwel als demokraat Dat 
betekent echter niet dat ze partijlid 
zijn 

In 1980 zullen in 36 van de 50 sta
ten open primanes gehouden wor
den In de ovenge 14 staten wordt 
de kandidaat van de partij aange
duid door de partijleden of -leiders. 

in zgn «concuses» Elke presiden
tiele verkiezing — en deels ook 
deze van de senatoren en kamer
leden — verloopt dus in 3 stadia 
de voorverkiezingen, de partijkon-
venties en de eigenlijke campagne 
tussen de kandidaten van de di
verse partijen 
Van nu tot februari moeten de pre
sidentskandidaten zich toespitsen 
op de voorverkiezingen, de zgn 
primaries 

De éérste voorverkiezing heeft 
plaats in New Hampshire, in het 
N O , nadien volgen in korte tus
senperiodes Massachussets, Flo-
nda, Illinois e a De uitslagen van 
de eerste voórverkiezingen zijn 
vaak van kapitaal belang Een kan
didaat die een zwak resultaat 
boekt IS meestal uitgeschakeld 
voor de race en trekt zich vaak 
reeds terug Door de uitslag in de 
respektieve voorverkiezingen 
wordt het aantal afgevaardigden 
naar de konventies bepaald, zodat 
een kandidaat die in de voorver
kiezingen goede uitslagen behaald 
heeft, een grote kans maakt om de 
kandidaat van zijn partij te worden 

Vooral belangrijk zijn de bevol-
kingsnjke staten zoals Californie 
en New York, omdat deze staten 
het grootst aantal afgevaardigden 
sturen naar hun partijkonventie 
waarop de definitieve kandidaat 
wordt aangeduid 

Indien na de eerste twee stem-
beurten geen kandidaat werd ver
kozen, wordt de verkiezing her
haald en zal men zich wel eens 
wenden tot een «neutrale» figuur 
Naast deze nogal karnavalachtige 
vertoning zijn er echter achter de 
schermen kommissies bezig met 
het opstellen van nchtlijnen en 
partijprgramma's 

Hierbij wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de rech
ten en eisen van allerlei drukkings-
g roepen 

Eens de kandidaat van elke partij 
aangesteld werd, begint de eigen
lijke campagne die duurt tot begin 
november, maand van de algeme
ne verkiezingen De a s verkiezin
gen zijn dubbel ineressant, met al
leen omdat de derde Kennedy er
aan deelneemt, maar vooral omdat 
de zetelende en herverkiesbare 
president door iemand van zijn ei
gen partij wordt uitgedaagd Dat 
dit met zonder gevaar is voor de 
demokratische partij van Carter 
en Kennedy, is duidelijk Wel is ze
ker dat Edward Kennedy die Car
ter steeds loyaal gesteund heeft 
als senator, zeer zorgvuldig het 
voor en tegen heeft overwogen 

Zoals velen in de VS en erbuiten is 
hij blijkbaar tot de konklusie geko
men dat Carter te zwak en te be
sluiteloos IS om herkozen te wor
den De meestal zeer betrouwba
re opiniepeilingen geven inder
daad een rekorddiepte in Carters 
populariteit aan Er kan echter nog 
heel wat veranderen Een populai
re beslissing (zie Iran) of een zet, 
kan Carters imago opnieuw op
fleuren en bovendien mag men 
het prestige dat uitgaat van presi
dent in de VS met onderschatten 
HIJ beschikt over enorm vele troe
ven om de mensen achter zich te 
scharen Inmiddels is het bikkel
harde gevecht al begonnen De 
derde demokratische kandidaat is 
de jonge, wat wispeltunge goever-
neur van Californie Jerry Brown 
Bij de republikeinen zijn er geen 
echte grote tenoren, wel enkele 
bekende figuren zoals ex-akteur 
en tevens ex-goeverneur van Cali
fornie Ronald Reagen, de ex-goe
verneur van Texas, Connally e a 
Het wordt zonder twijfel een har
de en lange strijd voor Kennedy 
Niemand of mets wordt gespaard 
en het spook van Mary Jo Ko-
peckne, (Kennedy's sekretaresse 
die verdronk en die door Kennedy 
had kunnen gered worden) zal ze
ker in Kennedy's campagne rond
dwalen Zijn familiefortuin zal hem 
met veel meer baten, nu sedert de 
Watergate affaire, de uitgaven 
strikt beperkt zijn 

H Cornells 

In het schemergebied tussen 
oorlog en vrede doet de hou
ding van Khomeiny in de 
zaak van de gegijzelde Ame
rikanen te Teheran als een 
oorlogsdaad aan Het is een 
onbezonnen daad (en dat 
voor een bejaarde wijze 
man O ten ware de bezetting 
en de daaraan verbonden eis 
uitgaat van de studenten, die 
Khomeiny's eis, uitlevering 
van de sjah ernstig nemen en 
de imam voor een voldongen 
feit hebben gesteld Geen 
van beide tegenstanders, 
Carter en Khomeiny kunnen 
zich gezichtsverlies permitte
ren Redelijkerwijze moet 
Khomeiny weten, dat hij Car
ter met op de knieën kan 
dwingen Vandaar wellicht de 
overschakeling van de eis 
«uitlevering van de sjah» naar 
een «proces van de niet vrij
gelaten gijzelaars, die nu be
ticht worden van spionage'In 
feite heeft Khomeini reeds 
gezichtsverlies geleden door 
een druppelsgewijze vrijla
ting van gegijzelden 

Deze evolutie schijnt erop te 
wijzen, dat men zowel te 
Qom als te Teheran weet, dat 
het Carter ernst is met zijn 
weigering en zijn beslissing, 
geen Iraanse olie meer te ko
pen Dat zal de Iraanse schat
kist met voelen, maar erger is 
de daling van de produktie 
o a als gevolg van de uittocht 
van de westerse technici en 
advizeu'S Overigens kam
pen in het Midden Oosten 
verscheidene producenten 
met olieschaarstei Voor hun 
eigen verbruik moeten ze bij 
de buren hulp vragen, want 
de hoeveelheid olie, bestemd 
voor de uitvoer is van groot 
belang om hun schatkist te 
vullen met vreemde devie
zen Intussen hoopt de Ame
rikaanse regering dat de nieu
we verzwakking van de dollar 
zich met zal doorzetten De 
gunstige reaktie in gans Ame
rika aan de Iraanse olieleve-

Koude oorlog... 
ringen te verzaken moet ui
teraard een gunstige weer
slag hebben op de dollar
koers 
Carter kan zich geen even
tueel militair ingrijpen a la En
tebbe veroorloven Hij moet 
tijd winnen en op een mos
lem-bemiddelaar hopen Het 
IS overigens met uitgesloten 
dat het Iraanse voorbeeld na
volging vindt Er zijn immers 
voldoende diktaturen in de 
wereld om voortaan ook de 
sinds 1815 nooit geschonden 
regels van de diplomatieke 
immuniteit en terntonaliteit 
zoals Teheran toch te schen
den Het Westen moet in ie

der geval op zijn hoede zijn 
Meer dan ooit staat nu de 
verwezenlijking van een in
grijpende legermacht op de 
Amerikaanse agenda Het 
zware incident in Teheran 
heeft voldoende aangetoond 
dat er aan zulke interventie
macht een dringende behoef
te IS Inmiddels moet men zich 
de vraag stellen, of Carter op 
zijn beurt niet voortvarend 
was, toen hij geruime tijd ge
leden al met betrekking tot 
het Midden Oosten zei «dat 
Amerika geen enkele bedrei
ging van zijn oliebronnen zou 
dulden» Vandaag moet de 
Amerikaanse president bitter 

vaststellen dat zeggen ge
makkelijker IS dan doen De 
terreurdaad zelf is vreeswek
kend genoeg, nu de staat zelf 
de terreur hanteert Het is 
een zeer zeldzaam verschijn
sel dat slechts een precedent 
vindt in het Peking van 1900, 
toen tijdens de zgn Bokser
opstand verscheidene am
bassades door de Boksers 
werden bezet Daaraan 
kwam een einde door het in
grijpen van een beperkte in
ternationale legermacht De 
Chinese keizer bood nadien 
zelf aan schadevergoeding 
te betalen Dat zal met Iran 
zeker niet het geval zijn 
De bezetting van de Ameri
kaanse ambassade kwam 
kort na het aftreden van de 
alles in acht genomen beza
digde regering Bazargan, de 
laatste garantie voor het 

Westen Er was nochtans 
een glimp van overeenkomst 
met de laatste «normale» re
gering van Iran, nl dat Iran 
mets zou ondernemen tegen 
Amerika wanneer de ex-sjah 
in een Amerikaans zieken
huis voor behandeling zou 
worden opgenomen Het af
treden van Bazargan, die het 
beu was, telkens weer in zijn 
politiek door de Revolutionai
re Raad en zelfs door Kho
meiny zelf gehinderd te wor
den 
Vele Iraniers — waaronder 
vooral veel jongeren — vre
zen dat Amerika de sjah of 
zijn zoon weer aan de macht 
wil helpen Deze vrees ver
klaart de instemming van een 
groot gedeelte van de massa 
met de politiek van Kho
meiny, een verschijnsel dat 
met mag worden onderschat 

G«j* 
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Deurne verdedigt Arena
groen met hand en tand 
DEURNE — Alhoewel 
burgemeester Dequeecker de 
aangekondigde betoging had 
verboden, hebben zaterdag II. 
3500 betogers een vreedzame 
betoging gehouden op Deurns 
grondgebied, in de omgeving 
van de Arena-weide. Honderden 
politieagenten en ri jkswachters 
bleven vanop verre afstand, 
verborgen voor de betogers, 
toezien. Deurne leek — 
behalve op de Arena-weide zelf 
— een bezette stad... 

De slogans betroffen voorname
lijk de schandalige houding van 
burgemeester Dequeecker (BSP) 
en zijn sekondanten Todts CCVP) 
en Wouters (CVP). Meegedragen 
slogans waren o.a.: Liever groen 

VU-steunfonds 
«Red de 
Arenaweide» 
Nagenoeg alle tenten van de 
Arenaweldebezetlers zijn door 
de gewelddadige ontruiming 
zwaar beschadigd. VU-Deurne 
wil de bezetters helpen de gele
den schade te herstellen. Stort 
uw bijdrage met vermelding 
«Arena» op de bankgiro 068-
0716160-36 van VU-Deurne. 

Op 14 november was het zo ver Manu militari werden de 180 tenten van 
de Arenabezetters afgebroken. De meeste werden vernield of bescha

digd. Maar dat was niet zo erg: de orde was gehandhaafd... 

dan poen!, Arena groen, Dequee
cker met pensioen. Inspraak... 
Elke betoger kreeg een papiertje 
geen geweld opgespeld. Het is 
dank zij de koelbloedigheid van de 
aktieleiders en de betogers (heel 
wat huisgezinnen, bewoners van 
de buurt zelf) dat geweld er niet bij 
te pas kwam. 

Bij de ontbinding van de betoging 
werd o.a. het woord gevoerd door 
Moeke Arena, een oudere be
woonster van de sociale wonin

gen, zij werd op een warme ovatie 
onthaald. Een tweede buurtbewo
ner maakte duidelijk dat CVP en 
BSP als partijen evenveel schuld 
hebben als de gemeentelijke ver
antwoordelijken. Hij laakte onder 
meer de dubbelzinnige houding 
van Karel Van Miert. 

«Medeleven»„ 
Er kan al heel wat geschiedenis 
worden geschreven over de peri
kelen rond de Arena-weide. Na 
een voorgaande betoging, waarin 
het schepenkollege ten grave 
werd gedragen, ontving de fraktie-. 
voorzitter van de Volksunie, Carlo 
De Ridder, een bedankingskaartje 
van burgemeester Dequeecker. 
De burgervader dankte ons raads
lid voor zijn deelneming aan zijn 
begrafenis op zaterdag 13 okto
ber... Het Volksunie-raadslid ant
woordde: «Geen dank, bij zware 
beproevingen kent men zijn vrien
den.» 
Het ziet er naar uit dat men te 

Deurne nog een en ander zal mee
maken. Sinds de CVP in het nest 
van de BSP is gekropen stapelen 
de schandalen zich op. Het is be
gonnen met CVP'er Jef Huyskens 
en de smeergeldaffaire van de 
slijkruiming. Nu steken ook de 
CVP'ers Todts en Wouters hun 
kop in een bijennest. Met veel be
langstelling wordt uitgekeken naar 
de volgende gemeenteraadszit
ting op 29 november as. 

Jan De Landtsheer 

In een mededeling aan het dage
lijks bestuur van de Kulturele 
Raad van Deurne geeft CVP-
schepen Todts «zijn» visie op de 
Arenaweidezaak. Daarin kan hij 
het niet laten het aandeel van de 
VU-fraktie in het verzet te betwis
ten. De fraktie antwoordt op deze 
aantijgingen in een omstandig pro
test. 
Deze tekst kunt U lezen op bladzij
de 17 onder «Wij in de Volksunie». 

Zaterdag 17 november antwoordden meer dan 3500 mensen met een vreedzame betoging Het laatste woord 
over de Arenaweide is nog niet uitgesproken... 

* Bij de uitgeverij Bruyiant te 
Brussel verscheen het boek 
«Het aansprakelijkheidsrecht 
als sanctie tegen de verstoring 
van het leefmilieu». De auteur Is 
Hubert Boeken (RU-Genti. Het 
werk (460 biz.) onderzoekt de 
aansprakelijkheid i.v.m. milieu
schendingen en is een hulp voor 
personen en groeperingen die 
langs gerechtelijke weg iets wil
len ondernemen tegen milieuver
stoorders. 
Ongetwijfeld een studie die meer 
en meer in de belangstelling zal 
komen daar sancties tegen mi
lieumisdrijven een haast volledig 
nieuwe materie is. 

•*• De zesde heruitgave van 
-De Jean Pain-metoden of een 
andere tuin» verscheen onlangs 
bij Monote Brussel (325 fr j . 
Het boek handelt over de meto
de om vers hak- en snoeihout tot 
vruchtbare humus te verwerken. 
Een boek vol nuttige informatie 
voor mensen die biologisch wil
len tuinieren. 
325 fr. op rek. 437-1071101-65 
van komitee J. Pain Benelux vzw 
- Brussel. 

• Ir. W. Dejonckheere (RU-
Gent) geeft in -Residus van 
pesticiden» een overzicht en be
spreking van de resultaten van 
een onderzoek naar residus ge
durende de voorbije tien jaar. Hij 
behandelt achtereenvolgens: 
problematiek en wetgeving bij 
gebruik van pesticiden, residus 
bij groenten en fruit, in veevoe
ders, melk en zuivel, vlees, enz... 
Uitgave: Coupure 533 te 9000 
Gent, Labo van Fytofarmacie. 

• De Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten verkopen ten 
voordele van hun reservaten-
fonds een set met vier zelfkle
vers. De afbeeldingen stellen be
schermde dieren en planten 
voor. Eén klever kost 30 fr., één 
serie van vier 100 fr. 
Rek. 230-0722368-29, Vautier-

>straat 31, 1040 Brussel. 

• • Het Nationaal Instituut voor 
de hu.isvesting, St.-Lazaruslaan 

; iO 1030 Brussel (02-218.45.70) 
geeft een driemaandelijks tijd
schrift uit, -Wonen» genaamd. 
Deze publikatie behandelt alle as-
pekten van het wonen heden ten 
dage. En een uitgebreid artikel 
vraagt men zich af of inspraak bij 
groepsbouw mogelijk is. De 
stadskernvernieuwing wordt be
licht n.a.v. het Brusselse projekt 
«De Parnassuswijk», verder 
energiebesparing, enz... 
Eén nummer van «Wonen» kost 
90 -l- 20 fr. post, vier nummers 
300 f r. 

• Op 21 dec. van verieden jaar 
had een studiedag plaats over 
-Perspektieven voor recyclage 
van glas in België». 
Over deze dag verscheen onder 
dezelfde titel een rapport dat alle 
problemen i.v.m. ophaling, stocka-
ge, verpakking en herwinnen van 
glasverpakking behandelt. 
Dit rapport (230 bIz.) bij de dien
sten van de eerste-minister (We
tenschapsbeleid), Wetén-
schapsstr. 8, 1040 Brussel. 

•* Meer en meer gaan wooner
ven gemeengoed worden. Voor 
heel wat mensen is het verschil 
tussen woonerven, wandelstra
ten en speelstraten niet zo duide
lijk. Hieronder een lijstje van or-
ganizaties die uitgaven over dit 
onderwerp publiceerden. 

KVIV (Koninklijke Vlaamse Inge
nieursvereniging) 
Jan van Rijswijcklaan 58, 2000 
Antwerpen (tel. 031-16.09.96): 
Brochure «Woonerf». 
CRW (Centrum voor Recreatief 
Werk, BGJG). Troonstraat 125, 
1050 Brussel (02-513.91.70). Bro
chure «Het Woonerf» (75 fr.). 
Ministerie van Verkeerswezen, 
Wetstraat 65, 1040 Brussel (02-
230.10.10). Brochure «De woon
erven». 

Infocentrum Jeugd en Verkeer, 
Ardooisesteenweg 17,8800 Roe-
selare (051-20.74.07). Brochure 
«Het Woonerf» (20 fr). 
ANWB (Koninklijke Nederlandse 
Toeristenbond), Wassenaarse-
weg 220, Postbus 93200, 2509 
BA Den Haag, Nederland (070-
26.44.26). Brochure «Woonerf», 
Ned., Fr., Duits, Engels. 
Nationale dienst voor openlucht-
leven, Spastraat 32,1040 Brussel 
(02-230.17.92). Brochure «Woon
erf - woonbederf». 
Volledigheidhalve drukken we 
het verkeersteken af dat een 
woonerf aanduidt. 

• Een woonerf is een woon
buurt met beperkt lokaal verkeer. 
Wie mag er komen? Alle wegge
bruikers: spelende kinderen, fiet
sers, voetgangers, auto's op 
voorwaarde dat ze zeer traag rij
den. 

• Een wandelstraat treft men 
doorgaans alleen in winkelbuur-
ten aan, enkel voetgangers zijn 
toegelaten en op bepaalde uren 
de leveranciers van de winkels. 

* Een speelstraat wordt gedu
rende de vakantieperiode in kin
derrijke buurten zonder speel
ruimten ingesteld. Alleen voet
gangers en spelende kinderen 
worden toegelaten. 

• Het Bestuur van Waters en 
Bossen gaf een prachtig kijk- en 
leesboek uit onder de titel Merk
waardige bomen van België. Per 
provincie werden de prachtigste 
exemplaren uitgezocht, gefoto
grafeerd en vergezeld van een 
kleine beschrijving aan de na
tuurliefhebber voorgesteld. Deze 
uitgave (250 blz.) is al even merk
waardig als de bomen zelf, we ra
den ze onze lezers ten zeerste 
aan! 
«Merkwaardige bomen, 150 fr. bij 
Waters en Bossen, Steenweg op 
Eisene 31, 1050 Brussel, per. 
000-2005982-22 (2.000 fr. voor 
20 exJ. 

WIJ 9/' 
22 NOVEMBER 1979 



mkJ<;cHAPW 

Moet echt alles 
in rook opgaan... ? 

Heeft Brussel geen behoefte 
aan een spiksplinternieuwe 
verbrandingsoven die nog maar 
eens 4 miljard frank aan de 
gemeenschap gaat kosten, dan 
lijkt het al even onzinnig in 
Vlaanderen de inplanting voor 
te staan van nog maar eens 
zoveel verbrandingsovens. 
Dat kan de konklusie zijn van 
een informatievergadering die 
vorige zaterdag plaatshad op 
het gemeentehuis van Bree 
waar VU-kamerlid Jaak 
Gabriels burgemeester is. 
Men heeft in de voorbije jaren 
de afvalberg almaar laten 
aangroeien, en nu plots wil de 
overheid de overwoekering 
voorkomen door meteen naar 
de grote verbrandingsmiddelen 
te grijpen. Het is onderhand 
wel een eensluidende ervaring 
van gemeentebesturen dat 
vanuit het departement van 
Volksgezondheid geruime tijd 
de oprichting van 
verbrandingsovens danig werd 
aanbevolen. 
Maar wat blijKt daarbij? Dat er 
omzeggens steeds geen 
openbare aanbesteding wordt 
uitgeschreven. Dat er zelden, al 
te weinig, een vergelijkende 
studie van de verschillende 
systemen voor 
huisvuilverwerking wordt 
gemaakt. Dat schepenkolleges 
wel eens een beslissing durven 
nemen zonder het afvaldossier 
voldoende ingestudeerd te 
hebben. Dat al te veel wordt 
gegrepen naar de duurste 
oplossing (verbrandingsoven) 
die zomaar eventjes het 
dubbele kost van een 
innoverend systeem dat 
«recyclage» of herwinning van 
afvalstoffen heet_ 

Is het dan echt wel nodig dat tel
kens wanneer in een streek het 
probleem van verwerking van 
huisafval te berde wordt gebracht 
politieke troeven worden uitge
speeld en de deskundigen in de 
kou gezet worden 
In Diksmuide is een en ander uit
gedraaid op een breuk in de koali-
tie toen vooral VU-schepen Lieve 
Van Damme het met langer wou 
aanzien hoe door de burgemees
ter een bepaald systeem (verbran
dingsoven) zonder het dulden van 
tegenspraak de weg naar uitvoe
ring op geduwd wordt 
In een andere gemeente waar de 
VU in het schepenkollege zit, in 
het Limburgse Bree, is men er 
daarentegen wel in geslaagd om 
bepaalde invloeden in te dijken 
Men IS er vooral zijn licht in het 
buitenland gaan opsteken Er wer
den systemen vergeleken, cijfers 
Er werd een kosten-baten analyse 
gemaakt, met alleen zuiver finan
cieel maar ook maatschappelijk 
betreffende de momenteel bruik
bare afvalsystemen 
En het gevolg ervan is zowaar een 
filozofisch besluit het wordt hoog 
tijd dat we met ons afval wat zuini
ger gaan omspnngen, dat we met 
zomaar alles in rook doen opgaan 

Wijs, wijzer, Wijster... 
De wijze waarop in Brussel het 
FDF het klaargespeeld heeft om 
een Franse firma de levering van 
een verbrandingsinstallatie (dat 

zijn verscheidene ovens) met een 
miljardenvergoeding toe te ver
trouwen, illustreert de belangen 
die bij de afvalberg gemoeid zijn 
Alle ingrediënten van vriendjespo
litiek zijn er mee gemoeid gaande 
van beperkte offertes tot het vol
komen negeren van vernietigende 
rapporten van experts ter zake, 
ministenele experts van Volksge
zondheid en van Openbare Wer
ken nog wel 
Dat het weekblad «Spectator» in 
een omslagverhaal bovendien nog 
gewag maakt van smeergelden 
deed ons dan ook met meer opkij
ken Met de afvalverwerking 
wordt een vuil spelletje gespeeld 
op menige plaats De centrale 
overheid gaat daarbij met vrijuit, 
want ZIJ werkt de poespas in de 
hand 
En dan precies wel door het ge
brek aan nationale visie op het 

probleem van de huisvuilverwer
king en het nalaten om in te pikken 
op goede expenmentele ervann-
gen die in het buitenland werden 
opgedaan Het enige waar men 
zich wél sterk in maakt is het ver
kopen van goede grapjes over de 
groene jongens 
De ministeries laten het aan de lo
kale besturen over om de lastige 
keuze te maken En op dat niveau 
kunnen dan maar alle mogelijkhe
den invloeden spelen 
Zoals in Diksmuide, waar VU-
schepenen een beslissing voor de 
inplanting van een verbrandings
oven blokkeren, terwijl de andere 
schepenen aangevoerd door de 
burgemeester, toch maar zachtjes 
doorgaan met aanbestedingen en 
het laten uittekenen van plannen 
voor de bouwwerken 
D 
Het gebrek aan visie blijkt ook al 

uit de versmppenng van de vuilnis
belten over zoveel kleine regio's, 
waarbij het schromelijk gebrek 
aan koordinatie tussen de regio's 
in het oog springt 
Inmiddels is men in Nederland tot 
de konklusie gekomen dat het in
planten van nog maar eens een 
verbrandingsoven voortaan volko
men uit den boze is 
Alleen al als we het feit onder 
ogen zien dat in de jaren '80 de pa
pierschaarste zich biezonder hard 
zal laten gevoelen dan is het dui
delijk dat bij de afvalverwerking 
(waar papier ruim een vijfde ge
wicht van uitmaakt) het respekt 
voor de grondstoffen dient her
wonnen te worden 
Deze week, vonge maandag, is in 
de Nederlandse gemeente Wijster 
een gigantische recyclagefabriek 
gestart daar zal elk jaar 
125 000 ton huisvuil verwerkt wor

den op basis van een investenng 
van «amper» 274 miljoen frank 
(Kostprijs van de Brusselse ver
brandingsoven 4 miljard frank en 
geen enkel afvalprodukt dat her
wonnen wordt 
Hoe het politiek spelletje met meer 
mag gespeeld worden en hoe het 
wel kan tonen we hierbij aan aan 
de hand van twee VU-ervaringen 
in het schepenkollege van Diks
muide en in dat van Bree 
Als men het spelletje blijft spelen 
van het achterhouden van MER-
rapporten (Milieu-effekten-rappór-
ten) en van het afstraffen van die
genen die dergelijke deskundige 
adviezen openbaar maken, dan 
zullen we er bij voorbeeld nooit 
toe komen om de miljoenen kubie
ke meter metaangas die op vuilnis
belten opgespaard ligt nuttig te ge
bruiken Wie het kleine met deert 
(hds) 

AFVAL ONZE ENIGE GRONDSTOF 

DIKSMUIDE: 

Het politiek gevecht om een 
DIKSMUIDE — Als er in de deelgemeente Woumen dan toch een ver
brandingsinstallatie zou opgericht worden dan is het ondanks de felle 
tegenkanting van de VU-fraktie in het gemeentebestuur, tegen de be
sluiten van enkele wetenschappelijke studies in (een milieu-effekt-
rapport, en een studie van de Westvlaamse ontwikkelrngsmaatschap-
pij), ondanks het felle protest van plaatselijke milieugroeperingen, 
maar wél dank zij het doorzettingsvermogen van de plaatselijke bur
gemeester. Dezelfde burgervader was voorheen reeds pleitbezorger 
voor een kerncentrale in Diksmuide.. 

Op dat moment was ze nog geen 
schepen, maar de burgemeester 
legde haar als raadslid wel het ver
bod op een nota van deskundigen 
(die bezwaren bevatte tegen de 
verbrandingsoven) op de ge-

Sï:^>v -̂  ?*•:î y•^ •¥»••!>. 

Zoals nog elders in Vlaanderen is 
de verwerking van het huisvuil in 
Diksmuide een onwelriekende po
litieke zaak geworden 

Terwijl reeds elders in West-
Vlaanderen verbrandingsovens 
voor huisvuil in werking zijn en 
ook in De Panne nog een nieuwe 
installatie wordt overwogen blijft 
de Diksmuidense burgemeeser 
pleiten voor de installatie van een 
verbrandingsoven in Diksmuide, 
goed voor behandeling van het 
huisvuil van 120 000 inwoners, en 
goed voor pakweg ruim een half 
miljard frank investeringen 

Bezwarende feiten 
Aanvankelijk werd voor die vuile 
fabriek een vestigingsplaats ge
zocht in Veurne Toen daar afwij
zend werd gereageerd ging het 
gemeentebestuur op zoek naar 
vestigingsplaatsen in Diksmuide, 
en nu ook hier menig stokje werd 
voorgeschoven dreigt Woumen 
de verbrandingsinstallatie momen
teel cadeau te knjgen 
VU-schepen Lieve Van Damme 
stelde een tijd geleden voor een 
hoorzitting te houden over het 
probleem van de huisvuilverwer
king 

Lieve Van Damme vechten tegen 
verbrandingsovens 

meenteraad ter sprake te bren
gen Toen Lieve Van Damme on
verwacht zowaar schepen in Diks
muide werd en haar standpunten 
politiek rechtlijnig bleef verdedi
gen dreigde de burgemeester met 
obstrukties tegen haar 

Maar toen ook nog de gemeente
lijke advieskommissie tot de kon
klusie kwam dat zo'n Diksmuidse 
verbrandingsoven een zinloos 
projekt IS kwam de burgemeester 
helemaal in verlegenheid 

Om een lang verhaal kort te ma
ken VU-schepen Vandamme en 
haar kollega werden om hun hou
ding in de kwestie van de verbran
dingsoven door de burgemeester 
zonder bevoegdheden gezet 

Met twee CVP-raadsleden werd 
als het ware een schaduwkabinet 
gevormd dat de beslissingen van 
het schepenkollege — waar de 
VU'ers met kunnen geweerd wor
den — vooraf bedisselt 

En inmiddels werden dan maar 
met studiebureaus en aannemers 
verregaande verbintenissen aan-

WIJ ie /: 
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BREE: 
De natuurlijke weg voor afval 

Jaak Gabriels overheid heeft 
geen zuivere kijk op afvalberg 

BREE — Het zal wel te danken 
zijn aan het feit dat de mterkom-
munale vereniging voor huisvuil-
verwerking m het gebied Kem
pen-Maasland (derde Limburgse 
regio) een «zuivere interkommu-
nale» is (met uitsluitend gemeen
telijke mandatarissen), en aan 
het weerstandsvermogen van de 
gemeentelijke polit ici tegen de 
promotoren van de verbran
dingsovens, dat de afvalverwer
king hier op een originele en mi
lieuvriendelijke wijze wordt aan
gepakt 
Daarenboven wordt vergeleken 
met verbrandingsovens, een kos
tenbesparing op de investerin
gen tot om en bij de 200 miljoen 
frank verwezenlijkt VU-kamerlid 
Jaak Gabriels, en zijn fraktiele-
den in Bree, zijn niet vreemd aan 
de definit ieve optie van de plaat
selijke interkommunale vereni
ging om een origineel systeem 
voor huisvuilverwerking te kie
zen rekuperatie van de afval 
Daarvoor moest men dan niet te 
rade gaan bij het ministerie van 
Volksgezondheid, maar mspira-
tie opdoen bij een pilootprojekt 
in de Noordnederlandse ge
meente Wijster. Vooraf werden 
de verschillende systenten van 
afvalverwerking netjes en onbe» 
vooroordeeld naast mekaar op 
een rij gezet en beoordesld op 
hun financiële, ecologische, sn 
maatschappelijke konsekwMi" 
ties 

De zomerperskonferentie (op 
donderdag 5 juli) sloeg in als een 
bom men had in officiële — zeg 
maar ministenele — kringen allicht 
nooit zo n spoedig interkommu-
naal entoesiasme verwacht voor 
alternatieve huisvuilverwerking 
En dat precies op een moment dat 
de spraakmakers voor verbran
dingsovens zo superaktief zijn 
Zowat een maand geleden op 12 
oktober werd definitief geopteerd 
voor herwinning van huisafval 

Alles «opsouperen», of... 
Alleszins heeft het schepenkolle-
ge van Bree (met als politieke aan 
voerder burgemeester Gabriels 
en als deskundige schepen van 
Openbare Werken Piet Flipkens) 
van meet af aan gesteld dat het 
probleem van de afvalverwerking 
in zijn juiste kontekst dient ge
plaatst te worden 
Huisvuil kan aanzien en verbruikt 
worden als brandstof verwerkt 
worden in verbrandingsovens al 
dan niet met produktie van warm 
water voor huisverwarming 
stoom en elektriciteit Maar afval
stoffen kunnen ook na industriële 
verwerking aangewend worden 
als grondstof 
Met het oog op de groeiende 
schaarste van voor onze samenle-

Piet Flipkens recyclage een toe
komstgerichte investering 

ving broodnodige grondstoffen is 
de alternatieve afvalverwerking 
zoals die aan de Maaskant is ge 
pland een schoolvoorbeeld voor 
andere regio s 
Niet dat men daar het warm water 
zou uitgevonden hebben maar 
wel omdat er uitgekeken werd 
naar buitenlandse expenmenten 
en uiteindelijk uit het Noordneder
landse Wijster unieke innovatie 
systemen werden ingevoerd 
Kwestie van er tijdig bij te zijn om 
in eigen streek de afvalberg in te 
dijken te ontdoen van zijn milieu 
belastende elementen en te ver
werken zoals de natuurwetten dat 
uiteindelijk voorschrijven Want 
het IS duidelijk dat de mens er in 
de voorbije tien jaren in geslaagd 
IS njke grondstofbronnen aan te 
boren en «op te souperen» terwijl 
tegelijkertijd reusachtige milieu
problemen met de wassende af 
valberg werden geschapen 
Met tal van moderne systemen 
wordt die afvalberg nu ontman 
teld het sterkst is momenteel de 
stem van diegenen (die inge
nieurs en firma s) die pleiten voor 
verbranding van de hele rotzooi 
Maar is het dan echt zo verstan
dig om nog vandaag de dag al die 
papierresten die afval van voed
sel van hout textiel, leer, rubber 
glas enzomeer in de 
verbrandingsoven te gooien *? 

D D D 
Nadat twee afvalregio s in Limburg 
hun betwistbare keuze hadden 
gemaakt (verbrandingsoven en 
kompostering), werd uiteindelijk in 
de regio 3 (van Bocholt, over 
Maaseik, tot Lanaken) bereikt dat 
de herwinning van afvalprodukten 
door een interkommunale op in 
dustnele wijze georganizeerd 
wordt Het bezwaar dat tegen dit 
soort procédé van huisvuilverwer
king nog immer geopperd wordt 
namelijk het vinden van een afzet
markt voor de herwonnen produk-
ten, IS onwezenlijk als we alleen al 
het probleem van jDapierproduktie 

verbrandingsoven 
gegaan — op aandnngen van de 
burgemeester — om de installatie 
aan de Diksmuidenaars op te dnn-
gen want spoedig zal blijken dat 
het grove argument zal uitge
speeld worden «in het geval van 
een negatieve beslissing moet 
Diksmuide enkele miljoenen frank 
schadevergoeding betalen aan de 
kontraktanten» 
Van een demokratische beslissing 
IS dus in Diksmuide geen sprake 
schepenen vwjrden in hun be 
voegdheid gehandicapt, besluiten 
van gemeentelijke kommissies 
worden over het hoofd gezien en 
vooral deskundige rapporten 
worden geheimgehouden 
Want het is precies het kenbaar 
maken van een geheim rapport 
dat VU-schepen Lieve Van Dam
me parten heeft gespeeld 
Ze kwam m juni van dit jaar in het 
bezit van de konklusies van een 
MER-studie (milieu-effekt rapport) 
betreffende de vervuiling door de 
verbrandingsoven in Roeselare 
En ze verzweeg met dat hieruit 
zeer duidelijk blijkt dat de normen 
van het Ministene van Volksge

zondheid ver overschreden wor
den Alweer was het de voorzitter 
van de gemeenteraad die haar 
verbod ojategde ook deze studie
resultaten op de gemeenteraad te 
berde te brengen 
Het ziet er echt naar uit dat de eer
ste burger van Diksmuide gezwo
ren heeft de inplanting van een 
verbrandingsoven kost-wat-kost 
te laten geschieden De aanbeste
ding voor het zgn «elektro-mecha-
nisch gedeefte» van de verbran
dingsoven IS inmiddels geschied, 
en er zijn ook studies in eindfaze 
omtrent de bouwwerken Door 
moeilijkheden bij de huisvuilopha-
ling op te schroeven en ook slui
ten van stortplaatsen in de verf te 
zetten wil men de bevolking nogal 
duidelijk opjutten tegen de milieu
beschermers die hardnekkig blij
ven pleiten om overhaaste beslis
singen te vermijden Zonder meer 
bezwarend voor het gemeentebe
stuur van Diksmuide is het feit dat 
geen enkele poging werd gedaan 
om een vergelijkende studie te 
maken omtrent de verschillende 
systemen van huisvuilverwerking 

die voor Diksmuide en omliggen
de in aanmerking kunnen komen 
Van meet af aan werd gesteld het 
moet en zal een verbrandingsoven 
worden 

Ophoepelen 
Het moet dan ook wel biezonder 
hard aankomen bij de CVP'ers 
van Diksmuide dat uitgerekend de 
Westvlaamse Ontwikkelingsmaat
schappij (GOM) voor de 
planpenode 81-'85 stelt dat in 
Vlaanderen het afvalpr obicem 
slechts efficient aangepakt wordt 
met globale rekuperatieprojekten 
De fel omstreden verbrandingso
ven van Diksmuide dreigt dan ook 
een peperdure misrekening te 
worden 

In het kader van het onderzoeks
programma «Ekonomie van de af 
valstoffen en van de secundaire 
grondstoffen» onder de algemene 
leiding van de Diensten voor Pro 
grammatie van het Wetenschaps
beleid werden desbetreffend 
meerdere studies opgezet en VU-
minister Rik Vandekerckhove is 
daar met vreemd aan 

beschouwen dat in de komende 
laren naar een krisissituatie toe
groeit 
Waarom moeten we al dat kran
tenpapier en ander papieren afval 
in rook laten opgaan in verbran 
dingsovens en als we dit soort af 
val apart houden dan hebben de 
verbrandingsinstallaties extra
brandstof nodig '' n behoorlijk te 
funktioneren Zoo jende 
De Breese schepen van Openba
re Werken Piet Flipkens heeft 
menige verwerkingsinstallatie 
voor huisvuil bezocht en hij is tot 
de slotsom gekomen dat het van
wege de gemeentelijke overheid 
slechts verantwoord kan zijn om 
het huisvuil toe te vertrouwen aan 
een installatie waar de afvalpro-
[dukten gezeefd en herwonnen 
jworden 
Na een vergelijking van de ver
schillende verbrandings- kompos-
terings- en recyclagesystemen 
loopt alvast het gemeentebestuur 
van Bree langs geen kanten warm 
voor verbrandingsovens 

Besparen 
« • Wat de kostprijs per ver
werkte ton afval betreft kan men 
stellen dat de prijzen met zozeer 
verschillen maar de recyclage de 
goedkoopste oplossing geeft Wat 
de investeringskosten betreft 
komt de recyclage als volledig 
systeem na komposteren als ge 
deeltelijk systeem op de tweede 
plaats voor alle verbrandingssys 
temen 

• In de huidige ekonomische 
toestand van schaarste aan 
grondstoffen waarbij de grond
stoffen zelf politiek als drukkings 
middel gebruikt worden kan men 
zich met meer veroorloven grond
stoffen te verspillen Het huisvuil 
als grondstof moet maximaal be 
nut worden Dit kan alleen het sys
teem recyclage Recyclage kan 
zijn terugwinnen van grondstof 
van- gelijkwaardige nieuwe pro-
dukten ofwel terugwinning van 
matenalen van nieuwe alternatie 
ve toepassingen 
• Men kan het «milieu» met straf
feloos blijven belasten ontginning 
van beperkte voorraden aan 
grondstoffen termische belasting 
door lozing van warmte giftige 
rookgassen groot verbruik aan 
dnnkwater moet op de duur ne
faste gevolgen hebben 
• Bij de recyclage van grond 
stoffen bespaart men ook energie 
ten opzichte van verbranden 
• Naast de milieu technische as 
pekten van de recyclage gaat er 
achter het recyclage systeem een 
beleid schuil dat de beleidsmen
sen de mogelijheid geeft de afval
berg te beperken en meer de na
druk legt op het welzijn van de 
mensen dan op hun welvaart 
• De optie recyclage nodigt uit 
tot komplementaire samenwer 
king tussen de verschillende re
gio s in de provincie en komt alzo 
tegemoet aan de uitdrukkelijke 
wens van de provinciale over
heid » 

WW 

Niet alleen dient samenvattend ge
steld te worden dat de bouw van 
een kompostbedrijf in de agrari 
sche sektor Veurne-Diksmuide Ie 
per meer verantwoord is dan de 
geplande verbrandingsovens De 
GÓM-ingemeurs hebben zelfs be
rekend dat bij kompostverwer-
king de bouw van een aanvullen
de verbrandingsinstallatie voor de 
verbrandbare reststoffen van het 
huisafval om ekonomische rede 
nen eveneens onaanvaardbaar is 
Geen verbrandingsoven dus in 
Diksmuide en omstreken om ver

spilling van het geld van de belas
tingbetaler tegen te gaan en om 
bijkomende milieuhinder te vermij
den 

Maar de CVPers van Diksmuide 
blijven desondanks volhouden dat 
de promotoren van verbrandings
ovens ook in Diksmuide hun kan
sen moeten krijgen VU-schepen 
Lieve Van Damme de weten
schappelijke onderzoekers van 
het MER-rapport en die van de 
GOM-West Vlaanderen moeten 
dan maar ophoepelen 
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Eens te m e e r m o e t e n w i j deze rub r i ek a a n v a t t e n m e t de m e d e 
d e l i n g da t ten g e v o l g e van de v o o r b i j e s t a k i n g e n b i j de BRT w i j 
de B R T - p r o g r a m m a ' s o n d e r v o o r b e h o u d g e v e n en er u i t e r a a r d 
w e i n i g a a n d a c h t aan b e s t e d e n . La ten w i j h o p e n da t t i j d e n s d e z e 
BRT- loze d a g e n de v e r a n t w o o r d e l i j k e n v o o r de p r o g r a m m e r i n g 
p o s i t i e v e i nsp i ra t i e h e b b e n o p g e d a a n b i j onze bu ren . D e 
V l a a m s e k i j k e r s h e b b e n a l l esz ins n ie t g e w a c h t o p een s t a k i n g 
o m naar het (be te re? ) p r o g r a m m a - a a n b o d van de b u r e n te k i j 
ken . U i t een e n q u ê t e is g e b l e k e n da t in he t v i e r d e k w a r t a a l van 
1978 en he t ee rs te van 1979 de V l a m i n g e n g e m i d d e l d 11 "/o 
naar N e d . 1 en 15 "/o naar N e d . 2 h e b b e n g e k e k e n van hun aan 
TV -k i j ken b e s t e d e t i j d . D a t z i jn u i t e r m a t e h o g e r c i j f e r s , r e k e n i n g 
h o u d e n d me t het t o ta le p a k k e t v a n v ia an tenne o f v i a k a b e l a a n 
g e b o d e n p r o g r a m m a ' s . 

De grabbelton 
^ ^ D o n d e r d a g — Een gevu lde dag . O p RTBF 1 : D e A m e r i -
^ H kaanse f i lm S c o r p i o (1972) me t Bu r t Lancaster , A la in D e -
^ ^ Ion, Gay le Hunn icu t e.a., d ie z ich a fspee l t In sp ionagemid -

dens . B r e n g t een, zi j he t niet to taal w a a r h e i d s g e t r o u w e , 
d a n t o c h e e n d e waa rhe id b e n a d e r e n d bee ld uit het sp ionagege-
beuren . O p N e d . 1 o o k al e e n sp ionagef l lm He t Q u i l l e r D o s s i e r 
(1966) naar Haro ld Pinter. Plaats van ak t ie : he t in s e k t o r e n ver
s c h e u r d e Berl i jn. En d i tmaal z i jn d e s c h u r k e n niet d e Russen maar 
Du i t se neo-nazi 's. En da t alles in d e t i jd van d e K o u d e O o r l o g ! N o g 
o p Ned . 1 : e e n g a s t p r o g r a m m a o v e r v o e d i n g en g e z o n d h e i d . 
W e l een navran te s i tuat ie : terwi j l in de D e r d e W e r e l d mi l joenen 
m e n s e n s t e r ven aan o n d e r v o e d i n g , is bij o n s één van d e veelvu l -
d igs te p rob lemen in de d o k t e r s k a b i n e t t e n : h o e allerlei kwa len ten 
gevo lge van o v e r v o e d i n g g e n e z e n o f voorkomen. . . O p N e d . 2 
s tar t d e Br i tse reeks R e b e c c a naar he t w e r k van D a p h n e d e M a u -
rier, een reeks d ie o o k al o p d e B R T heef t ge lopen . T o c h n o g e e n 
aanrader t je . En w ie d e mafs te famil ie ter w e r e l d aan d e slag wi l 
z ien, k i jk t naar S o a p ( N e d . 2). G e w o o n te gek ! O p Dui ts l . 2 :16 .00 
Pennsy l van ia , ove r h o e in A m e r i k a pol i t iek w o r d t b e d r e v e n . Hil
v e r s u m 4 (Vara- rad io) b e s t e e d o m 15 u. 15 in H e t zou t in de p a p 
aandach t aan het tonee l in V laanderen . 

^ ^ ' V r i j d a g — B R T 1 b reng t d e f i lm Pa l l i e te r van Ro land Ver -
^ ^ haver t (1975), naar d e r o m a n van Felix T immermans , t o t 
^ / f i lmscenar io v e r w e r k t d o o r H u g o Claus. D e r o m a n «Pallie

ter» behoo r t to t d e m e e s t v e r k o c h t e b o e k e n te r w e r e l d 
en gaat o v e r e e n V laamse «Pallieter» d ie he t leven m e t be ide han
d e n en me t vol le t eugen pakt , e c h t e r nadat zi jn v e r l o o f d e d o o r zi jn 
schu ld z e l f m o o r d hee f t gep leegd . In S i g n a l e m e n t (BRT 2) : e e n 
po r t re t van de popu la i re a u t e u r / a k t e u r Rema in D e Con inck . O p 
N e d 1 : V o o r d e k i nde ren . D e t e k e n r e e k s A l l e e n o p de w e r e l d 
naar de h a r t v e r s c h e u r e n d e r o m a n «Remi» van H e c t o r Ma lo t o v e r 
he t w e e s j o n g e t j e Remi da t o p z o e k gaat naar zi jn w a r e a f k o m s t 
en hierbi j heel w a t a v o n t u r e n beleef t . N o g o p N e d . 1 k o m e n ( voo r 
d e laatste kee r? ) de ge l ie fde The R a m b l e r s aan d e b e u r t . 
^ ^ Z a t e r d a g - D e zaak B i k o ( N e d . 1) gaat o v e r he t ge-
^ ^ rechte l i jk o n d e r z o e k da t w e r d ingeste ld naar he t ver-
^ / dach te over l i j den van d e Zu ida f r i kaanse neger le ider S te 

phen Biko. Dui ts l . 1 : D e 50s te en t e v e n s voor laa ts te 
s h o w van Rudi Carre l l A m l a u f e n d e n B a n d . S taa t in he t t e k e n van 
«Duizend-en-één-nacht». O p Dui ts l 2 W o m a n of t he year ( z w a r t / 
wiO, een roman t i sche f i lm (1942) me t he t ge l ie fde d u o Ka the r ine 
H e p b u r n en S p e n c e r Tracy . 

0 Z o n d a g - N e d . 1 : W a t e r l o o S u n s e t , e e n Br i ts TV-spe l 
m e t d e b lues-zangeres Q u e e n i e W a t t s , waar in een aantal 
p r o b l e m e n w o r d e n aangesneden w a a r m e e d e Br ise sa
men lev ing wo rs te l t : ras integrat ie , v e r e e n z a a m d e o u d e r e 

mensen , enz. O p N e d . 2 : C a f é - C h a n t a n t , e e n komb ina t ie van l ied
j es van v r o e g e r ( re t ro, wee t j ewe i ) , l iedjes van nu en k o r t e ge
sprek jes . Prezenta t ie : de b e k e n d e humor i s t i sche au teu r Dimi t r i 
Frenke l Frank. 

^Mi M a a n d a g — BRT: in I n s p r a a k : bu rge rd iens t als g e w e -
^ H ' t ensbezwaa rde , on tw ikke l i ngshe lpe r enz. - N e d . 1 : T o o n 
^ ^ J H e r m a n s : F lu i ten naar de o v e r k a n t , waar in T o o n Her

mans ver te l t ove r he t h o e en w a a r o m van zi jn pas ver
s c h e n e n ged ich tenbunde l . La ter o p N e d . 1 k o m t d e 3 d e af leve
r ing van he t m e t e n o r m e t a m t a m aangekond igde s p e l p r o g r a m m a 
Te leb ingo , een v o o r T V g e p r o d u c e e r d e var ia t ie o p he t b e k e n d e 
b ingo o f k ienspel , waar in e lke w e e k z o w a t 3.700.000 fr. ge ldpr i j 
zen en een au to te w innen zi jn. P rezen ta t ie ; M i e s B o u w m a n . N o g 
o p N e d . 1 : e e n u i terst in te ressan te d o k u m e n t a i r e o v e r d e z o r g 
v o o r he t nages lacht in d e d i e r e n w e r e l d O u d e r s c h a p is mees te r 
schap . 

^ ^ 1 D i n s d a g — N e d . 2 : N.a.v. d e n i e u w e reeks D a g b o e k v a n 
^ ^ ' een h e r d e r s h o n d d ie vo lgende w e e k van s ta r t gaat, 
^ ^ b reng t K R O een te rugb l ik o p d e ee rs te reeks . Ver te l le r : 

J o de M e y e r e , t e v e n s hoofdro lspe le r . In B r a n d p u n t ex t ra 
(Ned . 2), e e n gesp rek n.a.v. he t ve rsch i j nen van het o m s t r e d e n 
boek «Jezus, e e n verhaa l van e e n levende», van de al e v e n o m 
s t reden prof . dr. E. Sch i l l ebeeckx o .p , d ie naar R o m e g e r o e p e n is 
o m z ich o v e r d e inhoud van he t boek t e v e r a n t w o o r d e n . O p 
B R T 1 : e e n po r t re t van d e waa rdevo l l e mus i cus K r i s de B r u y n e 

^KL W o e n s d a g — B R T 1 : D e z u i v e r s t e n a c h t : een indr in-
^^k g e n d TV-spe l van Pier re Plat teau o v e r de f rus t ra t ies b in-
^ ^ nen e e n nach tp loeg van e e n schoonmaakbedr i j f , p res ta

t ies die in één nach t aan de o p p e r v l a k t e k o m e n . O p 
BRT 2: S ta te o f the U n i o n ( z w a r t / w i t ) , een A m e r i k a a n s e f i lm 
(1948) van Frank Capra , m e t Ka the r ine H e p b u r n en S p e n c e r 
Tracy. O p N e d . 2 s tar t e e n Nede r l andse r e e k s v o o r j onge ren , o u 
d e r s en o p v o e d e r s : De P o m p , o v e r p r o b l e m e n w a a r m e e d e he
dendaagse j o n g e r e n van r o n d 16 jaar te w o r s t e l e n h e b b e n : w e r k 
loosheid , seksual i tei t , homof i l ie , ( o n g e w e n s t e ) z w a n g e r s c h a p enz. 
- O o k n o g o p N e d . 2 d e or ig inele w e s t e r n B i te t he bu l le t , m e t 
G e n e H a c k m a n , Cand i ce Be rgen , J a m e s C o b u r n e.a., d ie z ich af
spee l t r o n d d e legendar ische, t rad i t ionele en spec tacu la i re paar
d e n r a c e s in het W i l d e W e s t e n r o n d de eeuwwisse l i ng . O p 
Dui ts l . 1 : R o l l e n t a u s c h . Een TV- f i lm ove r e e n hu isgez in waar in de 
man he t hu ishoudel i jk w e r k o v e r m o e t nemen , terwi j l d e v r o u w 
ve rde r uit gaat w e r k e n . Du i ts land 2 b reng t een u i tgebre ide d o k u -
m e n t a i r e / e n q u é t e van Ho imar v o n D i t fu r th ove r p r o e f n e m i n g e n 
me t d i e r e n in d e farmac ie . GH.H. 
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Donderdag 
22 NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo ( f j . - 18.05 Win
ter op Groenland CdokJ. — 18.30 
Gorri, de duivel CfJ — 18.55 Oscar, 
het konijn Ckorte film). — 19.12 
Standpunten. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Mork en Mindy CfJ. - 20.35 
Panorama. — 21.25 De verovering 
van het Wilde Westen CfJ. — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 ~ 
20.10 Sporttribune. - 20.40 De 
bieren CfJ. - 21.30 Openbaar 
kunstbezit - 22.00 Première. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Zing met 
ons mee in... — 19.50 Het Quiller 
dossier Cfilm). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 22.20 
Het programma met de map. — 
23.15 Nieuws. 

NEP. 2 
18.59 De Nederlandse hitparade. 
- 20.00 Nieuws. - 2057 Dubbel
spel. - 21.30 Rebecca CfJ. -
22.20 Aktua TV. - 23.10 Soap CfJ. 
- 23.40 Nieuws. 

LUX 
19.55 Nieuws. — 20.00 Section 
contre-enquête CfJ. — 21.00 Le 
twist est roi Cfilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Operatie 
11.11.11. - 20.00 Wetswinkels 
CdokJ. — 2050 Scorpio Cspionage-
film). — 22.10 Le carrousel aux 
images. — 22.55 Nieuws. 

ARP 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die grosse 
Lohnmacht Creportage). — 21.CX) 
Musikladen extra (show). — 21.45 
Alles oder nichts (kwis). — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Poëtische 
Betrachtungen in freien Stunden. 
- 00.05 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Halle Peter 
Cshow). — 20.30 Notizen aus der 
Provinz Csatire). — 21.00 Heute-
journal. - 21.20 1600 Pennsylva
nia Avenue Creportage). — 22.05 
Afgevaardigde, van wie? Creporta-
ge). - 00.30 Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ivy Cfilm). -
21.45 Familierat - 22.15 Die dntte 
industrielle Revolution Creportage). 
— 23.45 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Mon ami 
Gaylord CfJ. - 21.32 Aktualiteiten-
magazine. — 22.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le destin 
personnel CfJ - 22.35 Figaro-ci, fi-
garo-la Cmuziek). — 23.10 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe-
pito CfJ. - 20.00 Les jeux de 20 
heures Cspel). — 20.25 Les Sha-
doks. - 20.30 Le decade prodi-
gieuse Cthriller). — 22.05 Nieuws. 

Vrijdag 
23 NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
zoon van de Sahara CfJ. — 18.15 
Klein, klein kleutertje. — 1830 
Open school — 19.00 Filopat en 
Patafil. - 1905 KTRC-mensbeeld. 
— 19 45 Nieuws en sportberichten 
- 20.15 Pallieter - 21.45 Clara 
Eggink Cportret). — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen 
CfJ. — 20.40 Remain Deconinck 
CSignalemenO. — 21.30 Dag aan 
dag. — 22 00 Vreemde vertellingen 
CfJ. 

— Pallieter, Vlaamse film naar 
hel geli jknamige suksesboek van 
F. Timmermans, Eigenti jds 
verwerkt door Roland Verhavert 
en Hugo Claus: de natuur door de 
technologie bedreigd, gesymbol i -
zeerd in een konfl ikt tussen Pal
lieter en de natuurbelagers. 
Vri jdag 23 november om 20 15 op 
BRT 1. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld CfJ. — 20.05 Kommissa-
ris Moulin CfJ. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Gesprek met de minister-pre
sident — 22.05 Nog een keer... The 
Ramblers! - 23.00 De wandelen
de jood en de heilige land-loper 
CdokJ. - 23.55 Nieuws. 

NEP. 2 
20.00 Nieuws. - 20J25 Stedenspel 
NCRV '55. - 22.10 Geheim kom-
mando CfJ. — 23.05 Hier en nu. — 
23.45 Mijn idee. - 23.55 Nieuws. 

LUX. 
19.55 Nieuws. - 2000 Mannix CfJ. 
- 21.00 La fille et le general Cfilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws en sportberichten. — 
20.00 A suivre. - 2155 Tristana 
Cfilm). — 23.00 Nieuvyre. 

RTB 2 
21.10 Anna Karenina CfJ. - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Interwallonie. 

ARP 
20.00 Nieuws. - 20.15 Atemlos 
nach Florida Cfilm). — 21.40 Das 
Bauen wird Menschlicher CdokJ. 
- 22.30 Tagesthemen CfJ. - 23.00 

Tatort CfJ. — 00.30 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ausland-
journal. - 20.15 Derrick CfJ. — 
22.00 Heute-Joumal. - 2250 Kul-
tureel magazine. — 22.50 Sport am 
Freitag. — 2350 Girolimoni, das 
Ungeheuer von Rom Cfilm). — 
01.15 Nieuws. 

P 3 
20.00 Nieuws. - 0.15 Auf den Spu-
ren der Numider CdokJ. — 22.00 
Anna Creportage). — 22.30 Gott 
und die We l t — 23.00 Nieuws. 

F 1 
2000 Nieuws. - 20.35 Koncert. -
21 35 Le Nil CdokJ - 22.35 Pleins 
feux. — 2337 Cinq jours en bour
se. — 23.47 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le joumal 
CfJ. - 21.35 Apostrophes. - 22.50 
Nieuws. - 22.57 La lettre Cfilm). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Buvky et Pe-
pito Cf). - 2000 Les jeux de 20 
heures Cspel). — 2025 Les Sha-
doks. — 20.30 Le nouveau vendre-
di. — 21 30 Hommage a Gérard 
Philipe - 22.25 Nieuws. 

P R E C I S I A 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV-BROGGE 
TEL 0 5 0 3180 71 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Dag aan dag — 14 30 De rui
ter van het Verre Westen Cwes-
tern) — 16.00 Open school — 
18.00 Wattoo-Wattoo CfJ - 18.05 
Disneyland Cf) - 18.50 Boeket -
1945 Nieuws. — 2010 De dokter 
heeft het druk Cf) — 20 35 Van tijd 
tot tijd. — 21 20 Thomas Gerin.. ge
pensioneerd Ctv-film). — 22.45 
Nieuws 

NEP. 1 

1530 Nieuws. - 15.32 Jan de mu
zikant — 15.35 De oma van Se-
bastiaan CfJ — 1600 Klowns en 
kinderen — 1615 Het eksamen 
Cjeugdfilm). - 17.00 NCRV's Pop 
shop. - 18.00 Nieuws - 1830 
Sesamstraat Cf.) — 18.45 Pas
poort — 1855 Nieuws — 18.59 
Staaltje de lokomotief Cf) - 19.05 
Tedshow — 20.40 The streets of 
San Francisco CfJ . — 2137 
Nieuws. — 21 55 De zaak Biko Ctv-
spel). - 23.25 Tot besluit - 2335 
Nieuws 

NEP. 2 

1800 Nieuws - 18.25 Teleac -
1855 Nieuws - 1859 Scooby 
Doo CfJ - 19.25 Ontvoering Cf) 
- 2000 Nieuws - 2027 Cassata 
Cf) — 20 52 Sonja's goed nieuws 
show — 21.55 Achter het nieuws. 
- 2225 Frank Ross is vrij Cf). -
2315 Voetbal '80 - 2345 Studio 
sport — 005 Nieuws 

LUX. 

1955 Nieuws - 2000 Fantomas 
Cf) — 2140 Ciné-sélection — 
2218 Les potins de la cométe — 
22 20 Lancelot du Lac Cfilm). 

RTB 

16.10 L I Walon e scole Cpoezie in 't 
Waals) — 1700 Interwallonie — 
17 30 CSénération '80 CJeugdmaga-
zine) - 18 30 Follies CKoncert). -
19 10 Het Brusselse leven — 1930 
Nieuws — 19 55 Le jardin extraor
dinaire - 20 25 Le guepier Cfilm) 
— 21.55 Sportreportage CTennis) 
- 2300 Nieuws 

ARP 1 

1922 Nachte und tage Cf) - 20.00 
Nieuws — 2015 Am laufenden 
Band Cspel) — 21 45 Nieuws — 
22 05 Sieben auf einen Streich — 
23 25 Wenn die Nacht anbricht — 
045 Nieuws 

ZPF 

16 35 Die Muppets-show — 17 05 
Nieuws. — 1710 Landerspiegel — 
18 00 Das Haus am Eaton Place Cf). 
- 1900 Nieuws. - 19 30 Magazi
ne — 2015 Die Frau, von der man 
spncht Cfilm) — 22 05 Nieuws — 
22 10 Das Aktuelle Sport-studio -
23 25 Die Leute von der Shiloh 
Ranch Cf) - 040 Nieuws 

P. 3 

1955 Journal 3 - 20.00 Nieuws 
— 2015 Swjatoslaw Richter spielt 
Cpiano) 

TF 1 
1300 Nieuws _ 133C 
de l'accordéon — 13 4 
dusamedi — 1309Tre 
d'amis Cdok) ~ 18.4C 
auto-moto 1 — 19 20 G 
aktualiteiten — i946Le 
de 19 h 45 Cspel). - 20 
— 2035 Numero un C' 
21 35 Columbo (f) -
foot 1 - 2330 Nieuw 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktu 
1945 Collaroshow. 
Nieuws — 20 35 Le jou 
21 35 Collaroshow — i 
quoi pas v o u s ' — 23/ 

FR. 3 
19.10 Nieuws - 1920( 
ke aktualiteiten - 19.4C 
programma — 1955 Bu 
pito Cf) - 2000 Les j 
heures Cspel) — 20.28 
doks ^ 2030 Johann 
Bach Cconcerto) — 22.; 
— 2255 Cavalcade. 

Zondag 
I 25 NOVEMI 

BRT 
9 00 Voor boer en tuinde 
Doe mee — 1000 Kijl 
Cleefmilieu). — 11.00 I 
waarheid. — 1200 Nie^ 
gehoorgestoorden Ctot 
1430 Open school. — 
samstraatCf) - 15.25 VI 
tiesten helpen het Ro 
Cshow). — 1625 Tennis 
Sportuitslagen — 183C 
Wattoo Cf) - 1835 Vai 
evenaar CNieuw-Zeeland. 
Nieuws. — 200'! Sport 
— 20.30 Famiiiekroniel 
21 20 Mezza Musica. - : 
miére-magazine — 23.0( 

NEP. 1 
11 00 Omroeppai ochie Cl 
- 19.00 Nieuws - 190Ï 
ten van Zagreb CKIass 
ziek) - 19.30 Van huis u 
- 1940 Sanford en zcx 
2005 Manhattan transl 
eert) - 20 35 Een blanke 
spel) — 21 55 De ver var 
show — 22.40 Humanis 
bond — 2310 Nieuws 

NEP. 2 
1535 Cafe Chantant 
Charlie's Angels (f j . — 1 
dio Sport 1 - 17.40 Ee 
hand is gauw gevuld. — 
samstraat Cf) — 18.45 
- 19.20 Studio Sport 2. 
Sprekershoek — 2030L 
Humanistisch Verbond 
Nieuws — 20 4C Neon 
Monty Python's Fl/ing Cir 
se humor) — 2215 De 
Creportage) - 2305 Nie 

LUX. 
1730 Freddy (film) -
Nieuws — 1930 Autosi 
20 00 L'Homme invisible 
21 00 La metamorohose 
portes 

RTB 
11 OQ Euchanstieviering 
Faire le point CdebaO. 
Nieuws. — 1305 Cono 
Ckoncerü. - 1500 Visa 
monde. — 16 55 Chantez 
— 1720 Sportuitslagen, 
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uws - 1330 Le monde 
deon - 1348 Au plaisir 
Il — 1809Trentemillrons 
ok ) _ 1840 Magazine 
)1 - 1920 Gewestelijke 
en — 1946 Les inconnus 
3 Cspel) - 20 00 Nieuws 
Numero un (variete) — 
umbo (f) - 2230 Tele-

2330 Nieuws 

/estelijke aktualiteiten — 
ollaroshow — 20 00 
- 20 35 Le journal ( f ) -
aroshow — 22 35 Pour-
i/ous' - 2325 Nieuws 

iws - 1920Gewestel i j -
eiten - 19 40 Regionaal 
a - 1955Bucky et Pe-
- 2000 Les jeux de 20 
3el) - 2028 Les Sha-
?030 Johann Sebastian 
certo) - 2230 Nieuws 
Cavalcade 

idag 
NOVEMBER 

X)er en tender — 9 30 
— 1000 Kijk mensen 

— 1100 leder zijn 
— 1200 Nieuws voor 
toerden (tot 1230) -
1 school - 1500 Se-
f j - 15 25 Vlaamse ar-
Ipen het Rode Kruis 
1625 Tennis - 1755 

jen - 1830 Wattoo-
— 1835 Van pool tot 

leuw Zeeland) — 1945 
2000 Sportweekend 

Familiekroniek ( f ) — 
aMusica - 2210Pre-
izine — 2300 Nieuws 

)epparochie (tot 12 00) 
3UWS — 19 05 De solis-
agreb (Klassieke mu-
30 Van huis uit katoliek 
anforcl en zoon ( f ) — 
ihattan transfer (kon-
35 Eei blanke oma (tv-
55 De ver van mijn bed 
240 Humanistisch ver-
310 Nieuws 

( Chantant — 1615 
igels (O - 1705 Stu-

— 1740 Een kinder-
w gevuld - 1830 Se-
f j - 1845 Cinevisie 
udio Sport 2 - 2015 
ek - 20 30 Uitzending 
;h Verbond - 2035 
20 40 Neon - 21 35 

on's Flying Circus (Brit-

— 2215 De misstap 
— 2305 Nieuws 

Idy (film) - 1900 
1930 Autoscopie — 

nme invisible ( f ) — 
ïtamorohose des Clo-

instievienng — 12 00 
int (debaO - 1300 

1305 Concertissimo 
- 1500 Visa pour le 
6 55 Chantez Frangais 
lortuitslagen — 1725 

Leopold II en zijn regenngspenode 
(dok) — 17 50 L Homme qui valait 
trois milliards ( f ) — 18 40 Tintin ( f ) 
- 19 00 Sportweekend - 1930 
Nieuws — 2000 Voulez-vous 
j o u e r ' (spel) - 21 15 Les dames 
de la cóte ( f ) - 2245 Nieuws 

ARP ~ 
1745 301 Park Avenue (dok) -
1830 Nieuws - 1833 Die Sport-
schau - 19 15 Wir uber uns — 
1920 Weltspiegel - 2000 
Nieuws — 2015 Expeditionen ins 
Tierreich (dok) — 21 05 Die Erste 
Vorstellung (film) - 2325 Hans 
Bredow - Leistung und Legende 
— 2355 Nieuws 

ZDF ~ 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven - 19 30 Die Welt in 
der wir wohnen (reportage) — 
2000 Onkel Wanja (tv-film) -
22 25 Nieuws - 2240 Amenka 
singt (muziekreportage) — 2340 
Nieuws 

D 3 
1955 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Das Mittelmeer (dok) -
21 00 Natur und Technik im dritten 
- 21 45 Ellington getanzt - 22 35 
ChicagQ 1930 ( f ) - 2320 Experi-
mente 

TF 1 
1300 Nieuws - 1320 C est pas 
seneux (Humor en sketchen) — 
1415 Les rendez-vous du diman-
che - 15 30 Tiercé - 15 35 L Isle 
fantastique ( f ) — 1625 Sports 
premiere — 17 50 La beauté du di-
able (film) — 19 25 Les animaux du 
monde - 20 00 Nieuws - 20 35 
Un homme et une femme (film) — 
2210 Les grands mysteres de la 
musique (Arhtur Honegger) — 

A 2 
12 45 Nieuws — 13 20 Têtes bru-
lees ( f ) — 1415 Des chiffres et 
des lettres pour les jeunes (spel) 
- 15 05 Des animaux et des hom
mes — 1555 Passe-passe — 
1 6 4 0 L a c o r d e a u c o u ( f ) — 1740 
Circus - 18 40 Top-Club (show) 
- 1855 Stade 2 - 2000 Nieuws 
- 2035 Le retour du Saint ( f ) -
21 30 Litterature et politique — 
2200 Voir (reportages) - 2250 
Nieuws 

FR 3 
2000 Count Basie (jazz) - 2028 
Les Shadoks — 20 30 La memoire 
du psuple noir ( f ) — 21 20 Nieuws 
— 21 30 Marcel Pagnol (portret) 
— 22 00 Gerard Philippe (portret) 
— 2230 Wait till the sun shines 
Nelly (film) (tot 23 35) 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo ( f ) - 1805 Heidi 
( f ) - 1830 Open school - 1900 
Doe mee - 1930Ki jku i t i - 1945 
Nieuws — 2015 Micro-Macro — 
2050 De Ceder ( f ) - 21 40 Me
neer wil nipt naar het leger ' — 
22 30 Nieuws - 2245 Open 
school 

— Tristana, indrukwekkend fi lm-
werk over tanende, menseli jke re
laties Subtiele film over mensen 
met onvervulde verlangens 
Vri jdag 23 november om 21 u 25 
op RTBF 

NED 1 
1000 Schooltelevisie — 1855 
Nieuws — 18 59 Staaltje de loko 
motief — 1905 Minivoetbalshow 
— 2015 Fluiten naar de overkant 
(Toon Hermans) — 2040 The 
Streets of San Francisco ( f ) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Socutera 
— 2205 Want ik kan alleen niet 
gaan - 2240 Ouderschap is 
meesterschap — 23 30 Tot besluit 
— 2345 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (film) — 1905 A v r o s 
toppop - 20 00 Nieuws - 20 27 
Telebingo - Spelen en laten spelen 
— 21 30 De erfenis van Aphrodite 
( f ) — 22 25 Televizier Magazine 
- 23 10 AVRO akademie - 23 30 
Nieuws 

LUX 
1200 La bonne franquette — 
1945 Entre chiens et chats (dok) 
- 1955 Nieuws - 2000 Kojak 
( f ) — 21 00 La venus au vison 
(film) 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie - 1750 La 
bataille des planetes ( f ) — 1815 
Zigzag (scrabble) — 1830 Arts-
hebdo — 1845 Lundi-sports — 
1915 Het leven te Brussel — 19 30 
Nieuws — 20 00 Les oeufs brouil-
les (film) - 21 35 Debat De poli
tiek als koopwaar — 2245 
Nieuws 

RTB 2 
1400 Overname RTB-1 - 1830 
Mededelingen — 1845 TVF-ali-
mentation — 1915 Overname 
RTB-1 - 1955 C'est ga lesse 
grand-pere — 21 50 Weerbericht 
- 2200 Nieuws 

ARD 
805 Schooltelevisie - 2000 
Nieuws — 2015 Buddenbrooks 
( f ) — 21 45 Spass in spe (show) 
- 22 30 Tagesthemen - 2300 
Die Falschspielenn (film) — 0035 
Nieuws 

ZDF 
16 00 Grundstudium mathematik 
- 1900 Nieuws - 19 30 Spass 
mit musik — 2015 Aus Forschung 
und Technik — 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 20 Flugversuche — 

D. 3 
7 55 Tele-gymnastik — 19 45 Jour
nal 3 - 2000 Nieuws - 2015 
Kultur in der Provinz — 21 00 Mo-
mente — 21 15 Der schwarze Pi-
rat (film) - 22 35 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 13 50 D hier et d au-
jourdhui — 14 25 L homme de la 
plaine (western) — 1758 Konsu-
mentenmagazine — 1829 Un rue 
Sesame — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Dameskrqniek 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45 
— 2000 Nieuws - 2035 Larry 
(film) — 2210 De psychiatne in 
het jaar 2000 (debat) 

A 2 
1500 Le palais bleu ( f ) - 1555 
Paysannes (dok) — 1650 Libre 
parcours — 17 20 Fenétre sur — 
17 50 Jeugdprogramma — 1850 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 1910 Quotidiennement votre 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 1945 Vanete - 2000 Nieuws 
— 2035 Question de temps — 
21 40 Aragon ( f ) - 2235 Teater-
en spektakelnieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 19 55 Bucky et Pepito 
( f ) - 2000 Les jeux de 20 heures 
(spel) - 2028 Les Shadoks -
2030 Sous le signe du taureau 
(film) - 21 50 Nieuws 

Verantw uitgever 
Vic Anciaux Houba de Strooperlaan 
142 1020 Brussel 

Een uitgave van de 
Vlaams-nationale 
Studiedienst 

Dinsdag 
27 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo (f) - 18 05 De te
rugkeer naar de apenplaneet (f) — 
1830 Open school - 1900 La
chertjes (korte komische film) — 
1905 Gastprogramma (Het Ver
meylenfonds) — 19 45 Nieuws — 
2010 Kris De Bruyne in koncert — 
2050 Tunnelbouw (dok) - 21 40 
JIJ of WIJ (kwis) — 2210 Tenuto — 
2255 Nieuws 

BRT 2 

2010 Allemaal beestjes (dok) -
21 40 Onvoltooid stuk voor Pianola 
(film) 

NEP. 1 

1855 Nieuws — 1859 Ronduit 
(jongerenmagazine) — 1930 Len 
Magee (show) — 1950 Land in 
zicht (kwis) - 20 20 Dol fijn (dok) 
— 20 50 Tijdsein - 21 24 Ten slot
te - 21 37 Nieuws - 21 55 De 
schone schijn (reportage) — 22 35 
Nederlandse muziek — 2246 
Nieuws 

NED. 2 ~ 

1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman (f) — 1925 Duel in de 
diepte (O — 2000 Nieuws -
20 27 Bladeren in het dagboek van 
een herdershond (f) — 2140 
Brandpunt — 2215 Hotel op stel
ten (f) - 2240 Brandpunt extra 
— 2315 Nieuws 

LUX. ~ 

19 45 Entre chiens et chats (dok) 
— 1955 Nieuws — 2000 Super 
Jaimie (f) — 21 00 Airport (film) 

RTB 1 ~ 

1400 Schooltelevisie - 1750 La 
bataille des planetes (O — 1815 
Zigzag (scrabble) — 18 30 Ekono-
mische en sociale tnbune — 19 00 
Point de mire — 1915 Antenne-
soir - 1930 Nieuws - 1955 
Orient-express (f) — 2045 Docu
ment F — 21 45 Videographie — 
2230 Arts-Hebdo - 2245 
Nieuws 

RTB 2 ~ 

18 45 Jardinage — 1955 Formule 
2 - 2200 Nieuws - 2215 Le 
monde du cinema 

ARD ~ 

18 45 Arnsberg (dok) - 1915 Re
gionaal magazine — 1945 Zwi-
schen Ostelsee und Thuringer 
Wald (dok) - 2000 Nieuws -
2015 Die Montagsmaler — 21 00 
Aktualiteitenrubnek — 21 45 Kaz 
& Co (O - 22 30 Tagesthemen -
2300 Stephan Sulke (portret) -
2345 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 Alle Spuren 
verwischt (film) — 21 00 Heute-
journal — 21 20 Was geht denn 
uns das a n ' Duitse vluchtelingen
hulp in Zuidchinese zee (reporta
ge) - 22 00 Hollywood Kneg der 
Autoren (dok) — 22 45 Jumping in 
Berlijn — 2345 Nieuws 

D 3 ~ 

19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
- 2015 Schauplatz - 21 00 Mo-
mente — 21 15 Telly who loves 
ya b a b y ' (show) — 2200 Immer 
Arger mit - 22 30 Wie behandie 
ich meinen C h e f ' — 23 00 Nieuws 

TF 1 ~ 

1300 Nieuws - 1345 Le regard 
des femmes — 1800 Konsumen-
tenmagazine — 1829 Un rue Se
same — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 1944 Les inconnus de 19 h 15 
- 2000 Nieuws - 2035 Histoire 
de la Manne (dok) — 21 38 Varié
té — 22 20 La relative verite d Al
bert Einstein — 2300 Nieuws 

A2 

1630 Griekenland (dok) - 1720 
Fenétre sur (reportage) — 1750 
Jeugdprogramma — 18 30 
Nieuws — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 1910 Quoti-
diennement vótre — 1920 Ge
westelijke aktualiteiten — 1945 
Top Club (show) — 20 00 Nieuws 

- 2040 Special Cambodge (dok) 
- 2330 Nieuws 

F 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe
pito (f) - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2028 Les sha
doks — 2030 Les conquerants 
(western) — 2210 Nieuws 

Woensdag 

Woensdag 28 november worden 
ook de heenwedstri jden ge
speeld in de derde ronde om de 
UEFA-voetbalbeker Enkele wed
stri jden zullen rechtstreeks of uit
gesteld en samengevat worden 
uitgezonden Daardoor kunnen de 
programma's grondig gewijzigd 
worden (Terugwedstri jden 12 
dec) 

DE WEDSTRIJDEN G r a s s h . -
Stuttgart, Borussia Moenchen-
gladbach —Craiova, Lokom So
f ia—Dynamo Kiev, Eintr Frank
furt—Feyenoord (Ned 1), Mun-
chen —Belgrado, St-Etienne — 
Saloniki (Fr 1), Standard—Zbro-
jovka Brno (BRT' - RTBF 1) 

BRT 1 ~ 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top - 1815 Wattoo-Wattoo ( f ) 
— 1820 Uit het leven van een 
toondichter (dok) - 1845Projekt 
Ufo ( f ) - 1945 Nieuws - 2015 
Vlinders ( f ) — 2045 De zuiverste 
nacht (tv-spel) - 21 50 Koncert 
(Schubert) - 2240 Nieuws 

BRT 2 
2015 Ik kijk wel uit (korte film) — 
2030 De inzet (film) 

NED. 1 
1855 Nieuws — 1859 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen — 2000 Tussenbalans 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Panoramiek - 22 25 Studio Sport 
— 2310 Nieuws 

— Onvoltooid stuk voor Pianola, 
psychologische evokatie van het 
schijnbaar rustig leventje van de 
Russische landadel op het einde 
van de keizerti jd Een Sovjetrus-
sische bewerking van een Tsje-
chovstuk vol humor en wreed
heid, beminneli jkheid en tragiek. 
Dinsdag 27 november om 20 u 40 
op BRT 1 

NED. 2 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
- 2032 Bite the bullet (western) 
- 2230 Taxi ( f ) - 2255 Veroni
cas agenda — 2305 Nieuws 

LUX 
19 45 Entre chiens et chats (dokJ 
— 1955 Nieuws — 2000 Hit-para-
de — 21 00 Les geants de l'ouest 
(western) 

RTB 1 
1415 Schooltelevisie — 1530 
Electronix — 1700 Feu vert — 
18 30 La pensee et les hommes — 
1900 Kultureel magazine — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuwa — 
2000 Les jumeaux millenaires (tv-
spel) — 21 45 Kultureel magazine 
- 22 30 Nieuws - 22 35 Special 
football 

RTB 2 
1845 De baby is acht maanden 
oud (dok) - 1955 Au grand bal-
con (film) 

ARD 
1750 Nieuws - 1800 Naechte 
und Tage ( f ) — 1915 Regionaal 
magazine — 19 45 Hit urn 4tel vor 
8 - 2000 Nieuws - 2015 Rollen-
tausch (tv-spel) — 21 45 Bilder aus 
der Wissenschaft (dok) — 2230 
Tagesthemen 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Proeven 
met dieren (dok) — 2015 Bilanz 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Drei Engel fur Charlie ( f ) - 2210 
Bhckpunkt - 22 55 Der Vater (to
neel) — 1 10 Nieuws 

D3 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Mittowchs in — 2200 
Energie sparen - Machen sie mit' 
- 22 05 Der letzte Held Amenkas 
(film) - 2335 Nieuws 

TF 1 
18 00 Konsumentenmagazine — 
1829 Un, rue Sesame - 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Damesmagazine — 19 20 Gewes 
telijke aktualiteiten — 19 44 Les in
connus de 1945 (spel) - 2003 
Nieuws — 20 35 Ne savoir nen (tv-
film) - 2200 Livres en féte — 
2300 Nieuws 

A2 
1830 Nieuws - 1850 Des chif
fres et des lettres (speO — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 1945 
Top Club (show) - 20 35 Palma
res 79 (vanete) — 2200 Alain De-
caux raconte — 2255 Nieuws 

F3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 19 55 Bucky et Pepito 
( f ) - 20 00 Les jeux de 20 heures 
(spel) - 2028 Les Shadoks -
2030 L executeur (triller) — 2 2 1 5 
Nieuws 

22 NOVEMBER 1979 WIJ 11/' 



kRITI^GH D€K€K€ri 

De Vrouwenbeweging in Vlaanderen 

„Uit eigen beweging'' 

Renée Van Mechelen, beken
de feministe en voor het 
ogenblik verbonden aan het 
dokumentatiecentrum 
«ROSA» (Rol en Samenle
ving), publiceerde een boek 
dat de geschiedenis van de 
vrouwenbeweging in België 
weergeeft. 
Een geschiedkundig over
zicht publiceren heeft ver
schillende bedoelingen of be
tekenissen: je grijpt terug 
naar het verleden om een 
nieuwe impuls tot doelgericht 
ageren te vinden, en dat in 
een periode van stilstand of 
van bezinning van de bewe
ging... en die uitleg willen we 
aanvaarden, want in andere 
gevallen worden historische 
bijdragen geleverd over voor
bije episodes. 

In het overzicht van het feminisme 
in Belgié wordt zowat iedereen 
vermeld, maar niét die Vlaamsna-

tionale vrouwen, zoals Rosa De 
Guchtenaere, die zo'n belangrijke 
alternatieve rol speelden in de poli
tiek in Vlaanderen tussen de twee 
wereldoorlogen. Een vrouw die 
vóór de rechtbank zichzelf moest 
verdedigen en later een tijdschrift 
uitgaf, is niet waardig bevonden 
om in het overzicht te staan. Ofwel 
gebeurt dat omdat Vlaamsgezin
den nog niet salonfahig zijn, ook 
niet in zogenaamde alternatieve 
kringen, ofwel was het gewoon 
vergetelheid en wie geschiedenis 
schrijft, mag zich niet bezondigen 
aan onvolledigheid, tenware hij of 
zij zich daarvan bewust is en dat in 
een voorwoord dan ook formu
leert 

In de verdere hoofdstukken krij
gen wij een interessant overzicht 
en voor ons, die de dolle emanci
patiejaren meemaakten, zijn een 
aantal foto's, facsimile's en repro-
dukties (het b)oek is héél keurig uit
gegeven) een steek in 't hart; om
dat wat toen kon — in pluralisme 
samen iets op touw zetten — 
voorbij IS, endgültig. 

Erger dan voorheen heeft de 
maatschappij zich sindsdien in 
vakjes opgedeeld, en meer dan 
vroeger wordt met etiketten ge
goocheld... Kristelijke en alternatie
ve vrouwenbewegingen krijgen 
de meeste aandacht; de eerste 
omdat zij het talrijkst en grootst 
zijn, de alternatieve omdat zij het 
luidst hun stem lieten horen. De 
vrouwen in de Volksunie krijgen 
nu en dan een vermelding (aan de 
hand van een brochuurtje, dat 
tóén de verdienste had de eerste 
stem te zijn die vrouwen in de V U 
lieten horen), en dat de vrouwen in 
onze partij nu en dan van hun oren 
maken. (blz. 132). Ook wordt enige 
aandacht aan de standpunten om
trent vrouwenartjeid van de FVV 
besteed. Voorstanders van deel
tijdse arbeid en herwaardering 
van thuiswerk worden als konser-
vatief bekeken, standpunten die 
we toen — naast andere — ver
woordden. 

Voor wat de hedendaagse ge
schiedenis van het feminisme be
treft, konden we moeilijk verwach

ten dat de Vlaamsnationalisten 
een ruime plaats zouden innemen, 
omwille van het taboe dat ons nog 
steeds omgeeft, maar ook omwille 
van het feit dat de partij té weinig 
kansen schonk aan bekwame 
vrouwen en te weinig aandacht 

besteedde aan standpunten om
trent gezinspolitiek en dergelijke. 
Toch moeten we opmerken dat 
Renée Van Mechelen de geschie
denis van het feminisme te veel uit 
één bepaalde gezichtshoek heeft 
bekeken, (omwille van de over
zichtelijkheid?) te veel geschikt 
rond de respektievelijke vrouwen
dagen, en heel duidelijk komt uit 
het boek een wit-zwart-tekening 
naar voren dié is konservatief, dié 
is progressief, dié is dus slecht en 
dié goed 

Wat we aanklagen — de rolverde
ling — mogen we met toepassen 
in andere omstandigheden Niet 
alle standpunten, in de woede van 
de onderdrukking geformuleerd, 
waren juist En is abortus, bij voor
beeld per se een teken van «be
vrijding?» Zoals tijdens opeenvol
gende vrouwendagen herhaalde
lijk werd gesteld? 

In ieder geval; de kritiek op een ge
schiedenis van het feminisme 
dwingt ons ertoe te herdenken 
wat we zelf allen te danken heb
ben gehad aan PAG bij voorbeekl 
en dat we nog een héél lange weg 
hebben af te leggen om de ideeën 
van emancipatie aan de grote 
massa der Vlaamse vrouwen wijs 
te maken. Want de hele beweging 
vanaf 1970 was er één van hoofd
zakelijk intellektuele burgerdames 
die zich een emancipatieslippertje 
mochten permitteren. 

Huguette De Bleecker 

• Uit eigen Beweging», balans van de vrou
wenbeweging in Vlaanderen, 1970-1980, 
door Renee Van Mechelen, uitgeverij -Kri-
tak-, prijs 295 frank. 

Was België 

wel zo neutraal? 
Deze vraag stelt zich — terecht 
— Mark Grammens in zijn «Tijd
schrift voor Diplomatie», nr. 2 zes
de jaargang. Hij doet dat n.a.v. de 
verschijning van een boek van 
Jean Vanwelkenhuyzen, direkteur 
van het Belgisch Onderzoekcen-
trum voor de Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog (Jean Van
welkenhuyzen - «Neutralité armee 
- La politique militaire de la Beigi-

LEESBRIL BEKEKEN 

presidenten Kennedy en Johnson w ' s t de gekke 

oorzaken van de inflatie op wereldvlak. En over 
besparing op energieverbruik voor militaire 
doeleinden wordt met geen woord gerept Difal 

Toekom^f'• '^l"^' ^^ P"*'"^'^^ o p i n R o n b e S e r d . Toekomstverkenners zijn het er immpr« m, "r 
eens 
zijn, een 

riof ^« • rJ:''" " ^ ' ®̂  immers over 
dat de nieuwe Tachtiger een egotist zal 

itŷ ẑarzSniir̂ rô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
lZeTl2'l^%^T"'.'''''''''' builen s c h t te Diijven. Een zoete illuzie, ui teraard. Aandacht 

b o S i d e ,?S''^^^^« ^^» ««» behoeftige doch 
boeiende ti,d. Henri-Floris JESPERS 

que pendant la «dróle de guerre», 
La renaissance du Livre, Brussel. 
182 blz). De recensent legt er de 
nadruk op dat neutraliteit voor de 
Belgische overheden betekende 
«dat ze geen uitgebrekte stafbe
sprekingen hietóen met de Franse 
en de Britse generaals, maar dat 
was het dan ook zo ongeveer»al-
les. De leidende kringen in Brussel 
voelden zich politiek veel meer 
verfcionden met Frankrijk en met 
Engeland dan met Duitsland en 
hun beleid vormde daarvan de 
weerspiegeling. 
Daarbij aansluitend is het artikel 
van de h. Vanwelkenhuyzen even
eens zeer interessant waar hij het 
heeft over de waarschuwingen uit 
Berlijn in 1940. 
Dit nummer van het TVD staat 
trouwens bijna helemaal in het te
ken van de oorlog en de bewape
ning; De Duitse herbewapening 
1945-54 door Duco Hellema; de 
strijd om de Chinese Zee (Willy 
Van Damme) en «Over de moder
ne oorlog» door A.J.P. Taylor 
(MG). 
Leo Tindemans leidt het nummer 
in met een proeve tot portret van 
Gustav Stresemann, die 50 jaar 
geleden overleed. Hij was de op
volger van Ebert, de eerste presi
dent van de Duitse Republiek. En 
tevens een bewust naar de een
making van Europa strevend politi
cus. 

Abt 1.200 fr. postgiro 000-0015691-74 van 
De Nieuwe Pers met vermelding •Tijd
schrift voor Diplomatie». Los nummei 
120 f r alleen bij de uitgever. Zolalaan 31 • 
1030 Brussel. 
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Momenteel loopt In het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel 
een tentoonstell ing «Amerikaan
se schilderkunst 1920-f940" Uit 
die periode kan men slechts 
vaststellen dat de Amerikaanse 
beeldende kunst nog volop 
schatplichtig is aan de Westeu-
ropese kunst. Men ziet er niets 
nieuws, niets dat zich onder
scheidt van de stij l en het isme in 
het oude vaderland. Er zijn realis
ten, impressionisten, expressio
nisten, dadaïsten, kubisten en ab-
strakten. Pas na de tweede we
reldoorlog zal Amerika een eigen 
stem laten horen en wat meer is: 
zal Amerika geleidelijk de leiding 
nemen als kunstcentrum. New 
York zal Parijs onttronen, hoewel 
er sinds kort een tegengestelde 
evolutie aan de gang is met Pa
rijs en Londen als tegenpolen. 
In een uitvoerige inleiding in de 
catalogus gaat Peter Selz de 
kunstevolutie van de 20ste eeuw 
na en situeert hij de ontwikkeling 
van de Amerikaanse kunst in het 
grote geheel. Al gauw duikt de 
naam Stieglitz op, dé promotor 
van de moderne kunst in Ameri
ka, dat net als Europa gekonfron-
teerd wordt met progressist i-
sche impulsen en «aanvallen» 
om dan een tijdlang op een zelf
ingenomen konservatisme terug 
te vallen. 

Omstreeks 1920 viel de groep van 
de synchromisten uiteen Dat was 
de eerste groep Amenkaanse 
schilders die aansloten bij de nieu
we stromingen, doch waarvan 
sommigen later het abstrakte of 
het kubisme afzwoeren en weer fi
guratief begonnen te werken Ccfr 
Giorgio de Chirico, die zijn surrea
listisch werk verloochende en 
weer klassiek ging schilderen) 
Maar deze tijdelijke inzinking zou 
met blijven duren In 1925 opende 
Alfred Stieglitz zijn «The intimate 
gallery» Hij exposeerde er uitslui
tend Amerikaanse kunst Daar ko
men ettelijke voortreffelijke paysa-
gisten aan bod, meestal met een 
buitengewoon gevoel voor plaat
sen Anderen legden de nadruk op 
de soberheid en bekenen het land
schap als een stilleven Zij werden 
de precisionisten of immaculates» 
(onbevlekten) genoemd Weer an
deren gingen op in de observatie 
van de industrie Ze zijn feitelijk de 
voorlopers van het hyperrealisme 
met hun haarscherpe weergave 
en een bijna puriteinse onthech
ting Ze stonden onder de invloed 
van de fotografie van Stieglitz zelf 
en diens vnend Paul Strand Weer 
anderen gingen op zoek naar de 
«american way of life» en schilder
den de Bowery te New York, of 
het strandleven in de zomer 
(stranden boordevol mensen, die 
in hun bewegingsvnjheid verhin
derd worden) of nog beelden van 
mensen die aan de zelfkant van 
het leven staan Het is normaal dat 
deze observatie van de steden, tot 
kubistische en abstraherende 
schildenjen aanleiding gaf 

We zijn intussen de jaren 30 gena
derd en hier duikt de figuur op van 
Stuart Davis, abstrakt schilder, te-
oreticus, hoofd van de radikale Ar
tist's Unions en uitgever van «Art 
front» met kntieken van de Imker-
vleugel en nieuws uit de kunstwe
reld HIJ organizeerde anti-oorlogs-
manifestaties Hij werd echter ook 
aangevallen «als een jood van Ho
boken zonder kennis van of be
langstelling voor de Amenkaanse 
geschiedenis» en iemand «die nau
welijks geschikt kan geacht wor
den voor het leiderschap van een 
waarachtige Amenkaanse expres
sie» 

Hans Hoffmann is de derde figuur 
die meer dan gewone invloed op 
de kunst en haar beoefenaars uit
oefende Zijn kunstakademie leg
de vooral de nadruk op de indivi
dualiteit van de kunstenaar, waar
bij hij ook de geestelijke waarde 

American Art 1920-1940 

Klassiek landschap C1931) door Charles Sheeler, die er vooral naar streefde autentieke Amenkaanse kunst 
voort te brengen Hij was ook een talentvol fotograaf Zijn koel beredeneerde stijl leent zichi uitstekend aan zijn 

streven naar identifikatie met de beste produkten van de Amenkaanse kuituur 

De Amer i kaanse sch i l 
de rkuns t is in Wes t -Eu ro 
pa nog niet goed bekend . 
M e n c i teer t enke le na
men (bv. M a n Ray) en 
daar b l i j f t het b i j . S inds 
enkele jaren w o r d t een 
inspann ing gedaan, o m 
aan deze leemte iets te 
doen , doo r het in r i ch ten 
van ten toons te l l i ngen u i 
teraard. W e zagen reeds 
een u i tgebre ide re t ro-
spek t i eve van A m e r i 
kaanse nai 'even, van de 
k lass ieke sch i l de r kuns t 
en s p o r a d i s c h o o k reeds 
expos i t i es van op en p o p 
art, abs t rak ten en hyper -
rea l is ten. D i t laats te is 
t r o u w e n s van A m e r i k a 
naar W e s t - E u r o p a over 
gewaa id , hoewe l er reeds 
lang hyper rea l i s ten in 
Wes t -Eu ropa werken . Z e 
w e r d e n ech te r pas au sé-
neux genomen toen hun 
Amer i kaanse ko l lega 's 
hun in t rede deden op de 
Europese forum.. 

van de abstrakte kompositie on
derstreepte Vele jongeren verko
zen Hofmanns kunstakademie bo
ven de gevestigde Arts Student 
League, waar nochtans een Georg 
Grosz sinds 1933 doceerde 
Met zijn boek «System and Dialec
tics of Art» werd de Russische 
kunstenaar en intellektueel John 
Graham een nieuwe opmerkelijke 
figuur Volgens Graham is kunst 
een proces van abstrahering Een 
schilder abstraheert dnedimensio-
nele fenomenen op een tweedi-
mensioneel vlak Een hele genera
tie zou zich op deze uitspraak af
stemmen, ook omdat Graham een 
ware speurzin had voor jong en 
nieuw talent Toen hem in 1942 ge
vraagd werd voor de McMillan 
Gallery een tentoonstelling van ei
gentijdse kunst te organizeren 
stelde hij werken voor van Stuart 
Davis, de Kooning, Pollock, naast 
Picasso, Braque, Matisse en 
Rouault Volslagen onbekenden 
als David Smith en Willem de Koo
ning werden door Graham op ei
gen gezag uitgeroepen tot de bes
te beeldhouwer resp kunstschil
der in de Verenigde Staten i 
De nieuwe generatie werd ook be
ïnvloed — dat was onvermijdelijk 
— door de tweede wereldoorlog 
Dat bleek uit met minder dan de 
1500 werken die werden ingezon
den door de kunstenaars voor de 
tentoonstelling «Artists for Vic
tory» in het Metropolitan Museum 
of Art 
Dit was een gebeurtenis, die met 
belette dat de kunstenaars weinig 
vertrouwen in de toekomst had
den Het was met zozeer de strijd 
tussen de regionalisten, sociaal re
alisten en abstrakten dan wel de 
vrees voor de afzondenng 
Met en reeds voor de oorlog 
kwam ook een hele rij Europese 
kunstenaars naar Amenka, hoe
wel men er nauwkeurig voor zorg
de dat de Amenkaanse kunstschil
ders op voet van gelijkheid wer
den behandeld En nochtans droe
gen die meestal tijdelijke vluchte
lingen beroemde namen Grosz, 
Breton (de geestelijke vader van 
het surrealisme), Max Ernst, Mas-
son Seligmann, Fanguy, Léger, 
Mondnaan, Glarner, Lipchitz, Zad-
kine, en nog vele anderen Er werd 
hard gewerkt, er kwamen exposi
ties, tijdschriften, debatten, enz 
Van dit nieuwe oeuvre ging een 
gevoel van kracht uit, mede door 

de invloed van het existensialisme 
Willem de Kooning werd weldra 
beschouwd als chef van de zgn 
«Ecole de New York» 
Tot de voornaamste kunstenaars 
van deze eerste na-oorlogstijd be
hoort John Mans (1870-1953) die 
de eerste was om de industnele 
wereld pikturaal te vertolken ook 
al verloochende hij het landschap 
nooit Florine Stettheimer (door 
het groot publiek onbekend was 
o m als portrettiste werkzaam). 
Marsden Hartley (1877-1943) een 
onvermoeibaar globetrotter en 
zeer veranderlijk van stijl, Joseph 
Stella (1877-1946) schilder van so
lide, evenwichtige komposities, ge
ïnspireerd door de grootstad, Ar
thur Dove (1880-1946) een op de 
natuur afgestemd abstrakt die la
ter naar de figuratie terugkeerde, 
Edward Hopper (1892-1967) schil
der en etser, hij was de eerste 
schilder die de high way, symbool 

van mobiliteit in Amerika schilder
de en munt uit door de scherpe 
observatie van het dagelijks leven 
in de States — treffend zijn zijn 
werken met beelden van het hotel, 
het café, de bioskoop, enz , Char
les Demuth (1883-1935) wiens 
werk volgens Duchamp «een le
vende illustratie IS van de verdwij
ning van de Monroe-leer toege
past in de kunst», een oeuvre dat 
ook vaak een dubbelzinnige bete
kenis heeft, Charles Sheeler 
(1883-1965), de entoesiaste schil
der van architekturale en indus
tnele motieven en tijdelijk ab
strakt, Georgia O'Keefe (1887) 
ongineel en monumentaal. Mark 
Toöey (1890-1976) abstrakt maar 
ook figuratief, Stuart Davis (1894-
1965) een kolonst bij uitstek, soms 
kalligrafisch, Ivan Le Lorraine Al
bright (1897) «leerling» van de 
Vlaamse Primitieven, Reginald 
Marsh (1896-1954), de «portret-

tist» van het nacht- en amuse-
mentsleven, Ben Shahn (1896-
1969) sociaal geïnspireerd, Arshile 
Gorky (1904-1946) zeer begaafd 
surrealist, Willem de Kooning 
(1904) de leider van de avant-gar
de, expressionist, gekenmerkt 
door ironie Deze te Rotterdam ge
boren inwijkeling was aanvankelijk 
werkzaam als huisschilder en tim
merman en IS ook «ambachtelijk» 
gebleven in zijn kunst, Burgoyne 
Diller (1906-1965) abstrakte die 
slechts laat erkenning verwierf 
(hard edge painting en minimalis
me), Morris Graves (1910) schil
der van subtiele doeken met bloe
men en sierdieren 
Daarmee zijn we rond in deze 
overzichtelijke expositie, met be
dacht met te veel zalen, maar net 
uitgebreid genoeg om een idee te 
krijgen van de betrokken periode 
Tot 30 december dagelijks. Ko
ningsstraat, Brussel (RC) 

„Waanderen ook de sfiZ/en werken am U" 

René Verbeeck overleden 
Dinsdag 13 november is te Mort-
sel de dichter en essayist René 
Verbeeck overleden. Hij was 75 
jaar. 

René Verbeeck was een van 
onze belangrijkste vertegen
woordigers van het vitalisme. 
Zijn naam zal alti jd verbonden 
blijven met de verheerli jking van 
de liefde tussen man en vrouw, 
het genieten van de vreugden 
van het leven. In de vooroorlogse 
bundels De minnaars, De dwaze 
bruid en Een huis voor Simone 
wordt dit vitalisme in rijke be
woordingen uitgestald. René Ver
beeck maakte zich vooral ver
dienstelijk door de promotie van 
nieuwe en jonge poëzie. De uit
gave De bladen van de poëzie 
leidde hij van 1937 tot 1944. 

In die periode gaf hij niet minder 
dan 70 bundels uit van dichters 
die later naam en faam zouden 
verwerven. Zi jn verdiensten be
troffen niet alleen het uitgeven 

van de bundels maar van sommi
ge zelfs het drukwerk op een 
handpers ergens in een kelder-
tje... 

Het oorlogsgeweld maakte zo'n 
indruk op Verbeeck dat zijn le-
veVisblijheid van dan af plaats 
maakt voor diepzinnige beden
kingen die daarom niet minder 
mooi zijn. Uit die periode stamt 
de mooie tekst De groote stille 
taak die begint met de gekende 
regel Vlaanderen, ook de stillen 
werken aan u... 

Tot 1964 schreef René Verbeeck 
— op enkele schaarse gedichten 
na — geen regel, wel over de 
poëzie van Marsman. 

Een jaar later verschijnt echter 
een dichtbundel die een tweede 
vitalisme inluidt: De zomer staat 
hoog en rijp. Vervolgens ver
schijnen nog Het uur van de 
wesp. De zalige knoop van man 
en vrouw en de Liedjes voor Sa-
rai. 

In 1974 kreeg de dichter voor zijn 
werk de driejaarlijkse staatsprijs 
voor de poëzie. 
Maar ook de repressie is aan 
deze fijngevoelige man niet voor
bijgegaan. In 1944 werd Ver
beeck van kulturele kollaboratie 
beschuldigd, hij was tijdens de 
oorlog een ti jd lektor geweest 
voor uitgeverij Steenlandl. Als 
bezwaar werd het gedicht De 
groote stille taak aangevoerd... 
Het gedicht werd zelfs op de 
rechtbank voorgelezen en alhoe
wel Verbeecks verdediger kon 
bewijzen dat het van voor de oor
log dateerde moest hij 22 maan
den zitten, eerst in Merksplas en 
daarna in Breendonk» 
Vlaanderen verliest met René 
Verbeeck een fijngevoelige 
poëet, een volksverbonden kun
stenaar die zijn dichten ervoer 
als een diepere, verhevigde vorm 
van bestaan-. 

René Verbeeck werd verleden 
vrijdag te Hove ten grave gedra
gen. 
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• SYMPOSIUM - Adidas, de 
iedere sportl iefhebber welbe
kende sportartikelenfirma, or-
ganizeerde in Herzogenaurach 
bi | Neurenberg, een internatio
naal voetbalsymposium Zeven 
bondslrainers waren aanwezig 
Jupp Derwall (West-Duitsland), 
Ron Greenwood (Engeland), 
Frantisek Havranek (Tsjecho-
slovakije), Michel Hidalgo 
(Frankrijk) Mike Smith (Wales), 
Karl Stotz (Oostenri jk) en Jan 
Zwartkruis (Nederland) Verder 
waren er o m Berti Vogts, Hel
mut Schon en de legendarische 
Tsjechoslovaakse doelman Vik
tor Adidas organizeerde uiter
aard met publicitaire doelein
den Well icht daarom haalde het 
symposium de krantekoppen 
met De bondscoaches wedi j
verden anders ook nu met in 
vindingri jkheid 
Toch willen we enkele opge
merkte uitspraken aanhalen 
Helmut Schon «Voetballers 
mogen het met voor het zeggen 
hebben Medezeggenschap is 
mets voor hen De coach is de 

i^pBlIl 

baas- Lachwekkende taal uit 
de mond van een man die stijf 
ging staan wanneer zijn ster
speler Franz Beckenbauer de 
spelersgroep de wet dikteerde 
Schon vond ook dat voetbal 
zich met in de maatschappij 
diende te integreren Isolering, 
eigen wetten, eigen terri torium 
Een verlichte eigenti jdse geest, 
die Schon Ook wanneer hij zich 
op het voetbaltechnische vlak 
waagde «Het kollektief moet 
primeren Individueel talent 
dient ondergeschikt te worden 
gemaakt» Pele, Cruyff, Rensen-
brink, Beckenbauer, Best wie 
kan daar nou wat mee aanvan
gen nietwaar He lmu t ' 
Michel Hidalgo «Techniek 
moet de basis bli jven van hel 
moderne voetbal Niet de kondi-
t ie» Zo horen we het graag 
Ron Greenwood 'Engelse 
voetballers vinden het normaal 
twee wedstrijden in een week te 
spelen Liever een wedstrijd 
dan een training Europacup
voetbal ervaren zij als een ver
ademing • 

Jan Zwartkruis -Johan Cruyff 
maakte het Nederlandse voet
bal geldbewust Hij is het 
schoolverbeeld geworden voor 
spelers die minder kapaciteiten 
hebben Hi/ heeft de geldspiraal 
omhoog aangezwengeld In zijn 
spoor IS door anderen veel geld 
geëist waardoor in ons land 
veel problemen zi/n ontstaan -
Frantisek Havranek -Toen 
onze amateurs Europees kam
pioen werden, hebben ze wel 
enig geld verdiend" Toe maar 
Mike Smith -M;yn spelers heb
ben nog geen enkel sportief 
sukses behaald Ze praten al
leen daar over Nooit over 
geld' Waarom zijn Britten toch 
zo ande rs ' 

• NAAR DE RECHTBANK -
Er dreigt serieuze heibel in de 
Belgische atletiekbond Omwil 
le van het dekreet van 2 maart 
1977 over de subsidiering van 
landelijk georganizeerde sport
bonden ging de KBAB over tot 

de splitsing in twee taalvleu-
gels de VAL (de Vlaamse Atle
tiek Liga) en de LBFA (Ligue 
Beige Francophone d'Athletis-
me) De Brusselse atletiekklubs 
opteerden allen voor aanslui
ting bij de LBFA Daardoor kwa
men de aangesloten Vlaamstali-
ge atleten (ze zouden met zo'n 
vi j fhonderd zijn) in de kou te 
staan Zi j wensen nu aan te slui
ten bij de Vlaamse atletiekklub 
van Brussel (bezieler is Walter 
Van Rensbergen) wiens oprich
ting desti jds door staatssekre-
taris Vic Anciaux werd bepleit 
Zoals mocht verwacht worden 
verzetten de Franstalige Brus
selse klubs zich tegen deze 
overgangen Zodat de betrokke
nen besloten zich tot de recht
bank te wenden waar zij, zich 
beroepend op het statuut van 
de niet betaalde sportbeoefe
naar, vri jwel zeker in het gelijk 
zullen worden gesteld Enige 
vergeli jking met het geval Ver-
meersch gaat naar ons gevoe
len met op Want goede atleten 
zijn heus geen vetbetaalde bas
ketbalamateurs, nietwaar Hec
tor Vermeersch ' 

• ERNST EN K L A S S E - J a a r 
lijks richt Overi jse een tweetal 
wedstr i jden in met de beste 
Belgische veldri jders Vorige 
zondag zette men in de Drui-
venstreek de vijf besten van het 
aan gang zijnde seizoen tegen
over elkaar Op een zwaar mod
derig parkoers dreef klasse bo
ven Roland Liboton, eens we
reldkampioen bij de amateurs 
en door velen bekwaam geacht 
de (betere) voetsporen van een 
Ene De Vlaeminck te drukken 
reed naar een zekere overwin
ning toen hij in de laatste me
ters door Bertje Vermeiren 
werd voorbi jgestoken Liboton, 
die dit seizoen nog met veel 
presteerde maar well icht in ja
nuari — wanneer de kampioen
schappen verreden worden — 
naar zijn beste vorm zal 
groeien stak de arm al zegevie
rend in de hoogte toen Berl je 
Vermeiren hem nog kwam voor
bijsnellen Vermeiren een toon
beeld van ernst in het vak, won 
nadat hij zeker verslagen 
scheen te zijn Volharding was 
alti jd een van zijn betere kanten 
Zoiets kon in feite alleen een Li
boton overkomen De man heeft 
zoveel klasse dat hij geregeld 
door zijn eigen talenten verra
den wordt Hl) meet zijn moge
li jkheden geregeld «te breed
uit En zoals het hoort was Libo
ton woest op alles en iedereen 
na afloop van de wedstr i jd En 
zijn supporters niet minder 

• SLECHTS VIERDE - Ray
mond Ceulemans eindigde in 
het Europees kampioenschap 
kader 71/2 slechts vierde Hij 
moest de Fransman Connes-
son, de Nederlander Vultink en 
de Duitser Muller laten vooraf
gaan Een halve verrassing dus 
Meer met Want het kaderspel 
was nooit Raymonds sterkste 
zijde In het kaderspel worden 
de verschil len minder sterk af
geli jnd Zodat niemand onge
naakbaar bil jarten kan 
Met het verstr i jken van de jaren 
ziet het er overigens naar uit dat 
Ceulemans zich nog uitsluitend 
met het bandstoten en vooral 
het driebanden zal bezighou
den In die specialiteiten wil hij 
well icht nog enkele jaartjes de 
beste bli jven 

De korrektionele rechtbank 
van Hoei velde in de loop van 
de voorbije week een paar 
historische vonnissen. Voet
ballers van dit land werden 
strafrechtelijk veroordeeld 
omdat zij zich op de groene 
rechthoek hadden misdragen 
Inzonder voor Christian Sel-
lier, een speler van Faimes, 
was de rechtbank hard: twee 
maanden effektieve hechte

nis en 4.000 fr. boete omdat 
hij zich aan de scheidsrechter 
vergrepen had. Maar ook Joel 
Delforge van Couthuin kwam 
er niet goedkoop vanaf: één 
maand effektief en 4.000 fr. 
boete omdat hij een tegen
stander een slag in het aange
zicht verkocht. De klacht te
gen laatstgenoemde werd 
neergelegd door de ouders 
van de geslagen speler. 

Het gerecht 
bemoeit er zich mee! 

Door deze historische vonnissen 
mag gerust gesteld worden dat de 
«splendid isolation» waann de Bel
gische sportbonden, en inzonder 
de voetbalbond, zich altijd opslo
ten definitief werd doorbroken Ja
renlang stelden de sportbonden 
zichzelf buiten de maatschappij 
ZIJ leefden met eigen wetten en ei
gen rechtspraak De wederzijdse 
beïnvloeding van sport en maat
schappij werd doodgewoon ont
kend De escalatie van het geweld 
rond sportgebeurtenissen heeft 
het einde van dit «tijdperk» even
wel bespoedigd 

Eerst pakte het gerecht de doping 
aan Omdat de sportbonden op de 
groeiende problematiek onmoge
lijk alleen een antwoord konden 
vinden Nu gaat het gerecht het 
wangedrag van spelers en sup
porters beginnen vonnissen Ook 
hier bleven de sportbonden deer
lijk in gebreke Wij onderstreepten 
het reeds herhaaldelijk 

Voor de voetbalbond schept de 
nieuwe gang van zaken ongetwij
feld problemen De KBVB heeft er 
geen bezwaar tegen dat het ge
recht de gedragingen van suppor
ters aan strenge voorschriften on
derwerpt Het vergemakkelijkt de 
taak van de bond tegenover de 
klubs Want de voetbalbond vond 
nooit een passend antwoord op 
het recidivisme van bepaalde sup-
porterslegioenen Van kindsbeen 
af herinneren wij ons incidenten 
op Standard Luik Verder dan een 
geldboete ging de bond nooit 
(geldboete die dan nog in de 
bondskas terechtkwam O 
Omdat «gesloten deuren» (wel
licht het enig afdoend middel te
gen het inderdaad moeilijk te be
dwingen supportersgedrag) finan

cieel al te nadelig uitvallen voor 
bond en grote klubs Want in de 
lagere afdelingen werden de poor
ten wel gemakkelijker vergrendeld 
op zondagnamiddag Bovendien 
heeft de voetbalbond altijd gewei
gerd verbanden te leggen tussen 
het geweld op en naast het veld 
Voetballers die mekaar naar het 
leven staan irriteren snel de braaf
ste supportersziel De bond heeft 
desbetreffend dan ook zware na
latigheden begaan 
Een konkreet voorbeeld Ander-
lecht—Waregem van voor een 
paar jaar De wedstrijd verloopt 
kalm Rimpelloos zelfs Tot op een 
bepaald ogenblik Harry Haan zich 
zonder enige reden aan Herve De-
lesie — weer toevallig de balvaar-
digste speler van zijn ploeg — ver
grijpt Haan kwetst Delesie zwaar 
aan de knie De speler moet afge
voerd worden Maandenlang blijft 
hij van de voetbalvelden verwij
derd Haan heeft aan de bewuste 
overtreding zelfs geen gele kaart 
overgehouden Wij konden begrij
pen dat de scheidsrechter in be
doelde partij — WIJ waren oogge
tuige — met direkt door had wat 
er gebeurde De overtreding viel 
immers als een donderslag bij kla
re hemel Er bestond met de min
ste aanleiding toe Maar wij begre
pen nooit dat de bond nadien ver
zuimde Haan ter verantwoording 
te roepen Zelfs al werd tijdens de 
wedstrijd met repressief tegen 
hem opgetreden Dit voorbeeld 
kan vermenigvuldigd worden De 
namen hebben geen belang Maar 
nog altijd geeft het beschreven in
cident aanleiding tot spanningen 
op en rond het veld wanneer An-
derlecht en Waregem tegenover 
elkaar staan Is de bond hiervoor 
met rechtstreeks verantwoorde

lijk"? Hoeveel voetballers werden 
in de loop van jaren voortijdig in 
hun carnere gestopt door over
dreven stijdlust van tegenstan
ders Om het eens op een andere 
manier te zeggen"? 
De bond hoeft zich dus met te be
klagen Het IS haar leden nog altijd 
verboden een ander bondslid voor 
de rechtbank te dagen De bond 
wijst op de ongewone geaardheid 
van sportgebeurtenissen De 
sfeer van sportieve wedijver, de 
oplaaiende emoties de span
kracht Het kan met allemaal voor 
een burgerlijke rechtbank afgewo
gen en beoordeeld worden Bo
vendien vreest men dat gevoelens 
van sympatie (supporters om het 
doodgewoon te zeggen) bij bedie
naars van de openbare macht het 
vonnis zullen beïnvloeden Dat 
vrezen wij ook De veldwachter
supporter zal moeiteloos vaststel
len dat de speler van de thuis
ploeg werd aangetrapt door een 
bezoeker en met omgekeerd Wij 
vrezen inderdaad ook voor gekke, 
onoverzichtelijke situaties 
Maar van een vaststelling kunnen 
WIJ met weg de huidige bemoeie
nissen van gerechtelijke instanties 
zijn een rechtstreeks gevolg van 
de grenzeloze laksheid van de 
sportbonden die de verruwing van 
de topsport — en de logische af
straling daarvan naar de basis van 
de pyramide — hebben gedoogd 
uit (financieel) eigenbelang Het is 
dan ook te laat om te jammeren 
Wanneer de sport zichzelf decen
nia lang naast de maatschappij 
plaatst mag zij binnen die sport 
geen maatschappelijke normen 
(grof geldgewin roem, opgejaag
de prestatiednfü aanleggen of het 
loopt fataal uit de hand En het is 
uit de hand gelopen 
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Deurns VU-protest 
tegen schepen H. Todts 

ÏSilliSHIiHI 
In een mededeling aan het dageli jks 
bestuur van de Kulturele Raad van 
Deurne en in het plaatseli jk reklame-
blad «Deurne-Echo» geeft CVP-
schepen Todts zijn -visie» op de ge
schiedenis van de Arenaweide. 
Uit deze teksten bli jkt dat CVP-sche-
pen Todts de bevolking bewust bli j ft 
voorl iegen, onder andere wat hef 
standpunt van de Volksunie betreft. 
De Volksuniefraktie van de gemeen
teraad van Deurne wenst hiertegen 
met klem te protesteren. 

Het alternatief 

In het voorjaar van 1977 brengt de 
Volksunie het alternatief plan van de 
buurtbewoners in de gemeenteraad, 
het verschijnt uitgebreid in het lokale 
Volksunieblad «Trefpunt». 
Schepen Todts zegt dat de aktie 
slechts in beweging kwam in april 1979 
en dat het alternatief plan eerst op 
31 mei 1979 werd voorgesteld. Een 
eerste gat in het geheugen van sche
pen Todts? 

Het bibl ioteekfl l iaalt je 

In het voorjaar van 1978 verwees 
Volksunieraadslid Michel Martens 
naar de eisen van «Groen Deurne» en 
de petitie met duizenden handtekenin
gen tegen het Arenaprojekt. Schepen 
Todts liegt als hij zegt dat er geen 
woord hierover is gezegd. Het biblio
teekflliaaltje, waarvan toen sprake, ver
diende volgens de Volksunie wel een 
nieuw onderkomen, maar niet op de 
Arenawei, ook niet daar waar door de 
BSP-CVP-meerderheid sociale wonin
gen werden gepland. Verdraait sche
pen Todts de woorden van de Volks
unie of is er hier een tweede gat in zijn 
geheugen? 

D e groene zones in Deurne 

Wanneer schepen Todts verwijst naar 
de groene zones in Deurne, verzwijgt 
hij het eisenprogram van «Groen Deur
ne» verkondigd in de auto- en fietsen-
karavaan van juni 1977, waaraan de 
voltallige Volksuniefraktie deelnam. In 
het septembernummer van «Trefpunt» 
verwijst Volksunieraadslid Jan De 

STOP DE VOLKERENMOORD! 
Bovenstaande affiche is een uitgave van het Vlaams Koerdenkomitee. 
Ze is verkri jgbaar, aan de prijs van 50 f r , b i j : Niki Maes, Bredenakkerstraat 64, 
Destelbergen; Carta Brion, Kortr i jksesteenweg 16, Gent; Peter Oepaepe, Be-
rgwegel 80, Merelbeke en VNSU-Gent, Kazernestraat 13, Gent. 

Landtsheer naar de bedenkelijke hou
ding van de CVP-BSP-meerderheid: 
'BSP-millitanten richtten hun aandacht 
voornamelijk ten Noorden van het Ri
vierenhof... ook het schepenkollege 
heeft dit gedaan... de milieugroepen uit 
Deurne-Zuid kwamen zo bedrogen uit 
en moesten ontdekken dat alleen de 
Volksunie konsekwent voor héél 
Deurne opkwam... voor de bewoners 
van 't Fortje (de Arenawijk) en omlig
gende blijft de strijd verder gaan.» 
We schrijven: september 1977: Al
weer een gat in het geheugen van 
schepen Todts? 

Opschor t ing 

In de verschillende interpellaties van 
Volksunieraadslid Staf Hereygers 
vraagt de Volksunie opschorting van 
het Arenaprojekt, mede om BSP en 
CVP de gelegenheid te geven zich te 
bezinnen. Onder druk van BSP'er De-
queecker, CVP'er Todts en Wouters 
werd dit zelfs niet in overweging geno
men! 

O p de Arenameet ing 
Op de meeting van 7 september 1979 
op de Arenaweide hebben de heren 
schepenen alle gelegenheid gehad het 
standpunt van het gemeentebestuur 
te verdedigen. Zij vielen herhaaldelijk 
door de mand. Indien vooral de heer 
Todts hier werd uitgekafferd is dit niet 
de schuld van de aktiegroep. Hoe kan 
men anders reageren tegen politiekers 
die in het openbaar moeten toegeven 
dat ze er niets van kennen, die verkla
ren Vlaamsgezind te zijn en trouw lid 
van het Davidsfonds... 
Is het geheugen van schepen Todts zo 
erg aangetast dat hij niet meer wist 
omwille van welke zaak hij uitgenodigd 
was op de Arena? 

D e financiële 
verantwoordel i jkheid 

Als schepen Todts vraagt wie de 
verantwoordelijkheid voor de financië
le gevolgen van het opbergen van het 
Arenaprojekt moet dragen, is het ant
woord van de Volksunie duidelijk, 
zoals gesteld in de interpellatie van 
Volksunieraadslid Staf Hereygers. De 
kosten moeten gedragen worden door 
de beheerders van de S M Moderne 
Woning, in casu de heren Dequeecker 
en Todts. Het zijn zij die de schadever
goeding veroorzaken, in het volle be
sef hun beslissing buiten de gemeente
raad, in de S M Moderne Woning te ne
men op het moment dat de contestatie 
een hoogtepunt bereikte. 
De Volksuniefraktie is verheugd dat 
de aktie geen politieke kleur heeft en is 
steeds bij de akties betrokken ge
weest zonder er een partijpolitieke 
stempel op te drukken. 
De Volksuniefraktie blijft haar steun 
toekennen aan de akties voor het be
houd van de Arenaweide en neemt als 
politieke formatie het initiatief in de ge
meenteraad. 

De Volksuniefraktie van de 
gemeenteraad van Deurne 

Een spuiter vraagt ons waarom 
deze rubriek -weder-woord» heet 
terwij l er klaarbli jkeli jk nog geen 
woord Is gevallen!? Dit 
vr iendschappeli jk knip-oogje mag 
dan nogeens de gelegenheid zijn 
om, louter en alleen ten aanzien 
van het bestaan van onze part i j : de 
Volksunie, enige zaken duideli jk te 
stellen. 
Eerstens vormen we, van de 
Noordzee tot de Maas, een bonte 
bende van individuen die op hun 
vri jheid van handelen, om niet te 
zeggen op eigenzinnigheid gesteld 
zijn. Deze vorm van r i jkdom, maar 
ook van zwakheid, samenhouden 
vergt wederzi jds begrip, discipl ine, 
en niet In het minst gelegenheid 
om zich vrijelijk te uiten. 
Vervolgens zijn onze (partij-) 
strukturen (en we schri jven dit met 
alle respekt voor allerlei andere 
vormen van beïnvloeding en aktie) 
het enige doeltreffende wapen in 
de Vlaamsnationale 
ontvoogdingsstr i jd. Vanaf de 
kleinste VU-afdeling en hef 
eenvoudigste OCMW-l id tot en met 
het (op ons aandringen) opnieuw 
geïnstalleerde dageli jks bestuur, 
zou het besef moeten bestaan dat 
elke ketting zo sterk is als haar 

zwakste schakel en dat elkeen die 
het met Vlaanderens toekomst 
goed zegt te menen, zich meer dan 
tweemaal bedenken moet om deze 
struktuur ergens te ondergraven. 
Ten sloffe kunnen we het ons niet 
veroorloven tegenover een of 
ander aspekt van het 
maatschappeli jk gebeuren (in 
Vlaanderen of elders) de ogen te 
sluiten. Onze opdracht is er een 
die moet instaan voor het geheel 
van de menselijke verscheidenheid. 
We hopen dat in en rond de VU-
parti jraad, thans verri jkt met een 
aantal belangrijke advizerende 
kommissies, de beleving van deze 
drievoudige bekommernis haast 
permanent aan het woord mag 
komen. 
Onze taak is het dan alleen nog 
voor het weder-woord te zorgen 
daar waar eigenlijk evidente zaken 
soms vergeten zouden geraken en 
zeker ook daar waar een of ander 
in gebreke zou bli jven. Overigens, 
maar dat is hier al uit de doeken 
gedaan, wordt iedereen die het met 
de VU goed meent, gevraagd tot 
dit woord en weder-woord bij te 
dragen. Ons adres is: Volksunie
parti jraad, p/a Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Guido V A N I N 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 

1- Aalst (1) 636 10. Gent-Eekio (12) 115 
2. Kortrijk (2) 326 
3. Halle-Vilvoorde C5) 308 

4. Oostende-Veurne-Diks. (8) 300 
5. Roeselare-Tielt (2) 288 
6. Leuven (3) 277 
7. Antwerpen (7) 258 
8. leper (6) 210 
9. Mechelen (10) 143 

11. Hasselt (9) 93 
12. Turnhout (11) 88 
13. Tongeren-Maaseik (13) 55 
14. Dendermonde (14) 47 
15. Brussel (17) 45 
16. Brugge (15) 44 
17. Oudenaarde (16) 23 
18. Sint-Niklaas (18) 13 

TOP 20 
1. Jan Caudron, Aalst (1) 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk (3) 
3. Erik Vandewalle, Izegem (3) *^ 
4. Jef Vinex, Erps-Kvy/erps (2) Jf 
5. Jan De Roover, Antwerpen (5) 
6. Guldo Callaert, Opwijk (14) 
7. Jozef Allaert, Kortrijk (6) 
8. Lieve Favoreel-Craeynest (7) 
9. William Vandecauter, Hofstade (10) 

10. Daniël Provoost, Deurne (—) 
Veerie Thijssens, Ekeren (10) 

12, Achiel Goderis, Oostduinkerke (8) 
Roos Lernaut, Geluwe (8) 
Koen Van Meenen, Neusden (—) 

15. J. Balduck, Beveren-Waregem (—) 
VU-Hekelgem (10) 

17. VU-Londerzeel (13) 
18. Paul Cresens, Schaffen (14) 

Miei Vanlangendonck, St.-Kat-Waver (14) 
20. J. Verilnden, Boechout (—) 

504 
342 

ö*%»*-252 
IfiW.. 249 

192 
180 
132 
126 
120 
108 
108 
96 
96 
96 
84 
84 
78 
72 
72 
66 

Eruit getuimeld: Martin Covent, M.L. Van Hecke-Thiebaut, Willy 1 
Serpieters, VU-Hoeilaaart. 
Nieuwegezichten:DaniëlProvoost, Koen Van Meenen, J. Bal- 1 
duck, J. Veriinden. 
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Vlaamse 
soldatendienst 
Uit herhaalde kontakten met gewezen 
volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste is gebleken dat nog heel 
wat toekomstige soldaten de militie-
wetgeving onvoldoende begrijpen 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 vergaderingen die vnj en koste
loos toegankelijk zijn voor iedereen 
gaan door op 

Zaterdag 24 november in cafe De 
Kaai Otegemstraat 252 te Zwevegem 
om 17 u st ipt 
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 

Handelaars. 
. . . ze l fs tand igen (enz . ) 

v o o r u w publ ic i ta i re b o o d 
s c h a p In « W I J » n e e m k o n 
tak t met 

K a r e l S E V E R S ( onz e publ i 
c i te i tsman) 

0 2 / 2 1 9 . 4 9 . 3 0 . . . 

VU-VUJO-Oostduinkerke stelt voor 

WEST-VLAANDEREN 

Mb 
N O V E M B E R 
22 W A K K E N - D E N T E R G E M - M A R K E G E M - O E S E L G E M 

S p r e e k b e u r t d o o r p ro f dr Je f M a t o n , onde rvoo rz i t t e r van 
de part i j o m 20 uur in gas tho f «De Haan», D r e v e 1 te D e n -
t e r g e m ove r «Sociale en e k o n o m i s c h e aspek ten van d e 
V laamse beweg ing» 

23 G R O O T - D I K S M U I D E VU- ledenve rgade r i ng o m 20 uur 
in lokaal V laams Huis, I jzerlaan A g e n d a G e s p r e k ove r 
nat ionale en gemeente l i j ke pol i t ieke t oes tand Bespre 
k ing van o n t w e r p t e k s t e n van het k o m e n d e par t i j kongres 
Ops te l len van de a m e n d e m e n t e n 

23 O O S T K A M P - R U D D E R V O O R D E V U - l e d e n v e r g a d e n n g 
in het gemeente l i j k d o m e i n Va lckae r t zaal «De Schake l» 
o m 20 uur 

24 B R U G G E . Tradi t ioneel mosse lmaal vanaf 20 u 30 in 
Breyde lho f , Suvees t raa t 2 Initiatief van S V V laamse 

K lub 
24 P O P E R I N G E : VU-ba l in zaal «Palace», leperst raat , o m 20 u 

me t P o p e y e V o o r v e r k o o p 80 fr 
24 M A R K E : Dos fe l ku rsus ove r d e a fdehngswerk ing Z a t van 

9 u 30 to t 12 u 30 en van 14 u to t 17 u Z o n d a g van 
9 u 30 t o t 12 u 30 in d e bovenzaa l b ib l ioteek O n t m o e 
t ingscen t rum, Hel lestraat 

25 I Z E G E M Jaar l i jks S in te rk laas fees t o m 15 uur in zaal 
Mande ldae le , Eme lgemsep le in (met in zaal Spor t ie f , zoals 
aanvankel i jk vorz ien) 

28 A S S E B R O E K : In fo-avond o v e r he t s tedel i jk bele id opge
luisterd met de d ia -sonorama o v e r het «Daens isme te 
Brugge» O m 20 u 30 in de «Zeven to ren t jes» 

28 S I N T - K R U I S In fo-avond v o o r alle i nwone rs van d e deel 
g e m e e n t e D e V U - v e r k o z e n e n v e r w a c h t e n u in de «Zor-
ge» (oud-gemeentehu is ) o m 20 u 30 

30 A S S E B R O E K - B R U G G E - I n fove rgadenng ove r het ge
meentebe le id in zaal «Zeven to ren t jes» , t evens ve r ton ing 
van d ia- reeks ove r M i n n e b o en het Daens i sme te Brug
ge 

30 A A R S E L E - K A N E G E M St -N ik laas fees t v o o r alle leden 
en sympa t i zan ten o m 19 u 30 in de voetba l -kant ine van 
D o s k o - K a n e g e m Gezel l ig samenz i jn me t akko rdeon i s t 
de h D e n e w e t h T o m b o l a 

D E C E M B E R 
1 W A K K E N : S in te rk laas fees t v o o r k inde ren van aangeslo

ten leden van het Z i e k e n f o n d s W e s t f l a n d n a O m 17 u in 
zaal Ui lepanne, M a r k e g e m s t r a a t 

7 W A R E G E M 3de Vo lksun ie -avond fees t in cafe- res tau-
rant W e e k - e n d , Hols t raat 300 fr v o o r kon i jn o p V laamse 
w i jze me t daarna r i js t taart en v o o r d i e n u i teraard aper i t ief 
Inschr in het res taurant of bij een de r bes tuu rs leden 

8 S T - A N D R I E S - B R U G G E - Muz ikaa l ledenfees t o m 
20 u 30 in zaal Jage rsho f T o e g a n g 80 fr 

9 A L V E R I N G E M - «Super -Ex t rano-Show» A v o n d vo l ma
gie, h y p n o s e te lepat ische n u m m e r s enz in zaal «Het 
Vherhof» o m 20 uur Kaar ten 100 fr bij G V a n -
oversche lde , W e e g s c h e d e 21 te Leisele 0 5 8 - 2 9 9 7 1 0 

14 M I D D E L K E R K E G r o o t VU-mosse l f ees t met als sp reke r 
Jaak V a n d e M e u l e b r o u c k e , o m 20 u 30 in lokaal «Were -
Di» D e S m e t De Nayer laan 19 Inschn jven bij een de r be
s tuu rs leden 0 5 9 / 3 0 1 1 8 8 of 0 5 9 / 3 0 2 2 5 4 of 0 5 9 / 
3 0 2 5 2 5 

VU-VÜJO-Oostduinkerke doet een 
uniek aanbod aan alle afdelingen nl 
een dokumenlententoonstel l ing Met 
een keuze uit volgende tema's 
1914-1918: A k t i v i s m e 
en f r o n l b e w e g i n g 

Een geschiedkundige schets verlucht 
met dokumenten portretten tijdschrif
ten, bladen en originele fo tos Bijzon
dere aandacht wordt besteed aan de 
figuren als dr Borms, prof Daels 
Ward Hermans L Dofsel Alfons Van-
derperre Joe English en de gebr Van 
Raemdonck Hulde wordt gebracht 
aan de aktivisten, de leiders van de 
Frontbeweging de Houthakkers en de 
IJzersymbolen Deze tentoonstelling 
ging reeds door te Diksmuide n a v 
een 11-novembervienng van de 
Vlaamse Vnenden van de Westhoek 

H o n d e r d V l a a m s e f i g u r e n 
K o l l a b o r a t l e en r e p r e s s i e 
He t D a e n s i s m e te Aa l s t , 
B r u g g e en A n t w e r p e n 
V l a a m s e s t u d e n t e n b e w e g i n g 
vana f 1900 

Het toegangsgeld is uiteraard volledig 
voor uw eigen kasi Inlichtingen aan
vragen en voorwaarden VU-Oost 
duinkerke Albert l-laan te Oostduin-
kerke 

L e d e n b l a d 

«WIJ in Oostduinkerke» heeft een goe
de start genomen al zeggen we het 
zelf Nummer 1 en 2 wordt voer voor 
verzamelaars want alle 1000 nummers 
zijn van de hand 

De reakties bij de meeste leden en sy
mpatizanten waren positief en van ver
schillende zijden IS ons vaste of losse 
medewerking toegezegd 

Inhoudelijk stond het blad op niveau 
doch de verpakking liet nog te wensen 
over Nummer 3 komt weldra van de 
pers Vnenden uit het arr en kaderle
den uit alle hoeken van Vlaanderen 
kunnen WIJ in Oostduinkerke ontvan
gen Gelieve naam en adres over te 
maken aan Luk Vanmassenhove, Vrij 
heidstraat 11, Oostduinkerke Gelieve 
echter vooraf 150 fr administratiekos

ten over te maken op rek van VU-
Oostduinkerke nr 001-0754846-68 
D i e n s t b e t o o n 

Ons OCMW-l id Maurits Boucquez 
heeft zijn dienstbetoon op afspraak 
tel 058-31 1549 adres Konterdijk 19, 
Wulpen 
Mevrouw Andre Cavijn-Delancker 
heeft haar dienstbetoon inzake het 
Ziekenfonds op volgend adres Dorp
straat 24 te Oostduinkerke en dit lede 
re dinsdagavond van 18 u 30 tot 19 u 
30 Mevrouw Cavijn stelt zich ten dien
ste van alle leden van de West om alle 
dokumenten en dokterbriefjes te be
handelen en ten huize uit te betalen zo
dat u gespaard blijft van kommer ver
plaatsingen en tijdverlies Geef haar 
uw vertrouwen en u zal in haar een 
vrouw vinden die met toewijding uw 
zaak ter harte neemt 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

m Vaste breedte van 280 m en 
variërend in lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst < I' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

De VU uit de paardevissersgemeente zet deze maand een groot
scheepse aktie in tegen het autowegenvignet 
BIJ deze doen wij een oproep tot alle afdelingen uit Vlaanderen om 
onze sticker massaal te verspreiden 
Deze zelfklevers kunnen besteld worden bij Gilbert Devriendt, Albert 
l-laan 76 8458 Oostduinkerke (tel 058-515700) 
Kostprijs 
vanaf 1 sticker tot en met 49 20 fr 
vanaf 50 stickers tot en met 99 15 fr 
vanaf 100 tot 10 fr 
Bankrekeningnummer 001-0754846-68 van VU-Oostduinkerke met 
vermelding autovignet 

Vic Anciaux sprak VU-kader toe te Izegem 
Begin deze maand kwam Vic Anciaux 
vergezeld van algemeen VU-sekreta-
ns Willy De Saeger de arrondissemen-
tele raad van Roeselare-Tielt toespre
ken te Izegem In een aandachtig be
luisterde toespraak toonde hij aan wel
ke punten hij als voorzitter in het 
Volksunieprogramma wil beklemto
nen Eerst en vooral natuurlijk het ver
wezenlijken van de Vlaamse Natie 

Maar niet minder belangrijk noemde hij 
het sociaal engagement van de volks-
nationalisten iedereen moet in onze 
maatschappij gelijke kansen krijgen 
Daarbij zullen een aantal voorrechten 
(bv te hoge pensioenen) dienen afge
schaft te worden Meer dan de andere 
partijen moeten volksnationalisten 
aandacht hebben voor het milieu en 
moet er in Vlaanderen een klimaat ko

men van respekt voor iedere levens
beschouwing 
Het was tevens aanleiding voor de V ü -
voorzitter om de plaatselijke VU-
werking beter te leren kennen Hij 
sprak zijn waardering uit voor het dy
namisme van de Izegemse VU-afde-
ling en in het biezonder voor het Ize
gemse VU-periodiek «Wij te Izegem 
Emelgem, Kachtem» 

üii^y 

VIC Anciaux bij het Izegemse VU-bestuur Zittend van links naar rechts Geert Bourgeois (voorzitter VU-fraktie 
in de gemeenteraad) Wiliy De Saeger (nationaal VU-sekretaris), Vic Anciaux (algemeen VU-voorzitter) Lode 
Van Biervliet (volksvertegenwoordiger uit Moorslede), Pieter Derieuw (provincieraadslid), Jacques Deroose 
(gemeenteraadslid) Rechtstaande van links naar rechts Jan Vandenberghe Palmer Dermaut Enk Vandewal-
le (gemeenteraadslid) Miei Bourgeois (lid OCMW), Guido Derieuw Marleen Rubens en Joris Verbeke (afde
lingsvoorzitter) 
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start nu met een unieke 

PROMOTIEVERKOOP 
LUXE HERENKOSTUUMS 

Gewoonte getrouw oresenteert 
SUCCES KLEDING MEYERS 
als grootste Belgische kostuumverkoper een volledig 
nieuwe winterkollektie herenkostuums. 
Naast de klassieke kollekties van de grootste 
wereldmerken brengt Succes Kleding Meyers 
een ongelooflijke promotieverkoop van drie 
prachtkostuums tegen die fameuze 
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VUJO's vredestocht 
Tussen twee regendagen in en onder 
een glimlachende zon stapten zondag 
11 november een honderdtal CVU)jon-
geren van Strombeek-Bever naar 
Humbeek (Nieuw-Gnmbergen) in een 
Tocht voor de Vrede Achter de span
doeken «Nooit meer oorlog», «Vrede 
door zelfbestuur» en «Vrede door am
nestie» volgden vele VUJO-vlaggen en 
vlaggen van «Volkeren zonder staat» 

Aan de monumenten van de vier 
NieuviT-Grimbergense deelgemeenten 
werden de slachtoffers van het oor

logsgeweld herdacht Deze vijfde Vre
destocht werd besloten met deelne
ming aan de VOS-meeting Met een 
diamontage «60 jaar VOS» werd een 
stuk geschiedenis van het Vlaams-nati-
onalisme gebracht Algemeen sekreta-
ris Guido Provoost hield daarna een 
vurige redevoering over het «Testa
ment van de fronters» Nooit meer oor
log - zelfbestuur Hij nep de jongeren 
met aandrang op de fakkel over te ne
men Het IS dan ook geen gemeen
plaats te stellen dat alle jongeren vol 
entoesiasme heengingen . 

Schepen L De Backer (VU) 

„Plaag w.e.-huisjes te Ternat 
moet ophouden!" 
TERNAT — Op zondag 4 november 
hielden de Volksuniejongeren van 
Ternat (en Halle-Vilvoorde) een 
-wegweekendhuisjeswandel ing- te
gen de ongebreidelde, ongekontro-
leerde en onwetteli jke inplanting van 
weekendhuisjes (caravans, barakken 
en ander fraais) in de buurt van Lie
dekerke-bos. Deze tweede verbl i jven 
zijn niet alleen milieuhinderli jk maar 
ook een faktor van verf ransing- Sym
bolisch werd een namaakcaravan in 
brand gestoken en op die plaats een 
eik geplant. De VU-jongeren voelen 
zich bij hun aktie gesteund door VU-
schepen Laurent De Backer die een 
BPA voor het bewuste gebied wi l la
ten opstelten waarin alle bestaande 
w.e.-huisjes die legaal werden opge
richt kunnen samengebracht worden. 

Het fenomeen van de tweede verblij
ven nam in het laatste tien jaar in om
vang toe en kreeerde een planologisch 
maar tevens een sociaal probleem Ge
meentebesturen hebben vroeger te 
veel door de vingers gekeken, hun op
volgers zitten nu met weinig fraaie toe
standen 
De ongebreidelde uitgroei kan slechts 
ingedijkt en opgevangen worden door 
een daadwerkelijke en kordate plano
logische aanpak 
BIJ zijn aanvang als schepen van ruim
telijke ordening en leefmilieu heeft 
schepen Laurent De Backer onmiddel
lijk alle met-vergunde weekendhuisjes, 
chalets, paviljoenen en stacaravans la
ten inventanzeren 
Uit dit onderzoek van de ingezamelde 
gegevens bleek dat zich verscheidene 
gevallen voordoen 
Een eerste reeks gevallen betreffen 
weekendverblijven die een flagrante 
aantasting betekenen van het land
schap en een inbreuk zijn op het ge
westplan 
Sommige van deze weekendhuisjes 
werden onlangs getroffen door de ruil
verkaveling 
Deze zullen dan ook uit oogpunt van 
landbouwbelang snel worden verwij
derd Anderen moeten bij middel van 
een gerechtelijke procedure uit het 

Ööf Un (0rnl|oorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dooren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag eesloten 

landschap worden weggewerkt 
Een tweede reeks gevallen situeren 
zich in groepsverband in een hetero
geen agrarisch gebied, doch vallen bui
ten de ruilverkavelingsgrenzen en da
teren van vóór 1962 
Voor deze weekendverblijven kunnen 
geen sankties worden toegepast ver
mits onder het stelsel van de besluit
wet van 2 december 1946 betreffende 
Stedebouw, de overtreding in algeme
ne regel een ogenblikkelijk misdrijf 
was 

Een derde reeks gevallen betreffen de 
weekendverblijven opgencht na 1962 
en die zich situeren in een verblijfsre-
kreatiezone aangeduid op het definitief 
gewestplan Halle-Vitvoorde-Asse 
Deze zijn met strafbaar maar uit milieu
overwegingen schadelijk 
De meest voor de hand liggende wijze 
waarop de ordening van deze rekrea-
tiegebieden kan geschieden, is bij mid
del van het opstellen van een Bijzon
der Plan van Aanleg. 
Schepen Laurent De Backer 
'Ik zal als schepen van Ruimtelijke Or
dening en Leefmilieu een voorstel 
doen aan het Kollege en aan de ge
meentelijke Kommissie van Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw om een der
gelijk BPA voor het rekreatiegebied. 
aangeduid op het gewestplan en gren
zend aan het Liedekerke-bos, te laten 
opmaken 

Het doel van dit plan zie ik dan ook als 
volgt 
Vooreerst dienen strenge ordenings-
modaliteiten voor de tietrokken zone 
te worden vastgesteld d w z de stede-
bouwkundige t>epalingen waaraan de 
verblijven en de infrastruktuur (wegen, 
buffergroen, openluchtspeelpleintjes 
ed) dienen te voldoen 
Vervolgens dient een juridische basis 
tot stand te worden gebracht voor de 
uiteindelijke administratieve regulanza-
tie voor elk weekendverblijf afzonder
lijk-
Het 18 door een BPA met onteigenings-
en herverkavelingsplan de gemeente 
Ternat mogelijk dat de gemeente Ter
nat de in hoofdzaak Franstalige Brus
selaars kan doen ophoepelen. 
De zone aangeduid op het gewestplan 
als verblijfsrekreatiezone is 12 ha 
groot en kan bijgevolg alle bestaande 
weekendhuisjes die reglementair wer
den opgericht herbergen 
Het is in dit verband dat de gemeente 
Ternat alle eigenaars afkomstig uit ei
gen gemeente en omringende zal uit
nodigen hun weekendhuisje naar deze 
bewuste zone over te brengen 
Schepen De Backer is verder van plan 
op een kordate manier elke poging tot 
oprichting van meer weekendverblij
ven, waar ook in zijn gemeente, te 
voorkomen 

Ook VUJO-Nieuw-
Kapelle-o./d.-Bos 
heeft zijn vlag 
Zaterdag 3 november hadden de 
Volksuniejongeren van Nieuw-Kapel-
len-o/d-Bos wel geteld één jaar 
werking achter de rug Dit werd ge
vierd met de overhandiging van de 
«VUJO-vlag», enkele toespraken en 
met te vergeten «de verrassing» 
Tegen de avond aan begon Kaat Ree
fers de festiviteiten met een 
welkomstwoord. Ze stelde de 18 
kernleden voor die altijd voor de 
VUJO hadden klaar gestaan en dit 
ook in de toekomst zullen doen, als 
het goed gaat, als het slecht gaat Ook 
lichtte ZIJ de aktiviteiten van het ver
jaarde werkjaar even toe 
Daarna viel «peter» Stephane Rum-
mens de eer te beurt de VUJO-vlag 
te overhandigen aan de vaandeldra
ger Dirk Calders, wat op ludieke wijze 
gebeurde 

(Inderdaad, deze vlag had zonder 
daglicht te zien, reeds een geschiede
nis achter de rug.) 
Hierna merkte arrondissementeel 
VUJO-ondervoorzitter Eddy Denaey-
er op, dat ook deze jonge kern reeds 
zijn steentje had bijgedragen tot het 
eigentijdse ideeengoed van V U J O 
Halle-Vilvoorde nl «de Republiek 
Vlaanderen» 
Verder ging Rom De Craen, als afge
vaardigde van het plaatselijk VU-be-
stuur, in op de geschiedenis van 
VUJO in het algemeen en van Halle-
Vilvoorde in het biezonder Hij wenste 
deze kern proficiat, ook voor het ge
presteerde werk Hieruit besloot hij 
dat V U en VUJO steeds bij elkaar 
steun moeten vinden 
Na dit meer ernstige gedeelte hapte 
elkeen graag toe op de «verrassing-
De «republikeinse verjaardagstaart», 
waarna men zich achteraf kon uit-
zwieren op een fuif die voor deze jon
ge kern in het wachtende werkjaar 
eindigde G. 

Jetse vrienden 
van Sint-Clara 
In de laatste Sint-Clarawijk, volledig af
gescheiden van de rest van de ge
meente, rijzen de 24 verdiepingenflats 
uit de grond Hier woont een vierde 
van de Jetse bevolking! 
Enkele Vlamingen hebben een vnen-
denkring in het leven geroepen, met de 
bedoeling de Vlamingen in deze wijk 
informatie te geven over het bewe-
gingsleven en de VU-werking. 
Inlichtingen bij Jan De Berlangeer. Ton-
netgaarde 5, te Brussel, 1090 (tel. 
47941 76) 

In memoriam 
Jozef Vermeylen 

BRABANT 

Op 6 november II. overleed dhr Jo
zef Vermeylen, oud-burgemeester 
van Haacht. 
Zi jn overl i jden betekent het spi j t ige 
verl ies van een str i jdend Vlaming. 
Zi jn overtuigingskracht en kennis 
van de Vlaamse Beweging waren 
g roo t Amnestie heeft Jef nooit ge
kregen. Wij schenken hem deze uit 
het diepste van ons hart! 
De redaktie van het weekblad «Wij» 
sluit zich graag aan bij het medele
ven in de rouw die de familie treft. 

y 
N O V E M B E R 

22 S C H E R P E N H E U V E L - Z I C H E M : O p e n b a r e g e m e e n t e 
raadsz i t t ing o m 20 uur In d e raadzaal van S c h e r p e n h e u -
vel. Inl M a r c e l G e m o e t s , 0 1 3 / 7 7 1 7 9 8 

22 L E U V E N : T D van V U J O - K U L o m 20 uur in de B l a u w e 
Schui t , V i s m a r k t 

G R I M B E R G E N : V U J O - w e r k v e r g a d e r i n g v o o r kers tba l 
me t dia's o v e r v redesbe tog ing . Vana f 19 u 30 in j eugd 
huis Poe t ree 

L I E D E K E R K E : G r o t e mosse l ke rm is me t f ne ten of b r o o d 
vanaf 17 uur in zaal «Mulhof , St . -Gabnelst raat . O o k o p 
2 5 / 1 1 van 11 u 30 to t 20 uur. 

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 

23 

24 

24 

D E C E M B E R 

1 H E V E R L E E : 6 d e VU-ba l in d e cafe tar ia van de Spor tha l 
vanaf 20 u. 30. D.J. M ike . T o e g a n g : 50 f r T o m b o l a m e 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 

GEMEENTE 
HEKELGEM 

Bericht 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen maakt be
kend: 

1. Een betrekking van tech
nisch ingenieur is te begeven 
bi] de Technische Dienst -
Openbare Werken der ge
meente Hekelgem. 

2. De aanwervmgsvoorwaar-
den hiertoe zijn vastgesteld 
als volgt: 
a) Belg zijn; 
b) Van onberispelijk gedrag 
zijn; 
c) Van de burgerlijke en poli
tieke rechten gemeten; 
d) Aan de dienstplichtwetten 
voldaan hebben voor de 
mannelijke kandidaten; 
e) Minstens 23 jaar zijn en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 1.12.1979. 
De prioriteitswetten van 
3.08.1919 en 27.05.1947 evenals 
de wetgeving betreffende het 
personeel in Afrika van 
21.05.1964 zijn van toepassing; 
fl Voldoen aan een be-
kwaamheidseksamen waar
van het p rogramma door de 
raad wordt vastgesteld. Om 
te slagen in gezegd eksamen 
dient de kandidaat 50 % van 
de punten te behalen in elk 
vak en 6 0 % van de pun ten 
over het geheel der af te leg
gen proeven; 
g) Lichamelijk g'eschikt be
vonden worden door een ge
neesheer door het schepen-
kollege aan te duiden; 
h) Houder zijn van een regel
matig uitgereikt diploma van 
technisch ingenieur. 

3. De kandidatuurstelling 
dient te omvatten: 
a) Een eigenhandig geschre
ven kandidatuurstelling; 
b) Een uittreksel uit geboor
teakte op zegel; 
c) Eventuele prioriteitsbewij-
zen; 
d) Een recent bewijs van 
goed gedrag en nationaliteit 
op zegel; 
e) Voor eensluidend af
schrift van diploma. 

4. De kandidatuurstellingen 
met de nodige stavingsstuk-
ken dienen per aangetekend 
schrijven, uiterlijk ter post af
gestempeld te zijn op 7 de
cember 1979 en gericht aan: 

Het kollege van burgemees
ter en schepenen van en te 
1790 Hekelgem. 

Namens het schepencollkege! 
O.B. de sekretaris, 

de burgemeester 

Adv. 393 

GEMEENTE 
HEKELGEM 

Bericht 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen maakt be
kend 
1. Een betrekking van bode-
telefonist(e) is te begeven bij 
de gemeenteadministratie. 

2. De aanwervingsvoorwaar-
den hiertoe zijn vastgesteld 
als volgt. 
a) Belg zijn; 
b) Van onberispelijk gedrag 
zijn; 
c) De burgerlijke en politieke 
rechten genieten, 
d) Aan de dienstplichtwetten 
voldaan hebben, 
e) Minstens 18 jaar oud zijn 
en de leeftijd van 35 jaar niet 
overschreden hebben op 
1.12.1979. De prioriteitswetten 
van 3.08.1919 en 27.05.1947 
evenals de wetgeving betref
fende het personeel in Afrika 
van 21.05.1964 zijn van toepas
sing; 
f) Voldoen aan een be-
kwaamheidseksamen waar
van het p rogramma door de 
raad wordt vastgesteld. Om 
te slagen in gezegd eksamen 
dient de kandidaat 50 % van 
de punten te behalen in elk 
vak en 60 % van de punten 
over het geheel der af te leg
gen proeven; 
g) Lichamelijk geschikt be
vonden worden door een ge
neesheer door het schepen-
kollege aan te duiden; 
h) Houder zijn van ten min
ste een getuigschrift van la
ger onderwijs Nederlands 
taalstelsel. 

3. De kandidatuurstelling 
dient te omvatten-
a) Een eigenhandig geschre
ven kandidatuurstelling; 
b) Een uittreksel uit de ge
boorteakte op zegel; 
c) Eventuele prioriteitsbewij
zen zoals bedoeld onder punt 
2 lit. e; 
d) Een recent bewijs van 
goed gedrag en nationaliteit 
op zegel; 
et Militiegetuigschrift voor 
de mannelijke kandidaten; 
f) Studiegetuigschrift. 

4. De kandidatuurstelling 
met de nodige stavingsstuk-
ken dient, per aangetekend 
schrijven, uiterlijk ter post af
gestempeld te zijn op 7 de
cember 1979 en gericht aan 
kollege van burgemeester en 
schepenen van en te 
1790 Hekelgem Aldus ge
daan te Hekelgem op 9 no
vember 1979 
Namens het schepenkollege, 
O.B. de sekretaris, 

De burgemeester. 

Adv. 393 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 23 TOT 29 

NOVEMBER 1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

The Rescuer^ 
Walt Disney 

Vnjdag - zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 

Jane Fonda, James Caan 
Comes a Horseman 

van Alan J Pakula 
Zondag - maandag - dinsdag 

woensdag 20 u 30 KT 
The Champ 

Franco Zeffirelli 
NIVWF Donderdag 20 u 30 

KNT 
I never 

promised you 
a rose garden 

van Anthony Page 

TIENEN 
Zondag 15 u KT 

Festival 
Woody Woodpecker 
Vrijdag - zaterdag 20 u 
zondag 17 u en 19 u 30 

Maandag - dinsdag - w/oensdaq 
20u30 KT 

The China Syndrome 
met Jane Fonda - Jack Lemmon 

Vrijdag - zaterdag 22 u 30 
Zondag 22 u KNT 

Up In Smoke 
met Cheeck & Chong 

NIVWF Donderdag 20 u 30 
KT 

De man uit marmer 
Andrzej Wajda 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u KT 

The Shaggy D.A. 
Walt Disney 

Vrijdag - zaterdag - zondag -
maanag - dinsdag 20 u 30 

KNT 
Andre Van den Heuvel 
Monique Van de Ven 

Dag Dokter 
van Ate De Jong 

Vrijdag - zaterdag 22 u 30 
Zondag 18 u 

Game of Death 
Bruce Lee 

NIVWF Woensdag 20 u 30 
KT 

De Man uit Marmer 
Andrzej Wajda 

LEUVEN 1 
19 u 30 KT 

Prova d'Orchestra 
Fedenco Fellini 

17 u - 23 u 45 KNT 
Diane Keaton 
Looking for 
Mr Goodbar 

van Richard Brooks 
Premiere België 
14 u - 20 u 45 

Siberiade 
van A Mikhalkov 

Kontchalovsky 

LEUVEN 2 
13u 30 KNT 

Maandag - dinsdag -
woensdag - donderdag 

Melina Mercouri - Ellen Burstyn 
Dream of Passion 

van Jules Dassin 
18 u KT 

Moonraker 
(ook 13 u 30 vrijdag -

zaterdag - zondag) 
20u 15 KNT 

Billtis 
David Hamilton 

15 u 45 en 22 u KNT 
Paul Newman - Robert Redford 

Robert Shaw 
The Sting 

van George Roy Hill 
24u 15 KNT 

The Nine Lives of 
Fritz The Cat 

verstandig sparen 
bij de NMKN 

Een deel van zijn inkomsten over
houden IS vandaag een hele prestatie 
't Zou dan ook spijtig zijn mocht u 
met de beste belegging zoeken voor 
uw spaargeld. Uw N.M.K.N.-agent 
kan u daarbij helpen. 

zeer rendabel uw geld uit
zetten, voor de looptijd die 
u best past. Dat is verstandig 
sparen bij de NMKN 
BIJ de N.M.K N. knjgteen klein be
drag evenveel aandacht als een grote 
belegging. Loop dus gerust eens langs 
bij uw N.M.K.N.-agent. Zeg hem 
hoeveel u wenst te plaatsen, wanneer 
u over de opbrengst wenst te beschik
ken, welk doel u hierbij nastreeft, 
kortom, geef hem alle inlichtingen die 
zullen toelaten voor u het meest ren
dabele spaarplan op te stellen. 

vele beiessingsmogelijk-
heden, de ervaring 
van uw NMKN-agent en de 
Staatswaarborg 
Uw N.M.K.N -agent zal u wijzen op 
de voordelen van kasbons, groei bons, 
kasbons met progressieve rentevoet, 
kapitalisatiebons, die hij u aanbiedt 
tegen interessante rentevoeten. Of op 
het rendement van de zicht- en ter
mijnrekeningen bij de N.M.K N. En 
op iedere frank die u bij de N.M.K N 
belegt, krijgt u de Staatswaarborg! 

t 

en om u het leven eenvou
diger te maken, biedt uw 
NMKN-agent u ook de bank-
service, die u van een belang
rijke financiële instelling als 
de NMKN mag verwachten 

1200 agenten tot uw dienst. 
Raadpleeg de Gouden Gids -
rubriek Banken. 

U kunt zich ook wenden tot: 
een agentschap van de Nationale 
Bank van België, de hoofdzetel en de 
agentschappen van de ASLK, de dis-
kontokantoren, de maatschappelijke 
zetel van de N.M.K.N. 

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 11919 
Maatschappelijke Zetel Waterloolaan 16-1000 Brussel - Tel 02/513 62 80 - HRB 2008 - PCR 000-0030500-42 

22 NOVEMBER 1979 WIJ I I 



WIJ in D€ l^OLK^Uhl^ 

OOST-VLAANDEREN 

N O V E M B E R 
23 G E N T B R U G G E Vier ing Ib- jar ig bes taan o m 20 uur in de 

gemeente l i j ke feestzaal Kerks t raa t Feest redenaar V ic A n -
ciaux K o s t e n maalt i jd CGentse wa te rzoo i 2 1 0 f r ) 

23 D E N D E R M O N D E - Gezel l ig samenz i jn v o o r leden en s y m -
pat izanten in res taurant «Den O m m e g a n c k » , G r o t e M a r k t 
O m 20 u Eregast H u g o Schi l tz Inschr i jven bij bes tuu r 

24 D E N D E R M O N D E A r r bal in zaal W i e z e h o f te W i e z e 
(Lebbeke ) 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 l O O f r 

D E C E M B E R 

1 B A A R D E G E M 4 d e dans fees t in V laamse K lub , paro
chiezaal O m 21 uur me t het M idn igh t Specia l O r k e s t 
Toegang 50 f r , t ombo la i nbegrepen 

2 S T - A M A N D S B E R G Jaar l i jks K laasfeest in zaal «Maca
co» A n t w e r p s e s t e e n w 119 On tspann ing en g e s c h e n 
ken voo r j ong en o u d - kof f ie tafe l , t e kenweds t r i j d Al le 
k inderen to t 10 jaar zi jn w e l k o m Inschr R H e r m a n 
G r o n d w e t l a a n 95 Organ iza t ie V U V U J O F V V , V V V G 

8 R U P E L M O N D E Sinterk laasbal van de A m e d e e V r u -
b r u g g e n k n n g zaal Sche lde land o m 20 u 30 me t d j Pri js 
200 fr v o o r een prach t ige pen teken ing van A m e d e e Ver 
b ruggen en 2 t oegangskaa r ten Kaar ten te ve rk r i j gen bij 
m e v r K o p p e n Temses t raa t 5 1 , te Rupe lmonde 

8 A A L S T V i e n n g 25 jaar Vo l ksun ie G r o o t a r rond issemen
teel dans fees t in de Keizershal len, Keizer l i jk plein O m 
21 u me t het o rkes t Ben C r a m e r en Samantha Eregas
ten 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 

Schoonaarde: 

Eindelijk samenvoeging 
van twee lagere scholen 
De vrije lagere meisjesschool met 
kleuterafdeling bestaat met meer als 
dusdanig Enkele weken voor de start 
van het nieuwe schooljaar werd ze op
genomen in het gemeentelijk lager on
derwijs Welke benaming men aan 
deze samensmelting ook geeft feit is 
dat het hier een belangrijke gebeurte
nis betreft, die met te vroeg komt en 
die zonder reserve positief dient be
oordeeld te worden De direkte aanlei
ding de financiële moeilijkheden bin
nen de vnje meisjesschool meer be
paald rond het leerlingenvervoer is 
slechts een van de redenen die deze 
samensmelting verantwoorden Er was 
het dubbel gebruik en dito onkosten 
van een aantal dingen met te verant
woorden in een gemeente met 2200 in
woners, waar geen enkel kind meer 
dan 2 km van de school woont Argu
menten van ideologische aard die door 
sommigen lange tijd werden opgewor
pen om een samenvoeging af te wij
zen, hadden geen enkele inhoud 

Wie schooldirekties en leerkrachten in 
Schoonaarde kent weet dat deze men
sen ideologisch allen op dezelfde golf
lengte zitten Bovendien en zeer be
langrijk kan het gemeentelijk onderwijs 
letterlijk en figuurlijk een schoolvoor
beeld zijn van echt pluralisme 

Om al deze redenen juichen wij dan 
ook deze fusie toe en wensen de 
«nieuwe» school» de grootst mogelijke 
bloei toe Het ouderkomitee dat pas 
een nieuwe start nam en mensen van 
goede wil bevat kan hieraan een grote 
bijdrage leveren op voorwaarde dat 
het bekwaam is en zich met laat ringe
loren 

Als gewezen gemeenteraadslid te 
Schoonaarde gedurende 12 jaar maak 
ik tenslotte volgende bedenkingen bij 
de nu hier gewijzigde schooltoestand 

Aanbevolen huizen 
Franssens Op t i ek -

S i lhouet te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 6575 

10 %vr.V.U. leden 
ObTUUMb VhblUNb BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tê  58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte Zelfklevende plakband en eti
ketten Houten drukletters '• Rekla-
nie-knle ' ' >. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na18u 4254642 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest^52, Antwerpen 

Tel 031-3U533 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 SCHEIDDE W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

L U K O S pv.b.a 

R i n g m a p p e n - d o k u m e n t h o u -

de r - p o c h e t t e n - s n e l h e c h -

te rs - o f f e r t e m a p p e n 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

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 14 02 

DE CRAEN ROt^ pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom 
Alle herstellingen 

sanitair 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Stri|tem 
Tel 054 33 37 56 

wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7. 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage pnjzen 

(Adv.87) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

N V Re in ig ingswerken 
P e e t e r m a n s 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief — 
sti|lmeubelen en modem 

I N T R A F O R M - E u r o p a m e u b e l 
T o r h o u t s t e e n w e g 519 

8400 O O S T E N D E 
Tel 059-803172 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

O n d e r h o u d 
g e b o u w e n 

e n restaurat ie 

Se lsae tens t raa t 28 
2220 W o m m e l g e m . 

Tel 031 / 5 3 95 30 e n 53 75 75 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

WIJ bouwen voor 
deur 

sleutel op de 
(Adv 24) 

Tien jaar geleden reeds deden wij her
haaldelijk in de raad voorstellen zowel 
voor de samenvoeging van de twee 
scholen als voor de oprichting van een 
ouderkomitee Wat de fusie betrof 
sprak men mij met tegen ook met bij de 
meerderheid die zelfs beloften deed 
maar geen enkele inspanning opbracht 
om ze in te lossen Een ouderkomitee 
werd toen met nodig geacht Een open 
vraag nu aan al de verantwoordelijken 
van toen zowel uit de schooldirekties 
als de toenmalige bestuursmeerder-
heid Waarom werd op dezelfde voor
stellen toen met ingehaakt en nu w e l ' 
Was de tijd toen nog met rijp"? Of zijn 
de betrokkenen intussen van mening 
veranderd ' Of zijn het met de voor
stellen zelf die tellen maar wel de poli
tieke kleur van degenen die ze d o e t ' 

Herman VAN DEN ABBEELE, 
gewezen gemeenteraadslid Schoonaarde 

Evaluatiedag zaterdag 1 nov. te Ninove 

„Halfweg gemeentebeleid-
evaluatie" 

inventanzatie der 

Na dne jaar polit ieke aktie in Groot-
Ninove li jkt het ons nuttig deze eva
luatiedag te organizeren om de kon-
krete realizaties en akties te bespre
ken en te evalueren, en ook om na te 
denken over het opmaken van een 
«dnejarenplan» ter voorbereiding 
van de verkiezingen in 1982 Het 
wordt alvast een dag die door geen 
enkel bestuursl id mag gemist wor
den en ook voor de leden interessant 
zal z i jn ' 
P r o g r a m m a 
• kennismaking 
verwachtingen 
• overzicht gemeenteraadswerking 
door Andre Baro en Georgette De Ke
gel 

Weekeinde 
in de Ardennen 
Dit eerste initiatief van het VU-arron-
dissement Dendermonde bracht vijf
entwintig VU-kaderleden en sympati-
zanten (ouders en kinderen) samen in 
het onooglijk kleine dorpje Bruly-de-
pêche onvoorstelbaar rustig gelegen 
in de bosrijke omgeving van Couvin en 
dit van woensdag 31 oktober in de 
vooravond tot zondag 4 november in 
de namiddag 
Gebeurden aankomst en vertrek in erg 
slecht weer dan viel het verblijf biezon-
der mee Er werden elke dag lange 
wandelingen gemaakt in een prachtig 
natuurdecor De gezellige avonden 
waren telkens veel te vlug voorbij en 
bij koken en afwassen werden nieuwe 
talenten ontdekt Iedereen was het er 
over eens deze initiatieven moeten 
herhaald worden Z o n verblijf waarbij 
eten en drinken voor het grootste deel 
door de deelnemers wordt meegeno
men IS trouwens ver van duur 

Herman Van Den Abbeele 

vu-Lede: 
Sociaal 
dienstbetoon 
Provincieraadslid en schepen van 
Lede Jules Hendenckx, houdt zich ter 
beschikking voor het helpen oplossen 
van uw problemen 
Elke eerste maandag van de maand 
1830-1900 in «De Oude Mol« Dorp 
Impe 1900-1930 in «Welcome Inn» 
Dorp Wanzele 1930-2000 in «Onder 
de Toren» Smetlede 
Elke tweede maandag van de maand 
van 1830-1900 in «Vlaanderen» bij 
mej Anna van de Velde Dorp Oorde-
gem van 19 00-19 30 in «De Lantaarn» 
Oordegemsestraat (Fabneksken) 
Vlierzele 

Elke derde maandag van de maand 
van 1900-19 30 in «Zanzibar» Dorp 
Erpe en van 19 30 20 00 in «Sparren 
hof» Gentsesteenweg Erondegem 
Elke maandag van 11 00-12 00 in «Gul
den Vlies» Esplanadeplein Aalst 
Elke woensdag van 14 00-1500 in het 
gemeentehuis in Lede 

• leefmilieu plaatselijke situatie
schets door Jan De Troyer 
• bespreking van de politieke 
werking in Ninove inhoudelijke aspek-
ten (standpunten voorstellen) 
• gezamenlijk middagmaal 
• uitgeven van een eigen streekblad 
onderzoeken van de mogelijkheden 
door algemeen sekretaris Willy De 
Saeger die de studiedag met ons 
doorbrengt, en Rik Haelterman 
• bespreking van de politieke 
werking in Ninove metodische aspek-
ten (fraktiewerking propaganda ) 
• pauze 
• samenvatting en besluitvorming 
«op naar 1982» voorstellen tot aktie 
• einde 
Plaats Lokaal «De Grote Ezel», Steen
weg naar Aalst 2 Ninove 
Aanvang van 9 u 30 tot 12 u 30 en 
van 14 tot 17 u 
Inschri jving bij de afdelingsvoorzit
ters of bij Rik Haelterman Kruisveld-
straat 78 Denderwindeke (054-
338687) 
Kursusbegeleider Mark De Jaeger 
stafmedewerker maatschappelijk wer
ker 

Merelbeke 
wil Vlaamse 
school te Komen 
In opdracht van het afdelingsbestuur 
plaatste ons gemeenteraadslid Paul 
De Belie volgende motie op de dagor 
de van de gemeenteraad 
De gemeenteraad van Merelbeke in 
zitting van 31 oktober 1979 

— IS bezorgd om de toenemende 
spanning tussen Vlamingen en Walen 
in de taalgrensgemeenten Komen en 
Voeren 

— betreurt dat de indruk gewekt 
wordt dat de taalwetgeving met in de
zelfde mate voor iedereen geldt 

— dringt er bij de regering op aan alles 
in het werk te stellen om onverwijld en 
onvoorwaardelijk in te gaan op de 
reghtmatige vraag tot oprichting van 
een Vlaamse school te Komen 

Paul De Belie legde er de nadruk op 
aat de matige toon van de motie het 
moest mogelijk maken dat alle partijen 
zich eensgezind achter deze tekst 
zouden scharen De CVP fraktieleider 
vroeg daarop een schorsing waarna 
hij verklaarde dat de CVP de motie 
niet zou goedkeuren omdat zij ver
trouwen stelde in de regering De Belie 
reageerde bitsig met te verwijzen naar 
het standpunt van het CVP-partijbe-
stuur dat zich met akkoord verklaarde 
met de beslissing van de regenng 
Toch stemde de CVP tegen de motie 
die niettemin werd goedgekeurd door 
de meerderheid van VU en CLM ( = 
PVV strekking) 

Een CVP er had de moed voor de 
stemming de zaal te verlaten de ande 
ren ondergingen het bevel van hun 
fraktievoorzitter met «de dood in het 
hart» zoals zij het achteraf lieten ver
staan 
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VU-Genk: aktief najaar! 
Zelfs buiten de verkiezingsperiode kan 
men in Genk met stilzitten Op maan
dag 26 november om 20 u 30 in Hotel 
Majestic Europalaan Genk worden de 
ontwerpteksten ter voorbereiding van 
het partijkongres van 15 december 
over «Het hernieuwd vertrouwen» 
eens onder de loep genomen Een tal
rijke opkomst zou de werkers van elke 
dag (of toch bijna elke dag) zeker 
deugd doen 
Ook meesterplakker Juul zal tegen 
het einde van de maand november zijn 
trouwe helpers nog eens nodig heb
ben Kwestie van ook op straat aanwe
zig te zijn 
In Genk gaat de liefde voor de V U mis

schien door de maag wie w e e t ' Daar
om ons eerste (en hopelijk met laatste) 
Mosselfeest op vrijdag 14 december 
om 20 u in zaal Albe Meeenheide 
Genk Het belooft een gezellig etentje 
te worden Zorg dat u erbij bent De 
prijs 225 fr twee pintjes inbegrepen 
kan zeker geen bezwaar zijn En voor 
wie geen liefhebber van mosselen is 

bestaat er nog keuze tussen half haan
tje of stoofvlees Wat wil je nog meer? 
Wel vooraf inschrijven bij Anita Wel-
lens-Purnal Hermesdijkstraat 28 3600 
Genk 
Aan een bal der mandatarissen op 
2 februari 1980 wordt nu reeds ge
dacht Houd deze datum al vriji Meer 
nieuws hierover later 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35 98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Hobokens St.-Maartensfeest overweldigend 
Zondagmorgen, 11 november daar 
reed hij, Sint-Maarten, op een ras
paard voorafgegaan door een opge
wekte fanfare «Kempenland» uit Nijlen, 
gevolgd door een bonte stoet van ver
klede kinderen met hierna de puike 
VNJ-schaar «Theo Van Hecke» En of 
we gezien werden in Hoboken i Sint-
Maarten strooide met gulle hand de 
snoepjes naar de meehollende kinde
ren op de voetpaden Op het Kiosk-
plein, waar verschillende jeugdvereni
gingen deelnamen aan een 111111-
aktie werd hij luidkeels toegejuicht 
door de grabbelende jeugd 
Terwijl de dorstige muzikanten in de 
«Nieuwe Spiegel» gelaafd werden, ver
zorgde de VNJ-leiding enkele leuke 
spelletjes in het plantsoen rondom de 
hoofdkerk Vandaar trok de bonte 
stoet naar het rusthuis «Hoge Beu
ken» Van ver reeds werden we ver
welkomd door wuivende zieken en 
verplegend personeel, van achter de 
ramen van het nabijgelegen zieken
huis 

Toen begon het feest pas' Onze klein
sten brachten alle dames een bloemet
je en de heren werden met sigaartjes 
bedacht Wat al stralende gezichten i 
't Was of de grootouders hun kleinkin
deren op bezoek kregen 
Op het gelijkvloers bezochten we de 
prachtige tentoonstelling met de tallo
ze beeldige handwerkjes, die de men
sen van het rusthuis in het kader van 

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. 

VU-Wommelgem 
dankt 
Onze dansavond van zaterdag 10 no
vember II werd opnieuw een sukses 
Veel volk goede tombola en gezellig 
Dank aan de aanwezigen, de vele be-
langloze helpers, en de vele prijzen-
schenkers voor onze tombola 
Volgende nummers werden uitgeloot 
voor de gratistombola -inkomkaarten» 
589 - 590 - 692 - 693 - 796 
Af te halen bij Henri Vande Weghe, 
Terhagelaan 8 

VU organizeert momenteel ook het 
hernieuwen der lidkaarten 1980 Alle 
leden mogen ons dus de eerstvolgen
de weken of maanden, naar wij hopen 
«Welkom» heten i 
En ons abonnementaantal op week
blad «WIJ» moet omhoog I VU-informa-
tie en onze afdeling ten bate 
Want met vergeten Alleen een sterke 
V U kan iets veranderen voor Vlaande
ren Ten voordele 

de bezigheidsterapie maakten Onder
tussen zong de derde leeftijd in het ca-
fetana onder begeleiding van de muzi
kanten de «Purperen Hei» en «Sane 
Mareis» 

Onze kleintjes beleefden op de eerste 
verdieping een heerlijk stuk poppen
kast, waarbij onze vrienden Geert en 
Sus «hun beste handje» voorzetten 
Na de voorstelling beloonde Sint-
Maarten de winnaar van de kleur- en 
tekenwedstrijd met mooie prijzen, 
waarna de sympatieke direkteur van 
het rusthuis, M Van Beneden, de kin
deren op een ijsje vergastte 

Met een daverende Vlaamse Leeuw 
namen we afscheid met de belofte vol
gend jaar opnieuw de week van de 
derde leeftijd op deze wijze in te zet
ten 
Ten slotte danken we langs deze weg 

allen die meewerkten aan deze suk-
sesvolle dag 

— Lowie en zijn dochter die ons 
stadsmussen, een echt paard ter be
schikking stelden 
— Geert en Sus voor de fijne pop-
penkastvoorstelling 
— De direkteur en het personeel van 
het rusthuis «Hoge Beuken» voor hun 
medewerking en de vnendelijke ont
vangst 
— De VNJ-schaar «Theo Van Hecke» 
voor hun stijlvolle tegenwoordigheid 
— En met in het minst de fanfare 
«Kempenland» uit Nijlen voor wie 
vnendendienst beslist geen ijdel 
woord isi 
Dit derde St-Maartensfeest groeide 
opnieuw uit tot een voltreffer waarop 
de Volksunie afdeling Hoboken, te
recht fier mag zijn 

Fonne CRICK 

vu-Meerhout blijft 
gedwongen verkaveling afwijzen 
De Volksunie-Meerhout in algemene 
vergadenng bijeen keurt de stilzwij
gende houding van het schepenkolle-
ge af en is met gelukkig met de opposi
tie die te weinig ijver aan de dag legt 
om de ruilverkaveling in zijn huidige 
procedure vooralsnog te verhinderen 
De afdeling protesteert met klem te
gen het onbeleefde stilzwijgen van de 
ruilverkavelingsdienst en het bevoeg
de ministerie en klaagt aan dat er door 
de overheid met in het minst op de uit
slag van het referendum gereageerd 
werd Daaruit blijkt dat men met demo-
kratische inspraak die er in de ruilver-
kavelingsprocedure met echt is, een 
loopje neemt zoals onlangs in Tessen-
derlo 

standhouden van de huidige gedwon
gen ruilverkavelingsprocedure te zijn 
en enkel een ruilverkaveling goedkeurt 
waar de procedure een open besluit
vorming en echte inspraak waarborgt 
en wanneer deze verkaveling tegelij
kertijd nuttig gewenst en zowel eko-
nomisch als ecologisch verdedigbaar 
IS 

Daarom zal de Volksunie bij uitblijven 
van enige reaktie van overheidswege 
zelf tot de overheid gaan of deze dit nu 
wil of met Een aktie in die zin zal dan 
ook met uitblijven 

De VU-afdeling geeft een hernieuwde 
opdracht aan senator Carlo Van Eisen 
een interpellatie hierover in de senaat 
te houden nadat het verzoek om een 
onderhoud telkens werd weggewuifd 
Ten slotte verklaart ze tegen het in-

m 
Juffrouw 23 jaar, in bezit van di
ploma H M O zoekt kantoorwerk 
in omgeving Antwerpen Lier, He-
rentals, Heist-op-den-Berg Be
schikt over rijbewijs Inlichtingen 
via Staf Driesen, Pand 22, 2270 
Herenthout Tel 014-511963 
( N I 52) 
— Weduwe uit Mechelen, met 
dne 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 

De prijt 5b 
van het goede 

Groenstraat 84, 2000 
Tel. 031/36.45.31. 

Open van 10 tot 19 u 

reke r 
meubel 

ANTWERPEN. 

30 Zondag 

Keizerstraat 2, 
02-582.22.22. 

TernaL 

en maandag gesloten 1 

Geen Bormslaan 
te Berchem! 
De VU-fraktie van de Antwerpse ge
meente Berchem stelde de gemeente
raad voor de Prins Boudewijnlaan in 
dr August Bormslaan te wijzigen Het 
omvangrijk voorstel van Ene Deleu en 
Dirk Van Gelder bevatte naast een uit
gebreide levensschets van dr Borms 
een verantwoording van de straat
naamwijziging Zo zegden ze o m -Se
dert enige tijd roept de benaming 
"Prins Boudewijnlaan- voor vele Ber-
chemnaren de pijnlijke herinnering op 
aan het feit dat het Staatshoofd onze 
Vlaamse Gemeenschap een politieke 
kaakslag toediende door zijn ontmoe
ting met de Waalse para-militaire terro
ristische bendeleider Happart 
Dat tevens het Staatshoofd naar wie 
hogervermelde straat genoemd werd 
nadat reeds 25 jaar lang beroep op 
hem gedaan wordt nog met de moed 
opgebracht heeft om vanuit zijn daar
toe bevoorrechte positie een oproep 
te doen om de haat in dit land weg te 
nemen door het verlenen van amnes
tie zodat ons land thans het enige ter 
wereld is waar deze daad van verzoe
ning nog met gesteld werd-
Na lang palaveren werd de VU-motie 
ter stemming gelegd Uitslag 2 ja. 
10 onthoudingen, 19 neen De onthou
ding van dr Goemans was een gele
genheid om na de stemming te verkla
ren dat volgens hem «de gemeente
raad van Berchem met waardig ge
noeg IS om over een bewust Vlaming 
en edel mens te spreken «Berchem 
zal het dus voorlopig nog zonder Dr 
Bormslaan moeten stellen spijtig i 

LIMBURG 

KflL€nD< 
N O V E M B E R 

22 

22 

23 

24 

24 

24 

27 

30 

N E U S D E N : G e s p r e k s a v o n d «Wat me t d e V U in kan ton 
Benngen?» O m 20 uur in zaal O u d e Kr ing 
B I L Z E N : Jaar l i jkse l edenve rgadenng o m 20 u 30 in «Fon
teint je» 

H E R K - D E - S T A D : V U J O - a v o n d me t Pierre Braban ts 
V l a a m s e Voe renaa r ove r d e toes tand in de V o e r O m 
20 uur in het klem zaalt je van ca fe Area , M a r k t 
H E R K - D E - S T A D . VU- leden fees t in zaal Reehof, S c h u -
len-Herk-de-Stad M o s s e l e n o f halve haan me t f r iet o f 
b r o o d naar k e u z e t egen 120 fr Inschr 0 1 3 / 5 5 2 4 0 7 
S T - T R U I D E N . Jaar l i jks afde l ingsbal in zaal «Club 27» te 
S c h u r h o v e n 

S C H U R H O V E N - Jaar l i jks afde l ingsbal in zaal «Club 27» 

H O E S E L T : Jaar l i jkse a lgemene l edenve rgadenng m ca fé 
A B C o m 20 u 30 

M I L L E N - V U - h e r f s t a v o n d f e e s t in C C Mi l len, georgan i -
zee rd d o o r afdel ing T o n g e r e n en Groo t -R iems t O m 20 

D E C E M B E R 

1 M A A S M E C H E L E N : S in terk laasba i me t Zw/ar te Piet 
(Je f A l b r e c h t s ) o m 20 uur in zaal J a g e r s b o r g 

14 E I G E N B I L Z E N Breuge l iaanse f ees tavond o m 20 uur in 
de gemeen tezaa l G a s t s p r e k e r a lgemeen voorz i t te r V ik 
Anc iaux Pri js 350 fr 

ANTWERPEN 

N O V E M B E R 

22 B O R G E R H O U T : D e b a t a v o n d me t v o l k s v e r t e g e n w o o r d i 
ge r H u g o Schi l tz ove r «Federal isme o f separa t isme, vr i j 
moed ige bedenk ingen» O m 20 u 30 in Res toho f Ter Lo, 
Noo rde rs inge l te B o r g e r h o u t 
Organ iza t ie Kon tak t k l ub 

R A N S T - A l g e m e n e V U - v e r g a d e n n g me t als sp reke r se
na to r H e k t o r D e B r u y n e o v e r «De Vo lksun ie o p nieuw/e 
benen» In het Gi ldenhuis, L ieve V r o u w s t r a a t 
W O M M E L G E M Dia- en f i lmavond ove r «Het land ach te r 
G o d s rug» Je f V a n Haesb roek en Frans Gor i s n e m e n 
ons m e e d o o r h e e n vakant ie land bij u i ts tek Joegos lav ië 
O m 20 uur in D e n K lauwaer t , Dass t raa t 23 O r g Vo lks 
k u n d e 

B O R G E R H O U T : VU- l edenve rgadenng o m 20 u 30 in de 
N i e u w e Carno t , Carno ts t raa t 60 te A n t w e r p e n S p r e k e r 
Wa l t e r Luy ten ove r «N ieuwe b e r o e n n g e n r o n d de Vo l ks -
g rens en de Staatsgrens» 

S C H E L L E : 2 d e VU-her fs tba l in zaal «In d ie mane». Prov in 
ciale s t e e n w e g O m 20 u 30 D isco J o z e f Inkom 80 fr 

24 W E S T E R L O : Afde l ingsba l in het Pa roch iecen t rum Boe-

renkn jg laan O m 20 u 30 me t het o r k e s t «De Castel lo 's» 
H O V E : F i lmavond «Voeren -Komen» o m 19 uur in zaal 
Reinaert , M o r t s e l s e s t e e n w e g 21 Toegang grat is O r g 
Vo lksun ie 

A N T W E R P E N - K w i s o p he t sekretanaat . W e t s t r a a t 12 

28 A N T W E R P E N (Arr . ) : specia le a r rond issemen ts raad o m 
20 u 30 in T re fpun t te D e u r n e In v e r b a n d m e t het k o n g r e s 

K E S S E L G e s p r e k s a v o n d r o n d het t ema V laams radika-
isme v ó ó r en na de oo r log S p r e k e r s W a r d H e r m a n s en 
Wa l te r L u y t e n In lokaal, Do rpss t raa t 65 A O r g Vo lks 
unie 

D E C E M B E R 

1 A N T W E R P E N (arr .) : 7de N a c h t van d e V n e n d s c h a p - A r 
rond issementee l bal in d e n ieuwe feestzaal «Alpheusdal» 
F Wi l l io ts t raat 22 te B e r c h e m O r k e s t The Sp ide rs In
k o m 1 2 0 f r 

2 B O R G E R H O U T : S in terk laas feest m zaal Pas, Ster l inger-
s t raat 80 Namiddag m e t poppenkas t , zang en geschenk 
A a n v a n g o m 14 u Inschr i jven bij bes tuurs leden 

2 Z A N D H O V E N : S in terk laas feest o m 14 u in zaal Vro l i j k 
België, D o r p , Pu lderbos Poppenkas t en bezoek van Sin
terk laas en Z w a r t e Piet Grat is t oegang Inschn jven bij be
s tuu rs leden 

2 Z A N D H O V E N : Sinterk laasbal m e t T ragedy Light a n d 
mus ic d isco s h o w Inkom 50 fr In zaal Vro l i jk België 

2 H U L S H O U T - S in terk laas feest o m 1 3 u 45 in de paro
chiezaal van Hulshout G e s c h e n k e n p a k k e t v o o r alle deel 
n e m e r s to t 12 jaar Inschr i jven bij bes tuurs leden Dee lne-
merspr i j s v o o r VU- leden 70 f r , v o o r n ie t -VU- leden 80 fr 
Poppenkas t , spel en zang Toegang grat is Leid ing en ani
mat ie m e v r o u w V e r d u y c k t 

7 W O M M E L G E M . V U J O - h e r b e r g - en andere spe len in 
D e n K lauwaer t , Dass t raa t 23 Vanaf 20 uur d a m m e n , 
topbi l jart , vogelpik, scrabb le , kaar ten enz Iedereen we l 
k o m 

23 

23 

23 

24 

25 

27 

30 
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JAN MEGGERS: 
MECHELEN - Jan Neggers heeft 
een boekje geschreven dat, zoals 
het in filmtaal zou heten, een 
wereldpremière Is. «Links-handig», 
uitgegeven door «De Sikkel» kan je 
inderdaad in geen vreemde taal 
vinden. Zelfs niet in Londen waar 
een kleine supermarkt floreert waar 
niets anders dan produkten voor 
linkshandigen tekoop is... 
Tot nog toe hebben de 
linkshandigen van bij ons zich vrij 
goed uit de slag getrokken. Ofwel 
overleefden ze de mokerslagen van 
de meester op school. Ofwel, en dat 
gebeurt wel vaker de jongste ti jd, 
trachten ze zo goed en zo kwaad 
als het kan dag-op-dag aan te tonen 
dat linkshandig niet meteen 
onhandig hoeft te betekenen. 
Hoewel, hoe slaag je er verdorie in 
om al die auteurs van 
woordenboeken tegen te spreken, 
want links blijft het synoniem van 
onhandig, stuntelig, tegendraads.» 
Alwaar dienen we over onze grenzen 
te kijken om een innoverend projekt 
te ontdekken waarbij dit keer de links
handigen baat vinden. Een minder
heidsgroep ? Zeg dat wel, het is naar 
verluidt een uitgemaakte zaak dat on-

zorgen aan het woord hoorde greep 
hij naar de telefoon om kontakt te krij
gen met die ene winkel in Nederland 
waar gerief voor linkshandigen ver
kocht wordt. En, zo'n verkoopscen
trum vind je dan ook vandaag in Me-
chelen. 

Jan Neggers: «Ik hoop dat mijn initia
tief uitgroeit tot veel meer dan een wm-
keltje In de brochure die ik met enkele 
vrienden heb gepubliceerd doen wij 
een oproep om een klub van linkshandi
gen te vormen Het is nog te vroeg om 
te zien of de reaktie van 1 miljoen land
genoten, of alleszins een paar honderd
duizenden Vlamingen, bemoedigend 
zal zijn om onze projekten verder uit te 
werken 
Maar je moet toch toegeven dat links
handigen beter verdienen dan vandaag 
het geval is» 
— In uw boekje schrijft U nogal wat 
persoonlijke handicaps (stotteren) en 
remmingen toe aan het onderdrukken 
van de linkshandigheid... 
Jan Neggers: «Dat is ook zo Vroeger 
werd linkshandigheid zo meteen onder
drukt, vanaf het eerste schooljaar Nu is 
er een kentenng ten goede, maar de 
problemen zijn nochtans gebleven 
Vooral vrees ik dat het probleem van 
linkshandigheid is gebleven doordat de 
betrokkenen zelf teveel moed moeten 

ÊÊ Linkshandig is niet onhandig ff 
geveer één op de tien landgenoten 
linkshandig is. Toen Jan Neggers ruim 
een jaar geleden op de Nederlandse 
televisie het programma 'Wie van de 
drie?' zag, en linkshandigen met hun 

opbrengen om op te tornen tegen de 
psychologische en praktische overlast 
die hen dag na dag wordt toebedeeld 
Ik kreeg hier als eerste klant een meisje 
van 12 jaar over de vloer dat maanden-

Als de arenden, 
door Jupiter gezonden-

in verband met l inkshandigheid bestaan nog heel wat misverstanden. 
Een aantal mensen denken nog steeds dat dit een verfoeil i jke ge
woonte is die met enige dwang gemakkelijk afgeleerd kan worden. 
De verschillende waarden die men aan links of rechts hecht, liggen 
diep geworteld, dit verschijnsel is immers reeds van in de oudheid be
kend. De bijbel is het zwaarst belast met uitspraken tegen «links», 
ook in religieuze legenden en verscheidene mytologieèn hechtte men 
veel belang aan dit verschijnsel. 
Rechts was het teken van het goede, de macht en het geluk. 
Links was het symbool van het kwade, de zwakheid en de tegenslag. 
Bi] voorbeeld 

Onze wereld is dan ook overheer
send rechts gericht 
Enkele voorbeelden uit het dage
lijks leven- het kruisteken maken, 
elkaar de hand geven, het protokol 
rondom het culinaire is volledig 
rechts gericht, de eedaflegging, 
postzegels worden in de rechter
hoek geplakt, enz 

— Als de arenden, door Jupiter ge
zonden, van rechts kwamen aange
vlogen, waren zij geluksdragers 
Kwamen ze van links, dan beteken
de dit ongeluk 
— In het laatste oordeel moesten 
de uitverkorenen rechts plaatsne
men, terwi/l de verdoemden aan de 
linkerzijde zaten. 

lang 's nachts niet kon slapen, enorm 
zenuwachtig rondliep, gewoon omdat 
men er op school met toe kwam haar te 
leren «overnaaien» Mijn vrouw heeft 
dat linkshandig meisje even bij de hand 
genomen en op een klem half uur tijd 
was het kind van haar handicap ver
lost » 

— Wat zijn de praktische problemen 
van linkshandigen? 

Jan Neggers: «Och er zijn er zoveel, 
haast teveel om op te noemen Merk
waardig IS evenwel dat er met zoveel in
strumenten dienen links-vervaardigd te 
worden om deze mensen zoals het 
hoort ten dienste te zijn 
Wel blijft het een enorm lastige zaak 
om zoveel sociale omstandigheden 
waarbij linkshandigen zich onhandig 
voelen aan te passen 

Het IS echt dringend nodig dat in het on
derwijs passende informatie wordt ge
geven (dat de leerkrachten zelf eerst 
terzake hun informatie inwinnen) om
trent de meetlatten, vulpennen, scha
ren, pollepels, doosopeners, aardappel
mesjes, boekjes, enzomeer die nu 
reeds voor linkshandigen voorradig 
ziin 

BIJ het leren schrijven van kinderen 
dient ook de schikking van het blad op 
tafel aangepast te worden 

Zo zijn er tientallen voorbeelden van 
aangepaste gewoontevorming voor 
linkshandigen 

— Het enige probleem is dan nog dat 
het gerief voor de linkshandigen te
recht komt bij de betrokkenen? 

Jan Neggers: «Er is nog wel een groot 
probleem van informatieverspreiding, 
maar dat is zeker met het belangrijkste 
probleem Immers, geef de linkshandi
gen (dus éen op de tien van onze 
medeburgers) alle instrumenten die zij 
nodig hebben om handig op te treden, 
dan nog blijft er het grote probleem van 
de sociale omgang Alleen al reeds bij 
het handjes-drukken moet de linkshan
dige een speciale inspanning doen om 
met op te vallen Zo kunnen we ook 
vaststellen dat het met mogelijk ge

maakt wordt voor een linkshandige om 
de postzegel op zijn brieven in de rech
terbovenhoek te olakken » 

Jan Neggers heeft brood gezien in de 
verkoop van artikels voor linkshandi
gen; zeg dat wel. Maar toch kreeg dit 
initiatief niet meteen de wind in de 
zeilen.. 

Jan Neggers: «Uiteraard is er tijd nodig 
voor de mensen om te ontdekken dat 
ze bij ons terecht kunnen Maar ook 
denk ik dat de linkshandigen nog teveel 
schroom hebben om mekaar in klub-
verband op te zoeken, want dan erken
nen ze zichzelf als een minderheid 
Maar tijd brengt raad Alvast heb ik de 
indruk dat de belangstelling van het on
derwijzend personeel alsmaar blijft stij
gen, traag maar zeker Ik hoop vooral 
dat ouders van linkshandige kinderen 
zich met langer ongelukkig voelen en 
hun kind in zijn anders-zijn de kansen 
geven waar het recht op heeft De 
sportlui Stevemers, Bjorn Borg en Gen-
to (Real Madrid) hebben keiharde suk-
sessen geboekt Richard Nixon is ook 
nog zo'n linkshandige 

Zo zie je maar wat voor een ravage er 
in onze scholen destijds werd aange-
ncht door linkshandigen hard op de vin
gers te tikken» 

(hds) 

(Voor de klub van linkshandigen kunnen ge
gadigden terecht bij Jan Neggers Keizer
straat 15 te 2800 Mechelen Tel 015/ 
2051 46) 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ t 4 22 NOVEMBER 1979 


