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joen dat een pornofilm opbrengt, kan 
de Vlaamse Staat nog eens een mil
joen taks heffen. Hoeveel miljard zou 
dat opbrengen? Het overwegen 
w/aard, zo menen wij. Beter dan een 
verbod, dat als gevolg zou fiebben dat 
de porno weer onder de toonbank ver
kocht zou worden, nu een zware be
lasting, die geld in het staatslaadje 
brengt, zodat andere belastingen kun
nen verminderd worden', en de zedelijk 
onkreukbaren een gunstiger leefkli
maat in Vlaanderen tegemoet gaan. 

J.G., Maasmechelen 

NIET NODIG 

Na het manifest van Hugo Schiltz 
wordt nu een pro VU-manifest door 
een zogenaamde basismilitantengroep 
aan de VU-kaderleden verspreid. Wat 
de bedoeling er ook mag van zijn, feit is 
dat dit de eendracht binnen de partij 
niet bevordert. Integendeel! Boven
dien wordt op een dubieuze manier 
handtekeningen geronseld, kwestie 
van het gelijk sterk te ondersteunen. 

Naar de inhoud van het pro VU-mani
fest toe, ben ik het volstrekt oneens 
met de uitdrukkelijke vraag van deze 
kleine kern intellektuelen om elke ope
ning naar het Vlaams Blok, in de kiem 
te smoren. Deze onverzettelijkheid en 
onverzoenbaarheid ten opzichte van 
een groot deel van deze mensen die, 
mede dank zij het onzalige Egmont-
pakt sterke twijfels hadden en een 
meer radikale, kompromisloze weg 
voorstonden, getuigt van weinig inzet 
en moed om de Vlaams-nationale ran
gen weer aaneen te sluiten. 

Ikzelf heb geen moeite om te geloven 
in de opdracht van de Volksunie als 
onmisbaar instrument om dichterbij 
ons doel te komen, namelijk een ver 
doorgedreven zelfbestuur. Laat ons 
evenwel over een aantal problemen 
vrij en openhartig, met respekt voor ie
ders mening, praten op de plaatsen 
waar het thuishoort, namelijk op de be-
stuurs- en arrondissementele vergade
ringen, in de partijraad en op het kon-
gres. 

M.S., Gentbrugge 

HET GELAG 
BETALEN 
Een zelfstandige moet nooit meer dan 
108.000 fr. betalen aan sociale bijdra
gen — hoeveel hij ook moge verdie
nen, al was het tientallen miljoenen. 
De bijdrage werd als volgt vastgesteld: 
13,5 % op het inkomen tot 500.000 fr. 
en daarbij 9,5 % op het inkomen tus
sen 500.000 en 850.000 fr. Op al wat hij 
meer verdient moet hij geen cent bij
drage betalen. Dat wil dus zeggen: 
Hoe meer een zelfstandige verdient, 
hoe minder hij moet betalen aan socia
le bijdragen. 

Maar daartegenover staat dat een zelf
standige altijd minstens 25.000 fr. per 
jaar moet betalen ook al heeft hij niets 
verdiend. Men veronderstelt nu een
maal dat een zelfstandige per jaar min
stens 170.000 fr. verdient en daarop, 
dus op dat fiktief inkomen, moet hij zijn 
deel betalen als de anderen. 
De zelfstandigen hebben het aan zich
zelf en aan hun middenstandsorgani-
zaties te wijten dat zij zulke plezierige 
bijdrageregeling hebben. De belangen
groepen van de zelfstandigen hebben 
een kwarteeuw geleden een gelijkaar
dige regeling als de werknemers ge
weigerd: dat was niet in hun belang. 
Tenminste: niet in het belang van de 
opperhoofden der belangengroepen 
die macht en aanzien hebben door hun 
groot inkomen. De gewone kleine zelf
standigen, die nochtans het gros uit
maken van deze groep, hebben zich in 
doekjes laten doen! 
En dan te bedenken dat een zelfstandi
ge die veertig jaar hard gewerkt heeft, 
en even zo veel jaren belastingen en 
sociale bijdragen betaald heeft, en ein-
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delijk aan zijn pensioen toe is, het fan
tastische bedrag van 11.000 fr. per 
maand ontvangt. 
Terwijl een jonge gast die pas de tech
nische school verlaten heeft, en drie 
maanden gewerkt heeft, mag gaan 
doppen en reeds 12.000 fr. opstrijkt! 
Maar hij heeft nog niets hoeven te be
talen. 
De eerste mjddenstandsorganizatle 
die deze stier van een probleem bij de 
horens pakt en de onrechtvaardigheid 
oplost, mag op mijn lidmaatschap reke
nen. Tot nu toe zijn de middenstand
sbonden slechts koffiekletskringen 
waar ik mij niet thuis voel. 

J.G., Maasmechelen 

PIJNLIJKE GEVOLGEN 
Dat frankofonen de Vlamingen graag 
allen over dezelfde kam scheren, door 
hen een neofascistisch etiketje te wil
len opspelden, pleit uiteraard niet voor 
hun onderscheidingsvermogen. 
Dat anderzijds van Vlaams-nationalisti
sche zijde nog steeds mensen kunnen 
dwepen met figuren als Staf de Clercq 
en Verschaeve, respektievelijk de poli
tieke en geestelijke leiders van het 
Vlaams-nationalisme in een zwarte pe
riode onzer geschiedenis, is mij al even 
onbegrijpelijk. 

Men kan persoonlijke sympatie en res
pekt opbrengen voor bijv. Staf de 
Clercq. Maar het moet voor Vlaams
nationalisten toch eens en voorgoed 
duidelijk zijn, dat deze man in hoofd
zaak verantwoordelijk is voor de poli
tieke kollaboratie met het nazisme, en 
de daaruitvloeiende zéér pijnlijke ge
volgen voor de Vlaams-nationale be
weging en voor de vele kleine mensen 
die in hem geloofden en er nu nog de 
gevolgen van dragen. 
Dat was regelrecht verraad aan de de-
mokratische princiepen van de Front
partij en aan het pacifisme van de 
Vlaamse Beweging in haar leuze 
«Nooit meer oorlog». 
Of moeten wij de frankofonen in hun 
idiote overtuiging laten dat rechtmatige 
Vlaamse eisen een fascistische onder
toon hebben? 

L.L., Lembeek 

PRAVDA " 
Als enkele jongeren, waaronder ou
derdomsdeken van het arr. Antwerpen 
R. Decleir, een progressieve nota uit
geven is dat hun zaak. Maar als deze 
nota in het weekblad «Wij» op een 
sympatieke wijze wordt voorgesteld, is 
dit een duidelijk standpunt kiezen van 
de redaktie, waartegen ik wens te 
moeten protesteren. 
Nu, eindelijk de VU terug de goede 
richting inslaat, blijft de Pravda der par
tij tweedracht zaaien. Mijn gelukwen
sen mijne heren. 

V.P., Antwerpen 

GROENE PLUIM 
Een pluim voor «Wij»: de «groene blad
zijden» zijn echt voortreffelijk (van het 
eko-front, de artikels over de Arena
weide, Delaunois, de verbrandings
ovens, enz,..). 
Hopelijk valt op het komende V.U.-kon-
gres een even grote en konsekwente 
belangstelling waar te nemen voor het 
leefbaar houden van onze dorpen en 
steden, van heel ons Vlaamse land! 

V.G., Wilsele 

ONEERLIJK 

In verband met het BRT-programma 
rond de Vlaamse ontmoetingscentra, 
op zondag 18 november jl. graag vol
gende bedenkingen. 
Dat de BRT geen Vlaamse refleks uit
straalt is sinds lang geweten, maar dat 
bepaalde elementen zich bezighouden 
met oneerlijke konkurrentie, gaat mij te 
ver. 
Ikzelf baat sinds meer dan vijf jaar een 
Vlaamsgezind drankhuis uit, waar de 
leeuwevlag dag in dag uit aan de gevel 
wappert. Toch verkoos de program
ma-maker zijn tijd te spenderen aan 
een bepaald drankhuis waar Vlamin
gen letterlijk en figuurlijk in het aange
zicht gespuwd worden. Ik weet het, ik 
behoor niet tot het progressieve we
reldje dat in deze door ons betaalde 
staatsinstelling, zo vaak voorkomt. 

G.D„ Brussel 

PORNO-TAKS 
Een middel om aan inkomen te gera
ken vond ik in enkele buitenlandse pu-
blikaties. De Franse eerste-minister wil 
zware belastingen leggen op de win
sten van porno-uitgevers. De Zweed
se, Noorse, Deense parlementen be
spreken voorstellen om de porno-lek-
tuur en pornofilms zeer hoog te taxe
ren. Na een jarenlang oogluikend toela
ten van de gevolgen op zedelijk en 
sociaal gebied, wil men nu in plaats van 
een verbod, dat toch niets zou uithalen, 
een belasting invoeren. Wij staan voor 
een ongekende vloed van pornolek-
tuur en pornofilms, dit twijfelachtig en 
schadelijk volksvermaak, dat een 
weerzinwekkende aanslag is op de in
dividuele menselijke vrijheid. 
We hebben dus een goede tip voor 
onze Rika De Backer. Op elk porno
grafisch boek dat 100 fr. kost, moet de 
Vlaamse deelregenng nog eens 100 fr. 
belasting boven op doen. Op elk mil-

0€K€RC]e 
Repressie na 1944 
Graag zou ik mijn bibliografie om
trent «repressie en amnestie
verder uitbreiden. Gegevens om
trent «repressie als onderwerp 
van de kunst» worden in dank 
aanvaard (geen dagblad of tijd
schriftartikels). 
Wel : naam auteur, titel, uitgever, 
plaats en jaar, onderwerpen in li
teratuur, boeken, poëzie, toneel, 
(film?), plastische kunsten. 
Eventueel uitwisselen van gege
vens: J. Van Dooren, Moeistr. 28 
te 9830 St.-Martens-Latem. 

VI. bejaard echtpaar zoekt te hu
ren in Vl.-Brabant - streek Meise 
of Erps: benedenhuis, cv . -I-
badk. + garage, en zo mogelijk 
kl. tuin. Aan menselijke prijs. 
Schrijven bur. blad letters V.C. 
(N155) 

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

Afspraak R. Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47, 2520 Edegem 
(031/49.64.89). 

(Adv. 392) 

GEVRAAGD 
Vlaamse str i jdorganizat ie 
gevest igd te Brussel , zoekt 
voor Inmiddell i jke indienst
treding in het Bi jzonder Tij
del i jk Kader (plan-Spitaels) : 

— één steno-daktylograaf-
(afe) 
— één afgestudeerde, uni
versitair niveau of N U H O 
met opdracht dokumentat ie -
dienst uit te bouwen. 
Kandidaturen vóór 15 de
cember met curriculum in te 
zenden aan de redaktie -
weekb lad «WIJ», Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel . 

— Zoek dringend betrekking 
voor 22-jarige licentiate in de Ge
schiedenis (diploma RUG). Voor 
inlichtingen zich wenden: senator 
O. Van Ooteghem, Oud-Strij-
dersstraat 29 - 9219 Gentbrugge, 
tel. 091-3072.87. 

23-jarige jongeman, gehuwd, bur
gerlijk ingenieur, zoekt een be
trekking als burgerlijk, industrieel 
of technisch ingenieur. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, Oud-
Strijdersstraat 29, 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. 

VILLA TE HUUR - nieuwbouw te 
ERPS-KWERPS, Vilvoordebaan 
16. Oppervlakte 14,46 a. 
Grote hal, living m. o.h., 2 slaapka
mers, 1 badkamer, ruime garage 
voor 2 wagens, waskelder, cv . 
Zich wenden: PO ELS, 
Klapstr. 16, Erps- Kwerps. 
17.000 fr./m. Tel. 759.60.24. 

Gevraagd voor firma te Laken/ 
Brussel: 
1) computer-operateur 

S3-12 -I- S3-34 
2) programmeur id. 
Kandidaturen: de h. M. Vandyck, 
Beizegemstraat 47/B7, 1120 
Brussel. N i 56 

DOKTERS OP HET OORLOGSPAD 
15 jaar na ,,Valkenburg" hebben de medische troepen van dr. Wynen weer met staking 
gedreigd. Wat is geneeskunde ? Achtergronden en aanleidingen van een konflikt. Deze 
week in Knack. 

Verder, onder veel meer, vandaag In Knack 
De Islam. Een godsdienst in oorlog ? Verslag van de EG-top in Dublin / Zeebrugge-Antwer-
pen, hoe de kaarten liggen / BSP-vrouwen organizeren zich / Franstalige topbenoemingen 
op Defensie / Frans Verleyen in Quebec / En als waarzegger in de rubriek van Johan 
Anthierens : Ghislaine Clincke, de vrouw van onderzoeksrechter Guy Jespers : ,,Mijn man 
wiet teveel". 

WOENSDAG TE KOOP : 35 FR. MAGAZINE 
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De grote breuk? 
Wij vrezen ze niet! 

«Rien ne va plus». Het rad draai t en niemand 
weet, op welk nummer het zal stilhouden. De 
Belgische politiek is een niet te peilen gok
spel geworden. 
Er is de jongste maanden een tot voor kort 
nog onvoorstelbare versnelling ingetreden. 
Op de parti jbureaus wordt ernstig rekening 
gehouden niet alleen met een regeringskri-
sis, m a a r met kortweg de krisis van het regi
me. De buitenlandse ambassades te Brussel 
registreren nauwkeurig de schokken. De we
reld van de haute finance heeft zich neerge
legd bij een evolutie die onafwendbaar 
wordt geacht. Het Hof is in paniek en verme
nigvuldigt de onzichtbare bemoeiingen. 
Maar wat betekent het Hof nog, zoals zelfs 
van Rompuy reeds zegt? 
De vraag of de regering Martens de einde-
jaarsfeesten haal t is gesteld. Naast de com
munauta i re spanningen zijn er nog andere 
mogelijke breekpunten. Op korte termijn de 
zaak van de kernraketten. Op halflange ter
mijn de sociale beroering, de vrijdagstakin
gen en de algemene verslechtering van het 
sociaal-ekonomisch en het financieel kli
maat, onder meer ingevolge het opbergen 
van de versoberingswet in de koelkast. 
Maar vooraan en boven alles in deze laatste 
maand van de zeventiger jaren staan de 
communautaire spanningen. Wallonië 
dreigt en chanteert nu onverholen: als de ge
westvorming er niet onmiddellijk komt, ne

men we ze zelf. Waalse ministers des Ko-
nings zoals Dehousse en Urbain gaan de se
paratistische toer op. 
December staat bol van vervaldata. Op 10 
december vergadert de Waalse gewestelijke 
assemblee te Bergen. Er zijn krachten aan 
het werk om er een staten-generaal van de 
Waalse onafhankelijkheid van te maken. 
Als die kaap genomen wordt zonder fatale 
explosie, dan is er zes dagen later het CVP-
kongres. De teksten die aan dit Kongres 
voorgelegd worden, zijn van Vlaams stand
punt uit eerder minimaal. Ze veranderen bij
voorbeeld in wezen weinig aan de miljarden-
stroom n a a r Wallonië. Maar zelfs deze van 
Vlaams standpunt uit onbevredigende tek
sten kunnen niet anders dan op Waals ver
zet stuiten: een stap dichter bij de kortslui
ting. Als ooit de politieke geschiedenis van 
de 70-er jaren wordt geschreven, zal blijken 
hoe fataal de grondwetsherziening van 1970-
1971 is geweest, die de franstaligen de driele
dige gewestvorming voorspiegelde en die de 
frustraties tien jaar lang heeft opgedreven. 
Als Vlaams-nationalisten vrezen wij de ultie
me botsing niet. W êl integendeel hebben wij 
een kwarteeuw in de Volksunie — en voor 
velen onder ons nog tientallen jaren uit hun 
leven méér — gewerkt en gewroet om de uit
vaar t van het unitaire België te mogen bele
ven. 
Vlaanderen moet echter k laar zijn om thans 

de schok op te vangen. De huidige stroom
versnelling laat thans waarschijnlijk de fe
derale formule achter zich. Een konfederale 
formule — de statenbond — laat trouwens 
méér ruimte voor de autonomie, die wij zo 
groot mogelijk wensen. Vlaanderen moet in 
de grootst mogelijke eensgezindheid een 
taktiek en een strategie ontwikkelen die er 
op gericht zijn te beletten, dat Brussel in de 
francofonie kapseist. Het moet echter de 
chantage terzake niet vrezen, als het zich be
wust is van zijn werkelijke macht. 
Geen enkele Vlaamse partij kan zich op dit 
ogenblik veroorloven, ook maar één stap 
achteruit te zetten. De Vlaamse politieke we
reld moet vastgespijkerd worden op het ra-
dikalisme van dit moment, ook voor de toe
komst. Dit veronderstelt een ruim en alge
meen Vlaams overleg. De Vlaams-nationa
listen moeten, onderling zo eendrachtig mo
gelijk, daarbij de motor zijn. 
En omdat niets de mogelijkheid tot Vlaamse 
eensgezindheid in de weg mag staan is het 
op zeer korte termijn nodig dat de Vlaamse 
gemeenschap de Belgisch-nationale waar
borgen inzake onderwijs en kuituur, inzake 
de bescherming van de minderheden, ver
vangt door eigen Vlaamse waarborgen. Deze 
noodzakelijke stap tot onze definitieve be
vrijding is meteen de voorafbeelding van 
wat de Vlaamse staat morgen kan en moet 
zijn. tvo 

Ziekenzorg gezond moleen 

HET KAN BEST ZONDER BRUSSELSE WYNEN 

21 december: een zoveelste 
kwellende vervaldatum voor de 
regering-Martens. Tenminste, 
Indien de huidige regerings
ploeg Intussen geen andere 
fatale speldeprikken heeft 
gekregen van zeg maar de 
kernkop-affaire. 
De artsenfederatie van de 
Brusselse franstalige dokter 
André Wynen heeft hoe dan 
ook een zorgenstaking voor 
onbepaalde ti jd In het 
vooruitzicht gesteld. Het doet 
terugdenken aan de zogeheten 
Valkenburgvlucht van '64. 
Evenwel Is het nu zo dat lang 
niet het overgrote deel van de 
geneesheren van oordeel Is dat 
er een goede reden Is om de 
zieke maatschappij aan haar lot 
over te laten, In afwachting van 
het inwill igen door de overheid 
van nieuwe voorrechten voor 
de stakende artsen. Getuige 
daarvan Is alleszins het feit dat 
de regering er In geslaagd Is 
om, ondanks dwarsligger 
Wynen, toch twee werkgroepen 
samen te stellen die allereerst 
op korte termijn een plan 
moeten uitdokteren om in de 
sociale zekerheid 17 miljard te 
besparen, en uiteindelijk op een 
Iets langer termijn de sociale 
zekerheid drastisch te saneren. 
Eens te meer is er optimisme dat 
dit nieuwe soort sociaal overleg 
(tussen vertegenv\/Qordigers van 
de vakbonden, de werkgevers, de 
dokters, en de ziekenfondsen) 
toch nog opbouwend verloopt en 
in een suksesnjke onderneming 
eindigt De artsenfederatie van 

dokter De Brabanter heeft haar 
medewerking toegezegd 
Dokter Wynen daarentegen heeft 
zich het recht toegeëigend de syn-
dikaten af te wijzen als geldige so
ciale gesprekspartner, en hij stelt 
bovendien zeer arrogant dat ver
dere onderhandelingen uit den 
boze zijn zolang al zijn eisen niet 
ingewilligd zijn, namelijk die ele
menten uit de versobenngswet te 
halen die ook aan het geneeshe-
renkorps een inspanning vragen 
om de ziekenzorg en de gehele 
sociale zekerheid te genezen. 
Men kan bezwaarlijk kijken naast 
het feit dat met de toename van de 
medische snufjes in de voorbije ja
ren onze samenleving nauwelijks 
gezonder is geworden Wél is de 
ziekteverzekering danig verziekt 
Wie die vaststelling met als uit
gangspunt neemt zit verkeerd met 
saneringsmaatregelen 
Precies daarom is het een aange
name frisse wind die in zekere 
knngen van het artsenkorps be
gint op te steken Namelijk de 
vaststelling (met daaraan gekop
peld krachtige ingrepen) om de 
zogenaamde eerstelijnsgezond-
heidszorg te herwaarderen Er zijn 
fabuleuze cijfers omtrent de toe
name van de ziekenhuisbedden, 
de konsultatie in klinieken, het ge
bruik van peperdure medische ap
paratuur De medische vooruit
gang heeft wel in menig opzicht 
heil gebracht, maar tegelijkertijd al 
evenveel ziektefenomenen opge
roepen 

Om het lapidair te stellen wie keel-
pijn heeft, of rugpijn, doet er slecht 
aan meteen naar tien verschillen

de specialisten te lopen Zulks is 
met de jaren alsmaar teveel ge
beurd Men mag voor die slechte 
gang van zaken met alleen de pa
tient met de vinger wijzen, ook met 
alleen de dokters, de klinieken, de 
farmaceutische industne De ge
zondheidszorg IS verkeerd ge
groeid, scheefgegroeid 
De dure apparatuur dient wel met 
meteen op de schroothoop ge
gooid te worden, maar het gebruik 
ervan moet toch wel dnngend her
dacht worden Eens temeer is dit 
maar één voorbeeld 
Precies daarom doen de ge
sprekspartners van het nieuwe 
sociale overleg omtrent de hervor
ming van de ziekenzorg en de so
ciale zekerheid er goed aan even 
te kijken buiten het kader van de 
eisen van belangengroepen om 
voorrechten hoe dan ook te be
houden Tal van voorstellen die bij
voorbeeld de Wetenschappelijke 
Vereniging van Vlaamse Huisart
sen enkele weken terug formu
leerde getuigen van staatszin en 
kunnen gelden als goede bouw
stenen om uit de impasse te gera
ken Het IS natuurlijk wel de vraag 
of de syndikale groepenngen zulk 
nieuw geluid willen aanhoren, ten
zij ZIJ de saneringsvoorstellen kun
nen omtoveren tot hun belangen-
eisen 

De konfrontatie in de sociale ze
kerheid IS een test voor de ernst 
en de spoed waarmee de traditio
nele sociale belangengroepen al 
dan met uit de impasse wensen te 
geraken, en elk van hen de verso-
benng tot hun levenshouding ma
ken 
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de week van Gej 

FDF-oven 
goedgekeurd 
Na de CVP-Senaatsfraktie twee 
weken geleden is vonge week 
ook de CVP-Kamerfraktie door 
de knieën gegaan in de zaak van 
de FDF-verbrandingsoven De 
Brusselse gewestbegroting, met 
daarin de eerste schijf van twee 
miljard voor de verbrandings
oven, werd goedgekeurd door 
de meerderheid, inbegrepen de 
CVP-fraktie Slechts een paar 
CVP-volksvertegenwoordigers 
stemden tegen en een zestal 
onthielden zich 

Daarmee staat het licht nu defini
tief op groen voor het megalo

maan monsterplan van het FDF 
een verbrandingsoven met een 
kapaciteit voor anderhalf miljoen 
inwoners, terwijl de Brusselse 
agglomeratie er met eens een 
miljoen telt 

Hoeveel van de miljardentrans-
aktie met de zonder aanbeste
ding aangeduide en door Frans 
kapitaal gekontroleerde bouwfir
ma uiteindelijk zal terechtkomen 
in het FDF-verkiezingsfonds, 
blijft een open vraag 

Van waar 
de wind komt 
Vnj laat, maar desalniettemin vnj 
duidelijk hebben nu ook de CVP-

Jongeren zich uitgesproken te
gen het opslaan van atoomraket
ten in ons land 

Deze stellingname is des te be-
langnjker, omdat de CVP-Jonge-
ren nogal een goede neus heb
ben om uit te maken vanwaar de 
wind komt Hun vlugge bekenng 
— binnen de tijdsspanne van 
minder dan een half jaar — van 
neo-unitarisme naar ekonomisch 
federalisme had ook reeds meer 
te maken met hun gevoelige nat
te vinger dan met een diepgaan
de en weloverlegde overtuiging 

Hun stellingname tegen de 
atoomraketten is dus eigenlijk 
een goed teken het wijst erop, 
dat de kernwapens in Vlaande

ren op méér weerstand stuiten 
dan aanvankelijk viel vast te stel
len 

Komen: nog 
geen school 
Naar een wijs bijbels woord mag 
men nooit de avond pnjzen voor
aleer de dag voorbij is Wie zou 
menen dat, met het opnieuw in
dienen van de aanvraag voor 
een Vlaamse school te Komen 
door het vereiste aantal 
ouders, de kogel thans definitief 
door de Komense kerk is, zou 
wel eens bedrogen kunnen uit
komen 

Het Komens gemeentebestuur 
IS, onmiddellijk na ontvangst van 
de nieuwe aanvraag, begonnen 
met de geldigheid ervan in twijfel 
te trekken Dat is nog maar een 
begin Tegen dat de tijd voor het 
openen van de school volgend 
jaar in september zal aangebro
ken zijn, krijgt de Waalse terreur 
nog maandenlang de kans om 
het de Vlaamse aanvragers en 
hun kinderen moeilijk te maken 
Het schooljaar 1979-1980 gaat in 
ieder geval voorbij zonder 
Vlaams onderwijs te Komen En 
dit uitstel dreigt nog altijd neer te 
komen op definitief afstel 

Daarvoor blijven in de allereer
ste plaats de Vlaamse regerings
partijen verantwoordelijk 

Akelig beestje 
Toppunt van «150 jaar België» 
moet in 1980 de bootparade 
worden die van 7 juni tot 21 juli 
op de vaderlandse wateren zal 
te zien zijn 

Achttien aken zullen de Maas, 
het Albertkanaal en de Schelde 
bevaren Ze zullen aanlegen in 
de steden op de omloop, om de 
goede burgers te laten genieten 
van tricoloor vlagvertoon, vader
landse exposities, vuurwerk en 
kartonnen horens van over
vloed Negen aken zullen ieder 
een Belgische provincie voor
stellen, de negen overige verte
genwoordigen de evenveel lan
den van de Europese gemeen
schap 

Het grootste schip zal België zelf 
voorstellen Omdat dit dnjvend 
symbool van ons Koninknjk zo 
groot zal zijn dat het met onder 
de vaste bruggen door zal kun
nen, wordt het een geval met op
blaasbare versierselen 

Zo zal een grote blaas, verge
zeld van achttien aken, zorgen 
voor een wekenlang waterig en 
vaderlands circusvertoon 
Aken"? Uiteraard akelig België' 

Snelle evolutie 
Hoe snel de evolutie in Vlaande
ren gaat, kan praktisch iedere 
dag aan nieuwe feiten worden 
afgemeten 

Vorig weekeinde was er te Kort
rijk een zgn koncentratie van de 
Vlaamse Intergewestelijke van 
het ABVV vijfduizend militanten 
van de socialistische vakbond 
kwamen er bijeen in de hallen 
Debunne zal over dit sukses 
maar matig tevreden geweest 
zijn Want zijn Vlaamse tegen
hanger, sekretaris van de Vlaam
se Intergewestelijke Georges 
Derieuw, heeft van deze bijeen
komst duchtig gebruik gemaakt 
om zijn eigen profiel te verster
ken Het IS hem beslist met on
welgevallig dat hij in de wande
ling Steeds vaker «de Vlaamse 
Debunne» wordt genoemd 
Voor het eerst in de ABVV-ge-
schiedenis kwam er een heuse 
Vlaamse leeuwevlag op het po
dium Weliswaar nog voorzichtig 
geflankeerd door een provincia
le en gemeentelijke, maar toch 

ProVU binnen 
de partij 
ProVU heeft verleden vrijdag 
een perskonferentie gehouden, 
tijdens dewelke de bedoelingen 
van de groep duidelijk werden 
omschreven geen blokvorming 
in de VU of geen parallelle struk-
tuur, loyale werking binnen de 
partijkanalen En de bedoeling, 
de VU te maken tot de partijpoli
tieke vertaling van een breed 
maatschappelijk streven 
Deze perskonferentie was nood
zakelijk geworden, nadat een 
aantal bladen onder reuzengrote 
koppen het ProVU-manifest be
schreven hadden als de zoveel
ste rel in de VU, als een teken 
van verdeeldheid en dergelijke 
nonsens meer 

Het IS trouwens merkwaardig 
dat de kranten, die aanvankelijk 
de grote registers hadden open
getrokken over de verdeeldheid 
binnen de VU en die uitgepakt 
hadden met de zwaarste koppen 
over ProVU heel wat beschei
dener titels en minder plaats
ruimte besteed hebben aan de 
rechtzetting van vonge vrijdag 

De vogel Ferdinand 
Vic Anciaux heeft het vonge week. tijdens het debat over de FDF-verbrandingsoven, 
aan de stok gehad met de Kamervoorzitter Nothomb vond, dat Anciaux te lang aan 
het woord bleef Hij wilde de VU-voorzitter het zwijgen opleggen, maar kwam van een 
kale reis terug Hij dreigde even met een schorsing van de zitting, doch bond uiteinde
lijk dan toch maar in 

Als Kamervoorzitter is Nothomb een levensgroot probleem Zijn voorgangers in de 
presidentiele zetel waren doorgaans oude routiniers, die het voorzitterschap be
schouwden als een fin de carrière of als een bijkomende schnabbel 
Achiel Van Acker destijds was steevast aanwezig tijdens de zittingen Hij heerste als 
een konservatieve despoot Wanneer hij vond dat de spreekbeurten wat lang uitvie
len, dan liet hij heimelijk door het personeel de verwarming enkele graden hoger zet
ten De doorluchtige vertegenwoordigers des volks kregen het warm tijdens hun tus
senkomst begonnen hun wijsvinger onder de hemdskraag te steken en kortten hun 
tekst vanzelf in 

Dequae beleefde een fin de carrière door zijn tijd te verdelen tussen de Boerenbond, 
de raden van beheer waarin hij zetelde en de Kamer Achter zijn rug werd berekend 
dat de som van al die bezigheden zowat een half miljoen per maand moest bedragen 
Maar de Kamer kankerde er verder met over, omdat Dequae slechts met mondjes
maat aanwezig was en het halfrond dus slechts sporadisch teisterde 
Ook Leburton was weinig aanwezig en kweet zich, binnen de zittijd, kopieus van een 
groot aantal verplichtingen in zijn ziekenfonds 

Ferdinand Nothomb is eigenlijk vnj jong voor het presidentieel ambt Hij probeert er 
dan ook iets van te maken, maar botst bij deze wellicht goede bedoeling op zijn eigen 

schrokkerigheid Hij is in gans het Europa der Negen de enige die én Kamervoorzitter 
en lid van het Europees parlement is Om deze twee dingen te kunnen kombineren is 
hij bezig met het verwekken van een topzwaar presidentieel apparaat Hij heeft voor 
hand- en spankarweien in zijn onmiddellijke omgeving, een aantal extra-ambtenaren 
aangetrokken die stuk voor stuk kroonjuwelen zijn van de franstalige bourgeoisie Hij 
laat zijn Europees werk goeddeels opknappen door een sekretaris, die financieel ten 
laste valt van de Kamer 

HIJ heeft in het halfrond het presidentieel regime ingevoerd Dat hij de spreektijd be
knot zo^i hem wellicht minder kwalijk genomen worden, indien hij terzelfdertijd de 
voorzitterlijke uitgaven een beetje zou beknotten Maar daarover gaan in de wandel
gangen de wildste verhalen De Ardeense landjonker, die wel een titel maar met zo 
heel veel geld schijnt geërfd te hebben, voert een presidentiele stand waar met naast 
te kijken valt Hij is in een halfjaar al aan zijn derde ambtswagen toe En de inbouw van 
een radio-cassette-apparatuur in zijn auto moet uiteindelijk het met onaardig bedrag 
van iets meer dan vijftigduizend frank hebben gekost The rest zou Shakespeare zeg
gen, IS silence 

van de wieg tot aan het graf^ Bij de wieg van België stond er reeds een Nothomb 
baron Jean-Baptiste, lid van het Nationaal Kongres De huidige Nothomb, baron Ferdi
nand IS hoogstwaarschijnlijk de laatste voorzitter van het unitaire parlement Een kos
telijke vogel 

dio Genes 
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Wil Brussel zelf moord plegen? 
*? 

Hoeft het nog gezegd dat Brussel sedert 
een aantal jaren in steeds grotere mate 
dé struikelsteen geworden is bij elke re
geringsvorming en bij elke poging tot 
staatshervorming? Daarbij passen een 
aantal vaststell ingen en bedenkingen, 
die well icht niet nieuw zijn, maar die wij 
omwille van de duideli jkheid, toch nog 
even op een rijtje willen zetten. 

BIJ de totstandkoming van de Belgische 
staat was Brussel grotendeels een Vlaam
se stad. BIJ de eerste talentelling van 1846 
verklaarden nog meer dan 60 % van de in
woners Nederlandssprekend te zijn. In de 
voorsteden lag dit percentage zelfs veel 
hoger, aldus Anderlecht 89 %, Schaar
beek 70 % en Ukkel 94 %. 
Ondertussen is de situatie gekeerd ten 
gunste van de frankofonen. Een ontwikke
ling die vooral te wijten is aan abnormale, 
discriminerende toestanden 
Brussel IS geworden wat het nu is, omdat 
generaties lang tienduizenden Vlamingen 
verfranst en verbasterd werden door aller
lei omstandigheden zoals de sociaal-eko-
nomische druk, het ontbreken van vol
doende nederlandstalig onderwijs, de aan
wezigheid van haast uitsluitend franstalige 
overheidsdiensten en dergelijke meer. 
Deze vaststelling kan niet voldoende on
derlijnd worden, want het is al te gemakke
lijk voor de franstaligen zich op de huidige 
situatie te beroepen en van daaruit allerlei 
eisen te poneren. 

«Andere» Vlamingen 

Een tweede vaststelling betreft de huidige 
numerieke Vlaamse minderheid in Brussel. 
Het lijdt geen enkele twijfel dat Brussel 
nog een ruim percentage «andere» Vlamin
gen telt buiten de wellicht 15 tot 20 % Vla
mingen die zich bewust als Vlamingen ge
dragen, op Vlaamse lijsten stemmen en 
hun kinderen naar nederlandstalig onder
wijs sturen. 
Deze andere Vlamingen gedragen zich 
echter in een aantal gevallen niet meer als 
Vlamingen, integendeel betwisten ze soms 
hun Vlaming zijn. Dit doet evenwel geen 

afbreuk aan onze stelling, want het is dui
delijk dat bij een zo belangrijk probleem als 
Brussel, met enkel mag uitgegaan worden 
van de wensen van de betrokkenen, maar 
wel van de juiste feitelijke toedracht. 

Woordbreuk 
Bij de grondwetsherziening van 70-71 
dachten Eyskens en Cie het probleem 
Brussel definitief opgelost te hebben De 
Vlamingen gaven hun meerderheid op na
tionaal vlak prijs, in ruil daarvoor zou het 
Brussels agglomeratieraadskollege kwasi 
paritair samengesteld worden. 
Deze ruil is niet alleen fundamenteel ver
werpelijk, daarenboven is er nooit iets van 
in huis gekomen. Door het plaatsen van 
Vlaamse FDF'ers op de lijst, werd het 
waarborgsysteem voor de Brusselse Vla
mingen op losse schroeven gezet 
De gevolgen van deze woordbreuk van
wege de frankofonen het men tot op de 
dag van vandaag — zeven jaar lang — on
aangepast verder bestaan 
Sindsdien zit men in de knoop voor de uit
voering van de gewestvorming. Nochtans 
tekenen zich enige gegevens voor een op
lossing af 

Een eventuele Brusselse gewestelijke re
gering moet hoe dan ook kwasi paritair sa
mengesteld zijn. Daarvoor werd er in 70-71 
een meer dan hoge prijs betaald. 
Bovendien dringt zich een fusie van de ne
gentien gemeenten op. Voor de Brusselse 
bevolking zou dit een goede zaak zijn, 
voordeliger dan op vele andere plaatsen in 
het land, waar een fusie wel doorgevoerd 
werd zonder inspraak van de betrokke
nen. 
Deze oplossingen vinden geen genade bij 
de franstaligen. Zij zetten er alles op om de 
Vlamingen te Brussel in een minderheids
positie te maneuvreren, en wensen geens
zins het bestuur van het hoofdstedelijk ge
bied met de Vlamingen te delen. 
Schijnbaar zijn ze bereid een minimum aan 
waarborgen toe te kennen aan de Brussel
se Vlamingen, maar dan in ruil voor nieuwe 
bijkomende faciliteiten in het randgebied. 
Daarbij moet dan nog rekening gehouden 

worden met het gevaar dat van de te Brus
sel toegekende waarborgen, in de praktijk 
een deel niet zal verwezenlijkt worden 

Vlaams antwoord 
Wat moet het Vlaams antwoord op dit al
les zijn? 
De franstaligen hebben te Brussel de feite
lijke macht in handen en zijn in staat de 
Brusselse Vlamingen als chantagemiddel 
te gebruiken. Zij moeten dan evenwel we
ten dat hierdoor de bruggen met Vlaande
ren definitief opgeblazen worden en dat zij 
van Vlaamse zijde geen enkele tegemoet
koming — ook niet financieel — meer 
moeten verwachten. 

Ook mogen de frankofonen niet vergeten 
dat Vlaanderen jaarlijks zijn ekonomische 
positie sterker uitbouwt. Een verdere oor
log zou rond de agglomeratie niet alleen 
een taalgrens, maar stilaan ook een echte 
grens doen ontstaan. 

Zij moeten weten dat er een decentraliza-
tie komt, eerst van de openbare besturen, 
nadien onvermijdelijk van de privé-sektor. 
Op lange termijn zal dit Brussel herleiden 
tot een middelmatige provinciestad. 

Gezien de thans reeds rampzalige finan
ciële toestand van het hoofdstedelijk ge
bied, behoeft het geen betoog hoe de si
tuatie er in de toekomst zal uitzien indien 
de franstalige Brusselaars geen redelijke 
oplossing willen aanvaarden. 

Als nieuwste element in het dossier-Brus
sel dreigt momenteel de aanhechting van 
Brussel bij Wallonië. Daarbij kunnen wij al
leen maar vaststellen dat dit een zaak is die 
Brusselaars en Walen zelf zullen moeten 
uitvechten en waarbij van Vlaamse kant uit 
niet veel aan te doen valt. Behalve dan te 
waarschuwen voor de gevolgen! 

Wellicht zullen de verstandigsten onder de 
franstalige Brusselaars inzien dat een sa
mengaan met Wallonië, dat er evenmin 
schitterend voorstaat, voor Brussel aller
minst een goede oplossing betekent. 

Senator Bob Maes 

Bekentenis 
De plotse federale geloofsbelij
denis en de snelle bekering tot 
het ekonomisch federalisme van 
Ene Van Rompuy, voorzitter der 
CVP-Jongeren, heeft voor be
hoorlijke deining gezorgd in een 
deel van de pers. Er werden Van 
Rompuy zowaar separatistische 
bedoelingen in de schoenen ge
schoven. En dat nam hij niet. Niet 
waar, zegt Van Rompuy in een 
Vrije Tnbune van «De Nieuwe 
Gids». En letterlijk vervolgt hij: 
«Het misbaar dat door sommi
gen wordt gemaakt rondom het 

kongres van de CVP-Jongeren, 
doet nogal kunstmatig aan. Toen 
Hugo Schiltz enkele maanden na 
Egmont, in 1977, spreekbeurten 
hield over het ekonomisch fede
ralisme heeft niemand gezegd 
dat de toenmalige VU-voorziter 
een separatist was.» 
We onthouden hieruit vooral dat 
Van Rompuy er niet onderuit 
kan, het vaderschap van de eis 
voor ekonomisch federalisme 
aan de Volksunie te laten. 
Des te meer verheugen we ons 
in zijn vlugge — en niet helemaal 
onverdachte — bekering. 

Blanckaert kwaad 
Karel Blanckaert, voorzitter van 
de CVP-Kamerfraktie, heeft^ ich 
vorige week eventjes dik ge
maakt. Hij kon het niet verkrop
pen dat twee leden van zijn frak-
tie tegen de FDF-oven stemden 
en dat er een zestal zich onthiel
den. Karel Blanckaert be
schouwde dit als een vorm van 
majesteitsschennis. Hij dreigde 
een paar uur lang met zijn ont
slag als fraktieleider. 

Hij wordt echter door een vrij 
groot aantal leden van zijn fraktie 

De Volksuniejongeren en 
ook VU-leden nemen vol
gende zondag deel aan de 
betoging tegen de atoomra
ketten. Bijeenkomst om 14 u. 
in de Brusselse Vooruit
gangstraat (aan het Rogier
plein) om 14 u. (Leeuwevlag-
gen van VU en VUJO-afde-
lingen meebrengen). 
De betoging wordt georga-
nizeerd door het «Vlaams 
Aktiekomitee tegen de 
atoomwapens», Van Ele-
wijckstraat 35 te 1050 Brus
sel. Tel. 02-640.19.98. Op ver
toon van het hierbij afge
drukte rakettensymbool 
geeft de NMBS 50 t.h. kor
ting aan reizigers die een 
trein nemen die voor 14 u. in 
Brussel aankomt, en als pas 
na 18 u. de terugreis wordt 
aangevat. 

GEEN ATOOMWAPENS 
IN EUROPA 

VU en VUJO op 

internationale anti-atoommars 

zo weinig gegeerd, dat hij stille
tjesaan gewaar werd dat zijn 
zwaaien met ontslag wel eens 
ernstig zou kunnen genomen 
worden en dat hij het risico liep 
om in de kou gezet te worden. 
Terug gewone piot, geen fraktie
leider meer en beroofd van de 
daaraan verbonden vergoeding... 

Dus bond hij wijselijk en tijdig in. 

Met waarschijnlijk het sombere 
voorgevoel dat de kwestie van 
de kernraketten, waarover zijn 
fraktie niet meer eensgezind is, 
voor nieuwe nangheid kan zor
gen. 

Simonet in nesten 
De BSP bijt zich, met méér hard
nekkigheid dan oorspronkelijk 
kon voorspeld worden, vast in 
de kwestie van de kernraketten. 
Sinds de regering Martens het 
moeilijker kreeg en op wankele 
poten staat, houdt de BSP de 
zaak van de kernraketten in pet
to om desnoods zélf de regering 
te laten struikejen, vooraleer de 
CVP dat kan doen. Kwestie van 
zo goed mogelijk te liggen bij de 
publieke opinie. 

Wie daardoor méér in moeilijk
heden is geraakt dan oorspron
kelijk kon voorspeld worden, is 
minister Simonet. Simonet is in 
Amenka gaan kroonhalzen dat 
de zaak van de kernraketten fei
telijk reeds beslecht was en dat 
alleen nog even gewacht werd 
om de regeringsbeslissing for
meel bekend te maken. Ook een 
aantal CVP'ers zijn op de Navo-
konferentie in Canada gaan be
weren, dat het met de opslag 

van de raketten in België al lang 
dik in orde was. En ten slotte is 
de kersverse minister van 
Landsverdediging, Desmarets, 
dat in Nederland nog eens gaan 
bevestigen. 

Zij verkochten allemaal het vel 
vooraleer de beer geschoten 
werd. Van heel deze trits is het 
thans Simonet die het meest in 
nauwe schoentjes zit. Zijn eigen 
socialistische partijen desavoue
ren hem en er wordt openlijk in 
de PS en de BSP over zijn ont
slag gesproken. 

Niet geraadpleegd 
Mevrouw Alice Bernaerts-Vi-
roux, de PVV-senator van Nijvel 
die door Martens gepromoveerd 
werd tot lid van de Brusselse 
Gewestraad, weet niet goed wat 
haar overkomt. Zij moet dienen 
als wisselmunt voor de aanwe
zigheid van de twee niet-Brussel-
se FDF'ers Clerfayt en Mathieu 
in de Brusselse Gewestraad. Het 
valt haar beslist niet mee dat ze 
door deze kwestie niet alleen in 
opspraak is geraakt, maar zowat 
een bijrolletje moet spelen in de 
Belgische vaudeville: mevrouw 
Binnen-en-Buiten. 
Om te zeggen dat ze daar zelf al
lemaal geen schuld aan heeft, liet 
ze vonge week weten dat nie
mand haar geraadpleegd heeft 
over het feit of ze al dan niet in 
de Brusselse Gewestraad wen
ste te zetelen. 

Het gebeurt niet vaak dat ie
mand terechtkomt in een parle
ment of een raad zonder het 
goed te beseffen en zonder het 
zelf te willen... 
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„Moskou '80"-komitee op ronde 

Onder voorzitterschap van kamerlid Willy Kuipers opende het «Moskou 80"-komitee op een perskonferentie 
van maandag 3 december de solidanteitsweek met de demokratische oppositie in de Sovjetunie Viktor 
Fainberg (links op de foto) dissident, bekend om zijn lange hongerstakingen en zijn jarenlange opsluiting in 
psychiatrische inrichtingen belichtte uitvoerig de repressie van de Onafhankelijke Vakbeweging in de Sovjet
unie, waarvan hij de vertegenwoordiger in het Westen is Jos Beni (midden), sekretans van hetkomitee stelde 

het programma voor 
Debatten met Viktor Fainberg kunnen belangstellenden meemaken op 5 december te Leuven (aud Vesalius, 
Van Evenstraat om 20 u) Op 6 december te Antwerpen (Zurenborgcentrum Dageraadsplaats om 19 u 30) 
Op 7 december te Harelbeke (Stedelijk Ontmoetingscentrum om20u) Op 6 december te Hasselt (Begijnhof 
om 20 u) «Kehayan vertelt over zijn ervaringen in Rusland» en op 8 december te Brussel (ULB Jeannelaan 44, 

1050 Brussel, vanaf 15 u) «8 uren voor de demokratische oppositie in de USSR» 
Meer gegevens over de werking en aktie van het «Moskou 80»-komitee kan U verkrijgen op het sekretanaat 
de Merodestraat 175, 1060 St -Gillis Tel 02-537 73 71 en 02-53913 77- permanente woensdag van 13 tot 19 u 

Waalse republiek 
Het politiek klimaat verslechtte 
afgelopen week zienderogen 
Zowel boven als beneden de 
taalgrens — straks staatsgrens'' 
— wordt er ronduit gesproken 
over de «Belgische scheiding» 
«autonomie desnoods nemen als 
we ze met knjgen» en diesmeer 
In het jongste nummer van «Re
veil du Luxembourg» het half-
maandehjks orgaan van de 
Luxemburgse socialisten sprak 
Gerard Lambert zich uit voor de 
oprichting van een Waalse Re
publiek waarbij Brussel zich 
desgewenst kan aansluiten 
Deze republiek zou zo nauw mo
gelijk betrekkingen met Frankrijk 
aanknopen 

Over dit artikel naar zijn me
ning gevraagd zei PS-voorzitter 
Cools «We kennen Gerard Lam-
bert reeds lang» en bleek geen 
belang aan Lamberts republiek 
te hechten Maar waarom is hij 
dan akkoord met de bijna iden
tieke verklaringen van ministers 
Dehouse en Urbain die beiden 
stellen «wanneer de Vlamingen 
nog lang onze autonomie weige
ren zullen we die nemen» 

Er IS feitelijk mets nieuws on
der de Waalse zon want in 1946 
vroeg een bijna volstrekte meer
derheid van een zgn Waals Kon-
gres noch mm noch meer de 
aanhechting bij Frankrijk i Daar 
de stemmers toen opgeschrikt 
werden door hun eigen «moed» 
kwam er mets van in huis Maar 
thans IS het klimaat helemaal an
ders dan in 1946 Ook omdat een 
steeds groeiend aantal Vlamin
gen de Walen hun republiek 
gunt mits er maar een Vlaamse 
tegenhanger komt Wat er met 
het Belgisch vorstenhuis dan zal 
gebeuren daarover hebben de 
Waalse republikeinen blijkbaar 
nog met nagedacht 

OMDAT VROUWEN 

BELANGRIJK ZIJN 

MOETEN ALLE 
VU-VROUWEN 
DEELNENEM AAN 
DE AKTIE OP 
HET KONGRES VAN 
15 DECEMBER 

• 
Ter plaatse worden 
richtlijnen gegeven 

• 
Wij verwachten U 
DRINGEND 

Taaleksamen voor 
Europese artsen 
VU-kamerlid Valkeniers heeft 
een wetsvoorstel ingediend — 
mede ondertekend door de ka 
merleden De Vlies en Evers — 
waarbij een taaleksamen wordt 
voorgeschreven voor EG-artsen 
die zich in ons land vestigen 
Voor Vlaanderen is dat uiteraard 
een eksamen Nederlands voor 
Wallonië Frans (en de Oostkan
tons Duits en Frans) en te Brus
sel Nederlands en-Frans De ek-
samens worden afgenomen 
door het Vast Wervingssekreta 
naat 

De pijlen 
van Dehousse 
Minister Jean Maunce Dehous
se die zich in het verleden al her
haaldelijk aan anti-Vlaamse hate
lijkheden IS te buiten gegaan 
heeft tijdens het voorbije week
einde opnieuw zijn duivels ont
bonden HIJ zegde dat indien de 
gewestvorming met drie er met 

spoedig zou komen de Walen 
zichzelf recht zouden verschaf
fen en hun gewest eenzijdig zou
den proklameren 
Deze dreiging van Dehousse is 
zeker met lichtzinnig Ze werd 
sindsdien trouwens bijgetreden 
door niemand minder dan Cools 

Cools was des te haastiger om 
dit te doen, omdat hij de hete 
adem van Dehouste m zijn nek 
voelt Want Jean-Maurice De
housse heeft twee pijlen op zijn 
boog hij gebruikt zijn minister
schap om te mikken op de 
hoogst mogelijke funktie in het 
toekomstige autonome en knal
rode Wallonië 

Maar hij is met de enige liefheb
ber 

Nu ook de 
Frankfurter 
Nadat de Bntse «Financial Ti
mes» zopas een aantal onwelwil 
lende maar pertinente en rake 
opmerkingen over België heeft 
gepubliceerd is thans de belang-
njke Westduitse krant «Frankfur
ter Allgemeine» aan de beurt 

Verleden maandag stelde deze 
krant vast dat de staatsschuld in 
België dubbel zo hoog oploopt 
als het gemiddelde in de ovenge 
landen van de EEG 

De «Frankfurter Allgemeine» 
verbaast er zich nochtans over 
dat er in ons land blijkbaar para-
doksen bestaan ondanks het 
feit dat het financieel zo goed als 
aan de grond zit telt België nog 
altijd heel wat grote vermogens 
Een Zwitserse bank (en de Zwit
serse banken kunnen het we
ten ) duidde België onlangs nog 
aan als het zesde rijkste land van 
de wereld 

De «Frankfurter» stipt aan dat de 
Vlamingen zich inzake vlijt met 
de Duitsers kunnen meten En 
de Walen en Brusselaars, zo 
weet ook de Westduitse krant, 
profiteren alleen maar van de 
staatsuitgaven 

Nieuw BRT-dekreet 
Op dit ogenblik wordt in de be
voegde kommissie van de Ne
derlandse Kuituurraad het nieu
we BRT-dekreet besproken Dit 
dekreet had er al jaren moeten 
zijn maar geraakte steeds in de 
verdrukking door de voortijdige 
val van regenngen 

Een paar jaar geleden heeft het 
er een ogenblik naar uit gezien, 
dat het dekreet de verzuiling van 
de omroep naar Nederlands mo
del zou gebracht hebben CVP 
en PVV waren voorstanders van 
de zogenaamde zendgemachtig
de verenigingen die het BRT-
monopolie zouden doorbroken 
hebben en die het zendrecht 
zouden toegespeeld hebben aan 
de partijen 

Daarvan wordt — gelukkig — in 
het huidige dekreet geen gewag 
meer gemaakt Wel wordt thans 
mm of meer m ruil daarvoor 
voorzien dat het aantal politieke 
gastprogramma s zeer sterk zal 
opgedreven worden 
Wat neerkomt op een program 
matie waarmee de kijkers en 
luisteraars helemaal met gelukkig 
zullen zijn En op een miljoenen 
subsidie aan partijen syndikaten 
en tutti quanti Uiteraard op kos
ten van Jan en alleman 

Vlaams komitee 
Voeren 
Een vijftiental verenigingen heb
ben vong weekeinde te s Gra 
venvoeren het initiatief genomen 
om een Algemeen Komitee Voe
ren op te nchten Onder de initia
tiefnemers zijn zowel de groot
ste verenigingen zoals VTB-
VAB als de kleinere maar zeer 
strijdbare zoals TAK 
Dit verheugend initiatief waar
voor ook belangstelling bestaat 
in de syndikale wereld is er 
vooral op gericht om de Voer
streek sociaal-ekonomisch uit de 
Luikse greep te halen 
Deze poging kan met genoeg ge
waardeerd en gesteund worden 
Met de nieuw te bouwen Vlaam
se jeugdherberg met de be
staande weliswaar nog beschei
den toeristische infrastruktuur 
en met de inplanting van een 
paar KMO-bedrijven zouden de 
gegevens van het Voerpro
bleem totaal ten voordele van 
Vlaanderen kunnen gewijzigd 
worden 

Vlaanderen moet er dan ook 
maar de nodige belangstelling 
energie en centen voor opbren
gen 

niet lijdzaam toekijken 

De instellingen voor gehandicaptenzorg hebben beslist met langer lijdzaam het sociaal wanbeleid van deze 
regering aan te kijken Dinsdag jl hielden zij te Brussel een nationale manifestatie Hun voornaamste eis be
treft de tijdige uitbetaling in december van de toegestane 600 miljoen bijkredieten Anders zou de betaling 
van het personeel in gedrang komen Even dringend is de snelle aanzuivering van de twee miljard achterstal 
len voor 1978 en 1979 De slechte raming van de begroting 1980 voorspelt alweer weinig goeds en minstens 
een tekort van 550 miljoen Daarenboven zal bij een eventuele toepassing van de dotatiesleutels het verlies 

voor Vlaanderen ongeveer 200 miljoen bedragen \ 
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KOMM€MM^R 

DE STAATSHERVORMING: 

Zelfs geen processie van Echternach 
Interpellaties en routine
wetsontwerpen: dat is het 
povere aangezicht dat de 
Wetstraat deze week bood. 
Voor het overige: een doodse 
stilte. 

In de Kamer heeft men gisteren 
eindelijk een aanvang gemaakt 
met de bespreking van de 
ri jksbegroting. Normaal zou 
men dit debat nu reeds in de 
Senaat moeten doorworsteld 
hebben. Dit jaar is er 
nauwelijks sprake van een 
debat. Versoberen en saneren 
is er immers niet bij, zodat 
terecht de vraag rijst waar de 
regering de vereiste middelen 
zal vinden om de begroting uit 
te voeren. 

Het sociaal-ekonomisch beleid 
van de regering is totaal spaak 
gelopen in een doolhof van 
belangengroepen en door een 
gebrek aan 
verantwoordeli jkheidszin. 

En dan de staatshervorming. 
Hier kan men zelfs niet meer van 
een stilstand gewagen, eerder van 
een omgekeerde processie van 
Echternach: twee stappen vooruit 
en een stap achteruit. Het tempo 
dat de senaatskommissie erop na
houdt kan inderdaad best ver
waarloosd worden. Knelpunten 
worden netjes opzij gelegd, ver
wezen naar een werkgroep of met 
handige procedure-kneepjes ont
daan van hun stekeligheid. 

De komedie die de senaatskom
missie momenteel opvoert in af
wachting van de aangekondigde 

Amnestie. 
De VU-Kamerfraktie heeft on
der impuls van J. Somers zeven 
wetsvoorstel len ingediend om 
een belangrijk deel van de a-
sociale en onbil l i jke gevolgen 
van de repressie en epuratle 
definitief weg te nemen. 
De voorstel len betreffen onder 
meer de afwikkeling van de 
problemen in verband met het 
sekwester, het terug bekomen 
van polit ieke en burgerli jke 
rechten, van de frontstreepren-
te en de vuurkaart, en het beko
men van het recht op oorlogs
schade. 
In een toelichting voor de pers 
stelde fraktievoorzitter P. Van 
Grembergen ervan overtuigd te 
zijn dat een meerderheid in bei
de kamers bereid is de dfbouw 
te verwezenli jken van de aso
ciale gevolgen van repressie en 
epuratie. 

Na 35 jaar? 
Dit neemt niet weg dat de 
Volksunie haar eis tot een prin
cipiële amnestie blijft behou
den. 
Van zijn kant heeft kamerlid A 
De Beul een voorstel van reso
lutie ingediend om een speciale 
kommissie op te richten om de 
maatregelen tot opruiming van 
de sociale gevolgen van re
pressie en epuratie te onder
zoeken. 
Volgend jaar wordt het 150-ja-
rig bestaan van België gevierd. 
De aanleiding ligt dus voor de 
hand om 35 jaar na de feiten — 
in een geest van verzoening — 
een aantal onrechtvaardighe
den op te ruimen. 

konqressen, is een parlementaire 
demokratie onwaardig. Daarenbo
ven leidt ZIJ tot mets Een weekein
de lang werd gepraat over de be
voegdheden van de gewesten. IJl 
gepraat, zolang de knoop Brussel 
niet doorgehakt is, zolang met 
geen woord gerept is over het 
mede-besturen van het hoofdste
delijk gebied door de Brusselse 
Vlamingen en Vlaanderen 

Dat behoort dan zogezegd tot de 
definitieve faze. Waarvan niemand 

, weet waarheen ze zal leiden en of 
ze er a prion zal komen. 

Deze voor Vlaanderen noodlotti
ge staatshervorming moet opge
doekt worden. Onmiddellijk, want 
de klok tikt stilaan verder naar het 
einde van deze grondwetgevende 
parlementaire zittijd. Of is dat mis
schien de bedoeling van sommige 
partijen? 

De vraag stelt zich of het nog wel 
mogelijk is en of de wil aanwezig is 
om de communautaire problema
tiek, met inbegrip van Brussel, op 
een serene wijze aan te pakken. 
Wallonië lijkt ten einde raad. Het 
gezond verstand heeft er plaats 
geruimd voor woede en agressie. 
De recente uitspraken van De-
housse en Cools zijn regelrechte 
oorlogsverklaringen. 
Langs Vlaamse zijde is dubelzin-
nigheid en schijnheiligheid troef bij 
de meerderheidspartijen. De CVP 
tracht uit de knoop te geraken 
door alles te verwijzen naar een 
kongres. In afwachting veel op
bod-geblaat, weinig wol. En de 
kongresteksten voorspellen nog 
minder wol. 

FDF-lef 
In de Senaat kwam deze week 
de wijziging van het inwendig 
reglement ter sprake. Het FDF 
trachtte daarvan gebruik te ma
ken om het aantal leden van de 
kommissie staatshervorming 
van 21 op te dri jven tot 22. 
De bijkomende zetel zou uiter
aard het FDF ten goede komen, 
maar wat erger is, ook hier zou
den de Vlamingen dan hun 
meerderheid prijs geven. 
Senator W. Jorissen verzette 
zich fel tegen deze uitbreiding, 
en bij de stemming werd het 
FDF-voorstel Vlamingen tegen 
Franstaligen verworpen. 

Evenwicht 
Ander punt op de senaatsagen
da was de wijziging van de 
dienstpl ichtwetten. De regering 
stelde voor een vri jstel l ing van 
legerdienst te verlenen aan zo
nen van kri jgsgevangenen die 
gedurende ten minste 9 semes
ters gevangen waren. 

De senatoren Jorissen en Van 
Ooteghem dienden een amen
dement in om deze termijn van 
9 semesters, die vooral de Wa
len ten goede komt, terug te 
brengen tot zes maanden, een 
eis van de Vlaamse oud-str i j -
ders. 

Het amendement beoogde dus 
een herstel van het evenwicht 
tussen Vlaamse en Franstalige 
dienstplichtigen. Het vond 
evenwel enkel steun bij Volks
unie en PVV. De andere Vlaam
se partijen lieten het nog maar 
eens afweten. 

In dit klimaat lijkt een vreedzame 
oplossing van het Vlaams-Waalse 
konflikt haast uitgesloten We ste
venen af op een harde, mets ont
ziende konfrontatie. 
Als Vlaams-nationalisten vrezen 
WIJ deze geenszins. Reeds 25 jaar 
streven wij naar een Vlaamse na
tievorming. Maar het moet voor ie
dereen duidelijk zijn dat deze na
tievorming de ganse Vlaamse ge
meenschap aanbelangt Een ruim 

overleg is dan ook dnngend ver
eist Vernieuwde kuituur-, welzijns-
en ideologische pakten moeten af
gesloten worden 

De Vlaamse gemeenschap moei 
tevens haar verantwoordelijkheid 
durven opnemen tegenover de 
Brusselse Vlamingen. Voor de 
Volksunie stelt dit geen proble
men: zij zal de Brusselse Vlamin
gen in geen geval de diaspora inja
gen, (ja) 

Dichterlijke 
fraktievoorzitter 
De kamerfraktie van de Volksunie heeft in opvolging van algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen 
tot haar voorzitter gekozen. 
Paul Van Grembergen werd geboren op 18 september 1937 in Eksaar-
de. Zijn vader was stationschef te Hemiksem en strijdend liberaal. Het 
politiek bloed kreeg hij dus van thuis uit mee. Maar stilaan ontwikkelde 
Paul zo zijn eigen visie. De jeugdbeweging en de school gaven daarbij 
een stimulans. Vooral de Vlaamse beweging boeide hem uitermate. 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn gerijpte Vlaamse strijd
vaardigheid hem in hel klein-seminarie parten, speelde. Na een jaar 
kreeg hij de deur achter zich dichtgesmakl 
Daarop trok hij naar de sociale school in Gent, vanwaar hij met een di
ploma in het onderwijs belandde. 
In 1968 werd hem gevraagd de provincieraadslijst van de Volksunie te 
steunen. Meteen kwam hij op de eerste plaats terecht en in een zetel 
van de Oostvlaamse provincieraad. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970 kwam hij evenzeer als over
winnaar uit de bus en werd hij schepen van sport en kuituur. Zijn poli
tieke blitzcarrière werd in 1974 bekroond met een zetel in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 
Met Paul Van Grembergen heeft de fraktie niet alleen een sterk sociaal 
bewogen en jong politicus als voorzitter gekozen, maar ook een dich
ter. Zijn tussenkomsten in het parlement zijn nooit onopgemerkt voor
bijgegaan. Niet omwille van een keihard gepoker met grote woorden en 
stereotiepe verklaringen, geschreven naar de maat van de aanwezige 
journalisten. 
Wel omwille van het diep-menselijke en de sociale bewogenheid die er
uit blijkt Telkens haast een gewetensonderozek over recht en onrecht, 
welvaart en welzijn, leefmilieu- Prachtig, haast poëtisch verzorgd. Vaak 
omkleed met betekenisvolle verwijzingen naar een roman of gedicht. 
G. Orwell, P. Van Osfayen_ Een dichterlijke fraktievoorzitter 

4 miljard-geschenk 
In de Kamer ging de aandacht 
deze week vooral naar de 
goedkeuring van de begroting 
van het Brussels gewest en de 
interpellatie van kamerlid H. 
Schiltz over de houding van de 
administratie inzake Zeebrug-
ge. 
Eens te meer trachtte voorzitter 
V. Anciaux bij de stemming van 
de Brusselse begroting duide
lijk te maken hoe onverant
woord — zowel financieel, eko-
nomisch als technisch — de in
stallatie van de FDF-verbran-
dingsoven wel is. Eens te meer 
wees hij op de schijnheil igheid 
en dubbelzinnigheid van de 
grootsprakerige CVP. 
Zonder resultaat evenwel. Pro
bleemloos werden vier miljard 
geschonken aan het FDF. 

Gebrul en... 

Tijdens het debat ontbrak het 
anders niet aan incidenten en 
woordenwisselingen. Het be
gon allemaal toen kamervoor
zitter Nothomb aan V. Anciaux 
een spreekverbod oplegde na
dat deze de hem toegemeten 
ti jd overschreed. 
Het gehamer van de kamer
voorzitter, het gebrul van de 
meerderheid, het uitschakelen 
van de mikro.. luid boven dit al
les weerklonk evenwel nog 
steeds de VU-voorzitter. 
In de daaropvolgende woor
denwisselingen kreeg W. Kuij-
pers het nog aan de stok met 
CVP-fraktievoorzitter Blan-
ckaert en beriep de Waalse so
cialist Brouhon zich eens te 
meer op zijn scheldwoorden-
boek a la neo-fascisten. 

Vaandelvlucht! 

Even later zou de CVP-fraktie
voorzitter trouwens andere kat
ten te geselen krijgen. Bij de 
stemming bleken tien leden van 
zijn fraktie, waaronder Tinde-
mans, afwezig. Twee CVP'ers 
stemden tegen en zes onthiel
den zich. 
Kortom, een derde van de CVP-
fraktie had zich aan de parti j-
tucht onttrokken. Een woeden
de Blanckaert dreigde met ont
slag. 
Wat ons evenwel interesseert 
is de afwezigheid van tien le
den, waaronder Tindemans, en 
de zes onthoudingen. De zo
veelste CVP-vaandelvlucht. 

Ambtenaren-
regering? 

De interpellatie van gewezen 
voorzitter H. Schiltz over de 
houding van de administratie in 
de Zeebrugge-polemiek zorgde 
voor de haast gebruikelijke 
Westvlaams-Antwerpse animo
s i te i t 
Aanleiding tot de interpellatie 
was de gratuite bewering van 
de administratie van openbare 
werken dat het Antwerpse ha
venbestuur ondeskundig is. 
Aan de hand van een stevig ge
stoffeerd dossier weerlegde H. 
Schiltz deze bedenkelijke ver
klaring en waarschuwde hij 
voor een ambtenarenregering. 
Bijval bij de Antwerpenaars 
Grootjans, T. Declercq en Van 
Elewijck, reaktie van een wat 
gepikeerde Westvlaming D. 
Claeys. Breedvoerig ging mi
nister Mathot in op het ganse 
Zeebrugge-dossier. Belangrijk 
daarbij is zijn verklaring dat hij 
het advies van de nationale hd-
venkommissie zal vragen bij de 
beslissing over de lengte van 
de Zeebrugse havendammen. 
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onze wêReiD 

Moslem in opmars 
De bestorming van de Amenkaan-
se ambassade te Tripolis sluit aan 
bij de beroering in de moslimwe
reld en bij de anti-Amerikaanse 
stemming in diezelfde wereld, die 
nochtans (althans de regerende 
minderheden) grof geld verdient 
aan de westerse olieklanten Het is 
dus niet bij éen ambassade geble-

Onze kaart laat zien welke gebie
den vri jwel uitsluitend door mo
hammedanen worden bewoond 
en die waar belangrijke moham
medaanse minderheden zijn. Het 
totale aantal mohammedanen be
draagt ongeveer 600 miljoen, 
waarvan het merendeel in Azié 
leeft, namelijk een 450 miljoen. 
Landen met een vrijwel volledig 
mohammedaanse bevolking zijn: 
Turkije, Syrië, Jordanië, Saoedi-
Arabié, Irak, Jemen, de vorsten
dommen rond de Perzische Golf, 
Iran, vervolgens Afghanistan, 

ven en mets laat ons toe, te veron
derstellen dat Tnpolis de laatste 
bestorming zal zijn 

Inmiddels is duidelijk bewezen, 
hoe zwak de westerse wereld te
gen de moslim-agitatie staat De 
reusachtige olieverkoop aan het 
westen belet niet dat steeds meer 

Malakka, Indonesië, Pakistan, 
Bangia Desj. 
India, hoewel een Hmdoe-staat, 
telt ongeveer 60 miljoen aanhan
gers van de Islam, Birma heeft 
een mohammedaanse mmder-
heid van 900.000, de Filippijnen 
(de zuidelijke eilanden) lellen bij
na anderhalf miljoen mohamme
danen. 
Wat China en de Sovjetunie be
treft, is het onmogelijk nauwkeu
rige gegevens te verkrijgen, aan
gezien de bevolking niet meer 
wordt geteld volgens de gods-

moslims via radikalisme onder de 
invloed geraken van de Sovjets, 
die officieel het koor van de UNO-
protesten vervoegt doch achter 
de schermen gebruikt maakt van 
een religieuze (en fanatieke) re
naissance, om volgens het geken
de procédé in de moslimrangen te 
infiltreren en traag maar zeker de 

dienst. In China vindt men mo
hammedanen in vri jwel alle pro
vincies van het land en hun aan
tal wordt geschat op ongeveer 
3 o/o van de totale bevolking, het
geen neerkomt op een 24 mil
joen De provincie Sinkiang heeft 
een in meerderheid mohamme
daanse bevolking. 
Het merendeel van de moham
medanen van de Sovjetunie 
woont in Centraal-Aziè (Kazach-
stan, Oesbekistan, Turkmenistan, 
Kirghisistan, Tadjikistan). In de 
gebieden, welke vroeger een uit-

beroenng in marxistisch vaarwa
ter te «begeleiden» Zeer zeker, de 
moslimwereld is evenzeer anti-
Sovjet als anti-westers Althans 
voorlopig 

Dat deze ondermijnmgstaktiek 
moeilijk en gevaarlijk is — vooral 
in Afrika — blijkt uit het recent ver

sluitend mohammedaanse bevol
king hadden, kan men evenwel 
een sterke russifikatie waarne
men. Door de sterke immigratie 
van Russen en Oekrainers kan 
men de bevolkingscij fers van de 
Centraalaziatische republieken 
niet meer vereenzelvigen met het 
aantal mohammedanen in die ge
bieden. De resultaten van de 
volkstel l ing geven echter wel de 
verdeling van de bevolking vol
gens de nationaliteit aan. Wan
neer men nu de optell ing maakt 
van de bevolkingscij fers van de 
volken die als mohammedaanse 
volken bekend zijn, krijgt men 
een totaal van 35 miljoen mo
hammedanen voor de gehele 
Sovjetunie. 

Afrika telt bijna 140 miljoen isla
mieten; in de eerste plaats Egyp
te, Libié, Tunesië, Algerije en Ma
rokko en verder de zwarte mo-
hammedan'en. De vooruitgang 
van de islam onder de zwarte be
volking van Afrika is onmisken
baar. 

Ten slotte Europa. Zonder reke
ning te houden met het Europese 
gedeelte van de Sovjetunie en 
het Europese gedeelte van Tur
kije, telt Europa toch altijd nog 
ruim vier miljoen mohammeda
nen. Hiervan wonen er 2,5 miljoen 
in Joegoslavië, een half miljoen 
m Bulgarije, s1,2 miljoen in Alba
nië, 108000 in Griekenland en 
een 80.000 in Roemenie. 

Ten slotte zijn er nog de gastar
beiders uit NoordrAfrika en Tur
kije, in West- en Zuid-Europa. 

leden, waar bepaalde landen gre
tig Sovjetsteun ontvingen doch 
wanneer dit met meer in hun 
kraam paste, rechtsomkeer maak
ten 
Een raadselachtige figuur in dit 
verband is de Libische leider Kha-
dafI (reeds 10 jaar aan de macht) 
HIJ beschouwt zich als de erfge
naam van het grote Arabische 
idool wijlen president Nasser van 
Egypte Reeds herhaaldelijk poog
de Khadafi Libie met Egypte te 
verenigen Zijn opzet lukte met en 
toen probeerde hij het met Tune
sië HIJ was telkens bereid de lei
ding van de nieuwe staat resp aan 
Nasser, Sadat en Bourgiba af te 
staan doch ze bedankten alle drie 
voor wat een «dodelijke omhel
zing» bleek te zullen zijn 

Het IS duidelijk dat Khadafi de anti-
Amerikaanse betoging toegelaten 
heeft HIJ steunt immers met geld 
en wapens de extreme vleugel 
van het Palestijnse Bevrijdings
front Dat belet hem met afwisse
lend afkerig en toegankelijk voor 
het westen te zijn Zelfs Amenka-
nen werden enkele maanden gele
den nog uiterst vriendelijk ontvan
gen, o w de broer van president 
Carter Enkele weken later liet hij 
de VS-ambassade bestormen 
Ongetwijfeld staat Libie aan de zij
de van Khomeini (wiens volks
raadpleging een groot sukses 
werd) Het zou niemand verwon
deren, dat Khadafi op zijn beurt de 
oliekraan toedraait Belangrijk in 
dit verband is het resultaat van 
oliebonngen in de Sovjetunie Het 
blijkt dat de Sovjets steeds meer 
in eigen oliebehoeften kunnen 
voorzien De Sovjets hangen met
een steeds minder af van de olie-
bevoorrading uit het Midden-Oos
ten, wat de Amenkaanse inlichtin
gendienst CIA reeds lang ver
moedde Vermits de Sovjetunie 
qua energie dus onafhankelijker 
van het M - 0 wordt zal het voor 
haar aantrekkelijker zijn, haar mol-
lenwerk uit te breiden Reeds van
daag zien we de toepassing van 
deze plannen, ook al heeft Mos
kou met rechtstreeks de hand b v 
in de gebeurtenissen te Mekka, 
waar de bezetting van de heilige 
moskee niet het werk blijkt te zijn 
van fanatieke religieuze benden 
maar van anti-monarchistische (en 
sjFitische) rebellen Voor het eerst 
moet het Saoedisch-Arabisch vor
stenhuis rekening houden met re
volutionaire anti-monarchisten Er 
blijven er in de Arabische wereld 
met zoveel meer over Hassan il 
van Marokko (die door zijn — be
wapende — aanspraken op de 
voormalige Spaanse Sahara de 
aandacht van de Marokkanen van 
zijn alleenheerschappij en de daar
mee verbonden schending van de 
mensenrechten poogt te verdoe
zelen), Hoessein van Jordanië 
(heen en weer geslingerd tussen 
de diverse rivalen) en koning Kha-
led van Saoedi-Arabie, die de feo
dale strukturen met moderne, 
westerse know-how en techniek 
poogt te verzoenen (wat ook ex-
sjah Reza nastreefde) Er zijn dan 
nog de kleine emiraten en een 
deel van Jemen, die nog onder 
monarchistisch bewind de indus
triële revolutie meemaken 

De opwinding in de Moslimwereld 
IS er met van zelf gekomen Heel 
oude frustraties tegen het rijke 
maar met meer almachtige Wes
ten pogen zich thans een weg te 
banen naar de vestiging van mo
hammedaanse republieken, zo
veel mogelijk door de pnester-
stand geleid, waardoor meteen de 
expansiedrang verklaard wordt 
Uiteindelijk zijn ook de Sovjets in 
de ogen van miljoenen moslims 
«slechts» blanken en «ongelovi
gen» 

•
OVERHEERSEND MOHAM
MEDAANSE GEBIEDEN 

•
BELANGRIJKE MOHAM
MEDAANSE MINDERHEDEN 

600 miljoen mohammedanen 
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Bond Beter Leefmilieu 
wil over kernenergie praten, nu 
Op 27 11 stuurden de Bond Beter 
Leefmilieu-Vlaanderen, de Brus
selse Raad voor het Leefmilieu en 
hun Franstalige tegenhangers een 
ultieme oproep naar de regering 
Martens 

In hun schrijven vragen die organi-
zaties dat het openbaar debat 
over het energiebeleid dringend 
dient geopend te worden 
Het zit hen hoog dat zowel de mi
nister van Ekonomische Zaken als 
de elektriciteitsprocudenten door 
massale publiciteitscampagnes 
(reeds tientallen miljoenen) de uit
breiding van de energiesektor be
pleiten 

De bonden zelf beschikken met 
over de financiële middelen om 
hun opvatting — die totaal anders 
IS — aan de man te brengen 
«Dit neemt met weg dat wij ons 
nog nooit zo sterk hebben ge
voeld in ons eendrachtig verzet te
gen wat WIJ beschouwen als een 
manipulatie van de voorstanders 
van kernenergie » 
Verder betreuren de bonden dat 

het debat — als het er komt — en
kel in het parlement zal plaatsvin
den en met voorafgegaan werd 
door een brede publieke diskus-
sie, zoals zij herhaaldelijk vroegen 
Ook het weren van experten be
treuren ZIJ 

Tot slot vragen de bonden de re-
genng Martens met hun eisen re
kening te houden. En deze zijn 

• Op voorstel van de regering 
zouden de bevoegde kommissies 
van Kamer en Senaat tijdens de 
huidige besprekingen een kollege 
van deskundigen die representa
tief zijn van alle strekkingen, moe
ten ontvangen In dit verband wen
sen ze zelf experten voor te stel
len (Op verzoek van de Kommis
sie van Beraad inzake Kernener
gie en van de toenmalige regenng 
werd de Bond Beter Leefmilieu in 
1975 trouwens belast met de ver
dediging van de standpunten van 
het publiek) Bovendien moeten 
de werkzaamheden van de kom
missies open staan voor het pu
bliek 

• BIJ gebrek aan een ernstig 
voorbereid publiek debat, moet de 
regenng tegensprekelijke hoorzit
tingen over de opties inzake ener
gie orgamzeren in twee grote ste
den in Wallonië, twee in Vlaande
ren en te Brussel en dit vóór de 
aanvang van het parlementair de
bat 
• De stemming van het budget 
van Ekonomische Zaken, evenals 
van de punten van de programma
wet die betrekking hebben op 
energie mogen pas plaatsvinden 
na het energiedebat in het parle
ment 

In een tweede brief herhaalt de 
Bond zijn eisen aangevuld met vol
gende punten — het ter beschik
king stellen van gelijkwaardige in-
formatiemogelijkheden aan groe
pen die verschillende of tegenge
stelde stellingen verdedigen i v m 
de kernraketten verwerpt de 
Bond de mogelijke installatie in 
België en het buitenland en besluit 
deel te nemen aan de betoging te
gen de atoomraketten van zondag 
9 december as 

Een angstige blik op blik 
Elke generatie heeft zo zijn sym
bolen, die van onze vaders trok 
het schuifke open, die van ons 
trekt een blik open om ervan te 
drinken. Een blik dat dan zo maar 
achteloos wordt weggegooid, 
daar waar het vroeger vaak nog 
dienst deed om wat in op te ber
gen of Ie bewaren. 
Met dat weggooien zit het na
tuurli jk vol ledig fout, niet alleen 
om het verloren staal maar ook 
— en misschien vooral — om het 
verloren tin. 
In Groot-Brittannië waar men een 
blik-explosie kent, hebben drie 
grote ondernemingen (British 
Steel Corporat ion, een onttin-
ningsbedrijf en een verpakkings
producent) de Material Recovery 
Limited opgericht, een gespecia-
lizeerd bedrijf dat blik en tin te
rugwint. 
Deze doordachte aanpak is een 
voorbeeld voor het gehele vaste
land. Even een blik op blik. 

Blik IS staal dat met een dun laagje 
tin bedekt is Onder die vorm 
wordt het door de staalindustne 
aan de bedrijven die blikjes fabn-
ceren geleverd Daar worden de 
platen zo versneden dat er een 
maximaal aantal blikjes uit gehaald 
kunnen worden Eerst vervaardigt 
men de romp, het gebogen stuk 
blik wordt opgewarmd en met een 
blik-tinlegering gesoldeerd Twee 
randen worden aangebracht 
waarop later bodem en deksel te
gen eenzelfde razend tempo wor
den bevestigd De bodems en 
deksels worden uit platen geperst 
waarvan de speciale insnijding be
dacht IS op het besparen van 
grondstof Uit een minimum aan 
grondstof wordt een maximum 
aantal deksels vervaardigd Bij de 
produktie van blikjes is het afval 
maximaal 8 % en het wordt volle
dig voor herwinning behouden 
België produceert jaarlijks meer 
dan 100000 ton blik 
Door de opkomst van andere ver-
pakkingsmatenalen is het blikge-
bruik gestagneerd en zelfs achter
uitgegaan 

Toch IS 85 % van de verpakking 
van konserven blik tegenover 

15 % glas Alhoewel, het gebruik 
van blik voor (fris)dranken is hier 
met zo'n sukses 

Engels blik 
De situatie is volledig anders in 
Groot-Brittanme, waar tien miljard 
blikjes per jaar worden geprodu
ceerd Daarvoor is éen miljoen ton 
blik nodig waarvan 140 000 ton uit 
produktieafval (plaatranden en af
gekeurde produktie) is herwon-

Toch kwam nog 1 miljoen ton blik 
per jaar in de vuilnisemmer te
recht In 1971 sloegen de staalin
dustne, de fabrikanten van blikjes 
en de recyclingindustrie de han
den in elkaar om die verspilling te 
stoppen Dit resulteerde in 1975 in 
de opnchting van een nieuwe 
maatschappij voor de ekonomi
sche terugwinning van blik uit 
huisvuil Vanaf 1976 draait een 
scheidingsinstallatie in Benwell bij 
Newcastle on Tyne met als resul
taat dat zowat 9/10 van het metaal 
uit het aangevoerde huisvuil wordt 
herwonnen Dit betekent een jaar
lijkse hoeveelheid van 6000 ton 
In 1979 werd beslist te Stoke on 
Trent een tweede installatie te 
bouwen met een kapaciteit van 
9000 ton teruggewonnen blik per 
jaar 

Zowel het gerekupereerde staal 
als het tin gaat terug naar de blik-
jesfabrikant Op halflange termijn 
stelt men zich tot doel 100 000 ton 
blik per jaar te herwinnen en op 
lange termijn 400 000 ton 
Dat zou een bespanng op de han
delsbalans meebrengen van 
20 miljoen pond door verminderde 
import van staal en tin en door 
energiebesparing 
BIJ ons wordt blik onttind te Brug
ge waar sinds 1946 de enige ont-
tinningsfabriek van ons land ge
vestigd IS Het matenaal is prak
tisch volledig afkomstig van de in
dustrie Het verkleinde blik wordt 
in elektronische baden gedom
peld Na enige tijd haalt men er het 
staal uit dat gepeeld wordt Het tin 
blijft aan de anodeplaten kleven 
Per dag wordt aldus 100 tot 120 
ton blik behandeld Het bekomen 
staal IS erg zuiver en het tin heeft 
een zuiverheid van 95 % Het 
grootste deel van dit herwonnen 
materiaal wordt echter uitgevoerd 

* Wie meer inlichtingen wenst 
over de onttinmng bij ons neemt 
kontakt met de NV Belgische Ont-
tinningsfabriek, Krakelweg te 8000 
Brugge (050/3134 84) Wie het 
verder wil zoeken ncht zich tot 
Material Recovery Limited, 
Queens House, Forbury Road te 
Reading RG1 3JH ( G B ) 

• De rekuperatie is een twee
maandelijks Nederlands vakblad 
voor herwinning van grondstof
fen, dat zich in de eerste plaats 
ncht tot ondernemers en vaklui 
Toch bevat dit op kringlooppa
pier gedrukt tijdschrift informatie 
die voor iedereen nuttig kan zijn 
Een abonnement kost 680 fr, te 
storten op rekeningnummer 408-
0012005-42, van De Rekuperatie, 
Desguinlei 102, bus 7, 2000 Ant
werpen (031-3879 86) 

* Wie interesse heeft voor 
glascontainers neemt voeling 
met de h Vandekeybus, Derijk-
makerlaan 6 te 2190 Essen (031-
67 3081) 

•* Een firma werkt momenteel 
aan de konstruktie van een glas
container met dne vakken, ont
worpen voor de scheiding van 
wit, groen en bruin afvalglas Er 
zijn reeds diverse kontakten met 
de industne en met enkele ge
meentebesturen voor de ver
koop van zo'n soort containers 
Kontaktadres firma Claes, 
Kloosterstraat 107 te 2070 Eke-
ren (031-4102 78) 

• Na de VSA, Zwitserland, 
West-Duitsland en de Skandina-
vische landen is thans Neder
land gestart met een inzame-
lingsaktie van gebruikte kwikoxi-
debatterijtjes Dergelijk batte
rijen zitten in hoorapparaten, hor
loges, fototoestellen, rekenma
chientjes enz 
In eén batterijtje zit één gram 
kwik. Kwik IS met alleen een 
schadelijke stof voor gezondheid 
en milieu, maar ook een waarde
volle grondstof 

•* De Nederlandse overheid en 
het bedrijfsleven hebben het ge-
zamelijk initiatief genomen om dit 
gebruikte kwik te verzamelen en 
te verwerken De stichting IVK 
(Inzameling en Verwerking van 
Kwikoxidebattenjen) werd opge
richt en houdt zich bezig met een 
inzameling in de branche van de 
hoorapparaten Het is de bedoe
ling dat iedereen die een battenj-
tje komt kopen, zijn oud batterij
tje inlevert De winkelier bezorgt 
ze dan aan de IVK, die alles be
zorgt aan een verwerkingsbedrijf 
dat het kwik terugwint Later 
wordt de aktie uitgebreid tot de 
fotohandelaars en de horlogever
kopers 
Voor wanneer een dergelijke ak
tie bij ons' 

* De Vlaamse Toenstenbond 
en de Vlaamse Automobilisten-
bond gaven zopas hun wandka-
lender 1980 uit 
HIJ werd samengesteld door 
kunstschilder-tekenaar Rigobert 
Haeck en kunstfotograaf Mark 
van den Borre Beiden verzamel
den een dertiental tekeningen en 
foto's, die ons een kijk geven op 
dorpen en landschappen uit het 
Oudenaardse een stuk van de 
Vlaamse Ardennen 
Tweekleurendruk, formaat 
(30 cm breed bij 21 cm hoog), de 
maandbladen hoeven niet afge
scheurd, worden eenvoudig om
geslagen en blijven dus behou
den 
De kalender is te koop in al de 
VTB-boekhandels tegen 75 fr 
per eksemplaar, 65 fr voor leden 
van de VTB of de VAB -l- 11 fr 
post 

• Het aktiekomitee -Red de 
Arenaweide» eist dat het bouw-
projekt onmiddellijk zou worden 
opgeschort en dat een aanvang 
zou worden gemaakt met de aan
leg van een dagrekreatieterrein, 
zoals dit wordt gewenst door de 
omwonenden, hiervoor verwijst 
het naar de gedane kiesbeloften, 
het advies van de regionale kom
missie en naar de alternatieven 
voor sociale huisvesting in de 
vorm van vernieuw- en invul-
bouw 

mflniF6T 
vioor het behoud v/on de 

RR€nflUügD€ 
Wie het met dit manifest eens is 
wordt verzocht dit te laten weten 
aan de gelijknamige aktiegroep, 
Karel Govaertstraat 43 te 2100 
Deurne waar gedrukte eksem-
plaren van dit manifest te verkrij
gen zijn 

ie Op dinsdag 11 december a s 
heeft in de Pacifikatiezaal van het 

^en tse stadhuis (Botermarkt) 
een seminanedag plaats over de 
oprichting van gemeentelijke 
kommissies van advies. 
Deze studiedag wordt ingencht 
door de Vlaamse federatie voor 
planologie. 
De bedoeling van deze semina
nedag IS mensen uit de praktijk 
— mandatarissen en ambtena
ren van gemeenten — de gele
genheid te geven om van ge
dachten te wisselen over de op
nchting van gemeentelijke kom
missies van advies voor de ruim
telijke ordening 
Wie meer inlichtingen wenst 
neemt kontakt op met 
Tijdens de kantooruren bij Jo-
han De Mol, Seminarie voor sur
vey en ruimtelijke planning, Sint-
Pietersnieuwstraat 39,9000 Gent 
(091-23 3821 - toestel 2286) 
Na de kantooruren bij Paul 
Claus, sekretariaat van de VFP, 
Bergwegel 75, 9220 Merelbeke 
(091-3047 21) 

* Wie een informatieavond 
over de knngloopproblematiek 
wil innchten kan ivm de papier-
produktie beroep doen op F 
Jansegers van Cobelpa, de vere
niging van de Belgische fabnkan-
ten van papierdeeg, papier en 
karton Deze spreker is bereid 
een uiteenzetting te geven over 
o a «De papiernijverheid en de 
herwinning van oud papier en 
houtafval» 
Kontaktadres Cobelpa, De 
Crayerstraat 14, 1050 Brussel 
(02-6496160) 

• Het groenkomitee vzw-Wil-
rijk heeft een tweede uitgave 
verzorgd van een folder met mi-
lleutips Er worden nuttige wen
ken gegeven in verband met 
luchtvervuiling, waterverontreini
ging, geluidshinder, huisvuilbe-
handeling en uitstapjes in de na
tuur Tot slot worden speciale 
tips inzake papier en glas opge
somd Kontakt opnemen met het 
sekretariaat. Dennenlaan 84, 
2610 Wilnjk (031-2704 46) 
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BRUSSEL - De VS-am-
bassadeur van de wapen
industrie — de man die er 
in slaagde oud-president 
Richard Nixon politiek te 
overleven — is reeds op 
3 september jl. in het Brus
sels Hilton Hotel het Ame
rikaans ultimatum aan de 
Europese NAVO-partners 
komen verkondigen en 
toelichten. Op een drie
daags NAVO-colloquium 
dat aanvankelijk werd 
voorgesteld als een on
schuldige vingeroefening 
voor VS- en andere Atlan
tische strategen heeft 
Henri Kissinger inderdaad 
er zeer duidelijk op gewe
zen dat de Amerikaanse 
atoomparaplu voor de Eu
ropese NAVO-vrienden 
jammerlijke gaten begint 
te vertonen. De slotsom 
heette voor de hand te lig
gen: in West-Europa dient 
een aparte atoomparaplu 
opgestoken te worden. Op 
diezelfde NAVO-bijeen
komst (want dat was het 
dan toch!) was het niet 
minder dan de sekretaris-
generaai van de NAVO, de 
Nederlander Luns, die 
pleitte voor het spiksplin
ternieuwe Amerikaanse 
atoomtuig: de kruisraket, 
de Pershing 2, en de neu
tronenbom... 

Tot begin deze week werd 
door eerste minister Wil-
fried Martens en een aan
tal van zijn excellenties 
volgehouden dat de Belgi
sche regering in verband 
met de installatie van nu
cleaire middellange-af-
standsraketten nog bijlan-
ge geen beslissing heeft 
genomen. In de belangrijk
ste regeringspartij, de 
CVP, werd zowaar nu pas 
een werkgroep opgericht 
die het nucleair avontuur 
beweert diepgaand te zul
len bestuderen. Maar, bin
nen enkele dagen wordt 
dan toch maar van onder 
meer onze regering ver
wacht dat ze de Ameri
kaanse wapenindustrie, 
met de bestelling van To
mahawks en Pershing 2-ra-
ketten, een enorm sinter
klaasgeschenk zal toerei
ken... 

De dag van de grote 

Afgezien van het huidige nucleaire 
bekvechten, georkestreerd door 
de haviken binnen de NAVO-al
liantie zouden de politici toch wei 
even dienen stil te staan bij de vol
gende vaststelling: uit voorzichtige 
ramingen (gesteund op enorm 
mistige militaire budgetten) kan 
gerust gesteld worden dat alle re
geringen ter wereld samen voor 
een slordige 12.000 miljard frank 
uitgeven aan bewapening, terwijl 
op ditzelfde moment door dezelf
de politieke staatshoofden gesteld 
wordt dat er een enorm gebrek is 
aan geld om de miljoenen honger
lijders in de wereld uit hun schrij
nende miserie te halen... 
Als we het even kortzichtig stellen 
dan is er ook nog het feit dat per 
bewoner van ons klein landje jaar
lijks ongeveer 10.000 frank wordt 
uitgegeven aan bewapening, ter
wijl er anderzijds naar verluidt 
geen geld voldoende voorhanden 
is om dringende sociale noden te 
lenigen voor de minder validen, de 
zieken, de gepensioneerden, in de 
sektor van de huisvesting, het on
derwijs, en noem maar op. 

Maar goed, Brezjnev is een boe
man en zijn SS-20 atoomkoppen 
bedreigen ons voortbestaan; de 
politiek van de wederzijdse nu
cleaire afschrikking dient dus door 
alle NAVO-partners voor hun ei
gen lijfskjehoud aangehouden te 
worden, zegt men. 

Vals spel 
Om die simpele reden, zo kwam 
Henry Kissinger ons reeds ruim 
drie maand geleden verklappen, 
dient West-Europa toch maar 
eens dringend werk te maken van 
zijn eigen nucleaire beveiliging. 
In een uitgebreid en sereen dos
sier dat Pax Christi-Vlaanderen 
onlangs aan de Vlaamse parle
mentsleden bezorgde, werd intus
sen met tal van politieke en militai
re argumenten aangetoond dat de 
verlaging van de atoomdrempel in 

West-Europa voor niets goed is; 
tenzij voor de afzet van de Ameri
kaanse wapenindustrie. 
Immers, de gewraakte Sovjet SS-
20, waarom het nu allemaal te 
doen is, is reeds in gebruik sinds 
1977... Waarom dan plots al die 
NAVO-herrie? Ten eerste werd 
de militair-wetenschappelijke re
search van de Amerikaanse mid-
dellange-afstandsraketten zowat 
zes jaar geleden aangevat, en zijn 
de onderzoekers nu in de com
mercieel-operatieve faze geraakt. 
Begrijpelijk dat er vandaag naar 
een klant in West-Europa gezocht 
wordt, of niet soms? 

Ten tweede is er het taktisch voor
stel van Sovjet-president Brezjnev 
(op 6 oktotjer 79) om zijnerzijds, 
in het vooruitzicht van een nieuwe 
diplomatieke Oost-West-konfron-
tatie, eenzijdig nucleaire en andere 
militaire inkrimping van aanvals-
macht door te voeren. Waarop 
dus het NAVO-opperbevel alles in 
het werk stelt om de Westeuro
peanen ervan te overtuigen dat zij 
niet in de valstrik van Brezjnev 
mogen stappen, door af te zien 
van de inplanting van een paar 
honderden kemraketten in Groot-
Brittannië, Nederland, West-Duits
land en België. Er wordt hoe dan 
ook een vals nucleair spel ge
speeld. 

Immers, het kan dan al zijn dat de 
Sovjets meer Europees gerichte 
strategische kernwapens hebljen 
dan de NAVO-landen tegen het 
Oosttjiok, maar daartegenover 
staat dat het Westen meer takti-
sche kernwapens vuurklaar houdt. 
De Amerikanen hebtjen minder ra
ketten, maar meer kernkoppen, 
terwijl de Russen meer tanks, 
maar minder anti-tankgeschut 
hebben. 
Bedroevend is zonder meer de 
vaststelling, zoals hoofdredakteur 
Mark Heirman van de Pax Christi-
publikaties het stelde, dat nauwe
lijks een politicus van bij ons ge

wapend is om het «Cruise- en 
Pershingdossier» van de NAVO 
op zijn gegronde hoogdringend
heid te beoordelen: «Uit onze kon
takten met volksvertegenwoordi
gers en senatoren blijkt dat zelfs 
leden van de vaste kamerkommis
sie voor landsverdediging en bui
tenlandse zaken hun informatie in 
eerste instantie in de kranten moe
ten lezen.» 
Een vaststelling die hoe dan ook te 
denken geeft. 
En nu het binnenlands politiek as-
pekt van de nucleaire zaak... 
De grote afwezigen in de atoom-
diskussie bleken de politieke par
tijen te zijn die geen mening heb
ben of er niet durven voor uitko
men. Maar ook hetzelfde geldt, al
dus Mark Heirman, voor de ande
re drukkingsgroepen zoals 
vakbonden, kultuurfondsen, en 

BSP, viert de dubbelzinnigheid 
hoogtij. BSP-fraktieleider Tobback 
tilde aanvankelijk nogal zwaar aan 
het nucleaire NAVO-avontuur, 
maar hij verklaarde op een pers-
konferentie dinsdagmiddag dan 
toch maar terughoudend dat hij 
niet meteen van zins is er een punt 
van te maken om zijn vertrouwen 
aan de regering te ontnemen als 
ook kamerieden van andere rege
ringspartijen dat niet doen. Toch 
zegde Tobback toe de tjetogers 
van de internationale anti-atoom
manifestatie, volgende zondag te 
Brussel, toe te spreken, nadat VU-
voorzitter Vic Anciaux dit als eer
ste en als enige partijvoorzitter 
had gedaan. 

Nucleaire hypokrisie heerst er 
vooral bij de CVP; eens te meer. 
Kamerlid Wivina Demeester deed 
vorige dinsdag haar uiterste best 
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noem maar op die er zwijgend bij
zitten terwijl over hun hoofden 
heen beslissingen worden voorbe
reid (of reeds genomen werden) 
die ons aller leven raken. 
Begin november was er alleen de 
Volksunie die het rookgordijn 
doorbrak toen voorzitter Vic An
ciaux (als eerste en als enige van 
de partijleiders) op een perskonfe-
rentie naar aanleiding van 11 no
vember stelde dat de VU tegen
stander is van de installering van 
middellange-afstandsraketten in 
België, en bewust wil aanknopen 
bij het krachtige «Nooit meer oor
log» van de Frontbeweging. 

Tindemans, De Vlies en... 
Demeester 
Bij de twee grootste Vlaamse re
geringspartijen, de CVP en de 

om de standpunten van het 
Vlaams Aktiekomitee tegen de 
atoomwapens als CVP'er te on
derschrijven, maar ze moest bij 
herhaling zeggen dat ze geenszins 
in naam van de CVP-verkozenen 
sprak, en dat ze echt niet wist hoe
veel CVP-parlementsleden haar 
standpunt delen. CVP-voorzitter 
Leo Tindemans, doet zulks alles
zins niet; hij heeft pertinent gewei
gerd het woord te voeren op de 
anti-atoommars van volgende zon
dag. 

Begrijpelijk is zulks wel; alleen zou 
Tindemans de eeriijkheid dienen 
op te brengen om zijn houding toe 
te lichten. Men verstaat in de CVP 
inderdaad de kunst om het feit te 
verdoezelen dat de CVP-afge-
vaardigden op de jongste zitting 
van de NAVO-raad, in Ottawa, en-
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warme paddestoel 

kele weken terug zonder uitzon-
denng hun instemming hebben 
betuigd met de nucleaire miljar-
denofferte die momenteel zoveel 
heibel veroorzaakt De CVP zou 
nog geen standpunt ter zake heb
ben"? Kom nou Kamerlid dokter 
Paul De Vlies weet er alles van En 
CVP-kamerlid Wivina Demeester 
ook Ze zitten mekaar in het haar, 
maar de buitenwacht mag daar 
niets van weten 

Dat spelletje van «er is nog geen 
beslissing ter zake genomen» 
(prachtig geënsceneerd, en met 
als hoofdrolspelers, premier Mar
tens (CVP), Defensieminister 
Desmarets (PSC3 en minister Si-
monet (PS) van Buitenlandse Za
ken, dient nu eens abrupt een ein
de te nemen, vooraleer men vol
gende week, na de NAVO-top, in 
een regeringsmededeling komt 
verklaren dat er echt geen beslis
sing was genomen, maar dat het 
toch-echt met anders kon omdat 
de NAVO-verplichtingen zus en 
zo 

Als die nieuwe atoomkoppen de 
nucleaire bedreiging in West-Euro
pa vanaf volgende week komen 
versterken dan zal het de fout van 
de Belgische regering zijn, aange
zien vanuit Nederland en West-

Duitsland het ja-woord werd ge
koppeld aan de instemming van 
de regering-Martens Maar, Tinde-
mans en invloedrijke parlements
leden als De Vlies hebben reeds 
met nee gezegd (hds) 

r 
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SS-20, TOMAHAWK, 
PERSHING 1, THOR EN JUPITER... 
De nieuwste Navo-paniek is 
onbetwistbaar verbonden met 
de invoering (door de Sovjetu
nie) van de SS-20 raket in het 
westeli jk deel van de Sovjetu
nie en ten oosten van de Oeral. 
De SS-20 is de opvolger van de 
oudere SS-4 en SS-5 raketten, 
respektieveii jk ontplooid in 
1959 en 1961, toen langs West-
europese kant Thor en Jupiter-
raketten werden geïnstalleerd. 
Zowel de SS-4 (vluchtberelk: 
2.000 km) als de SS-5 (vlucht-
bereik: 3 a 4.000 km) kunnen 
vanuit het westeli jk deel van de 
Sovjetunie makkelijk West-Eu
ropa bereiken. Nieuw aan de 

SS-20 IS Vooral zijn nog groter 
vlu'ohVoereik (tot 5 a 6.000 km, 
waarmee hel West-Europa ver 
voorbi j schiet), zijn kleiner mè-
gatonnage (3 x 150 ki loton, te
gen 1 megaton voor SS-4 en 
SS-5), het meerkoppig raketsy
steem (drie kernkoppen voor 1 
op SS-4 en SS-5) en zijn grote
re trefzekerheid, al is die be
slist met groter dan de trefze
kerheid van de Amerikaanse 
Minuteman l l l - ICBM. Allemaal 
vernieuwingen waar het Ameri
kaans kernwapenarsenaal al 
lang mee vertrouwd Is. 

Ware het niet dat die SS-20 
juist ontplooid wordt (sinds 
1977) als in de VS en de USSR 
SALT 2 wordt voorbereid en als 
gevolg daarvan (vooral in Euro
pa) zoveel aandacht kri jgt dat 
ook het Westen weer van mid-
dellange-afstandsraketten gaat 
dromen En daarbij vergeet (of 
vergeten wil) dat ook het Wes
ten al die t i jd niet stil stond r.n 
ook zonder Pershing 2 en To-
mahawk-kernwapens Penoeg 
heeft in Europa om d ie SS-20 
schaakmat te zetten. 

TomahawU 
De Tomaha>wk is een kruisra
ket, en word t ontwikkeld door 
de zeemacht, de landmacht en 
de luchtmacht, 2odat er well icht 
drie vers ie^ van de Tomahawk 
komeri Van de Tomahawk is 
noo weinig bekend, zodat we 
j e t tot nog toe moeten doen 
met de zee- en luchtmacht-mo-
dellen. 

In tegenstell ing tot de ball isti
sche raket is de kruisraket te 
vergeli jken met een onbemand 
robot-vl iegtuig die rakelijks 
over de grond scherend de ra
dar ontwijkt en met een grote 
trefzekerheid zijn doel zoekt, 
en dit zowel op halflange als 
lange-afstand Hoewel ook de 
Sovjetunie over kruisraketten 
beschikt staan de VS verder in 
de ontwikkeling van een nieu
we kruisrakettechnologie, zo
dat de Tomahawk in alle op
zichten een nieuw wapen is, dat 
de Sovjetunie terecht veel zor
gen baart. Groot-Brittannie, Ne
derland, België, Italië en West-
Duitsland komen m aanmerking 
voor de Tomahawk. Er zouden 
er een 50 komen in België. 

Pershing 2 
De Pershing 2 is een ball isti
sche raket on een. moderne ver
sie van H,e bestaande Pershing 
1. De r'ershing 1 is momenteel 
opc^esteld bij het Amerikaanse 
7 de Leger en bij de Duitse Luft
waffe in West-Duitsland (108 
stuks). De Pershing 1 dateert 
van 1962, heeft een vluchtbe
relk van nagenoeg 750 km en 
kan zowel konventioneel als 
nucleair worden geladen. In 
1969 kwam er al een verbeterde 
versie met de Pershing IA. De 
Pershing 1 kan kernbommen 
lanceren van 60 tot 400 kiloton. 
De Pershing 2 wordt ontwik
keld door de Amerikaanse fir
ma Martin Marietta, en is nog in 
het proef- en ontwikkelingssta

dium Nieuw aan de Pershing 2 
is vooral de afstand (met een 
vluchtbereik van 1500 tot 
2 000 km), zodat de Navo hier
mee vanuit West-Duitsland de 
Sovjetunie kan bereiken Nieuw 
IS ook de grotere trefzekerheid, 
dank zij een terminaal geleid 
systeem dat de eindgegevens 
van de vlucht vergelijkt met die 
van de ingebouwde databank. 
De Navo wil 108 Pershing 2-ra-
ketten voor West-Duitsland, 
waar ze wellicht de 108 be
staande Pershing IA zullen 
vervangen 

Thor en 
Jupiter 
De ironie van de geschiedenis 
wil dat het Westen in de jaren 
zestig al over middellange-af-
standsraketten heeft beschikt 
in West-Europa, en wel in 
Groot-Brittannie (60 Thor-ra-
ketten), Italië (15 Jupiters) en 
Turkije (30 Jupiters), zoals deze 
wapens deel uitmaakten van 
het aanbod van de Amerikaan
se president Eisenhower op de 
Navo-top in december 1957. 
Deze raketten werden in 1965 
teruggetrokken, met zozeer als 
een «gebaar van goede wil» 
maar in de schaduw van de 
snelle ontwikkeling van lange-
afstandsraketten ( ICBM) en 
zeeraketten (SLBM) die er in 
1957 nog niet waren, maar die 
in 1965 veel preciezer werden 
geacht — en beter onder Ame
rikaanse kontroie — dan de 
middellange-afstandsraketten 
in Italië, Groot-Brittannië en 
Turkije. Ook kan deze terug
trekking beschouwd worden 
als Amerikaanse pasmunt voor 
de terugtrekking van Russi
sche middellange-afstandsra
ketten (de SS-4) uit Cuba na de 
Cuba-raketkrisis van 1962. 
Feit is dat de Sovjet-middellan-
ge-afstandsraketten (SS-4 en 
SS-5) er al die jaren zijn geble
ven en ook toen West-Europa 
konden bereiken zonder dat de 
Navo daar van wakker lag. 
Eerst met het 2de SALT-ak-
koord heeft het Westen deze 
middellange-afstandsraketten 
(die niet in SALT 2 zitten) als 
het ware «herontdekt», hoewel 
juist de Verenigde Staten alti jd 
geweigerd hadden deze Euro-
strategische kernwapens in het 
SALT-gesprek te betrekken. 

Zes minuten op rand van kernoorlog 

WASHINGTON - Zes mi
nuten lang was er vorige 
vri jdag in de VS raketten-
alarm. Zes minuten lang ver
keerden de militairen in de 
waan dat een Russische 
kernraket op weg was naar 
het Amerikaanse kontinent. 

Eén minuut langer alarm 
ware voldoende geweest 
om de regering, tot tegenak-
tie te dwingen 

Het opperbevel van de Ame
rikaanse en de geallieerde 
stri jdkrachten, de NORAD, 
vvas in haar bunker in Colo
rado, vorige vrijdag bezig 
aan een oefening. Er werd 
een Russische rakettenaan-
val gesimuleerd De «trai

ner» was evenwel, per ver
gissing, niet losgekoppeld 
van het alarmsysteem. Zo
dat eerst de NORAD-bun-
ker, een paar honderden me
ter onder de rotsen, in staat 
van alarm werd gebracht, en 
vervolgens de afweersyste
men Luchtverkeerleiders 
werden op de hoogte ge
bracht en atoombommen
werpers stegen op. 
Eén minuut langer alarm en 
het Witte Huis ware verwit
tigd geweest. Dan had Car
ter moeten uitmaken of er 
direkt raketten dienden af
gevuurd te worden (een on
herroepelijk besluit), of nog 
langer diende afgewacht te 
worden 

Navo en 
kernwapens 
Het belangrijkste Navo-orgaan 
dat bijna permanent met kern
wapens bezig IS is de nucleaire 
plan groep (Nuclear Planning 
Group of NPG) De NPG verga
dert doorgaans twee keer per 
jaar op het niveau van de minis
ters van Landsverdediging, 
maar veel vaker op het niveau 
van hun permanente vertegen
woordigers. Het IS het hoogste 
konsultatief orgaan in dienst 
van de Navo-raad, en is samen
gesteld uit een permanente 
groep (met de ministers van 
Landsverdediging van de grote 
vier: de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannié, West-Duits
land en Italië) en drie tot vier 
extra-leden die om beurten deel 
uitmaken van de NPG (momen
teel met België, Turkije en De
nemarken). De NPG kwam 
laatst samen in het Brusselse 
Egmontpaleis op 18 en 19 okto
ber 

De NPG kan nochtans geen be
slissingen treffen Dat gebeurt 
alleen op het niveau van alle 
ministers van Landsverdedi
ging (verzameld in de Defence 
Planning Concil, laatst nog op 
13 en 14 november in Den 
Haag) en op het niveau van de 

ministers van Buitenlandse Za
ken, verzameld op de halfjaar
lijkse Navo-raad (begin decem
ber in Brussel) 
Met het oog op de modernize-
ring van de kernwapens heeft 
de Navo in de lente van 79 twee 
werkgroepen opgericht: de 
speciale groep (Special Group), 
samengesteld uit hoge funktio-
narissen van de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en gericht 
op de kontroie van de taktische 
en Euro-strategische kernwa
pens en op mogelijke onder
handelingen met het War-
schau-pakt en de groep op 
hoog niveau (High Level 
Group), samengesteld uit hoge 
funktionarissen van de ministe
ries van Landsverdediging en 
rechtstreeks gericht op de mo-
dernizering van de Navo-kern-
wapens. De groep op hoog ni
veau werkt werkt de facto in 
dienst van de NPG, de speciale 
groep rapporteert direkt aan de 
nationale regeringen en aan de 
Navo-raad Beide werkgroepen 
hebben zich dit jaar intens be
zig gehouden met het kernwa
pen-probleem in Europa, en 
hebben op 28 september een 
gemeenschappelijk rapport uit
gebracht, dat allicht aan de ba
sis ligt van de NPG-vergade-
ring in oktober (Brussel), de 
DPC-vergadering in november 
(Den Haag) en de Navo-raad in 
december (Brussel). 
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D e BRT zal dan toch enkele mil joentjes meer ter beschikking 
krijgen dan wat hem tot nu toe in de schoot werd geworpen. Het 
is nog niet duideli jk of het hier gaat om een kompensat ie voor 
de onrechtvaardige verdel ing van de beschikbare bedragen, 
waarbi j de franstal igen — hoe kan het anders in dit land — al 
die jaren sterk werden bevoordel igd. En terwijl ik daaraan denk 
en de programma's van BRT en andere zenders over loop, gaan 
mijn gedachten automat isch naar mijn kinderen die vaak als-
hetware vastgekluisterd aan het scherm hangen en ga Ik aan 't 
dromen en wens dat de BRT dat geld besteden zou aan degel i j 
ke kinderprogramma's waar de kinderen zelf wat aan hebben. 
W a n t wees gerust, de programma's waarvoor mijn kinderen hun 
speelgoed laten, zijn geen BRT-programma's_ 

De grabbelton 
^ m Donderdag — In Rondomons (BRT 1) p ra ten k inde ren 

^K^ o v e r «zich thuis voe len in het z iekenhuis». O p N e d . 1 
\ ^ w o r d t in d e f i lm Canar is ( z w / w - 1 9 5 4 ) een ( te pos i t ie f?) 

bee ld geb rach t van de gehe imz inn ige admiraal W i l he lm 
Canar is d ie t i jdens d e T w e e d e W e r e l d o o r l o g chef w a s van d e 
Du i tse con t ra -sp ionage en d ie in die funk t ie dubbe l spe l z o u heb
ben gespee ld . Later o p de avond , ook o p N e d . 1 in Lou i se , de rea
g e e r b u i s b a b y : e e n dokumen ta i r e o v e r de ee rs te reageerbu is 
baby die nu o n g e v e e r t w e e jaar o u d is, g e v o l g d d o o r een g e s p r e k 
m e t de o u d e r s en de b e t r o k k e n e n bij d i t ges laagde exper imen t . 
L ie fhebbers van d e jazz-muz iek én van o n z e T o o t s Th ie lemans 
w o r d e n een uur lang v e r w e n d in Ses jun: jazz vanui t «De Mee r 
koet» in Le lys tad , een j a z z p r o g r a m m a m e t Too t s en het Bill Evans 
Tr io (H i l ve rsum 3, 22 u. 02). 
^ ^ Vr i jdag ~ N.a.v. d e u i t re ik ing van d e Nobe lp r i j s 1979 
^ ^ 1 v o o r d e V r e d e aan Z u s t e r Te resa uit Ca lcut ta , b r e n g t 
^ ^ J BRT 2 een po r t r e t van d ie n o n : D e vri jwil l ige armoede 

van moeder Teresa. D e lachers w o r d e n f l ink v e r w e n d o p 
d e be ide N e d e r l a n d s e n e t t e n : N e d . 1 : Laurel en Hardy (afl.: V a d e r 
gaat o p s tap ) ; Hoe bestaat het: k o m i s c h e s i tuat ies en dol le toe 
s t a n d e n ; Kabaret Ivo de Wi js : Fo rmu le Z , voo r laa ts te r o n d e «'t 
K o m t noo i t m e e r goed», waarsch i jn l i j k het laatste kaba re top t re -
d e n van d e g r o e p Ivo d e W i j s ; G e o r g e en Mi ld red , d e be leven is 
sen van e e n maf Engels ste l . O p N e d . 2 : S h o w r o o m , e e n k a b a r e s k 
magaz ine o v e r d e s h o w in he t leven. N e d . 1 b r e n g t na de h u m o r 
e e n s tuk t rag iek : Verkracht ing. Een real is t ische reg is t ra t ie van 
e e n rech tszaak r o n d d e v e r k r a c h t i n g van e e n Ital iaans 19-jarig 
meis je. N a d e f i lm vo lg t een g e s p r e k o v e r d e f i lm zel f en he t er in 
behande lde o n d e r w e r p . In Ak tenze ichen: XY-. ungelöst (Dui ts l . 
1), waa r in d e poli t ie d e hu lp v raag t van d e k i j kers bi j het onder 
z o e k naar onopge los te m isdr i j ven . 

^ ^ Za te rdag — O p N e d . 2 k o m t d e ee rs te a f lever ing van 
^ P ^ e e n v ierde l ige s p a n n e n d e Br i tse tr i l ler M e t voorbedach-
^ ^ / ten rade o v e r een d o k t e r d ie zi jn w e t t i g e e c h t g e n o t e 

kw i j t wi l . Daar in s laagt hij, maar o m te v e r h i n d e r e n da t hi] 
o m de m o o r d , w a n t hij hee f t ze d a a r v o o r m o e t e n v e r m o o r d e n , ge
s t ra f t zou w o r d e n , m o e t hij n o g t w e e m e n s e n uit d e w e g ru imen. 
Dr ie p e r f e k t e m o o r d e n . M a a r het spel le t je kr i jg t een o n v e r w a c h t 
e inde. Na de f i lm Le jardinier d'Argenteull , m e t Jean Gab in en Li-
se lo t te Pulver (1962) o v e r e e n handige, maar ie twat naïeve c lo-
c h a r d d i s d o o r zi jn v r i end e n v r iend in in 't oo t j e g e n o m e n w o r d t , 
b reng t R T 8 F in format ie v o o r v e r b r u i k e r s o v e r de p r i j s van de 
n ieuwe auto 's . 

^ m Z o n d a g —- BRT b r e n g t d e herhal ing van een repo r t age 
^ P ^ ove r d e in V l a a n d e r e n u i ters t popu la i re duivensport 
^ 1 (10 u.). In S i m o n v a n Co l l ems m e t een g o e d k i jkc i j fer be

d a c h t e f i lmrubr iek S imonskoop ( N e d . 1) w o r d t aandach t 
bes teed aan «Het Berene i land» naar de s p a n n e n d e r o m a n van 
Al istair M a c L e a n , me t V a n e s s a R e d g r a v e en Barbara Parkins, 
«Vier vu is ten o p Safari», me t he t k o m i s c h e d u o T e r e n c e Hill en 
B u d S p e n c e r en «Cha Cha» m e t d e v e e l b e s p r o k e n pop ido len 
H e r m a n B r o o d en Nina H a g e n In Aktua P lus (Ned . 1) zit een uit
geb re ide r epo r t age ove r d e Zu idamer i kaanse staat Paraguay 
w a a r d e oo r l ogsm isdad ige r J o s e f M e n g e l e s inds 1959 vr i j woon t . 
O p N e d . 2 p r o b e e r t Je f R a d e m a k e r s in He t gezicht van 1980 een 
bee ld te s c h e t s e n van w a t d e t r e n d m a k e n d e v o r m g e v e r s van d e 
ja ren tacht ig wi l len maken . V P R O ( N e d . 2) b r e n g t d e ee rs te afle
ver ing van e e n tweede l i ge d o k u m t a i r e o v e r het leven in Oos t -Eu
ropa : Z o n e n van de z ieke eeuw. En K o o t en Bie laten hun du ive ls 
los in O p hun p ik getrapt ( ook V P R O ) . 

^ m M a a n d a g — In L u n d i - s p o r t (RTB) : e e n g e s p r e k me t d e 
^ ^ S tandardspe le r Ralf E d s t r ö m e n e e n po r t r e t van de W a a l -
^ 1 se w ie l renner C laude Cr iqu ie l ion. O p Ned . 2 b r e n g t de 

A v r o de weke l i j kse en me t vee l t r ompe tgescha l aange
kond igde T e l e b i n g o , e e n spel g e b a s e e r d o p he t in Engeland zeer 
popula i re Bingo-spel . Na enke le u i t zend ingen w o r d t he t duidel i jk 
dat het gehee l een o p g e p e p t e b e d o e n i n g is waarb i j e e n o p hol ge
s lagen en ove r haar t oe ren draa iende, de hys tene b e n a d e r e n d e 
M i e s B o u w m a n me t ove rs laande s t e m ons t o c h n o g p r o b e e r t dui 
del i jk te m a k e n hoe leuk en verschr ikke l i j k s p a n n e n d het al lemaal 

IS. 
^ È D insdag — BRT 1 b reng t d e al ee rde r aangekond igde 
^Ê^ s h o w van de g e w a a r d e e r d e zanger Kris de Bruyne en o p 
^ 1 BRT 2 draai t de bu r leske A m e r i k a a n s e f i lm Brewster 

M c C l o u d (1970) van R o b e r t A l t m a n o v e r e e n kno tsgek 
ke j o n g e m a n die e r van d r o o m t oo i t eens o p e igen k rach ten te 
k u n n e n v l iegen. RTBF 1 : In he t k o n s u m e n t e n m a g a z i n e M inute 
Papil lon zit o.a.: Energ iebespar ing in d e badkamer ; een e n q u ê t e 
ove r d i e p v r i e s w a r e n ; e e n doss ie r k red ie t en resu l ta ten van e e n 
e n q u ê t e ove r k inderen e n ge ld . En RTBF 2 gee f t in Paroles 
d'homme een po r t r e t van de o m s t r e d e n generaa l C lose . W e d d e n 
da t he t een p le idoo i w o r d t v o o r k e r n k o p r a k e t t e n in Be lg iè ! D e 
Evange l ische O m r o e p ( N e d . 1) p resen tee r t d e Israël ische f i lm 
Operat ion Thunderbolt m e t K laus Kinsk i waar in de m e e s t spek-
takulaire redd ingsak t ie uit d e gesch ieden is w o r d t g e r e k o n s t r u -
e e r d . 

^ m W o e n s d a g — Voe tba ldag ! B R T 2 b r e n g t d e f i l m C i t i -
^Ê^ zen Kane ( z w a r t / w i t - 1 9 4 1 ) , een k lass ieker in d e f i lmwe-
^ 1 re ld, en g e b a s e e r d o p he t leven van d e A m e r i k a a n s e 

k ran tenmagnaa t W.R. Hears t , van w ie na d e f i lm e e n por
t re t w o r d t u i tgezonden . GH.H. 

Tl^-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo (f.). - 18.05 Ron
domons. — 18.35 Dick Turpin (f.). 
- 19.00 Laurel en Hardy. - 19.15 
Standpunten. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Mork en Mindy (f.). - 20.35 
Panorama. — 21.25 De verovering 
van het westen (f.). — 22.55 
Nieuws. 

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

NED. 1 
11.30 Schooltelevisie. — 1855 
Nieuws. — 18.59 Staaltje de loko-
motief Cf.). - 19.05 Kerkbuurt. -
19.40 Canaris (film) - 21.37 
Nieuws. — 21 55 Den Haag van
daag. — 22.20 Louise, de reageer
buisbaby (reportage). — 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros top 
50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Tros 
produktie prijs 1979. - 21.30 Re
becca (f.). - 22.20 Aktua TV. -
23.10 Soap ( f ) . - 23.40 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
18.35 Le coffre-fort (spel). - 19.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort 
(spel). — 19.45 Entre chlens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Operation trafic. — 21.00 Jody et 
le faon (film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 La 
bataille des planètes ( f ) . — 18.15 
Zigzag. — 18.30 La pensee socia-
liste. — 19.00 Kultureel magazine. 
— 19.15 Gewestelijk nieuws. — 
19.30 Nieuws. - 19.55 Speelgoed 
(reportage). — 20.15 Le jouet 
(film). — 21.45 Nieuwe films. — 
22.30 Nieuws. 

RTB 2 
19.15 Overname RTB 1 (tot 19.55). 
— 19.55 Oratorium van Haydn. — 
21.05 Videog-.-aphie. - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Follow me. 

ARD 1 
16.30 Fauna Iberica (dok.). - 1650 
Kinderprogramma. — 17.20 V^K-
skien (Val d'lsére). — M59 
Nieuws. — 18.00 Berliner Sta-
chelschweine (humor en satire). — 
18.15 Eine Amerikanische familie 
(f.). — 19.15 Regionaal magazine. 
— 19.45 Spiel urn 4tel vor 8 (Mini-
krimi). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
De Navo- ontwapenen of verster
ken? - 21.00 Otto (TV-show). -
21.45 Energieknsen. - 23.50 
Nieuws. 

ZDF 
1700 Nieuws. - 1710 Wickie ( f ) . 
- 17 40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Wie erziehe ich meinen Vater (f.). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dal-
li (spel). - 21.00 Heute-Journal. — 
21 20 Die bonner Runde. - 22.20 
Tagebuch des Verfuehrers. — 
23,45 Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Das verlorene Woche-
nende (film). — 21.50 Familienrat. 
— 22.20 Ludwig Wittgenstein (por
tret) - 23.30 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.30 Regionaal 
programma. — 13.50 Gezond-
heidsmagazine. — 14.00 Les vingt-
quatre jeudis. — 18.00 Konsumen
tenmagazine. — 18.34 L'lle aux en
fants. — 18.57 Ongewone verha
len. — 19.12 Damesmagazine. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Mon ami Gaylord 
(f.). — 21 32 Aktualiteitenmagazine. 
- 22.35 WK-judo. - 23.20 
Nieuws. 

A2 
17.50 Jeugdprogramma. — 1830 
Nieuws. — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.45 Top 
club (vanétè). —"20.00 Nieuws — 
20.35 Benjamin ou les mémoires 

d'un puceau (film). — 22.15 Courte 
échelle pour grand écran. — 23.05 
Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19 55 Bucky et Pe-
pito (f.). - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.25 Les sha-
doks. - 20.30 Roma (film). -
22.10 Nieuws. 

Vrijdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 1800 De 
zoon van de Sahara (f.). — 1815 
Klein, klein kleutertje. — 1830 
Open school. — 19.00 Korte film. 
— 19.05 Protestants Godsdiensti
ge uitzending. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Mister Majestyk (film). — 
22.00 Kerkwerf Brussel. - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur ven bloemen 
(f.). - 20.40 Bert en Fran (liedjes). 
— 21.40 De vrijwillige armoede van 
moeder Teresa (dokJ. 

NED. 1 
10.20 Open school - NOS. - 1855 
Nieuws. — 18.59 Barbapapa (f J. — 
19.05 Captain Caveman (film). — 
19.15 Laurel en Hardy. — 19.35 
Hoe bestaat het? - 20.15 Kabaret. 
Ivo de Wijs. — 20.55 George en 
Mildred (f.). - 21.20 Gesprek met 
de minister-president. — 21.27 
Nieuws. — 21.55 Alles is niks (lied
jes). — 22.20 Verkrachting (repor
tage). — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep ( f ) . - 19.25 Lassie ( f ) . 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Geheim 
Kommando (f.). - 21.20 Show
room (satire). — 22.20 Hier en nu. 
- 23.00 Meditatie. - 23.10 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok.). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Mannix (f.). - 21.00 La char-
rette fantóme (film). 

RTB 1 
1«,'̂ 15 Schooltelevisie. — 17.50 La 
bataJIe des planètes Cf). — 18.15 
Zigzag (spel). — 18.30 Seniorama. 
— 1930 iNieuws. — 19.55 A suivre. 
— 21.25 Fiil'ning Othello (dok.). — 
23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Vendredi-sportï.''- - 21.10 
Anna Karenina (f.). — 22.00 
Nieuws. — 22.15 Interwalu'^nie. 

ARD 1 
16 20 Veiligheid in wintersport (re
portage). - 17.05 Alles klar!? -
17.50 Nieuws. — 18.00 Jauche- and 
Levkojen (f.) - 1830 Van huur
ders en mensen. — 18.40 Jauche 
und Levkojen (1929-1930). -
19.15 Regionaal nieuws — 20.00 
Nieuws. — 2015 Happy end... und 
was kommt dan? (film). — 21.45 
Bericht vom SPD-parteitag. — 
oe2215 Musikladen extra. — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Die 
schweigsame Frau (Komische 
opera). — 1.15 Nieuws. 

ZDF 
16.45 Nieuws — 16.55 Schüler-ex-
press. — 1740 Die Drehscheibe. 
- 1820 Stan Laurel en Oliver 
Hardy. - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Auslandsjournal. — 20.15 Akten
zeichen- XY.. ungelöst. — 21.15 
Partijdag van de SPD. - 21.45 
Heute-journal. — 22.00 Kultureel 
magazine. — 22.30 Sport am Frei-
tag. - 23.00 Aktenzeichen: XY... 
ungelóst. — 23.10 Sturm uber Ja-
ma'ika (film). — 0.50 Nieuws. 

D. 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 2015 Mediènkritik - 21.00 Mo-

mente. — 21.15 Over vergeten au
teurs. - 22.00 Anna ( f ) . - 22.30 
Gott und die Welt. - 23.00 
Nieuws. 

TF. 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 14.05 Vormings
programma. — 18.02 Konsumen
tenmagazine. — 18.34 L'lle aux en
fants. — 18.57 Ongewone verha
len. — 19.12 Damesmagazine. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
L'Avocat du diable (toneel). — 
22.47 WK-judo. - 23.30 Cinq jours 
en bourse. — 23.40 Nieuws. 

A 2 
15.00 Le Fugitif ( f ) . - 15.55 Vrije-
tijdsmagazine. — 16.55 La televi
sion des téléspectateurs. — 17.20 
Fenêtre sur... — 17.50 Jeugdpro
gramma. — 18.30 Nieuws. — 18 50 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.10 Ouotidiennement vó^re. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le Journal (f J. — 
21:35 Apostrophes. - 22.50 
Nieuws. — 22.57 La rosière de 
Pessac (reportage). 

FR. 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19 55 Bucky et Pepito 
( f ) . - 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). - 20.25 Les Shadoks. -
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage). — 21.30 La dame aux coquil-
lages (film). - 22.25 Nieuws. 

Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 
1400 Dag aan dag 
,/>n (film) 

14 30 Fim-
p^ -̂.. Mi.ni^ — 16.00 Open school 
_ y^QQ Wattoo-Wattoo (f.) — 
18 05 Dai ' ^ ' i ' ^ mannen (Jeugdfilm) 
— 1805 Dat ^ ' i ' ^ mannen. — 1945 
N i e u w s . - 2 0 . 1 ?̂ Duet ( f . ) . - 2 0 3 5 
Henk in Sint-Gillis-VC'aas (show). -
2140 Macht (TV-film.' " 2305 
Nieuws. 

NED. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 Alleen op 
de wereld, ( f ) — 19.25 Avro's 
sportpanorama. — 2000 Avro's 
Wie-Kent-Kwis - 21.05 Avro's 
muze magazine. — 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Operettekoncert. - 22.55 
Avro's sportpanorama. — 23.15 
Nieuws 

NED. 2 ~ 
20.00 Nieuws - 20 27 Maggie en 
haar van hiernaast ( f ) . — 2052 
Sonja's Goed Nieuws show. — 
21 55 Achter het nieuws. - 22.25 
Met voorbedachten rade ( f ) — 
23.15 Voetbal '80 - 23 30 Nieuws. 
— 2355 Studio Sport extra 

— Citizen Cane, 
ker van spektakel 
Wel les . Satire op 
drang naar geld er 
persoonlijkt in het 
ten van een persi 
W o e n s d a g 12 dei 
2 0 u . 15 op BRT 2 

LUX. 
12.00 Leo centre te 
19.55 Nieuws - 2 0 . 0 
me Flint (film) - 21.4 
- 22.20 Le pére de 

RTB 
19.30 Nieuws - 1 9 . 5 
tigen (dok) - 20.2! 
d'Argenteull (film). -
and Burnett at the 
(show). - 2240 Nie 

ARD 
1200 W K turnen. Fi 
ren te Forth Worth 
— 13.40 Programma
deze week - 20.01 
20.15 Einer wird gev 
— 22.00 Nieuws. -
Mexico (western). 
Nieuws. 

ZDF 

12.00 Programma-ov( 
mende week — 19( 
19 30 Automagazine, 
thias Sandorf Cf). — 
— 21.50 Das aktuelle 
— 23.05 Der Komn 
00.10 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 20 
Joel (tv-film) - 21.5 
ten. 

TF 1 
13 00 Nieuws - 13. 
de l'accordéon. — 1 ' 
dusamedi - 18.091 
d'amis (dok) — 18 
auto moto I - 19.20 
aktualiteiten — 1946 
de 19 h. 45 (spel). - : 
un (variété) — 21.35 
— 23 00 Tele-foot 
Nieuws 

A 2 
11 45 Nieuws voor g« 
den - 17 55 Wedsti 
tO'ur-filmers — 1850 
gt ncs lettres (spel), 
weste'.v'^'^ aktualiteit 
Collarrósfrr'; ' ' - 20 ( 
2035 Le jour'^al (r< 
21 35 Collarshow. — 
ka (dok) - 2320 ,"-

Fr . 3 

1910 Nieuws - 192 
ke aktualiteiten — 19 
programma — 19.55 
pito ( f ) . - 2000 Le 
heures CspeD — 20 
doks Canimatiefilmpje 
comte de Monte Chi 
— 22.15 Nieuws. 
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Tl/-PROGR^MMKS 

'izen Cane, f i l m k l a s s i e -
n spek take lman O r s o n 
>. Sat i re o p 's m e n s e n 
naar geld en m a c h t ve r -
>nli|kt in he t d o e n e n la-
n een p e r s m a g n a a t 
i dag 12 d e c e m b e r o m 
5 o p BRT 2. 

eo contra tous spel — 
leuws — 2000 Notre hom-
(film) — 21 45 Filmnieuws 

O Le pere des filles (film) 

leuws — 19 55 De hertach-
lok) - 2025 Le jardinier 
iteuil (film) - 2150 Sills 
jrnett at the Metropolitan 

— 2240 Nieuws 

^ K turnen Finale voor he-
Forth Worth (Texas-USA) 
3 Programma-overzicht van 
'eek - 2000 Nieuws -
iner wird gewinnen (kwis) 
O Nieuws - 22 20 Duell in 

(western) - 23 50 

rogramma-overzicht de ko-
week — 1900 Nieuws — 
utomagazine — 2015 Ma-
andorf Cf) — 21 45 Nieuws 
) Das aktuelle Sport-Studio 
15 Der Kommissar ( f ) — 
lieuws 

lieuws — 2015 Ferien Mit 
-film) - 21 50 Musik Wel-

lieuws — 1330 Le monde 
ordeon — 1348 Au plaisir 
sdi — 18 09 Trente millions 
(dok) — 1840 Magazine 
)to I - 1920 Gewestelijke 
3iten — 1946 Les inconnus 
45 (spel) - 20 35 Numero 

ete) - 21 35 Columbo (f) 
)0 Tele-foot I - 0000 

leuws voor gehoorgestoor-
17 55 Wedstrijd voor ama-

lers — 1850 Des chiffres 
lettres (spel) - 19 20 Ge 
ke aktualiteiten — 1945 
gf;r,,v - 20 00 Nieuws -
e lou'"'^^' (reportage) — 
Dllarshow — 22 35 Sn Lan-
) - 2320 N « u w s 

euws - 1920Gewesu°' i )-
sliteiten — 19 40 Regionaa' 
ima — 1955 Bucky et Pe-

- 2000 Les jeux de 20 
(spel) - 2025 Les Sha-
nimatiefilmpje) — 2030 Le 
ie Monte Chnsto (tv-spel) 
5 Nieuws 

Zondag 
[ 9 DECEMBER 

BRT 
900 Voor boer en tuinder — 9 3 0 
Doe mee — 10 00 Vnjehjdstema's 
(duivenmelken) — 1030 Wie is 
bang van mijn hazewind ' (reporta
ge) - 11 00 Konfrontatie (debaO 
— 1200 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 14 30 Open school — 
15 00 Sesamstraat (f J - 1525 Kit 
en co (jeugdfilm) — 1600 De 
XXIde Olympiade van Montreal 
1976 (dok) - 1800 Sportuitsla
gen — 1830 Wattoo-Wattoo ( f j 
— 18 35 Van pool tot evenaar — 
19 45 Nieuws. - 20 00 Sportweek
end — 2030 Een familiekroniek 
(fJ - 2120Opera^Jigest - 2230 
Nieuws. 

NED. 1 
1100 Omroepparochie — 1900 
Nieuws — 1905 De zeeën en de 
mens (reportage) — 2000 Fischer 
Chore in Holland (reportage) — 
2030 Simonskoop - 2055 Re
becca ( f ) — 21 45 Aktua plus (re
portage) — 2215 Alberts Alberts 
(literair portreO — 2310 Nieuws 

NED. 2 
1530 Nieuws - 1535 Holland 
ajuus (dok) — 1605 Snowtime 
(show) — 17 05 Studio sport I — 
17 40 Het gezicht van 1980 (repor
tage) — 18 30 Sesamstraat ( f ) — 
1845 Cinevisie - 1920 Studio 
sport II — 2015 Sprekershoek — 
2030 Humanistisch verbond — 
20 35 Nieuws - 20 40 Koot en Bie 
(satire) — 21 45 De zonen van de 
zieke eeuw (dok) — 22 50 
Nieuws 

LUX. 
1730 II etait un petit navire (film) 
- 19 00 Nieuws - 19 30 Alberto 
Magnelli (portret) - 2000 L hom-
me invisible ( f ) — 21 00 La loi du 
survivant (film) 

RTB 
1300 Nieuws — 1305 Concertis 
simo — 15 00 Visa pour le monde 
— 1655 Chantez Frangais — 
17 20 Sportuitslagen - 17 25 Le-
pold III in de storm (reportage) — 
1750 Lhomme qui valait trois mil 
hards ( f ) - 1840 Tintin ( f ) -
19 00 Sportweekend - 19 30 
Nieuws — 20 05 Les belles annees 
(show) — 21 25 Les dames de la 
cote ( f ) -^ 2245 Nieuws 

ARD 
1830 Nieuws - 1833 Die Sport-
schau — 1920 Buitenlandrubnek 
- 2000 Nieuws - 2020 Drug
smokkelaars in Thailand (dok) — 
21 10 Seemans Heimkehr (film) — 
23 00 Nieuws - 23 05 Ernst Her 
haus (portreO — 2350 Nieuws 

ZPF 
19 OG Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 Televisie 

voor kinderen in de DDR - 2015 
Ein verrucktes Paar — 21 15 
Nieuws — 21 30 Der gute Doktor 
(Tsjechov) — 2245 Nieuws 

D. 3 
2000 Nieuws — 2015 Das Mittel-
meer (dok) - 21 00 Natur und 
Technik im dritten — 21 45 Demis 
Roussos (show) — 22 35 Chicago 
1930 ( f ) 

TF 1 
13 00 Nieuws - 1320 C est pas 
serieux (humor) — 1415 Les ren-
dez-vous du dimanche — 1535 
Llle fantastique ( f ) — 1630 
Sports premiere — 18 20 Koncert 
— 1925 Les animaux du monde 
- 2000 Nieuws - 2035 Laven 
ture du Poseidon (film) — 22 30 
WK-Turnen - 2315 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Le retour 
du Saint ( f ) - 21 35 Bande a part 
- 2205 Petit theatre - 22 30 Fe-
nêtre sur — 2305 Nieuws 

FR. 3 
2000 Festival international du jazz 
— 2025 Les Shadoks (animatie
filmpje) — 2030 De Afrikaanse 
droom (dok) — 21 20 Nieuws — 
21 30 Encyclopedie audiovisuelle 
du cinema — 2200 Cine regards 
— 2230 Stars in my crown (film) 

Maandag 

I 10 DECEMBER 

BRT 
1800 Wattoo-Wattoo (f) - 1805 
Heidi (f) - 18 30 Open school -
1930 Kijk uit — 1945 Nieuws — 
2015 Micro-Macro - 2050 De 
ceder (f) — 21 40 Wikken en we
gen - 2220 Nieuws - 2235 
Open school 

NED. 1 
18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa 
(f) - 1905 Pinokkio (f) - 1927 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch (f) — 
1957 Koning klant - 2037 Met 
voort)edachten rade (thnller) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Achter het 
nieuws — 22 25 De onvoorstelba
re wereld van Roald Dahl (f) — 
2300 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (f) — 19 05 Avro s Top-
pop - 2000 Nieuws - 2027Te-
iebingo Spelen en laten spelen — 
21 30 De erfenis van Aphrodite (f) 
— 22 25 Televizier magazine — 
2310 Avro akademie - 23 30 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
19 00 Nieuws - 19 29 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats — 19 55 Aujourd hui en bref 
- 2000 Kojak (f) - 21 00 Pierre 
et Nelly (film) 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1930 
Nieuws — 2000 Un tueur dans la 
foule (film) — 21 55 Debat over de 
film — 22 55 Nieuws 

RTB 2 
1400 Overname RTB-1 - 1955 
De mars van St-Rolande te Ger-
pinnes (reportage) — 21 10 Daniel 
Barbez (show) — 21 25 Les micro
bes (eenakter) — 22 00 Nieuws 
— 2215 Lundi sports 

ARD 
805 Schooltelevisie - 930 Se-
samstrasse — 1610 Nieuws — 
2000 Nieuws - 2015 Budden-
brooks (f) - 21 15 Kontraste -
2145 Spass beiseite Herbert 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN I f^ f ^ISM^^T V^.RUGGE 

kommt <0 — 22 30 Tagesthemen 
- 2300 Orkan (film) - 100 
NieuwS: 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Hitparade 
— 2015 Konkurrentie tussen 
scholieren (reportage) — 2100 
Heute-journal — 21 20 Die Kern-
frage (tv-film) - 2250 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Kultur in 
der Provinz — 21 00 Momente — 
21 15 Celine und Julie fahren Boot 
(film) - 020 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 13 35 Regionaal 
programma — 13 50 D hier et d au
jourd hui — 14 05 Double indemni-
te (tv-film) — 1800 Tornooi voor 
jonge muzikanten — 1902 Teken
film — 1912 Damesmagazine — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les inconnus de 19 h 45 
(speO - 2000 Nieuws — 2035 
La planete des singes (film) — 
2300 Nieuws 

A 2 
15 O Trois femmes ont I aime (film) 
- 1620 Paysannes (dok) -
17 20 Fenétre sur - 17 50 Jeugd
programma — 1830 Nieuws — 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1920 Gewestelijke ak-
tualiteiten — 1945 Top club 
(show) - 2000 Nieuws - 2035 
Aktualiteitenmagazine — 2140 
Les ordinateurs (f) - 22 35 Salie 
des fètes — 23 25 Nieuws 

FR. 3 
19 10 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito (O - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) - 2025 Les Sha
doks (animatiefilmpje) — 2030 
O K patron I (film) - 2200 
Nieuws 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 
1800 Wattoo-Wattoo ( f ) - 1805 
Sesamstraat ( f ) — 1830 Open 
school — 1900 Muzieksien — 
1945 Nieuws - 2010 Kris De 
Bruyne in koncert — 2045 Ver
over de aarde — 21 35 Jij of Wi j 
(kwis) — 2205 Gastprogramma 
(Het humanistisch verbond) — 
2235 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (reporta
ge) - 2040 Potter ( f ) - 21 05 
Brewster MacCloud (film) 

NED 1 
1855 Nieuws - 1859 Ronduit -
19 30 Overval op Entebbe (film) -
21 24 Tenslotte - 21 35 Nieuws 
- 21 55 Pierre Tal Coat (portret 
van deze Bretoense schilder) — 
2230 Odysseus Elytis (Nobelprijs 
letterkunde 79) — 22 50 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman ( f ) — 1925 Duel in de 
diepte ( f ) - 2000 Nieuws -
2027 Dagboek van een herders
hond ( f ) - 2130 Brandpunt -
22 05 Hotel op stelten - 2 35 De 
Nederlandse bisschoppen te 
Rome (reportage) — 2315 Ad
ventsoverweging — 23 30 
Nieuws 

LUX. 
19 00 Nieuws - 19 29 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (do) — 19 55 Aujourd hui en 
bref - 2000 Super Jaimie ( f ) -
21 00 II Bidone (film) 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 1955 Orient Ex
press ( f ) — 20 45 Magazine voor 
de verbruikers — 21 45 Creation 
super 8 - 22 30 Arts Hebdo -
2245 Nieuws 

ARD 
1540 Nieuws — 1545 Phantasie 
Dagdromerij vluchten uit de werk
elijkheid — 1945 Spreewald 
(dok) - 2000 Nieuws - 2015 
Nonstop nonsens — 21 00 Aktuali-
teitenprogramma — 21 45 Delvec-
ch io ( f ) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Hippie Happy Yeah (tv-
show) — 2345 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Mathias 
Sandorf ( f ) - 21 00 HeuteJour 
nal — 21 20 Wer einmal stiehit 
(reportage) — 22 00 Apropos film 
- 22 45 Melodie einder Stadt — 
2345 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Schauplatz 
- 21 05 Momente — 21 15 Spae-
tere Heirat nicht ausgeschlossen 
(dok) - 2200 Fragestunde -
2230 Wie behandie ich meinen 
C h e f - 2300 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Mon ami 
Gaylord ( f ) — 21 35 Des hommes 
sans nom — 2243 Nieuws 

A 2 
1830 Nieuws - 1850 Des chif
fres et des lettres (spel) — 1910 
Ouotidiennement votre — 1920 
(jewesteli jke aktualiteiten — 19 45 
Top club (show) — 20 00 Nieuws 

W o e n s d a g 12 d e c e m b e r wo r 
d e n de t e r u g w e d s t r i j d e n ge
spee ld in de d e r d e r o n d e o m 
de U E F A voe tba lbeke r Enkele 
w e d s t r i j d e n zul len recht 
s t r eeks o f u i tgeste ld en s a m e n 
geva t w o r d e n u i t gezonden 
D a a r d o o r k u n n e n de p r o g r a m 
ma s g rond ig gew i j z igd wo r 
d e n 

DE W E D S T R I J D E N Stut t 
g a r t — G r a s s h Cra iova — B o -
russia M u n c h e n - G l a d b a c h Dy 
n a m o K i e v — L o k o m Sof ia , 
F e y e n o o r d —Eintr F rank fu r t , 
Be lg rado — M u n c h e n Saloni -
ki — St -Et ienne (Fr 1), Z b r o j o v -
ka B r n o — S t a n d a r d 

- 20 40 Special -Le Petrole» (dos
sier) - 2330 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito (fJ - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2030 Le maitre 
de Lassie (film) — 2210 Nieuws 

Woensdag 
12 DECEMBER 

BRT 1 
15 30 Open school - 16 30 Voet
bal (Brno —Standard Luik) — 
1815 Wattoo Wattoo ( f ) - 18 20 
Tip top — 19 05 Het joods mu
seum van Tel Aviv (dok) — 19 45 
Nieuws — 2015 Sammy Davis & 
Co (f) - 20 35 Strafschopgebied 
(Utvisningen) (toneel) - 21 20 
Persona Doventeater (reportage) 
- 21 50 Nieuws 

BRT 2 
2015 Citizen Kane (film) - 2215 
De tuinen van San Simeon (dok) 

NED. 1 
1530 Jules de Corte zingt — 1535 
De grote klok — 1625 Kinder
krant — 1650 Teelespelvrouwtje 
(f) - 1720 N C R V s pop shop 
(Blondie) — 1845 Toeristische 
tips - 18 55 Nieuws - 18 59 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie
ke partijen — 2000 Droogbloe
men (tv-spel) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Panoramiek - 22 25 Studio 
sport — 2310 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 De pomp 
(f) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
20 32 Veronica totaal - 22 30 Taxi 
(f) — 22 55 Veronica s agenda — 
2305 Nieuws 

LUX 
1900 Nieuws - 1945 Entre 
chiens et chats — 1955 Aujour-
d hui en bref - 20 00 Hit parade 
- 21 00 Une balie vous attend 
(film) 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 20 00 Juste la Sei
ne a traverser (tv film) — 21 20 Lu-
cienne Desnoues (portret) — 
22 30 Nieuws - 22 35 Special 
football 

RTB 2 
1625 Voetbal (B rno-S tandard ) 
- 1955 Allemagne annee zero 
(film) - 2200 Nieuws 

ARD 
1750 Nieuws - 1800 Jauche und 
Levkojen (f) — 1915 Regionaal 
magazine — 2000 Nieuws — 
2015 Kur in Travemunde (tv-spel) 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Oer Sport - ' 
spiegel Geweld in het stadion (re
portage) - 2015 Bilanz - 21 00 
Heute Journal — 21 20 Drei Engel 
fur Charlie (f) - 2205 Blickpunt 
- 2255 Voetbal (Uefa beker) -
23 55 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 2205 Niemandsland (anti-
oorlogsfilm) — 23 15 Nieuws 

TF 1 
20 03 Nieuws — Ne savoir rien (tv-
film) — 21 53 Les apprentis magi-
ciens — 2320 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 TV 2 (varié
té) — 21 40 Magazine scientifique 
- 22 40 Zig Zag (Picasso) -
2310 Nieuws 

FR. 3 
19 10 Nieuws - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito (f) - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) - 2030 Nevada 
Smith (western) — 22 10 Nieuws 
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Piet Grijs is (lieus niet) gek! 
-Piet Grijs IS gek» is een handig 
boekje dat belangstelling wekt en 
dat in de biblioteek van de column-
hefheber zeker met mag ontbre
ken 

Piet Grijs IS de schuilnaam van Ri-
nus Ferdinandusse, de hoofdreak-
teur van het van hoge kwaliteit ge
tuigende socialistische weekblad 
«Vnj Nederland» De geloofsbelij
denissen van Vrij Nederland klin
ken dan ook geregeld door in het 
boekje Dit kan zeker geen kwaad 
want Ferdinandusse levert doorlo
pend kwaliteitswerk af 
Het boek (100 frank voor 100 
bladzijden) bevat een zelfgemaak
te keuze (een kwart van de in drie 
jaar tijd geschreven columns) uit 

de stukjes die Gnjs wekelijks in 
zijn weekblad pleegt 
Ze behandelen onderwerpen 
(ideeën en gekke gedachtenbuite-
lingen) van de meest uiteenlopen
de aard Toch schrijft Grijs duide
lijk geëngageerd Zonder evenwel 
ooit pedant te worden Zijn taal ge
tuigt van eenvoudige voortreffe
lijkheid Direkt Begrijpelijk Kern
achtig Niet gespeend van humor 
en/of ironie 

Grijs verdeelt zijn stukjes in dne 
grote brokken met telkens twee 
onderverdelingen van elk zes kur-
siefjes vertellingen (nutteloze en 
nuttige) ideeën (verkeerde en 
goede) afwijkingen (persoonlijke 
en landelijke) De indeling ken

merkt de auteur Hij schnjft met 
een glimlach maar verwaarloost 
nooit de boodschap Daann onder
scheidt hij zich van alle andere Ne
derlandse columnisten Men kan 
hem bijgevolg bijtreden of met 
Maar van een vaststelling kun je 
onmogelijk weg Gnjs vervalt 
nooit in (ijdele) woordkramerij Hij 
schijnt ons dan ook uniek in het 
genre al lachend zegt een gek zijn 
waarheid 

Tot slot een illustratief uittreksel uit 
het kursiefje 

«Socialisme is een heel eenvoudi
ge zaak» «Socialisme is een mini
mumloon van 24 000 gulden, en 
een maximum van 25000 gratis 
reizen, studeren, ziek zi/n, ademen 

wonen Er zijn altijd wel iemand 
zijn op wie je jaloers bent maar er 
zal niemand meer zijn met wie je 
wil ruilen van geld of prestige Een 
pasgeboren baby zal geen enkele 
reden meer hebben om te willen 
ruilen met zijn kollega in het bedje 
naast hem Iedereen is ongelijk 
aan iedereen en daar tevreden 
mee Zo eenvoudig als het socia
lisme IS zo moeilijk is het kennelijk 
te bereiken Is het te bereiken '^ Zo 
ja hoe"^ Zo nee hoeveel ervan is 
dan wel te bereiken"^ En hoe''» 
Wie op deze vragen het antwoord 
wilde kennen moest de week na
dien uiteraard Vrij Nederland gele
zen hebben (HP) 
— PietGr i js IS gek uitg Querido te Amsler 
dam (nr 481) 

Theun De Vries vertelt 
Onder de titel «Eidola» bundelde 
de Nederlandse auteur Theun de 
Vries zeven verhalen De reputa 
tie als schrijver van Theun de 
Vries hoeft met meer gemaakt te 
worden Hij is een vaste waarde in 
de Nederlandse literatuur waann 
hij vooral de kunst van sfeer-
scheppen beheerst dit in een so
bere en toch voldoende rijke maar 
vooral glasheldere taal 

Het verhaal dat ons het meest trof 
was «Het Rendez-vous» waarin de 
schrijver de laatste afspraak (met 
een Weense schone) van een 
tachtigjange pnns de Ligne be
schrijft ik zou bijna zeggen in geu
ren en kleuren maar de (mislukte) 
afspraak laat de held van het ver
haal tevergeefs wachten in de 
gutsende regen Doornat thuis ge
komen wordt hij weggemaaid 
door longontsteking met na nog 
het bezoek te hebben gekregen 
van het laatste idool in het leven 
van deze onvermoeibare rokken
jager Dit bezoek loopt uit op een 
ultieme liefdesdaad op sublieme 
wijze verwoord en waarbij we 
eens te meer de kracht van de 
suggestie ervaren Het verhaal 
neemt slechts 18 bladzijden in be
slag maar het is een meesterwerk 

van de verhaalkunst Hier toont 
Theun de Vries tot wat een echt 
schrijver in staat is 

Het «In der Beschrankung zeigt 
sich der Meister» is hier zeker toe
passelijk Kostelijk IS het verhaal 
van een gestrand Chinareiziger 
die de nacht doorbrengt met een 
hem totaal onbekende Mongoolse 
op de luchthaven Oeian-Bator 
Ook dit verhaal is sterk suggestief 

Het IS met steeds verhulde erotiek 
die de toon aangeeft in sommige 
verhalen gaat de schrijver de de
tective-tour op (Nachtraaf en 
ogentroost) 

Een tweede kenmerk is het merk
waardig vermogen van de schrij
ver zich a h w te integreren met de 
tijd waann een verhaal^^adi af
speelt of dat nu het oude MBSO-
potamie is Guadalupe in de 18e 
eeuw het revolutiejaar 1848 in 
Londen Panjs en St-Petersburg 
de karolingische tijd, keizer Ka-
rel V in zijn nadagen enz"? of welk 
tijdstip dan ook 

Deze paper back telt 183 biz Prijs 24 50 
gulden Uitgegeven door Querido - Amster
dam 

6 december 1979-6 januari 1980 

Een uniek 
eindej aarsgeschenk! 

KUNST IN 
VLAANDEREN 

Een rijk geïllustreerde 
kunstuitgave met 

encyclopedische informatie 
en beschrijvend stedenregister 
Groot formaat (21,5x28 cm.) 

695 fr. 
320 pag. 

Actie
prijs: 
(zolang de voorraad strekt) 

Na 6.1.1980: 1.195 fr. 
In de erkende boekhandel 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, v.z.w. - Antwerpen 
^ 

Sytze van der Zee: 

Noem het heimwee / / 

In de «Bols Taverne» in Amster
dam prezenteerde de Nederland
se uitgeversmaatschappij A W 
Sijthoff het vierde boek van Sytze 
van der Zee korrespondent in 
Brussel van het Rotterdams-Am
sterdams dagblad «NRC/Handels-
blad» Het boek met de titel «Noem 
het heimwee» beoogt een politie
ke roman te zijn, spelend in het be
gin van de jaren 70 in de West-
duitse hoofdstad Bonn De centra-
ie figuur in het boek is een Neder-

# f 

landse daqbladkorrespondent die 
in Duitsland een aantal belangrijke 
politieke gebeurtenissen van nabij 
volgt, maar er voor zijn werk geen 
gebruik van maakt Hij zit immers 
nog veel te vast aan zijn Neder
landse verleden met al zijn voor
oordelen en ingeroeste ideeën 
Het eerste exemplaar van «Noem 
het heimwee» werd uitgereikt aan 
de journalist-publicist Henk Hof
land, oud-hoofdredakteur van 
NRC/Handelsblad Deze zei dat 

de verschijning van een politieke 
roman een uitzonderlijk gebeuren 
in Nederland is Behalve een twee
tal werken van Willem Fredenk 
Hermans waren volgens Hofland 
in het na-oorlogse Nederland ei
genlijk geen politieke romans ver
schenen Hofland noemde Van 
der Zee (40 jaar) een der meest 
autentieke veteranen van de na
oorlogse journalistiek Het boek 
betitelde hij als een zedenschilde
ring en een genadeloze kenschets 
van een Nederlandse journalist in 
het buitenland 

De uitreiking werd onder meer bij
gewoond door enkele Nederland
se journalisten die in het buiten
land werkzaam zijn 

J V d 

Magisch realisme 
Hubert Lampo is naar eigen zeg
gen een magisch realist Voor hem 
IS «het magisch realisme de ver
haalkunst, die vanuit de realiteit 
vertrekt, doch waarin vroeg of laat 
verschijnselen doorbraken die 
blijkbaar tot een andere, een magi
sche surrealiteit behoren» 
Vijf verhalen van deze thans 
meest bekende Vlaamse auteur 
werden gebundeld als afzonderlij
ke verhalen, hoewel ze alle vijf 
deel uitmaken van romans We 

hebben vooreerst «De geboorte 
van een god» uit «De dochters 
van Lemune», «Clarissa en de poe
zen» uit, «De engel en de juke 
box» en «De vingerafdrukken van 
Brahma», «De madonna van Ne-
dermunster» eveneens uit, «De 
dochters van Lemune», Het kind 
moet een naam krijgen» uit, «De 
neus van Cleopatra» en «Nacht
dienst» uit, Walter Soethoudts «De 
kortste verhalen en gedichten» 
De auteur van «De komst van Joa

chim Stiller» gaat* van de science
fiction in het titelverhaal via de 
dieptepsychologie naar het myste-
neuze en de verbeelding Het slot-
verhaal is van een exemplansche 
beknoptheid en slagvaardigheid, 
deze verschijning van een nieuwe 
«man van Nazareth» in deze tijrj, 
(sw) 

Uitgave Querido m samenwerk r i g met de 
Uitgeveri i Meulenhoff - Amsterdam Om
slag Pat Andrea Salamanderreeks - 120 
biz 
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De strijd tussen 
Himmler en Reeder 

in de «Bijdragen tot de ge-
schiedeniè van de tweede 
wereldoorlog» verscheen het 
derde deel van «De strijd 
Himmler^'Reeder om de be
noeming van een HSSPF te 
Brussel», van de hand van de 
bekende Vlaamse historicus 
A. De Jonghe, aangevuld met 
een bijdrage-van E. Krier over 
«Rex en Duitsland — 1933-
1940» en van E. Verhoeyen 

Tot beter begrip van de hier be
handelde materie gaan we even 
terug in de Duitse geschiedenis, 
meer bepaald omstreeks 1933-
1934, jaar van de machtsoverna
me door de NSDAP o.l.v Adolf 
Hitler, die njkskanselier werd Een 
zeer belangrijke basis voor deze 
machtsovername was het ak
koord tussen Hitler en de Reichs-
wehr — het 100000 Mann Heer 
zoals het ook nog werd genoemd 
— over de SA (bruinhemden) Op 
voorwaarde dat Hitler van de SA 
geen leger naast het eigenlijke le
ger zou maken, beloofde de lei
dende militaire kaste Hitler in zijn 
aanspraken op de macht te zullen 
steunen De SA nam dit echter 
met en herhaaldelijk zinspeelde 
SA-leider ex-kapitein von Roehm 
op de mogelijkheid van een twee
de revolutie, waann de SA als 
nieuw ideologisch en militair sterk 
leger de hoofdrol zou spelen Hit
ler poogde tevergeefs Ernst 
Roehm van deze plannen te doen 
afzien 
Toen duidelijk werd dat de SA-lei-
ding haar wil zou doordrijven (zon
der dat er eigenlijk konkrete aan
wijzingen waren) en de konserva-
tieve oppositie zich begon te roe
ren, besloot Hitler na maandenlan
ge aarzelingen, de knoop door te 
hakken, met na nog eens te heb
ben gepoogd Roehm van idee te 
doen veranderen, opnieuw zonder 
resultaat Hoe weimg reëel deze 
duistere en bloedige geschiedenis 
IS, mag blijken uit het feit dat Hitler 
en de SS toesloegen toen de hele 
SA met vakantie was' Door de 
«Nacht der langen Messer» (de 
nacht van de lange messen) kwam 
Hitler zijn belofte tegenover de 
Reichswehr na Ze steunden hem 
dan ook bij het overlijden van pre
sident von Hindenburg Weinig be-

Heinnch Himmler 

over «De herderlijke brief van 
kardinaal Van Roey over de 
kapitulatie van 28 mei 1940. 
Het aandeel van de advoka-
tuur en de magistratuur». Uit-
geefster is het Navorsings-
en Studiecentrum voor de 
Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog bij het Alge
meen Rijksarchief onder de 
auspiciën van de ministeries 
van Nationale Opvoeding. 

vroedde de militaire kaste dat ze in 
de Waffen SS een ideologische 
en militair getrainde en bewapen
de konkurrenbe zou krijgen, die 
een veel gevaarlijker konkurrent 
zou blijken te zijn Wat ze in 1934 
bereikte moest ze reeds in 1938 
prijsgeven. 

De Militaerverwaltung 
In tegenstetng met i>v. Nederiarxi 
werd België in mei 1940 orxier een 
«militaerverwaltung» of mtttair ba-
Stuur geplaatst Csamen met Frans-
Vlaanderen). Nederland kreeg 
een «zivitverwaKwig» (burgerlijk 
bestuur) met Seys-lrx)uart als pro-
konsul Hoofd van het mditair be-
stuur was generaal von Falken-
hausen, die het als anstokraat 
goed met de zgn frankofone elite 
kon stellen en daardoor a h w ver
plicht was deze knngén te helpen 
door bv de gijzeling van vooraan
staanden te beletten of de terecht
stelling van gijzelaars, wier aantal 
vooral toenam na 1943, te verhin
deren België heeft dit met ge
waardeerd en vonniste na de oor
log de verbitterde von Falkenhau-
sen die na zijn vnjiating vooraleer 
de grens te overschnjden zei «In-
grata Belgica non possedes ossea 
mea» (Ondankbaar België, gij zult 
mijn gebeente niet hebben) 
Het feitelijke administratieve 
hoofd van de militaerverwaltung 
was Reeder, die in het Duitse leger 
een gekommissionneerde hoge 
graad had en bovendien officier 
was van de Algemene SS (met 
verwarren met de Waffen SS) Dit 
lidmaatschap heeft Reeder trou
wens met belet inzake de bezet
ting en het lot van België de Reich-
sfuhrer SS Heinnch Himmler de 
voet dwars te zetten waar hij kon 
Het militair bestuur van België en 
Frankrijk is Himmler steeds een 
doorn in het oog geweest en hij 
achtte geen inspanning te mm, om 
de Militaerverwaltung'te ondermij
nen om geleidelijk aan de SS het 
bestuur toe te vertrouwen in af
wachting dat België (inclusief Wal
lonië, dat immers volgens Degrelle 
Germaans was, zij het dan Frans
talig Germaans), bij het Derde Rijk 
zou ingelijfd worden, evenals Ne
derland trouwens maar dan wel 
gescheiden van Vlaanderen Een 
sleutel in deze verbitterde strijd 
achter de schermen zou de be
noeming geweest zijn van een Ho-
here SS Polizei Fuhrer, die volko
men los van de Zivilverwaltung 
alle politionele taken zou leiden en 
verantwoording zou moeten ge
ven aan Himmler Daartoe is het 

wegens het verzet van von Fal-
kenhausen en Reeder, die geen in
breuk op hun gezag duldden en 
die daarin uiteraard door de Duit
se legerleiding gesteund werden, 
nooit gekomen, hoewel een derge
lijke benoeming een paar keer 
slechts op het nippertje werd 
vermeden De legerleiding sloeg 
immers met lede ogen de groei 
van het SS-ieger gade 

Het boek van A De Jonghe be
strijkt de penode van oktober 
1942 tot oktober 1943 Het krioelt 
van gegevens en voetnota's en 
het getuigt van een geduldige en 
grondige aanpak, zonder zich te 
verliezen in vaak verleidelijke ver
onderstellingen, die men met kan 
aanvaarden zolang er geen be
wijsstukken zijn De auteur houdt 
zich aan deze wetenschappelijke 
discipline Er blijft nog veel onbe
licht, maar dit belet met dat de hui
dige bijdrage (171 bizj zeer uit-
voeng de toestand in bezet België 
ontleedt en daarbij geen heilige 
huisjes spaart 
De auteur schildert ook in deze 
derde aflevenng een levendig por
tret van Leon Degrelle, die aan
vankelijk als Belgisch unitanst een 
hoofdrol wou spelen in het «nieu
we België» en die toen deze ha-
nng met braadde zich hals over 
kop in de «Anschluss» wierp, met 
na persoonlijke moed te hebben 
getoond als soldaat en later offi
cier aan het Oostfront De schnj-
ver wekt de indruk, als zou Degrel
le de enige partijleider geweest 
zijn, die zich inzette aan het front 
Er IS nochtans de schone figuur 
vein Reimond De Tollenaere, een 
der leidende figuren van het VNV, 
die wellicht partijleider zou zijn ge
worden ware hij met gesneuveld 
voor Leningrad 
Degrelle was echter ook een 
snoever en deinsde met terug 
voor flagrante schijnheiligheid 
Kort nadat hij Reeder in diverse 
hogere Duitse knngen zo zwart 

Historicus A De Jonghe 

mogelijk had gemaakt, belette 
hem dit met iets later bloemen en 
een geschenk toe te sturen naar 
aanleiding van diens bevordering 
in de hiërarchie van de algemene 
SS' Deze bevordering is op zich
zelf bevreemdend, vermits Reeder 
zijn hele doen en laten precies in 
het teken stelde van de ondermij
ning van de SS' Indien deze be
vordering bedoeld was om Ree
der inschikkelijker te maken te
genover Himmlers pogingen om 
de SS meer en meer inspraak te 
bezorgen, dan is hij er aan ge
weest voor zijn moeite Men ont
komt de indruk met dat hier een 
grof spel van bedriegt de boer 
werd gespeeld Zoals uit het ver
der verloop blijkt waren intrige en 
valsheid de dagelijkse metgezel
len van deze eerste rangspelers, 
die blijkbaar zeer intens «II pnnci-
pe» van Machiavelli gelezen had
den 
Het IS ons hier met te doen dit his-
tonsch essay samen te vatten of 

er gedachten uit te publiceren Dat 
IS uit de aard van de zeer omvang-
njke materie zelf ondoenbaar We 
beperken ons met er op te wijzen, 
dat dit essay geen droog-weten-
schappelijke uiteenzetting is Dit 
doet mets af van de wetenschap
pelijke waarde en niveau van dit 
werk Maar A De Jonghe schrijft 
zo onderhoudend, vlot en zonder 
pedantene dat men ook als met-
vakman doch gewoon als belang
stellende intellektueel dit boek 
haast in een adem uitleest We 
zien met belangstelling het vervolg 
van dit benediktijnenwerk tege
moet, temeer daar er in Vlaande
ren zo weinig verschijnt over de 
geschiedenis van de tweede 
wereldoorlog zoals deze ervaren 
werd tijdens de Duitse bezetting 
en nog steeds vele leidende figu
ren onbelicht laat (Sw) 

Bijdragen tot de geschiedenis van de twee
de wereldoorlog — A De Jonghe E Knor 
en E Verhoeyen, 171 biz Leuvenseplein 4, 
bus 19 1000 Brussel (02-21845 26/27) 

GUIDOGEZELLE 

Er was een HERDRUK nodig! 
HIJ IS ER 

Ca. 50 door P. Worm gekalligrafeerde Gezelle-gedichten, 
gebundeld in een groot-formaat kunstuitgave met 
48 tere aquarellen van Christine Wiegman. 

Jubileum-uitgave van de VERENIGING TER 
BEVORDERING V A N HET VLAAMSE 
BOEKWEZEN, V.Z.W., ANTWERPEN 
tegen de 

GUNSTPRIJS van 250 
( zolang de voorraad strekt) 
na 1 1 1980 350 fr 

uitsluitend in de erkende boekhandel 

Een attentie voor U — 
Een geschenk om anderen mee te bedenken! 

fr. 
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Veldloopbedrijvigheid 
stagneert 

Henry Rono, de Keniaan van 
de Washington State Univer
sity, heeft voor een tiental da
gen de internationale veld
loop van Bierbeek gewonnen. 
Rono raasde in 1978 als een 
orkaan over de atletiekpistes. 
Hij vestigde wereldrekords 
over de 3.000 meter, de 3.000 
meter steeple, de 5.000 en de 
10.000 meter. Hij was «de» at
leet van 1978. In het voorbije 
zomerseizoen presteerde 

Rono matig. Naar nu blijkt met 
bijbedoelingen: Rono dacht 
toen al aan Moskou. Ook in 
Bierbeek gaf hij niet de volle 
maat van zijn kunnen. Dat was 
overigens ook niet nodig. De 
tegenstand was ondermaats. 
In België kwijnt de veldloop
bedrijvigheid. Er is geen ver
nieuwing. W e zitten al jaren 
met dezelfde top opgezadeld. 
Bovendien denken ook onze 
beste veldlopers al luidop 
aan Moskou. Zij worden nu 
betaa ld om... inakt ie f te blij
ven. Of de o m g e k e e r d e sport
wereld. 

Kapot 

Het verschijnsel is niet helemaal 
nieuw Sinds de betreurde Ivo Van 
Damme leverde dit land — dat 
desbetreffend toch een traditie 
heeft op te houden — geen hele 

grote meer af in de halve fond en 
tondnummers En uiteraard ook 
met in het veldlopen 

Naar oorzaken wordt al enkele ja
ren Ijverig gespeurd Er wordt ge
sproken over verwende jeugd 
Over niet meer kunnen afzien 
Anderen vinden een verklaring in 
de struktuur van jongerenatletiek 
Hun voornaamste woordvoerder 
IS Roger Moens Niet de eerste de 
beste Iemand met recht van spre
ken 

Roger Moens stelt onomwonden 
dat onze jeugd zich te vroeg tot de 
«fondatletiek» laat verleiden Ro
ger beweert dat onze jongeren te 
vroeg te veel veldlopen afwerken 
Jonge atleten lopen zich in het 
veld telkens steendood Zij eisen 
teveel van hun fysiek Zij beknot
ten de ergen lichamelijke groei 
Volgens Moens zou geen jongere 
zich tot de afstandnummers (en 
het krachtenslopende veldlopen) 
mogen laten verleiden voor zes
tien jaar Het jonge lichaam moet 
v/olledig uitgroeien alvorens het 
zware werk wordt aangepakt In 
dit verband verwijst Moens — die 

Eddy De Pauw wordt aangezien 
als 's lands grootste belofte in de 
halve fond en fondnummers Ook 
voor hem zal de begeleiding — 
dosering van het krachtenver-
bruik — van doorslaggevend be

lang zijn. 

desbetreffend in Het Nieuwsblad 
al een maandenlang aanslepende 
polemiek voert — naar het ver
schil tussen ploegsporten en indi
viduele sporten In ploegsporl 
speelt de techniek een belangrijke 
rol Een ploegsporter is nooit al
leen verantwoordelijk voor de be
haalde resultaten Hij beoefent zijn 
sport niet onder zware stress Hij 
kan zich bovendien verstoppen 
wanneer konditie en moreel even 
teruglopen Dit geldt uiteraard met 
voor de individuele sporter Die 
gaat altijd opnieuw tot op de grens 
van zijn fysisch kunnen Hij faalt 
telkens «alleen» Roger steigert 
dan ook wanneer hij knapen van 
10, 11, 12 jaar 's zondags door de 
modder ziet ploeteren Een moder
ne vorm van kindermishandeling 
die door omstandigheden mogelijk 
wordt gemaakt Meer zelfs de 
klubs, die hun eigen atleten zou
den moeten beschermen, zetten 
de jeugd aan tot voortijds en on
verteerbaar labeurwerk Klubs 
worden immers betoelaagd vol
gens het aantal aansluitingen Hoe 
meer jongeren (of kinderen) er 
meelopen, hoe hoger de begeerde 
subsidie 

Moens staaft zijn redenering met 
voorbeelden Al wat België aan be-
hooriijks op de halve fond en fond 
voortbracfit, begon laattijdig met 
het zware werk Roger zelf was 
zeventien toen hij er serieus mee 
begon Gaston Reiff was achttien 

Net als Ivo Van Damme Gaston 
Roelants was zeventien Karel Lis-
mont en Aureel Van den Dries-
sche waren zestien Lucien Theys 
eveneens De Muynck was ne
gentien en Etienne Gaillez zelfs 
tweeentwintig Miei Puttemans be
gon het jongste 15 jaar en 9 
maanden 

Deze «nationale» vaststellingen 
worden internationaal bevestigd 
Emiel Zatopek was negentien, Ron 
Clarke achttien en Michel Jazy ze
ventien ZIJ waren lichamelijk vol
groeid toen ZIJ doorgedreven aan 
hun atletiekcarnère begonnen 
bouwen In Bierbeek deed Rono 
er nog een schepje bovenop hij 
verklaarde op zijn beurt met voor 
achttien met atletiek bezig ge
weest te zijn HIJ voegde er nog 
aan toe Mijn coach zegt dat dit 
goed uitkomt Ik beschik nog over 
onaangeroerde reserven » 
Duidelijker kan het met Maar het 
IS blijkbaar nog met duidelijk ge
noeg voor de leiders van de atle-
tiekbond die verzuimen dnngende 
maatregelen af te kondigen Dras
tisch inkorten van de afstanden in 
de jeugdkategorieen en strenge li
mitering van het aantal wedstnj-
den die in een maand mogen gelo
pen worden Twee hooguit 

De beperkingen die voor de jeugd 
gelden, zijn — in mindere mate — 
ook van toepassing bij de senio
ren De huidige reglementenng 
voorziet dat onze eliteatleten — of 

• JUBEL - De 2-0-overwin-
ning van de Belgische nationale 
ploeg tegen Schotland heeft in de 
nationale sportpers het grootste 
entoesiasme gewekt Men vergat 
er zowaar bij dat de Belgen niet zo 
ontzettend goed maar de Schotten 
wel zo beschamend slecht voetbal
den 
Toegegeven er is beterschap 
Caje Ceulemans is duidelijk aan 
het komen Voordeckers groeit in 
zelfvertrouwen Vanderelst blijft al
tijd goed voor een doelpunt En de 
beste van allen zit vooralsnog op 
de invallersbank Erwin Vanden-
bergh van Lierse 
België beschikt dus weer (het 

heeft daar altijd over beschikt maar 
men heeft jarenlang verzuimd het 
te ontwikkelen) over enig offensief 
talent Toch zijn we zeer benieuwd 
voor volgende maand wanneer de 
Belgen in Glasgow de uitoverwin-
ning moeten najagen om alsnog de 
eindronde van het Europees kam
pioenschap in Italië te halen Want 
de Schotten spelen geregeld, maar 
met altijd, erg slecht 
• ERNSTIG - De vijftiende en 
zestiende speeldag in de nationale 
kompetitie hebben het nog maar 
eens onderstreept S K Lokeren is 
wel degelijk titelkandidaat Om met 
te zeggen «titelfavoriet» Want de 
ploeg bezit veel (buitenlands) aan
vallend talent Lokeren moet vooral 
ernstig genomen worden wanneer 
het voluit in zijn kansen gaat gelo
ven Op Cercle Brugge scheen de 
ploeg duidelijk in die nchting te 

evolueren De opgebrachte autori
teit in de thuismatch tegen Lierse 
was een logisch verlengstuk Bo
vendien genieten de Waaslanders 
van nog een ander met onaanzien
lijk voordeel de kalender Toen 
deze werd opgemaakt hield men 
geen rekening met de kansen van 
Sportknng W9nt anders zou men 
wel voorkomen hebben dat zij in 
de terugronde voor eigen volk al 
de rechtstreekse rivalen mogen 
partij geven inderdaad moeten 
Club Brugge, Standard, RWDM en 
Anderlecht na nieuwjaar naar Dak-
nam En het is toch geweten dat er 
heus wel een verschil bestaat tus
sen een thuis- en en uitmatch 
• KANSLOOS - Een maand 
voor de aanvang van de nationale 
volleybalkompetitie stond het al 
vast Ibis Kortrijk zou kampioen 
worden Men vroeg zich enkel af 
met hoeveel punten voorsprong 
Nu, na zes speeldagen zegt men 
luidop dat Ibis de titel mag verge
ten De Westvlamingen beleefden 
een rampzalige kompetitieaanhef 
en liggen dne punten (di dne ne
derlagen) achterop bij Ruisbroek 
dat autontair en zegezeker speelt 
uit en thuis Ruisbroek versloeg o a 
Ibis met 3 — 0 Alles wijst er dus op 
dat Ruisbroek, een ploeg met een 
erg jong verleden, voor het eerst in 
zijn geschiedenis landskampioen 
gaat worden 

Verrassend sterk komt ook het 
nieuw gepromoveerde Kruiken
burg voor de dag Deze school-
ploeg uit Ternat deelt momenteel 
de leiding met Ruisbroek Merk
waardig detail in het landelijke Ter
nat huizen twee volwaardige vol
leybalteams Het vernoemde Krui
kenburg en Ternat dat leider is in 
de tweede nationale klasse (d i in 
feite de derde afdeling) Het heet 
dat er ooit over een fusie werd ge
praat Maar de «katoliek» volleybal 
spelende schoolploeg wilde daar 
met van weten 

wat daarvoor moet doorgaan — 
van november tot einde maart (het 
veldloopseizoen) 15 crossen mo
gen lopen Dit komt praktisch neer 
op drie per maand Met een lo
gisch zwaartepunt in december en 
januari 
De jongste jaren viel een duidelij
ke evolutie waar te nemen de be
tere atleten gingen mekaar zoveel 
mogelijk uit de weg Om op die 
manier hogere startgelden (de 
amateursstatuten ten spijt) te kun
nen vragen Uit betrouwbare bron 
vernamen wij dat een Polleums 
moeiteloos tien tot vijftienduizend 
frank startgeld knjgt Schots ge
raakt gemakkelijk aan twintig dui
zend en de grote Miei Puttemans 
bloost met wanneer hem dertig 
blauwe bneven worden toege
schoven W I J nemen het de atleten 
niet kwalijk Zij leveren doorgaans 
(veel) zwaardere inspanningen 
dan de rijkelijker vergoede voet
ballers en basketspelers Maar wij 
begrijpen dat het in de gegeven 
omstandigheden voor een organi-
zator bijna onmogelijk wordt om al 
de goede Belgische atleten samen 
achter éen startlijn te knjgen Te-
meSr daar men zich verplicht voelt 
ook nog één of meer buitenlandse 
topmensen aan te trekken Het 
ziet er nu echter naar uit dat het dit 
seizoen totaal onmogelijk zal wor
den de nationale elite in één veld
loop te verenigen De uitslag van 
Bierbeek gaf desbetreffend al een 
aanwijzing drie Belgen in de eer
ste tien Polleums vierde Paul Thijs 
vijfde en Erie De Beek zevende 
Verder was Paumen veertiende 
en Eddy Rombaux vijftiende In 
Denderhoutem won de enige bui
tenlander met klasse de Schot 
MacLeod Erg pover dus Maar 
met onlogisch Want het Olym
pisch komitee maakte de prese-
iektie voor Moskou bekend Karel 
Lismont, Rik Schoofs, Leon 
Schots en Mare Smet zijn vast ge-
selekteerd (A-selektie) Hagel-
steens, Polleums en Puttemans 
zullen er waarschijnlijk ook bij zijn 
(B-selektie) Op zichzelf mets on
gewoons Ware het met dat het 
B l O C de betrokken atleten (en 
zeker die van de A-kategorie) ver
zocht aan zo weinig mogelijk (het 
toegelaten aantal halveren is een 
minimum) veldlopen deel te ne
men ten einde met een «volle re
servoir» (zo heten ze dat) aan het 
zomerseizoen te kunnen begin
nen Het B l O C gebruikt door
slaggevende argumenten zij is be
reid de atleten de «verloren start
gelden» te kompenseren Of de 
omgekeerde sportwereld Het 
Olympisch komitee, dat moet wa
ken over de toepassing van de 
heilige Olympische princiepen, be
taalt «rustgeld» Het klinkt onge
looflijk maar het is waar Voor de 
atleten biedt dit systeem alleen 
maar voordelen Zij zullen nu elk 
een vijftal crossen lopen En in 
deze natuurlijk het absolute maxi
mum aan startgelden vragen en 
krijgen Want ook hier speelt de 
wet van vraag en aanbod En het 
aanbod is door het ingrijpen van 
het B l O C erg klem geworden 
De lezer zal het begrijpen een 
groot veldloopseizoen moeten de 
atletiekliefhebbers zeker met ver
wachten 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooperlaan 
142, 1020 Brussel 
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in de Uolhsuiiii Uolkrairie 

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en het te Haat raadplegen 
van mekaars aktiviteiten-kalender vallen op 15 december twee belangrijke ge
beurtenissen samen: de Volksunie kongresseert en de Vlaamse strijd- en kuituur-
verenigingen houden een strijddag. 

Om aan beide gebeurtenissen, die in de gegeven omstandigheden allebei niet te 
verdagen en allebei van ongemeen groot belang zijn, de nodige weerklank te ge
ven, geldt voor Volksunie-leden en -sympatizanten onderstaande richtlijn. 
Alle statutair stemgerechtigde VU-leden worden dringend uitgenodigd om het 
Kongres bij te wonen. Slechts wie in het bezit is van de Kongres-stemkaart, krijgt 
toegang tot de zaal. 

Alle overige VU-leden en -sympatizanten — en dat is de overgrote meerderheid 
— wordt dringend aangeraden, de Vlaamse Strijddag bij te wonen. Een afvaardi
ging van het VU-partijbestuur zal daar eveneens aanwezig zijn. 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 

Op 10 november II. Is de VU-part i j -
raad overgegaan tot de samenstel
ling van een aantal advizerende 
werkgroepen. 

De algemene bedoeling Is de in
spraak- en kontrole-mogeli jkheden 
vanuit de parti jraad te verruimen. 

Aldus zal eerstdaags reeds het 
VU-beheerskomitee worden geïn
stal leerd; dit komitee valt onder het 
toezicht van het part i jbestuur en 
wordt ambtshalve voorgezeten 
door algemeen sekretaris, Wil ly De 
Saeger. Alle beheersproblemen die 
de parti j rechtstreeks of onrecht
streeks aanbelangen, vallen onder 
de bevoegdheid van dit komltee. 
De belangri jkheid van dit komltee 
mag bli jken uit het feit dat de voor
zitters van de werkgroepen «finan
ciën», «personeel» en «parti jdien
sten» ambtshalve tot bedoeld koml
tee behoren. 
Naast de leden van het beheersko-

mitee zijn aldus nog de leden aan
geduid van 4 andere werkgroepen, 
waarvan ook niet-parti jraadsleden 
kunnen deel uitmaken. 

Aldus de reeds genoemde werk
groepen 'Financiën-, «personeel' 
en -partijdiensten' waarvan het op
zet wel geen nadere uitleg behoeft 
en waarvan wordt verwacht dat zij 
op korte t i jd oog krijgen op res-
pektieveli jk de geldeli jke middelen 
en mogeli jkheden van de Volks
unie, het door de partij tewerkge
stelde personeel en alle administra
tieve verrichtingen, en alle organis
men die rechtstreeks of onrecht
streeks van de parti j afhangen. 

Verder is er nog de werkgroep 
'Sociaal dienstbetoon' (die beoogt 
enige verbetering te brengen in het 
delikate probleem van individuele 
hulp en bijstand) en de werkgroep 
met de omslachtige benaming 'po
litieke organizatie, media, pers en 

propaganda', waar de klemtoon 
moet komen te liggen op de be
trekkingen met de buitenwereld en 
vooral met de wijze waarop deze 
betrekkingen tot uiting moeten ko
men. 
De partijraad heeft voor de beman
ning (maar dit woord dekt de la
ding onvoldoende!) van deze werk
groepen het maximum aantal leden 
nl. 7, aangewezen. Kort na het VU-
kongres en in elk geval nog vóór 
het jaareinde wordt verwacht dat 
elk van deze werkgroepen zijn taak 
zal kunnen aanvatten. 
Onze parti j-statuten voorzien dat 
de werkgroepen tenminste éénmaal 
per jaar verslag uitbrengen aan de 
part i j raad; we hopen echter dat 
vanaf 1980 op elke vergadering van 
de parti jraad tenminste de bevin
dingen en wensen van één der 
werkgroepen aan bod mogen ko
men. 

G. Van In. 

1. Aalst (1) 986 
2. Oostende-Veurne-Diksm. (2) 588 
3. Helle-Vilvoorde C3) 402 
4. leper (4) 395 
5. Kortrijk C5) 388 
6. Leuven (7) 350 
7. Antwerpen (6) 339 
8. Roeselare-Tielt (8) 329 
9. Mechelen (9) 162 

10. Gent-Eekio (10) 133 
11. Hasselt (12) 121 
12. Turnhout (11) 106 
13. Dendermonde (13) 94 
14. Tongeren-Maaseik (14) 55 
15. Oudenaarde (15) 47 
16 Brussel (16) 45 
17. Brugge (17) 44 
18. Sint-Niklaas (18) 13 

Belangstelling voor een taaivakantie ift 1980! 

Vraag met onderstaande bon onze brochure «STUDIEVAKANTIES 1980» 

Een greep uit de inhoud 

TAAL 
MINIMUM 
LEEFTIJD PLAATS DATA REISSOM 

Engels 

TOP 20 
TOP 20 

1. Jan Caudfon, Aalst (1) w,,!^,,^^--- 732 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk (2) ^.^^m... 366 
3. Jef Vinex, Erps-Kwerps (3) 333 
4. Erik Vandev\/alle, Izegem (5) 276 
5. Guide Callaert, Opwijk (4) 264 
6. William Vandecauter, Hefstade (7) 240 
7. Jan De Roever, Antwerpen (6) 216 
8. Willy Serpieters, Oostende (8) 180 
9. vu-Hoboken, Cl 1) 168 

Jozef Allaert, Kortrijk (8) 168 
11. Rosa Lerneut-Martens, Geluwe (8) 156 
12. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (13) 150 
13. Veerie Thijssens, Ekeren (11) 144 

Wilfried Vandaele, De Haan (14) 144 
15. Achiel Goderis, Oostduinkerke (17) 138 
16. VU-Veurne (15) 108 
17. VU-Londerzeel (16) 102 
18. Koen Van Meenen, Heusden O.-Vl. (17) 96 

VU-Heeilaart (17) 96 
Paul Cresens, Schaffen (20) 96 

Duits 

Italiaans 

Frans 

15 jaar Exmouth 

16 jaar Brighton 

17 jaar Edinburgh 
(Schotland) 

15 jaar Stuttgart 

17 jaar Firenze 

17 jaar Antibes 

12 jaar Saumur 

29/3 tot 12/4 
5 tot 19/7 
2 tot 16/8 

16/3 tot 30/8 
5 tot 19/7 

30/8 tot 13/9 

4 tot 20/7 

tot 26/7 

tot 2/8 
tot 30/8 

12 tot 26/7 
26/7 tot 8/8 
9 tot 23/8 

29/6 tot 27/7 
2 tot 30/8 

13.300 f r. 

» 

11.900 f r. 

13.800 f r. 

18.750 f r. 

20.450 f r. 

21.590 f r. 

25.500 f r. 

NAAM 

ADRES 

. POSTNUMMER + GEMEENTE 

Gelieve mij de brochure «STUDIEVAKANTIES» te willen zenden. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St . - Jakobsmark t 45-47 
2000 ANTWERPEN - Tel. 031/34.34.34 

Vergunning nr 1185 - Kat. A 
Kantoren te' Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Deinze, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, 
leper, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-
Truiden, Turnhout, Vilvoorde. 
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VU-Meche len (ar r . ) vraagt aandacht 
voor st reekproblemen 

De Volksunieraad arrondissement Me-
chelen, samengekomen op maandag 
19 november 1979 besprak de politie
ke toestand en kwam tot de volgende 
besluiten 
In weerwil van talloze beloften en for
mele toezeggingen worden de grote 
en noodzakelijke infrastruktuurwerken 
in het arrondissement Mechelen nog 
steeds in een te traag tempo, zonder 
dynamische aanpak en op een onbe
vredigende wijze in uitvoenng ge
bracht Wat jaren werd verwaarloosd, 
blijft verwaarloosd De ministers ver
klaren hierbij dat ze over te weinig kre
dieten beschikken om de achterstel
ling goed te maken, terwijl jaarlijks tien
tallen miljarden Vlaams belastinggeld 
blijven afvloeien naar Brussel en Wal-
k)nie om er de overbodige prestigepro-
jekten te verwezenlijken 

• DE NIEUWE DIJKBREUK V A N 
DE ZENNE TE MECHELEN is het ge
volg van de schaamteloze unitaire lam
lendigheid De vertragingsmaneuvers 
van een verfranste bureaukratietop 
gaan ongehinderd verder en worden 
oogluikend toegelaten door een rege-
nng waann de Vlaamse ministers te 
weinig ruggegraat en Vlaamse reflex 
hebben om aan de verknechting van 
de Franstalige Brusselaars en Walen 
te kunnen weerstaan 

• ONZE RIVIEREN BLIJVEN VER
ONTREINIGD en stinken omdat de 
beloofde sanenng van het Dijlebekken 
jaren blijft aanslepen De beloofde 
financiële middelen worden niet ter be

schikking gesteld en steeds opnieuw 
beroept men zich op voorwendsels 
om het uitstel te verrechtvaardigen De 
agglomeratie Brussel en andere groot-
vervuilers worden ongemoeid gelaten 
• DE VERWAARLOZING VAN DE 
SECUNDAIRE WEGEN, die de nood
zakelijke verbindingen in het arrondis
sement Mechelen moeten verzekeren, 
gaat verder De enkele verbeteringen 
op hoofdwegen van secundair belang 
die nu worden doorgevoerd, beant
woorden met eens aan de bestaande 
verkeersdichtheid, zodat de verkeers
veiligheid in het gedrang komt Wel 
worden alternatieve projekten, zonder 
werkelijke inspraak van de betrokken 
bevolking doorgedrukt Ze vormen 
een aanslag op de land- en tuinbouw-
gronden, de groenruimten en merk
waardige landschappen Verder wordt 
te weinig of praktisch geen aandacht 
besteed aan de aanleg van veilige 
fietspaden en passende wandelpaden 

• DE TOEKOMST VAN DE JEUGD 
IS weinig rooskleung De bedrijfssluitin
gen en faillissementen in ons arrondis
sement, o m in Klein-Brabant en het 
Mechelse, volgen elkaar in vlug temjao 
op De werkloosheid en de verdoken 
werkloosheid groeien omdat er geen 
fundamentele maatregelen getroffen 
worden, die de opbloei van de ekono-
mische expansie in Vlaanderen moge
lijk maken, terwijl de lasten op de zelf
standigen en de KMO's verlicht dienen 
te worden 

HET LEVENDE 
WATER 

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

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

waarachtig, er bleek calci
u m en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de d a t . 

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

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

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

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

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

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

(advertentie) 

• DE HERSTRUKTURERING VAN 
DE N M B S wordt ook in ons arrondis
sement een realizatie op de rug van de 
Vlaamse arbeiders, bedienden en ka
derleden, die gebruik maken van het 
openbaar vervoer Stopplaatsen in 
kleinere stations worden opgeheven 
en het aantal treinen wordt aanzienlijk 
verminderd in gebieden die buiten de 
grote centra gelegen zijn Waar men 
de rentabiliteit als norm gebruikt, ver
geet men echter dat Wallonië inzake 
stopplaatsen en treinvervoer door de 
NMBS bevoordeeld blijft Een scheef
getrokken 50-50-verdeling van investe
ringen, werkplaatsen en exploitatie tus
sen Nederlandstaligen en Franstaligen 
kan met langer aanvaard worden om
dat de inkomsten voor 60 procent en 
meer uit Vlaanderen komen Daar het 
openbaar vervoer in ons land in hoofd
zaak over streekvervoer gaat beperkt 
tot relatief kleine verplaatsingen, en de 
NMBS-top ondanks alle mogelijke pro
testen in aanzienlijke mate anti-Vlaams 
blijft, dnngt de splitsing van deze natio
nale maatschappij zich op tot een zelf
standige Vlaamse en een zelfstandige 
Waalse spoorwegmaatschappij, waar
bij de Vlamingen in eigen beheer en 
beschikkend over eigen geldmiddelen 
beter de behoeften van de Vlaamse 
bevolking inzake openbaar vervoer 
kunnen beantwoorden zonder enige 
remming door Franstaligen 

De CVP-FDF-BSP-regering laat nog 
steeds tientallen miljarden belasting
gelden uit Vlaanderen naar Brussel en 
Wallonië wegvloeien ten nadele van 

ANTWERPEN 

6 EDEGEM: Wijnavond in «Dne Eiken», om 20 u 30 
6 ANTWERPEN: Politiek debat nnet als tema «Taalgrens rijks-

grens» Sprekers K Dillen (Vlaams BloW. W Jonssen (VU), de 
heer Smets (CVP) In de aula van het UFSIA, Rodestraat Org Na
tionalistische Studentenvereniging 

7 EDEGEM: Toespraak door Rik Decteir, VU-schepen te Bras-
schaat, dienstweigeraar uit de jaren '30 Hij zal spreken over zijn 
rijk verleden ten dienste van zijn volk, zijn genjpte. maar nog 
steeds revolutionaire visie over de Vlaamse Beweging en het nab-
onalisme Om 20 u 30 in «Drie Eiken-, Eikenstraat 128 te Edeqem 

7 EDEGEM: Tin-tentoonstelling in bovenzaal Dne Eiken van 19 u 
tot 22 u Ook op 8 en 9-12 van 14 u tot 22 u. 

7 WOMMELGEM.VUJO-her l j e rg -en andere speten m Den Klau-
waert, Dasstraat 23 Vanaf 20 u dammen, topbil jart vogelpik. 
scrabble, kaarten, enz Iedereen welkom. 

7 ANTWERPEN: Kameraadschapsavond onder het motto: «Wij 
bouwen samen aan Bormshuis» Spreker Andnes Bogaert O m 
20 u in het St-Jonshof, Diepestraat Org BDAC samen met een 
aantal Vlaams-nationale vereniainaen 

8 KIELDRECHT: Eindejaarsbal Amedée Verbruggenknng m zaal 
Gouden Ruim om 20 u 30 Orkest The Combo Spiders Inkom 
99 fr Gratis tombola op ingangskaarten Hoofdpnjs. draagbare 
TV 

8 B O O M : St-Niklaasfeest om 15 u. in lokaal Nel 
15 EDEGEM: Kaartavond om 20 u in lokaal Dne Eikea 
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het Vlaamse volk De regering en de 
Vlaamse politieke formaties en hun 
mandatarissen die deze politiek blijven 
steunen, zijn de verantwoordelijken 
van deze diefstal en ergerlijke mis
groei, waarvan wij het slachtoffer zijn 

BIJ dit alles stelt de Volksunieraad ar
rondissement Mechelen vast dat in 
een zelfstandig Vlaanderen, dat ze wil 
tot stand brengen, de belastingen met 
12 procent zouden kunnen vermin
derd worden zoals wetenschappelijk 
werd verantwoord en dit zonder de af
bouw van de Vlaamse sociale zeker
heid 

De Volksunieraad arrondissement Me
chelen wil zich dan ook met alle midde
len blijven inzetten om de zelfstandige 
staat Vlaanderen zo snel mogelijk tot 
stand te brengen waarbij Brussel elke 
beslissende rol ontzegd wordt Ze 
wijst elke staatshervorming af, waarbij 
men in de eerste plaats het unitair be
staan van België tracht te rekken, 
voorrechten aan Franstaligen vrijwaart 
en het zelfbeschikkingsrecht van het 
Vlaamse volk als ondergeschikt bena
dert De huidige staatshervorming kan 
dan voor de Volksunie mets anders 
worden dan de afbouw van de Belgi
sche staatsstruktuur en een eerlijke 
regeling aangaande de volle scheiding 
der machten, der geldmiddelen en der 
bevoegdheden, waarbij het Vlaamse 
volk, in uitvoenng van het testament 
der f rontsoklaten, eindelijk na 150 jaar 
Belgische verdrukking en uitbuiting 
zijn eigen weg kan bepalen in het toe
komstig Europa der volkeren 

16 

HOBOKEN- VU-bal om 20 u 30 in de feestzaal «Nieuwe Spiegel», 
Kioskplein, met het orkest «Special 75-
KIELDRECHT-VERREBROEK: Eerste toneelavond oni 20 u. m 
de sporthal te KieWrecht Inkom 100 fr Opvoenng van «Allerzie
len» van Herman Heyermans door de toneelvereniging De Vlas-
btoem Organizatie Amedée Verbruggenknng 

B O O M : VWCS-kerstfeest om 15 u De K Wilfned Lauwers zal er 
vertellen over «Kmdeke Jezus m Vlaanderen» van Felix Timmer-
mans. 

19 BORGERHOUT; VUJO-ledenvergadenng om 20 uur in c a f é - D e 
oude vwrstepan», Tumhoutsebaan 9 Dagorde- «Amneste aktie» 

KONINGSHOOIKT: 2de lustrumbal in de parochiezaal, Mechel-
baan Arniré Romano en zijn Sioeks met Vlaamse potpoum Van
af 20 u 30 

17 
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VUJO-Borgerhout dankt allen 
Eerst en vooral nogmaals dank voor al
len die aanwezig waren op de instuif 
van 17 november Al was er met zo 
heel veel volk komen opdagen, dan 
mogen we toch ook met klagen Deze 
avond was reuze goed verlopen en 
het plezier bleef dan ook tot het einde 

Daarom nogmaals dank aan alle aan
wezigen en medewerkers 

Maar zoals U weet werd die avond 
meegedeeld, dat het met altijd bij zulke 
dingen mag gehouden worden Wij 
moeten ook de straat op komen en dit 
doen we dan op zaterdag 22 decem

ber door een amnestie-aktie te hou
den W I J komen daarvoor bijeen aan 
de Stenebrug, ter hoogte van de kin-
derwinkel «Kat ty , om 1 u 30 

Voor meerdere inlichtingen verwach
ten WIJ zoveel mogelijk jongeren op 
onze maandelijkse VUJO-vergadering, 
deze gaat door op woensdag 19 de
cember in cafe De Oude Worstepan 
om 20 u, Tumhoutsebaan 9, Borger
hout 

Jongeren die buiten onze gemeente 
wonen en ook geïnteresseerd zijn mo
gen ook met ons meewerken Tot kijk 

SKM 10 o/o korting 
voor de lezers 
van «WIJ» 
Waarde <.WIJ»-lezer, 
SKM vraagt U beleefd doch drin
gend om Uw kort ingsbon diskreet 
te tonen aan Uw verkoper of ver
koopster en NIET A A N DE KAS
SIER! 

De enige reden hiervoor is dat U 
n-iet Uw verkoper(ster) alleen bent, 
en de kort ing alzo diskreet op de 
pnjskaart jes aangeduid kan wor
den Aan de kassa staan steeds 
meerdere klanten aan te schuiven, 
die géén kort ing genieten- dit wekt 
soms wel eens wrevel, hetgeen we 
best vermijden wil len 

Alle verkooppnjzen zijn duidel i jk 
aangebracht op de pri jskaartjes, en 
onze kassier heeft opdracht aan 
niemand enige kort ing toe te staan. 
Regel dus Uw aankoop en Uw kor
t ing met Uw verkoper(ster). 

S K M dankt U voor deze diskret ie, 
en voor Uw medewerking. 

R. M e y e r s 
Z a a k v o e r d e r 

Feestkleding... 
dan zeker 
„Succes 
Kleding" 
In de gezellige koffieshop van S K M 
aan de Boomsesteenweg te Aartse-
laar, werd vorige donderdag tijdens 
een schitterende Mode-Show de 
nieuwe feestkollektie van S K M aan 
een uitgelezen publiek voorgesteld 
Twee uur lang volgden ruim honderd 
dames, samen met fotografen en 
mode-journalisten, de voorstelling 
van dit unieke defile, dat door zes be
roepsmannequins met grote klasse 
gebracht werd 

Honderden prachtige modellen na
middag-, cocktail-, avond-, en feest-
kleedjes volgden elkaar op Steeds 
begeleid door elegante heren, die de 
nieuwste geklede stadskostuums, 
smokings diner-jackets en habijten 
toonden Het geheel werd omlijst 
door aangepaste, stemmige muziek, 
gebracht door orgelvirtuoos Marcel 
Verdickt 

Stuk voor stuk zagen we de beste 
creaties van de beroemdste Europe
se modehuizen, en tal van modellen 
onder andere van Pierre Balmain, 
Jacques Esterel, Pnncess Raspanti, 
CocktaA «Hoffmann-, kregen een da
verend applaus 

S K M was zeker de jeugd met ver
g e t e n , er werden prachtige kleed
jes, avondjurken en feestelijke 
broekpakken getoond, die de jonge 
boutque-mode vertegenwoordig
den Anderzijds zagen we tal van 
zeer gedistingeerde inodelten voor 
volslanke dames, zodat voor de ko
mende feestdagen zeker iedere 
dame ruim haar gading vindt bij 
S K M 

Nog een speciaal woordje van lof 
voor de geweldige keus lange rok
ken, zowel in jersey, brokaat als pala
tine velours, die samen met feestelij
ke bloezen werden getoond 

Alles samen een geweldige mode
show, die nogmaals bewezen heeft, 
dat SKM de laatste mode-ontwikke-
lingen op de voet volgt, en voor zijn 
duizenden tevreden klanten, steeds 
de juiste modellen in voorraad heeft 

Nu, men krijgt met voor mets de 
naam van «de grote Belgische kle
dingzaak» 

SKM, Boomsesteenweg 35 (grote baan 
Antwerpen-Boom-Brussel), 
2630 Aartselaar 
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een Shetland mantel 
van zuiver scheerwo 
voor slechts 

2.995 F 
vrije toegang • ruime parking • koffie staat klaar 

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

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel 

^ O KERKSTRAAT 
(031)35 98 28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

OCMW 
MERKSEM 
«Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn Van Aertselaerstraat 29 
te Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving van 

— één rontgen'technicus 
(man of vrouw) 

Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te be
komen bij het personeelsbu
reau Jaak De Boeckstraat 3 — 
11 te Merksem (tel 45 75 80 -
toestel 28) 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voorgenoem
de betrekking dient bij een 
ter post aangetekende zen
ding, gericht aan de heer 
Chris Morel, Voorzitter van 
het OCMW, uiterlijk op 21 de
cember 1979 toe te komen 

Adv 404 

O.C.M.W. Nijlen 
BERICHT 

Het O C M W van Nijlen 
maakt bekend dat volgende 
betrekkingen te begeven zijn 
voor mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten 

In vast dienstverband 

— 2 full-time gezins- of be-
jaardenhelp(st)ers, 
— 3 half-time gezins- of be-
jaardenhelp(st)ers 

De benoemingsvoorwaarden 
zijn te bekomen op het 
O C M W bij de heer sekreta-
ris Louis Schoofs, Dorps
straat 54 te 2508 Kessel, tel 
031/80 1287 
De eigenhandig geschreven 
kandidaturen dienen aange
tekend gericht aan de voor
zitter van het O C M W , de 
heer Van Calster Jozef, Voet
balstraat 94 te 2260 Nijlen, ui
terlijk op 15 december 1979 
(tweede oproep) 

Adv 400 

Wij zoeken: 
Ze l f s tand ige u i tbater v o o r Vo lksun ie- lokaa l te W o m m e l g e m 
A f s p r a a k 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhage laan 8 
2220 W o m m e l g e m 
Tel 53 7 9 5 0 (Adv) 

De tegenstellingen 
in de CVP 

Op een perskonferentie te Meche-
len werd door VU-mandatanssen ge
wezen op het onljeheerst gedrag van 
de h Jos Van Roy burgemeester van 
deze stad Dit was het geval in een ge
meenteraadszitting waar hij personen 
beledigde die tot 1967 lid waren van 
de CVP-jongeren evenals huidige 
CVP-jongeren die hij uit de partij wil 
stoten daar ze er een eigen mening op 
na houden die niet strookt met de 
plaatselijke en nationale partijlijnen van 
de CVP 

Het parallellisme met 1967 is overdui
delijk terwijl de hardhandige politionele 
verwijdenng van CVP-jongeren uit een 
CVP-vergadering te St-Katelijne-Wa
ver op bevel van CVP-burgemeester 
en volksvertegenwoordiger Michel 
Van Dessel bewijst dat de incidenten 
te Mechelen geen toevallig en alleen
staand feit zijn 

Er werd ook gewezen op de dubbel
zinnigheid van de CVP in het kader 
van de uitlatingen van nationaal CVP-
jongeren voorzitter Enk Van Rompuy 
als exponent van de groeiende tegen
stelling tussen de Groep Martens en 
de Groep Tindemans die thans ook in 
het arrondissement Mechelen scherp 
tot uiting komt 

initiatiefnemers waren de hh Joos So-
mers kamerlid Emiel van Langen 
donck Andre Geens raadslid Pol Van 
Campenhout ex-CVP-raadslid en Ka 
rel Apers sekretaris VU-Tremelo die 
allen in 1967 tot de CVP-jongeren be
hoorden 

Hobokenr op 
volle toeren! 
Na het geslaagde St-Maartensfeest 
vond het afdelingsbestuur het de 
hoogste tijd om een afdoend antwoord 
te geven op de oproep van de nationa
le voorzitter en het partijbestuur 
Leden- en abonnementenwerving wer
den uitvoerig besproken en ieder voel
de aan dat er wat moest gebeuren 
Waarschijnlijk prijkt onze afdeling 
deze week reeds in de Top 20 en ver
scheidene nieuwe leden werden ook 
aan het sekretanaat overgemaakt 
Onze verantwoordelijke voor de admi
nistratie mevr Lina Peeleman-Cuyt 
bereidde een aktie met bezoek aan de 
oud-leden voor Zo verwacht het be
stuur tijdens het bal op 15 december 
aan leden en sympatizanten de gunsti
ge resultaten van de straatlopers-be 
stuursleden te kunnen meedelen 
Mogen we een warme oproep richten 
tot al de naburige afdelingen om de 
kongresdag samen met een gezellige 
dansavond te besluiten Fonne Crick 

Medeleven 
in Meerhout 
Het VU-bestuur betuigt zijn leedwezen 
bij het overlijden van Alfons Lomme
ien vader van ons bestuurslid Mil 
Zijn mooie maar eenvoudige leven 
heeft steeds ten dienste gestaan van 
al zijn kinderen Ondanks zijn langdun-
ge ziekte bleef hij steeds een enorme 
levenswil betonen Wij weten dan ook 
dat zijn leven nu met geëindigd is maar 
doorloopt bij God 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Keizerstraat 2, t e r n a t 
02-582.22.22. 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N 

Tel. 031/36.45 31 

O p e n van 10 tot 19 u 30 Z o n d a g en maandag g e s l o t e n 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Borgerhout 

BIJ het OCMW Borgerhout 
wordt de betrekking open-
verklaard van 

Assistent(e)-apoteker A2 
Voorwaarden minimumleef
tijd 18 jaar, maximumleeftijd 
40 jaar 
In het bezit zijn van het diplo
ma A2 apoteek-assistent(e) of 
gelijkgesteld 
Gelieve uw verzoek voor 
deelneming aan de be-
k waamheidsproef voor 20-12-
1979 te richten aan het 
OCMW Borgerhout, Luite
nant Lippenslaan 57 

Adv 399 

Antwerpse 
gemeenteraad 
verwerpt VU-
motie tegen 
kernraketten 
De door de VU ingediende mo
tie inzake de vestiging van 
kernkopraketten werd door de 
Antwerpse gemeenteraad op 5 
VU-stemmen na onontvankeli jk 
verklaard 
Daarbij valt wel de houding op 
van een aantal progressieve 
mandatarissen van CVP en 
BSP die zich op nationaal vlak 
inzetten tegen de vestiging van 
deze wapens maar een motie 
•erzake onontvankeli jk verkla
ren 
Een dergeli jke motie werd in de 
gemeenteraad van Deurne una
niem goedgekeurd 

Nieuws uit Merksem 
De Leeuwen dansen 
Dit motto werd gekozen door de 
Vlaamse Knng «Groeninghe» voor het 
bal dat doorgaat op vrijdag 7 decem
ber e k om 20 u 30 in zaal «De Kring» 
J De Boeckstraat 73 te Merksem Alle 
leden met hun familie en vnenden en 
alle sympatisanten worden van harte 
welkom geheten Deelname in de kos 
ten werd vastgesteld op 70 fr 

Tentoonstelling 
Mevrouw Irene Arnould voorzitster 
van onze VU-Damesafdeling «vrou
wen van Vandaag» stelt haar schilder
werken ten toon in het Merksemse Po-
litiebureel Borrewaterstraat van 7 dec 
79 tot 7 jan 80 
Tussen de tentoongestelde werken zal 
men vooral mooie heidezichten aan
treffen naast fraaie bloemstukken 
maar eveneens werden enkele oude 
Merksemse hoeven in doek gebracht 
We durven een bezoek aan deze ten
toonstelling zeer warm aanbevelen De 
toegang is kosteloos 

Aanbevolen huizen 1 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gestoten 

IDEL -Tel. 011-53.43.49 

Getegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
m e - k a l € ' !• ' >. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na18u 4254642 

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 054-3337 56 

Boekhandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengenef - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016-569334 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

10 %vr.V.U. leden 
<OSIUUMS V b b I Ü N b BROEKEN PARDESbUS 

OOK 'JAAR MAAT 

^ ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen 

TeL 031-31^5^ 

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

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegesfraat 33,2400 MOL 
014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 7112 40 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

lustrerie 
marc^e vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

asseb roek - b r u g g e 

t e l . 050-35.74.04 

NV Reinigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel 031/539530 en 537575 

d 
1 KEUKENS 1 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-2193 25 

L U K O S pvba 

Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-493507 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 14 02 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

CETN STUDIO 
•'-^ DANN 
02-428.69.84 
— Industriële fotograf ie 
— Mode/arch i tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

^ 

1 
Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 

voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met 

Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 
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Kan BELT op Diestse bestuurders rekenen? f FILMTHEATERS i 
In de raadszitt ing van 8 november is 
gebleken dat de mil ieugroep BELT 
(Beter Leven Tessenderio) alleen op 
verbale steun van het schepenkolle-
ge kan rekenen. Op 12 apri l 1979 had 
BELT immers een schri jven gericht 
aan het Diestse schepenkollege. Op 
2 mei besloot het schepenkollege 
«zijn steun toe te zeggen bij de aktie 
die u onderneemt tegen de milieuver
ontreiniging bij de eventuele vest i 
ging van Phil l ips Petroleum*. Raads
lid Van De Weyer (VU) wilde weten 
waaruit die steun bestond. 
Elke milieuvriend, die de zitting bij
woonde, moet wel erg ontgoocheld 
zijn De raadszitting duurde zowat vier 
uur En dit voor twaalf punten op de 
agenda Voor één punt van de agenda 
mocht Omer Van Audenhove, minister 
van State, met een uur lang monoloog 
de show stelen Voor het milieu was er 
nog met de helft van de tijd 
De deelgemeente Deurne grenst aan 
Tesserderio en de wijk Korte Heide ligt 
in vogelvlucht op nog geen 7(X) meter 
van de nieuwe vestiging Het centrum 
van Deurne Ijgt maar op iets meer dan 
een kilometer Wie dacht dat dit vol
doende was om belangstelling voor dit 
agendapunt te wekken, kwam bedro
gen uit De meeste raadsleden waren 
ongeïnteresseerd, zaten onrustig met 
de stoel te schuiven Heelwat raadsle
den vonden het zelfs met nodig te luis
teren, ZIJ kletsten gewoon door 
VU-raadslid Van De Weyer had in zijn 
toelichting een vnj goed beeld van de 
situatie geschetst Normaal kan men 
dus een vinmg debat verwachten 
Spoedig bleken dat alle frakties van de 

BRABANT 

Diestse gemeenteraad, uitgenomen de 
VU, slecht op de hoogte zijn van het 
Phillips Petroleum-dossier en van de 
gevolgen van de vestiging Zij hadden 
blijkbaar het met nodig geoordeeld 
vooraf kontakt te nemen met hun poli
tieke vrienden van Tessenderio Het 
merendeel van de raadsleden zat met 
het agendapunt erg verveeld En men 
trachtte een debat met dooddoeners 
te ontwijken, lam te leggen Gesteund 
door de CVP-oppositie 
Raadslid Cluckers (CVP) zei onder 
meer dat het dossier politiek geladen 
was en dat zijn eigen partij in Tessen
derio er erg over verdeeld was Hij ver
gat er echter bij te zeggen dat de ver
deeldheid van de Looise CVP verder 
reikt dan de akties voor een beter leef
milieu en dat het met name ging om 
een burgemeestersjerp Hij vergat er 
tevens bij te zeggen dat hij zodoende 
geen standpunt wenste in te nemen 
om zijn Looise broeders met méér te 
verdelen 

Zijn partijgenoot Sevenjns, zelf Deur-
nenaar, ging wel in op de zaak Hij 
sprak over een mim-referendum te 
Deurne Een opkomst, na een improvi-
zatie, van 40 % en met ± 92 % neen-
stemmen Zijn stem werd evenmin ge
hoord HIJ kreeg geen enkele steun uit 
de partij Zelfs Maes, eveneens uit de 
bedreigde deelgemeente, vond het 
met nodig zijn kollega bij te treden 

S t i n k e n d e S O j 

Terugkomend op de tussenkomst van 
Cluckers is het toch erg duidelijk hoe 
hij de goegemeente een rad voor de 
ogen wilde draaien Hij wilde laten 
doorschemeren dat niemand zich dui
delijk over de grond van de zaak kon 

7 HALLE-VILVOORDE: VUJO-klaasteedee in de Waltra-kelders 

8 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Voeravond met voorstelling 
van de TAK-film over de Voer Film wordt voorafgegaan door een 
diamontage Spreker de heer Brabants, autochtone Voerenaar 
Walter Luyten zal U toelichten wat er in de politieke wereld roerde 
in 1963 Om 20 uur in zaal Lijsterbes, Oudstnjderslaan 2A te Kraai-
nem 

8 BUIZ INGEN: VU-afdeling nodigt uit op haar pensenkermis in de 
Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg te Buizingen Op 
zondag 9 december volledig middagmenu vanaf 11 u 30 

8 DIEST: Kantonnaal bal in de Hallezaal te Diest om 21 u. Ingericht 
door de afd Diest-Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem Ten 
voordele van hun streekpers Toegang 50 fr 

12 LEUVEN: Debatavond over «ekonomisch federalisme en de hui
dige staatshervorming» met Hugo Schiltz en professor Martou, 
FDF-senator Als moderator Frans Verleyen (Knack) Orgamza-
he VUJO-KUL In kollege De Valk 

15 

16 

MEISE, WOLVERTEM, OPPEM: 11de afdelmgsbal om 20 u 30 in 
zaal «Cecilia», te Wolvertem, Oppemstraat Orkest «Waltra» 

LEUVEN: FVV-kerstfeest om H u in zaal Goudbloem, Goud-
bloemstraat 50 Onkosten. 30 fr voor FVV-leden en 40 fr voor 
met-leden 
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uitspreken en dat er evenveel voor- als 
tegenstanders zijn in de kringen van 
de mensen die geacht worden met 
kennis van zaken te spreken Zodat hij 
zich nu eens bij het ene en dan weer 
bij het andere Looise CVP-kamp kan 
aanleunen In dit geval sprak dit raads
lid echter met met kennis van zaken 
HIJ ZOU dan geweten hebben dat de 
politiekers inderdaad over dit onder
werp erg verdeeld zijn Maar dat de ex-
perten in de advieskommissies over
wegend negatief advies gaven Tot de 
experten reken ik dokters, biologen, 
scheikundigen en ekologen, deze 
mensen kunnen het weten De bevol
king van Tessenderio ook Deze weet 
dat het er nu al genoeg stinkt De dok
ter zal er echter aan toevoegen dat het 
stinkende SO2 slecht is voor de Ion* 
gen, inzonderheid astmalijders 

Guinessbook! 
Cluckers kan zich echter troosten 

De oneer slecht geïnformeerd (of hele
maal met zelfs) kan hij delen met Van 
Audenhove (PVV) Deze laatste mini-
malizeerde de luchtverontreiniging Hij 
was er zelfs van overtuigd dat het op 
de Grote Markt — blijkbaar het enige 
gebied dat de staatsmmister interes
seert — nooit zou stinken Hij vergat 
echter dat alle merkaptanen de eer 
hebben het hardst te stinken Met de 
geur van rotte eieren waaraan het 
overigens chemisch verwant is Ethyl-
merkaptaan, hoofdprodukt van P P 
staat in het Guinessbook of records 
vermeld als de meest kwalijk ruikende 
stof De Merck-lndex, welbekend bij de 
scheikundigen, vermeldt een reuk-
grens van een deeltje op 50 miljard In
dien door een lek, menselijke fout of 
wat dan ook 1 kg ethylmerkaptaan in 
de atmosfeer zou komen dan zijn 
18 km3 nodig om het goedje voldoen
de te verdunnen Het kan dus in de 
toekomst op de Grote Markt wel de
gelijk stinken I Bovendien vergat hij en 
haast heel de raad dat er wellicht een 
bijkomende belasting gaat komen van 
het eerder genoemde SO2 Czwaveldio-
xyde) Blijkbaar is het nog met erg ge
noeg 

Zijn partijgenoot kan echter het bla
zoen gedeeltelijk opkalefateren Ere 
wie ere toekomt Reeds in vroegere 
raadszittingen werd het duidelijk dat 
raadslid Reynders in de woestijn pre
dikt Zo ook nu De man pakt nochtans 
uit met goede voorstellen maar komt 
om onduidelijke redenen in zijn eigen 
partij met aan bod Vroeger op de 
avond had de man gepleit voor gron
dig werk, het invoeren van kommis
sies Opdat alles met meer kennis, 
meer overleg zou geschieden Zo ook 
voor dit Zelf advokaat dacht hij dat de 
oplossing zou komen met uitvoerings
besluiten op de reeds bestaande ka
derwet van '64 i v m het leefmilieu 
De houding van de socialisten is al 
evenmin te volgen Sparen zij hun mi
nister van Tewerkstelling en Arbeid De 
W u l f ' Nochtans dierven hun Looise 
broeders meer kleur bekennen Het is 
«Neeni», ook aan hun eigen minister 

Schepen Colin (BSP) wilde weten of 
Van de Weyer geen politieke munt uit 
de zaak wilde slaan Hij was duidelijk 
verontrust Immers, zijn partij en de an
dere koalitiepartner blonken uit in af
wezigheid op de betoging laatstleden 
Alhoewel zij hun steun maanden gele
den al aan BELT hadden toegezegd 
Van de CVP-oppositie was alleen Se
venjns daar De VU daarentegen was 
er m ^ een afvaardiging 

Toegegeven, het schepenkollege 
kwam rond uit voor zijn mening Zij 
vond dat zij liever vnenden had dan 
vijanden en gaf daarom BELT een 
schouderklopje Op echte steun kan 
BELT met rekenen 

Alleen met de mond toonde zij voor 
het milieu te zijn Schoorvoetend ging 
ZIJ akkoord voor een motie op te stel
len gericht aan de overheid Een voor
stel van de VU-raadsman kreeg geen 
kans Een andere tekst werd door het 
schepenkollege opgesteld 

B l a u w e d o o r d u w e r 

Klap op de vuurpijl was de interpel
latie van Van Audenhove Schijnbaar 
had het mets met de zaak te maken Of 
toch w e l ' Enerzijds kwam de minister 
van State vertellen dat een minister 
een goede zaak kan bespoedigen An
derzijds kwam hij een uur lang vertel
len — dat een minister zijn administra
tie zomaar terzijde kan schuiven Hij 
sprak van ondervinding Hij haalde het 
voorbeeld aan van het doordrukken 
van de beslissing om onder meer in 
Diest een viadukt te bouwen Zijn ad
ministratie was tegen Voor hen waren 
er veel belangrijkere en noodzakelijke
re uit te voeren werken De staatsmi-
mster ging er prat op dit door dik en 
dun te kunnen doordrukken Was dit 
het enige voorbeeld dan zou men het 
nog als politieke folklore kunnen be
schouwen Nu was het gewoonweg 
grof en strijdig met het politieke fat
soen 

Uit dat alles moet men opmaken dat 
Van Audenhove blijkbaar de geschik-
ste man is om de stank en elke veront
reiniging uit Groot-Diest weg te hou
den 

Bij de interpellatie van Dirk Van de 
Weyer verklaarde het schepenkollege 
mets te kunnen ondernemen gezien de 
ligging van het bedrijf Van Audenhove 
reageerde met Nochtans kwam hij 
een kwartuur later bij zijn interpellatie 
vertellen dat hij voor Diest alles kan 
bereiken Of wil deze PVV-er geen ge
zond klimaat voor Diest 1 

In elk geval maakte de interpellatie vee! 
duidelijk De milieugroep BELT kan met 
op enige daadwerkelijke steun van het 
Diestse gemeentebestuur rekenen En 
ook met op de CVP-oppositie Voor de 
stank, de milieuoverlast staat Deurne 
eveneens in de kou Deurne, let dus 
zelf op uw zaak er is in de buurt eer 
tweede Hoboken in de maak 

Rik Claes 
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Z o ziet D ié S in te rk laas anno 1979 ( U i t g e g e v e n d o o r d e VU-a fde l ing 
Groo t -Hasse l t ) 

Debat 
Schiltz— Martou 
te Leuven 
VUJO-KU-Leuven nodigt u uit op haar 
belangnjke debatavond op woensdag 
12 december om 20 uur in kollege De 
Valk, Tiensestraat te Leuven 
Hugo Schiltz kruist de degens met 
prof Martou (FDF) ove-- -Ekonomisch 
federalisme en de huidige staatsher
vorming» Moderator F Verleyen 
(Knack) Een avond om met te misseni 

Uitslag 
tombola 
vu-bal Opwijk 
Hier de uitslag van de tombola op het 
12de bal van VU-Opwijk-Mazenzele 
Prijzen af te halen in cafe Breugelhof 
Schoolstraat 10 te Opwijk tot 20 de
cember as 

17 50 87 92 117 136 147 
188 239 248 256 290 312 337 
412 462 478 548 581 567 640 
692 710 728 732 769 793 827 
834 865 916 926 929 971 1042 

1067 1130 1147 1152 1196 1240 1337 
1325 1370 1415 1446 1477 1489 

Gemeente Hekelgem 
Rooilijnplan 
Bekendmaking van 
het onderzoek 

Het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen, 
brengt ter kennis van de be
volking dat het rooilijnplan 
(aanpassing rooilijnplan 
goedgekeurd bij KB 27/10/ 
71) voor de wegen 1—3 
(WGV nrs 4 en 127) Ternat-
straat- Kerkstraat- Foost-
straat en Caudenbergstraat, 
opgemaakt overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen, op 
het gemeentehuis ter inzage 
ligt van 04/12/1979 tot 04/01/ 
1980 om 16 uur 
Al wie omtrent dat plan be
zwaren en opmerkingen te 
maken heeft, moet die schrif
telijk aan het Schepenkollege 
laten geworden, uiterlijk op 
04/01/1980 om 16 uur 
Te Hekelgem, de 27/11/79 
Vanwege het Kollege, 
De Sekretans 

De Burgemeester 
Adv. 403 

studio 
VAN 7 TOT 13/12/79 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

BAMBI 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 20 u 30 

KT 
HAIR 

van Milos Forman 

Donderdag 20 u 30 KT 
NIVWF 

BRODERNA LEJOHNJARTA 
(De gebroeders leeuwenharü 

van Olie Hellebom 

TIENEN 
KT Zondag 15 u 

ASSEPOESTER 
van Walt Disney 

Vnjdag, zaterdag 22 u 30 - Zon
dag 17 u 30 & 22 u -

Maand 20 u 30 KNT 
DE DUIZEND EN EEN NACHT 

van Pier Paolo Pasolim 
Vrijdag, zaterdag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 

Zondag 20 u KNT 

ET LA TENDRESSE?. 8 0 R D E L 
van Patnck SCHULMANN 

Donderdag 20 u 30 
F.I.S.T. 

van Norman Jewison, 
met Sylvester Stallone 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag, woensdag 15 u KT 
DE DOLLE KEVER 

van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 - Zon
dag 18 u 

BILITIS 
van David Hamilton 

Muziek van Francis Lai 

Vrijdag, zaterdag 20 u - Zondag, 
maandag, dinsdag 20 u 30 -

Woensdag 18 u 
THE CHINA SYNDROME 

van James Bridges, 
met Jane Fonda, Jack Lemmon, 

Michael Douglas 

NIVWF - Woensdag 20 u 30 
F.I.S.T. 

van Norman Jewison, 
met Silvester Stallone 

LEUVEN 1 
Premiere Belgie 

Alle dagen 14 u, 17 u, 20 u , 
23 u 

APOCALYPSE NOW 
van Francis Ford Copolla, 

met Marlon Brando, Robert 
Duvall, Martin Sheen, 

Dennis Hopper 

LEUVEN 2 

13 u 45, 20 u 15 KT 
COMING HOME 

van Hal Ashby, met Jane Fonda, 

Jon Voight, Bruce Dern 

1 6 u , 2 4 u KNT 

Tweede week 
TURKS FRUIT 

van Paul Verhoeven, 
met Monique Van De Ven, 

Rutger Hauer 

18u KNT 

Derde week 
THE STING 

met Robert Redford, Paul 
Newman, Robert Shaw 

22 u 30 KNT 

L 
Tweede week 
I NEVER PROMISED YOU 

ROSE GARDEN 
van Anthony Page J 

6 DECEMBER 1979 WIJ t l 



WIJ in D€ l/OLK^Uhl€ 

Stad Sint-Niklaas 
OPENVERKLARING 

VAN TWEE 
BETREKKINGEN VAN 

BOUWKUNDIG TEKENAAR 
(man/vrouw) 

EN AANLEGGEN 
VAN EEN 

WERVINGSRESERVE VAN 
BOUWKUNDIG TEKENAAR 

Biezonderste voorwaarden 
door de kandidaten te ver
vullen: 

— houder zijn van een eind
diploma of emdgetuig-
schrift van ten minste ho
ger secundair niveau met 
volledig of beperkt leer
plan (cyclus van ten min
ste 750 lesuren) m de spe
cialiteit bouwkundig teke
nen^ of bouwtechniek 
(openbare werken) of van 
het diploma bouwkundig 
tekenaar van de stedelijke 
akademie voor schone 
kunsten, vóór de erken
ning van deze leergang in 
de kategorie A7/A2, 

— slagen voor een vergelij 
kend eksamen, 

— de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden 
hebben op het ogenblik 
van dè indiensttreding 

De aanvragen dienen verge
zeld van de nodige bewijs
stukken, uiterlijk op 4-1 1980 
bij het stadsbestuur toe te ko
men Een volledige opgave 
van de voorwaarden kan bij 
het stadsbestuur dienst Per
soneelszaken, worden beko 
men 

Bruto-aanvangswedde (mdex 
192,22%) 
gehuwd man 28 321 fr 

vrouw 27 405 fr 
ongehuwd 27 405 f r 

Adv 402 

Stad Sint-Niklaas 
OPENVERKLARING 

VAN 1 BETREKKING 
VAN ARCHITEKT 

(man/vrouw) 
EN 1 BETREKKING VAN 

PROMOTOR 
VOOR DE SPORT. 
DE LICHAMELIJKE 

OPVOEDING EN HET 
OPENLUCHTLEVEN 

(man/vrouw). 

Biezonderste voorwaarden 
door de kandidaten te ver
vullen: 

Voor de funktie van archi-
tekt (man/vrouw): 
houder zijn van een diploma 
van architekt 

Voor de funktie van sport-
promotor (man/vrouw): 
houder zijn van een diploma 
van licentiaat in de lichame 
lijke opvoeding 

Voor beide funkties: 
— slagen voor een be-

kwaamheidseksamen, 
— de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden 
hebben op het ogenblik van 
de indiensttreding 
De aanvragen dienen, verge 
zeld van de nodige bewijs 
stukken, uiterlijk op 4 januari 
1980 bij het stadsbestuur toe 
te komen Een volledige op
gave van de voorwaarden 
kan bij het stadsbestuur, 
dienst Personeelszaken, wor
den bekomen 
Bruto aanvangswedde (index 
192,22%) 
voor architekt 39 256 fr 
voor sportpromotor 43 807 fr 

Adv 401 

Europalaan wordt Martelarenlaan te Genk 
Wie het leven moe is wendt zich tot 
de Europalaan Men steekt er telkens 
opnieuw de Europalaan over en voor 
dat men het weet is men alleszins 
overreden En wie de Europalaan niet 
op wil kan de moeili jke Irappentun-
nel gebruiken tot ie van ellende de 
kop invalt 

Stukken 
De vondst van de Europalaan was het 
mes in het hart van het centrum 
plaatsen Meteen werden de stukken 
zichtbaar Het zware en doorgaand 
verkeer kwam dwars door het oen 
trum en beklemtoonde meteen de los 
gesneden delen De omwonenden za
ten met de brokken 
In plaats van een sluitende nng kreeg 
men een soort snelweg voor de neus 
die voerde naar een rodeoplaats ach 
teraf vlug de fameuze «Place Misere» 
genoemd de bloedige akrobatien in 
dachtig Waren er dan ook nog de ne
ringdoeners aan de overkant van het 
centrum die door het patent der uitvin 
ding het mes op de keel kregen 

T r a p p e n g e d r o c h t 
Uit schaamte dienden misschien de uit 
vinders de kop in de grond te steken 
maar alras had men het bekeken een 
tunnel 
Wat men blijkbaar met verwachtte uit 
de voetgangerstunnel aan de Fruit

markt gebeurde het werd een mis 
kraam van jewelste Het trappenge 
drocht wordt blijkbaar het regelmatig 
ste bezocht door de Brandweer voor 
het openen en sluiten der deuren Het 
IS vooral een schuthok voor mensen in 
de drop Klubhuis voor spelende kin
deren Konferentiezaal voor vnjers en 
een gevaar voor bejaarden als ze de 
trappen met willen afdonderen Jonge 
dames die hun jongste schat hebben 
neergevlijd in een kinderwagen kun 
nen evenals de te voet gaande fietsers 
hun attnbuten over de rug afslepen 
Bovendien is de Europalaan te breed 
om meteen de soms zware winkelwa-
ren erover heen te keilen 

Bloedplek 
Dus zijn er voetgangers die toch de 
Europalaan oversteken Ook waar er 
geen zebrapaden voorzien zijn Waar 
de Europalaan de Winterslagstraat 
snijdt IS bij voorbeeld zo een plek lm 
mers wil iemand vanuit de Winterslag 
straat het centrum in dan zou de kort 
ste weg naar zebrapaden het kruis 
punt aan het station zijn Doch daar 
heen is niet eens een stoep en zou de 
argeloze voetganger over de Europa 
laan moeten wandelen Bij gebrek aan 
beter steken alzo een aantal mensen 
ter hoogte van de Winterslagstraat de 
Europalaan over Zij doen dat telkens 
opnieuw tot het bloed weer de weg 

OOST-VLAANDEREN 

KflLCnDCR 
6 ST-NIKLAAS Spreekbeurt door Paula Semer over «Vrouwen 

mishandeling om 20 uur in Stadsschouwburg Foyer Org FVV 
Toegang 80 fr 

7 DENDERLEEUW Vienng 20-jarig bestaan afdeling om 20 uur in 
zaal Hemelnjk dn de gelijknamige wijk) in het bijzijn van nationaal 
voorzitter Vic Anciaux 

7 LEDE VUJO vergadering om 20 uur in «De Halve Maan» Dorp 

8 RUPELMONDE Sinterklaasbal van de Amedee Verbruggen-
kring zaal Scheldeland om 20 u 30 met dj Prijs 200 fr voor een 
prachtige pentekening van Amedee Verbruggen en 2 toegangs 
kaarten Kaarten te verkrijgen bij mevr Koppen Temsestraat 51 
te Rupelmonde 

8 AALST Viering 25 jaar Volksunie Groot arrondissementeel 
dansfeest in de Keizershallen Keizerlijkplein Om 21 u met het or
kest Ben Cramer en Samantha Eregasten oud-partijvoorzitter 
Hugo Schiltz en partijvoorzitter Vik Anciaux 

8 GENT (Brugse Poort) St-Niklaasfeest in het Centrum «Reinaert» 
Reinaertstraat 26 Om 14 uur Groot familiefeest met of zonder 
kinderen en gepensioneerden zijn hartelijk welkom Poppenspel 
«Magie» feesttafel met koeken en chocolademelk Bezoek van de 
sint met speelgoed en snoep 

12 ST-NIKLAAS «Feminisme in Vlaanderen»-Wat houdt dat in? Om 
20 uur in Reynaertzaal Stadsbiblioteek Spreekster Renee Van 
Mechelen 

15 GERAARDSBERGEN Eetmaal ten voordele van Vlaams sociaal-
kultureel centrum van 17 u tot 20 uur Gezellig samenzijn In 
feestzaal De Vlasschaard Gentsesteenweg in Hemelveerdegem 
Op 16 der van 17 u tot 20 u en van 12 tot IS uur 

hugo Schiltz 
te Dendermonde 
D e konnst van onze g e w e z e n 
voorz i t te r had heel w a t g e t r o u w e n 
naar de gezel l ige totaal ve rn ieuw
d e bovenzaa l van res tauran t D e n 
O m m e g a n c k ge lok t Na een we l 
k o m s t w o o r d j e van afdel ings
voorz i t te r Fe rdy Wi l l ems en e e n 
gezel l ig mosse l soupe r hield een 
o n t s p a n n e n Schi l tz een ko r te toe 
spraak w a a n n hij de aanwez igen 
v r o e g me t g ro te t r o u w aan de par
tij d e k o m e n d e v o o r V laande ren 
be langr i jke gebeur ten i ssen tege
m o e t te gaan O n d e r deze v o o r 
w a a r d e be loo fde hij zelf zi jn vol le
d ige inzet v o o r de t o e k o m s t D e z e 
w o o r d e n w e r d e n h e m d o o r ieder
e e n me t dank en w a a r d e n n g afge
n o m e n 

BRABANT 

Lebbeke gastheer 
voor arr. VU-bal 
Na het onbe tw i s tbaa r s u k s e s van 
he t 1ste VU-ba l te W e t t e r e n nu 
w e e r e e n o p k i k k e r v o o r de velfe 
aanwezige" V U - v e r a n t w o o r d e l i j -
ken in de v o r m van e e n d r u k b i jge
w o o n d b i j zonder gezel l ig dans
fees t zoals v r o e g e r r eeds het ge
val w a s g o e d geo rgan i zee rd d o o r 
V U - L e b b e k e 
V e l e n k r e g e n er ook v o o r het 
ee rs t de n i euws te VU-ze l f bes tuu r 
a f f iche te z ien en het o o k n o g jon
ge V U - s t r e e k b l a d «Megaton» 
w e r d d o o r iedereen m e e naar huis 
g e n o m e n 
D e en ige t r o u w e n s zeer k o r t e on 
de rb rek i ng van dit ges laagde 
dans fees t b e s t o n d in de voo rs te l 
ling d o o r a r rond issemen tsvoorz i t 
ter V e r s c h e l d e n van d e n i e u w e 
VU-sena to r voo r de ar rond isse
m e n t e n D e n d e r m o n d e - S t - N i k l a a s , 
Wa l t e r Pee te rs 

H e r m a n V a n Den A b b e e l e 

markeert daar waar ongeveer zebra 
paden moesten zijn 

D u s 
Aan het oud gemeentehuis werd het 
kruispunt herhaaldelijk gewijzigd Het 
verkeer in het centrum zou en moest 

gedraineerd worden via Shopping 3 Er 
kan momenteel met genoeg volk naar 
Genk komen 

Willen WIJ alleen hebben dat men ze 
huiswaartskerend met te pletter rijdt 

H Olaerts 

LIMBURG 

RflLti1P€R 
DECEMBER 

11 GROOT-BERINGEN Algemene vergadenng met agenda «Wat 
met VU-Groot Benngen» voorbereiding verkiezingen heropnch 
ting politieke raad Om 20 uur in Thier Brau Markt te Benngen In 
december plakaktie en verspreiding «Wij» in alle bussen 

14 GENK Mosselfeest in zaal «Albe» om 20 uur Prijs 225 fr In 
schrijvingen bij gemeenteraadslid Anita Wellens Purnal 011 
354678 

14 EIGENBILZEN Breugeliaanse feestavond om 20 u in de gè-
meentezaal Gastspreker algemeen voorzitter Vik Anciaux Priis 
350 fr 

14 KURINGEN VU bal namens volksvertegenwoordiger Willy De 
saeyere en de VU-afdeling Groot-Hasselt Om 20 u 30 in ontmoe
tingscentrum te Kunngen Inkom lOOfr 

VU-Gentbrugge in feest 

Op vrijdag 23 november nep VU-Gentbrugge leden en simpatisanten sa
men om 15jaar VU te vieren en 15jaar «Weergalm» het plaatselijk tijd
schrift van deze afdeling Zo n 300 mensen waren komen opdagen om 
na de eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden en 
simpatisanten te luisteren naar VU-voorzitter Anciaux De aanwezigen 
(zie onze foto) werden vergast op een onvervalste Gentse waterzooi < 
Tot slot van dit geslaagd feest werd het afdelingsbestuur samen met de 
algemene voorzitter senator Oswald Van Ooteghem en gemeente
raadslid Verpaele voor de foto samengetrommeld De redaktie «WIJ» 
sluit zich aan bij de vele gelukwensen en doe zo voort Gentbrugge' 

(Fotos ROL) 

8 HOFSTADE VU-bal om 20 uur in het Ontmoetingscentrum Voor 
het amusement zorgen Paul Severs Sandy Free Action en Disco 
Bar Flash Tombola met als eerste prijs een appartement voor 4 
personen voor 14 dagen in Spanie 

Gent-Zuid betreurt 
Volksunie Gent-Zuid betreurt het ten 
zeerste dat andermaal een manifest 
wordt voorgelegd uitgaande van een 
deelgroep bij de VU waarbij terug de 
uitdrukkelijke goedkeuring van alle le
den en afdelingen wordt gevraagd 
Als de VU een demokratische partij is 
IS deze manier van handelen beledi
gend voor alle leden en bestuursleden 
Het manifest bevat evenwel een aantal 
gegronde kritieken Wellicht ware het 
echter beter mochten de onderteke
naars van het manifest die veelal een 

verantwoordelijkheid dragen op het 
plaatselijk vlak even aan zelfkntiek 
doen en vaststellen dat zij er met in sla 
gen een koherent Vlaams-nationaal 
gemeentebeleid uit te bouwen noch 
het afdelingsleven te stimuleren 
Kntiek ten aanzien van de top moet ge 
beuren binnen de partijstrukturen 

Zelfkritiek en werkelijk opbouwend 
werk van basismilitanten gebeurt op 
de eerste plaats aan de basis 

Afdeling Gent Zuid 

WIJ 11 
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Gemeenteraad Groot-Zonnebeke 

Verwarde zitting over verkeersreglement 
Even dachten we dat het er hard zou 
aan toe gaan in de gemeenteraad Niet 
minder dan 4 veldwachters en een bn-
gadier waren aanwezig Maar spoedig 
werden we gerustgesteld, de heren 
werden uitgenodigd om het nieuwe 
verkeersreglement toe te lichten. 
Het werd nogal verward, de een wilde 
een stop hier, terwijl de andere dat met 
nodig vond, voorstelde het goed te 
keuren om dan achteraf eventueel te 
wijzigen Raadslid Hofiack beklaagde 
er zich over het dossier met tijdig ont
vangen te hebben om het in te stude
ren 

De begrotingen van de kerkfabneken 
werden goedgekeurd met 16 ja en 4 

onthoudingen De kerkfabnek van Be-
selare krijgt als toelage 483 907 f r , Ge-
luveld 114 604 f r, Passendale 
675 260 fr, Zandvoorde 78467 f r en 
Zonnebeke 452 732 fr Hofiack maakte 
de opmerking dat de post verwarming 
voor bepaalde kerkfabneken wel sterk 
de hoogte was ingegaan 
Voor de Heksenstoet was er dit jaar 
100 000 fr voorzien Er werd voorge
steld, gezien het om een belangrijk be
drag gaat er iemand van de raad in het 
komitee zal zetelen, om kontrole uit te 
oefenen 
Goedkeuring werd verleend voor leve-
nngen en diensten, waarop Dirk Car-
doen schepen Boeckaert verzocht 

VU-lzegem over 
het Doorgangsgebouw 
Het 'doorgangsgebouw op het Izegemse industrieterrein is nog een initiatief 
van het BSP-ACW-bemind (1971-1976). Het Izegemse industrieterrein, langs 
het kanaal Roeselare-Leie, kwam eigenlijk veel te laat klaar en was, en is nog 
altijd verre van volledig bezet 
De idee om de overheid een bedrijfsgebouw te laten optrekken met de hoop 
het eerste bedrijf in de buurt dat ruimtelijke expansieproblemen kent, onmid
dellijk aan te trekken, is op het eerste gezicht met onaantrekkelijk Vooral in de 
huidige tijd, nu bedrijven in expansie tot de zeldzaamheden behoren 
Maar men kan een hele boel vragen stellen rond een begrip als -expansiepro-
blemen' Dat deed de Izegemse VU-fraktie al toen de stad in 1977 het onafge-
werkte gebouw m gebruik gaf aan een bedrijf dat intussen al failliet is 
De interesse voor het gebouw was al niet denderend geweest. De Izegemse 
CVP-meerderheid heeft nu gemeend het gebouw zo gauw mogelijk van de 
hand te moeten doen. Aan de manier waarop dat gebeurde kleven evenwel en
kele verdachte elementen. 
In verband daarmee gaf de Izegemse VU dan ook de volgende mededeling vrij: 

«De Izegemse V U stelt vast dat het 
doorgangsgebouw meer dan 8 miljoen 
frank heeft gekost aan de Izegemse 
gemeenschap 
De opzet was een bednjf aan te trek
ken dat snel wil uitbreiden en daarvoor 
onmiddellijk een gebouw ter beschik
king knjgt 
Het bedrijf Havenfurn dat als eerste 
het doorgangsgebouw betrok was bin
nen de twee jaar failliet De overeen
komst tussen stad en Havenfurn hield 

1 De stad verhuurt zeven jaar gratis. 
2 Havenfurn werkt intussen het ge
bouw op zijn kosten af 
Havenfurn deed voor ongeveer 5 mil
joen afwerkingskosten (al of niet be
taald) en is intussen failliet 
Nu boden zich drie kandidaten aan om 
het doorgangsgebouw te kopen 
1 Twee degelijke Izegemse bedrijven 
die respektievelijk 8 miljoen en 6 mil
joen boden, 
2 De heer Vermeiren uit Gits die 7 mil
joen bood en «beloofde» alle perso
neel van het vroegere Havenfurn op
nieuw tewerk te stellen, met dezelfde 
direktie te werken en dezelfde produk-
tie voort te zetten 
De Izegemse V U koos, na ernstig on
derzoek, voor het eerste Izegemse be
drijf 
1 Het bod (8 mil pen) was het hoog
ste 
2 Bedoeld bedrijf bewijst al vele jaren 
een vaste waarde te zijn op de markt 
3 Door verhuis van dit bedrijf uit het 
centrum naar het doorgangsgebouw 
op het industrieterrein, zou in het cen
trum wat meer groen- en woonruimte 
vrij komen 
4 Bedoeld bednjf legde een ernstig 
plan voor met uitbreiding van perso
neel, gebaseerd op konkrete en pre
cieze gegevens 
De VU vindt de houding van de meer
derheid die voor Vermeire koos, onbe-
gnjpelijk Ziehier waarom 
1 Niemand kon op de raadszitting 
zeggen hoeveel personeelsleden van 
het vroegere Havenfurn op dat mo
ment nog werkloos waren Het bleken 
er nog maximum acht te zijn 
2 De koper die zelf geen fabnkant is, 
gaat met dezelfde direktie en produk-
tie werken die binnen de twee jaar tot 
het faillissement leidde 
3 Dezelfde vage beloften van werk
gelegenheid die 2 jaar geleden werden 
geloofd worden nu ook weer geloofd 
door de meerderheid 
4 Het Izegemse bedrijf bood meer ga
rantie inzake werkgelegenheid 
De V U vreest dat hier partijpolitieke en 
verkeerd begrepen syndikale belan

gen de meerderheidsbeslissing heb
ben beïnvloed 
De V U t}esluit dat de beslissing van de 
meerderheid niets te maken heeft met 
steun aan KMO's, of het vrij initiatief of 
een tewerkstellingspolitiek op lange 
termijn» 

Kort nieuws 
uit Brugse 
gemeenteraad 

• Ontslag van mevr. Yvette Van 
Acker-Vermandel: 
wegens familiale plichten nam mevr 
Yvette Vermandel ontslag als VU-ge-
meenteraadslid, zij wordt opgevolgd 
door Arnoud Vanhouteghem 

• Nieuw reglement op publiciteit 
en reklame: 
raadslid J M Bogaert vertolkte de alge
mene tevredenheid bij het tot stand 
komen van dit nieuw reglement dat on
getwijfeld voor vele gemeenten als 
voorbeeld zal gelden, hij waarschuw
de ook voor onbillijkheden i v m het 
feit dat voor toepassing van de regle
mentering het stedelijk gebied in 3 zo
nes wordt ingedeeld 

• Nederlandstalige uithangbor
den hoger gesubsidieerd: 
wie te Brugge door een verantwoord 
uithangbord tot de verfraaiing van het 
stadsbeeld wil bijdragen kan een sub
sidie knjgen tot 40 %, met een maxi
mum van 25 000 fr 

• Posit ieve VU-voorstellen: 
VU-woordvoerder G Van In formu
leerde suggesties i v m de werking van 
de Brugse gemeenteraad, de opvang 
van langparkeerders en het uitbouwen 
van kabelmaatschappij TV-West tot 
een lokale omroep 

• Kalender arr Brugge-Torhout 
13 dec om 19 u, VU-fraktievergade-
nng in Brugge - Assebroek zaal Ze-
ventorentjes, vooraf inschrijven 
15 dec om 8 u 30, samenkomst Vis
markt - Brugge, samen naar VU-kon-
gres te Brussel, reissom 225 fr, in
schrijven bij arr bestuursleden of in 
«Breydelhof» 

Arr. Brugge-
Torhout naar 
het VU-kongres 

Onze VU-kongressisten gaan op za
terdag 15 dec a s bij voorkeur samen 
naar Brussel, daartoe wordt een bus
reis ingencht vertrek om 8 u 30 aan 
de Vismarkt te Brugge, reissom 225 fr 
dnngend inschrijven in «Breydelhof» 

ook bestellingen in de eigen gemeente 
te doen Voorts werd een subsidie toe
gestaan aan hen die hun private toe
gangsweg willen verharden De toela
ge bedraagt 50 % van de steenslag of 
asfalt De mm lengte moet 25 m en 
max 1 km zijn Dirk Cardoen vroeg 
konkrete cijfers maar burgemeester 
Priem bleef het antwoord schuldig 
Er werd dan ook nog gevraagd dat alle 
raadsleden zouden uitgenodigd wor
den op recepties door het gemeente
bestuur ingericht, wat burgemeester 
Pnem met zo goed beviel Er werd aan
gedrongen op een stemming met als 
resultaat dat iedereen met het verzoek 
akkoord ging 

Mensen die geïnteresseerd zijn in toe
lage voor steenslag kunnen inlichtin
gen en formulieren bekomen bij onze 
raadsleden Leon Hofiack, Dadizele-
straat 34, Beselare. en Dirk Cardoen. 
Zonnebekestraat 67. Beselare 

Nieuw leven 
Het gezin Fr Demeulenaere —Claeys 
Anne-Mane werd gezegend met een 
derde kindje Saartje genaamd W e 
wensen dan ook ons bestuurslid en 
vrouwtje hartelijk geluk 

WEST-VLAANDEREN 

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

8 ST-ANDRIES-BRUGGE: Muzikaal ledenfeest om 20 u 30 in zaal 
Jagershof Toegang 80 fr 

8 DIKSMUIDE: Jaarlijks sinterklaasbal in het Vlaams Huis 
8 lEPER. VU-herfstbal in zaal Cieper, Brugseweg te St-Jan-leper 

om 20 u dj Guy Devos, Marke 

9 ALVERINGEM:«Super-Extrano-Show» Avond vol magie, hypno
se, telepatische nummers, enz in zaal «Het Vlierhof» om 20 u 
Kaarten 100 fr bij G Vanoverschelde, Weegschede 21 te Leise-
le, tel 058-299710 

9 BRUGGE: Denderende Baskenavond om 20 u in de Koncert-
zaal. St-Jakobstraat 

13 IZEGEM Voordracht-en demonstratie-avond in de bovenzaal van 
het Vlaamse Kruis om 20 uur Medewerking van het Vlaams Kruis 
over EHBO in het huishouden Orgamzatie FVV 

14 IZEGEM Prof Jef Maton spreekt over ekonomisch federalisme 
op uitnodiging van de VSVK om 20 uur. in de kleine zaal van het 
muziekauditorium Kruisstraat 

14 MIDDELKERKE- Groot VU-mosselfeest met als spreker Jaak 
Vande Meulebroucke. om 20 u 30 in lokaal «Were-Di». De Smet 
De Nayerlaan 19 Inschrijven bij een der bestuursleden Tel 059-
3011 88 of 059-30 22 54 of 059-30 25 25 

16 lEPER: Jaarlijks kerstfeest in zaal van het jeugdstadion. Leo
pold Hl-laan Org Vlaamse Vrouwen leper 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

CVoortkapel). tel 014-213696 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37 4572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein. Heusden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naes 
sens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 
Tel 091 300653 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
'Tel 031-365654 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6. Lier 
Tel 031-8015.68 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis. 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-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 

Café-restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10, 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant, speeltuin, ter 
ras 
Woensdag en donderdag ge 
sloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053-668740 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. Gooik 
Tel 054 3348 57 

Uw tweede thuis' 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.16.06. 
Algemene voeding, wijnen tikeu 
ren Rechtstreeks invoer Duitse 
en Franse wijnen 

êof ten (frcttlioortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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BRT-VOORZITTER ADRIAAN VERHULST: 
En als we nu eens Vlaams overleg pleegden I t 

/ / 

BRUSSEL — Volgende zondag is 
de Gentse professor Adriaan Ver
hulst, tevens voorzitter van de BRT-
beheerraad, de eregast op de plech
tige uitreiking van de André De-
medtspri js op het stadhuls in Kort
rijk. Hij werd door de jury als lau
reaat verkozen ^omwille van zijn 
belangrijke rol in de na-oorlogse 
Vlaamse Beweging, en omdat hij 
hierbij blijk heeft gegeven van grote 
verantwoordelijkheidszin.' Adriaan 
Verhulst werd eerder in perskom-
mentaren aangeduid als de -vader 
van het kultuurpakt-, en hij was te
vens in '65 medeoprichter en eerste 
voorzitter van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen. Beide 
verdiensten stemmen hem vandaag 
ongelukkig; in een vraaggesprek, 
vorige maandag aan de Reyerslaan, 
nam hij het woord «malaise» her
haaldelijk in de mond. «/n de Vlaam
se Beweging is een en ander ge
broken, en zelfs kapotgemaakt'. 
Historikus Adriaan Verhulst (voor 
kort 50 jaar geworden) is nu net tien 
jaar voorzitter van de BRT-beheer-
raad. Dit ambt heeft er hem tot op 
vandaag klaarblijkelijk niet van weer
houden om op te komen voor zijn ei
gen (liberale) overtuiging, om zijn fla-
mingantische belijdenis metterdaad 
te beleven, en om — als het effe echt 
nodig is — belagers van de verdraag
zaamheid voor het hoofd te stuiten 
Ook in dit interview bleek Willems
fonds-voorzitter de getrouwe ernsti
ge f lap uit. 

Adriaan Verhulst: «De Vlaamse bewe
ging IS tegelijkertijd in een triestige en in 
een gevaarlijke periode gekomen Ik 
heb het gevoel dat het uur van de waar
heid alsmaar sneller dichterbij komt 
Binnen het Belgisch staatsbestel heb
ben we als Vlamingen beetje bij beetje 
een centimeter vooruitgang kunnen 
boeken De taalwetten hebben hun be
lang gehad Maar ons werd de pas fa
taal afgesneden met de onverantwoor
de Vlaamse toegevingen bij de grond
wetsherziening van 70 , de grendel
grondwet Die hypoteek weegt van
daag enorm zwaar Ik heb me steeds 
gekant tegen partijpolitiek opbod op 

Vlaams gebied Precies daarom vind ik 
het bedroevend dat, ondanks de recen
te verklaringen van Vlaamse politieke 
formaties, het niet mogelijk blijkt te zijn 
om de Vlaamsradikale daad bij het 
woord te voegen Ik wil publiekelijk mijn 
teleurstelling uiten over mijn mislukking 
om sinds zowat een jaar een breed be
raad op gang te brengen met verant
woordelijken van sociale, ekonomische, 
kulturele en politieke Vlaamse groepe-
nngen die de Vlaamse ontvoogdings-
strijd genegen zijn Zulks blijkt voorals
nog met mogelijk te zijn Zijn de trau
ma's van Egmont 't allen kante dan nog 
zo diep"? Zouden we nu echt geen ver
nieuwd Vlaams Overlegcentrum aan 
het werk kunnen zetten "?» 
— U is niet de eerste die pleit voor 
een nieuw ruim Vlaams overleg inza
ke de staatshervorming en de op
bouw van een autonome Vlaamse ge
meenschap. 

Adriaan Verhulst: «Zeker met Wel 
vrees ik dat we naast mekaar praten in 
zoveel kleine knngen van de Vlaamse 
beweging, en dat sommigen een ern
stig politiek beraad schuwen Het uur 
van de waarheid nadert, dat zei ik 
reeds Welnu, hebben we er als Vlamin-

selaars Verschieten we ons kruit met 
hardnekkig in een verkeerde richting"? 
Een Egmontkomitee heeft goede dien
sten bewezen, maar er zou toch iets 
nieuws dienen te komen, een breed 
Vlaams ideologisch overleg Ik stel vast 
dat ik met de enige ben die daar de 
jongste tijd vergeefs voor pleit Men 
mag gerust weten dat ik terzake echt 
momenteel nogal wat teleurgesteld 
ben » 
— De vader van het kultuurpakt 
droomt ondanks alles nog immer van 
een verdraagzame autonome Vlaam
se gemeenschap? 
Adriaan Verhulst: «Het is voor mij een 
aangename verrassing dat ik als vrijzin
nige gelauwerd wordt het de André 
Demedtsprijs die toch hoofdzakeliik 
spruit uit het ontvoogdingsstreven van 
Westvlaamse katolieke nationalisten 
Het betekent meteen de erkenning van 
de inbreng van de vrijzinnigen in de na
oorlogse Vlaamse beweging Het is in 
die zin dat ik de gebruikelijke huldiging 
in dank zal aanvaarden » 
— Gelukkig met de lauwerkransen 
van Kortrijk, maar allicht niet met de 
evolutie van het kultuurpark.? 
Adriaan Verhulst: «Het kultuurpakt 

Over hef ontl\ 
in de Vlaólnse beweging 

gen echt belang bij dat de Belgisctie 
staat morgen uiteen spat, dat de pro
motoren van «Wallo Brux» hun blauw
drukken gerealizeerd zien? Ik denk van 
met De nadelige gevolgen van derge
lijk staatkundig ontbindingsproces zul
len we ook in Vlaanderen aan de lijve 
gevoelen We hoeven ons terzake 
geen illusies te maken De huidige ma
laise in de Vlaamse beweging — wie 
durft ze ontkennen 7 — doet me pijn Ik 
heb het gevoel dat de solidanteit tus
sen de Walen en frankofoon Brussel, 
ondanks alle partijpolitieke perikelen, 
nog immer hechter is dan tussen de in
woners van het Vlaamse gewest en de 
Brusselse Vlamingen of Vlaamse Brus-

heeft ontegensprekelijk enorm goede 
effekten, de sociaai-kulturele orgamza-
ties bievoorbeeld putten er een werk
kracht uit die jaren terug ondenkbaar 
was 
In het Vlaanderen, anno 1980. zouden 
we trouwens bezwaarlijk kunnen leven 
zonder dergelijk politiek pakt 
Maar meteen vermeld ik mijn grote 
vrees dat het kultuurpakt vooral een 
politiek, zeg maar partijpolitiek, instru
ment IS geworden 
Ik ben voorstander van de federalise-
nng van dat nationaal pakt, het is met 
van vandaag dat ik stel dat ook het on
derwijs het best dient «gekommunauta-
riseerd» te worden Maar er zijn en er 
blijven de tegenkantingen. Evenwel, 
ben ik optimistisch gesteld 
Een andere zaak is dat nog immer de 
CVP met haar nevenorgamzaties er als 
de kippen bij is om zich als bescher
mende moederzuil op te werpen Er is 
duidelijk de traumatiserende politieke 
bekommernis om op politiek vlak de ab
solute meerderheid te verwerven. In de 
met-partijpolitiek gebonden levensbe
schouwelijke groepen ontwaar ik ge
lukkig een eerlijker pluralistische stro
ming Er IS hoedanook een stroomver
snelling aan de gang, ik verwijs hierbij 
naar zeer recente plechtige verklarin
gen van bievoorbeeld VUB-rektor De 
Schutter, voorzitter Rik Boel van de 
Nederlandse Kultuurraad, en rektor 
Piet De Somer van de Katolieke Uni
versiteit van Leuven» 
— Pluralisme, verdraagzaamheid in 
de Vlaamse gemeenschap zijn mooie 
begrippen. Maar aan de direktie en 
het beheer van de BRT werden inmid
dels toch andere bedenkelijke praktij
ken verweten. Zeg maar benoemingen 
en dies meer... 

Adriaan Verhulst: «ik zie 't allen kante 
malaise, maar ik tracht optimist te blij
ven 
Over de verdraagzaamheid in onze ge
meenschap stel ik inderdaad ernstige 
vragen, vooral als ik bievoorbeeld aan 
de artistieke expressie denk om een 
ietwat politiek neutraal terrein te ver
noemen 
De Vlaamse politieke verstandhouding, 
daar heb ik negatieve beschouwingen 
over Ik meen te mogen vaststellen dat 

de CVP de kaas van het Vlaamsradika-
iisme momenteel gretig, hebzuchtig 
tracht op te eten 
Maar goed, uw vraag was gericht tot 
de voorzitter van de raad van beheer 
van de BRT 

Tien jaar geleden heb ik als kersvers 
voorzitter meer openheid, meer plura
listische ingesteldheid gevonden dan 
wat ik verwachtte gezien de partijpoli
tieke krachtverhoudingen in beheer-
raad en direktie van dit instituut 
Voor mij was het beheerdersambt bij 
de BRT inderdaad een testzaak voor 
de verdraagzaamheid die de Vlaamse 
gemeenschap in zich draagt Tot ruim 
één jaar geleden was voor mij het werk 
in de beheerraad p)rettig Maar de jong
ste maanden heb ik me, al dan met 
openlijk, kwaad bloed gezet. Ik heb de 
indruk dat een en ander te maken heeft 
met de gewijzigde regenngskonstella-
tie en de innerlijke evolutie (spannin
gen) binnen de CVP 

De verdraagzaamheid, de levensbe-
schouwlijke openheid, heeft moeten 
plaatsruimen voor partijpolitieke bere
keningen 
Als in de BRT-beheerraad puntje bij 
paaltje komt dan blijkt alleen nog de 
macht van de numerieke sterkte te tel
len BIJ tal van beslissingen geldt als eni
ge doorslaggevende drijfkracht de har
de partijpolitiek Zulks werd zo met be
doeld door het dekreet van '73, maar 
wordt nu wel gebruikt (misbruikt) En ik 
vrees dat met het nieuwe BRT-dekreet 
(dat al dan met nog voor nieuwjaar 
kracht van wet krijgt) dezelfde politieke 
dosenngen op een in wezen anti-plura-
listische wijze zullen bestendigd en 
aangemoedigd worden Het stemt me 
droef dat met in de BRT, maar wel in 
een omroep met een in se gelijkaardig 
statuut, de Bntse BBC, de partijpolitiek 
volkomen taboe kan zijn en het pluralis
tisch samenwerken op een voorbeeldi
ge wijze blijvend gerealizeerd wordt 
Men zal het mij zeker kwalijk nemen, 
maar ook de smdikaten in dit BRT-huis 
nemen geen ernstig pluralistische hou
ding aan, bij belangrijke topbenoeming 
dan piepen ze met, dan laten ze de 
macht van de partijpolitiek hun gang 
maar gaan» Zulks vind ik echt jammer» 

De geschiedkundige Adriaan Ver
hulst stelt zich nogal wat vragen over 
de huidige gang van zaken in dit land; 
ook en vooral in de Vlaamse bewe
ging. 
Hij heeft menige blauwdruk van een 
Vlaamse staat zien ontwerpen, en zelf 
mee-ontworpen. Hij is geen barrika-
denmilitant. Hoewel, van lang voor de 
vijfnovemberbegroting in Antwerpen 
('67) stond hij op de flamingantische 
bres. Gematigd destijds, jawel. Maar 
des temeer Vlaamsradikaal in een in
stituut waar Vlamingen het alleen 
voor het zeggen hebben: de BRT. 
Dat die man, ondanks zijn politieke 
kleur en ideologische belijdenis, er 
niet in slaagt om op twaalf maanden 
tijds een vernieuwd breed Vlaams 
(overleg)front tot stand te brengen 
geeft te denken. 

«En, als we nu eens een Vlaams Over
legcentrum zouden oprichten..'? 

(Hugo de Schuyteneer) 
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