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Met hernieuwd vertrouwen

ZATERDAG: VOLKSUNIEKONGRES
Na een lange en moeilijke periode van nederlagen, twijfels en verwarring heeft de Volksunie een nieuwe start genomen. Nu zaterdag bezint
het VU-kader zich in een intern partijkongres op het wezen van de partij, haar plaats in het politieke spektrum en haar opdracht. Waarom is en
blijft de Volksunie anders dan de andere partijen? Wat betekent voor
haar het terug naar de bron? Hoe zal zij, met haar verleden van een

kwarteeuw, de toekomst tegemoet treden? Is zij een zweeppartij of een
beleidspartij en wat wil dat zeggen? Houdt haar taak op na de hervorming van de staat? En hoe ziet zijzelf de staatshervorming? Wat is haar
profiel en hoe moet ze optreden? Dit zijn enkele van de wezenlijke vragen waarop de kongressisten een duidelijk en toekomstgericht antwoord moeten geven.

En daarenboven
deze week

Het verkeer
doodt,
meer en meer
Volgens de statistieken moet 1 op de 33 l<inderen die nu in ons land
geboren worden in een verkeersongeval sterven.
Vreselijk!
Bijna de helft van alle verkeersslachtoffers
is tussen de 18 en de
25 jaar Onze jeugd sterft langs de baan!
De prijs van één jaar verkeersongevallen is 1,6 % van ons bruto-nationaal produkt, maar de prijs aan menselijk leed is onbetaalbaar!

Lees biz. 10-11

• Acht vooraanstaanden, onder voorzitterschap van prof. dr. K. Van Isacker verenigd in
het «Amnestiekomitee H. Arretz», willen het
amnestieprobleem toevertrouwd zien aan de
Gemeenschappen. Zij doen daarvoor een
dringende oproep tot de politici.
• De ordewoorden voor de vrijdagstakingen van verleden week werden in Vlaanderen
nauwelijks en in Wallonië vrij massaal opgevolgd.
• De bijeenkomst van de Waalse parlementsleden verleden maandag te Bergen
groeide niet uit tot de door sommigen voorspelde en gewenste «staten-generaaU die de
Waalse gewestvorming eenzijdig zou uitroepen. Wel zegden PS-ers en PSC-ers, «verder
te zullen gaan dan woorden» als de drie gewesten er niet vlug komen.
• De pronostieken over de eventuele gevolgen van het CVP-kongres op de levenskansen van de regering Martens gingen hun
gang. Alhoewel bij nader toezicht blijkt dat de
CVP-kongresteksten over staatshervorming
van Vlaams standpunt uit slechts minimaal en
zwak kunnen genoemd worden.
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HOFMEESTER-ZAAKWAARNEMER
voor

RESTAURANT-FEESTZAAL (5 zalen)

«NILANIA»
Kesselsteenweg 38, Nijlen. Tel. 03t-8t.88.41
Vereisten:

5 jaar ervaring,
zin voor verantw/oordelijkheid,
Vlaams-nationalist

W i j bieden: vijf dagen week,
vast loon, % op zakencijfer + deelneming in de w i n s t
Adv 408

NIET NUTTELOOS!

VU-KONGRES

Lezer L L uit Lembeek schrijft «Het
moet toch eens en voorgoed duidelijk
zijn, dat Staf De Clercq in hoofzaak
verantwoordelijk is voor de politieke
kollaboratie met het nazisme en de
daaruit vloeiende zeer pijnlijke gevolgen voor de Vlaamse nationale beweging en voor de vele kleine mensen die
in hem geloofden en er nu nog de gevolgen van dragen Dat was verraad
aan de demokratische princiepen van
de Frontpartij, enz »
D e demokratische Frontpartij was lang
dood Immers dissident Van Severen
stichtte in 1931 het autoritaire Verdinaso De grote meerderheid van de
Vlaamse nationalisten schaarde zich
achter Staf De Clercq, die in 1933 het
V N V oprichtte, autoritaire beweging
naar het voorbeeld van Verdinaso De
demokratie was toen «rot» «Pourri»
zei Degrelle

Slechts wie in het bezit is van een
stemkaart krijgt op 15 dec toegang tot
het VU-kongresi Alle overige VU-leden straatlopers, voorvechters, mannen en vrouwen van het eerste uur,
getrouwen na 't rampzalig Egmontavontuur, wordt dringend aangeraden
amnestie te gaan geven, aan de zogenaamde Vlaamse stnjdveremgingen in
het Koninklijk Cirkus

Dus kan in 1940 geen verraad gepleegd worden tegen de demokratische princiepen van de niet meer bestaande Frontpartij De leider ten andere nam zijn beslissingen met alleen, hij
werd bijgestaan door een raad waar
o m Elias en Romsee deel van uitmaakten, en dat waren toch de eersten de
besten met
Als WIJ kleine mensen het V N V gevolgd zijn, dan waren wij evenmin als
onze leiders «fascist», maar wel overtuigde Vlaamse nationalisten En vergeet met Staf De Clercq heeft in het
eerste oorlogsjaar de eendracht in de
Vlaams nationale rangen hersteld Wij
kleinen hebben voor onze Vlaams nationale overtuiging veel geofferd, jaren
kerker en broodroof gekend Wij hadden gehoopt dat ons offer met nutteloos zou zijn

P D, Wemmei

Zijn de VU-bazen dan vergeten, dat
diezelfden ons amper twee jaar geleden met haar en huid wilden opvreten,
de recente VU-verkiezingsuitslagen
enz I
Of wordt na het kongres het manifest «Pro VU» met de karwats aan de
getrouwen ingeklopt zonder inspraak''
Het VU-kongres kan best eens gaan
praten met de makkers van Amada
S D , Hakendover

< KLAUW»
Enige tijd geleden verscheen er in
deze rubriek een lezersbrief vol lof
over ons tijdschnft «Klauw i» Het verheugt ons natuurlijk dat onze abonnees zo tevreden zijn over het blad en
bereid zijn er nog reklame voor te maken ook
Wie interesse heeft voor «Klauw'» kan
een proefnummer aanvragen op volgend adres V N S U Kazernestraat 13,
9000 Gent. wie een abonnement wil
nemen stort 80 fr (of meer) op rek KB
440-0791031-68
Door deze steun maakt u het ons mogelijk om verder propaganda voor de
Vlaamse zaak te voeren speciaal op
de universiteiten en de scholen Juist
daarom is de prijs zo laag gehouden
10 fr voor een nummer is door iedereen te betalen
^ ^ g ^ ^ g ^ ^
(VI Nat Studenten Unie VI Scholieren Aktiegroep)

DISCRIMINATIE

Uloam lliilionaal lUeehmad
Uitgave van het Vlaams Pars-,
Radio- en TV-Instituut vz.w
Opstel en samenstelling het komitee van redakteurs (R Corty, H
De Schuyteneer, Johan'Artois
M Van üedekerke, T Van Overstraeten)
Alle stortingen voor abonnementen publicite.t e n redaktie op prk
000-0171139-31 van . W I J " - , Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (Tel
02/2194930)
Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Losse nummers

600 fr
360 fr
18 fr

V e r a n t w . uitgever:
Vic Anciaux, Houba de StrooperJaan 142, 1020 Brussel
Publiciteitschef de h Karel Severs, tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 toestel 75
('s voormiddag) of prive Alsembergsesteenweg
41 b,
1512
D w o r p Tel 02/356 7844

Vlaanderen betaalt 12 % teveel aan
belastingen terwijl duizenden van
onze mensen met een onderbetaald
pensioentje moeten voortsukkelen
Als dank voor de tientallen miljarden
die WIJ aan de Walen en Brusselse
frankofonen geven worden wij met
kogels bestookt als bandieten de gevangenis ingesleurd met miljoenen beboet afgeranseld als honden en als
fascisten bestempeld
Niettegenstaande
dit
miljardengeschenk krijgen de Vlamingen in Komen geen Vlaamse school en worden
hun kinderen systematisch verfranst
Terwijl de frankofonen met Vlaamse
centen naar hartelust Franse scholen
opnchten op Vlaamse grond
Moest hetzelfde in tegenovergestelde
zin gebeuren dat is natuurlijk een utopie dan zouden de Walen het de wereld uitbazuinen hoe ze door die
Vlaamse impenalisten gediscnmineerd
worden en was revolutie zeker niet uitgesloten
Ik vraag me af wanneer zal een uitgezogen Vlaanderen het eens beu zijn,
een bende Franstalige profiteurs te
moeten vetmesten en dit met hulp en
onder toezicht van de Vlaamse kleurpolitici die de overschotjes van de rijkgevulde tafels opvreten"? Zij mogen
immers hun manonettenmimsters leveren en krijgen dikbetaalde benoemingen hun zwijggeld I

W I J willen een Vlaamse maatschappij,
Nederlands van beneden tot boven en
met meer bestuurd worden door
volksvreemden en franskiljonse rommel 150 jaar vernederingen en schandelijke uitbuitingen zijn genoeg, Vlaanderen wil geen voogden meer Vlaanderen wil zelfbestuur En of onze unitaire patriotten het nu willen of met komlen zal heti Alleen moeten alle Vlaamse
partijen en bewegingen zo rap mogelijk de handen in elkaar slaan, alle partijpolitieke penkelen thuis laten en een
doel voor ogen hebben, Vlaanderen
vryl
J V P , Blankenberge

Gezocht
VERVOERVERGUNNING
Wie kan vervoervergunning bezorgen aan jong transporteur, lid
V U in het bezit van trekker en
van het getuigschrift internationale vakbewkaamheid'? Inlichtingen worden dringend ingewacht
bij senator Oswald Van Ooteghem
Oud-Strijdersstraat 29,
9219
Gentbrugge,
tel
091307287

MALAISE?
In «WIJ» van 6 dec heeft de voorzitter
van het Willemsfonds, bestuurslid van
het Egmontkomitee en voorzitter van
de BRT-beheerraad prof A Verhulst
het over de huidige malaise in de
Vlaamse beweging Hij stelt zelfs voor
dat er iets anders in de plaats van het
Egmontkomitee zou moeten komen
Mag ik even zijn geheugen opfrissen"?
Toen vong jagr de diskussie op gang
kwam tussen de 3 Vlaamse partijvoorzitters en de drie vertegenwoordigers
van het Egmontkomitee, waaronder
prof Verhulst, was hij op de TV-beeldbuis een der laat ons maar zeggen, bitsigste tegenstanders van de toenmalige VU-voorzitter Schiltz en speciaal
van de Volksunie
Nou ziet hij «'t allen kante malaise»
Maar zit daar voor een groot deel ook
met de houding van het Egmontkomitee tussen"? Die mensen wilden op een
bepaald ogenblik geen overleg meer
tussen de Volksunie en de bewegingen die ze vertegenwoordigden Zelfs
op de schriftelijke oproepen van Hugo
Schiltz, wilden ze in al hun hooghartigheid, zelfs met meer de bereidheid tot
een brede dialoog tonen
En nu maar jammeren dat zo'n overleg
moeilijk tot stand komt Laat prof Verhulst er eenvoudig uittrekken uit het
Egmontkomitee
en trachten
een
«Vlaams overlegcentrum» op te richten desnoods zonder de eeuwige betweters
V D St -Martens-Latem

VILLA TE HUUR - nieuwbouw te
ERPS-KWERPS, Vilvoordebaan
16 Oppervlakte 14,46 a
Grote hal, living m o h , 2 slaapkamers, 1 badkamer ruime garage
voor 2 wagens, waskelder, c v
Zich wenden POELS,
Klapstr.
16,
Erps-Kwerps.
17.000 fr./m. Tel. 759.60.24
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W I J zoeken zeer dnngend uitbater voor VU-lokaal te Edegem
(deeltijds)
Afspraak R Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 47, 2520 Edegem
(031/496489)
(Adv 392)
Gevraagd voor firma te Laken/
Brussel
1) computer-operateur
S3-12 -I- 83-34
2) programmeur id
Kandidaturen de h M Vandyck,
Beizegemstraat
47/B7,
1120
Brussel
N156
* Tandtechnicus specialist in
het maken van kunstgebitten
zoekt kontakt met eerste-klasse
duivenmelker om duiven te kopen
Adres C J Van der Kleyn, Veiligheidsstr 43. 1080 Brussel
Tel na 1 9 u 02-4254642

«Brakelhof»

1

Rondplein 5 9660 Brake!
KERSTAVOND
24 december 1979

.

OUDEJAARSAVOND
31 december 1979

Spijskaart

Spijskaart

APERITIEF

APERITIEF

CHAMPIGNONTOAST

NIEUWJAARSKREEFT
Blanc de

AURORACONSOMME
FOREL MET
Blanc de

Blancs

F A Z A N T MET

ANANAS

Yon la Tour

1975

GEVARIEERDE
KOFFIE EN

Blancs

PAPRIKASOEP
K W A R T E L S MET R O O M S A U S
Yon la Tour 1975

ROOM

KAASSCHOTEL

VERSNAPERINGEN

GEMARINEERD
EVERZWIJN
Yon la Tour 1975
GEVARIEERDE
KOFFIE EN

KAASSCHOTEL

VERSNAPFRINGFN

Aperitief wijnen, dienst en BTW inbegrepen 875 fr
Reservatie tot 20 december
20 u
Tel 055-42 4 1 0 7

Begin

Aperitief, wijnen, dienst en BTW inbegrepen 1 200 fr
Reservatie tot volzetting Begin 20 u

HET DEBAT OVER DE KERNRAKETTEN
De diskussie over de eventuele installatie van Amerikaanse NATO-raketten in ons land blijft akuut.
Knack organizeerde hierover een debat in de Aula van de Leuvense Universiteit. Deelnemers waren .
Frans Verleyen en Frank De Moor van Knack, volksvertegenwoordigers Louis Tobback (BSP), Paul De
Vlies (CVP) en Herman De Croo (PVV), kolonel Stafbrevethouder prof. Maquet en ex-kolonel Stafbrevethouder Herman Candries, Mare Heimrian (Pax Christi) en Wies Jespers (IKOVE). Een verslag deze
week in Knack.
En verder
— spreekt Ghislaine Jespers-Clyncke deze week verder in ,,De Waarzegger" over het grauwe gevangenisleven van haar man.
— heeft Knack in Beiroet een gesprek met de wereldberuchte terrorist Carlos, die onder meer in 75 de
OPEC-minister in Wenen gijzelde.
— en brengt dit blad verslag uit over de eerste dagen in het proces Graindorge.
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De wrange nasmaak
De beslissing waarbij het licht op groen
gezet wordt voor de k e r n r a k e t t e n en de
wijze w a a r o p deze beslissing tot stand
kwam, laten een w r a n g e n a s m a a k .
Over de uiteindelijke afloop bestond —
n a d a t Washington, Londen en Bonn
h a d d e n gesproken — weinig of geen
twijfel. Er werd vanuit het buitenland en
via de ambassades een ongehoorde
d r u k uitgeoefend op iedereen die bij het
beleid betrokken is. De Belgische frank
werd als chantagemiddel gebruikt. Er is
duidelijk gebleken dat landen als België
of Nederland te klein zijn, te machteloos
om op het Navo-beleid — w a a r a a n zij
nochtans trouw willen blijven — h u n
stempel te drukken. Frankrijk heeft dat
destijds even gekund, onder de Gaulle
die de slechte oneindigheid van het te
grote Amerikaanse overwicht in h e t
bondgenootschap en de te kleine mogelijkheden voor een Europese inbreng
h a d vastgesteld. De Navo heeft zich in
de zaak van de k e r n r a k e t t e n derwijze
opgesteld dat de politieke instanties van
de kleine Europese landen h u n verantwoordelijkheid hebben moeten opnemen in de meest lamentabele, ondemokratische omstandigheden.
Deze slechte a a n p a k van de Navo is
daarenboven in de h a n d gewerkt door
de ongewone lichtzinnigheid w a a r m e e
de regering Martens het dossier heeft
behandeld. W a t Landsverdediging betreft is dit een slechte traditie, die ouder
is d a n de huidige regering: ondoorzichtige miljardendossiers, in zeven haasten
afgehaspeld, terwijl iedereen met de ellebogen aanvoelt d a t d e beslissingen
reeds op voorhand e n elders genomen
zijn. Ditmaal is het zo mogelijk nog gortiger geweest. Lang vóór de r e g e r i n g
nog m a a r a a n een beslissing toe was,
h a d Simonet in Washington a l laten
v e r s t a a n dat de zaak, wat België betreft,
in k a n n e n en k r u i k e n was. Lang vóór de
CVP a a n het bepalen van h a a r standpunt toe was, h a d een CVP-delegatie op
de Navo-konferentie te Ottawa het licht
op groen gezet. Reeds in juli vertrok de
bijzondere gezant van president Carter,

Nu zaterdag
15 december
VU-KONGRES
Het kongres heeft plaats te Brussel in de Albert l-zaal van het
Kongresgebouw (ingang achter
de fontein van het Albertinapark)
Daar het een intern partijkongres
betreft, hebben alleen stemgerechtigde leden toegang, de
stemkaart zal tevens als toegangskaart dienen en bi] de ingang getoond vi^orden
Het kongres begint om 10 u In de
voormiddag, tot 13 u, worden het
profiel en het optreden van de
Volksunie besproken In de namiddag vanaf 15 u, worden de
staatshervorming en de aktuele
tema's besproken Rond 17 u zal
algemeen voorzitter Vic Anciaux
de kongresrede houden
Het kongres wordt voorgezeten
door partijraadsvoorzitter mr
Guido Van In

n a zijn onderhoud met premier Martens, terug n a a r Washington met de
stellige overtuiging dat de zaak in België beslecht was. Vooraleer e r ook nog
m a a r sprake was v a n een eventueel
p a r l e m e n t a i r debat, w a r e n een a a n t a l
ministeriële diensten al druk bezig met
de praktische uitvoering van het stockeren der k e r n r a k e t t e n en met de keuze
van Kleine-Brogel.
Het heeft heel wat voeten in de a a r d e geh a d om, op het allerlaatste nippertje,
toch nog een p a r l e m e n t a i r debat af te
dwingen.
Sommige kommentatoren hebben dit
debat, d a t i n d e r d a a d vrij hoogstaand
was, een lichtpunt genoemd. Er valt echter vooral uit te onthouden dat, alle
fraaie en goedbedoelde volzinnen ten
spijt, het parlement alleen m a a r gediend heeft om de reeds elders en vroeger genomen beslissing te akteren.
De druk op België is zo groot geweest,
dat de regering de klip zonder direkt
zichtbare schade heeft k u n n e n nemen.
Zelfs Simonet, die het boekje zwaar te
buiten was g e g a a n en die door zijn eigen
partij werd afgekeurd, blijft ongeschonden in ambt en waardigheid.
Er zijn nochtans littekens die niet zo
gauw zullen helen. De inwendige sam e n h a n g van de regering is e r stellig
niet op vergroot. De Vlaamse socialisten
blijven met een reuzengrote kater zitten.
Voor de zoveelste keer — n a de zaak van
de pantsers, het Zaïre-beleid, de affaire
van
de Hawk-Helipraketten, het
Eurosystemschandaal — bindt de BSP
in n a d a t zij eerst de opstand had geblazen. Van Miert blijkt duidelijk geïsoleerd, zelfs van zijn eigen ministers: een
partijvoorzitter voor het standwerk
langs de openbare weg en voor de tv-debatten. D a a r komt nog bij dat de BSP in
deze bij uitstek internationale aangelegenheid op het allerlaatste moment de
steun van de PS zag wegvallen: André
Cools koos — in ruil voor wat? — eieren
voor zijn geld e n steunde de regering.

De wrange n a s m a a k zal d a n ook wel algemeen en bij iedereen blijven. Zeker bij
de bevolking die, blijkens een recente
opiniepeiling, in overgrote mate tegen
de k e r n r a k e t t e n is.
De beperkende voorwaarden die zogezegd verbonden zijn a a n de Belgische
instemming, zijn een grotesk boerenbedrog. Zo belooft de r e g e r i n g plechtig dat
er de eerste zes m a a n d e n geen raketten
in België mogen geïnstalleerd worden.
M a a r iedereen weet, dat e r nog dertig
m a a n d e n zullen verlopen vooraleer de
eerste raket v a n de produktieband
komt...
In de zaak van de k e r n r a k e t t e n heeft de
Volksunie een etisch én een politiekverantwoord standpunt
ingenomen.
Niet naïef: zij beseft volkomen dat de
35 j a a r vrede die West-Europa sinds de
Tweede Wereldoorlog beschoren zijn,
i n d e r d a a d te d a n k e n zijn a a n de Navowaarborg. Niet naïef inderdaad: de
zaak v a n de k e r n r a k e t t e n houdt het
reusachtig gevaar in, zoals Kissinger
reeds geruime tijd in een openhartige
bui zegde, voor een tot Europa beperkt
kernkonflikt. Met een Amerika dat —
zoals de m o r a a l van alle naties, en vooral de grote, het op het voor henzelf beslissende ogenblik wil — de kat uit de
boom kijkt en de lijken telt.
Nooit meer oorlog? Dank zij de k e r n r a ketten?
(tvo)

de énige belegging
die nooit wordt
aangevreten...

DIAMANT
Koop investenngsdiamant want die doorstaat glansrijk elke
vergelijking met om het even welke andere belegging De
verklaring is eenvoudig ontginning en verkoop worden over heel de
wereld door een enkele organisatie De Beers in Londen streng
gekontroleerd Daarom stijgt diamant steeds in waarde
MAAR OPGELET' Belangrijk is dat u weet WAT u koopt en BIJ WIE In vertrouwen dus
ANTWERP DIAMOND INVESTMENT COMPANY N V geeft u met alleen de nodige officiële certifikaten
maar leert u ook zo n certifikaat grondig te begrijpen zonder misverstanden Bovendien vallen bij ons alle
tussenpersonen weg wat u een voordeelprijs oplevert
Ook zijn bij ons alle juwelen rechtstreeks te koop
Vragg onze folder aan dieeenechtinstruktieboekis met alle eerlijke glasheldere informatie die
u wegwijs maakt in de wereld van de investeringsdiamant zodat u het kaf van het koren
kunt schelden Doe het nu of kom ons bezoeken'
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Jif^ ANTWERP
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^ f i ^ INVESTMENT CNV
Rubenslei 2/Bus 6 - B-2000 ANTWERPEN
Tel 031/34 36 1 2 - 3 4 33 53
A division of H
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Van zijn francofone p a r t n e r s — het FDF
en de PS - heeft Martens in de rakettenaffaire geen last gehad...
Voor de CVP is de operatie slechts
schijnbaar goed verlopen. Ook bij h a a r
zijn e r littekens geslagen die moeilijk
zullen helen. De CVP-Jongeren m a r s jeerden verleden zondag mee tégen de
kernraketten. De kristelijke arbeidersbeweging heeft, voorzichtig en zonder
potten te willen breken, gepoogd een eigen koers te varen en blijft op h a a r honger. Pax Christi heeft heel wat reakties
losgewerkt zowel bij de geestelijkheidheid als bij talloze jongeren.
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Antwoordbon Investeringsdiamant
Naam
Strai
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Indien u in alle ernst inlichtingen wenst over aankoop van investenngsdiamant of Juwëen stuur dan deze lx)n In volledig
ingevuld mèt telefoonnummer Wij sturen u prompt alles toe Wij hebt^en diamanten naar ieders smaak naar ieders beurs

WIJ 3

KOMM^nW/lR
uitkeringen voor de werknemers 8 miljard en voor de zelfstandigen 132 miljoen. In 1980
zullen deze bedragen oplopen
tot 8,9 miljard en 204 miljoen.
Hoe lang duurt het nog vooraleer het hele systeem op apegapen ligt?

de week van G e j

Vlaams beraad

Kernkoppen niet gestolen
Brussel — Van onze gelegenheidsmedewerker die toevallig
ter plaatse was: «Zondagnamiddag betoogden tegenstanders van de NAVO-atoombewapening uit heel wat Europese
landen in het stadscentrum.»
De lezers van de krantengroep
Het Volk —De Nieuwe Gids
kregen maandag in hun dagblad kennis van de indrukwekkende massamanifestatie tegen de kernwapens die vorige
zondag in de hoofdstad plaats
had. Dit geschiedde op pagina
5 met een lang kort stukje, geïllustreerd met één (1) Belgafoto,
voorzien van een kommentaar
die uitgesmeerd werd over
twee (2) regeltjes.
Voor de lezers van «Het Volk»
was het grote nieuws vorige

maandag op pagina 1: «Lokeren juicht», «Weer jonge weekenddoden», «Dief doodt slachtoffer», «Militair in Duitsland
omgekomen», «Gangster sterft
in schietpartij», «Bussen met
arbeiders beschoten», «Schietpartij na echtelijke ruzie,«Werk
van Lambeau gestolen».
Aangezien de NAVO-atoomwapens in ons land vooralsnog
vorig weekeind niet werden gestolen, waren ze niet van aard
om
voorpaginanieuws
voor
deze CVP-krantengroep uit te
maken.„
In welk land leeft de redaktie
van deze CVP-getrouwe pers
dan wel...?

Nieuwe cijfers
De Leuvense ekonomen blijven
met de regelmaat van een klok
cijfermateriaal publiceren over

Deze week is het Vlaams tewerkstellingsberaad begonnen.
Voor het eerst wordt, zij het
dan via tussenpersonen, een
Vlaams sociaal beraad op gang
gebracht. In de praktijk brengt
het allemaal nog niet veel zoden aan de dijk. Het beraad
draait rond de spil van de zgn.
Vlaamse deelregering, die echter weinig of geen bevoegdheden terzake heeft. Van patronale zijde is vooral het VEV er op
gebrand om, via de sluis van op
zichzelf niet eens zo belangrijke besprekingen, beslag te kunnen leggen op de positie van
enige Vlaamse sociale gesprekspartner aan patronale
kant. De Vlaamse vakbonden
volgen schoorvoetend, alhoewel zelfs het ABVV erkend dat
een Vlaams overleg nuttig, zoniet nodig kan zijn.
Het is allemaal niet zo heel veel.
En deze ene zwaluw maakt beslist de lente niet.
Maar desondanks is het een
pril begin van wat later een eigen Vlaams sociaal overleg,
met eigen Vlaamse sociale akkoorden moet worden.
Waaruit blijkt, dat het werkelijke land soms reeds verder
staat dan het politiek land..
de financiële afvloei van Vlaanderen naar Wallonië.
Ditmaal heeft prof. Paul De
Grauwe berekend dat de Waalse werknemers een hoger loon
krijgen, alhoewel ze minder
produktief zijn. In afwachting
dat de volledige studie gepubliceerd wordt, moeten we het
stellen met de cijfers van prof.
De Grauwe. En die zijn welsprekend: In 1977 lag de arbeidsproduktiviteit in de Vlaamse industrie 4,3 t.h. hoger dan in de
Waalse, terwijl de Vlaamse lonen 8,3 t.h. lager lagen dan de
Waalse.
De oorzaken van dit verschil
zijn veelvuldig en de veroudering van de Waalse industriële
outillage speelt er stellig een
rol in. Maar onmiskenbaar blijft,
dat ook in deze sektor onzichtbare overdrachten van geld
van Vlaanderen naar Wallonië

gebeuren. En dat voor de Walen
het motto zou moeten gelden:
ofwel meer werken, ofwel minder verdienen.
We willen hen echt niet voorschrijven wat het uiteindelijk
moet worden. Ze mogen zelf
kiezen. Maar niet op onze kosten-

Gezwind bergaf...
Een paar cijfers uit het straks
honderdvijftigjarige België.
In de sektor gezondheidszorgen wordt er voor 1979 een tekort voorzien van 9,6 miljard in
de algemene regeling voor de
werknemers en van 938 miljoen
voor de zelfstandigen. In 1980
zullen die cijfers oplopen, volgens de oorspronkelijke begroting, naar 15,3 miljard en 1,5 miljard.
In 1979 beloopt het tekort in de

Even opsommen
Als de regering Martens de klip
van raketten omzeilt, moet ze
nog voorbij de klip van het
CVP-kongres. Als ze de klip
van het CVP-kongres omzeilt,
moet ze nog voorbij de klip van
de deficitaire begrotingen en
de ekonomische moeilijkheden.
Als een gelukkige wind haar
daaraan voorbijvoert, zit ze nog
met de ziekteverzekering en de
opstandige dokters. En als ze
daaraan het hoofd biedt, dan
blijft er nog altijd haar onmogelijke staatshervorming.
En boven en naast al deze dingen moet premier Martens nog
altijd de klip van zijn boezemvriend en partijgenoot Tindemans kunnen nemen.
Desondanks: prettig Nieuwjaar!

Met wie stapte Anciaux op ?
Hoe de mensen over een bepaald probleem denken, hoeft vandaag de dag nooit lang
een raadsel te zijn De opiniepeilers hebben er een lukratieve job van gemaakt, uit te
tekenen wat de zwijgende meerderheid eigenlijk zint en wat er omgaat in het gemoed
van Jan met de Pet Telkens wanneer de een of andere zaak hoge golven in de politieke wereld slaat
Zo weten we, via het Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen en sinds woensdag van deze week, dat twee waarde landgenoten op drie liever geen atoomraketten
op ons grondgebied zien We weten het per landsgedeelte en per partij Voor een
keer blijken er geen opmerkelijke verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië Terwijl
Brussel, dat ver van Kleine-Brogel ligt het eeuwig buitenbeentje
blijft
In Vlaanderen is slechts 6,7 th van de bevolking volledig akkoord met de installatie
van de raketten, tegen 9 th in Wallonië Maar als je daarbij de groep telt van degenen
die mm of meer akkoord zijn, dan levert dat in Wallonië en in Vlaanderen in het totaal
telkens precies dezelfde 18,9 th op Minder dan eén op vijf Voor Brussel schiet het
percentage van de felle en de matige voorstanders omhoog naar 30 th Bij de groep
van de tegenstanders reageren Vlaanderen en Wallonië, met respektievelijk 66 th en
63.1 th, eveneens met fel verschillend, alhoewel Vlaanderen zich dan toch iets radikaler tegen opstelt In Brussel zakt het procent van de tegenstanders naar 57,9 th En
ongeveer eén burger op zeven weet het met of heeft met geantwoord
Wat de houding per partij betreft blijkt het Volksunie-kiezerskorps
aan het Vlaams
gemiddelde perfekt te beantwoorden
twee-derden tegen
Hoe dan ook bevestigt de opiniepeiling dat de meningen pro en contra dwars doorheen alle partijen lopen, dat er in iedere partij voor- en tegenstanders zijn
Eigenlijk is dit de bevestiging van een bekend gegeven Wie zijn eigen partij kent weet
dat er zowel voor- als tegenstanders te vinden zijn Wie zich dan louter elektoraal wil
dekken, hanteert de natte vinger en stelt een standpunt op dat kant noch wal raakt
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dat de kool en de geit spaart en dat uiteindelijk niemand bevredigt Het eeuwige spel
van de politieke vaagheid
Daarom is het goed dat er geen resultaten van opiniepeilingen waren op het ogenblik
dat de partijen hun standpunt moesten bepalen Ze hebben zich alvast deze keer in
het water moeten gooien, ze hebben de stap moeten doen in volle procentuele onzekerheid
en eigenlijk is het dat, wat men van een partij altijd zou moeten eisen Duidelijkheid,
klare standpunten, afgeleid vanuit het programma en de ideologische opstelling, vanuit haar geestelijke traditie en achtergrond
En met gemeten met de natte vinger
Wie de betoging van verleden zondag bekeken heeft wist het eigenlijk reeds Het is
geen toeval dat de Vlaamse aanwezigheid er het sterkst was En wie vergeleek met
vroegere betogingen, zag een heel ander beeld dan dat van de marsjeerders achter
Ho Sji Min-vaandels In het Vlaamse deel van de betoging verdween de onvermijdelijke Professionals Van Het Eeuwige Tegen in het met tussen de massa van rustige burgers, de mensen met een kalme overtuiging en de vele, vele jongeren met duidelijke
jeugdbe weging-preceden ten
Driehonderd mensen alleen uit Diksmuide Getogen in de schaduw van het Grote
Kruis
Gekomen op gezag van hun geweten

dio Genes
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Geen
staten-generaal
De tweede bijeenkomst van de
Waalse parlementsleden verleden maandag te Bergen heeft
niet geleid, zoals door sommigen gevreesd of voorspeld
werd, tot een staten-generaal
en het eenzijdig uitroepen van
het Waalse gewest. De spanning was eigenlijk reeds op
voorhand gebroken. De Waalse
liberalen hadden laten weten
dat ze niet aanwezig zouden
zijn. En de PSC deelde mee dat
ze in geen geval andere punten
wenste te behandelen dan die
van de dagorde.
Sommigen hebben in dit eerder
kalm verloop een nederlaag gezien voor Cools, die het in de

dagen vooraf nogal eens over
de staten-generaal had gehad.
Dat is slechts gedeeltelijk juist.
Voor zover het tot de diepere
inzichten van de PS-voorzitter
zou behoord hebben om te Bergen een definitieve breuk te
veroorzaken, is dat inderdaad
niet het geval geweest. Maar
zowel de PS- als de PSC-parlementsleden hebben in een niet
mis te verstane tekst gezegd
dat ze «desnoods verder zullen
gaan dan de woorden»: ze eisen de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de drieledige
gewestvorming.
Hun argumentatie: de gewestvorming-met-drle werd ons negen jaar geleden door de CVP
in de grondswetherziening toegezegd; het moet er nu maar
eens van komen.

Het
VU-partijkongres
Deze week zaterdag, 15 december, wordt In de Albert l-zaal van
het Kongresgebouw te Brussel
het Volksunie-Kongres gehouden. Een te late raadpleging van
mekaars
aktivlteitenkalender
heeft meegebracht dat op deze
datum twee belangrijke Vlaamse
manifestaties doorgaan: ons partijkongres en de Strijddag, ingericht door de Vlaamse strijd- en
kultuurverenigingen. Hoe onprettig dit samenvallen voor de een
en de ander ook Is, het stelt geen
grote problemen. Het partijkongres van de Volksunie Is een intern kongres dat, in tegenstrijd
met de gebruikelijke open kongressen, slechts toegankelijk is
voor de statutair stemgerechtigde leden die voorzien zijn van
een stemkaart. De overgrote
meerderheid van de partijleden
en -sympatizanten hebben dus
volop de gelegenheid om de
Strijddag bij te wonen. O p deze
manifestatie zal trouwens een officiële afvaardiging van het partijbestuur aanwezig zijn.

Interne partijkongressen, hetzij
partijkongressen die slechts toegankelijk zijn voor de stemgerechtigde leden en niet voor het publiek of de pers, behoren tot de
gangbare politieke geplogenheden. Voor de Volksunie Is de fornnule echter eerder uitzonderlijk:
het is de eerste keer dat het partijkongres een tot de stemgerechtigde leden beperkte bijeenkomst zal
zijn.
De verkiezingsnederlaag van 17
december jl., de twijfels en de verwarring die ontstonden tijdens de
periode van regeringsdeelneming,
de -daaruitvoortvloeiende wijzigingen aan de partijtop maakten een
bezinning over het profiel van de
partij, over haar wezen en opdracht hoogst noodzakelijk. Een
eerste poging daartoe werd ondernomen tijdens een verruimde
partijraad te Leuven in april jl. Het
feit dat een aantal gebeurtenissen
nog te recent waren, dat een aantal evoluties o.m. inzake de personele bezetting van de partijtop nog
aan de gang waren en dat de Europese verkiezingen hun schaduw
vooruit wierpen, heeft meegebracht dat deze poging eigenlijk
aan de oppervlakte is gebleven.
In essentie is het partijkongres van
volgende zaterdag gewijd aan het
profiel en het politiek optreden
van de Volksunie Als uitgangs-
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punt voor de kongresteksten werden een aantal bronnen gehanteerd: het partijprogramma zoals
het uit de vorige kongressen
groeide, het manifest dat Hugo
Schiltz publiceerde na zijn ontslag
als partijvoorzitter, de maidenspeech van zijn opvolger Vic Anciaux en de beginselverklaring van
het nieuwe partijbestuur. Rond
deze teksten heeft de kongreskommissie, o.l.v. Maurits Van Haegendoren en met de medewerking
van o.m. de nieuwe partijtop en
Hugo Schiltz, een syntese gemaakt van het politieke denken
van de Volksunie, onderverdeeld
in twee grote hoofdstukken: het
profiel van de partij enerzijds, de
staatshervorming
anderzijds.
Deze teksten werden in de achttien arrondissementen en in Vujo
voorgelegd aan de basis, die van
haar amenderings- en aanvullingsrecht ampel gebruikt heeft gemaakt.

De triomfalisten
Walen en Brusselaars zijn mistevreden.
De regering schijnt niet alles te
doen wat zij wel graag zouden willen.
Wallonië wil baas zijn in eigen huis.
Gedaan met een minderheid te
zijn van 31 %. Maar het wil ook de
automatische overheveling van
100 tot 200 miljard per jaar uit
Vlaanderen. Het is zo meegenomen! Brussel wil eveneens baas
zijn in eigen huis. Maar hier zou de
Vlaamse minderheid moeten zwijgen.
Die minderheid bedroeg
slechts 25 % bij de Europese verkiezingen. Naast deze minderheid
is er die andere minderheid van
250.000 vreemdelingen op een bevolking van één miljoen. Wat niet
belet dat de Franstaligen altijd praten over 85 % Franstaligen en
15 % Vlamingen te Brussel. En
hoeveel van die zogeheten Franstaligen spreken thuis Vloms»?

Zelfs de C V P heeft dat alles ontdekt.

Men is er wel mee! Even achteruit
asjeblief!

Gedaan met de tijd toen de Volksunie door haar verweten werd
dat federalisme de scheuring van
ons dierbaar landje betekende.
Gedaan met de tijd toen we daardoor kwasi incivieken waren.
Onze militanten en propagandisten hebben alléén de zaak doorgevochten. Zij en zij alleen zijn blijven betogen dat een zelfstandig
Vlaanderen de oplossing was.
leder volk baas in eigen huis. De
volhouder wint. Hij hield 25 jaar
vol. De nederlaag kent echter
geen vader, de overwinning heeft
er vele.

Niet de Volksunie, wel de CVP. De
triomfalisten zijn daar Wie aanbad
gisteren nog het unitaristisch gouden kalf en sprak er misprijzend
over het federalisme? Regionalisme slechts was voorzichtig genoeg. Toch de CVP? Toch haar
huidige voorzitter?

Weer even achteruit asjeblief.
Waartoe is de Volksunie nog nodig. De C V P is daar Zij zal het nu
eens gaan doen. Zoals ze het altijd
heeft gedaan: 150 jaar lang.
Van de ene kapitulatie naar de andere? Of zou het plotseling anders worden? Toch nog niet met
de huidige regering? Want de
kapitulatie staat in de huidige regeringsverklaring ingeschreven. Dat
er in de hemel meer vreugde is
over een zondaar die zich bekeert
dan over de zovele rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben? Als die bekeerling, neergebliksemd als Saulus, plotseling opstaat als Paulus?
Wie leeft zal zien. Wie wil bedrogen worden eveneens. Omdat
voormalige ruggegraatlozen nooit
helden worden.

De Voer wordt betwist. De randgemeenten worden betwist. Het
gezag van Vlaanderen over de
Brusselse Vlamingen wordt betwist. De Vlamingen mogen met
hun geld niet doen wat ze willen.
Een flink deel ervan moet naar
Wallonië. Verplichte solidariteit.
Niet over te diskussiëren. Afgeven!
Kortom, Walen en Brusselaars
schijnen niet meer te houden. En
dan houdt het vaderland op te bestaan. Na 150 jaar is dat tijd ook.
De viering begint volgend jaar
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Toch de huidige voorzitter van de
CVP-jongeren?
En nu? En nu?

Wie nu heeft gezorgd in Vlaanderen dat het unitarisme dood is en
dat men over onze zelfstandigheid
spreekt? De Volksunie?

Vlaanderen mag voor Wallonië en
Brussel echter niet echt baas zijn
in eigen huis.

19

Wie toch brak vorig jaar niet een
lans voor, doch de staf over het
ekonomisch federalisme?

Senator
JORISSEN

WIM

ALGEMEEN VLAAMS
ZIEKENFONDS
sinds 1951

Eerste Vlaams-nationaal ziekenfonds — buiten alle partijpolitiek. Een vrij ziekenfonds voor vrije mensen.
Toen de datum van dit kongres
maanden
geleden
vastgelegd
werd, liet niets voorzien dat december een periode van politieke
hoogspanningzou zijn en dat het
VU-kongres op precies dezelfde
datum zou vallen als het CVP-kongres.
Deze omstandigheden verhogen
de scherpte van de uitdaging: niet
alleen moet de Volksunie op 15
december klaar komen met haar
verleden, ze zal daarenboven
moeten bewijzen dat ze opgewassen is voor een toekomst die ieder
ogenblik een nieuwe en scherpere
bocht kan nemen. Aan deze dubbele uitdaging — die van het verwerken van het verleden en het
tegemoet treden van de toekomst
— zullen de kongressisten het
hoofd moeten bieden.
Dat onderstelt, naast de noodzakelijke wil om klaarheid en duidelijkheid te scheppen de wijsheid
en de beheersing om het essentiële te onderscheiden van het bijkomstige.

Kent u onze extra-ziektevergoeding voor zelfstandigen,
loontrekkenden, onderwijzend personeel en a m b t e n a r e n ?
Zij waarborgt u een vervangingsinkomen tot op pensioenleeftijd.
Laat u inlichten omtrent deze welkome aanvulling van uw
wettelijke ziektevergoeding.
Kent u ook onze a n d e r e diensten?
Onze afgevaardigden staan te uwer beschikking; u kunt zich
ook wenden tot onze bestendige sekretariaten:

Hoofdsekretariaat:

Kipdorp 21, 2000 Antwerpen
Tel. 031-32.73.05

Sekretariaat Brussel:

Em. Jacqmainlaan 124.
Tel. 02-219.08.64
S e k r e t a r i a a t M e c h e l e n : Louisastraat 2
Tel. 015-41.66.83
Adv. 398
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Even herinneren

Amnestie-oproep
van
8 bekende Vlamingen
Naar aanleiding van 1980 willen wij
nogmaals een oproep doen tot
verzoening.
Gebeurtenissen van vijfendertig
jaar geleden, hoe pijnlijk ook, zouden geen aanleiding meer mogen
zijn tot verdeeldheid of wantrouwen tussen Vlamingen.
Vooraf willen wij uitdrukkelijk stellen dat we alle ideologieën en stromingen verwerpen, op basis waarvan miljoenen mensen werden
vermoord of gefolterd wegens
hun ras, geloof of overtuiging. Wij
hechten het hoogste belang aan
vrijheid en demokratie.
Ongetwijfeld hebben kollaboratie,
repressie en epuratie diepe wonden geslagen in Vlaanderen. Maar
een volwassen maatschappij, die
naar autonomie streeft, moet daarover in alle openheid en eerlijkheid
kunnen oordelen.
In het kader van de huidige grondwetsherziening, dringen wij erop
aan dat de gemeenschappen de
bevoegdheid zouden krijgen om
het amnestievraagstuk op te lossen. Kollaboratie, repressie en
epuratie hadden in Vlaanderen en
Wallonië ontbetwistbaar uiteenlopende oorzaken en uitgangspunten. Vlaanderen moet bijgevolg
autonoom kunnen oordelen over
het amnestiedossier.
Wij verwachten met name dat de
Nederlandse Kultuurraad een motie goedkeurt waarin de nationale
regering en het nationale parlement gevraagd wordt om, bij de
vastlegging van de definitieve
staatshervorming, aan de gemeenschappen de bevoegdheid te geven de problemen rond amnestieverlening zelfstandig te regelen.

In afwachting daarvan moet de
centrale regering, zeker nog in
1980, algemene maatregelen nemen om de sociale gevolgen van
de repressie op te ruimen.
Als ook het jaar 1980, dat voor
België een biezondere betekenis
heeft, voorbijgaat zonder maatregelen tot verzoening, wordt een
unieke kans gemist om een gerechtvaardigd onbegrip van brede
lagen van de Vlaamse bevolking
weg te nemen.
Dr. jur. A. Aerts,
Politieke gevangene
1942-1945
Ere-juridisch
advizeur
Prof. dr R. Derine,
Gewoon hoogleraar
Universitaire
Fakulteiten Sint-lgnatius
Antwerpen
C. De Ridder,
Algemeen voorzitter

Davidsfonds

Prof. dr A. Gerio,
Oud-rector Vrije Universiteit
sel

Brus-

Prof dr kannunik H. Mertens,
Gewoon hoogleraar KUL
De h. A. Vanhumbeeck,
Eredirekteur en stichter Jongenstehuis Pieter Simenon
Prof dr K. Van Isacker,
Gewoon hoogleraar
Universitaire
Fakulteiten Sint-lgnatius
Antwerpen
Prof Mr Ridder R. Victor,
Oud-PVV-gemeenteraadslid
werpen

Ant-

In april vorig jaar staakte de
heer Vanhumbeeck Ie Antwerpen elf dagen voor amnestie.
Tijdens
zijn
hongerstaking
mocht hij talloze blijken van belangstelling,
medeleven
en
sympatie ontvangen.
Zo ook ontving hij een tekst
van Wilfried Martens, toen nog
CVP-voorzitter en thans eerste-minister: «Ik ben bereid in
het kader van de meerderheid
te streven naar een akkoord,
waardoor ter gelegenheid van
de grondwetsherziening de gemeenschappen de bevoegdheid krijgen, de problemen in
verband met repressie en amnestie zelf wettelijk te regelen».
Sinds Martens eerste-minister
werd, is van deze bereidheid
weinig of niets te merken. Zijn
regeerverklaring bevatte geen
woord over deze kwestie. En
tot nog toe is de kwestie noch
rechtstreeks nog zijdelings in
de regering behandeld geworden.
Wel integendeel, de financiële
navorderingen — 35 jaar na de
feiten — ten laste van veroordeelden of van hun kinderen,
die tijdens de vorige regering
werden
stopgezet,
worden
thans weer geind.-

Suenens:
geen woord
Suenens vond bij zijn afscheidplechtigheid verleden zaterdag
niet de tijd en de gelegenheid
om ook maar één woord te besteden aan amnestie. Wel vond
hij de tijd, een citaat van Mercier aan te halen om «Belgen»
op te roepen tot eendracht.

Etisch standpunt
Terwijl PS-voorzitter Cools de
rakettenkwestie aangrijpt als
wisselpunt voor Vlaamse toegevingen inzake de staatshervorming, terwijl het FDF-standpunt inzake de kernraketten bepaald wordt door de begeerte

van deze partij om in de regering te blijven, terwijl allerlei
vage
gelegenheidsgroepjes
van uiterst-links een verdachte
lippendienst bewijzen aan de
vredesgedachte, worden er gelukkig ook zuiver-etische pacifistische standpunten tegen de
kernraketten ingenomen.
De Pax Christi-tekst van de
monseigneurs
Ernst
en
Schruers werd door talrijke
vooraanstaande katolieken ondertekend. Onder hen Phil Bosmans van de Bond zonder
Naam, pater Max Wildiers, bisschop Jan Van Cauwelaert en
vele anderen.
Hun handtekening is een getuigenis dat het om méér gaat
dan om een politieke rel of om
partijpolitieke tegenstelling.

Slecht citaat
Bij zijn afscheidsplechtigheid
verleden zaterdag heeft kardinaal Suenens een emotioneel
beroep gedaan op de «Walen,
Vlamingen en Brusselaars» opdat ze «niet met de toekomst
van België zouden spelen».
Kardinaal Suenens zal dat ongetwijfeld allemaal opperbest
menen. Van veel verbondenheid met de Vlaamse wereld
heeft hij nooit blijk gegeven. De
bisschoppelijke misstap rond
Leuven anno 1968, onder zijn
leiding, heeft ontzettend veel
bijgedragen tot de versnelde
evolutie in het land.
En bij zijn oproep tot eenheid
verleden zaterdag citeerde hij
kardinaal Mercier. Mercier was
een zeer vroom man; dat Suenens hem terzake altijd geëerd
en nagevolgd heeft, is zeer verdienstelijk.
Maar de Vlamingen hebben aan
Mercier andere en pijnlijker
herinneringen dan die aan een
vroom man. Dat precies Mercier nog eens, in het teken van
de Belgische eenheid uit de
hoek gehaald werd, wijst niet
op de inspiratie van de Heilige
Geest-

België wereldnieuws
Het buitenland wordt zich
steeds meer en meer bewust
van het Belgisch desintegratieproces. Een paar weken geleden wijdde de Britse «Financial
Times» er een aantal pertinente
beschouwingen aan. Vlak nadien was de «Frankfurter Allgemeine» aan de beurt. En deze
week pakt het gekende Franse
weekblad «L'Express» uit met
een bladzijden lang verhaal
over België.
Op de titelpagina: een bekvechtende haan tegenover
een klauwende leeuw. En binnenin: de vaststelling dat een
consensus tussen Vlamingen,
Walen en Brusselaars iedere
dag minder mogelijk schijnt:
«Het land glijdt naar de uileenspatting en niets duidt er op,
dat dit nog zal tegengehouden
worden».

Dertienduizend
De Brusselse Millenniumfeesten zijn aan hun laatste zucht
toe en de rekeningen voor deze
hoofdstedelijke grap worden
opgemaakt.
De
Brusselse
schepen van Financies heeft in
de gemeenteraad voorgerekend dat het feest zo'n 145 miljoen zal gekost hebben. En hij
is optimistisch, Want, zegt hij,
er zijn nog altijd dertienduizend
gouden Milleniummedailles te
verkopen.
Ingewijden weten echter dat de
werkelijke kostprijs eerder een
kwart miljard dan 145 miljoen
zal belopen. En wat de dertienduizend gouden munten betreft: er is een reuzegrote vertraging bij de verkoop ervan.
Omwille van de wilde stijgingen van de goudprijs.
Die nochtans reeds te voorzien
waren — en trouwens reeds
volop bezig — bij het begin van
de feesten.

Debunne en Pulincicx zwaaien
NIEUWE AUTO
NODIG?

MET DE ASLK
VALT
DAAROVER
TE PRATEN.
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niet alleen met sociale scepter
Terwijl de politieke wereld —
althans in de Wetstraat —
volkomen in het slop is
geraakt, is er in het wereldje
van de sociale
gesprekspartners alvast een
definitieve en onomkeerbare
evolutie aan gang. Toen nog
niet zolang geleden de V U
pleitte voor de afbouw van het
unitair sociaal overleg, en het
uitbouwen van een geëigend
Vlaams sociaal overleg, ging er
'hier en daar nog een stille
lachbui op. Vandaag zijn we
evenwel zover. De
vrijdagstaking van vorige week
heeft de twee grote vakbonden
ACV en ABVV duchtig
communautair door mekaar
geschud. De ABVV-leider
Derieuw wordt al voorgesteld
als de Vlaamse Debunne. De
eensgezindheid tussen de
ACV-vakbond en de Franstalige
CSC-zusterorganizatie is al
evenzeer ver zoek geraakt.
Van de Vlaamse
werkgeversorganizatie, het
Vlaams Ekonomisch Verbond,
is in de voorbije jaren
voldoende duidelijk geweten
dat zij als volwaardig sociaal

gesprekspartner wenst erkend
en betrokken te worden bij
sociale topbijeenkomsten.
Vandaag ziet het er dan wel
degelijk naar uit dat René De
Feyter langzaam kan uitgroeien
tot de Vlaamse Pulinckx_

Vorige dinsdag had dan voor het
eerst een mini-Vlaams sociaal beraad plaats. Het was in feite een
tweevoudige audiëntie van de zogenaamde Vlaamse deelregering
(met premier Rika De Backer) met
achtereenvolgens afgevaardigden
van het Vlaams Ekonomisch Verbond en een delegatie van het Nationaal Kristelijk Middenstandsverbond. O p het einde van deze
week werden dan de Vlaamse
vakbondsleiders opgewacht.
Van een echt Vlaams sociaal beraad kan dus hoegenaamd nog
geen sprake zijn. En het is geenszins een nieuwe poging om, na het
mislukken van het unitair sociaal
topberaad, opnieuw spoedig tot
nationale kollektieve afspraken te
komen. Maar wel werd nu van officiële zijde het startsein gegeven
voor een apart Vlaams sociaal be-

raad waarop de geëigende inbreng van de Vlaamse gemeenschap in het tewerkstellingsoverleg van langsom meer aan bqd kan
komen.
Voor de Waalse vakbondsexcellentie Georges Debunne noch
voor de bigboss van het Verbond
van Belgische Ondernemingen
zijn dit bemoedigende perspektieven. Zij zien hoe traag maar zeker
aan hun uitgebreide maphten en
prerogatieven wordt gevreten. De
Vlaamse ABVV-leider Georges
Derieuw heeft zonder schroom te
verstaan gegeven dat een apart
Vlaams beraad gestalte dient te
krijgen.
In de sociale wereld treden de Vlamingen onweerstaanbaar (zowel
in de vakbondsknngen als in de
werkgeverswereld) van onder de
vleugels van de unitaire onderhandelaars.
Er dienen voorzeker nog tal van
weerstanden overwonnen te worden, maar het sociaal beraad loopt
inmiddels het politiek federalizeringsproces vooruit. Dit is een bemoedigende evolutie voor de toekomst van de Vlaamse gemeenschap.

KOMMenw^R

HUGOSCHILTZ:

Willekeur

Diagnose van 'n stervende staat
Het kamerdebat (?) over de
rijksbegroting is achter de rug.
Belangstelling was er nauwelijks. De liberalen verspilden
niet eén woord aan deze «begroting van de onmacht». En de
meerderheid hield het bij enkele pleitbezorgers van sociale
organizaties zoals Godelieve
Devos, die jaarlijks hetzelfde
monotoon Boerenbond-lesje
komt voordragen.
De ministers Spitaels en Geens
kronkelden zich in alle mogelijke bochten om de schijn toch
let of wat op te houden. Maar
de allesvernietigende diagnose
van VU-kamerlid H. Schiltz ontwapende ook hen.
Volgens M. Ruys in zijn zaterdag-rubriek «Van Kamerleden
en Senatoren» zou zijn tussenkomst ook de VU-fraktie en de
algemene voorzitter ontwapend
hebben De begrippen «stervende staat» van H. Schiltz en
«haast fiktieve staat» van V.
Anciaux wijzen, aldus M. Ruys,
enerzijds op een federalistische
visie en anderzijds op een separatistische visie. Een verbazingwekkende en fantasierijke
konklusie!
Met de begroting 1980
België zich als een arm
die naar buitenuit zijn
tracht hoog te houden,
dertussen zijn kapitaal

gedraagt
edelnnan
standing
maar onop-teert

:Ml^

Vaudeville
Ook kamerlid W.
Desaeyere
kwam tussen bij het debat over
de rijksmiddelenbegroting. Volgens hem faalt de regering op
vier essentiële punten.
Vooreerst het energiebeleid.
Dit begint langzaam op een
vaudeville te gelijken en het
aangekondigde debat wordt
steeds uitgesteld. Van de werktijdverkorting komt evenmin
iets in huis, en inzake verkeersproblematiek is elke doelgerichtheid zoek. Zowel het openbaar als het privé-vervoer worden duurder.
En dan de belastingen. In de regeringsverklaring staat zwart
op wit te lezen dat er geenszins
een verhoging zal komen. Maar
wat dan met de indirekte belasting op de benzine en de verhoging van het kadastraal inkomen? Trouwens wat de personenbelasting betreft wordt er
niets gedaan om de invloed van
de inflatie teniet te doen.
Voldoende argumenten om, aldus het Limburgs kamerlid,
deze schijn-begroting te verwerpen.

De begroting van een stervende
staat, aldus de gewezen voorzitter
Samen met Italië dingt ons land
naar de rode lantaarn van de EEG
De regering heeft met de minste financiële maneuverruimte, een diagnose die ZIJ beaamt Maar het
ontbreekt haar aan een terapie, of
aan de moed om een terapie voor
te schnjven Zelfs tot een schijn
van sanering komt ze met O m dan
maar te zwijgen over een langetermijn politiek van gezondmaking
Deze vaststelling kan niemand
verheugen Het land stevent af op
een algemene verarming, en in die
omstandigheden is een devaluatie
onafwendbaar Het leeft op een financiële tijdbom, die het zelfs niet
bij machte is te ontmantelen België IS in verregaande staat van
ontbinding!
De oorzaken van dit totaal gebrek
aan beleid en moed moeten volgens H Schiltz met ver gezocht
worden Vooreerst is er de verkalking van de maatschappij, die geleid heeft tot een neo-korporatisme Tussen de sociale partners en
de regenng is er geen scheiding
meer Integendeel, regering en
parlement zijn de pleitbezorgers
van dit korporatisme.
Een tweede reden is de verwording van een aantal politieke zeden Het elektoralisme is dé drijf-
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En de huidige politieke atmosfeer
brengt een definitieve oplossing
geenszins dichterbij Bij de frankofonen heeft het gezond verstand
plaats geruimd voor chantage,
agressie en woede Begrijpen zij
dan met dat Vlaanderen eerbied
vraagt voor haar eigen aard, haar
financiële bijdragen, haar grondge-

bied"? Begrijpen zij dan met dat
Vlaanderen eerbied vraagt voor
de Brusselse Vlamingen"?
Indien deze frankofone hetze
doorgang blijft vinden, dan is een
brutale breuk met te vermijden
Als Vlaams-nationalisten vrezen
wij deze botsing met
Maar dan moet Vlaanderen klaar
staan om de schok op te vangen
«Alle Vlamingen, ook de Brusselse
Vlamingen, moeten dringend overleg plegen over hun
toekomst
Over het Vlaanderen dat zij willen
Geen centralistische,
konservatiestaat naar het model van het voorbijgestreefde België Maar een demokratische Vlaamse staat, waar
ook de minderheden aan bod komen Hopelijk komt
Vlaanderen
ongeschonden uit de strijd Zeker
als het van de Volksunie afhangt,
want haar leuze blijft
Vlaanderen
eerst," aldus besluit H Schiltz zijn
diagnose van een stervende staat
De fiktie is inderdaad nabij

Blijvend onbegrip

Geblokkeerd
Deze week vindt er in de senaat
geen openbare
vergadering
plaats. Er is eenvoudig geen
agenda! Het politiek beleid in
ons land zit totaal, maar dan
ook totaal geblokkeerd. De programmawet, de vele begrotingen, het energiedebat, een degelijke staatshervorming... van
dat alles komt er niets in huis.
Pas vorige week is in de senaat
een eerste begroting aan bod
gekomen: posterijen, telegrafie
en telefonie. De afkeuring van
de Volksunie werd gemotiveerd door de senatoren B.
Maes en G De Rouck.

In de brief lezen we evenwel
dat de benoeming afhankelijk
werd gemaakt van het feit dat
zij en haar familie lid zouden
worden van het socialistisch
ziekenfonds.
Hiermede wordt een tipje van
de sluier gelicht die de schandalige politieke willekeur in de
benoemingspolitiek van ons
land v e r b e r g t

Augias-stal
De tussenkomst van senator S.
Maes was een stevig pleidooi
om een einde te maken aan het
aanslepende waNbeleid van de
PTT. Terecht prees hij de bevoegde minister voor een reeks
gedurfde goede beslissingen,
maar er zal nog heel wat moed
nodig zijn om deze Augias-stal
te reinigen.
V '

Voor de posterijen zelf is de
staatstussenkomst dit jaar met
ongeveer 200 miljoen verminderd. Maar ook dit is meer
schijn dan werkelijkheid. Door
de inschakeling van BTK-personeel wordt 400 miljoen uitgespaard. De uitgaven hiervoor
komen echter ten laste van een
ander departement, zodat dit
geen echte winst kan genoemd
worden.

Hazenjacht
Haast geïsoleerd, los van wat
er zich in de wereld en in dit
land afspeelt, werkt de senaatskommissie verder aan de tweede faze van de staatshervorming.
Traag maar zeker! Momenteel
worden de gewestelijke bevoegdheden onderzocht Meer
bepaald had men het dinsdag
j.l. over de jacht- en visvangst.
Hierbij valt te noteren dat P W senator
H.
Vanderpoorten
voorstelde om de hazenjacht te
federalizeren. Het onderzoek
daaromtrent wordt in de loop
van deze dagen verder gezet.

De bal werd aan het rollen gebracht door de publikatie van
een brief die het socialistisch
ziekenfonds van Aalst-Oudenaarde verzonden had naar een
meisje uit de streek. Deze zou
als ekonomisch stagiaire aangeworven worden bij de post.

Aldus is er het zieke ISë'étuur
der Postchecks. Ondanks allerlei saneringsmaatregelen, kan
er moeilijk van een verbetering
gewaagd worden. In zoverre
dat men moet gaan twijfelen
aan een toekomst van het Bestuur.

len om elders in de wereld beter de honger te bestrijden. België krijgt zelden de kans om op
het internationale forum een
vooraanstaande humane rol te
spelen. Nu kan het dat wél
doen!
De Volksunie heeft een konsekwente, edele en menswaardige keuze gedaan 'in de lijn
van wat wij allen willen, van wat
ons allen roert, de 9e symfonie
van Beethoven, de tekst van
Schiller: Alle Menschen werden Brüder'.

Enige kans
Voor het overige draaiden de
werkzaamheden in de kamer
rond de installatie van de kernwapens.
Het standpunt van de Volks-unie werd verwoord door fraktievoorzitter P. Van Grembergen.
Geen technische tussenkomst,
wel een menselijk bewogen afwegen van vrijheid en welvaart
tegenover geweld en bewapening.
Naast de politieke motieven om
de installatie op ons grondgebied te weigeren, wees de fraktievoorzitter ook op de morele
motieven: inzet voor de vrede,
inzet voor ontwapening, besnoeiing op de defensiemidde-

veer geworden van de politieke
partijen
Regeerakkoorden zijn
vodjes papier, de herwaardenng
van het parlement is tot een mooi
alibi gedevalueerd of konkreet
de machtsintriges binnen de CVP
worden op de kap van 's lands beleid uitgevochten
En tot slot IS er de degeneratie van
het communautair konflikt Reeds
jaren draait deze «hete brij», in zoverre dat elk beleid — sociaal-ekonomisch of op het vlak van openbare werken, volksgezondheid of
verkeerswezen
—
doorkruist
wordt door het nationaliteitenprobleem

Senator G. De Rouck haalde
voornamelijk uit tegen het systeem van aanstellingen van stagiairs en BTK-personeel bij de
posterijen. En inderdaad, dit systeem grenst aan het ongelooflijke.

Reeds bij zijn verkiezing tot kamerlid van het arr. Mechelen in 1974
stond de amnestie bovenaan gekwoteerd bij de kiesbeloften van Joos
Somers.
Zijn grootvader, onderwijzer te Mechelen, was aktivist en werd gebroodroofd. Zijn vader, die lid was van het VNV, kreeg eveneens klappen van de repressiezweep. Een broer streed aan het Oostfront en de
zus was sekretaresse van Elias.
Joos hield zijn verkiezingsbelofte. Jaar na jaar drong hij aan om een
aantal sociale gevolgen van repressie en epuratie weg te werken. Zijn
wetsvoorstellen werden evenwel traditiegetrouw nooit in overweging
genomen.
Traditiegetrouw, want sedert haar stichting heeft de Volksunie niet afgelaten het amnestieprobleem op wetgevend vlak aan de orde te stellen. H. Waegemans, F. Van der Eist, M. Coppieters, F. Baert_ Meestal
leidde dit wel tot heftige en gevoelsgeladen debatten, maar een bespreking ten gronde is er nooit geweest.
Een eerste gunstige kentering daagde pas op in 1969, naar aanleiding
van een voorstel van F. Baert om amnestie te verlenen aan oud-strijders van 1914-18. Dit initiatief werd mede gesteund door de liberaal P.
De Clercq, de socialist Dequeecker en de CVP-er J. Van In.
Een tweede gunstige kentering viel vorige week te noteren.
In naam van de Volksunle-fraktie diende J. Somers opnieuw een reeks
voorstellen In om een belangrijk deel van de asociale en onbillijke gevolgen van repressie en epuratie op te ruimen. Nederlandstaligen tegen
Franstaligen werden ze voor onderzoek aan de bevoegde kommissie
overgemaakt. De eerste maal sedert de tweede wereldoorlog!
Maar onverdeeld verheugen kan deze besissing ons niet. Bij de Vlaamse socialisten is er nog steeds een terughoudendheid te bespeuren: minister Claes en de kamerleden Larldon, Temmerman, Boeykens, Van
den Hove en Van der Niepen stemden tegen de inoverwegingneming!
En de franstaligen zetten zich «en bloc' af tegen deze, volgens de
Waalse liberaal Bertouille, immorele VU-voorstellen. Zij schijnen nog
steeds de diepere betekenis van Jan Leenaerts woorden niet begrepen
te hebben 'België moet veel vergeven aan Vlaanderen, want Vlaanderen heeft veel geleden door België-.

Inzake de sociale dienst van de
post peilde de senator naar de
resultaten van het aan gang
zijnde onderzoek. Vooral in het
licht van het feit dat deze dienst
jaarlijks een klein miljard ontvangt en daarenboven nog eigen inkomsten heeft

Geen viktorie
Met deze begroting is dan ook
de agenda van de senaat afgehandeld. Haast een geluk dat
de
Volksunie-parlementairen
het parlementair raderwerk lopende houden met vragen en
interpellaties.
Donderdag j.l. interpelleerde
senator R. Vandezande over de
oprichting van een Vlaamse
school te Komen.
Stevig gedokumenteerd en tot
in de kleinste juridische details
verzorgd, leverde Vandezande
nog maar eens het bewijs dat
de voorwaarden voor de o p v
richting van een school te Komen dit jaar reeds vervuld waren. De regering moet geen viktorie kraaien. Indien zij de nutteloze adviezen van de raad
van state wil naleven, dan moet
de school er komen in 1979 en
niet in 1980.
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Terwijl te O s l o de ^4obelprtjs
voor de V r e d e aan m o e d e r
Teresa voor haar w e r k van
naastenliefde bij. d e allerarrft^
sten van India o v e r h a n d i g d
w e r d w o e d d e te
Brussel,
vooral achter d e s c h e n n e n ,
de rakettenoorlog. H e t g a a i
over de opstelling van 512
Ahierikaanse
atoomraketten
in Europa ter .vervanging van
dé reeds voorbij g e s t r e e f d e •.
o u d e raketten. I4et gaat dus
niet p m n i e u w e b a s ^ s . w e l om
e e n vervanging van de b e w a pening ervan. D e N A V O is

NAVO en Nobel

-mm

t r o u w e n s v a n mening dat
d o o r de opstelling van S S 20
raketten in O o s t - E u r o p a het
militair evenwicht dreigt te
w o r d e n v e r b r o k e n , d e s te
meer daar het S o v j e t b l o k op
J i e t vla1< van d e konventionele
b e w a p e n i n g duidelijk v o o r o p
ligt, v e r g e l e k e n met d e konventionele b e w a p e n i n g van
de N A V O . D o o r het raketteno v e r w i c h t herleidde de nu bekende
Belgische
generaal
C l o s e de duur van de Russische doorbraak tot aan de
Rijn van 4 8 tot 24 uren...

De NAVO-leiding, waarin uiteraard Amerika de lakens uitdeelt,
dringt aan op de nieuwe raketten
(van middelmatige draagwijdte en
dus geen taktisch wapen) doch
koppelt daaraan' het voorstel, direkt besprekingen met de landen
van het Warschau-pakt te beginnen. In dit verband is er het Franse
voorstel om een Europese ontwappeningskonferentie te houden, zonder daarom aan de nieuw e raketten te verzaken. De
NAVO-voorstellen slaan verder
op de terugtrekking van 1000
kernraketten, terugtrekking van
Amerikaanse troepen, idem Russische troepen (daarvan zijn er
reeds 20.000 uit Oost-Duitsland teruggetrokken «als gebaar van
goede wil» doch gering vergeleken bij de totale Russische troepensterkte in Centraal-Europa).
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De mefest overtuigde voorstander
vdn de niéuwe raketten 15 kanselier S.chmidt en dat is begrijpelijk:
de Bondsrepubliek ligt a.h.w in de
vuurlinie btj een eventueel gewapend konfükt in Europa. De Benelux én Frankrijk Nggen slechts in
tweede linie hoewel men in een
nucleair konflikt geen traditionele
wapenappreciaties kan aanleggea
In dezelfde week van koortsachtige debatten -over al dan niet vernieuwing van het N A VO-wapenarsenaa) had te Oslo de üjtreiking
van de Nobelprijs voor de \freöe
plaats aan Moeder Teresa voor
haar decennia-lange werking ten
voordele van de armsten onder de
armen in India en sedert geruime
tijd ook daarbuiten. De armoede in
India (en trouwens ook in andere
Aziatische staten) tart elke beschrijving. Toch heeft deze moedige vrouw de strijd tegen de ellende en tegen de onverschilligheid
aangebonden, aanvankelijk zonder sukses doch geleidelijk aan
met steeds meer erkenning en
hulp.
Vandaar de verontwaardiging in
de wereld over het standpunt van
de Indiase fiskus en justitie tegenover de zes miljoen tellende Nobelprijs: op dit bedrag wil India niet
minder dan 80 % afromen voor de
staat als belasting. Eens te meer
verschijnt hier de staat als een kille, van ieder gevoel en verbeelding
gespeende rekenmachine! Men
moet werkelijk op zijn kop gevallen zijn en niet het minste benul
van de situatie hebben om zoiets
te durven uitkramen. Des te meer
daar Moeder Te i s a feitelijk het
werk doet, dat ue Indiase staat
zou moeten doen!
Het is niet de eerste keer ddt India
ons ergert. Een land waar nog
steeds de zwartste ellende woekert, waar de hongersnood een regelmatige c,jst is (men vreest binnen enkele weken een nieuwe
hongersnoodgolf wegens onvoldoende graan- en rijstoogst) vond
het nodig fortuinen aan te wenden
voor de fabrikatie van een A-bom!
W e spreken dan nog niet van de
korruptie, in een land waarvan de
top geen besef van maatschappelijke, zelfs menselijke verhoudin?
gen heeft.

Noord niet jaloers op zuid,
maar wel boos op Den Haag
(jeeveedee)Twee zinnen uit een hoofdartikel in een grote Nederlandse (streek-)krant: 'Sinterklaas
heeft de roomse kindertjes in tiet bronsgroen eikehout zeer,
zeer lief en hij hoopt uiteraard dat zij te
zijner tijd hun dankbaarheid zullen bewijzen door in het stemhokje niet verder te
kijken dan de lijst van het CDA'. Tweede
zin: «De grenzen van het Koninkrijk
der
Nederlanden eindigen ergens in de buurt
van Zwolle en daar boven ligt de laatste
kolome van het eens machtige
wereldrijk:

Het -Nieuwsblad van het Noorden», een
dagblad uit de stad Groningen met ver
over de honderdduizend abonnees, drukte zopas deze teksten af, en ze zullen
waarschijnlijk met Instemming zijn gelezen door de mensen In dat deel van Nederland dat In Den Haag of Amsterdam
steevast wordt aangeduid als «het verre
noorden». Want de «noorderlingen» —
de Groningers, de Friezen en de Drenthen — zijn verschrikkelijk kwaad op de
regering die hen in hun hemd liet staan
terwijl aan de andere kant van het land, in
Limburg, de vreugde ten top steeg omdat
daar — met financiële steun van het rijk
— een grootscheeps plan van de grond
wordt gebracht om de zuidelijkste provmcie van het land meer werkgelegenheid en dus meer welvaart te bezorgen.

Boze mensen dus in de «laatste kolonie
van het eens machtige wereldrijk» en grote voldoening in het Limburgs bronsgroen
eikehout. Voor dit laatste is inderdaad alle
reden. O p één en dezelfde dag werd Limburg, en met name het uiterste zuidelijke
deel, verblijd met de toezegging uit Den
Haag dat in dit landsdeel zullen komen: 1.
het bestuurlijk en administratief centrum
van de Open Universiteit; 2. een nieuw
akademisch ziekenhuis; 3. een instituut
voor revalidatievraagstukken; 4. een hippisch centrum. De komst van deze vier instellingen betekent voor zuid-Limburg een
vermeerdering van het aantal arbeidsplaatsen met veertienhonderd. Daarnaast zaten
in het «geschenkenlijstje» nog eens 130
extra arbeidsplaatsen binnen een rijksdienst die al eerder van Den Haag naar
Limburg was overgebracht, plus de toezegging dat de regering erachter zal zitten
dat in de jaren tachtig het studentental van
de Maastrichtse universiteit tot zesduizend uitgroeit.
De hele «inspuiting» was overigens dringend nodig voor dit stuk Nederlands
grondgebied dat sinds de sluiting van de
kolenmijnen aan het verkommeren is geraakt en dat de hoogste werkloosheidscijfers van het land kent. Daarom ook dat de
protesterende mensen in het noorden eigenlijk niet zozeer jaloers zijn op de Limburgers maar hun boosheid eerder richten
op de regering in Den Haag Die heeft d u -
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delijk met twee maten gemeten, vindt men
in de noordelijke contreien. Zuid-Limburg
moet het werkloosheidsrekord namelijk
delen met het oostelijk deel van de provincie Groningen, een vanouds armoedige
streek, waar thans het werkloosheidscijfer
eveneens hoger is dan in de rest van Nederland, afgezien dan van de vroegere
mijnstreek. Ook het noorden van het land
heeft bij de centrale regering herhaaldelijk
alarm geslagen, maar kreeg feitelijk steeds
nul c p het rekest. Men heeft er de indruk
aan het lijntje te worden gehouden. Het is
trouwens méér dan een indruk. Want punt
nummer 1 van het hierboven genoemde
Limburgse lijstje, het bestuurlijk en administratief centrum van de Open Universiteit, was een kwestie waarover de regering nog in onderhandeling was met de
noordelijke provincies. Aan de kommissaris van de koningin (goeverneur) van Groningen, de liberale oud-minister Toxopeus,
was namelijk de toezegging gedaan dat de
regering géén beslissing zou nemen over
de vestiging van dat centrum vóórdat er
een gesprek zou zijn geweest tussen hem
en drie ministers. Geen wonder dat Toxopeus in een Spaanse kolere schoot toen
hij hoorde van de «sinterklaasgeschenken» (dixit het Nieuwsblad van het Noorden) waarmee Limburg bedacht was. Hij
belde onmiddellijk eerste minister van Agt
op om deze woedend om uitleg te vragen
De premier kon hem slechts mededelen

dat de beslissing niet meer kon worden teruggedraaid...
Het is in deze zaak dus minder een rivaliteit
tussen noord en zuid alswel een kurieuze
beleidskwestie in Den Haag. (Tussen haakjes: op de dag dat de werkgelegenheidsmaatregelen voor Limburg bekend werden gemaakt, kreeg men in Groningen te
horen dat men niet hoefde te rekenen op
tweeduizend arbeidsplaatsen die een bepaald havenprojekt had moeten opleveren.) Wat dat beleid betreft kan in elk geval
gewezen worden op het feit dat de Limburgse goeverneur Kremers, die inderdaad geweldig heeft geijverd om voor zijn
provincie in Den Haag een stevig arbeidsplaatsenplan te verkrijgen, een persoonlijke huisvriend is van van Agt. Hij is, evenals
de minister-president, lid van het CDA, de
kristendemokratische partij. En daarmee is
de zin verklaard uit het begin van deze korrespondentiè: "...in het stemhokje niet verder te kijken dan de lijst van liet CDA».
Kennelijk heeft het C D A , de grootste regeringspartij, de katolieke kiezers in Limburg
gunstig willen stemmen. Dat is allemaal wel
te verklaren, maar het is géén ekskuus om
het noorden ^met lege handen te laten
staan. De boosheid van de mensen daar is
goed te begrijpen. En ze moeten maar
boos blijven totdat Den Haag ook voor
hen over de brug k o m t Mét of zonder het
vooruitzicht er straks stemmen uit te slepen
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Een vuilafvoermaatschappij
in 't goud
Dichtbevolkte gebieden krijgen vroeger dan andere af te rekenen met
iiet afvalprobleem: er zijn grote hoeveelheden huisvuil en weinig
stortruimte zodat men te maken heeft met hogere vervoerkosten naar
ver afgelegen stortplaatsen.
Voor het dichtst bewoonde stuk wereld, de Randstad Holland, met de
steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd het afvalprobleem
in het begin van deze eeuw reeds uiterst acuut. Aan de andere kant
van het IJsselmeer, de toen nog onbedwongen Zuiderzee, lag Drente,
een weinig ontwikkeld gebied waar vooral turf uit de bodem werd gewonnen. Daardoor kende de Drentse landbouw een stijgende behoefte aan bodemverbeteraars. Het zoeken naar een antwoord op beide
problemen leidde naar de oprichting van een naamloze vennootschap
met de overheid als hoofdaandeelhouder. Zo ontstond in 1929 de
Vuilafvoerniaatschappij, kortweg de VAM.
De taak van de VAM bestaat er in
vaste afvalstoffen voor gemeenten en regio's af te voeren en nuttige produkten uit dit afval terug te
v^/innen. In het Drentse Wijster
v*/erd 500 ha grond aangekocht
omdat de grondprijs zeer gunstig
was en omdat Drente voor lange
tijd een vaste afnemer van bodemverbeteraars zou worden.
Met de geïnteresseerde gemeentebesturen worden kontrakten
voor een duur van 10 tot 30 jaar
afgesloten. 122 gemeenten, gespreid over heel Nederland, zijn bij
de VAM aangesloten, waardoor
het afval van om en bij de 2,5 miljoen mensen wordt afgevoerd
naar de verwerkingsinstallaties te
Wijster en Mierlo. Jaarlijks staat
de VAM voor de reusachtige taak
964.000 ton afval af te voeren en
te verwerken.
Gemeenten, in de onmiddellijke
omgeving van het bedrijf gelegen
(max. 40 km, vervoeren het afval
per vuilniswagen naar de verwerkingseenheid. Deze metode

betreft 14 % van de totale aanvoer.
Veruit de grootste hoeveelheid
(76 %) wordt per spoor aangevoerd. Het eigen vervoersysteem
van de VAM beschikt over 165
speciaal ontworpen wagons met
elk een inhoud van 100 m3. De
wagon bestaat uit twee delen, die
bij het lossen op verhoogde sporen (losviadukts) afzonderlijk naar
links en rechts kantelen. Het vervoer per spoor gebeurt 's nachts.
Een derde aanvoermethode is per
container (10 %). Hiervan wordt
gebruik gemaakt door de gemeenten die te ver van een spooraansluiting liggen of het spoorvervoer niet wensen te gebruiken.
Verwerking en rekuperatie
Sinds de oprichting van de VAM
wordt te Wijster compost gemaakt. Het systeem Van Maanen
bestaat er in dat het afval eerst gecomposteerd wordt en daarna
pas uitgesorteerd en verwerkt.
Het voordeel is dat het systeem

hierdoor betrekkelijk ongevoelig
blijft voor de veranderende samenstelling van het afval. 1 /3 van
het aangevoerde vuil wordt tot
compost verwerkt. Na acht maanden is de ruwe compost klaar voor
verdere bewerking zodat men uiteindelijk drie basiskwaliteiten bekomt. Van ruwer naar fijner onderscheidt men: landbouwcompost,
recrocompost (voor sportvelden,
parken, gazons) en edelcompost
(voor tuinbouw en partikulier gebruik). Mengsels met ander organisch materiaal vervolledigen het
assortiment orodukten.
De VAM rekupereert ook bepaalde bestanddelen van het huisvuil.
Zo herwint de mobiele sorteereenheid te Mierlo per jaar 3000
ton blik. Te Wijster werkt een nieuwe scheidingsinstallatie waar
langs de «droge weg» wordt
gewerkt, d.w.z. dat uitsluitend lucht
als scheidingsmiddel zal gebruikt
worden. Tot slot worden ook proeven uitgevoerd om methaangas te
winnen uit de eigen afvalbergen.
Dit onderzoek heeft uitgewezen
dat de opbrengst aan methaan
voldoende zou zijn voor de toekomstige energiebehoeften van
de scheidingseenheid.
Over de VAM is het laatste woord
nog niet gezegd en op alle domeinen wordt het onderzoek verder
gezet. Deze aanpak op grote
schaal kan model staan voor de afvalmaatschappijen die ook In ons
land zullen opgericht worden.
( * ) Verdere informatie: VAM, Public Relations, Staringgebouw, Marijkeweg 11,6709 PE Wageningen,
Nederland. (Tel.: 08370/19100).

iedereen lean natuurgids worden
Het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie organizeert
jaarlijks kursussen voor natuurgids.

Het vijftiende kursusjaar wordt
verder gezet met kursussen te
Dworp, Heverlee en Tienen, die in
de loop van januari '80 en te Gent

in de loop van februari-niaart '80
van start gaan.
Met de kursus natuurgids wil het
Centrum mensen vormen, die Inzicht hebben in de samenhang van
milieu en landschap, die een algemene kijk hebben op het gebeuren in de natuur tijdens de verschillende seizoenen.
Een ruime kennis is echter niet voldoende; deze moet lelden tot Inzicht, bewustwording en engagement. Blezondere aandacht wordt
dan ook gegeven aan de plaats
van de mens In de natuur en zijn
verantwoordelijkheid t.o.v. het milieu. Naast het teoretisch gedeelte,
worden excursies, praktisch werk
en stages voorzien.
Na afloop van de kursus kan men,
het getuigschrift natuurgids halen.
De kursus richt zich tot onderwijzend personeel, jeugdleiders, vormingswerkers, leden van natuurhistorische verenigingen en organlzatles voor soclaal-kultureel
werk en ten slotte tot alle belangstellenden (minimum 17 jaar).
De kursus gaat door telkens op
zaterdag en loopt van januari '80
tot oktober '80 (met onderbreking
tijdens de vakantieperiodes). De
excursies gaan door op zaterdag
of zondag.
Het Inschrijvingsgeld bedraagt
2.000 fr., alles Inbegrepen (nota's,
excursies, enz.) en kan gestort
worden op rekeningnummer 4129049161-12 van het C.V.N,, 2600
Berchem.

* In de Europese lucht, die wij
dagelijks inademen hangt 100
miljoen ton zwavelkoolstofgassen. De streken die het meeste
te lijden hebben van deze onzichtbare wolken zijn niet de
grootste vervuilers. Het is de
zware industrie, die met haar
ruwe brandstof de zwavelkoolstof de lucht inblaast waar zij duizenden kilometers verder, na
verscheidene grenzen te hebben
gepasseerd, in de vorm van zure
neerslag op de aarde terechtkomt. Deze overlast van zwavel
of van andere gassen moet dus
internationaal worden bestreden.
O p 14 november 11. is in Geneve
de basis gelegd voor een samenwerking tussen Oost- en WestEuropa en Noord-Amerika. 35
landen hebben de konventie betreffende de grensoverschrijdende vervuiling van de atmosfeer
ondertekend.
• In de periode 1955 tot 1973
zijn de voedingsgewoonten van
de Europeaan sterk veranderd:
hij eet rijker (11 % meer kalorieën) en vetter Cde kalorieën uit
vetten zijn gestegen van 33 %
tot 42 % ) , en verorbert 30 %
meer cholesterol. Bestaat er een
verband tussen deze wijziging
van de menukaart en de toename van de hart- en vaatziekten?
Een groep wetenschappelijke
deskundigen heeft, op initiatief
van de Europese Kommissie, een
overzicht gegeven van de aanwezige kennis op dit gebied.
Konkluderend oordeelt de groep
dat:
— de konsument beter moet
worden voorgelicht en wel door
middel van etiketten die de inhoud en samenstelling van vetten aangeven;
— de reklame voor bepaalde
voedingsmiddelen moet worden
bestreden. Het betreft hier de
misleidende beweringen dat een
bepaald produkt goed is voor de
gezondheid;
— het onderzoek moet worden
voortgezet over een mogelijk
verband tussen voedingswijze
en hartziekten.
• Met Nieuwjaar start de Koning Boudewijn Stichting een
nieuw projekt «plattelandsbeleid». Uitgangspunt voor dit nieuw e programma is de sterke selektieve emigratie op het platteland: jongeren met een opleiding
verlaten willens nillens hun omgeving. Het projekt beoogt een vijfjarig experiment op te zetten
waarbij op een aan het platteland
aangepaste wijze nieuwe beroepen worden uitgebouwd in de
dorpen. Deze beroepen kunnen
zowel binnen de overheidsbevoegdheid vallen als in een partikuliere opzet. Het programma
w e r d inhoudelijk voorbereid door
een werkgroep in West-Vlaanderen. De opdracht zelf wordt toevertrouwd aan het O p b o u w w e r k
Heuvelland te Kemmel.
Opbouwwerk
Heuvelland,
Streekhuis Malegijs, 8948 Kemmel.
* De W e r k g r o e p Natuur en
Leefmilieu te Westouter zet zich
voor de derde maal in om bomen
te knotten. Iedereen mag meehelpen. Z e kappen bomen die
een achterstallige onderhoudsbeurt nodig hebben: wilgen, po-

pulieren, essen enz. Eventueel
worden ook zieke bomen opgeruimd, zoals diegene die door de
besmettelijke olmenziekte zijn
aangetast. Dit jaar kappen ze op
de grens van Dranouter en
Nieuwkerke. Daarom is er volgende zaterdagen verzamelen
geblazen, telkens om 9 u., bij de
kerk te Dranouter: 15, 22 en 29
december 1979 en 5,12 en 19 januari 1980. Iedereen neemt zelf
kap- en/of zaaggerief mee. De
werkgroep zelf beschikt over
een 7-tal boogzagen.
Werkgroep Natuur en Leefmilieu,
p.a. Begoniapark 27, Westouter.
* De bevolking van Tessenderlo heeft uit de kranten vernomen
dat P. Akkermans, staatssekretaris voor Vlaamse Streekekonomie, zijn best doet om voor Phillips Petroleum een extra-staatssteun van 50 miljoen frank los te
peuteren.

BETtR LEEFMILIEU TESSENDERLO

Met de bedoeling om een bijkomende staatstoelage vast te krijgen diende Phillips Petroleum
een nieuw investeringsdossier in
ten bedrage van 307 miljoen
frank, te weten 240 miljoen frank
voor milieu-investeringen en 67
miljoen frank voor aanloopkosten.
Van bij de aanvang van het dossier Phillips Petroleum w e r d zowel door het bedrijf zelf als door
de verschillende overheidsinstanties volgehouden dat Phillips
Petroleum het milieu in Tessenderlo niet zou belasten. Toch beweert het bedrijf nij dat een extra-investering van 240 miljoen
frank noodzakelijk is om te voldoen
aan
de
opgelegde
uitbatingsnormen inzake milieu.
Beter Leefmilieu Tessenderio
blijft dus beweren dat Phillips Petroleum een milieu-verontreinigende fabriek wordt.
* Ondanks de onwaarschijnlijk
hoog lijkende investeringssom
van 240 miljoen frank, zijn de
Looienaars helemaal niet gerustgesteld, omdat de opgelegde exploitatievoorwaarden
ronduit
zwak zijn.
Ook voor de kosten van personeelsopleiding, reizen, advertenties, enz... geraamd op 67 miljoen
frank, durft Phillips Petroleum
staatssubsidies te vragen.
Nochtans was één van de belangrijkste argumenten om naar
Tessenderio te komen de beschikbaarheid van
geschoold
personeel. Het voornaamste deel
van de advertentiekosten ging
naar misleidende reklame om
hun milieubelastend bedrijf haast
als een «weldaad voor de mensheid» voor te stellen.
Als op basis van dit soort knettergekke
kostenramingen
de
overheid zou besluiten bijkomende subsidies toe te kennen, dan
Is nogmaals bewezen dat België
een land is waar alles kan.

Voor meer inlichtingen: C.V.N., Ommeganckstraat 26. 2000 Antwerpen (03131.84.81).
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H o e afgrijselijk het ons ook in
het gelaat wordt geslingerd,
stilaan geraken wij er g e w e n d
aan dat het doorgaans rustige
weekeindnieuws
gestoord
wordt door de melding van
z w a r e verkeersongevallen op
onze wegen.
M e t de nodige ach's en hoe
wreed! wanneer m e e g e d e e l d
wordt hoeveel jonge mensen
er dit keer gekwetst of gedood w e r d e n laten wij dit afschuwelijke nieuws aan ons
voorbijgaan.
M i d d e n van verleden jaar titelde
een
Vlaamse
krant
Jeugd sterft tijdens het weekeind, d a a r m e e de grote groep
van jonge mensen b e d o e l e n d
die tijdens
het
weekeind
langs onze w e g e n sterft.
Verenigingen — officiële en
andere — gingen deze pijnlijke voorvallen op een rijtje
zetten, alle g e g e v e n s ontleden, tekenden grafieken, stelden vast en p r o b e e r d e n met
allerlei middelen deze z w a r t e
kurve om te buigen. Er verschenen langs de w e g e n niet
mis te verstane affiches met
keiharde slogans. De
laatste
dans op zaterdagavond
en
Nooit rij ik nog als een gek
met de wagen om d e z e t w e e
maar te noemen.
W i j hebben echter niet de indruk dat al deze lovenswaardige pogingen de zaken fundamenteel hebben v e r a n d e r d ,
want nog steeds blijft het
doorgaans
rustige
weekeindnieuws g e s t o o r d
door
zware ongevallen waarbij jonge mensen...

Wij blijven
het onveiligste land
Door ergernis gegrepen hebben
heel wat mensen zich aan het cijferen gezet en uit de gegevens
over verkeer en ongevallen, druktepieken getekend.
Druktepieken
Naargelang de tijd van het jaar
(seizoenen met goed of slecht
weer), van de week (weekeind),
van de dag (spitsuren) kan een onderscheid gemaakt worden en
worden de kansen op ongevallen
gemeten en verklaard.
De seizoenpieken vallen voornamelijk samen met de gote vakantie-uit- en terugtocht, of met andere toeristisch zeer drukke periodes zoals de start van de paasvakantie of bepaalde verlengde
weekeinden.
Ook sommige weersomstandigheden zoals regen, mist, sneeuw of ijzel hebben een nadelige weerslag
op de verkeersveiligheid.
Dit alles brengt mede dat in 1976
op amper twintig
piekdagen
(waaronder vijftien weekenddagen) meer dan 8 % van alle
verkeersongevallen met lichamelijk letsel plaatsvonden.

De weekpieken
situeren zich
vooral tijdens de weekends (vrijdag, zaterdag en zondag). Tijdens
die dagen is het verkeer, voornamelijk bij mooi weer, immers zeer
druk door de massale uittocht
naar zee of andere toeristische
oorden. Het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers ligt respektievelijk gemiddeld 17 % en 30 %
hoger dan op een gemiddelde
werkdag (gedeeltelijk kan dat ook
te wijten zijn aan het groter aantal
minder ervaren bestuurders die tijdens de weekends op de weg komen of aan het feit dat de bestuurders bij hun weekenduitstappen
terechtkomen in een niet vertrouwde rijomgeving).
De dagpieken ontstaan door de
verplaatsing tussen woon- en
werkplaats op vaste uren van de
dag. Meer dan 34 % van alle
dagelijks verkeer speelt zich af op
deze spitsuren, die zich tijdens
een weekdag tussen 7 en 9 uur 's
morgens en 16 uur en 18 uur 's
avonds situeren. "Rjdens deze periodes gebeuren dan ook nagenoeg een derde van alle verkeersongevallen.

De verkeersdrukte is echter niet
de enige bepalende faktor. De
ernstige ongevallen gebeuren tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, en de nacht van zaterdag
op zondag tussen 23 uur en 3 uur,
ondanks het feit dat het verkeer
tijdens die periode helemaal niet
druk Is. Rekening houdende met
de verschillen In verkeersintensiteit, ligt het ernstig-ongevallenrislco tijdens deze nachtelijke
weekenduren circa vijftien maal
hoger dan op een werkdag tussen 10 en 12 uur.
Nachtelijke ongevallen zijn doorgaans ernstiger daar sneller
wordt gereden bij een nochtans
kleinere zichtbaarheid. Het aantal doden per honderd ongevallen is dan ook driemaal hoger
dan overdag. Daarbij komt nog
de vermoeidheid der bestuurders, waarvan velen min of meer
onder invloed zijn van drank. Het
aantal ongevallen waarbij klaarblijkelijke dronkenschap wordt
vastgesteld, is tijdens de nacht
van zaterdag op zondag meer
dan dubbel zo hoog als gemiddeld (5,8 o/o tegenover 2,3 Vo).

volgende jaren zullen worden geregeld. Volgens een steekproef
van de Beroepsvereniging der
Verzekeringsondernemingen vertegenwoordigen de vergoedingen
voor loonverlies ingevolge tijdelijke of definitieve werkonbekwaamheid, samen met de vergoedingen
voor morele en estetische schade
circa 47 % van de totale schadelast. 36 % van de schadelast gaat
naar uitkeringen voor materiële
schade en 12 % naar medische
kosten. De resterende 5 % hebben betrekking op gerechte- en
expertisekosten.
De gemiddelde schadelast per
schadegeval bedroeg in 1977
26.000 fr. De schade-uitkenngen,
die worden vastgesteld door een
minnelijke schikking met de verzekeringsmaatschappij, of door een
arrest van de rechtbank, variëren
natuurlijk zeer sterk naargelang
van het ongeval.
Voglende bedragen geven een
idee van de orde van grootte van
de momenteel gangbare schadevergoedingen. Z o schommelt de
morele vergoeding bij overlijden
van echtgenoten rond 150.000 fr.
terwijl de gezamenlijke (matenële
plus morele) vergoeding voor permanente invaliditeit gemiddeld ongeveer 20.000 fr. per punt invaliditeit bedraagt. De vergoeding voor
loonverlies wordt bepaald op basis van het gekapitalizeerd gederfde loon, dat naargelang van het
geval bruto, netto of forfaitair kan
worden vastgesteld.

Wat kost dat?

De schadelast van 22,7 miljard fr. \
bevat alleen de schadeloosstelling
van derden bij ongevallen waarvoor de verzekeringsnemer burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld.
De eigen schade wordt bij verplichte aansprakelijkheidsverzekering met vergoed. Aangenomen
wordt dat die gemiddeld circa de
helft bedraagt van het totale verlies (eigen schade plus schade aan
derden).

Voor de ongevallen in 1977 genoteerd bedroeg de gezamenlijke
schadelast voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
van
voertuigen nagenoeg 22,7 miljard
frank. Deze som bevat naast de
schade-uitkeringen die plaatsvonden in 1977, de schadereserve per
einde 1977 voor de ongevallen die
in dat jaar zijn voorgevallen maar
slechts in de loop van de daarop-

Uiteindelijk mag worden aangenomen dat de werkelijke schade van
de verkeersslachtoffers
zeker
dubbel zo hoog is als de schadeuitkeringen die door de verzekeringsmaatschappijen, in het raam
van de verplichte verzekering
voor burgerlijke aansprakelijkheid
worden verricht, dus 45,4 miljard
fr. of ongeveer 1,6 % van het Bruto Nationaal Produktl

Wie zijn de doden
van de laatste dans?
In deze vloed van nachtelijke ongevallen is hel vooral de jeugd
die getroffen wordt. Ir. Dieleman
diensthoofd van het Studiefonds
voor Veilig Wegverkeer ontleedde de ongevallencijfers.
Van de 200.000 nieuwe rijbewijzen gaan er zo'n 75 % naar bestuurders tussen de 18 en 26
jaar. Deze nieuwelingen worden
tijdens hun eerste rijjaar bij 7.000
ongevallen met lichamelijk letsel
betrokken.
Onbekwaamheid,
slecht onderhouden wagen, invloed van drank en drugs zijn de
grote oorzaken van de ongevallen.
Wie zijn de slachtoffers? Volgens de gegevens van Ir. Dieleman:
Bromfietsers (16-18-jarlgen):
slechts 5 o/o van de bevolking
maar 44 °/o van de slachtoffers
(voor 84 o/o mannen).
Moto's (18-22-jarlgen): praktisch geen vrouwen, deze be-
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stuurders maken slechts 8 %
van de mannelijke bevolking uit
maar tellen 58 % van alle motorslachtoffers In hun rangen.
Bestuurders auto's (18-24-jarlgen); goed voor 11 "/o van de
bevolking en 31 Vo van alle
slachtoffers, in 86 °/o der gevallen zijn dat mannen.
Passagiers auto's (16-23-jarigen): 13 "/o van de bevolking
maar 32 °/o van alle slachtoffers
(voor 47 °/o vrouwen).
Deze cijfers worden pijnlijker
wanneer men ze uitsplitst wat de
weekends betreft.
In 1976 waren 46 Vo van alle doden en zwaargewonden 18-24-jarigen. Tijdens het gewone weekverkeer daalde dit cijfer tot
25 o/o...
Deze hoge cijfers zijn ook In alle
geïndustrializeerde landen terug
te vinden, maar dat is natuurlijk
geen ekskuus!
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W a t doen d a a r t e g e n ?
Is tegen deze berg van miserie
kruid gewassen"?
Sommigen beweren dat dit de tol
is die moet betaald worden aan de
vooruitgang. Anderen
houden
staande dat deze zwarte curve
om te buigen is Remedies die ons
zieke verkeer weer kerngezond
zullen maken lijken ons met voorhanden Er kan echter heel wat gedaan worden zodat de grens van
het onvermijdelijke verder opschuift
De veiligheid van de wagens, motoren en fietsen kan sterk verbeterd worden Bij een gratis kontrole (1977) waren amper 20 % van
de gekontroleerde wagens technisch klaar
De wegeninfrastruktuur
laat veel
te wensen over Vooral voetgangers en fietsers worden al te stiefmoederlijk behandeld Kinderen
en bejaarden zijn de meest kwets-

N

bare groepen, in hun rangen vallen
de meeste slachtoffers
De opleiding van de weggebruiker
mag nooit onderbroken worden
Bestendige bewustmakingsakties
langs de media moeten mekaar
opvolgen, de herhaling lijkt ook
hier de beste school.
Voortdurende kontrole want de
ervaring leert dat na zekere tijd,
voorschriften automatisch minder
streng worden nageleefd indien er
geen voldoende toezicht is vanwege de ordediensten Een oordeelkundig toezicht, gekoppeld
aan de nodige sancties, moet de
weggebruikers het respekt bijbrengen voor de verkeersvoorschriften
Vaak schiet de
overheid te kort en kwam vanwege aktiegroepen en enkelingen
verzet en animatie. Mede dank zij
hen wordt de overheid er voortdurend aan hennnerd dat veiligheid
op de weg een waarborg voor een
gelukkig leven kan zijn.

Gebrek aan
deskundigheid
• Verkeersbeleid herzien.
In 1971 verongelukte In Nederland
• Duidelijke verkeerssignalisatie.
de jongste dochter van een jour• Aanpassing van de wegen.
nalist van «De Tijd». Een jaar later
• Veiligheid van de voertuigen.
werd opnieuw een kind van hem
Willy Haegeman: «Het drama in
aangereden.
ons land is dat steeds vrijwilligersToen was voor hem de maat vol,
groepen de overheid moeten wijzijn artikelenreeks «Stop de Verzen op taken die enkel en alleen
keersmoorden» waren het begin
tot het werk en de
bevoegdheid
van een massale volksaktie die in
van die overheid
behoren!
Nederland tot de grondige bestuNee, wij zijn geen
herrieschopdering van het onveilig verkeerspers, geen groene jongens, geen
gebeuren heeft geleid.
utopisten Onze vizies en voorstelSindsdien hebben de nuchtere 01len zijn reëel, financieel haalbaar
landers ook deze zaak op fatsoenen noodzakelijkerwijze,
onmiddellijke Wijze benaderd met alle posilijk aan te vatten.
tieve gevolgen vandien. (Er zijn de
Onze hele gemeenschap,
maar
helft minder verkeersslachtoffers
vooral de zwakken in het verkeer,
dan bij ons!)
kinderen,
bejaarden,
fietsers,
Bij ons IS het echter vechten tegen
bromfietsers, en wij allen, moeten
de bierkaai. Wij zouden oneerlijk
worden
beschermd
tegen
de
zijn sommige initiatieven van overagressieven in het verkeer Onze
heidsdiensten ten bate van de veraktie gaat zeker met tegen het aukeersveiligheid onvermeld te laten.
togebruik. Ook wij gebruiken
de
Bekwame mensen, zoals verauto om ons te verplaatsen. Autokeersspecialist Poté, verdienen
rijden is een massaal, sociaal gealle lof, hun pogen wordt echter
beuren dat niet meer is weg te
maar pover bekroond.
denken uit onze samenleving.
Hoé erg het bij ons wel gesteld is
Auto's reiken handen, auto's brenmet de deskundigheid lezen w e
gen de mensen bij mekaar skanbij Mare Tanghe
deert de reklame. En dit is zo.
Mare Tanghe:
«VerkeersdeskunMaar auto's doodden ook meer
digen kunnen in België nergens
dan er reeds mensen stierven in
gevormd worden,
verkeersdocenoorlogen! Overal waar de mens
ten evenmin, de enkele deskundimoet wijken voor of in gevaar
gen die, dankzij jarenlange ervakomt door de auto is het autorijring en zelfstudie, echt deskundig
den a-sociaal!
zijn geworden, worden niet geraadpleegd
als er
beslissingen
Elke dag dat de overheid talmt om
moeten genomen
worden.
Wél
in aktie te treden en konkreet te
worden er kursussen en studies
gaan werken aan de verkeersongewijd aan het autoverkeer
Maar • veiligheid, blijft zij
rechtstreeks
de zwakke en langzame verkeersverantwoordelijk
voor elke verdeelnemers komen in studies en
keersdode, verminkte, voor al het
studiedagen niet aan hun trekken.
psychische en morele leed...».
Ze worden niet
doodgezwegen,
Dit is een zware aanklacht die niet
doch enkel behandeld als een te
ongegrond is
verwaarlozen
minderheid.
AmaMet haar pakket dat zo 'n 30.000
teurisme viert hoogtij op alle nihandtekeningen bevatte trok moeveaus. Wie bijvoorbeeld in een geder Joly naar de koning, daarmee
meente verantwoordelijk
is voor
eiste zij dat het njbewijs van een
verkeerstechniek,
heeft daarover
dronken autorijder definitief zou
nergens
een kursus
gevolgd,
ingetrokken worden (haar zoon
meestal zelfs niet eens een boek
kwam om het leven bij een verof een tijdschrift gelezen».
keersongeval). Maar het is zeer de
O p 18 oktober maakten wij melvraag of de hogere overheid oor
ding van de aktie «Stop de verheeft voor dergelijke massale prokeersmoorden» van Willy Haegetesten van het volk.
man uit Marke-Kortrijk.
Drieduizend brieven met aanmoedigingen vergezelden hem toen hij
jijn bundel over de verkeersonveiMare Tanghe (1942) heeft zich sinds 1966
igheid aan de kabinetschef van
gespeclalizeerd in de problematiek rond
<oning Boudewijn ging overhandijeugd en verkeer. Hij is stichter-voorzitter
gen.
van het Verkeerspedagogisch Instituut en

Bronnen

In 't kort de beoogde doelen van
Willy Haegeman:
• Scherpere kontrole op de
overdreven snelheid.
• Geen «open vizier»-taktiek bij
de kontrole.
• Verkeersonderricht
in
de
scholen.
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beschikt over de grootste private verkeersbiblioteek in Europa. Zijn dagelijkse bezigheid is het bevorderen van de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren, vooral via
de verkersedukatie W e r k g r o e p «Jeugd en
Verkeer», Spinnestraat 29, Roeselare t 0 5 1 21.0417), Willy Hageman, Bergstraat 58,
8510 Marke-Kortrijk (056-41.41.84), Werkgroep " S t o p de Verkeersmoorden»
Bron Weekberichten Kredietbank, O p z i c h tersstraat 4 1 , 1020 Brussel

Hoe hard
mag een waarschuwing zijn?
Tot einde december hangt
langs heel wat wegen de Via
Secura-affiche Nooit rij ik
nog als een gek met de wagen. Zij vervangt de afficheDe laatste dans op zaterdagavond.
Beide affichen (door een
reklamebureau ontworpen)
werden door een groep jongeren uit een reeks van acht
gekozen. Terwijl iederen het
eens was met de laatste
dans-affiche is er tegen de
rolstoelslogan heel wat protest gekomen van het bestuur van een mindervatiden
sportklub. De affiche was
nochtans aan een honderdtal minder-validen vooraf
getoond.
Een paar jaar terug verscheen een soortgelijke affiche langs de Duitse wegen
met een slogan die — als
ons geheugen wat meewil
—• als volgt luidde: Zorg dat
je geen
tweederangsburger
wordt...
Toegegeven dat deze slogan voor heel wat mindervaliden zeer kwetsend moet
zijn. De polemiek rond de
slogan was zeer emotioneel.
Zo 'n kleine 400 rolstoelaffi-

ches werden uitgaplakt, ze
staan vooral langs de autostrades en langs de E3.
Het bezwaar van de klub
gold vooral alsof alle jonge
lui in een rolstoel zich als
een gek op de weg hebben
gedragen.
Via Secure meent echter dat
een affichecampagne vooor
meer veiligheid slechts dan
efficiënt is wanneer ze gezien wordt. Zonder met zekerheid te kunnen becijferen
wat de invloed van zo 'n
campagne op de weggebruikers is meent Via Secure

toch te weten dat bv. haar
aktie voor het dragen van de
veiligheidsgordel een groot
effekt heeft gehad.
Het is niet de eerste keer
dat een Via Secura-affiche
wind tegen krijgt. De harde
affiche Je vergeet nooit dat
je een kind overreden hebt
kreeg het te verduren van
een vereniging van ouders
van wie kinderen verkeersslachtoffers waren. Wie zal
vertellen hoe «hard» een
waarschuwing mag zijn.
De duizend voor wie het de
laatste dans was zeker niet..

nooit rij ilc nog als een gele;i
met de wagen

WIJ 11/

«Zijn ze nu kompleet gek geworden, daar op de redaktie? Nu
geven zij al een tv-week van acht dagen!», horen wij jullie uitroepen, beste lezer. Acht dagen geven wij. Edoch gek zijn wij
(nog) niet. Naar aanleiding van o.a. een lezersbrief brengen wij
vanaf volgende week de tv-programma's van vrijdag tot en met
donderdag. Om die wijziging op te vangen publiceren wij in
deze «Wij» ook donderdag 20 december. In de volgende «Wij»
start onze tv-week vrijdag 21 december en zal gaan tot en met
donderdag 27 december. Dus gooi vanaf deze week deze tv-pagina pas weg na donderdag!

De grabbelton
^ ^
^PV
^ L /

Donderdag. — Rondomons (BRT 1), een reeks informatieve programma's voor jongeren, is gevuld met een dokumentaire over jonge meisjes in Peru die uit noodzaak
naar de stad trekken om er als dienstmeisje te werken
Als ongeletterde en onervaren plattelandsmeisjes worden zij er
aan hun lot overgelaten In Standpunten heeft ditmaal de V U vnj
scherm Kijken dus O p BRT 2 wordt voetbal gespeeld de Olympische ploegen België —Spanje dn Waterschei) O p RTBF 1 zit in
het verbruikersmagazine Autant savoir een dokumentaire over
een Braziliaans experiment voor energiebesparing alkoholbrandstof uit suikernet voor auto's O p Ned 1 in NOS-Tribune: een
open diskussie met betrokkenen, deskundigen en publiek over de
Vernieuwing van kernwapens in Nato-verband. Een heet onderwerp dat de BRT nogal koud laat op Ned 2 start de eerste aflevenng van de 4-delige spannende thnller Op dood spoor, die
speelt in spionagemiddens
^^1
^^Ê
^ ^ ^

Vrijdag. — BRT 1 de politiefilm De linke bende (Le Casse) van Henn Verneuil (1971), met Jean-Paul Belmondo
en Omar Shariff, met muziek van Ennio Morricone is het
bekijken (en beluisteren) waard (ook op TF 1, maandag)
Op Ned 1 begint de Vara met Tele-Arena, een nieuw diskussieprogramma («geleend» van Zwitserland) Een groep speelt enkele
scènes rond één onderwerp Nadien diskussieert een aantal personen over het in de scènes behandelde onderwerp (vandaag
Trouw en ontrouw).

«

Zaterdag. — BRT 1 brengt de eerste aflevenng van de
Amerikaanse politiereeks Sloane (A man called Sloane)
een zoveelste produkt in de reeks «breien met dezelfde
wol» Met Robert Conrad in de rol van Sloane, een handige James Bond-achtige geheime agent In het jongerenmagazine
Generation 80 (RTBF) zitten o a een reportage over motorrijders
en een optreden van The Kids. Generation 80 wordt gevolgd door
het muzikale jongerenprogramma Follies, waann Peter Hammill
en Fischer Z Ook nog op RTBF een waarachtige westernfilm
True Grit van Henry Hathaway (1969), met John Wayne De nieuwe reeks dolkomische situaties van Bas en Adriaan (Ned 1),
oogst groot sukses bij de kinderen En Simon van Collems filmrubnek Simonskoop is gewijd aan de nieuwe Nederlandse film van
Bert Haanstra «Een pak slaag» O p Ned 2 toont de Zwitserse fenomenale pantomimegroep Mummenschanz
^ ^
^ 1
%.^

Zondag. — O p BRT Brussel is een vreemde stad. Een literaire wandeling door onze hoofdstad C ) Nederland zit
volop in de kerstsfeer O p dat vlak dus keus in overvloed
O p Ned 1 wordt in het gastprogramma Sprekershoek
aandacht besteed aan hemofilie, de zgn bloederziekte Wie van
Britse humor houdt kan terecht bij Monly Pythons Flying Circus.
Te gek (ook Ned 2) Op Z D F wordt aandacht besteed aan kindermishandeling, gevolgd door een film van Charlie Chaplin
(1956 - z w / w ) A king in New York, over de jacht op kommunisten in die jaren, waarvan Chaplin zelf het slachtoffer is geweest

' ^ ^
^ ^
^ L ^

Maandag. — Ned 1 na de westernfilm Warlock (van
Edward Dmytryk - 1959) met Henry Fonda en Anthony
Ouinn brengt Tros in de degelijke Amenkaanse reeks medische dokumentaires Over leven informatie en boeiende
en unieke filmopnamen over de zwangerschap

^ ^
^^9
^ ^ J

Dinsdag. — In Place Sainte Catherine (BRT 1) brengt
auteur Roger van Ransbeek een stukje sociaal engagement, gesitueerd in een Brusselse volkswijk Hierna, in
Kijk mensen, volgt een diskussie over inentingen, m m v
deskundigen Wie vorige week op Ned de film Verkrachting, een
realiteitsgetrouw verslag van een proces over de verkrachting
van een meisje in Italië, met heeft gezien, kan alsnog terecht op
BRT 2 in de reeks Drie Sterren ( z w / w )
^ ^
^ H
^ L /

Woensdag. - Voetbal (BRT 1 en RTBF 2) Schotland —België (de wedstrijd die wegens de dichte mist uitgesteld werd) O p BRT 1 in Jonger dan je denkt gaat
het (eindelijk!) over trouwen en hertrouwen op njpere
leeftijd Na het Voetbal komt Inspraak '79: een reportage over alternatieve dienstplicht Na de Zweedse politiefilm De verschrikkelijke man uit Saffie (BRT 2) volgt een debat over politie- en
njkswachtopleiding O p RTBF 2 wordt de uitgestelde Panóramareporage over Wallonië uitgezonden dn Actualits de Flandre).
Ned 1 brengt in Kinderen, in het jaar van het kind, een reportage over problemen rond kinderen, gevolgd door Artsenij, een medisch-informatieve rubriek waarin dr Aart C Gisolf op begrijpelijke wijze medische problemen behandelt En op Ned 2 komt in
Info special een onthullende dokumentaire over een Israëlisch
waagstuk de diefstal van een gezonken olieplatform in de wateren rond het Arabische schiereiland Olie Bonanza in het Midden
Oosten.
^ ^
^Ê^
^LJ

Donderdag (20 dec.) — Het past eens de aandacht te
vestigen op Panorama, een aktualiteitenrubnek van de
BRT-ploeg «Nieuwsdienst», een magazine dat vaak het
bekijken waard is Ned 1 brengt een onvervalste avonturenfilm De Zwarte Tulp van Chnstian Jaque, met Alain Delon en
Virna Lisi Wie, zoals Louis Neefs, houdt van Martines kan kennis
maken met de stielkennis van Martine Bijl, een rasechte zangeres
en showvrouw Met presence Tevergeefs zoeken wij onder haar
gasten naar Louis Die ondankbare Ollanders' (Martine, Ned 2)
GHH
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van hiernaast (fj — .
koncert — 21 17 Mur
(pantomime) — 21 55
nieuws — 22 25 Met \
ten rade (f) - 2315
— 2350 Nieuwsi — 2
Sport

Donderdag
13 D E C E M B E R !
BRT 1

LUX.

1800 Wattoo-Wattoo (f) - 1805
Rondomons (reportage) — 1830
Dick Turpin (f) — 1835 Laurel en
Hardy - 1917 Standpunten (VU)
- 19 45 Nieuws - 2010 Mork en
Mindy (f) — 2035 Panorama 21 25 De verovenng van het Westen (f) - 2255 Nieuws

1900 Nieuws - 193(
des hommes (reportac
L'espion au chapeau v
21 30 Filmnieuws. - 2'.
derniere a Marienbad

RTB

BRT 2
2040 De boeren (f)
miere

1930 Nieuws - 19E
extraordinaire — 202
lars pour un sheriff (v
22 20 Julos Beaucarne
Nieuws

21 40 Pre-

NED. 1
1855 Nieuws - 1859 Alleen op
de wereld Cf) - 1925 Wat mag
IS niet leuk (reportage) — 2025
Jonge mensen op het koncertpodium — 21 20 Benny Neyman
zingt — 21 37 Nieuws - 21 55
Den Haag vandaag - 22 20 NOStribune — 2310 Panoramiek —
2335 Nieuws

NED. 2
18 55 Nieuws - 1859 De Hulk (f)
- 2000 Nieuws - 2027 Dubbelspel - 21 30 Op dood spoor (fJ
- 2220 Aktua-TV - 2310 Soap
CfJ - 2340 Nieuws

LUX.
1900 Nieuws — 19 30 Le menteur
(spel) — 1945 Entre chiens et
chats — 19 55 Aujourd'hui en bref
— 2000 Operation trafics (fJ —
21 00 Le destin fabuleux de Desiree Clary (film)

ARD 1
— De linke bende, vlotte
maar mager
geïnspireerde
politiefilm waarin een sportieve zware jongen het opneemt
tegen een korrupte politieinspekteur.
Vrijdag 14 december om
2 0 u . 15 op BRT 1 en maandag 17 december om 20 u. 30
op F 1.

pito (f) - 2000 Les jeux de
20 heures (spel) - 2030 Police
Python 357 (triller)

RTB 2
19 55 Euro-gala (liefdadigheidsshow) - 21 25 Jephte - 2205
Nieuws

ARD 1
17 50 Nieuws — 1815 Eine Amerikanische Familie (f) — 1915 Regionaal magazine — 20 00 Nieuws
— 2015 Die Fernseh-Diskussion
- 21 00 Musikladen - 2200 Ratselbox — 22 30 Tagesthemen —
23 00 Uberflug (dok) 005
Nieuws

ZDF
19 00 Nieuws - 19 30 Der grosse
Preis (spel) — 2050 Aktion Sorgenkind — 21 00 Heute-Journal
- 21 20 Nieuws uit Oost- en WestDuitsland — 2205 Ein schabiges
Begrabnis (tv-spel)
— 2330
Nieuws

D. 3
1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Big Boy, jezt wirst
du ein Mann (film) - 2220 Kino
'79 - 2305 Nieuws

TF 1
19 20 Gewestelijke aktualiteilen —
19 44 Les inconnus de 19 h 45
(spel) - 2000 Nieuws - 2035
Mon ami Gaylord (f) - 21 23 Aktualiteitenmagazine — 2230 J J
Servan Schreiber ontvangt Susan
Sontag — 2328 Nieuws

A 2
1830 Nieuws - 1850 Des chiffres et des lettres (spel) — 19 20
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45
Politieke partijen — 20 00 Nieuws
— 2035 üne femme dans la ville
(tv-spel) — 2205 Premiere —
22 35 Une ville ressuscitee Pompei - 2300 Nieuws

FR. 3
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal
programma — 19 55 Bucky et Pe-

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Auslandsjournal — 2015 Maigret (f) —
21 51 Ein himmlisches Vergnugen
(film) - 2200 Heute-Journal 2305 Der Tag der Eule (film) —
050 Nieuws

D. 3
1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2100 Momente —
21 15 Thomas Bernhard (portret)
- 2200 Anna (f) - 2230 Gott
und die Welt - 2300 Nieuws

TF 1

RTB 1
19 55 Autant-savoir (reportage) —
2015 Dans la chaleur de la nuit
(film) — 2200 Le carrousel aux
images — 2245 Nieuws

ncht uit Bonn — 2300 WK-skien
— 2325 Sonderdezernat K 1 (f)
— 025 Nieuws

BRT 1
18 00 De zoon van de Sahara (fJ
— 1815 Klein, klem kleutertje —
1830 Open school - 1930 Dit
leuke land — 1945 Nieuws —
2015 De linke bende (film) —
2200 Geef de stemlozen een
stemi (Marginalen)
2230
Nieuws

BRT 2
2015 Gier en geur van bloemen
(f) - 2040 Is er leven na de 3 0 '
(kabaret) — 21 10 Pnmitieve kunst
(dok) - 2200 Dag aan dag

NED. 1
1855 Nieuws — 1859 Barbapapa
(f) — 1905 Popeye (tekenfilm) —
1910 Laurel en Hardy - 1930
Ombudsman — 2000 Twee voor
twaalf Ckwis) - 2040 Late late
Lien show — 21 37 Nieuws —
21 55 Tele-arena (diskussie) —
23 00 Uitzending Humanistisch
Verbond — 2325 Nieuws

2000 Nieuws - 2035 Une nuit
chez vous, madame (toneel) —
2250 Pleins feux (spektakelnieuws) — 23 35 Cinq jours en
Bourse — 2345 Nieuws

A 2
1830 Nieuws - 1850 Des chiffres et des lettres (spel) — 1910
Quotidiennement vötre — 1920
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45
Top club (show) — 2000 Nieuws
— 2035 Orient-Express (f) —
21 35 Apostrophes
2250
Nieuws — 2257 La rosiere de
Pessac (dok)

FR. 3
1910 Nieuws — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal
programma — 2000 Les jeux de
20 heures (spel) — 20 30 Le nouveau vendredi — 21 30 Un cheval
dans le beton (tv-film) — 2225
Nieuws

1855 Nieuws — 1859 Pommetje
Horlepiep (f) - 19 25 Lassie (f)
- 20 00 Nieuws - 20 27 Geheim
kommando (fJ — 21 20 Minivoetbalshow — 22 10 Hier en nu —
23 00 Het laatste woord (slotmeditatie) - 2310 Nieuws

LUX.
1900 Nieuws — 1929 Le coffrefort (spel) — 19 45 Entre chiens et
chats — 19 55 Aujourd'hui en bref
- 2000 Mannix (f) - 21 00 LEsclave des Amazones (film) —
22 30 Martini-world (spel)

RTB 1
14 30 Schooltelevisie 1930
Nieuws - 1955 Asuivre — 21 20
Belle de jour (film) 23 05
Nieuws

RTB 2
21 05 La legende irlandaise (f) —
2200 Nieuws

ARD
1615 Nieuws - 16 20 Stalin halt
Gencht (dok) — 17 05 Musikbox
- 1750 Nieuws - 1800Jauche
und Levkojen (f) — 1915 Regionaal magazine — 20 00 Nieuws —
2015 Nie wieder New York (film)
- 21 50 Plusminus - 22 30 Be-

ZDF

1900 Nieuws - 1
schneit (jeugdfilm) —
ist Trumpf (koncert)
Nieuws - 2200 D
Sport-Studio - 2315
daadspel) - 00.45 N

D.3

2000 Nieuws - 201
eines Lebenden (TV-fi
Frank Baier (portreO

TF1

20 00 Nieuws - 203C
(show) - 21 30 Colu
2255Tele-Foot1.t- 0>

A2

2000 Nieuws - 20;
tiers (f J - 2205 Coll
2305 Sri Lanka (ref
2345 Nieuws

FR. 3

1910 Nieuws - 192
magazine — 1955Bu(
(fJ - 20 00 Les jeux c
(spel) — 20 30 Le cor
te-Chnsto(dok) - Z
- 2220 Navigatie o|
(reportage)

Zondag

L

Zaterdag

NED. 2

1800 Nieuws - 180!
schau — 19 00 Regioi
ne - 1922 1937-1938
spel (dok) - 2000
2015 Die Kinder (tone
Nieuws — 22 05 Deu
fanger (satire) — 2[
und Ordnung (film)
Nieuws

15 DECEMBER
BRT
1400 Dag aan dag — 1430 SaintLouis Blues (jazzfilm) — 1600
Open School — 1800 WattooWattoo (f) — 1805 Disneyland
(jeugdfilm) — 18 50 Morgen wordt
het beter — 1945 Nieuws —
2010 De Kollega's (f) - 2045
Terloops - 21 30 Sloane (f) 2220 Nieuws

NED.1
1530 Nieuws — 1532 Lawaaipapegaai <kinderprogramma)
—
1545 Sprookjes uit verre landen
— 16 00 Wat je zegt, ben je zelf 1635 Stuif es in - 1725 Schaatsen (Nederland —Noorwegen) —
1800 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1830 Sesamstraat —
1855 Nieuws — 1859 Bassie en
Adriaan (f) - 1925 De Showbizzquiz — 2040 Op dood spoor (f)
— 21 35 Nieuws — 21 55 Tros
sport — 22 10 Een avond Parijs —
2255 Simonskoop

NED. 2
1925 Ontvoering (f) - 2000
Nieuws — 2027 Maqqie en haar

16DECEI

BRT 1

900 Open school mee - 1000 Euch
vanuit Brasschadt —
frontatie (debat). — 1
gehoorgestoorden —
boer en tuinder. — 1
straat (f) - 1525 Va
hert (jeugdfilm) —
Vrije Tijd - 1720 S[
- 17.25 Volleybal
Odolena Voda - 1(
Wattoo(f) - 1835 B
Tekenfilm - 18.45G
de zee Walvissen (d<
Nieuws - ?000 Sf
— 20 30 Een f amiliek
21 20 Brussel is een v
(dok) - 2210 Nieu'

NED. 1

1900 Nieuws - 190
lokomotief (f) - 19
verbitterden (show) siah (Handel) - 202
hjk (kwis) - 21 55 A
- 22 30 Han De Vries
— 2300 Nieuws

NED. 2

1530 Nieuws I- 1
hardop - 1620 De
(kunst) - 17 05 Stud
17 40 Cirkusspel — 1
straat — 1845 Horiz
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laast (fj. - 20.52 Kerst— 21.17 Mummenschanz
me). — 21.55 Achter het
- 22.25 Met voorbedach(f.). - 23.15 Voetbal '80.
Nieuws, - 23.55 Studio

ïuws. — 19.30 Aventures
mes (reportage). — 20.00
au chapeau vert (film). —
nnieuws. — 22.00 L'année
a Marienbad.

Studio Sport II. — 20.15 Sprekershoek. — 20.30 Humanistisch verbond. - 20.35 Nieuws. - 20.40
Politieke rubriek. — 21.25 Monty
Pythons Flying Circus (f). — 22.05
De zonen van de zieke eeuw
(dokJ. - 23.05 Nieuws.

NED. 1

LUX.

18.55 Nieuws. - 18.59 Chariie's
Angels (f.). — 19.47 Kieskeurig. —
2020 Warlock (western). - 21.35
Nieuws. — 22.45 Overleven (dok.),
- 23.30 Nieuvyre.

19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffrefort (spel). — 19.45 Entre chiens et
chats (dok). — 19.55 Nieuws. —
20.00 Kojak (f). - 21.00 Lui, elle, lui
(tv-film).

LUX.

NED. 2

19.00 Nieuws. - 19.02 Télé-Luxembourg hebdo. - 19.30 RTLthéatre. — 20.00 L'homme invisible
(O. - 21.00 Les Loulous (film).

18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor
Snuggles (tekenfilm). — 19.05
AVRO'3 Toppop. — 20.00 Nieuws.
— 20.27 Telebingospelen en laten
spelen. — 21.30 De erfenis van
Aphrodite (f) — 22.20 Televizier
magazine. - 23.05 AVRO Akademie — 23.25 Nieuws.

RTB 1
3UWS. — 19.55 Le jardin
naire. - 20.25 Cent dol• un sheriff (western). —
os Beaucarne (show). —

ÏUWS. - 18.05 Die Sport- 19.00 Regionaal magazi.22 1937-1938: een haardk.). - 20.00 Nieuws. —
i Kinder (toneeO. - 21.45
— 2205 Deutsch für Ansatire) - 23.35 Gesetz
dnung (film). 00.45

19.30 Nieuws. — 19.55 Voulezvous jouer. — 21.15 II me faut un
million. (TV-film). - 22.45 Nieuws.

RTB 1
ARD
17.45 Laterne teutonica (dok.). —
18.30 Nieuws. - 18.33 Die Sportschau. — 19.15 Wir über uns. —
19.20 Weltspiegel. 20.00
Nieuws. — 20.15 Religieuze muziek. - 20.20 Tatort (O. - 21.45
Energie sparen — machen sie mit!
- 21.50 Nieuws. - 21.55 Ein Platz
für gutes essen. (Reportage). —
22.40 Filmmagazine. 23.25
Nieuws.

ZDF
ieuws — 19.30 Eingejeugdfilm). - 20.15 Musik
ipf (koncerO. — 21.55
— 22.00 Das Aktuelle
üdio. - 23.15 Kolibri (misI). — 00.45 Nieuws.

suws. — 20.15 Tagebuch
benden CTV-film). - 21.40
Jier (portret).

suws. — 20.30 Numero un
- 21 30 Columbo (f.). e-Foot 1. — 00.00 Nieuws.

17.00 Nieuws. — 17.02 Die sportreportage. — 18.15 Raumschiff enterprise (f). — 19.00 Nieuws. —
19.10 Bonner Perspektiven. —
19.30 Kindesmishandlung. (Reportage). — 20.15 Charlie Chaplin: ein
König in New York (film). — 22.05
Nieuws. — 22.20 Spielwiese. —
23.10 Nieuws.

D3
19.45 Sport im Westen. - 19.55
Journal 3. - 20.00 Nieuws. 20.15 Das Mittelmeer (reportage).
- 21.00 Booreilanden in de Noordzee (reportage). — 21.45 Ein fest
für einen Tag. (Musical). — 23.15
Tips für Leser.

F1
euws. — 20.35 Les h^ri— 2205Collaroshow. —
i Lanka (reportage). —

18.20 Je m'appelle James Bond.
(Reportage). — 19.25 Les animaux
du monde (dok.). — 20.00 Nieuws.
- 20.35 Le jouet (film). - 22.00
Mozart (portret). — 22.45 Nieuws.

3UWS.

A2
Buws — 19.20 Regionaal
3. - 19 55 Bucky et Pepito
).00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le comte de Mono(dok). - 22.00 Nieuws.
I Navigatie op Antarctica
3e).

20.00 Nieuws. — 20.35 Le retour
du Saint (O. - 21.35 De kontemplatieven. — 22.05 Voir (reportages). — 23.00 Nieuws.

F3
20.30 Brazilië (reportage). - 21.20
Nieuws — 21.30 Renoir (portret).
- 22.00 Filmmagazine. - 22.30
Les rats de cave (film).

ndag
16 DECEMBER

I

Maandag

19.30 Nieuws. — 20.00 Docteur
Folamour (film). - 22.10 Special
Nobel 1979. — 23.00 Nieuws en
weerbericht.

RTB 2
19.55 La Gaume (reportage). —
22.00 Nieuws. — 22.15 Lundisports.

BRT
18.00 Wattoo-Wattoo (f). - 18.05
Heidi (f). - 18.30 Zand, zee en
zegge (dok.). — 19.00 Doe mee. —
19.30 Kijk uit! - 19.45 Nieuws. 20.15 Dubbel Dobbel. - 21.50 Ommekaar
(onthaalgezinnen), —
22.30 Nieuws.
.'s^f/,.;.'<

1
euws — 19.05 Staaltje de
ief (f) - 19.10 Voor de
-den (show). — 19.25 Mesindel) - 20.25 Ja, natuur3). — 21.55 Ander nieuws.
I Han De Vries speelt Bach.
) Nieuws.

18 DECEMBER
BRT 1
18.00 Wattoo-wattoo. - 18.05 Sesamstraat. — 18.30 Open school.
— 19.00 Filopat en Patafil (f.). 19.05 Gastprogramma (het Willemsfonds). — 19.45 Nieuws. —
20.10 Race St.-Catherine. - 21.20
Kijk mensen (Vaccinaties). —
22.10 Jij of wij (kwis). - 22.40
Nieuws.

BRT 2
20.10 Dierenwereld (dokj. - 20.30
De kollega's (fJ. — 21.05 Proces
van een verkrachting (dokJ.

ARD 1

NED 1

20.00 Nieuws. - 20.15 Buddenbrooks (f.). — 21.15 Am ende der
Geduld (dok.). - 22.00 Ball Pompoes. Liederen en chansons. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Der
grosse McGinty (film). - 00.20
Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 Henkie's
droomboom (f.). — 19.30 Het kleine huis (f.). - 20.15 EO-aktief. 20.20 Kersttijd '79 metterdaad. —
20.50 Tijdsein. - 21.35 Nieuws. 21.55 Panoramiek. - 22.25 Carry
Van Bruggen (portret). — 23.00
Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Spass mit
Musik (spel). — 20.15 Gesundheidsmagazin Praxis. — 21.00 Heute-journal. - 21.20 Tadellöser &
Wolff (tv-film). - 23.00 Steckbrief
(spel). - 23.15 Nieuws.

ARD 2
20.00 Nieuws. — 20.15 Kultur in
der Provinz. — 21.00 Momente. —
21.15 Paris gehort uns (film). —
23.30 Nieuws.

TF 1
20.00 Nieuws. — 20.35 Le Casse
(gangsterfilm). — 22.18 Un retour a
la maison natale (dok). — 23.10
Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Duel in de
diepte (fJ. - 20.00 Nieuws. 20.27 Dagboek van een herdershond (fJ. - 21.35 Brandpunt. —
22.10 Hotel op stelten (f.). - 22.40
Een vakbondsman in Mexico (reportage). — 23.25 Adventsoverweging. — 23.40 Nieuws.

±-

13 DECEMBER 1979

BRT 1

15.30 Open school - 16.30 TipTop - 18.15 Wattoo-Wattoo (f) 18.20 Jonger dan je denkt - 18.50
Projekt Ufo (f) — 19.45 Nieuws —
20.15 James Last show - 21.00
Voetbal (Schotland-België)
22.45 Nieuws.

18.00 Wattoo-Wattoo (fJ. - 18.05
Rondomons. — 18.30 Dick Turpin
(f). — 18.55 Spookmuzikanten
(dokJ. - 19.10 Standpunten. —
19.45 Nieuws. - 20.10 Mork en
Mindy (fJ. — 20.35 Panorama. —
21.25 De verovering van het Westen (fJ. — 23.00 Nieuws.

BRT 2

20.10 Sporttribune. - 20.40 De
Boeren (f). - 21.30 Première.

NEP. 1

NED. 1

15.30 Maja de bij (O - 15.55
KRO's wereldcircus — 16.45 De
Boris en Bram show — 18.30 Sesamstraat — 18.55 Nieuws —
18.59 Van Gewest tot Gewest —
20.00 Kinderen in het jaar van het
Kind (reportage) — 21.37 Nieuws
— 21.55 Panoramiek - 22.25 Studio S p o l — 22.50 Buiten staan
(filmportret) — 23.25 Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 Kerstmis
'79 (show). — 19.45 De zwarte tulp
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.20 In
schooltijd (reportage). — 23.15
Nieuws.

NED. 2

•

18.55 Nie iws - 18.59 De Pomp (O
— 1925 henmerk — 20.00 Nieuws
— 20.27 Socutera - 20.32 Countdown (pop) - 21,10 De Piraten (O
— 22.10 Muziekspecial: Chicago
(pop) — 22.25 Olie Bonanza in het
Midden Oosten (dokJ - 23.05
Nieuws.

RTB 1
15.30 eiectronix - 19.30 Nieuws
— 20. O Les belles Vacances (TVfilm) - 21.30 Champ libre - 23.10
Nieuw -.

RTB >•

19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffrefort. — 19.45 Entre chiens et chats
(dokJ — 19.55 Aujourd'hui en bref.
- 20.00 Super Jaimie (f J. - 21.00
Le vol du Phoenix (film).

20.55 \oetbal (Schotland-België)
- 22.C0 Nieuws - 22.15 Actualités de Flandres

RTB 1

ARD \

19.30 Nieuws. — 19.55 Orient-express (f.). — 20.45 Au nom de la lol
(informatie). — 22.30 Nieuws.

20.55 Brazilië (reportage). - 22.00
Nieuws. — 22.15 Le monde dl cinéma.

FR 3

ARD

ZDF

19.10 Nieuws. - 1920 Regionaal
magazine. — 19.55 Bucky et Pepito. — 2025 Les petits papiers de
Noël. — 20.30 Les lettres de mon
moulin (film). — 22.40 Nieuws.

8.45 Schooltelevisie. 16.10
Nieuws. — 19.45 Zwischen Ostsee
und Thüringerwald (dok.). - 20.00
Nieuws. — 20.15 Was bin ich?
(spel). — 21.00 Aktualiteitenrubriek. — 21.45 Die Spezialisten (f).
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Berlijn vijftig jaar geleden: 20-121927 (dok,). - 23.45 Nieuws.

1900 Nieuws — 19.30 Dieroasen
voor Tunesië (dok) - 20.15 ZDF
Magazin — 21.00 Heute-Journal —
21.2j Van der Valk (O - 22.10
Sieh mal an — 2215 Pfarrer Johannes Kuhn antwortet — 22.45 Totentanz (toneel) — 0.40 Nieuws.

— Honderd dollar voor een
sheriff, western waarin een
sheriff in een Indianenreservaat een moordenaar moet
opsporen en zo gekonfronteerd wordt met de hem onbekende indianenwereld.
Zaterdag 15 december om
20U.25 op RTB 1.

RTB 2

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Fahrn ma
euer Gnaden (musical). — 21.00
Heute-journal. — 21.20 De ecologisten (reportage). — 22.00 Tadellöser & Wolff. — 23.35 Nieuws.

D 3
20.00 Nieuws. — 20.15 Landerspiegel (reportage). — 21.00 Momente.
— 21.15 Ich und mein Bruder (f.).
— 21.45 Monitor im Kreuzfeuer. —
22.30 Wanneer* de chef een vrouw
is. - 23.00 Nieuws.

F 1
20.00 Nieuws. — 20.35 Tournoi des
jeunes musiciens. — 21.20 Le feu
dans l'eau (tv-film).
23.18
Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.40 La nativité
(tv-film). - 23.30 Nieuws.

19.10 Nieuws. — 1920 Regionale
programma's. — 20.00 Les petits
papiers de Noèl. — 20.30 Le plus
grand cirque du monde (film). —
2250 Nieuws

BRT 2

20.15 De verschrikkelijke man uit
Saffie (thriller) - 22.00 Debat
(n.a.v. de film).

20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.40 Les contes
modernes (magazine). — 22.50
Teater- en spektakelnieuws. —
23.35 Nieuws.

A 2

20 DECEMBER

BRT 1

LUX

F3

lieuws ' — 15.35 Poëzie
— 1620 De rode salon
— 17 05 Studio Sport I. rkusspel. — 18.30 Sesam- 1 8 4 5 Horizon. - 19.20

19 DECEMBER

9.30 Sesamstrasse 10.50
Schooltelevisie — 16.10 Nieuws —
18.40 1939-1942: Het Koekoeksei
(dok.) — 19.15 Regionaal magazine
- 20.00 Nieuws - 20.15 Komm
wieder. Kleine Sheba (ToneeO —
21.45 Nur nicht Alt werden (Reportage) — 2230 Tagesthemen (tot
23.00).

17 DECEMBER
len school. — 9.30 Doe
10.00 Eucharistieviering
Irasschaat — 11.00 Kon(debat). - 12.00 Nieuws
lestoorden. — 14.30 Voor
tuinder. — 15.00 Sesam). - 1525 Varen, het rode
ugdfilm). - 16.20 Studio
d. — 17.20 Sportuitslagen.
5 Volleybal. Ruisbroek —
I Voda - 18.30 Wattoo(f). — 18.35 Brugje spelen
m. — 18;45 Geheimen van
Walvissen (dok). - 19.45
— 2000 Sportweekend.
) Een familiekroniek (f). —
ussel IS een vreemde stad
- 22.10 Nieuws

Dinsdag

W o e n s d a g I I Donderdag

ARD 3
20.00 Nieuws — 20.15 Mittwochs
in... — 21.45 Dreizack (satire) —
22.00 Energie Sparen — Machen
Sie mit! — 22.05 Weihnachtsurlaub
(film) - 23.30 Nieuws.

LUX.
12.00 La bonne Franquette —
19.00 Entre chiens et chats (dok.)
— 19.55 Aujourd'hui en bref —
20.00 Hit-parade - 21.00 Un beau
Salaud (Western).

FJ
20.00 Josephine ou la Comédie
des Ambitions (f) - 22.00 La Kovantchina (opera) — 00.15 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws - 20.35 TV 2 (show)
- 21.40 Grand Stade - 22.35 Si
prés, si loin, Montbrison ou l'Enfance retrouvée (reportage) — 23.25
Nieuws

FR. 3
19.10 Nieuws - 19.55 Tintin (f) 20 00 Les petits papiers de Noël —
2030 Chisum (western) — 22.15
Nieuws.

NED. 2
18.59 De Tros top 50. - 20.00
Nieuws. — 2027 Martine (show).
- 21.30 Op dood spoor (f.). 22.20 Aktua TV. - 23.10 Soap (il
— 23.40 Nieuws.

LUX.
12.00 La bonne franquette. —
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et
chats (dokJ. — 19.55 Aujourd'hui
en bref. — 20.00 Operation trafics
(f). — 21.00 L'Extravagant Dr. Dolittle (musical).

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Autant-savoir. — 20.15 Un taxi mauve (film).
— 22.10 Le carrousel aux images.
- 22.25 Nieuws.

RTB 2
19.55 De Messias (Handel). 20.35 Nederlands Blazer Ensemble
(MozarO. - 22.00 Nieuws.

ARD 1
2000 Nieuws. - 20.15 Pro und
Contra (debaO. - 21.00 Bio's
Bahnhof (show). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Gustav Mahler
(liederen). — 23.55 Nieuws.

ZEF
19.00 Nieuws. - 19.30 Starparade.
- 21.00 Heute-journal. — 21.20
Deense adoptievereniging (dok).
— 22.05 Fünf Minuten ende der
Welt (tv-film). - 23.15 Deutsche
im Jahre nul! (reportage). — 0.15
Nieuws.

ARD 3
20.00 Nieuws. - 20.15 Chisum
(western). — 22.00 Familienrat —
22.30 Een futuroloqische revue.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.30 Josephine
OU la comédie des Ambitions (fJ.
— 22.10 Les Hussards (film). —
23.55 Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Vive Offenbach (drie operetten). — 22.35
Reis naar Java (opera). — 2325
Nieuws.

FR 3
19.10 Nieuws. — 19.40 Regionaal
programma. — 19.55 Tintin (f J. —
20.00 Les petits papiers de Noël.
- 20.30 Hercule (film). - 22.10
Nieuws

PRECISIA
kleuren-tv
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Twee Vlaamse profs
ontmaskeren UFO-mythe
D e l a a t s t e j a r e n zijn er t i e n t a l len b o e k e n , o o k m het N e d e r lands,
verschenen
over
U F O ' s M a a r het w e r k v a n
C W H de L o o r e ( h o o g l e r a a r
m de a s t r o f y s i c a aan de V U B )
en J M G a n t o i s (lic n a t u u r k u n d e — leraar m A n t w e r p e n )
dat v o o r o n s ligt, is een
v r e e m d e e e n d m de b i j t ' D e
o n d e r t i t e l « en a n d e r e v r e e m de
natuurverschijnselen»
g e e f t de r i c h t i n g aan w a a r i n
d e v e r k l a r i n g v o o r het U F O f e n o m e e n d i e n t g e z o c h t te
worden.
Met veel openheid tegenover en
belangstelling voor het UFO-verschijnsel doen de auteurs een aantal «klassieke» en minder «klassieke» UFO-gevallen uit de doeken
waarbij ZIJ o m steunen op het bekende Amerikaanse Condon-rapport en op verslagen uit België
Nederland Frankrijk en GrootBrittannie Zo komen üantois en
de Loore tot de konklusie dat
99 % van alle zogenaamde UFOgevallen kunnen verklaard worden De betrokkenen zagen in feite mets anders dan planeten reflekties van de verbrandingsvlam
van een petroleurrnnstallatie op
hoge wolken
luchtspiegelingen
boven het wegdek
landende
vliegtuigen (met grote lichten) heldere meteoren, bijzonnen bolbliksems, tornado's enz enz Slechts
een procent is met te verklaren
Dit «residu» van met-geidentificeerde gevallen is volgens de
schrijvers te verwaarlozen want in
deze context beschikken zij over
te weinig gegevens of over te veel
informatie d w z de waarnemer
had te veel fantazie' In geen geval
zijn het dus vliegende schotels
met buitenaardse wezens
In 21 hoofdstukken (ca 200 pagina s) benaderen Gantois en de
Loore in een voor iedereen verstaanbare taal het UFO fenomeen
vanuit verschillende hoeken Ufologie als pseudo-wetenschap als
astronauten U F O s zien problemen bij het waarnemen Ufologie
in Franknjk hoe worden U F O s
voortbewogen 7 de ufonauten, de
UFO-golf in onze nieuwsmedia
ufologen en astronomen de betekenis van het UFO-verschijnsel
enz enz Daarbij komen hoogst interessante kapittels als «Buitenaards Leven» en «Buitenaardse
Bezoekers en het Ontstaan van
onze Beschaving» (met een gefundeerde kritiek op o m von DanikenO eveneens aan bod Een re-

gister met trefwoorden van zes
bladzijden en een bibliografie die
tot in 1979 werd bijgewerkt zijn
voor alle geïnteresseerden een
bron van inlichtingen Aan de hand
van een reeks originele tekeningen en mooie f o t o s (zelfs uit het
archief van de NASA) die wij met
in elke andere publikatie over
UFO s aantreffen weten de schrijvers hun heldere uiteenzettingen
nog extra in de verf te zetten
Over de kulturele integratie tussen Noord- en Zuid-Nederland
wordt veel geschreven en gesproken De Vlamingen J M Gantois
( leper 1944) en C W H de Loore
( ' A n t w e r p e n 1929) hebben hier
echt iets aan gedaan Hun boek
kreeg een opmerkenswaard ten

werd gedrukt te Zutphen (Nederland) bij Thieme en wordt in België
verdeeld door de
Standaard
Boekhandel
Een
schoolvoorbeeld van samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland i
Misschien mogen wij toch een
paar aanmerkingen maken Zoals
in de meeste publikaties I e druk
zijn er in «UFO s en andere vreemde natuurverschijnselen» — zelfs
na herhaalde korrekties door de
samenstellers — toch nog een
aantal soms vrij storende drukfouten blijven staan In de volgende
oplage — en die komt er beslisti
— kunnen deze ongetwijfeld weggewerkt
worden
Onder
het
hoofdstuk «De Ufonauten» (op
pagina 156 en 160) lazen wij War

• Van 8 december tot en met 5
januari 1980 stelt Jean-Jacques
Flebus akwarellen tentoon in de
Embryo-galeri], Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven In Embryo
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«UFOs en andere vreemde natuurverschijnselen door JM Gantois en CWH
de Loore Uitg Thteme te Zutphen 260 biz
695 fr

Herman Hesse:
/ /
VSM
|****-a*w

gelelde» mee van professor dr
Cornells de Jager hoogleraar in
het Ruimte-Onderzoek aan de
Universiteit van Utrecht het manuskript zelf werd nagekeken en
af en toe «aangepast» door mevr
dr Burger de medewerkster (van
Nederlandse afkomst) van prof
de Loore aan de VUB, zodat het
werk zowel door Vlamingen als
Nederlanders gemakkelijk kan gelezen worden de kleurenplaten en
de zwart-wit f o t o s komen zowel
uit Noord als uit Zuid het boek zelf

Studio loopt de expositie
«Kunst kan klein» met werken
o a van Balden, Cavaliari, Carcon, Dottermans, Garbell. Poot,
Pomodoro, Rens, Mean, Victoir,
Snoek, Roldan, Oldenburg,
Wesselman, Oeivaux, Gentims
Dagelijks van 14 tot 18 u, zonen feestdagen van 11 tot 13 u
Maandag gesloten
• Hugo Schuermans, Fons
Van Looy en Julien Verwerft
stellen tentoon in de Galerij De
Pelikaan (Domein De Locht),
Liersesteenweg 46, te Duffel
Opening op 14 december om 20
u met Piet Anthonissen als in-

Het Kralenspel

##
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neton en Gommes De auteurs zullen nu zeker wel op de hoogte zijn
van de moeilijkheden bij het opnchten van een Vlaamse school
in Komen (en Waasten) Beide
plaatsen liggen weliswaar in de
provincie Henegouwen maar zijn
officieel — en ook in realiteit —
tweetalige gebieden i Dus beter
ware geweest Comines/Komen
Warneton/Waasten De onduidelijke kaart van het graafschap Suffolk (Engeland) op p 126 zou men
beter weggelaten hebben Ze valt

galerij
• Van 14 december af stelt
Truus Coumans in het IJzerbedevaartsekretariaat te Diksmuide tentoon Ze is autodidakt en
van boerenafkomst Ze heeft
vooral aandacht voor het menseli|k gelaat en is reeds m het
buitenland bekend Er is zelfs
werk van haar in het Witte Huis
te Washington De tentoonstelling omvat 50 figuren in neolith
(kunsthars) naar originele tekeningen

^

werkelijk uit de toon tussen al dat
zonneklaar ander illustratiemateriaal
Gantois en de Loore onderstrepen op de laatste bladzijde van
hun boek dat ook de weten
schapsmensen schuld hebben
aan de voortdurende Hinein interpretierung bij het waarnemen vanS»?* '*''^
natuurfenomenen door de gewone man-in-de-straat Astronomen
fysici biologen e a hebben tot op
vandaag te weinig gedaan om de
wetenschap
te
populanzeren
Hierbij citeren de samenstellers
evenwel een grote uitzondering
met name prof Marcel Minnaert
( Brugge 1893 - t Utrecht 1970)
een Nederlands astronoom met
wereldfaam
van Vlaamse afkomst — het kleine België zette
hem in 1918 aan de deur wegens
«aktivistische aktiviteiten»
(De
jonge Minnaert wou kolleges geven in het Nederlands aan de
RUG) Gantois en de Loore lopen
in het spoor van hun hooggeëerde
leermeester want zij zijn erin geslaagd in een voor iedereen te begrijpen uiteenzetting het UFO-verschijnsel tot zijn ware proporties
te herleiden De ondertitel van hun
boek had kunnen zijn de ontmaskering van een myte de UFOmyte'

leider Organizatie kunstkring
«De Pelikaan» Toegeng op 15,
22 en 29 december van 14 tot 18
u en op 16. 23 en 30 december
van 10 tot 12 u 30 en van 14 tot
18 u
• Vrijdag 14 december heeft
om 19 u 30 in hel NC Intercomgebouw, Aug Van Landeghemplein 2, te Willebroek, de opening plaats van de tentoonstelling beeldhouwer Henri Van
Beersel met de h R Siebens als
inleider Burgemeester Adnaensens opent de tentoonstelling
Tot 4 januari dagelijks van 8 tot
12 en van 13 tot 16 u

"Das Glasperlenspiel» is het laatste grote werk van Hermann Hesse Het verscheen in 1943 in Zwitserland en werd reeds in 1946 bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur Het boek is een utopische roman die zich afspeelt rond
het jaar 2200
Centraal staat de strijd van de
geest tegen barbaarse machtslust,
waarbij niemand hoeft te raden,
wie voor deze machtshonger model heeft gestaan Het «kralenspel» IS een ongekend instrument
waann de totale inhoud en alle
waarden van onze kuituur werden
verwerkt Jozef Knecht, behorend
tot de elite, is het hoofdpersonage,
in de denkbeeldige staat Kastalie
HIJ ontwikkelt zich tot magister,
doch treedt uit de orde wanneer
hij de gevaren ziet die Kastalie bedreigen zelfvoldaanheid en zinneloze afzondenngen O m een bevnjdende taak te kunnen vervullen, herneemt hij zijn persoonlijke
vrijheid
Het IS duidplijk dat deze toekomstroman feitelijk wortelt in de eigentijdse belevenissen Hermann Hesse kwam moreel gewond uit de
tweede wereldoorlog Hij streefde
naar de opwekking van de krachten die uit de chaos een nieuwe
menselijke ordening zouden verwekken
Hermann Hesse boeit vanaf de
eerste regel en toch is hij een
moeilijk auteur onder meer omdat
hij vaak geheel of gedeeltelijk in
een met te loochenen esoterische
sfeer verblijft
O p de lijvige roman — 432 bIz —
volgen gedichten voorgesteld als
de «Nagelaten Werken van Josef

Knecht», zowel als leerling dan als
meester Dit «drieluik» wordt besloten met drie meesterlijke novellen, dne biografieën nl «De regenmaker» «De biechtvader« en de
«Indiase biografie» De beste van
deze drie is o i «De biechtvader»
een parel van een verhaal over
twee eremijten, die elkaar op hetzelfde tijdstip gaan opzoeken en
pas enkele dagen na hun ontmoeting elkaar herkennen, waarna ze
besluiten samen te blijven Ook in
dit verhaal komt de «kunst van het
sterven» ter sprake een «kunst»
die trouwens het hele boek beheerst Evenals de verhouding
leerling-meester wat vooral treffend tot uiting komt in «De regenmaker» en in «De biechtvader»
Het boek steekt vol wijsheden en
raadgevingen, met alleen voor het
geestelijk leven maar ook voor de
praktijk Het getuigt van diep psychologisch inzicht, in een direkte
stijl, die met overladen wordt door
overbodige naar zichzelf-luisterende fionturen Het is overigens logisch dat men dit boek herleest,
want het bevat een schat aan wijsheden-van-het-gezond
verstand
BIJ dezelfde uitgever verscheen
van Hermann Hesse «De steppenwolf», «Sidharta» «Klingsor's laatste zomer», «Reis naar het Morgenland» (dat zowat als de aanloop naar «Het kralenspel» kan beschouwd
worden),
«Demian»,
«Tussen de raderen», «Rosshalde», «Een voetreis in de herfst» en
«De kleine wereld»
Uitgave OBB A'dam 567 bIz Vertaling
door Tine Ausma en Annemarie Houvmk
ten Gate Vertaling gedichten LS May omslag Philip Renard Oorspronkelijke uitgave
Fretz & Wasmuth, Zurich, Zwitserland
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Jan Vanriet,
fijnzinnig en veelzijdig virtuoos
Bij twee

Staat van beleg

nieuwe boeken
Jan Vanriet ( A n t w e r p e n , 1948)
is z o n d e r enige twijfel een
van de m e e s t veelzijdige kunstenaars v a n zijn jonge g e n e ratie- p a k k e n d dichter, produktief
schilder en
waarschijnlijk de m e e s t virtuoze illustrator die het
Vlaamse
boekbedrijf nu gul met zijn
geraffineerd w e r k o v e r s p o e l t
V o o r de U i t g e v e r i j Lotus illustreerde hij t w e e jaar geleden de « M a r i a Lecina» van
W e r e m e u s Buning (hier bes p r o k e n o v e r i g e n s ) met liefst
100 a k w a r e l i e n en tekeningen,
een jaar later k w a m T h o m a s
M a n n ' s « D o o d in Venetië»
aan de beurt en nu ligt een
d o o r hem verluchte, luxueuze
heruitgave van een van H u g o
C l a u s ' (dit jaar 50 g e w o r d e n )
b e s t e bundels «Het T e k e n
van de H a m s t e r » voor ons.

Plastische vertolking
Met zijn deze maal slechts 27 illustraties 18 het ook nu weer een
verrukkelijk boek geworden Ntet
alleen houdt de tegenover Vlaanderen (Gent en Brugge) haat-liefde tekst van Hugo Claus nog onverminderd aangrijpend stand,
maar wat zich in Vannets tekenen akwarelkunst voltrokken heeft
IS al even verheugend Het fijnzin-

nige talent is er menselijker intenser op gegroeid, met een inspiratie
die zonder aan verfrissende elegantie in te boeten zoveel gefundeerder geworden is Natuurlijk de
realistische tekst van Claus zal
hier wel met helemaal vreemd aan
zijn maar Vanriet heeft die tekst
op een heel eigen wijze plastisch
gestalte gegeven sterk beeldend,
speels fantasierijk en scherpzinnig
reëel tegelijk met hier en daar bij-

na mystificerende verwijzingen
van een haast symbolistisch allure
Schitterend daarbij zijn de wat intellektualistische knipoogjes voor
insiders, die echter hun anekdotiek beslist ontstijgen Z o is de episode die in een beeld Hugo Claus,
Hugues C Pernath en bankier
Maurits Naessens portretteert beslist een meesterwerk
Tijdens de vernissage van de
akwarelien, afgelopen maand in de

galerij Lens Fins Arts hoorde ik
opmerkingen dat Vannets techniek het slachtoffer geworden zou
zijn van enige haast (de produktie
van de kunstenaar is inderdaad
meer dan aanzienlijk en zijn deelname als Belgisch vertegenwoordiger aan de Biënnales van
Nurnberg en Sao Paulo zal ook
wel wat energie gevergd hebben)
Niets lijkt me minder waar De
kleurtoepassing en lijnvoering blij-

De tweejaarlijkse
prijs voor cie
Vlaamse humor"*

Frank Zappa blijft het doen

Alle Vlamingen waar ze ook wonen, kunnen aan de wedstrijd
deelnemen, met een onbeperkt
aantal
inzendingen
Gevraagd
worden «kartoens» humoristische
tekeningen spotportretten zonder verklarende tekst
Onderwerp het dorp of de stad
De goed verzorgde inzendingen
moeten ten minste 30/40cm groot
zijn en klaar om op te hangen Zij
mogen ondertekend zijn O p de
rugzijde dienen naam, schuilnaam
en adres te worden vermeld
Pnjzen 1 20000 fr en een gouden penning 2 15000 fr en een^
zilveren penning 3 5000 fr 4
5 000 fr en 5 000 fr voor de vijfde pnjs
De tekeningen moeten
voor
15 december behoorlijk verpakt
niet opgerold gezonden worden
naar het bondsgebouw van de
VTB St-Jakobsmarkt 45 2000
Antwerpen of mogen voor 10 december afgegeven worden in een
van de 18 VTB-kantoren in Vlaanderen en Brussel
Een bevoegde jury doet uitspraak
voor zaterdag 5 januari 1980,
dag waarop de tentoonstelling
van de bekroonde en de geselekteerde kartoens wordt geopend in
de Hendrik de Braekeleergalerij
St -Jakobsmarkt 45, te Antwerpen

Twee platen-produkties verdienen
onze bijzondere aandacht
en
zoals bij de Eagles («WIJ»-11 n o v )
IS het pas na rijp beraad dat je
«Tusk» de nieuwe dubbelplaat van
Fleetwoodmac en «Joe's Garage»
van Frank Zappa toch zal aanschaffen Zoals bij voornoemde
Eagles is ook kwaliteit tweemaal
troef ondanks een lichte aarzeling
in het begin Want beiden broderen eigenlijk verder op een hun op
het lijf gegoten formule
Fleetwood Mac blijft een naam die
in de late zestigerjaren met de
hulp van Peter Green de popklas
siekers «Albatross» en «Need
yourlove so bad» waarmaakten
Wat tot het allerbeste hoort wat
toen is gemaakt Drummer Mick
Fleetwood heeft inmiddels samen
met John Mc Vie en dametjes
Lindsey Buckingham en Stevie
Nicks dne tenten opgeslagen aan
de Westkust vlakbij Los Angeles
En ZIJ slaagden erin inpikkend op
de
beste
ingrediënten
plus
country-getint vokale samenzang
een eigen groepsklank te maken
Hun album «Rumours» stond
maandenlang nummer een op de
hitlijsten en hield het er zachtjes
dalend zowat een jaar uit hiermee
Simon & Garfunkel's «Bndge »elpee evenarend Op Rumours heb-
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ven subtiel en trefzeker, de kompositie en de nu meer vloeiende lijnen zijn misschien wat losser dan
voorheen, maar dit duidt geenszins op door tempo gedreven slordigheid wel op een evolutie in zijn
stijl die even verantwoord als
boeiend is «Het Teken van de
Hamster» in een prachtige vormgeving van Herbert Binneweg is
voor ons op elke pagina een fijnproeverige en ontroerende ervaring geworden Een uistekend cadeau-idee voor de komende feestdagen dus

ben ze het allerbeste ingegroefd
wat ze ooit konden schrijven en
het society-leventje waarin ze zijn
verzeild geraakt heeft ze weinig
tijd overgelaten om nieuwe dingen
uit te proberen Zodat wellicht het
betere — nog niet verschenen —
werk uit hun Rumours-tijd plus wat
nieuwere — op vonge geënte —
nummers van Lindsey en Stevie
vier kanten vullen De mannen
hebben zich slechts met begeleidings- en produktiewerk bezigge
houden Zodat deze dubbelplaat
overkomt als een tweeling achterkomertje dat toch steeds zal moeten opkijken naar grote broer En
toch blijft «Tusk» na dnemaal luisteren de moeite overwaard en als
een der weinige betere produkties
in deze vrij zwakke muzikale tijd
(op Warner Brothers, WB-66088
verdeeld door WEA)
Frank Zappa is een der weinige
mensen die na vijftien jaar muzikaal experimenteren met pop,
free-jazz Satie en Shonberg er
nog steeds in slaagt net iets voor
de anderen te blijven door met
nieuwe muzikale (en lyrische) verhalen voor de pinnen te komen
Zijn «Joes Garage» is na vorige
plaat «Sheik Yerbouti» weer voer
voor ZIJ die houden van intellektuele zwarte humor, uitgewerkte free-

jazz en popteater-experimenten,
rockopera s en koncertelpees Als
een teken des tijds gaat het libretto hier weer over een rockband
de muzikale mislukkingen relatievorming en de vrouwtjes die in het
leven van de man een meer dan

Naast zijn plastisch werk levert
Jan Vanriet ook geregeld enige
poëzie af Z o verscheen verleden
maand van hem bij de Uitgeverij
Manteau de bundel «Staat van beleg», waarvan de kwaliteit omgekeerd evenredig is met de eerder
geringe kwantiteit Het grootste
deel van de bundel, het in opdracht van de BRT geschreven titelgedicht behandelt de Praagse
lente en haar nasleep, zoals zij
wordt ervaren tijdens een tocht
door de Tsjechische hoofdstad
Als dichter stamt Vannet uit de
nieuw-realistische lichting, waaruit
hij
ovengens
wegevolueerde
Toch blijven een aantal nieuw-realistische trekjes bijna tastbaar aanwezig BIJ voorbeeld een scherp
waarnemingsvermogen en een
lichtvoetige zin voor nuances,
waarbij de visuele ervaringen met
doorgaans schaarse
middelen
toch impaktrijk weergegeven worden Jan Vannet is erin geslaagd
dit vermogen met een sterke taal
en suggestieve beelden te verrijken, waardoor hij een emotionele
warmtegraad aankan die dat van
zijn vroegere stijlgenoten merkelijk overtreft Zo is «Staat van beleg» een voortreffelijk leesbare cyclus met een genietbare beeldende inhoud geworden maar ook
een doorvoeld dramatisch verslag een pnma bundel die Jan
Vanriet meteen vooraan in de rij
van generatiegenoten brengt
Nic van Bruggen
— Het Teken van de Hamster gedichten
Hugo Claus illustraties Jan VanrieL Uitgeverii Lotus Antwerpen
— Staat van beleg gedichten Jan Vanriet
Uitgevent Manteau Brussel

overwegende rol spelen (op C B S
86101) Een produktie van Frank
Zappa die ook alle nummers
(zoals gewoonlijk) schreef arrangeerde en muzikaal leidde
Sergius.
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Lokeren:
bekwaam management
De voetbalkompetitie is halfweg
en SK Lokeren staat afgescheiden aan de leiding. De jongste
ontwikkelingen waren de Waaslanders bijzonder gunstig. In
veertien dagen tijd (drie speeldagen) liepen zij vier punten uit op
Club Brugge. RWDM volgt op
zes en Standard op zeven punten. De kopgroep van voor één
maand bestaat bijgevolg niet
meer. Lokeren is herfstkampioen
en het is traditie dat de herfstkampioen in de lente ook
landskampioen wordt. Maar niet
enkel de traditie pleit voor Lokeren. Ook de cijfers spreken een
taal die de Waaslanders voordelig is. Lokeren verloor in zeventien matchen amper tweemaal
(uit bij Club Brugge en Standard).
De ploeg bezit de beste aanval
en de stevigste verdediging. Er
werden 44 goals gemaakt (Standard scoorde 41 keer — twaalfmaal in één match! En dan volgt
Anderlecht met 35 doelpunten en
er werden er amp^r 13 toegestaan. Enkel de verdediging van
Club Brugge bleek even solide.
Ook de kalender van de terugronde spreekt in het voordeel
van de ploeg van Daknam. Al de
zogeheten «grote» ploegen (de
nummers twee tot en met zes in
de rangschikking) moeten na
nieuwjaar op bezoek bij„. Lokeren. Wat impliceert dat Sportkring geen schrikaanjagende (de
uitmatch op Beveren wellicht uitgezonderd) verplaatsingen meer
voor de boeg heeft. We nemen
bijgevolg weinig risico wanneer
we stellen dat Lokeren meer dan
waarschijnlijk Beveren als landskampioen zal opvolgen en wanneer we daaraan toevoegen dat
de hegemonie van het Waaslands voetbal alvast over twee
jaar wordt uitgespreid.
V i j f v a n de v i e r e n v i j f t i g
Uit nieuwsgierigheid hebben wij
de samenstelling van de achttien
klubs die vong weekeind eersteklassevoetbal afleverden eens op
hun oorspronkelijkheid gekontroleerd Het resultaat was ontnuchterend Niet minder dan vierenvijftig buitenlanders (al of met als
«Belg» beschouwd) stonden op
het gras Ofte vijf volledige ploegen Wanneer we de invallersteams van de eersteklasseklubs
aan een soortgelijk onderzoek
moesten onderwerpen zouden
we gemakkelijk acht volledige
ploegen kunnen samenstellen Het
IS onthutsend, verontrustend en in
hoge mate abnormaal.
O p het verschijnsel komen we zo
dadelijk terug
SK Lokeren speelde op Berchem
ook met vijf buitenlanders keeper
Hoogenboom, James Bett, Preben
Larssen, Wlodek Lubanski en de
IJslander Gudjohnsson Het kan
(helaas) met worden ontkend
deze vijf spelers (op de doelverdediger na allemaal offensief geonenteerd) zijn maatbepalend voor
de leidersploeg Om het anders te
stellen zij zijn onmisbaar Wanneer we daaraan toevoegen dat
Lokeren in het begin van dit seizoen de laatste «eigen speler»,
verdediger Ingels, naar de invallers
afvoerde, begrijpt u wel dat Lokeren evenmin als een andere topklub model kan worden gesteld
voor een naar grotere herkenbaarheid strevende klub Lokeren
voerde wel een WIJS aankoopbeleid Jarenlang al Én daann ver-
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schilt de klub grondig van de overige toonaangevende klubs Maar
de charme en de aantrekkingskracht van het Beveren van vorig
seizoen kan het speltechmsch
vaardiger en taktisch mogelijk
meer bekwaam Lokeren toch met
uitstralen
Lokeren wordt
de
kampioen van het bekwame management Jarenlang bouwde Alois De Rijckere — wellicht de enige
konstante in het technisch beleid
— aan een ploeg Hij kocht WIJS en
in funktie van de behoeften Hij
verkocht vrijwel nooit Al mag hij in
de toekomst op dit vlak moeilijkheden verwachten. Want kampioenen wensen zeer rijkelijk betaald
te worden Zeker als zij voor het
overheersende deel uit het buitenland komen

Wat zet onze klubs aan tot zulke
ongeremde
transferaktiviteit"^
Geld zullen ze wel met te veel hebben Is het dan de vrees voor nederlagen dn de sport bestaan er
toch geen winnaars zonder verliezersO gekoppeld aan het ongeduld met eigen jongeren?
Zijn het de waanzinnig hoge transferprijzen die op de binnenlandse
markt moeten betaald w o r d e n ' '

Of IS het de «natuurlijke geneigdheid» waarmee vreemde voetballers naar ons land komen afzakken"? Want België geldt buiten de
grenzen als «het» voetbalparadijs
Hoge vergoedingen Veel rechten
en weinig plichten Ze worden betaald als profs en mogen zich gedragen als amateurs Het natuurlijke gemak waarmee de zwoegende Belgische ploegmaats het
meesterschap of de gelijkberech-

tiging van gemakzuchtige inwijkelingen verdragen"^ De permissieve
houding van het publiek Het
draagt er wellicht allemaal toe bij
dat ons voetbal met net zoveel
buitenlanders zit opgezadeld als
de ons omnngende landen samen
En ze hebben, op een paar schaarse uitzonderingen na, nog met zo
vaak bijgedragen tot de verbetenng van het spelpeil

Paradijs
Het ontleden van de rangschikking na afloop van de heenronde
leidt nog tot twee andere konklusies
• Tien klubs, van twee tot elf, komen nog in aanmerking voor één
van de vier Uefacupplaatsen Club
Brugge ligt per slot van rekening
maar zes punten voor op Waregem en Antwerp
• Vier klubs vechten «direkt» tegen de degradatie Hasselt zal de
terugkeer naar tweede klasse wel
met kunnen uitstellen. En verder
zijn er Winterslag, Beringen en SC
Charleroi De twee Limburgse
klubs gedroegen zich ijverig op de
buitenlandse spelersmarkt Zij met
alleen overigens Nog maar een
vreemdeling meer binnenhalen om
de supporters aldus te bewijzen
dat men er echt alles wil aan
doen?

• DRIE SETS - Het Belgisch
volleybal maakte in het voorbije
weekeind goede sier. Landskampioen Kortrijk en bekerhouder
Ruisbroek brachten het er meer
dan behoorlijk af in de Europacups I en II. Tegen vermaarde
Tsjechische tegenstanders (Bratislava en Odolena Voda) werd uit
verloren, maar het was tot voor
kort ondenkbaar dat een Belgische ploeg In Tsjechoslovakije
één en In het geval van Ruisbroek
zelfs twee sets naar zich t ^e zou
kunnen halen. De terugwedstrijden beloven bijgevolg veel. Het
zou een onvervalste stunt zijn indien één van beide Belgische
ploegen zich kon kwalificeren. Op
nationaal vlak blijven Ruisbroek
en Kruikenburg vooralsnog ongeslagen. De nieuw-gepromoveerden uit Ternat waren vorige zaterdag de nederlaag nabij In hun
thuismatch tegen het routinerijke
Genk. Maar in extremis wist de
schoolploeg een 0 — 2 achterstand in uiteindelijke 3—2 winst
om te zetten. Waardoor de kompetitie aantrekkelijk blijft.
• ULTIEME SEKONDEN - Racing Mechelen en Standard hebben de nationale basketbalkompetitie nieuw leven ingeblazen.
Belde klubs wonnen In de voorbije veertien dagen tegen de ongenaakbaar gewaande landskampioen Fresh Air. Het betrof hier
telkens winst in de ultieme sekonden met respektlevelijk twee en
één punt verschil. Fresh Air
maakt anders een erg moeilijke
tijd door. De kapitaalkrachtige (zo
wordt tenminste verondersteld!)

Brusselse klub greep naast de (financieel onmisbare) kwalifikatie
voor het eindtornooi van de Europese landskampioenen. De vraag
wordt dan ook gesteld of In de
toekomst geen andere (en meer
spaarzame) beleidslijnen moeten
worden uitgestippeld. Met andere
woorden: de Brusselaars zitten in
het schuitje waarin ook Racing
Mechelen (voor drie jaar) al eens
hulpeloos rondzwalpte.

Sport
kortweg
• ZOALS DE VOETBALBOND
— De Beleidskommissie van de
Belgische basketbalbond hield
vorige zaterdag een opgemerkte
perskonferentle. Er werd uit de
doeken gedaan hoe in de toekomst transfersysteem en wetgeving (het geval Vermeersch) met
elkaar in overeenstemming zullen
worden gebracht. Van veel originaliteit werd hierbij geen blijk gegeven. Integendeel. De basketbalbond grijpt doodeenvoudig naar
de «remedie» van de voetbalbond: de spelers worden voortaan aangesloten bij de bond en
niet bij de klubs Willen zij van
klub (waaraan zij bij wijze van
spreken worden uitgeleend) veranderen dan dienen zij ontslag te
nemen bIj de bond, die hen dat
geenszins zal pogen te beletten.
Maar aansluiten bij een andere

klub van de bond kan dan natuurlijk niet meer. Tenzij de afstanddoende klub daarmee akkoord
(synoniem van transferbedrag)
kan gaan. Of hoe de sportbonden
front vormen tegen wetten en/of
dekreten. Alhoewel wij er graag
aan herinneren dat ernstige dlskussies enkel ontstaan wanneer
spelers in het gedrang komen die
heus niet als «niet betaalde sportbeoefenaars» mogen gekatalogizeerd worden.
• STERKE RUSSEN - In het
Amerikaanse Fort Worth (Texas)
werden
de
wereldkampioenschappen turnen gehouden. Het
verleden leerde ons dat men
steeds moet voorzichtig zijn met
gevolgtrekkmgen In een voorOlympisch jaar. Niet iedereen
gooit al zijn troeven op tafel. Eén
Olympische titel is immers zoveel
meer waard dan een wereldtitel.
Toch hebben de Russen niet willen verstoppen dat zij volgend
jaar zoveel mogelijk goud, zilver
en brons hopen te vergaren. Bij
de heren onderstreepten zij hun
heerschappij. Andrianov werd enkel afgelost door de briljante Alexander Ditjatin. Bij de dames
werd Nelly Kim eindelijk eens wereldkampioene. Een overwinning
die de sportliefhebber goed doet.
Want deze Russische Aziate was
jarenlang de enige «vrouw» in de
damesgymnastlek. Zij was nooit
het kindvrouwtje dat op een pop
geleek. Zij had altijd klasse en
persoonlijkheid in huis. Het moet
ettelijke jaren geleden zijn dat
nog eens een getrouwde vrouw
wereldkampioene werd.

Naast Kim trad ook de inmiddels
meer vrouw geworden Comaneci
op de voorgrond. Zij hielp haar
land aan de landentitel maar diende wegens* kwetsuur verstek te
laten gaan voor het individueel
kampioenschap. Waaruit Kim uiteraard profijt haalde. Op de
Olympische Spelen mag men zich
aan een «gxclusieve» strijd tussen de Oostbloklanden (en dan
inzender Roemenie en Rusland)
verwachten bij de dames. De eerste Westeuropese (de Zwitserse
Kessler) eindigde 28ste op 36.„
Bij de heren zal wel niemand de
Russische heerschappij (van de
destijds ongenaakbare Japanners is vooralsnog geen sprake
meer) kunnen doorbreken. Wellicht ook de Amerikaan Kurt Thomas niet.
• TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE — De jaarlijkse trofee
voor sporfverdienste werd toegekend aan de in Wallonië verblijvende Oostendse judoka Robert
Van de Walle. Van de Walle schitterde eerder dit jaar op de in
Brussel
gehouden
Europese
kampioenschappen. Vorige week
won hij te Parijs zilver op de wereldkampioenschappen
halfzwaargewichten. Enkel de Rus
Khubulury was hem de baas. Van
de Walle is één van die schaarse
sportmannen die zijn vele talenten niet kan verzilveren omdat
judo nu éénmaal geen grote commerciële waarden in zich sluit.
Daarom alleen al is deze trofee
voor Van de Walle een terechte
beloning
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TOP 50

WEDER-WOORD

Deze week brengen wij onze eerste TOP 50 Misschien nog even herhaald dat de cijfers punten betekenen één jaarabonnement is 12 punten. Wie punten verwerft ontvangt bonnen die kunnen ingeruild
worden voor boeken naar keuze De bedoeling is
dubbel- u helpt de «WIJ»-lezerskring uitbreiden en
vergroot tegelijkertijd uw persoonlijke biblioteek Is
dat niet het proberen waard?
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Caudron (Aalst)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jef Vinex (Erps-Kwerps)
Erik Vandewalle (Izegem)
Guido Callaert (Opwijk)
W. Vandecauter (Hofstade-Aalst)
7. Jan De Roover (Antwerpen)
8. Achiel Goderis (Oostduinkerke)
9. Willy Serpleters (Oostende)
Jozef Allaert (Kortrijk)
,

vu-Hoboken
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.

24
26.

^ ^ f - 180

Veerie Thijssens (Ekeren)
t^^„^.
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe^^.VA*^'.
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauweï ".....'
Wilfried Vandaele (De Haan)
VU-Hoeilaart • : ^ , . , . ^ i ^ ^ : ^ .
VU-Veurne .... . ^ . r . ^ ^ 7 ! J h
Martin Covenl (Meile)
VU-Londerzeel
Mare De Vriese (Assebroek)
Koen Van Meenen (Heusden, O.-VI.) ...
J. Balduek (Beveren-Waregem)
Paul Cresent (Schaffen)
Wed Severins-Baick (ZwijndrechÜ
VU-Hekelgem
Willem Nollet (Move)
Emiel Vanlangendonck (St.-Kat.-Waver) .

vu-Geel

780
414
333
300
264
264
216
198
180
180
168
156
150
144
120
108
108
102
96
96
96
96
84
84
72
72

72

29 J Verlinden (Boechouü
Willy De Saeger (Alsemberg)
31. Eddie Favoreel (Schaarbeek)
M L Van Hecke-Thibaut (Berg)
Maunts Grielen (Kessel)
34. VU-Damme
35 VU-Bree
J. Vancoppenolle (St.-Trulden)
Frans Baert (Gent)

41

47.
48
49.

66
66
60
60
60
54
48
48
48

vu-Boom

48

VU-Borsbeek
Rik Haelterman (Denderwindeke) .
Mark Vermeylen (Haacht)
Van Autgaerden (Bierbeek)
Jan De Greef (Kampenhout)
VU-Merksem
Frans Jansegers (Herdersem) ..
Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge)
Mia De Prins
Maunts Passchijn (Meise)
Georgette De Kegel (Ninove)
VU-'s-Gravenwezel
VU-Borgerhout
VU-Wommelgem
Edmond Bruggeman (Waasmunster) .
Willy De Kesel (Bassevelde)
Huguette Ingelaere (Gent)
De Muynck Jaak (St-Laureins)
Ludo Droogmans (Herk-de-Stad)
Guillaume Malesijs (Popennge) . . .
Robert Janssens (Zichem)
Vital Geraerts (Wilsele)
Georges Vanhove (Ottenburg) - i ^ v i ^ . .
Hugo Segers (Bornem)
i.i<^^%^i..
Verachtert (Herentals) ... .^Atf.TÜ&ts'^.-.Dillen Mol M, Th
7
Georges Peeters (Houtvenne)

48
48
36
36
36
36
36
36
31
27
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Van de werkelijke «machthebbers»
In dit land. Is bekend dat zij, In het
web van wetten, organismen en
administraties, formeel
ongenoemd
blijven en, erger nog, dat zij geen
rechtspersoonlijkheid
hebben,
noch verplicht werden rechtspersoonlijkheid te kiezen. Aldus de
traditionele syndikaten. Aldus ook
het gros van de politieke partijen.
Daartegenover heeft de Volksunie
van In den beginne voor een
duidelijke rechtspersoonlijkheid
gekozen. O m dit te illustreren —
en binnen onze taak tot
voorlichting en dokumentatie —
volgt hieronder opgave van d e
raad van beheer van de vereniging
zonder winstgevend doel «de
Volksunie».
Deze samenstelling Is een
gevolg van de jongste
bestuursverklezingen In de schoot
van de partij. En het hoeft wel geen
betoog dat, wat formeel de «raad
van beheer» heet, volgens de
statuten van de V U , het
partijbestuur
uitmaakt, waartoe óók
de hh. De Bruyne, Vandekerckhove
en Coppieters behoren.

G Van In
1. Samenstelling van de nieuwe raad
van beheer:
Algemene voorzitter Vic Anciaux, H
De Strooperlaan 142, 1020 Brussel
Ondervoorzitters
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree: Jef Maten,

Gust D e Smetlaan 11, 9831 Deurie
Sekretaris- WiHy D e Saeger, Ingen
daellaan 43, 1641 Alsemberg.
Nationaal
penningmeester
Marce
Verschelden, Hebbe 6 A, 9168 Moer
zeke
Raadsleden
Frans Kuijpers, Water
straat 16, 2230 Schilde, Frans Van dei
Eist, Beizegemstraat 20, 1120 Ned-o- *
Heembeek, Frans Baert, K o n Astrid
laan 123, 9000 Gent, Robert Maes
Parklaan 14, 1930 Zaventem, Stephane Rummens, Beigemsesteenweg 146
1850 Gnmbergen, Jozef Valkeniers
Ninoofsesteenweg 11, 1750 Schepdaal. Luk Vansteenkiste, Vredestraat
10, 8610 Wevelgem, Robert Vandezande, Naamseslraat 167, 3000 Leuven, W i m Jonssen, Louisastraat 31
2800 Mechelen, Walter Luyten, üersesteenweg 140/2, 2590 Berlaar, Jaak
Vandemeulebroucke,
Anjelierenlaan
25, 8400 Oostende-Mariakerke, Paul
Van Grembergen, E Hullebroeckstraat
14, 9068 Ertvelde.
2, Overige deelgenoten:
Toon Van Overstraeten,
Fonteinbosstraat 17, 9440 Erembodegem
Hektor De Bruyne, Multatuliplein 2,
2050 Antwerpen
Hugo Schiltz, p / a Te Couwelaarlei
134, 2100 Deurne
Guido Van In. Moerkerkestraat 62 A,
8000 Brugge
Flik Vandekerckhove,
Schaapsdries
29, 3600 Genk
Maunts
Coppieters,
Meesterstraat
161, 2700 Nieuwkerken.

Nog 1 week...
..en de najaarsronde w o r d t afgesloten Dan worden de prijzen verdeeld.
Een blik op de huidige stand leert ons
dat er nog verschillende arrondissementen haasje-over kunnen doen.
In dit verband dient er op gewezen,
dat wij voor de eindstand van de najaarsronde de abonnementen in aanmerking nemen die ons v ó ó r dinsdag
aanstaande, 12 u. 's middags, bereiken.
Snel wezen, d u s !

Politieke vorming

Vierdaagse in de
Vlaamse Ardennen
Voor wie van Vlaanderen houdt en
daarom iedere hoek van het land beter wil leren kennen, bieden het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel in samenwerking met de Zuldvlaamse een
welgevulde vierdaagse In de Vlaamse Ardennen.
Het Is de bedoeling te laten genieten
van de streek door verkenningsreizen en geleide wandelingen. Deskundige inleiders zorgen ervoor dat alle
facetten van de streek belicht worden en dat deze kennismaking een
boeiende streekstudie w o r d t

Interarrondissementele
abonnementenstand

J-

1. Aalst (1)
. . . . 1049
2. Oostende-Veurne-Diksmuide C2)
644
3 Kortrijk (5)
418
4 Halle-Vilvoorde (3)
413
5 leper (4)
395
6 Antwerpen (7) ..-^^^^ê^.
364
7 Roesetare-Tielt (8)- . . . . 356
8 Leuven (6)
350
9 Gent-Eekio
166
10 Mechelen(9)
--«^^isilif;-- 162
11 Brugge (17)
. . . . ! r . ?.'.'.. 153
12 Hasselt (11)
121
13 Turnhout (12)
.
114
14 Dendermonde (13)
94
15 Tongeren-Maaseik (14)
64
16 Brussel (16)
56
17 Oudenaarde (15)
47

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en het te laat raadplegen
van mekaars aktiviteiten-kalender vallen op 15 december twee belangrijke gebeurtenissen samen de Volksunie kongresseert en de Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen houden een stnjddag
Om aan beide gebeurtenissen, die in de gegeven omstandigheden allebei met te
verdagen en allebei van ongemeen groot belang zijn, de nodige weerklank te geven, geldt voor Volksunie-leden en -sympatizanten onderstaande nchtlijn
Alle statutair stemgerechtigde VU-leden worden dringend uitgenodigd om het
Kongres bij te wonen Slechts wie in het bezit is van de Kongres-stemkaart, knjgt
toegang tot de zaal
Alle overige VU-leden en -sympatizanten — en dat is de overgrote meerderheid
— wordt dnngend aangeraden, de Vlaamse Stnjddag bij te wonen Een afvaardi-.
ging van het VU-partijbestuur zal daar eveneens aanwezig ï t o ^.^^a^^,^^
^ .lf...Sint-Nik!aas (18) • W ; * . , « ^ » È & Ö -

^y^f%'' <fjsj li • -••"»j' %.
^ ^ ^ ^ èECEMUW « 7 9 ^ 5 ? ^

Programma
Dnderdag 27 december
14 00 u Hartelijk welkom en vnje wandeling
16 00 u Kennismaking en eerste algemene inleiding
Avond 19 30 u Historische benadenng van de Vlaamse Ardennen In museum en krypte Ronse door konservator Cambier
Vrijdag 28 december
V o o r m i d d a g : 9 30 u algemene toeristische inleiding door Sylvain De Lange

10 30 u Vertrek Rondreis door Vlaamse Ardennen, middagetentje te Oudenaarde
Namiddag: 14.00 u.: Bezoek aan O u denaarde onder begeleiding van stadsgids
1 6 0 0 u Terug in Ronse.
1700 u Inleiding artistiek-literair muzikaal door G D e Rouck
's Avonds diamontage en gesprek
«Vlaamse Ardennen artistiek-literair
muzikaal»
Zaterdag 29 december
V o o r m i d d a g : 9 30 u sociaal-ekonomische streekproblematiek door Harold
Herberigs
14 0 u
Industneel-archeologische
wandeling onder begeleiding van G
De Rouck
Zondag 30 december
V o o r m i d d a g : Taalgrensproblematiek
met wandeling o l v Walter Luyten
Inrichters: Vormingscentrum Ld Dosfel - Bennesteeg 4 - 9000 Gent - (091 /
230824)
ZV-Trefcenter - Hoogstraat 12 - 9600
Ronse - (055/216543)

*
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Antwerps schepenkollege
neemt loopje met gemeentewet
ANTWERPEN - Het stond vast dat
de raadszitting van 3 december een
geanimeerd vertoon zou bieden V U raadslid Anita Viaene had een verzoek tot motie tegen het stationeren
van atoomraketten in ons land ingediend
Zonder het advies over de ontvankelijkheid van deze motie door de raad
af te wachten had het schepenkollege reeds bij voorbaat en eigenmachtig beslist dat de motie onontvankelijk was «omdat het hier een gegeven
betrof dat de gemeentelijke bevoegdheid overschrijdt.»
De VU-fraktie heeft zich met zo maar
bij deze beslissing neergelegd Er
volgde een vinnige diskussie die een
stemming bij naamafroeping als gevolg had
Niemand sprak zich uit tegen de inhoud van de motie zodat aan de uitslag van de stemming ook niemand
kop nog staart kreeg 38 leden stemden tegen de motie, 5 voor De partijdisipiine had het weer eens gehaald
Over de tekst laten wij de lezer zelf
oordelen Er mag wel opgemerkt worden dat de gemeenteraad van Deurne
reeds op 29 november een motie
over hetzelfde onderwerp unaniem
goedkeurde, net zoals de raden van
Herentals Gent en Peer Wij nemen
graag aan dat de beslissingsbevoegdheid over een dergelijk onderwerp op het nationale vlak ligt, maar
mag een raad die enkele honderdduizenden mensen vertegenwoordigt
zich met uitspreken over een probleem van levensbelang''
In haar motivatie — die Anita Viaene
niet eens behoorlijk mocht houden —
verduidelijkte zij nochtans dat de vestiging van de tuigen iedereen aangaat
en dat alle verkozenen op verschillende vlakken hun verantwoordelijkheid
nnoeten opnemen

MOTIE
D e Gemeenteraad
van Antwer
pen stelt een toenemende onrust
vast rond de beslissing die in december moet getroffen
worden
inzake de opstelling van Pershing
II en Cruise raketten in België
De Raad meent als vertegenwoordiger van de Antwerpse be
volking tot plicht te hebben de regering en het parlement te wijzen
op het levensbelangrijk
karakter
van deze beslissing voor haar bevolking
Het stationeren van kernkopraketten die een totaal nieuwe ge
neratie kernwapens zijn zou tot
gevolg hebben dat België aktief
betrokken wordt in de nucleaire
be wapenings wetloop
Antwerpen is als wereldhaven en
belangrijk
industrieel
centrum
reeds bijzonder kwetsbaar in geval van konflikt
De opstelling van dergelijke stra
tegische kernwapens op Vlaams
grondgebied
al dan niet in de
omgeving van Antwerpen
zou
het risico voor de
dichtbevolkte
Antwerpse regio nog aanzienlijk
vergroten
De gemeenteraad
van Antwerpen drukt derhalve zijn grote bekommernis uit over deze aangelegenheid die vergaande
gevol
gen kan hebben voor de bevolking en voor de komende generaties en dringt aan bij regering
en parlement op uitstel van de
beslissing die slechts mag genomen worden na ruim parlementair debat en na uitputting van alle
onderhandelingsmogelijkheden

OPTIEK
WALTER

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN

UNIVERSITAIRE
INSTELLING A N T W E R P E N

Hoofd van de
technische dienst
graad: Technisch Ingenieur
ü aanleggen van een werfreserve voor een voltijdse- en een halftijdse
betrekking
Bruto aanvangswedde.
Technisch Ingenieur 38 034 F (aan huidige index 192,22)
Industneel Ingenieur 43 807 F (aan huidige index 192,22)
Aanwervingsvoorwaarde.
Technisch of Industneel Ingenieur in eén der volgende specialiteiten
Bouwkunde, Openbare Werken, electnciteit electronica, electronfiechanica, mechanica, lastechniek
Voor deze vacature gelden volgende algemene voorwaarden.
G Belg zijn De betrekking staat open zowel voor vrouwen als mannen
D Aan de dienstplichtwetten voldoen
O Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag
O De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
n De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating
tot de stage
D Voor deze betrekking wordt een werfreserve aangelegd zowel voor
voltijdse als voor halftijdse tewerkstelling
De kandidaten moeten in hun sollicitatiebrief uitdrukkelijk vermelden
of ze voor een voltijdse dan wel een fialftijdse betrekking solliciteren,
of voor beide.
D De kandidaten die in de werfreserve worden opgenomen komen in
aanmerking zowel voor de openstaande betrekking op het kader als voor
tijdelijke contracten
Kandidaturen met VOLLEDIG CURRICULUM VITAE en een
AFSCHRIFT VAN HET GEVRAAGDE DIPLOMA dienen vóór
10 JANUAR11980 schriftelijk gericht te worden aan de direktie
Personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen,
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk.

ANTWERPEN

Eerder werd gezegd dat bij een mogelijk konflikt Antwerpen het eerste doel
wit IS Het bestnjden van elke beslissing die de kwetsbaarheid van ons
grondgebied verhoogt moet onze bezorgdheid uitmaken De onrust bij de
bevolking is bestaande en met het
minst bij hen die reeds ervaren hebben
wat oorlog betekent
Het blijft ons een groot vraagteken
waarom het schepenkollege de Antwerpse raad weerhouden heeft dit ge
voel van onrust te vertolken
WW

15 H O B O K E N v u - b a l om 20 u 30 in de feestzaal «Nieuwe Spiegel»
Kioskplein met het orkest «Special 75»
EDEGEfVl Kaartavond om 20 u in lokaal Drie Eiken
KIELDRECHT-VERREBROEK Eerste toneelavond om 20 u in
de sporthal te Kieldrecht Inkom 100 fr Opvoenng van «Allerzielen» van Herman Heyermans door de toneelvereniging De Vlasbloem Organizatie Amedee Verbruggenkring
16 DEURNE Kinderkerstfeest met groep Lorejas Totaalspektakel
met kleurwedstnjd Bezoek van de kerstman Om 15 uur in lo
kaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 Inschrijvingsformulieren met
de te kleuren tekening te verkrijgen in lokaal Trefpunt Deelne
mingspnjs 40 fr
17

B O O M VVVG-kerstfeest om 15 u De h Wilfried Lauwers zal er
vertellen over «Kindeke Jezus in Vlaanderen» van Felix Timmermans
19 BORGERHOUT VUJO-ledenvergadenng om 20 uur in cafe «De
oude worstepan» Turnhoutsebaan 9 Dagorde «Amnestie aktie»
21

K O N I N G S H O O I K T 2de lustrumbal in de parochiezaal Mechel
baan Andre Romano en zijn Sioeks met Vlaamse potpourri Vanaf 20 u 30
22 BORGERHOUT VUJO-amnestie-aktie Bijeenkomst aan de Stenebrug ter hoogte van kinderwinkel «Kitty» om 13 u 30
22 ANTWERPEN Voorpost houdt haar tweede «Stille optocht voor
Amnestie» Vertrek om 14 uur op de Groenplaats Tocht doorheen
het centrum

Rouw
te Borgerhout
W I J vernemen zojuist het overlijden
van de heer Frans Schoofs vader van
ons lid Marcella Aan de getroffen fa
milies onze deelneming in dit smartelijk
verlies

28 MERKSEM VU-jaarlijks kinderfeest met een poppenkastvoorstelling verzorgd door Walter Merhottein in het Merksems Kamer Teater Kinderen tot en met 12 jaar gratis Tevens wordt een verfrissing en een geschenk gratis aangeboden Organizatie V r o u w e n
van vandaag Oudere kinderen en volwassenen 80 fr
28 BORGERHOUT Kerstfeest met koude feestschotel en zang
door Tony Condor Inschr voor 20/12 op het sekretariaat Kosten 350 fr per persoon

Kalme gemeenteraad te Wilrijk
Een van de eerste tussenkomsten op
deze kalme gemeenteraad kwam van
Hugo Jacobs Hugo wenste het kollege geluk met het initiatief dat het genomen had om glas op te halen Hij wees
er echter op dat bij de ophalen soms
meer glas naast dan in de wagen terechtkomt O m dit te vermijden vroeg
hij het Kollege in het gemeenteblad er
nogmaals de aandacht op te vestigen
het glas met in plastiekzakken maar
wel in kartonnen of houten dozen te
steken
Punt 14 dat handelde over de overdracht van vergunning voor de exploitatie van het cafe-restaurant Steytelinck werd afgevoerd van de dagorde
Tom Verhoeven nam de kans te baat
om aan het kollege te vragen of zij er in
de toekomst zouden op willen toezien
dat de aankondigingen van de maaltijden steeds in het Nederlands zouden
gebeuren
Hugo Jacobs (steeds in de bres voor
de politie) vroeg zich af of het met mogelijk was om de politie in het bezit te
stellen van een eigen fótokopieermachine zodat ze met om de vijf voet naar
het gemeentehuis moeten lojjen o m
daar fotocopy s te nemen Het kollege
vond zulks absoluut met nodig, zo hebben de agenten hun werk
De begrotingswijzigingen van het
O C M W waren voor Andre De Beul de
ideale gelegenheid o m klaar en duidelijk het standpunt van de V U in het
ÓCMW-konflikt kenbaar te maken
«We zullen radikaal tegen de begroting
stemmen «Is de oplossing in het

\

OCMWANijlen
BERICHT
Het OCMW van Nijlen maakt
bekend dat volgende betrekking te begeven is voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten
\
In vast dienstverband één
volledige betrekking van
maatschappelijk werk(st)er
De benoemmgsvoorwaarden
zijn te bekomen op het
OCMW bij de heer sekretans
Louis Schoofs, Dorpsstraat 54
te 2508 Kessel-Nijlen, tel 03180 1287
De eigenhandig geschreven
kandidaturen dienen aangetekend gericht aan de voorzitter van het OCMW, de heer
Van Calster Jozef, Voetbalstraat 94 te 2260 Nijlen, uiterlijk op 31 december 1979

O C M W rond het konflikt «Pirenne» er
alleen in bestaat gewoon iemand «weg
te promoveren» Andre vroeg verder

Klare taal
over de OCMWperikelen
of hij tegen de volgende zitting de houding van het kollege in deze zaak zou
kennen Het kollege zweeg in alle stilte
en ging vlug over naar een ander punt
Bij de andere begrotingswijzigingen
kwam er plots een andere bestemming
van gronden gelegen aan het Hof ter
Beke aan het licht Hugo Jacobs merkte op dat het Hof ter Beke vroeger
aangekocht was om het groen te houden maar zeker niet om het door een
of andere transaktie naar de industriezone te verleggen
O m verder bij het leefmilieu te blijven
interpelleerde Pol van der Gucht naar
aanleiding van het ontgraven van een

Vormingscentrum L Dosfel
Duits Oost-België
onze naaste buur
Het vormingscentrum L Dosfel trekt
op uitstap naar Duits Oost-Belgie Van
donderdagnamidag (vooravond) 3 januari 1980 tot zondagnamiddag 6 jan
80 leren wij dit mooie gebied kennen
In Montenau (gemeente Amel) bij
Sankt Vith zijn wij te gast
Maak er een verlengd weekend van in
een prachtige streek
Met inleidingen in de politieke historische socio-ekonomische situatie van
deze «Derde Belgen»
Richtprijs (volpension kursus- en dokumentatiekosten)
1600 fr
Schrijf
snel in dan kunnen nog gegevens per
streek doorgegeven om de verplaat
sing te orgamzeren U ontvangt dan
ook het volledig programma Kursuslei
der IS Walter Luyten
Inlichtingen bij Vormingscentrum L
Dosfel Bennesteeg 4 te 9000 Gent

boom, "dfe nog m goede gezondheid
verkeerde Deze boom was volgens
Pol ook nog goed gelegen omdat hij de
«Bist-ige» winden mee opving Schepen Wittock zei dat deze boom reeds
afgestorven was en dat de aanvraag
volledig geldig was ingediend Verder
ging Pol in op de verkeershinder die de
bewoners van het centrum (waaromder veel middenstanders) hadden ondprvonden met de aanleg van een autostrade HIJ vroeg zich af of dit met gedeeltelijk had kunnen ondervangen
worden door meer informatie aan de
bewoners door te spelen over de aangangzijnde werken en de daarbij horende omleggingen
Juul Cautreels vroeg of de gemeente
er nog met over gedacht had om de
bewoners van de Vredelaan gratis
slaapmiddelen te verschaffen Voorbij
de Vredelaan rijden ongeveer een
1 800 wagens per uur, zo zei Juul Cautreels Burgemeester Huysmans zei
dat dit later gedeeltelijk zou opgelost
worden door een geluidscherm te
plaatsen langsheen de Vredelaan
Tom Verhoeven die de rij der interpellaties afsloot sneed het hoofdstuk
1 1 1 1 1 1 -aktie aan Tom betreurde het
dat noch de wijkraad, noch de jeugd-

Wijkraad
van de wijk Elsdonk
in de kou bij
11.11.11.-aktie
bewegingen van de wijk «Elsdonk» gekontrakteerd werden voor deze aktie
Schepen Boeye zei dat hij nog ineens
niets afwist van het bestaan van deze
wijkraad Tom repliceerde gepast en
zei «Het IS met omdat w e met betoelaagd worden dat w e met bestaan»
Tom sprak de hoop uit dat volgend jaar
alle groeperingen uit het Wilnjkse voor
deze aktie zouden worden uitgenodigd HIJ zei ook nog te hopen dat de
aktie volgend jaar in een meer pluralistische sfeer mocht verlopen Tom en
nog andere mensen hadden deze aktie
meer als een CVP-orgamzatie aange-
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Gemeenteraadslid en oud-schepen te Nijlen

In memoriam Louis Kegelaers
NIJLEN — Onder massale deelneming w e r d op 6 december te
NIjlen de heer Louis Kegelaere,
oud-schepen en gemeenteraadslid van de Volksunie, ten grave
gedragen. Onder de aanv^ezigen
noteerden wij, naast burgemeester, schepenen en raadsleden,
o.m. senator Wim Jorissen en
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers.
Louis, geboren en getogen in een
arbeidersgezin, droeg de gewone,
kleine man in zijn hart. Dat, en zijn
vanzelfsprekend
Vlaming-zijn,
verklaart de enorme inzet waarmee hij mede de doorbraak van
de Volksunie te Nijlen bewerkte
vanaf 1970 tot 1976 als schepen
van Openbare Werken. Want hierover zijn vriend en tegenstrever
het eens: Louis was een van de
meest aktieve schepenen die zijn
gemeente ooit kende. Hij schuwde de diskussie niet en verdedigde in een slagvaardige, bloemrijke taal het Volksunieprogramma.
Inzake openbare werken vocht hij
vooral v o o r goede wegen en een
degelijke riolering. M e d e door

j^^jj^*""'"'"

meerderheid voor de V U bekomen. Ook dat bewijst de enorme
werkkracht en de v o l k s v e r b o n denheid van Louis.

"Een vader is ons ontvallen.
Een goede kameraad
In trouw met ons verbenden,
Tot komt de Dageraad'
W a r d Hermans

zijn rusteloze inzet werden tijdens zijn schepenambt meer dan
80 wegen geasfalteerd. Ook verdedigde Louis met hand en tand
de tewerkstelling bfj de gemeente
van werklozen. Dat was zo zijn
sociale inzet.
Z o n d e r de samenvoeging van gemeenten had Louis met zijn strijdmakkers in 1976 de absolute

VU-Hoeilaart steunt voorstellen drulvendirectorium
In ean brief gericht aan de heer
Maesschaeick, voorzitter van het
Druivendirectorium, steunt het V U bestuur Hoeilaart de v o o r s t e l l e n van
het D r u i v e n d i r e c t o r i u m :
Geachte Heer,
M e t genoegen nam het VU-bestuur
Hoeilaart kennis van de voorstellen
van het Druivendirectonum, namelijk• Aandacht voor de versnelde stijging van de energieprijs (stookolie, gas

«Brussel,
1000 jaar
onze stad»
De V U van de agglomeratie
Brussel nodigt uit op haar arr.
bal onder het motto «Brussel,
1000 jaar onze stad». Z a t 26 januari 1980 om 20 u. 30 in «OudBelgie», Steenstraat 15 te Brussel (Beurs). Het grote formatieorkest Stan Philips speelt ten
dans. (100 fr. inkom).

Openbaar centrum
voor maatschappelijk
welzijn van
de stad Aarschot
ÉÉN betrekking van
VROEDVROUW
IS te begeven bij het OCMWAarschot, voor de O-LVrouwmaterniteit te Aarschot.
De kandidaturen, vergezeld
van de nodige bewijsstukken,
moeten
bij
aangetekend
schrijven worden gericht a a n
de heer Willy Laeremans,
voorzitter van het OCMW,
Begijnhof 21 te 3220 Aarschot
en dienen uiterlijk toe te komen op 28 december 1979.
Bijkomende inlichtingen zijn
te verkrijgen op het sekretariaat van het OCMW
Namens de raad voor Maatschappelijk Welzijn van de
stad AarschotBij bevelDe dd. bekretaris.
De voorzitter,
J. Van Haesendonck W. Laeremans
(Adv. 405)
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Walter Caethoven

in een brief gericht aan minister van
Verkeerswezen Jos Chabert, vraagt
nationaal VU-voorzitfer Vic Anciaux
het volgende
«Graag zou ik U even v>/\\\en wijzen op
een klein tekort inzake het openbaar
vervoer in de Druivenstreek
Het IS namelijk zo dat de autobus die
om 8 u vertrekt vanuit Hoeilaart en via
Jezus-Eik en Oudergem naar Leopoldswijk rijdt, tijdens de schoolpenode overladen is Heel wat mensen,
vooral schoolgaande jeugd, moet dan
wachten op een bus die hen te laat op
de plaats van de bestemming brengt
Oorzaak van dit druk verkeer is het feit
dat heel wat leerlingen en studenten
uit Hoeilaart school lopen te Oudergem, vooral in het Lutgardiskollege, en
zo aangewezen zijn op deze bus van
8u
Mag ik u dan ook vragen het inleggen
van een tweede autobus rondom hetzelfde tijdstip te overwegen?»
Antwoord
Minister Chabert antwoordt dat het
probleem hem met onbekend is en dat
hij de bevoegde diensten van zijn departement opdracht heeft gegeven
deze aangelegenheid te onderzoeken
Eens dit resultaat bekend zal hij het
meedelen

BRABANT

en kolen).
• Maatregelen om een einde te stellen aan de bedrieglijke praktijken inzake verkoop van buitenlandse druiven
• D e nood aan een degelijke propaganda
• Het stimuleren tot stopzetting van
uitbating van minderwaardige bedrijven door het toekennen van een slopingspremie aan bedrijfshoofden die
ook na het einde van hun beroepsaktiviteit 200 vierkante meter teelt onder
glas willen behouden
• Het verlengen van de termijn voor
het indienen van de aanvragen tot behoud van de slopingspremie
Met klem zal het VU-bestuur Hoeilaart
de aandacht vragen van het nationaal
VU-partijbestuur enerzijds en van de
VU-parlementairen anderzijds voor de
moeilijke situatie van de druiventeelt
Het VU-bestuur Hoeilaart wenst het alvast met te laten bij enkele brieven, en
zal gedurende het nieuwe werkjaar
volle aandacht besteden aan de druiventeeltproblematiek (met daarbij de
nodige voorstellen en aktiviteiten)
Alvast hopen wij dat de voorstellen
van het Druivendirectorium gunstig
zullen onthaald worden op regeringsvlak, en dat een hechte en goede samenwerking mag tot stand komen tussen de sernstenverenigingen
Alleen eendracht, samenwerking, gepaste voorstellen en maatregelen kunnen de druiventeelt behoeden voor
een definitief en triest einde
Het VU-bestuur Hoeilaart,
Renaat Vanstallen, voorzitter, en
Desmet, bestuurslid

Maar ook na 1976 bleef hij entoesiast verder werken in de gemeenteraad. Dat entoesiasme,
gepaard aan een milde humor en
warme genegenheid werkte bezielend op de velen die hem omringden. Zijn taak — dat zei hij
zelf — was verre van volbracht.
Met zi|n helder oordeel en zijn
sterk
rechtvaardigheidsgevoel
had hij nog heel wat kunnen verwezenlijken v o o r zijn familie, zijn
vrienden, zijn gemeente.
Maar het heeft niet mogen zijn.
Na lange dagen van vrees en toch
weer hopen is Louis op 2 december van ons heengegaan. Ons
blijft de herinnering aan een wijS
en rechtvaardig man, wiens rusteloze inzet voor een nieuw en
schoner Nijlen met zo vlug zal
vergeten worden Aan zijn zorgzame echtgenote, de kinderen en de
familie bieden wij nogmaals onze
diep gemeende deelneming aan.

VIc Anciaux
vraagt beter
openbaar vervoer
voor Hoeilaartse
studenten

Michel

VU-Halle-Vllvoorde
verwerpt
Taborgbergkliniek
De arrondissementsraad
van
de
Volksunie, arrondissement Halle-Vilvoorde, in vergadering op vrijdag 30
november 1979
— onderzocht de problematiek der
ziekenhuisinplantingen in en rond
Brussel, vooral in verband met het geplande Taborgbergziekenhuis te Dilbeek en ook in het licht van het miljarden deficit van het RIZIV,
— stelde vast dat er zich aan de westrand van Brussel, telkens op een afstand van een paar kilometers, een zevental ziekenhuizen bevinden,
— eist dat de inplanting van een
nieuw ziekenhuis eerder aan de oostzijde van de agglomeratie, bij voorbeeld in de deelgemeente SterrebeekZaventem zou gebeuren
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15

MEISE, WOLVERTEM, O P P E M : 11 de afdelingsbal om 20 u 30 in
zaal «Cecilia», te Wolvertem, Oppemstraat Orkest «Waltra»

16

LEUVEN: FVV-kerstfeest om 14 u in zaal Goudbloem Goudbloemstraat 50 Onkosten 30 fr voor FVV-leden en 40 fr voor
met-leden

21 S C H A A R B E E K : Open VUJO-kontaktvergadenng voor alle geïnteresseerden om 20 u in het drankhuis 't Ezelsbrugske Gastspreker algemeen VU-voorzitter Vik Anciaux
21 EIZERINGEN-LENNIK: Bakschieting en teerlingenworp voor
panklare hanen en flessen rode wijn Inzet 20 fr Vanaf 18 u in de
herberg «In de verzekering tegen de grote dorst» aan de kerk te Eizenngen Ook op 22 en 23 december vanaf 10 u
22 V I L V O O R D E : Eksplosieve kerstfuif tvv «Megaton» in zaal Uilenspiegel farwest
29 S T R O M BEEK-BEVER. V U J O land van Grimbergen kerstbal met
Raymond van het Groenewoud, the Centimeters en diskobar flash
in sporthal E Soens

Diest:
raadszitting vol (e) moties
Nadat de VU-CVP-oppositie samen
met PVV-raadslid Reynders zich hadden gekant tegen de gemeentelijke
grond- en bouwregie (vaststelling van
de beginbalans en de goedkeuring van
de begroting voor het dienstjaar
(1980) w e r d door Dirk Van de W e y e r
gewezen op de zeer gebrekkige beschikbare informatie Daarna kwam
het reglement voor subsidiering van
de sportverenigingen aan bod Unaniem w e r d dit punt goedgekeurd doch
de netelige vraag van PVV'er Reynders «Wie nu eigenlijk fraktieleider is
van de PVV» bleef nog een tijdje nasudderen in de zaal Elke fraktieleider
zou immers voortaan een lijst met alle
gesubsidieerde verenigingen ontvangen
Goed gestoffeerd (zaols steeds) behandelde Dirk Van de Weyer (VU)
nauwkeurig de problematiek rond de
vestiging van het bedrijf Phillips Petroleum te Tessenderio Terecht verwees
hij hier naar het ingenomen «lakse»
standpunt van het Diesterse schepenkollege Een motie betreffende deze
mercaptanen-fabriek werd, niettegenstaande de CVP-tussenkomst als zou
de Volksunie hier partij-politiek zoeken, toch door ons raadslid er door
werd gehaald

Een tweede motie, op voorstel van eerste schepen Colin, waann de sluiting
van het veevoederbednjf Koudijs te
Diest betreurd wordt en waann bij de
overheid sterk aangedrongen wordt
om de werkgelegenheid in en rond
Diest te bevorderen, w e r d eveneens
aangenomen
Ten slotte werd een derde motie tegen
de plannen o m de binnenstad in een
keurslijf te steken, door ieder aanwezig gemeenteraadslid aanvaard Het
VU-motief de eigenheid moet behouden blijven I
Als klap op de vuurpijl kwam dan de
zoveelste «one-man-show» van raadslid Vanaudenhove Meer dan een uur
wist hij velen aan het blozen te brengen «Hoe ik, minister, talrijke adviezen
zomaar in het met kan verklaren!»
Hiermee nam hij zeer duidelijk de C V P
en haar ministers op de korrel, bijzonder in verband met de zaak «Atheneum»
De talrijk opgekomen luisteraars (door
hem zelf opgetrommeld') heeft hij zeker met dit «13e punt op de dagorde»
niet kunnen veroveren
Zegt het getal dertien hem i e t s '
Herman Brems

FILMTHEATERS

studio
WEEK V A N 14 TOT 20-12-1979

TERVUREN
Zaterdag 20 u 30, zondag 15 u
KT
Watch out we're mad
met Terence Hill
en Bud Spencer
Vrijdag- 20 u 30, zondag: 18 u
KT
De kolossale Hulk
van Kenneth Johnson
Met Bill Bixby
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag 20 u 30
KNT
Et la tendresse bordel
van Patrick Schulmann
Met Jean-Luc Bideau
en Evelyne Dress
NIVWF Donderdag. 20 u 30
KT
Die plötzllche EInsamkelt
des Konrad Stelners
van Kurt Gloor
Met Sigfnt Steiner
en Sylvia Jost

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag, zaterdag 22 u 30 K N T
Bilitls
van David Hamilton.
Muziek Francis Lai.
Donderdag 13 dec 20 u , vnjdag 20 u , zaterdag 15 u, 18 u,
20 u , zondag
15 u,
18 u,
20 u 30,
maandag,
dinsdag
20 u 30, woensdag
15 u en
18u
KT
Moonraker
van lan Fleming
Met Roger Moore
als James Bond
N I V W F Woensdag 20 u 30
Broderna Lejohnjarta
van Olie Hellbom

KT

TIENEN
Zondag 15 u
Mickey Jubileum
van Walt Disney

KT

Vrijdag-zaterdag 20 u , zondag
19 u 30, maandag, 20 u 30 K T
Beyond the Poseidon
adventure
Met Michael Caine,
Sally Field en Peter Boyle
Vrijdag-zaterdag 22 u 30, zondag 17 u -22 u , dinsdag-woensdag 20 u 30
KNT
Prophecy
van John Frankenheimer
Met Talia Shire
en Robert Foxworth
NIVWF Donderdag 20 u 30
K.T
Broderna Lejohnjarta
naar Astrid Lindgren
van Olie Hellbom

LEUVEN 1
14 u, 17 u, 20 u, 23 u Tweede
week Dolby stereo
KNT
Apocalypse now
van Francis Ford Coppola
Met Martin Sheen, Marlon Brando en Robert Duvall

LEUVEN 2
14 u

KT
Jesus of Nazareth
van Franco Zeffirelli

18 u 15
KNT
Harold and Maude
van Hal Ashby
1 6 u 30, 2 0 u , 2 4 u
KT
Manhattan
van W o o d y Allen
Met W o o d y Allen
en Diane Keaton
21 u 45
KT
Comes a horseman
van Alan J Pakula
Met James Caan. Jane Fonda
en Jason Robards

WIJ 19

voor je nieuw kostuum
kom ie best en direkt naar
is niet voor niets de belangrijliste kostuumveri^oper in België.
Je wordt er verwelkomd door vier meesterkleermakers. Je kiest
er uit een voorraad van 5.000 herenkostuums, waaronder alle
grote merken, in alle denkbare maten, zelfs de grootste buitenmaten. Prijzen van 2.995 F voor een degelijk kwaliteitskostuum
tot 8.995 F voor het allermooiste merkkostuum zoals bv. Sportex
Dormeull.
Mevrouw, Mijnheer,
Geachte Klanten,
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STAP NU IN JE WAGEN
EN LEG GERUST 100 KM AF.
JE RITJE NAAR AARTSELAAR
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Redy MEYERS

GEWOON BETER EN VOORDELIGER

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35

TEL 031.87.38.42

A A D T C E I A A B
AARTDCLAAK
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OP ALLE
GETEKENDE
PRIJZEN VAN
DE GLOEDNIEUWE
WINTER-.
KOLLEKTIE
HERENKOSTUUMS
EN SMOKINGS
GROTE BAAN ANTWERPEN-BOOM-BRUSSEL
VRIJE TOEGANG
RUIME PARKING
KOFFIE STAAT KLAAR

OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT 18 U.
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l ' N O E M EEN GESCHENK WAAR
% MEER AAN HEEFT!
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Br. Weversplein 165
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EEN FOTOTOESTEL?
% UITERAARD! REEDS VANAF 750 fr.
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Hook vervliegt
. Foto s blijven!

Molenstraat 125
WONDELGEM - 53.84.12 %

WIJ ZIJN NIET GROOT MAAR GOEDKOOP

Kamerlid Caudron vraagt spoed
voor rijksweg Liedekerke-Ninove
In mei 1979 werden de gemeentebesturen van Ninove en Roosdaal door
de diensten van Openbare Werken
advies gevraagd betreffende het trace
van de toekomstige rijksweg 207 vak
Pamelstraat Liedekerke —Ringlaan Ninove Beide gemeentebesturen kozen
unaniem voor een trace via de linkeroever doorheen het industriepark van
Ninove De redenen waarom de spoedige aanleg van deze weg zo dnngend
en noodzakelijk is zijn de volgende
• De ontlasting van het dorpscentrum van Okegem van doorgaand
zwaar vervoer
• De verbetenng van de ontsluiting
van het industnepark van Ninove
• De bediening van de betonbednjven die gevestigd zijn langs de rechterdenderoever te Liedekerke en te Pamel
• De vervanging van de in slechte
toestand verkerende brug te Okegem
• De verbetering van de verkeersrelaties tussen Ninove en Liedekerke-Pamel
Een gelijktijdige uitvoenng van de
RW 207 en de RW 731 Aalst-Ninove
ware ten zeerste gewenst omdat eens
deze laatste weg zal voltooid zijn zonder de gelijktijdige aanleg van de
RW 207 de Kattestraat en de Okegembaan te Ninove nog meer dan nu
al het geval is aan verkeersoverlast zal
lijden Het kruispunt aan Den Doorn
wordt de n het meest attraktieve aansluitingspunt om vanuit Pamel-Liedekerke op de RW 731 aan te sluiten Kamerlid Jan Caudron vroeg de minister
van Oppnharp Werkpn of

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

a) Het trace van de RW 207 aan de
linkeroever van de Dender definitief is
vastgelegd zoniet wanneer dit in het
vooruitzicht kan worden gesteld
b) Wanneer de uitvoering ervan is
voorzien zoniet of de planning ervan
kan worden bespoedigd
c) Een parallelle uitvoering van de
RW 207 en de RW 731 mogelijk is
Ons kamerlid stelde deze vragen met
zomaar Begin november werd hij gekonfronteerd met een klacht van de
werkgroep Leefmilieu CGroot-Ninove)
tegen de betonfabriek Denderbeton te
Liedekerke Kamerlid Caudron wou
vooraleer stelling te nemen eerst kontakt hebben met alle partijen in dit konflikt HIJ had kontakt met schepenen
van de gemeente Liedekerke met de
direktie van het bewuste bedrijt en ten
slotte met een dertigtal bewoners van
de Kattestraat te Okegem Hen vroeg
Jan Caudron of zij inderdaad last hadden van de voorbijrijdende vrachtwagens
• Vijf mensen verklaarden geen noemenswaardige hinder te ondervinden
«Iedereen moet zijn brood verdienen,
alle wagens storen ook de gewone
personenwagens »
• Zeven mensen noemden de trafiek
wel hinderlijk maar stelden vooral de
vrachtwagens met aanhangwagen van '
het vervoerbedrijf Diependaele uit
Herzele verantwoordelijk voor te vlug
en brutaal weggebruik
• Achttien verklaarden de hinder als
onaanvaardbaar De snelheidsbeperking van 40 km wordt doorlopend
overtreden Zij beweren dat er vanaf
vier uur s morgens tot 22 u s avonds
gereden wordt Volwassenen en vooral kinderen worden wakker van het gedaver Er zijn klachten over barsten in
muren en vloeren water in kelders
In zijn besluit schrijft kamerlid Caudron
«Uit de verklaringen van de aangelanden kan ik opmaken dat de snelheidsbeperking van 40 k m / u wel degelijk
overtreden wordt met alleen door
Denderbeton en Diependaele maar
door zeer vele andere weggebruikers
en personenwagens Politioneel toezicht IS vereist
Door een gezamenlijk optreden van
alle parlementairen van het arrondissement Aalst bij de minister van Openbare Werken moet de onmiddellijke aanleg van de rijksweg 207 afgedwongen
worden (zie de vragen) Volgens mij
bestaat er geen reden om het bedrijf

De VU-afdeling Denderleeuw vierde
op vrijdag 7 december haar 20-jarig
bestaan Meer dan 150 leden en sympatizanten kwamen opdagen en de
zaal Hemelrijk zat dan ook overvol
toen de afdelingsvoorzitter Luk Van
Eesbeek het woord nam Hij veront-

met tachtig werknemers in vraag te
stellen op voorwaarde dat de snel
heidsbeperking stipt wordt nageleefd
en dat alle aktiviteiten van Denderbeton en de toeleveringsbedrijven gestaakt worden tussen 22 u en 6 u
Tot slot vraagt ons kamerlid aan alle
partijen goede wil en begrip om uit de
konfliktsituaties te geraken D e vrijwaring van het leefmilieu in en rond het
landelijke Okegem en de sociaal-ekonomische realiteit kunnen volgens hem
verzoend worden

den terwijl de V U te Denderleeuw ook
vertegenwoordigd is in het schepenkollege Hij bracht hulde aan schepen
Wilfned De Metsenaere gemeenteraadslid Fnts Van Damme en de
OCMW-leden Maurice Vervaet e n |
Franctne Baetens voor het vele werk
dat ZIJ leveren binnen het kollege de
gemeenteraad en het O C M W
Wilfried De Metsenaere gaf vervolgens een historisch overzicht van het
ontstaan en de evolutie van de V U te
Denderleeuw
Algemeen sekretaris Willy De Saeger
schetste de aktuele politieke toestand
en beklemtoonde dat de V U het beu is
dat de Vlamingen steeds moeten opdraaien voor de financiële instandhouding van de Belgische Staat Senator
G De Rouck vroeg dat alle leden hun
medewerking zouden verlenen bij de
uitbouw van de VU-nevenorganizaties
Volksvertegenwoordiger J Caudron
ten slotte verheugde zich over de inoverwegingneming van de amnestie-

VU-Denderleeuw vierde
20-jarig bestaan
schuldigde nationaal voorzitter V Anciaux die wegens ziekte weerhouden
was Onze afdeling aldus L Van Eesbeek, telt op dit ogenblik bijna 200 le-

wetsvoorstellen en hekelde de plaatselijke
BSP-volksvertegenwoordiger
P Van de Niepen die zich tegen deze
inoverwegingneming kantte

lepel & vork
FRITUUR-EETHUIS
INGRIO
Olenseweg 41, Westerio
(Voortkapel) tel 014 2136 96
Vraag prijzen voor uw feestme
nus
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

CAPE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere Marcelta Naes
sens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49,
9230 Melle
Tel 091 30 0653

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

Banketbakkerij
AIMTWERPIA
Geraardsbergsestraat 38
9300 A A L S T
Maunts GOSSYE
Tel 053-21 3533

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

Restaurant

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken
W\ demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook verhunng van tafelgenef

Palmhof

— tafelhouder —
Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraal 6, Lier
Tel 031-801568

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

OOST-VLAANDEREN

Specialiteit g e r o o k t e vis
S c h o o l s t r a a t 52,
Kapelie-op-den-Bos
Tel 0 1 5 / 7 1 19 4 0
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u
W o e n s d a g gesloten.

LINDENHOVE
DECEMBER
15 GERAARDSBERGEN Eetmaal ten voordele van Vlaams sociaalkultureel centrum van 17 u tot 20 uur Gezellig samenzijn In
feestzaal De Vlasschaard Gentsesteenweg in Hemelveerdegem
Op 16 dec van 17 u tot 20 u en van 12 tot 15 uur
16 KRUIBEKE Sinterklaasfeest in «De Hen» met een namiddag vol
aktiviteiten zoals boetseren schilderen tekenen schminken lezen
enz Voor volwassenen is een wandeling voorzien in de landelijke
omgeving Daarna gezellige koffietafel Inschrijven bij bestuursleden
18 S T - A M A N D S B E R G Gespreksavond met volksvertegenwoordiger Frans Baert over «Wij en het gerecht» O m 20 uur in Cultuurcentrum De Vlier Begijnhof 15 Orgamzatie Federatie Vlaamse
Vrouwengroepen
19 BEVEREN Kerstfeest met kersttombola om 19 u 30 in de bovenzaal van de Centrumschool Balkony Tafelgnll 300 fr voor leden
350 voor met-leden Orgamzatie Vlaamse Vrouwenbeweging
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Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM

Cafe-restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 1549

Cafe restaurant speeltuin ter
ras
Woensdag en donderdag ge
sloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053 6687 40

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

Steeds welkom in

KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 Gooik
Tel 054 3348 57
Uw tweede thuis'

Industnele brood- en banketbakkeni
en roomi|S
Wilfned BLANCQUAERT
Grote Kouter 47 UITBERGEN
Tel 091 67 5712
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Izegemse VSVK start met prof. Maton
De Izegemse Studie- en Vormingskring ( V S V K ) waarvan w e onlangs de
stichting meedeelden is nu definitief
van start gegaan
De volgende beginselverklaring is aan
de pers bekendgemaakt
«Br bestond in Izegem al lang behoefte
aan een kulturele
vereniging
die
Vlaams nationaal geïnspireerd is Met
de stichting van ds VSVK hebben de
initiatiefnemers deze leemte willen op
vullen
Ze zien de Vlaams nationale grondslag
van deze meuwe vereniging
ruim
Enerzijds z^jn ze voorstanders van een
federale hervorming
van de staat
Daarmee heeft de VSVK tevens een
opdracht in de Vlaamse beweging in
de breedste zin van het woord volledi
ge ontplooiing en ontvoogding van alle
lagen van de bevolking aandacht voor
alle problemen waar de gemeenschap
voor staat van welvaart tot welzijn
van tewerkstelling^ot
milieubehoud en
-herstel
Anderzijds wil de VSVK die trouwens
los staat van elke partijpolitiek
open
staan voor alle geïnteresseerden
Op
die wijze kunnen de aktiviteiten van de
VSVK een ontmoetingspunt
zijn voor
al wie de zorg deelt voor de volledige

ontvoogding van de Vlaamse gemeenschapSamen met deze beginselverklaring
w e r d het wmterprogramma voorgesteld De V S V K start met prof Jef M a
ton de lezers van «WIJ» allen goed be
kend die het zal hebben over «Ekonomisch federalisme» (vrijdag 14 decern
ber o m 20 u -m de bovenzaal van het
Auditonum Kruisstraatl Een avond
dte de Izegemse WIJ-lezers met m o
gen missen'
In januari de 14de om precies te zijn
organiseert de V S V K Cin samenwerking met het DF) een avond met drs J M Lermytte over «De schoolstrijd in
het Izegemse in de XIXde eeuw»
In het kader van «900 jaar Izegem» or
ganizeert de V S V K in februari een belangrijke informatieve en debatavond
over de ekonomie van Izegem en M i d
den-West-Vlaanderen Gastspreker is
niemand minder dan Guido V a n Gheluw e sekretaris generaal van de Gewestelijke Ekonomische Raad voor
Vlaanderen

ZO€K€RC]€

nemers zijn van de V S V K die tevens
de stuurgroep van de vereniging vormen Mare Allosserie José Bogaert
Geert Bourgeois
(ondervoorzitter)
Dirk Decoene Knsta Dejonghe Filip
Deldycke Palmer Dermaut Jacques
Deroose Annemie Desmet Andre
Parrein Niko Proesmans (voorzitter)
Luk Terryn Enk Vandewalle Lucien
Verbeke en Hendrik Willaert Zij zullen
het op prijS stelten u morgen te ontmoeten op hun eerste aktiviteit met
prof Jef Maton

• Pasbewerker-draaier uit Rijmenam zoekt dringend passende betrekking in de omgeving
van Mechelen Brussel Heist-op
den-Berg Belangstellenden kunnen ^ich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos
Somers
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne Waver of telefonisch
op het nummer 015/21 7900 Re
fereatienummer 1889

Aanbevolen huizen
Franssens

Opttek

Silhouette
Marvi/itz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel 35 65 75

En in april 1980 komt het tema aan bod
van de tewerkstelling van onze afgestudeerden Daarvoor is een beroep
gedaan op prof Bonte van de R U ( j
Nog even vermelden wie de initiatief

10 %vr.V.U. leden
iÜSruUMb v t b l O N b BROEKEN PAROESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDINGVERMEESCH
Steenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 031-3U583

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E ( , D E W I N D E K E
Alles voor land- eh tuinbouw
Tel 091 6 2 5 1 4 2

IDEL - Tel. 011-53.43.49

DROOGKUIS - WASSERIJ

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletters - fleklame-kal€"'I'i 5.

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 Organizatie F V V

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 MOL
014 31 1376

14 IZEGEM Prof Jef Maton spreekt over ekonomisch federalisme
op uitnodiging van de V S V K o m 20 uur in de kleine zaal van het
muziekauditorium Kruisstraat

16

MIDDELKERKE Groot VU-mosselfeest met als spreker Jaak
Vande Meulebroucke o m 20 u 30 in lokaal «Were-Di» De Smet
De Nayerlaan 19 Inschrijven bij een der bestuursleden Tel 0593011 88 of 059-302254 of 059-302525
lEPER Jaarlijks kerstfeest in zaal van het jeugdstadion
pold lll-laan O r g Vlaamse V r o u w e n leper

DE CRAEN ROM pvbd
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Verwarming stoom
Alle herstellingen

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 734 0643
Na 18 u 425 46 42

sanitair

KLEDING LENDERS
Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 537039

22 KOEKELARE Vlaams kerstbal om 21 u in zaal Zuudhove Ichte
gemstraat

Ringmappen dokumgnthouder - pochetten - snelhechters - offertemappen
Fortstraat 27
2510 MORTSEL
TeL 031-4935 07

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

VERVOER VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02-268 14 02

MEUBELEN M O E N S
Markt 28
TERNAT
Tel 582 10 55
Specialist primitief —
stijlmeubelen en modern

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 33 37 56

dex 192,22 9 1 dec 1979)
Nadere inlichtingen zijn te
bekomen bij de personeelsdienst van het OCMW, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem Tel
051-30 2851
De aanvragen, samen met
een afschrift van het vereiste
diploma, dienen bij aangetekend schrijven gericht te
worden a a n de heer voorzitter van het OCMW, Kokela
restraat 2, 8700 Izegem, uiterlijk tegen 31 december
Namens de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn
De sekretaris
De voorzitter
Fnts Herremans Gerard Wulle
man

lustrerie
mare de vriese

STUDIO
DANN
02-428.69.84

baron ruzettelaan
assebroek - brugge
tel. 050-35.74.04

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

N V Reinigingswerken
Peetermans
Onderhoud
gebouwen

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

en

restauratie

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m

PVBA V A N IMPE & Zonen

HAALTERT
Tel 053 2 1 2 2 4 8

D U R A S O N KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR
Alle werken in marmer en natuur
steen
Open haarden Grafzerken

KURINGEN VU-bal namens volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere en de VU-afdeling Groot Hasselt O m 20 u 30 in ontmoetingscentrum te Kuringen Inkom 100 fr

14

EIGENBILZEN Breugeliaanse feestavond om 20 u in de ge
meentezaal Gastspreker algemeen voorzitter Vik Anciaux Prijs
350 fr

14 GENK Mosselfeest in zaal «Albe» o m 20 uur Prijs 225 fr Inschnjvingen bij gemeenteraadslid Anita Wellens Purnal 0 1 1 354678
15 PEER Anti atoombombal ten voordele van het Akiekomitee Peer
O m 20 uur in Kleine Brogel St Jozefszaal

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

Handelaars.

Bnistraat 41

LIMBURG

PV8AJ BORREMANSCOCK
«KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

Tel 031 / 5 3 9 5 3 0 e n 53 75 75

Steen en marmerhouwerij

(Adv 411)

14

INTRAFORM-Europameubel
Torhoütsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 0 5 9 - 8 0 3 1 7 2

Dames heren en kinderkleding

O C M W IZEGEM
Aanwerving
boekhouder

Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053-2193 25

De prijsbreker

MATRASSEN PLATTEAL
Alle maten alle soorten ook medika
Ie en anti allergische matrassen
Platteau-Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 5B

citeitsmanj
02/219.49.30..

B + M

van het goede meubel

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

Groenstraat
Tel

84, 2000

ANTWERPEN.

031/3645.31

O p e n v a n 10 t o t 19 u 3 0

•'1^--
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pvba

Leo-

21 BRUGGE ( A r r ) V U J O s nacht van de ontboezeming ter Z e v e n
Torentjes gemeentelijk domein Assebroek

De betrekking van boekhouder - niveau I - (man of
vrouw) IS op proef te begeven
bi] het OCMW Izegem binnen de vacature van het vast
personeelskader
Ouderdomsvereiste op datum van afsluiting kandidatuurstelling minstens 25 jaar
oud en niet ouder zijn d a n 35
jaar
De maximum
ouderdom
wordt verhoogd voor de
voorkeurrechthebbenden en
voor h e n die pensioengerechtigde diensten k u n n e n
laten gelden
Wedde
bedraagt
(brutomaandwedde) 43 807 fr (in-

LUKOS

Zaadhandel

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

WEST-VLAANDEREN

14

GROOT-GENT
Een 20-jange jongedame diploma hoger secundair onderwijs richting «Bureelwerken» zoekt
passende betrekking
Een 21-jarige p n g e d a m e diploma secundair onderwijs - richting
«Binnenhuiskunst» en 1 jaar hoger niet-universitair kunstonderwijs Vnje Grafische Kunsten
zoekt passende betrekking
Voor inlichtingen zich wenden
senator O V a n Ooteghem O u d Stnjdersstra^t 29 9 Z t 9 Gentbrugge tel 091 3072 87

K e i z e r s t r a a t 2, T e r n a t
0 2 - 5 8 2 22.22.

Zondag en maandag

-" -g^-'" éil:^

gesloten
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Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053 66 89 73

V
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VLAAMSE AMNESTY-VOORZITTER WILLY LAES
KESSEL-LO — De mensen van
«Amnesty International», ook en
vooral die van de autonome
afdeling van Vlaanderen, zijn moe.
Het zal niet de eerste keer zijn dat
een lid van de werkgemeenschap
«er onderuit gaat»; het laat afweten,
of om familiale, andere sociale, of
gewoonweg praktische redenen
afziet van verdere vrije
verbintenissen In het netwerk van
de internationale «amnestybeweging»...
Voorzitter Willy Laes van AmnestyVlaanderen benadrukte in een
interview met «WIJ» evenwel dat
zijn mensen het «Amnesty-strijden»
geenszins moe geraken. Er wordt
dag-op-dag voortgewerkt met alle
(beperkte) krachten die voorhanden
zijn; gratis-werk.
En, er worden menselijke, morele én
politieke suksessen geboekt. Het
triest internationaal-rapport dat
vorige zondag werd vrijgegeven
stemt Amnesty-Vlaanderen
geenszins in een schaakmatpositie..
Er zijn voor Willy Laes en zijn Amnesty-vrienden
weinig redenen om een
heildronk op het nieuwe jaar, op de jaren tachtig, met veel geroezemoes te
wagen.
Het recent gepubliceerde rapport van
Amnesty International vermeldt — in
vergelijking met vorig jaar — een toename van de repressie tegen politiekonwilligen in zoveel staten, van ZuidAmerika, over Afrika, Azië en OostEuropa tot in West-Europa: tot in ons
eigen land...
Voor Amnesty-Vlaanderen
is het een
deugddoende, maar bijzonder
veeleisende opkikker
geworden
dat de
12de internationale
jaarvergadering
van de Al onlangs in Leuven mocht
plaatsvinden. Zo lezen we in de jongste Al-berichten
'Wordt
vervolgd»:
'wie had gedacht ook nog iets van
Leuven te zien kwam bedrogen
uit.
Daar was gewoon geen tijd voor Na
een hele dag vergaderen moest nog
een evaluatie opgemaakt worden zodat na middernacht, tot vier uur in de
ochtend, nog studiewerk
werd verricht. De volgende ochtend zat men
omstreeks acht uur weer achter de
ontbijt- en om negen uur achter de
vergadertafel.
De
vergaderwoede
werd vanuit het International
Amnesty-sekretariaat
dan nog danig gestimuleerd door op een vrije avond diskussiegroepen
te organizeren en —
hoe gek het ook kan lijken — deze bijeenkomsten
werden
druk
bijgewoond.

Willy Laes: «Het kleine Amnesty-broertje dat we in Europa hoedanook nog
blijven heeft dan toch maar weer bewezen zijn efficiënte diensten te kunnen
laten gelden.
In het kader van de internationale «Amnestyx-organizatie zijn we als Vlaamse
entiteit nu wel voldoende als volwaardige werkgroep erkend.
Maar er is meer: terwijl ik bij de publikatie van het vorig Amnesty-jaarboek nog
gematigd optimist was, moet ik nu ronduit bekennen dat de Amnesty-beweging in Vlaanderen een gunstige golfslag heeft meegekregen.
Een tussentijdse evaluatie van ons
werkingsjaar (maart 7 9 tot in de lente
van volgend jaar) bewijst niet alleen dat
er in tal van werkgroepen flink wat
gewerkt wordt, maar ook en vooral dat
tegelijkertijd stimulansen vanuit Vlaanderen uitgaan naar de Al-kern in Londen én dat nieuwe initiatieven (zoals de
vluchtelingenkommissie en de anti-

„Kleine broer
wordt sterk
##

doodstraffenkampagne) almaar aan bijval en invloed winnen.»
— Wat betekent
Amnesty-Vlaanderen
dan wel? Een sekretariaat in de Blijde
Inkomststraat
te Leuven. Zoveel korrespondentie. Zoveel petities.
Zoveel
brieven aan staatshoofden om zoveel
politieke
gevangenen
vrij te laten...
Zoveel avond-, nacht- en weekendvergaderingen van een beperkt aantal
Amnesty-pleiters.
Maar, wie vertegenwoordigt "Amnesty" in Vlaanderen, in
Londen en in heel de wereld?
Willy Laes: «Wat ons politiek gezag betreft hebben w e zeer strakke stelregels
die op geen enkel moment overtreden
worden. Z o dien ik het gerucht tegen te
spreken als zouden wij een onderzoek
instellen naar de situatie van de opgeslotenen in de Belgische gevangenissen. Niet dat zoiets niet tot ons werkterrein zou kunnen behoren, maar toch
willen wij als Vlaamse afdeling van Amnesty dergelijke enquête niet verrichten. Wij stellen ons waar het kan, waar
het hoort, en waar het echt moet partij
voor politiek verdrukten (ook voor om
het even wie die met de doodstraf bedreigd wordt), maar het is onze stelregel om terzake geenszins een bepaald
rechtstreeks betrokken oppositie-partij
te spelen. Wie wij dan wel verdedigen
en vertegenwoordigen? Een op wereldvlak niet te miskennen publieke opinie. Maar, als u cijfers vraagt, dan wil ik
er voor Al-Vlèanderen uiteraard wel enkele geven. Amnesty-Vlaanderen blijft
een klein broertje in West-Europa, en
dat blijft me almaar enigszins ontgoochelen.

Ik stel vast dat in de Franstalige Al-kern
van ons land er zowat 60 adoptiegroepen werkzaam zijn, terwijl wij in Vlaanderen amper 20 kernen tellen die politieke gevangenen van elders in de wereld trachten te helpen om hun repressief lot te verzachten.
Terwijl de Franstalige afdeling Amnesty
in ons land ongeveer 6000 steunende
leden telt, moet Amnesty-Vlaanderen
vooralsnog het stellen met 3000 sympatisanten.»
— U kan toch niet ontkennen dat de
amnestie-eis
precies in
Vlaanderen
sinds jaren het politiek gemoed beheerst. Is "amnesty" dan zo wereldvreemd voor mensen-van-bij-ons
dat
het de politiek gedupeerden in Vlaanderen geen aanvaardbare
voedingbodem biedt voor aktief engagement in
uw internationale
beweging?
Willy Laes: «Eens temeer houd ik er
aan, en ik ben blij dat u die vraag stelt,
om in verband met de amnestie-eis in
eigen land onze houding zeer precies
toe te lichten.
Net als andere amnesty-afdelingen in
de gehele wereld seinen wij over de
toestand in eigen land wel berichten
door naar het centrale Londense sekretariaat, maar zelf bemoeien we ons niet
in België met individuele dossiers, want
op dat moment zouden w e als onafhankelijke organizatie meteen
uiterst
kwetsbaar worden. Dat is een algemene stelregel. In ons land zouden we misschien niet meteen in nesten geraken,
maar je kan toch begrijpen dat Amnestykernen in diktatoriale landen van
bijvoorbeeld Zuid-Amerika zeer spoe-

dig zouden opgedoekt worden als ze
schending van mensenrechten en politieke repressie in eigen land zouden
aanklagen. Trouwens, reeds nu zijn er
tal van Amnesty-mensen in de gevangenis beland, omdat men hun werking
als een gevaarlijke smet op het regime
aanziet.
Z o kan ik dus wel begrijpen dat mensen afzijdig blijven voor onze werking,
omdat zij allereerst het amnestieprobleem in eigen land zouden willen opgelost zien. Het is jammer dat zij menen
zich intussen niet te kunnen inzetten
voor de wereldwijde amnestie-beweging. Toch hebben we het gevoelen dat
het begrip voor onze aktie bij de publieke opinie toeneemt.»
— Intussen wordt u
gekonfronteerd
met huiszoekingen
van
gerechtelijke
politie op de hoofdzetel van Amnesty...
Willy Laes: «Na de ontsnapping van de
Franse gangster Besse, op 26 juli, werd
inderdaad een inval gedaan op onze
hoofdzetel in Schaarbeek. Er werd gezocht naar dokumenten die kontakten
tussen «Amnesty» en Besse zouden
kunnen aantonen. Die politionele daad
was zonder meer belachelijk. Maar,
men klopte toch bij Amnesty aan omdat van onze organizatie is geweten dat
wij gekant zijn tegen de doodstraf voor
om het even wie; van politiek gevangene tot gangster.
Dit incident bevestigt eens te dat Amnesty er goed aan doet om niet te ageren omtrent gebeurtenissen in eigen
land.»
— U heeft werk genoeg met de politieke miserie elders in de wereld-.
Willy Laes: «Zeg dat wel. En het is een
bedenkelijke evolutie dat w e almaar
dichterbij huis moeten gekonfronteerd
worden met overtredingen van mensenrechten. In West-Europa begint er
voor ons een oranje knipperlicht te
branden. Ik denk bijvoorbeeld aan het
Verenigd Koninkrijk (vooral folteringen
in Ierland) en aan West-Duitsland (waar
in gevangenissen toestanden ontstaan
die veel weg hebben van folterpraktijken...)
Ook in Frankrijk is er een bedenkelijke
repressieve evolutie merkbaar; gewetensbezwaarden worden zonder vorm
van proces opgesloten, en als ze dan al
een rechter toegewezen krijgen dan is
het meteen een militair.
Wat ons eigen land betreft konden wij
in het jongste jaarrapport geen melding
maken van gewetensgevangenen. Amnesty blijft inmiddels evenwel druk uitoefenen op de Belgische regering om
de doodstraf te schrappen (die is in de
wetgeving nog voorzien!), én om tal
van internationale verdragen te ratificeren.
Er moet inderdaad nog politiek werk
verricht worden om de politieke en burgerlijke rechten, evenals de sociale,
voor het internationale forum door de
Belgische regering te doen bijtreden.
Ons wordt ook nog wel eens aangewreven niet te sleutelen aan de oorzaken van verdrukking en repressie. Wij
werken nochtans in de diepte, aan
mentaliteitsverandering, die op enigszins lange termijn structuurwijzigingen
als gevolg moet hebben.» (hds)

MENSEN VAN BIJ ONS
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