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Wij zoeken zeer dringend uitbater voor VU-lokaal te Edegem
(deeltijds).
Afspraak R. Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 47, 2520 Edegem
(031/49.64.89).
(Adv. 392)
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1) computer-operateur
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Kandidaturen: de h. M. Vandyck,
Beizegemstraat
47/B7,
1120
Brussel.
Ni 56
— Ervaren viertalig handelskorrespondent-vertaler
(machineschrift, telex, enz...) zoekt betrekking full-time of half-time te Brussel of
omgeving. Tel. 0 2 /
478.17.82.
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VEEL ZEGGEN
Volgens de kranten is het dank zij de
C V P dat er nu eindelijk een Vlaamse
school zal komen te Komen. Dat de
Voerproblemen zullen opgelost worden, dat er geen volwaardig derde gewest Brussel zal komen, dat de dotaties rechtmatig zullen verdeeld worden
enz. enz. Een standpunt dat de V U nu
al 25 jaar verdedigt begint de voorzitter van de CVP-jongeren nu ook in te
zien (nu aD, nl. dat federalisme op alle
vlakken, ook op ekonomisch vlak, wat
hij vóór enkele tijd nog verketterde, de
enige oplossing voor België is. Het is te
hopoen dat hij zijn woorden gestand
blijft want wij hebben al andere CVPjongerenvoorzitters gekend. (Ge weet
wel revolutionair Martens indertijd).
Aan wie hebben w e nu die scheve situaties te danken? / ^ n de traditionele
partijen natuurlijk en in het bijzonder
de ( i V P die al 20 jaar onafgebroken
aan de macht is.
M e n zal toch nog wel Hertoginnedal
herinneren, waar het statuut van de
Voer bedisseld werd, waar Komen en
Moeskroen
overgeheveld
werden
naar Wallonië, met de dood in het hart
maar toch. Waar de faciliteitengemeenten gecreëerd werden. Nadien
w e r d de fameuze grendelgrondwet
goedgekeurd waar de Vlaamse nummerieke meerderheid in het parlement
uitgeschakeld werd, de dotaties, de
diefstal ten nadele van Vlaanderen, ten
voordele van Brussel en Waltonië. Er
wordt nu in de kranten geweldig tekeer gegaan tegen de haatcampagne,
door verschillende frankofone ministers in deze regering, maar door wie
wordt deze regering geleid? Door
CVP'er en oud-revolutionair Martens.

Het uiteindelijk resultaat na 20 jaar onafgebroken CVP-beleid: nog steeds
geen amnestie, op communautair vlak
een echte chaos, de R M Z is failliet de
pensioenkassen zijn leeg, 300.000
werklozen, N M B S en Sabena miljardentekort vele Brusselse gemeenten
zijn door hun waanzinnige hoogmoed
bankroet de buitenlandse schuld stijgt
zienderogen.

In deze strijd tegen de moordwapens kan de V U nu terug aan populariteit inwinnen alsook nieuwe mensen bewust maken over de problematiek van de Vlaamse beweging.
V U goed zo!
L., Hove

Veel zeggen en Vlaams doen (alsof)
maar daden dat is wat anders, binnenkort zullen ze misschien weer uw vertrouwen vragen...
M.G., Kessel

Emoties hebben hun rechten. Hiervan
hebben
drie
lezers-briefschrijvers
reeds gebruik gemaakt inzake ProVU.
Onrechtstreeks vernamen de «WIJ»lezers zo ook 'n echo van anti-ProVUkommentaren in «'t Pallieterke».
De waarheid heeft ook rechten. ProV U wenst dat de partij op elk niveau
(parlement partijbestuur, provincie, arrondissement, gemeente) slagvaardig
en samenhangend zou optreden.
P r o V U wenst dat het maatschappelijk
programma van de VU-ideologie volwaaj^ig gekend en beleefd zou word e n * s dit een heiligschennis? Is dit
Amada? (cfr. «'t Pallieterke», cfr. S.D.,
Hakendover in «WIJ», nr. 50).
«'t Pallieterke» weet nochtans beter.
De bezorgde briefschrijvers nu hopelijk ook.

AMNESTIE
Bij het lezen van brieven over amnestie in «WIJ» kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de stellers het te veel
in txjeken gaan zoeken i.p.v. bij de realiteit te rade te gaan. Is het niet afschuwelijk dat men ons, Vlamingen, 30 jaar
na de feiten, nog durft toeroepen dat
wij verraders zijn?
Ja, men komt nog zo'n mensen tegen.
Dat zoiets ook nog in het pariement
gebeurt is nog afschuwelijker. Daar
gebeurde het wel door Walen, die vandaag de dag blijkbaar vergeten zijn dat
ze-ook hun kollaborateurs hadden, en
geen kleine! Wanneer de V U opnieuw
met voorstellen voor de dag komt zijn
er ook Vlaamse ministers die van geen
meewerken willen weten en dat gaat
me te ver. Ik was in bewuste periode
nog niet geboren, maar onrechtstreeks had ik wat met de gevolgen te
maken en het kan misschien nog jaren
duren eer alle «bewijzen» zullen weggewerkt zijn. Toch blijf ik verder strijden. Wie dat niet begrijpt moet maar
eens gaan praten met hen die het allemaal meegemaakt hebben.
Daarom kan ik alleen maar besluiten:
Vlamingen blijf paraat en ijver meer
dan ooit voor amnestie!

PROVU

weten dat de cafébaas slechts in voorlopige vrijheid w e r d gesteld in afwachting van een proces.
Eén van de eigenaardigheden in het
Voerdossier is, dat deze van oudsher
Vlaamse streek
vooral
verfranst
w o r d t sinds de overheveling van Luik
naar Limburg. Die overheveling, tegen
de wil in van de meerdertieid van de
Voerenaars, heeft vele Nederlandssprekende Voerenaars — onder meer
de huidige burgemeester Dodemont
— Luiksgezind gemaakt Resultaat is
dat vandaag 10 gemeenteraadsleden
op 15 Luiksgezind zijn en dat de meeste Voerse kinderen in Franse scholen
zitten.
Het eerste objektief van de Vleiamse
Beweging zou dan ook moeten zijn,
het veroveren van een Vlaamse meerderheid bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Alleen dan zullen
w e Happart en zijn bende tot zwijgen
kunnen brengen. Ik betvinjfel of bepaalde agressieve akties van V M O , T A K
en (Do de Vlaannse posities in Voeren
versterken, ook al kan men bewondering hebben voor hun moed en klealisme.
K.V., Vilvoorde

M.C., D.

VOEREN
De gevaariijke Voerse cafébaas Grosjean, die in onopgehelderde omstandigheden op Vlaamse Voerenaars
s c h o o t is geen Waal of echte Frankofoon, maar een... Vlaming. Hij was vroeger een van de promotoren van een
Vlaamse klub in Wallonië. Pas later
w e r d hij Luiksgezind om dorpspolitieke redenen. M e n beweert almaar dat
Grosjean na 24 uur zonder meer w e r d
vrijgelaten door de overheid, zonder
bestraffing. M e n schijnt echter niet te

RAP, RAP_„
DOUCEMENT-In juli van dit jaar ging een Vlaamse
student bij een bouwmaatschappij in
Wallonië werken (als vakantiejob). De
Waalse opzichter stond voortdurend
achter de Vlamingen die mortel moesten aanbrengen: «rap, rap!» Enkele meters verder stonden de Waalse metselaars, waar de opzichter maar één
w o o r d tegen sprak: «doucement». Is
dat niet typisch Belgisch? De Vlamin-

— Jongeman uit de Kempen
zoekt werk als industrieel ingenieur scheikunde in de provincie
Antwerpen of Limburg. Kontakt
opnemen via L. Beyens, Lindestraat 18, 3990 Meerhout, tel.
014-30.03.97.
•* 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 . 02-425.46.42.
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.

gen hebben zich al 150 jaar laten kommanderen, eerst in het Frans, daarna
zelfs in gebroken Vlaams... Is het met
de hoogste tijd om er komaf mee te
maken? Vooral als w e bedenken dat
de Walen door hun profiteurschap de
boel naar de afgrond voeren. Wij maar
hard werken en de Walen feestelijk
hun kas er aan vegen! Daarom eisen
we: los van Wallonië, nu! En een
Vlaamse staat met de V U .
J.Gi., Maasmechelen

STRIJDDAG™
«Politiek» kan ik de leiding van V U
niet meer volgen. O p biz. 17 van «Wij»
(13-12) las ik: «Door een ongelukkige
samenloop
van
omstandigheden...
enz.»
Het Egmontkomitee staat m.i. niet in
dienst van Vlaanderen. Hooguit in
dienst of ten voordele van de resp. verenigingen waaruit het is ontstaan, en
zeker ten bate van de CVP.
In '70-'71 kwestie «grendelgrondwet»: De meerderheid wordt een minderheid! roerden die verenigingen de
stille trom om in '77-'78 eensklaps zo
luid te roffelen (samen met Tindemans,
omwille van zijn politiek imago) dat de
regeringsboot zonk. Maar dit tot meerdere glorie van de heer Tindemans en
CVP.
Als de leiding van mijn partij ons nu
aanraadt naar het circus te Brussel te
gaan, kunnen w e meteen ook bij de
volgende verkiezingen in een «stormtrotserende» CVP-boot stappen, of in
een VNP-sloep alle hens aan dek, verder zeilen!
F.R., Kontich
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WIJ 1

Dat de moorddadige kernwapens in
ons land toch zullen geïnstalleerd
worden is vooral te wijten aan het
verraad van de salon-socialistische
ministers en pariementsleden.
Voor vele socialistische militanten en
idealisten die zich ingezet hebben tegen de installering van de raketten
zal dit verraad van de kliek TobbackVan Miert zeer pijnlijk overkomen.
De Volksunie maakte en maakt nog
altijd een zeer goede indruk bij de
politiek bewuste mensen voor haar
daadwerkelijke inzet tegen de
moordwapens.
Nu, na een nederlaag is de strijd
nog niet verioren! De V U mag de
strijd nu niet opgeven. Integendeel,
nu moet de partij zich radikaal aan
het hoofd stellen van een massaal
volksverzet. De op zeer korte tijd ineengestoken anti-raket beweging
heeft ondanks moeilijke omstandigheden een massaal sukses gekend.
Meer dan 50.000 mensen, voor het
overgrote deel jonge Vlamingen waren aanwezig op de betoging van 9
december jl. Dat de rijkswacht toen
niet kon tellen, bewijst alleen maar
de ergernis van de tegenpartij met
de overtalrijke oppositie. De idealen
van de Frontbeweging (Nooit meer
Oorlog) zijn bij de Vlaamse jeugd
diep ingeworteld.

JAREN
De belangrijkste
gebeurtenissen
in binnen- en buitenland
in dit woeligste decennium
van de eeuw.
Een overzicht
deze week in

WOENSDAG TE KOOP : 35 FR.
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De stok achter de deur
Uitstel of afstel? Na 9 januari zal pas blijken,
of de regering Martens op het CVP-kongres
verleden zondag de genadestoot heeft gekregen. De m a r g e waarbinnen de premier nog
k a n maneuvreren, is wel zeer nauw. Alhoewel, men weet nooit! Wilfried Martens liet
zich n a het CVP-kongres ontvallen «dat er
n o r m a a l nu een krisis zou moeten zijn, m a a r
de omstandigheden zijn niet normaal.»
Ze zijn inderdaad allesbehalve n o r m a a l ! Het
konflikt tussen Martens en Tindemans, handig weggemoffeld en weggepraat door de
CVP-pers, duurt nu al maanden. De CVPvoorzitter heeft nooit zijn afkeer voor de huidige regeringsformule verborgen alhoewel
hij, steeds weer terugkerend toppunt van
dubbelzinnigheid, h a a r van start hielp gaan.
Maar Tindemans schrikt ervoor terug, beladen te worden met het odium van een regeringskrisis. De sociaal-ekonomische en de financiële toestand van het land is zo somber,
de mogelijkheid van de regime-krisis zo nabij dat de CVP-voorzitter meer dan ooit toegeeft a a n zijn oude neiging om grootse plannen half afgewerkt te laten en ronkende verklaringen te besluiten met dadenloosheid.
Nog nooit was de verwarring zo groot. Het
CVP-kongres stond bol van verbale Vlaamse
krachtpatserij. Een oppervlakkig toeschouwer (en de CVP hoopt hartstochtelijk, dat de
meeste toeschouwers oppervlakkig zijn) zou

zowaar tot de overtuiging komen dat de
grootste partij van Vlaanderen het meent,
wanneer ze zegt dat ze «speaks for Flanders». Dat is echter schijn. Het stuntwerk van
Erik Van Rompuy en de schijnbaar doelbewuste wijze waarop Tindemans politieke incidenten opbouwt, kunnen de werkelijkheid
nauwelijks verbergen. De werkelijkheid, dat
zijn de CVP-teksten over de staatshervorming, zoals ze goedgekeurd werden op het
kongres. Deze resoluties zijn heel wat minder r a d i k a a l dan de verklaringen waarin ze
verpakt worden. Van Van Rompuy's zelfverzekerd ekonomisch federalisme blijft er
geen schijntje. Op sociaal-ekonomisch en financieel terrein — d a a r w a a r het gaat om
centen en de echte macht — geraakt de CVP
niet verder dan beperkte decentralizatie. De
miljardenstroom van Vlaanderen n a a r Wallonië mag, wat h a a r betreft, ongestoord verder gaan. De neo-unitaristische a a p piept terug uit de mouw...

Indien de radikalizering van de CVP niet
louter verbaal, m a a r oprecht en gemeend
was, we zouden er ons hartsgrondig over
verheugen. Indien de strijd van de CVP-voorzitter tegen de CVP-premier gevoerd werd
om Vlaamse motieven, we zouden hem hartsgrondig toejuichen. Maar het gaat bij deze
botsing niet om Vlaanderen. Het gaat om bekrompen partijbelang en om eigenbelang.
Ook verleden zondag is gebleken dat Vlaanderen slecht gediend is met, tegenover een
a r r o g a n t en verwaten franstalig front, een
dubbelzinnige en een dubbelhartige en een
gespleten CVP.

In een dergelijke sfeer van verwarring, dubbelzinnigheid en tweeslachtigheid is alles
mogelijk. Het is mogelijk geweest dat de redevoering van Martens op het kongres toegejuicht werd en dat Martens zelf de resoluties goedkeurde w a a r v a n het heet dat ze zijn
regering moeten torpederen. Het is mogelijk
geweest dat voorzitter en premier broederlijk naast m e k a a r achter de bestuurstafel
zaten, alsof er nooit een vuiltje a a n de lucht

Daarom beschouwen wij het als een gelukkig en belangrijk feit dat de Volksunie op
h a a r kongres verleden zaterdag kon bewijzen, dat zij h a a r evenwicht en het vertrouwen in zichzelf hervonden heeft en dat zij opnieuw een operationele politieke faktor is.
Want tegen de dubbelhartigheid van de
Twee Kerkenstraat is m a a r een kruid gewassen.- de Vlaams-nationale stok achter de
deur.
(tvo)

was. Het is mogelijk geweest dat eerste minister Martens een p a a r u u r d a a r n a in een
interview met «Het Belang van Limburg, zijn
partijvoorzitter van ondeskundigheid beschuldigde, de CVP-Jongeren een stel onverantwoordelijken en Erik Van Rompuy een
beunhaas noemde.

CVP: bij nader toekijken...
Dat het CVP-kongres geleid heeft
tot een (tijdelijke of definitieve'?)
blokkering van de staatshervorming IS eerder te wijten aan de algemene politieke kontekst en aan
een aantal blijvende psychologische faktoren in de Belgische politiek dan aan de op het kongres
goedgekeurde teksten
De brede politieke kontekst is er
een van tot het uiterste gestegen
wantrouwen Van Waals-francofone kant wordt opgeworpen dat de
C V P zelf en wel met Tindemans
als voornaamste initiatiefnemer,
de dneledige gewestvorming liet
inschrijven in de grondwet van
1971 Dat ZIJ sindsdien gedurende
vrijwel tien jaar en gedurende drie
pogingen tot staatshervorming de
dneledigheid liet bevestigen in regeerakkoorden die ZIJ eerst ondertekende om ze achteraf te verloochenen In twee van de dne gevallen was dat juist Bij de poging tot
Gemeenschapspakt was er nog
meer in 1977 kon de dneledigheid
zelfs niet formeel ter sprake komen omdat precies de C V P er
mede voor gezorgd had dat er
geen grondwetswijziging en dus
geen afschaffing van 107-quater
mogelijk was Een van de blijvende
psychologische faktoren is dat de
CVP het in Vlaanderen uiterst lastig heeft met de eenzijdige aanwezigheid van het FDF in de regering
Nadat zij deze aanwezigheid in het
voorjaar zelf goedgekeurd heeft
zou ZIJ er nu willen van af geraken
Met deze wetenschap voor ogen
knjgen de teksten die op het CVPkongres verleden zondag goedgekeurd werden hun echte politieke
betekenis
Op een paar punten is er in die
teksten vanuit Vlaams standpunt
verbetering vast te stellen De
tweeledigheid wordt sterker benadrukt en de regeling voor Brussel
IS een aanvaardbare uitgangsbasis De verbetering betreft precies
de punten die gevoelig liggen voor
het FDF Het is echter reeds nu
een strategische misrekening van
de CVP gebleken dat het FDF er
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dientengevolge vnjwillig uit zou
trekken Wel integendeel lijkt het
francofoon front versterkt Wat
dan weer het gevolg is van het hoger geschetste wantrouwen en
psychologisch klimaat
Tegenover deze verbetenngen
staat echter, dat de CVP-staatshervorming in haar geheel geen
federalisme
betekent
slechts
neerkomt op decentralizatie onvoldoende autonomie voor de gemeenschappen bevat en vooral
hoegenaamd geen einde maakt
aan de financiële plundenng van
Vlaanderen door Wallonië Van
het door CVP-Jongeren-voorzitter
Van Rompuy met zoveel lef aangekondigde ekonomisch federalisme IS er vrijwel mets terug te vinden

Zelfs over het aktuele brandpunt
de zogenaamde koppeling van de
tweede en de derde faze van de
staatshervorming serveerde het
CVP-kongres slechts uiterst slappe tee «Daarom dienen over de
tweede en de definitieve faze gelijktijdig besprekingen plaats te
hebben» (resolutie 1 4 O van het
CVP-Kongres)
De door
alle
Vlaamsgezinden gestelde eis dat
de tweede faze overbodig is en
moet afgeschaft worden valt met
geen ogen in de CVP-teksten te
ontwaren Zelfs een reeds iets
minder sterk amendement van het

CVP-arrondissement RoeselareTielt werd nog afgezwakt tot de
hogervermelde tot mets verbindende en alle wegen open latende
tekst Premier Martens kon dan
ook besluiten in een vraaggesprek
met «Het Belang van Limburg»
"Het IS natuurlijk een psychologisch geladen amendement maar
in wezen is het politiek gesproken
met zo explosief»
Verder grasduinend door de CVPteksten (die we volgende week
grondiger op de keper zullen beschouwen in dit blad) kan men
van iedere bladzijde de neo-unitai-

re trend aflezen W e sommen op
De residuaire bevoegdheid wordt
centraal geregeld Bij de bevoegdheden van de Gemeenschappen
wordt met geen letter geyvag gemaakt van ekonomische of sociale
bevoegdheden De nationale regenng kan, bij belangenkonflikten of
wanneer zij dit «met het oog op de
nationale wetgeving» wil de dekreten ondergeschikt maken aan
de wetten
Het fiskaal beleid en de fiskale normering blijven nationaal veel meer
dan het heffen van opcentiemen is
de gemeenschappen met gegund

...meer geblaat en minder wol
De hele sociale zekerheid, met de
miljardentransferten naar Wallonië, alles wat te maken heeft met
de inkomensoverdrachten blijft
nationaal De nationale regenng
krijgt enorme bevoegdheden bij
de financienng van de begrotingen van de Gemeenschappen
Praktisch het hele schoolpakt,
d w z daar waar het normatief is
en over centen gaat blijft nationaal Het centraal geleide ekonomisch beleid wordt sluitend beschermd tegen pottenkijkenj van
de Gemeenschappen De regeling
van de belangenkonflikten op uitvoerend vlak — daar waar de
meeste konflikten zich voordoen i
— wordt toevertrouwd aan de pantaire ministerraad Enzoverder,
enzovoort
Dit met veel verbaal Vlaams geweld
aangekondigd
CVP-plan
voor de staatshervorming laat de
wezenlijke macht — die van de
centen — volkomen nationaal Het
komt in heel de uitgebreide en beslissende sociaal-ekonomische en
financiële sektoren neer op beperkte decentralizatie
Een dergelijk van Vlaams standpunt uit onaanvaardbaar-zwakke
tekst kan in geen geval een bijdrage zijn tot Vlaamse frontvorming'

WIJ 3

KOMMChT/1/1R
CVP-eendracht...

de week van G ^

aCOtlOMISCHE KRIS/3

' '

Op het CVP-kongres van vorig
weekend werd vooral zeer veel
schijn hooggehouden. Dat gebeurde met de eensgezinde betrachting om met een goede regelmaat hoge scores te laten
noteren op de applausmeter;
voor wie of wat er werd geapplaudisseerd was slechts bijzaak.
Hoe valt het anders te verklaren dat de kongressisten om
beurten juichten om de goedkope
shownummertjes
van
CVP-jongerenvoorzitter
Eric
Van Rompuy, de arrogante toespraak van Tindemans, en de
voorzichtige
bewoordingen
van premier Martens (over de
fazen twee en drie die hoe dan
ook niet één zijn_).
De voornaamste bekommernis
was over alle principiële stellingnamen heen: naar buitenuit
de eendracht uit te dragen, en
vooral de geschilpunten tussen
de verschillende machtsgroepen binnen de CVP te verdoezelen. Verdoezelen dat bij voorbeeld Martens en Tindemans
het omtrent knelpunten in de
staatshervorming het fundamenteel oneens zijn.

Cl
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...maneuvers
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Die fundamentele onenigheid
kon dan toch helemaal niet verdoezeld worden In een interview van Hugo Camps, hoofdredakteur van het Belang van
Limburg, met een vermoeide
premier Martens na afloop van
het CVP-kongres.
Wilfried Martens zei veelbetekenend: «Objektief gesproken
is dit geen kongres van de totale blokkering geworden.» Waarmee hij in feite bedoelde dat
zijn CVP-vrienden hem toch
maar een ferme pad in de korf
gelegd hebben. Hij stelde trouwens met precies deze woorden: «Normaal was er nu een
regeringskrisis na dit CVP-kongrés, maar de omstandigheden
zijn niet normaal.»

...en clausulestrijd
De premier stak het voorts niet
onder stoelen of banken dat
precies Eric Van Rompuy en
Leo Tindemans nu niet bepaald

zijn politieke vrienden zijn,
zoals de applausmeter op het
kongres verkeerd suggereerde..
Over Tindemans: «In jaren hebben we nooit zo'n formidabele
stimulans gehad om de staatshervorming te voltooien. Diegenen die de ontbindingsclausule
minimalizeren, zijn niet op de
hoogte van het debat daarover
in de Senaatskommissie, noch
van het advies van de Raad van
State.»
'
Met diegenen, bedoelt Martens
zonder omwegen Tindemans
die op het CVP-kongres stelde
dat
de
ontbindingsclausule
voor de tweede faze van de
staatshervorming een juridische fiktie zou zijn. Beide verklaringen moeten beide politici
maar voor hun rekening nemen,
maar alleszins blijkt hun grondig meningsverschil.

Dubbelzinnige Eric
Over Van Rompuy zei Martens
in het interview met C a m p s :
«Het was toch evident dat de
CVP-jongeren een maneuver
willen uithalen om het kabinet
te doen struikelen. Deze heren
houden er trouwens vreemde
praktijken op na. In de kranten
stond te lezen dat de CVP-jongeren oök tegen de kernraketten waren.
Welnu, toen dit probleem op
het partijbureau ter sprake
kwam, heeft voorzitter Van
Rompuy zijn mond niet opengedaan en heeft hij zich dus in alle
stilte aangesloten bij het standpunt van de regering. Geef toe
dat rond zo'n dubbelzinnige
houding nogal wat bedenkingen te maken zijn.»

Dotaties van
Tindemans
Nog meer dan één keer blijkt
uit Martens' verklaringen aan
«Het Belang van Limburg» dat
de forse praat van het CVPkongres in menig opzicht weinig ernstig dient genomen te
worden, of alleszins dat de betrokken politici hun vroegere
daden zonder schroom verloochenen.
Zei Martens over het omstreden dotatiestelsel dat de CVP

Het zout der aarde
Je moet het ons maar niet kwalijk nemen dat hart en hoofd er niet bij zijn.
Jarenlang hebben we in het laatste Wij-nummer vóór Kerstmis een gelegenheidsgedicht
geschreven. Voor onszelf een ogenblik van bezinning
en ontsnapping. Voorde lezers wellicht een korte afwisseling tussen grijs
proza. De onwaarachtigheid
en de trouweloosheid die uit de politiek van
de jongste paar weken ten hemel schreien, geven ons thans slech ts gal en
edik in de pen. Ontsnappen zit er niet in...

Ze was van kleine kom-af: dochter uit een gezin van Nederlandse
gastarbeiders bij Aken. Verpleegster geworden, beschouwde ze de hulp aan verdrukten en vervolgden als de logische voortzetting van een beroep dat
voor haar een roeping was.
Slechts weinig mensen kunnen zich uit de schaduw van hun verleden tillen. Zij kon dat, met vanzelfsprekende
eenvoud. Van bij de vroege amnestie-akties in de eerste helft der vijftiger jaren was zij er bij. Om de verzoening tussen wit en zwart te bepleiten. Als medeoprichtster
van de AntiIn I960 schreef een 24-jarige jongeman, een beloftevol student die in dat- Haatliga, met de jaarlijkse bedevaart en bijeenkomst te Edegem. Bij de
zelfde jaar preses van KVHV-Leuven was, in een brochure: 'Men wil zo oprichting van het Verbond van het Vlaams Verzet en van de Vereniging
lang mogelijk de uitzonderingstoestand
van de naoorlogse repressie wet- van Vlaams-Nationale
Weerstanders en Politieke Gevangenen. In 1968
geving in stand houden om de Vlaamse krachten die men
getroffen sprak zij samen met andere
Vlaamse verzetsmensen,
op de verboden
heeft, verder neer te slaan. Voor ons is het een reden te meer om de eis
Bormsherdenking
te Merksem. In 1971 deed zij de amnestie-oproep op de
voor amnestie te stellen.'
IJzerbedevaart
vrouw. Gedreven door een
De jongeman is inmiddels twintig jaar ouder en eerste minister gewor- Zij was een zwakke, fragiele, onaanzienlijke
bezieling.
den. Wilfried Martens. Zijn toenmalige eis is inmiddels twintig jaar ouder sterk geloof en een grootmenselijke
Om de amnestie-eis kracht bij te zetten kan men hem het gezag meegeen onvervuld gebleven. Nog steeds geen
amnestie.
ven van tientallen en tientallen en tientallen hooggeplaatsten, eerlijk verMogen we dan toch gal en edik bannen? En Kerstmis tegemoet gaan op ontwaardigd en menselijk bewogen: professoren, kunstenaars,
kerkelijeen betere
herinnering?
ke hoogwaardigheidsbekleders,
vooraanstaande
vrijzinnigen,
gewezen
en fungerende en toekomstige eerste ministers, rechters, generaals, geIn 1934 werd een veertigjarige vrouw bij verstek veroordeeld door een mijterden,
gelauwerden, geadelden,
geëerden.
Duitse rechtbank wegens hulp aan katolieken en joden. In 1943 werd ze
door de Sicherheitsdienst aangehouden, omdat zij te Antwerpen
behoor- Het hoogste gezag ontleent die eis aan wie de grens van het eigen verlede tot het komitee voor hulpverlening
aan vervolgde joden. Ze leefde den moest overschrijden. Wij willen in deze kerstdagen Hubertina Aretz
twee jaar in de mensonterende
toestanden van het koncentratiekamp,
te in herinnering brengen. De hongerlijdster van Ravenbrück en NeugenRavensbrück en Neuengamme, als dwangarbeidster
in de zoutmijnen. gamme, de vrouw van het zout der aarde.
Zolang ze nog zou leven — ze stierfin 1973 — werd ze iedere dag opnieuw
herinnerd aan de gruwelen van die periode; als zwaar invalide werd ze
door het KZ in haar lichaam en gezondheid
getekend.
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nu met veel tromgeroffel heeft
afgewezen: «Ik ben me tenvolle
bewust dat dit éen van de kernpunten wordt In de diskussie in
het parlement. Belangrijk is
evenwel dat mijn regering de
eerste is die een grondwettelijke tekst heeft ingediend om de
eigen fiskaliteit voor de gewesten en de gemeenschappen
mogelijk te maken. Het stelsel
van de dotaties is uitgevonden
tijdens de grondwetsherziening
van 1970; sommigen schijnen
dat te vergeten.»
«Sommigen» zei Wilfried Martens. Wij stellen de vraag: wie
was er toen aan het bewind Leo
Tindemans?

Dokter Wijnen...
Vanaf vandaag donderdag om
18 uur beginnen talrijke dokters
aangesloten bij de Federatie
Wynen hun zorgenstaking. De
Brussels-frankofone artsenleider heeft het niet onder stoelen
of banken gestoken dat het zijn
bedoeling is de regering-Martens op de knieën te krijgen.
Daarmee heeft Eric Van Rompuy van de CVP-jongeren een
onverwachte bondgenoot gekregen.
Net als een poos geleden
ABVV-leider Georges Debunne
stelde dat zijn aangekondigde
vakbondsakties niet tegen de
regering zijn bedoeld, stelde
dokter Wynen dat zijn zorgenstaking niet tegen de patiënten
is bedoeld.
Voor zowel de eerste als de
tweede zijn dit huichelende
woorden. Want behalve het
weigeren vanaf donderdag om
administratieve formaliteiten te
vervullen (zoals het uitreiken
van ziekenbriefjes), stelde de
federatie Wynen dat door zijn
schaarse wachtdiensten alles
op alles zal gezet worden om
zoveel mogelijk zieken te laten

opnemen in ziekenhuizen, zodat vrij spoedig ook militaire
ziekenhuisbedden voor de burgerbevolking zouden dienen
opgemaakt te worden.
Met die maatregel zijn de patiënten alvast goedgediend...
Evenzo zullen de zieken bij de
stakende
apotekers
aangemaand worden om de volle pot
te betalen en achteraf maar zelf
te trachten de hoge terugbetalingen van hun mutualiteit terug
te trekken.
Dat zijn de syndikale praktijken
van dokter Wynen en de zijnen.

en zijn slachtoffers
Misschien is er wel een lichtpunt voor de patiënten bij deze
zorgenstaking die dreigt uit te
groeien tot een harde konfrontatie. Nu kan duidelijk blijken
welke dokters alleen maar begaan zijn met hun eigen belangen, en welke geneesheren
daarentegen demokratisch geeigende tpiddelen blijven aanwenden om hun rechtmatige
verzuchtingen op regeringsniveau kenbaar te maken en met
klem te benadrukken zonder
meteen uitgerekend in kerst- en
nieuwjaarperiode de patiënten
tot slachtoffer van een syndikale krachtmeting te maken.

BDBH-vete
Bij de Belgische Dienst voor
Buitenlandse
Handel
wordt
nogmaals een nieuwe antiVlaamse stunt gemeld. Eind juli
en eind augustus van dit jaar
besloot
het
direktiekomitee
van de B D B H enkele personeelsleden «aan te wijzen voor
de uitoefening van hogere funkties»; in feite dus een bevordering. In totaal waren er dat dit
keer 13 van de Nederlandse
taalrol en 6 van de Franse taalrol. Meteen lokte dit een scher-

pe reaktie uit van de «Association du personnel Wallon et
Francophone». Stel je voor:
méér Vlamingen dan Franstaligen bevorderd...
Er werd dan maar meteen een
rekwest ingediend bij de raad
van state om de gewraakte aanwijzing in hogere funkties van
Vlamingen te doen nietig-verklaren op basis van administratieve foefjes. Maar, alleen de
benoemingen van de 13 Vlamingen; de 6 Franstaligen worden niet ter sprake gebracht.
Inmiddels is er de paritaire samenstelling van het BDBH-personeel, terwijl het werkvolume
voor de Vlaamse bedienden het
grootst is als gevolg van het
overgroot aantal Vlaamse exportdossiers...

De zetels
van Mathieu...
De strijd om de menigvuldige
zetels van de francofone mevrouw
Mathieu-Mohin
(Vilvoordse gemeenteraad, senator,
Brusselse
gewestraad,
Franse kultuurraad) is nog niet
geluwd.
Het Vilvoords schepenkolleqe
heeft een motie vrijgegeven
waarin met klem wordt geprotesteerd tegen het vergelijk dal
is tot stand gekomen tussen de
voorzitters van de regeringspartijen om mevrouw MathieuMohin tot eind '82 toe te laten
de vergaderingen van de Brusselse gewestraad bij te wonen.
Stelt het schepenkollege van
Vilvoorde: «Vilvoorde is en
blijft een Vlaamse gemeente,
die integraal deel uitmaakt van
het Vlaamse Gewest. Indien
mevrouw Mathieu-Mohin
er
aan houdt in de Brusselse gewestraad te zetelen, dan moet
zij maar verhuizen en ontslag
nemen als gemeenteraadslid».

ZO WIL DE VOLKSUNIE

De
staatshervorming
• België wordt een federatie of konfederatie van twee autonome staten, Vlaanderen en Wallonië, met eigen wetgevende Kamer en eigen
uitvoerend gezag door deze Kamer gekozen Alle officiële en officieel
erkende diensten worden federaal geherstruktureerd Er wordt een
hoofdstedelijk gebied Brussel erkend, beperkt tot de 19 gemeenten
Er bestaat een Duitstalig gebied, waarvan het statuut bepaald wordt
volgens het beginsel van de zelfbeschikking

I Alle staatsmacht behoort aan Vlaanderen en Wallonië, behalve degene die uitdrukkelijk toegewezen wordt aan de federatie, konfederatie of aan supranationale instellingen

• ledere staat heeft zijn eigen grondgebied De grenzen tussen beide
staten en de grenzen van het hoofdstedelijk gebied liggen definitief en
grondwettelijk vast De ambtsgebieden van alle officiële en officieel erkende diensten worden aaangepast aan deze grenzen De Vlaamse
staat zal ijveren voor de terugkeer van de oorspronkelijk Vlaamse taalgrensgemeenten die naar Wallonië werden overgeheveld

B Beide staten hebben hun eigen burgers Deze burgers ressorteren
onder de bevoegdheid van hun staat voor alle aangelegenheden die
niet uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de federatie of konfederatie Dit
IS het best te realizeren door het toekennen van een N -, F - of D -nationaliteit (subnationaliteiü aan alle Belgische staatsburgers Aan de subnationaliteit worden rechtsgevolgen verbonden

• Beide staten beschikken over hun eigen fiskale en financiële middelen Er wordt een regeling bepaald waarbij zoveel mogelijk fiskale inkomsten aan de beide staten toebehoren en de bestemming ervan
door henzelf bepaald wordt Aan het federaal of konfederaal gezag
worden evenwel volgens grondwettelijk vastgelegde pnnciepen de
nodige middelen voorbehouden, hierin ijegrepen een dotatie voor het
hoofdstedelijk gebied Brussel Solidariteit op konfederaal of federaal
niveau voor noodgebieden is aangewezen Blijvende schatplichtigheid
dient echter afgewezen Ten aanzien van Brussel dienen onmiddellijk
de nodige ekonomische en financiële maatregelen te worden getroffen, ten einde de decentralizatie en deconcentratie te bespoedigen

• In het hoofdstedelijk gebied Brussel worden de hoofdstedelijke en
de internationale funkties uitgeoefend door het federaal of konfederaal gezag Voor de staatsburgers in het hoofdstedelijk gebied geldt
het persoonlijk federalisme volgens de subnationaliteit van de burgers
ZIJ zijn volwaardige burgers van hun staten, die in het hoofdstedelijk
gebied bevoegd zijn voor de persoonlijke aangelegenheden van hun
burgers De aangelegenheden en instellingen voor dewelke de samenwerking van beide nationaliteiten in het hoofdstedelijk gebied onvermijdelijk IS, worden al naar gelang van hun aard door de twee staten
gezamenlijk behandeld of door het hoofdstedelijk gezag De bevoegdheden van dit hoofdstedelijk gezag en van de Brusselse gemeente(n),
OCMW's en openbare diensten worden door demokratisch verkozen
instanties uitgeoefend, maar in elk geval zodanig dat elk van beide
volksgemeenschappen op gelijkwaardige of paritaire wijze deelneemt
aan het beleid en dat elke benadeling van eén van de gemeenschappen grondwettelijk, wettelijk en feitelijk onmogelijk is Voor het uitvoeren van haar beleid werkt de Vlaamse regering samen met de taalgroepen in de hoofdstedelijke en gemeentelijke organen van het
hoofdstedelijk gebied, die tot stand komen na verkiezingen met taalkundig gesplitste lijsten en met poolvorming In geval één van de twee
gemeenschappen zich tegen een beslissing van het hoofdstedelijk gezag verzet en er geen oplossing binnen een te bepalen termijn gevonden wordt, beslist het federaal of konfederaal gezag

I Er bestaat een gesanctioneerde taalregeling voor het federaal of
konfederaal gezag en voor het hoofdstedelijk gebied De Volksunie
pleit voor afschaffing van de faciliteiten in de Brusselse randgemeenten

8
• De organizatie van de rechterlijke macht, van de rijkswacht en van
de strijdkrachten wordt aan de federale of konfederale struktuur aangepast

150 laar België in het drleus
De Vlaamse Strijddag in het Koninklijk Circus te
Brussel, vorige donderdag is een waar sukses geworden Sukses omwille van de massale opkomst
2200 aanwezigen telde een
krantejournalist
Sukses ook omwille van de originele aanpak van
deze stnjddag die slechts twee krachtige toespraken omvatte, maar als hoofdbrok bestond uit een
circusspektakel over 150 jaar België
Voor sommigen was de strijdformule enigszins ongewoon Maar zonder twijfel hebben tal van bindteksten de ruim tweeduizend aanwezigen
sterk
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aangegrepen: één van de hoogtepunten was de
voordracht door Senne Rouffaer van het Bormsgedicht van Willem Elsschot
Op kreten vanuit de zaal «België barst» haakte
VVB-voorzitter
Paul Daels in met de woorden
«België moet met barsten, het is al gebarsten »
Notaris Paul Daels richtte een oproep tot de sociale organizaties en vakbonden, om hun jarenlange
sociale strijd voor de Vlaamse arbeiders te bekronen door in de Vlaamse beweging mee te strijden
voor de totale politieke
ontvoogding

I De betrekkingen met de kerkgemeenschappen dienen zich aan te
passen aan de federale of konfederale strukturen van het land De
Volksunie blijft overtuigd dat door federalisme of konfederalisme het
welzijn van Vlamingen en Walen, ook deze in Brussel, en van de Duitstaligen het best wordt behartigd
Mocht het echter blijken dan men een pseudo-federalistische oplossing wil, waarbij men Vlaanderen blijft bevoogden of een blijvende
schatplichtigheid oplegt, dan zal de Volksunie er met voor terugschnkken de bakens verder te verzetten, waarbij evenwel de aanwezigheid
van de Vlaamse natie in Brussel voor haar een fundamenteel pnnciepis dat in ieder geval moet worden gewaarborgd
(Dit IS de tekst van de besluiten «Staatshervorming', aangenomen op
het intern VU-kongres van 15 december 1979)

WIJ s
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EEN GROOT KONGRES

Met hernieuwd vertrouwen
van V U J O , die eventjes zelfs
het kongres verliet om In de hal
overleg te plegen, keurden uiteindelijk 500 kongressisten legen 350 het voorstel van de
kongreskommissie goed.

Duidelijk
profiel
Uit de teksten zoals ze door de
kongreskommissie werden opgesteld en ruimschoots geamendeerd door de basis,
treedt de Volksunie duidelijk
naar voor als een Vlaams-natlonale partij met een opdracht die
verder reikt dan de staatshervorming. De Volksunie is een
rechtvaardigheidspartij die een
verdraagzaam, sociaal vooruitstrevend, vredelievend Vlaan-

Op onze foto enkele mensen die het sukses van dit
kongres liielpen verwezenlijken
Maunts Van Haegendoren, trekpaard en eeuwig jeugdige
voorzitter
van de kongreskommissie
Lutgart De Beul hoofd
van de studiedienst en spil van menig VU-kongres
Guido Van In, voorzitter van de partijraad en kongresvoorzitter, stevige hand in een fluwelen handschoen. Volksvertegenwoordiger
Pol Van Grembergen, hooggestemd inleider van het
kongresgedeelte
over het profiel en optreden van de VU. Frans Van
Nieuwenhove: gevat en slagvaardig rapporteur over

Grote opkomst
De opkomst voor dit VU-kongres was zeer groot. Tijdens de
voormiddag waren er meer dan
zeshonderd en In de namiddag
meer dan duizend stemgerechtigde kongressisten aanwezig.
Deze opkomst is des te opmerkelijker, daar het een intern partijkongres betrof. Op gewone
VU-kongressen wordt de slotzitting telkens bijgewoond door
honderden en honderden nietstemgerechtigde leden en sympatlzanten. Dit was thans niet
het geval en toch liep de kongreszaal vol.
Ter vergelijking: op het kongres van de CVP, die er prat op
gaat dat ze bijna de helft van
het Vlaams kiezerskorps vertegenwoordigt, waren er zaterdags beduidend minder aanwezigen dan op de voormiddag
van het VU-kongres. O p de
slotzitting van de CVP, die publiek was, waren er nauwelijks
iets meer kongressisten dan bij
de VU.
En ter aanvulling: op hetzelfde
ogenblik als tijdens de slotzitting van het VU-kongres waren
er, op een paar honderd meter
afstand, meer dan 2.000 aanwezigen — waaronder een officiële VU-delegatie met partijsekretaris W. De Saeger en
heel veel VU-sympatizanten —
voor de Vlaamse Strijddag.

Vrouwenprotest
Een Vlaams-natlonale bijeenkomst Is die naam niet waardig,
als er aan de ingang geen afwijkende mening of speciale aksenten verkondigd worden. Aan
deze regel ontsnapt ook geen
besloten VU-kongres.
Een aantal dames uit de Volksunie en uit de Federatie van
Vlaamse Vrouwen manifesteerden aan de kongresingang.
Voor de namiddagvergadering
hadden ze zich zelfs gesluierd
op de wijze die in Iran voorgeschreven wordt door Khomeini.
Ze maakten van hun hart geen

de amendementen. VU-ondervoorzitter
volksvertegenwoordiger Jaak Gabnéls, strijdvaardig en bezield
inleider van de aktualiteitsresoluties
Op deze voormiddag-foto ontbreken de
namiddag-verantwoordelijken senator Rik Van de Kerckhove, deskundig en
zakelijk inleider van de besluiten over de staatshervorming, volksvertegenwoordiger
F Baert en VUondervoorzitter prof Jef Maton, die de amendementen over de staatshervorming
behandelden, volksvertegenwoordiger
Vic Anciaux, partijvoorzitter
en
kongresredenaar

moordkuil: blijkens het pamflet
dat ze de kongressisten ter
hand stelden, verwijten ze de
Volksunie — cijfers ten bewijze
— dat de partij te weinig aandacht heeft voor en te weinig
plaats inruimt aan de vrouwen:
«De mensheid is als een vogel.
De ene vleugel is vrouwelijk, de
andere mannelijk. Hoe kan een
vogel vliegen als belde vleugels niet gelijkwaardig ontwikkeld zijn?»
Uit de reaktles van de — vooral
mannelijke — kongressisten
bleek dat de aktie Indruk maakte en sympatle oogstte. Nu
maar wachten op de daadwerkelijke gevolgen...

Kongrestenoren
Onder de kongrestenoren was
ook oud-voorzitter Schiltz, die
een paar opmerkelijke tussenkomsten hield. Hugo Schiltz
heeft In de kongreskommissie
aktief aan de voorbereiding van
het kongres meegewerkt. Tijdens de zittingen maakte hij,
zoals we dat van hem gewoon
zijn, van zijn hart geen moordkuil. Een langere tussenkomst
van hem tijdens de voormiddagzitting werd op warm applaus onthaald.
Ook de VUJO-kongressisten
waren zeer aktief. Ze lagen aan
de oorsprong van het republikeins
Intermezzo,
waarover
verder sprake.
Ten slotte kwam voorzitter Vic
Anciaux, anders dan zijn voorganger, bij de diskussie zelden
of nooit tussenbeide. Hij reserveerde zich duidelijk voor zijn
sterk programmatische slotrede, die een Vlaams-natlonale
geloofsbelijdenis was.

Bijna de
republiek
Het meest in het oog springende incident tijdens het kongres
ontstond nadat tijdens de voormiddagzitting een VUJO-amendement met 390 tegen 350
stemmen en enkele tientallen

onthoudingen
goedgekeurd
was. Dit amendement voorzag
in een republikeinse staatsvorm, met een verkozen president als hoofd van de uitvoerende macht.
De kongreskommissie oordeelde echter dat, daar dit amendement nog niet aan de partijbasis was voorgelegd, het kongres terzake eigenlijk niet kon
beslissen. Ze stelde dan ook
voor, het amendement voor te
leggen aan de partijbasis en
het terug In te dienen bij een
speciaal
kongres over
de
staatshervorming in de loop
van 1980.
Zo kort na de Happart-ontmoeting met Boudewijn werd dit
voorstel de kongreskommissie
niet zomaar In dank afgenomen.
De tussenkomst van Jef Valkeniers en van de — nochtans republikeinse — kemphaan Luyten zorgde voor enige olie op
de golven. Ondanks het verzet

deren wil. Ze beperkt zich niet
tot de rol van zweeppartij. Wel
Integendeel Is ze bewust een
beleldspartij, waarbij de keuze
tussen participatie of oppositie
geen principiële keuze Is, maar
een keuze van de middelen.
Over het al dan niet deelnemen
aan een regering zal In de toekomst beslist worden door het
kongres en niet meer door de
partijraad.
Bij de
aktuallteltsresoluties
werd bewust de ganse aandacht toegespitst op twee tema's die In de lijn liggen van de
Vlaams-nationale
opstelling
van de partij: de gedragslijn bij
de 150ste verjaardag van België en de onverminderd gehandhaafde els voor amnestie.

AktualHeitsresoluties
Naast de resoluties over het profiel en het optreden van de
VU, waarop we in een volgende «Wij> terugkomen, en naast
de resoluties over de Staatshervorming, die elders in dit
blad staan, werden ook twee aktuallteltsresoluties goedgekeurd.

150 jaar België
• Aan de vooravond van
de viering van 150 jaar unitair België wenst de Volksunie te beklemtonen dat er
voor bewuste Vlamingen
geen enkele reden is om de
oprichting te herdenken van
een staat, die getracht heeft
ons van onze Nederlandse
eigenheid te vervreemden
en die vandaag, na anderhalve eeuw, nog steeds een beletsel is voor onze zelfstandige ontplooiing.
• De Volksunie is van mening dat de voor de officiële
viering voorziene gelden op
een heel wat nuttiger wijze
kunnen gebruikt worden in
een tijd van werkloosheid,
bezuiniging en krisis.
• De Volksunie wenst in
dankbare herinnering allen
te gedenken die, vaak in de
moeilijkste omstandigheden
en ten koste van grote of-

fers, de vlag van de Vlaamse
opstandigheid generatie na
generatie aan ons hebben
doorgegeven.

Amnestie
# De Volksunie wil uitdrukkelijk onderstrepen, zeker in deze kerst- en eindejaarsperiode en aan de
vooravond van het 150-jarig
bestaan van België, dat zij
de els tot algemene amnestie onverminderd handhaaft.
# Zij klaagt aan dat nog
steeds geen begin werd gemaakt met de opruiming van
de sociale gevolgen van de
repressie.
9 Zij is van mening dat de
problemen In verband met
repressie en amnestie het
^vlugst naar een oplossing
kunnen gebracht worden, indien zij worden
toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap.
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KOMM^hT/l/lR
We leven in een tijd van twijfels, verwarring en onzekerheid die bij sommigen de oorzaak zijn van opstandigheid,
terwijl ZIJ anderen aanzetten tot gelatenheid en nog anderen tot egoïstische
gemakzucht
Voor wie echter bewust zijn eigen tijd
wil beleven en kan putten uit de kracht
van een grote idee, zijn precies deze
twijfels en onzekerheden de aansporing om aktief te zijn. Ik ben er van overtuigd dat de voluntaristische mens de
vragen van deze tijden aan kan.
Maar dan moeten wij beseffen
dat
onze tijd méér van ieder van ons
vraagt willen wij opgewassen zijn tegen zijn grote uitdagingen. Het is mijn
overtuiging dat het noodzakelijker is en
dus zinvoller dan ooit om aan politiek te
doen.

HET

VOLKSNATIONALISME

Wat ons bindt en bezielt, is de grote
kracht van het volksnationalisme.
Voor
ons is het nationalisme geen blinde
kracht Het nationalisme dat stoelt op
een natuurlijk en historisch
gegroeide
feitelijkheid, het volksnationalisme is de
nieuwe uitdrukking van het humanisme.
Het is ontstaan en in zijn ontwikkeling
bepaald door de twee grote, aan elkaar
tegengestelde geestelijke
stromingen
van de Nieuwe Tijd: de Verlichting en
de Romantiek.
Alhoewel de Verlichting zich niet richtte tot een bepaald volk maar tot «Ie
genre humain», zorgde zij voor de
noodzakelijke
machtsoverdracht
van
de Vorst naar het volk.
De schijnbaar daar tegenover
gestelde
Romantiek vulde de Verlichting aan
met een andere noodzakelijke
schakel:
ze deed de aandacht voor het volkseigene ontwaken.
Het volk is een blijvende
levensgemeenschap, die echter niet besloten Is
in zichzelf en die haar waarde slechts
ontleent aan de eigenheid van andere
volkeren. Het volksnationalisme
is aldus de zinvolle syntese tussen het nationale en het universele.
Het zijn alle volkeren samen, ieder met
zijn eigenheid die het «genre humain'
belichamen.
Deze fllozofie legt een
progressieve
draagkracht in de gedachte, dat er een
wereld zou ontstaan waarin alle naties
in harmonie samenwerken aan de vooruitgang van de mensheid, van zodra er
geen enkele natie nog gebukt gaat onder de heerschappij van een andere.
Het volksnationalisme kan dan ook niet
anders zijn dan pacifistisch en humanistisch, in die zin dat het steunt op de gelijkwaardigheid van de mensen en de
volkeren.

ONZE

WEZENLIJKE

OPDRACHT

De opdracht van de Volksunie, als
Vlaams-nationale partij is ruimer dan
de hervorming van de staat Het is onze
opdracht, als Vlaams-nationale
partij
gestalte te geven aan de Vlaamse natie.
Daarin onderscheiden wij ons van de
anderen. De andere Vlaamse partijen
zijn geleidelijk, vooral onder onze druk,
er toe gekomen de hervorming na te
streven van de Belgische staat voor zover die onleefbaar is: zij beogen niet de
vorming van de Vlaamse natie. Onze
wezenlijke drijfkracht
is het zelfbeschikkingsrecht
der volkeren.
25 jaar geleden heeft de Volksunie de
strijd voor zelfbestuur terug opgenomen. Degenen die er toen reeds bij waren, herinneren zich levendig hoe eenzaam wij waren, hoe onze stem geklonken heeft als die van een «roepende in
de woestijn»
Wij hebben
jarenlang,
zonder uitzicht op sukses, de idee van
het zelfbeschikkingsrecht
uitgedragen.
WIJ zijn beloond geworden voor onze
hardnekkigheid,
wij hebben
genoeg
mensen en vertrouwen gewonnen om
onze plaats in Vlaanderen te bevestigen. Ook in de
verkiezingsnederlagen
heeft dit gevoel mij nooit verlaten: dat
wij een hechte gemeenschap zijn, verbonden door een grote idee en de offers die daarvoor werden
gebracht
een politieke familie die een vaste
plaats heeft in de Vlaamse gemeenschap, nu en voor de toekomst
De schaduwen zijn gevolgd. De par-
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tijen die ons bestreden hebben, zijn
vandaag verplicht om het spraakgebruik van de Volksunie over te nemen.
ONZE

EIGEN

PLAATS

Maar als Vlaams-nationalisten
hebben
WIJ onze eigen plaats. Wij verschillen
van de anderen in onze zorg voor Brussel Voor de Vlaams-nationalist is Brussel een wezenlijk deel van onze natie.
Niet alleen omwille van de Vlaamse Vlamingen die er wonen, maar ook omwille
van hen die dit besef dreigen te verliezen. Daarenboven blijft het duizendjarige Brussel voor ons een stad der Nederlanden. En in geen geval willen wij
afstand doen van deze
Nederlandse
stad. Wij zullen nooit dulden dat Vlaanderen zijn hoofdstad prijsgeeft
omdat
tijdens een korte tijdspanne in de geschiedenis de meerderheid er een andere taal spreekt

gen als in de BSP en de PVV de geesten daarvoor rijp zijn.
Ik wil dan ook verklaren dat ik wacht op
een duidelijke stellingname
van de
voorzitter van de CVP. Indien dit standpunt eveneens positief zou zijn, dan
staat niets een spoedig begin van de
gesprekken in de weg.
ten jagen met de dreiging van separatisme of met het spookbeeld van een
nooit te verwezenlijken
Wallobrux
Wie de frontale botsing wil, kan ze krijgen, wij vrezen ze niet Wij wensen alleen dat Vlaanderen voorbereid
zou
zijn op iedere eventualiteit De mogelijkheid van een frontale botsing maakt
een zo groot mogelijke Vlaamse eensgezindheid
noodzakelijk
De tijd dringV Deze
eensgezindheid
kan slechts bereikt worden, wanneer
de Vlamingen reeds thans en onmiddellijk bereid zijn om de nationale waarborgen inzake kuituur en onderwijs en wel-

menhorigheid en rechtvaardigheid.
Omdat wij de vrijheid een onvervangbaar goed achten, beschouwen wij het
waarborgen van de verdraagzaamheid
in de Vlaamse maatschappij als een belangrijke opdracht Voor ons is pluralisme geen vage modeterm.
Pluralisme
betekent niet de grauwheid van de
grootste gemene deler of het verlies
aan identiteit Wel integendeel is pluralisme het recht voor iedereen om zichzelf te zijn en anders dan de anderen.
De Volksunie wil dat de verscheidenheid niet alleen geduld wordt maar gewaardeerd als een bron van geestelijke
rijkdom.
Dit alles IS niet mogelijk als de Volksunie niet voortdurend open staat voor
nieuwe mensen en ruimte laat voor verschillende meningen, op
voorwaarde
dat er eensgezindheid is over het wezenlijke.

RECHTVAARDIGHEIDSPARTIJ

Vic Ancioux op het kongres
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Er is geen vrijheid zonder
gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Daarom kan
de Volksunie met anders zijn dan een
rechtvaardigheidspartij.
Dit is geen bijkomend franje, dat men naar believen
te nemen of te laten heeft. Er is geen
volksnationalisme
denkbaar dat met
zou streven naar sociale rechtvaardigheid. En dit streven moet in de eerste
plaats gericht zijn op de weerlozen en
de kansarmen.
Ook onze zorg voor het leefmilieu wortelt goeddeels in sociale inzichten. In de
eerste plaats zijn het weer de kanslozen en de weerlozen die wij een gezond milieu moeten geven precies daar
waar zij leven en precies in het leven
waaruit zij minder kunnen
ontsnappen
dan de rijken en de machtigen Zo zal
onze zorg voor een leefbaar Vlaanderen zich ook richten op de bij uitstek sociale terreinen van urbanizatie, huisvesting en grondbeleid.

DE SAMENHORIGHEID

Vlaams-nationalisme
vandaag en morgen
Wij zijn wél bereid, Brussel als gemeenschappelijke hoofdstad te erkennen en
samen met de Waalse
gemeenschap
op gelijkwaardige
wijze te besturen.
Maar de Vlaamse gemeenschap omvat
onverminderd
alle Brusselse
Vlamingen.
Wij onderscheiden ons van de anderen
ook in onze zorg om het randgebied
van Brussel en de gemeenten langsheen de taalgrens, zowel in VlaamsBrabant als in Voeren, zowel in de gemengde gebieden als
Komen-Moeskroen en Edingen als in de voorlopig
verloren maar nooit opgegeven gebieden. Over ons grondgebied willen wij
een onverkort Vlaams gezag. En wij willen daarenboven een sterk Vlaanderen
dat een steun is voor de Vlamingen buiten onze grens.
Wij geloven in de volksnationale toekomst van Europa als de enig mogelijke. In het Europa der volkeren willen wij
de volheid beleven van onze Nederlandse aard, die zich uitstrekt over de
grenzen van drie huidige staten.
VLAAMSE

EENSGEZINDHEID

De Volksunie wil een sterke, zelfbewuste Vlaamse natie bereiken langs
een federalistische struktuur, die federaal hetzij konfederaal kan zijn. Een oplossing, die niet overeenkomt met het
volksnationalistisch
beginsel van de
Vlaamse zelfbeschikking,
m Vlaanderen en over de Vlamingen in Brussel, is
geen oplossing en voor ons dus onaanvaardbaar
In geen geval zullen wij zwichten voor
chantage. Men moet zich
bezuiden
onze taalgrens niet beroezen aan de illuzie, dat wij ons de daver op het lijf laben, kunnen wij vaststellen dat zowel in
de Vlaamse strijd- en kultuurverenigin-

zijn te vervangen door een Vlaams onderwijspakt een Vlaams kultuurpakt en
een Vlaams welzijnspakt De gedachte
daaraan is reeds bij velen gegroeid.
Zonder daartoe een mandaat te hebDE VLAAMSE

MAATSCHAPPIJ

Wij allen hebben de indruk dat zelfbestuur niet langer meer een droom is,
maar bereikbaar binnen onze mogelijkheden ligt Wij staan op de drempel van
de Vlaamse natie. De laatste stap zal
niet de gemakkelijkste zijn. De ondoorzichtige techniciteit van de staatshervorming,
de schijnbaar
juridische
haarklieverijen, de verwarring die ontstaat door het eender spraakgebruik bij
verschillende partijen die nochtans niet
hetzelfde willen, vergen dat wij ons
méér dan ooit voordien inspannen om
de drempel achter ons te laten. Maar
wij zullen het halen!
De opdracht van de Volksunie zal niet
beëindigd zijn als wij de staatkundige
strukturen hebben veroverd, waarbinnen de Vlaamse natie zich zal kunnen
ontplooien. In zekere zin zal het grote
werk slechts dan beginnen.
In de Vlaamse natie zal een maatschappij tot ontplooiing komen, die zo sterk
mogelijk geboetseerd
moet
worden
door de geest van ons open en humaan
volksnationalisme.
DE

VRIJHEID

In het profiel van onze partij neemt de
vrijheidsgedachte
een
belangrijke
plaats in. Wij willen dat de kreativiteit,
het initiatief, de werkzaamheid en de
ondernemingslust zich vrijelijk kunnen
ontplooien,
onbelemmerd
door
de
staat en dat de Vlaamse natie daarbij
slechts de rol speelt om de individuele
inspanningen te harmonizeren tot sa-

De spanning tussen vrijheid en gelijkheid moet opgevangen worden door
verantwoordelijkheid
en samenhorigheid.
De Volksunie kiest vóór een samenhorigheidsmodel en tégen een konfliktmodel Dit is geen wereldvreemde
keuze,
die voorbijgaat aan de
werkelijkheid
van tegengestelde belangen De tegenstellingen moeten geregeld worden in
een samenhorigheidsmodel,
dat de
konflikten niet uit de weg gaat maar ze
opvangt en harmonizeert binnen de
verantwoordelijkheid
voor mekaar en
voor het geheel
Ik ben van mening dat het federalistisch
beginsel, met zijn zorg voor de kleinschaligheid en voor het toekennen van
verantwoordelijkheid
zo vaak mogelijk
en op zo klein mogelijke schaal, het
meest geschikte en zelfs het enige middel is om deze samenhorigheid in de
praktijk zowel in de gemeenschap als
op wereldvlak te verwezenlijken.

TRADITIE

EN

TOEKOMST

25 jaar geleden Is de Volksunie vertrokken voor e^n lange tocht met als enig
kapitaal aanvankelijk de wil om de
volksnationale boodschap uit te dragen. Onderweg hebben wij onszelf en
mekaar ontdekt samen op het pad
voor een groots avontuur, een avontuur niet in de gebruikelijke maar in de
geestelijke betekenis van het woord.
Wij hebben de nieuwe uitdagingen van
de snel veranderende wereld leren ervaren als een verrijking. We hebben
daarbij steeds vaster de overtuiging
opgedaan hoe zuiver de bron is waaruit
WIJ putten. Wij moeten van onszelf het
besef hebben, dat wij dragers zijn van
een grote traditie én van een grote toekomst
Ik roep u allen op tot de grootst mogelijke eenheid in deze belangrijke en beslissende periode van onze strijd, en tevens tot het geloof in de vitaliteit tot de
drang naar vernieuwing, tot de aantrekkelijkheid van de wagenis, tot het betreden van onbegane paden, tot de zekerheid dat wij kunnen en zullen slagen
Ik roep U op tot trouw aan het Vlaamsnationalisme. Vandaag en morgen.
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Krisis ook in Oostblok
Nauwelijks een paar jaar geleden pochte het O o s t b l o k er
op "dat er in
Oost-Europa
geen krisis woedde»
Sindsdien werd dit refrein niet meer
gezongen en gaan zelfs s o m mige leiders tot een publieke
biecht over «De
moeiliikheden met de huisvesting
van
de Poolse gezinnen,
de bevoorradingsmoeilijkheden,
het rijtje staan voor het kopen
van bepaalde produkten,
het
onderbreken
van de
elektrische stroom
dit alles
belet
mij de slaap». Is dat een dissident die zijn hart oplucht? Bijlange met, het is de Poolse
partijleider G i e r e c k die dit m
een openhartige bui zegt. En
die er trouwens niet voor terugschrikt voor de eerste
keer in het bestaan van de
Poolse Volksrepubliek een
lening in het buitenland aan te
vragen meer bepaald in Z w i t serland!
Een ander voorbeeld van de krisis
in de Roemeense Volksrepubliek
moeten ook de toeristen uit de
Oostbloklanden hun benzine in
westerse valuta betalen i Roemenie heeft blijkbaar niet het minste
vertrouwen in de stabiliteit van de
roebel, de zloty en de andere
Oosteuropese munten Hoe is dat
echter te rijmen met het verbod
van bezit van buitenlandse valuta's

in de Sovjetunie en haar satelieten"? Sinds verscheidene maanden stijgt de inflatie op onrustwekkende wijze Zelfs de DDR ekonomisch na Rusland de machtigste
staat van het Oostblok ontsnapt
er met aan En opnieuw moet de
Sovjetunie (eens door de Oekraïne de graanzolder van Europa) 25
miljoen ton graan invoeren uit de
Verenigde Staten De produktiviteit blijf stagneren en komt praktisch op een nulgroei neer In alle
Sovjetlanden blijven de vijfjarenplannen onder de vooruitzichten
De redenering als zouden de staten die een bepaalde vooruitgang
geboekt hebben een tijdlang ter
plaatse trappelen wat momenteel
het geval is voor alle Oostbloklanden, uitgenomen Bulgarije en Roemenie, die van een nog lagere basis moesten vertrekken
Dit is echter met de enige verklaring De vraag njst trouwens of de
zogenaamde «matunteit» van de
meeste Sovjetlanden wel een matunteit is Matunteit veronderstelt
dat er geen gebrek meer is Hoe
verklaart men dan dat te Moskou
samen met Kiev en Leningrad de
best bevoorrade stad regelmatig
bepaalde produkten onvindbaar
zijn (zo b v waspoeder) terwijl
men nog altijd in de rij staat voor
vlees en boter Nochtans worden
op de begroting 45 % voorzien
voor de bevoorrading (25 %in
Frankrijk)
Voor het noodzakelijkste voor vier
personen moet een Moskou-gezin

42 uren werken te Londen is dat
21 en te Panjs 16 De auto blijft
een luxe met wachttijden die tot 3
a 4 jaar oplopen i In Warschau
komt het regelmatig voor dat een
tweedehandswagen dubbel zo
veel kost als een nieuwe omdat
deze te lang op zich laat wachten
en een tweedehandswagen direkt
beschikbaar is
Ook het zwart werk floreert in
Oost-Europa hoewel de overheid
dit poogt te ontkennen In Hongarije werken twee loontrekkenden
op 3 zwart Te Moskou gebruikten
de chauffeurs van officiële wagens hun vervoermiddel voor eigen rekening Een besluit daaruit
de markten in Oost-Europa zijn
verre van verzadigd
Als oorzaken noemt men de verkeerde landbouwpolitiek te strak
door de ngide centralizatie Te
Moskou wordt beslist wat die of
gene kolchose duizend km daar
vandaan mag kopen ondanks de
uitbreiding van de teeltgronden
(van 9 tot 16 miljard ha tussen
1963 en 1977) blijven de oogsten
onder de verwachting Dit jaar
daalde de opbrengst van de
graanoogst met 58 miljoen ton
vergeleken met de 179 miljoen ton
van vong jaar Daar de SU met kan
rekenen op overschot en in zijn
satelieten is ze verplicht graan op
te kopen in Amenka Dit ondanks
het feit dat de Sovjetlandbouw tot
de hoogst gesubsidieerde van de
wereld behoort Vorig jaar slorpte
de Sovjetlandbouw een vierde

van het totale investenngscijfer
Een tweede oorzaak is het tekort
aan werkkrachten door een vertraging in de geboorten De aktieve bevolking in de SU steeg de
jongste tien jaar met 2 2 miljoen
per jaar Men kan slechts op een
half miljoen aanwinst per jaar rekenen Maar ook de tewerkstelling
van vrouwen van wie men zeker
ogenblik de redding voor een volledig
personeelsbestand
verwachtte heeft grenzen In de S U
kan er dus geen sprake zijn van de
38 uren-week
Het hoeft wel geen betoog dat de
onoverzichtelijke bewapening in
de SU een der voornaamste oorzaken IS van de ekonomische knsis in de SU Men kan er met onder uit voor de produktie van de
b v beruchte SS20-raketten Moskou reuzebedragen moet onttrekken aan andere produktiesektoren W e mogen met uit het oog
verliezen dat de SU ekonomisch
gezien nog geen supermogendheid IS wat ze wel is op militair vlak
De olie-ontginmng in Sibene komt
weliswaar tegemoet aan de oliebehoeften (de SU exporteert zelf
olip) maar vergt door de vijandige
omgeving (moerassen en bijna
permanente vorst) hogere investenngen
Ook voor het Sovjetblok geldt
voortaan meer dan ooit de norm
van de verhoging van de produktiviteit Dat dit zeer moeilijk is in het
Oostblok weten w e reeds lang
Zonder daarom van «Polnische

Wirtschaft» te gewagen moeten
we toch wijzen op een «ekonomische erfelijkheid» die de ekonomische expansie hindert mede door
het ultra-centralisme van Moskou
Dat het Kremlin dit terdege beseft
b'ijkt o a uit de aankoop in het
Westen van komplete industriële
systemen en fabrieken waardoor
de westerse handelsbalansen fabelachtige overschotten in de begintijd boekten waarna de aangekochte eenheden zelf begonnen
te produceren en er zelfs een begin van konkurrentie kwam Desniettemin blijft de handenarbeid
nog zeer groot en dat verklaart uiteraard de lagere werkloosheid
Voor prestige-projekten doet de
Sovjetoverheid nog steeds een
beroep op vrijwilligers zonder bezoldiging Dit IS o m het geval bij
de bouw van de stadia en verblijfplaatsen voor de Olympische Spelen van 1980
Intussen «exporteert» de SU
haar eigen moeilijkheden naar de
satellieten, wat uiteraard gevaarlijk IS en regelmatig spanningen
oproept zoals blijkt uit de pogingen in Polen en Tsjechoslovakije
om de dissidentenbeweging te
onderdrukken, die in de SU zelf
nog steeds met verslagen is
Zelfs in het «zelfstandige» maar
ortodokse marxistische Roemenie heeft Ceaucesko met dissidenten af te rekenen, zoals op
het jongste partijkongres bij
monde van een der oudste partijleiders bleek

Oerée wereld uit de armoede,
Europa uit de krisis
'De lonen zijn te hoog in Europa», zeggen Europese industriëlen, die vervolgens
de fabnekspoort sluiten om
de onderneming over te
brengen naar de lageloonlanden in
Zuidoost-Azie,
Afrika
of
Zuid-Amerika,
waar
goedkope
arbeid
goedkope produktie garandeert De plaatselijke ondernemingen profiteren van dezelfde voordelen en overspoelen onze markt met hun
spijkerbroeken,
overhemden of schoenen
Waarom
moeten wij de derde wereld

nog helpen als hun industrializatie
onze
werkloosheid verhoogf^ Is het niet
onzinnig om geduchte konkurrenten te financieren "^
Zo simpel ligt het allemaal
niet Nog afgezien van de morele plicht IS het niet in het belang van Europa om zijn grenzen te sluiten Dat zou zelfmoord betekenen
Immers
90 % van de olie en dne
kwart van de
grondstoffen
moeten we invoeren En het
zijn juist de ontwikkelingslanden die ons een derde van

alle industriële
grondstoffen
en bijna alle olie leveren
Ook onze
klanten
De ontwikkelingslanden
zijn
niet alleen onze leveranciers,
maar ook onze klanten
in
1977 kochten zij 38 % van de
Europese uitvoer, tegenover
28 % in 1973, en dat is bijna
twee keer zoveel als het aandeel van de VS (125 %) en
de Oostbloklanden (8 %) te
zamen
De derde
wereld
koopt voornamelijk
materialen machines,
transportmiddelen
bureaumaterialen,
kommunikatiemiddelen
en
voertuigen In deze sektor is
het een bijna even belangrijke klant (43 % van de uitvoer) als de geindustnalizeerde landen te zamen Bovendien IS de derde wereld op
weg om onze grootste klant
voor voedingsmiddelen
te
worden in 1976 kwam 44 %
van hun invoer uit Europa, tegenover 37 % \n 1973 Ook
onze
ontwikkelingshulp
is
geen zaak van eenrichtingsverkeer
ZIJ opent
nieuwe
markten voor onze ondernemingen De samenwerking is
voor ons van vitaal tielang
Akkoord

van

Lome

De basis voor deze samenwerking werd gelegd met de
ondertekening van de eerste
overeenkomst
van Lome in
1975 tussen de negen lid-Staten van de Europese Gemeenschap
en 46 (tegenwoordig 58) landen uit Afrika
het Caraibisch gebied en de
Stille Oceaan (de zgn ACS
landen) die bijna alle oud-ko-

WIJ 8

lonies zijn van bepaalde Europese landen
De 32 armste landen profiteren het meest van de financiële hulp De
ACS-landen,
die in gesloten front hun eisen stellen worden als gelijkwaardige
gesprekspartners
beschouwd
Er wordt op drie verschillende gebieden
samengewerkt
1 commercieel bijna alle exportprodukten
van de ACSlanden worden zonder heffingen toegelaten tot de Europese markt 2 industrieel Europese
technologie
wordt
overgedragen
ten
behoeve
van de industnalizatie van de
ACS-landen
3 financieel en
technisch de negen lid-Staten hebben een fonds opgericht waaruit
investenngsprojekten worden
gefinancierd,
die door de ACS-landen worden voorgesteld
Bovendien
introduceerde
de
overeenkomst van Lome een nieuw
en origineel systeem voor de
stabilizenng van de exportopbrengsten («Stabex») Dit is
een soort verzekering
voor
slechte jaren bij
voorbeeld
ten gevolge van een droogte
of een scherpe daling van de
wereldpnjzen
Tijdens de ekonomische topkonferentie in Londen in 1977
hebben de grote industrielanden verklaard
dat
zonder
deelname van de derde wereldlanden niet gerekend kan
worden op een aanvaardbare
groei van de
wereldekonomie De bestrijding van de armoede in de ACS-landen betekent onze bevrijding in de
knsis

Snelheid
en
dynamiek
Sinds de opmars van de krisis hebben de industrielanden hun handel met de Europese
Gemeenschap
afgeremd Het IS onze uitvoer
naar de
ontwikkelingslanden
die het snelst is gestegen
Van de
ontwikkelingslanden
zijn uiteraard de OPEC-landen
onze
beste
klanten
(17 % van de totale uitvoer)
Maar ook de
ACS-landen
bieden
een
dynamische
markt tussen 1972 en 1977
verdrievoudigde onze uitvoer
naar deze landen De overeenkosmt van Lome loopt in
februari as ten einde maar
eind oktober is een nieuw uitgebreid
akkoord
gesloten
voor de duur van jaar De belangrijkste
vernieuwing
van
Lome II IS dat het Stabex-systeem de verzekering
voor
slechte jaren niet alleen meer
voor de uitvoer van landbouwprodukten
geldt maar
ook voor de mineralen die bij
uitstek te kampen
hebben
met scherpe dalingen van de
prijzen op de
wereldmarkt
De subsidies en leningen van
Lome II kosten ons ruim 15
miljard gulden (227 miljard
BE) ofwel 5 dollar per persoon per jaar voor alle 300
miljoen inwoners
van de
ACS-landen
Dit geld wordt
niet aan de bevolking uitgedeeld maar dient voor de financiering
van
projekten
voor de landbouw voor de industrie voor de
infrastruktuur enz Hiermee kunnen de
ACS-landen zichzelf ontwikkelen wat ook voor onze
ekonomie van belang is
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Handen af van Het Leen!
Het Leen is een uitzonderlijk gemengd loofbos in het noordwesten
van Oost-Vlaanderen, 253 ha groot. Voorheen een militair domein,
werd het door de provincie m 1973 aangekocht. Nadat het van zijn militair uitzicht werd ontdaan, meende de Bestendige Deputatie van
Oost-Vlaanderen nog meer miljoenen te moeten pompen in Het Leen.
Een parkeerplaats, cafetaria, kinderspeelplaats, jeugdvormmgscentrum, jeugdkampeerplaats zouden er opgetrokken worden
Er werd gezaaid en gemaaid tegen alle regels van een echt natuurbeheer m. Wilde zeldzame planten sneuvelden terwijl overal mooie «pelouses» werden aangelegd. Het had er alle schijn van dat Het Leen
een pretpark zou worden, ten prooi aan -commerce» en konsumptie.
Uit de reaktie tegen dit rampzalig beleid werd een Aktiekomitee «ter
bescherming van Het Leen» geboren.
O p een perskonferentie in september jongstleden deed gedeputeerde Etienne De Cuyper (CVP)
een felle uitval (de zoveelste) tegen het Aktiekomitee Hij zei «Met
die mensen valt er niet te praten
Er zijn ten slotte grenzen aan de
welvoeglijkheid en de objektiviteit
Ik wens hen niet te ontmoeten»
Ook goeverneur De Kinder haalde
vernietigend tegen het Aktiekomitee Uit In zijn openingsrede bij de
gewone zittijd van de provincieraad op 1 oktober 79, bestempelde hij de groene jongens van Het
Leen als voortvarende snullen, die
ten strijde trokken zonder goed te
weten waarover het ging
(Enige jaren geleden hield men
Het Leen 's zaterdags gesloten,
zodat de goeverneur er met zijn
vrienden ongestoord kon jagen
De Kinder werd toen door de
groene jongens betrapt en in de
pers in zijn jagershemd gezet
Vandaar zijn zure Leen-opnspingen )

Het A k t i e k o m i t e e
slaat terug
De provinciehoofden gingen in
hun kontakten met de pers zo grof
en ongenuanceerd te keer, dat de
persmensen spontaan de verdediging opnamen van het Aktiekomitee Een antwoord bleef dan ook
met lang uit
Met rustige zekerheid werden de
onbesuisde aanvallen van de
Gentse Goevernementsstraat beantwoord
Enkele replieken
— Als er met ons met te praten
valt, waarom werden we dan kortgeleden op het provinciebestuur
ontvangen"? Is de Deputatie misschien zelf verdeeld over het
Leen-beleid"?
— De sociale funktie van Het
Leen is voor ons de mens opnieuw vertrouwd maken met de
natuur, een nieuwe dimensie geven aan het leven van de volks-

mens in tegenstelling met de louter konsumptieve
bedoelingen
van de provincie
VU-fraktievoorzitter
in de b r e s !
Met het brio hem eigen, verdedigde Herman Burghgrave (VU-fraktievoorzitter) de standpunten van
het Aktiekomitee in de provincieraad
HIJ noemde het omstreden kamipeerterrein een heet hangijzer Hij
zei onder meer «Er is nog steeds
diskussie over de vraag, of de
kampeerders in de bossen mogen
of met Immers, niemand mocht tot
nog toe in de bossen Waarom die
kampeerders plots wel"? Ware het
dus met beter van dat kampeerterrein af te zien*? Kamperen betekent dat Het Leen onmogelijk in
zijn oorspronkelijke staat zal kunnen bewaard blijven Terwijl de
Deputatie toch altijd beweerd
heeft geen aktieve rekreatie in
Het Leen Welnu, kamperen is aktieve rekreatie»

W a a r o m geen
wetenschappelijk
onderzoek?
Via de VU-frakties werd in de gemeenteraden van Eekio, Waarschoot, Lovendegem, Evergem en
Zomergem volgende motie ter
stemming gelegd
— Het Leen is een waardevol
groengebied als tegenhanger van
de verpestende luchtzuil boven de
Gentse kanaalzone,
— dat er sinds lang meningsverschillen bestaan over de manier
waarop dit groengebied voor de
toekomstige generaties dient gevrijwaard te worden,
— dat meer in het bijzonder de
aangekondigde ingebruikneming
van kampeerterreinen in 1980, de
tegenstellingen op de spits dreigt
te drijven.
En de motie besloot aan de provinciale overheid en de minister
van het Vlaamse Gewest voorstellen
— een wetenschappelijk onderzoek te laten instellen, om uit te
maken of de geplande kampeeraktiviteiten verenigbaar zijn met
de beveiliging van dit natuurlijk,
zuiver en ongerept gebied
En de m e e r d e r h e i d s frakties?

'*if**%^^:£iti.

Aangevoerd door de C V P stemde de meerderheid overal neen
Geen onderzoek dusi Het gezond
verstand begrijpt hieruit dat deze
machthebbers met een ei zitten
Zo'n onderzoek zou namelijk wel
eens kunnen uitwijzen, dat men
Het Leen stilaan maar zeker aan
het kapotmaken is
Het Leen in
de W e t s t r a a t

!'*<.
"Mensen hebben de natuur nodig
De sociale funktie van Het Leen is
dan ook voor ons de mens iets
van de natuur leren kennen, een
nieuwe dimensie geven aan het leven van de volksmens
Dit staat in tegenstelling tot de lou-
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ter konsumptieve
bedoelingen
van het Oostvlaams
provinciebestuur
Het Leen moet dan ook onaangeroerd blijven I»
Mark Boone van het Aktiekomitee ter bescherming van Het Leen

Met ontelbare vragen en tussenkomsten heeft VU-kamerhd Paul
Van Grembergen de akties begeleid en ondersteund Hier een uittreksel uit zijn laatste parlementaire vraag aan minister Rika De Backer
— Vorig jaar op 7 maart het u me
weten, dat er voor de maand juni
door de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg een
onderzoek zou ingesteld worden

omtrent de mogelijke bescherming en klassering van Het Leen
In oktober schreef u me dat u aan
deze Rijksdienst opdracht gegeven had een rapport over dit onderzoek op te stellen U beloofde
me daarvan op de hoogte te brengen Ik moet nu vaststellen, dat er
sindsdien meer dan een jaar verlopen IS en dat ik dienaangaande
mets meer van u gehoord heb Dit
geeft de tnestige indruk dat het
dossier slapende is en wat ik met
durf veronderstellen, dat er mets
zou gebeurd zijn Is er inderdaad
een onderzoek geweest"? Is er
een rapport"? Waarom moet ik zelf
het initiatief nemen om een antwoord te knjgen op mijn vragen
van vong jaar"?»
Het woord is nu aan de minister

D e jongste aktieplannen
Momenteel worden honderden
helgroene affiches aangeplakt met
de strijdkreet «Geen kampeerders in Het Leen!».
Duizenden prentbnefkaarten zullen in een onophoudende stroom
het provinciebestuur bereiken, dit
ter attentie van de hoofden die zo
lichtzinnig met de laatste resten
Vlaamse natuur omspringen O p
de keerzijde kan volgende tekst
onderschreven worden Ondergetekende stelt zich achter de eisen
van het Aktiekomitee en vraagt
uw biezondere aandacht voor 1
een natuurgericht beheer, 2 na-

tuurdeskundigen in de advieskommissie 3 geen enkele verdere inplanting, noch omvorming van bestaande gebouwen 4 geen kampeerders' Deze zouden onherstelbare schade aanrichten
Volksvergaderingen
Omdat het Aktiekomitee zichzelf
voortdurend openstelt voor nieuwe ideeën en medewerkers en
omdat het telkens opnieuw ook de
konfrontatie met andersdenkenden wil uitlokken en aangaan, worden weer twee volksvergaderingen georgamzeerd Een eerste
ging door te EeWo (cafe Het Heldenpark), op zaterdag 15 december II Een tweede gaat door te
Waarschoot nu vrijdag 21 december om 20 u in 't Schuttershof,
Stationsstraat 50
In de vijf jaar lange strijd voor
Het Leen stond de Volksunie
vooraan. Dat moet zo blijven! De
VU-leden uit het Meetjesland
weten dus wat van hen verwacht
wordt In het bijzonder de mandatarissen van gemeente, provincie
en parlement worden op 21 december te Waarschoot verwacht.
Want, vergeet het met. zoals Het
Leen, is er geen één!!

FONS VAN HOLDERBEKE,
gemeenteraadslid Waarschoot

* Deze week een ietwat speciale bijdrage van het eko-front. Mocht
ook wel De strijd die zich in Oost-Vlaanderen afspeelt rond 253 ha
groen is met onbelangrijk
Een van de mensen die zich van in den beginne met de vnjwanng van
deze unieke groene long hebben beziggehouden is gemeenteraadslid
Fons Van Holderbeke uit Waarschoot
WIJ laten Fons deze week het wel en vooral het wee vertellen van het
aktiekomitee dat voor de vrijwaren van dit domein vecht

„Wij houden
Het Leen groen!I l
Onder deze slogan loopt een
bnefkaartenaktie van het aktiekomitee Wie meer inlichtingen
wenst wie een hand(-tekening)
wil toesteken neemt kontakt op
met Mark Boone, Aktiekomitee
ter bescherming van Het Leen,
Lekestraat 118 9900 EekIo (091 /
77 33 00) of met gemeenteraadslid Fons Van Holderbeke Nijverheidsstraat 72 9950 Waarschoot
(091 /77 33 78)
De postkaarten (6 fr) onze foto
vermelden de vier eisen van het
Aktiekomitee en kunnen op deze
adressen besteld worden Ze
moeten gestuurd worden naar
de goeverneur en de leden van
de bestendige deputatie van

Oost-Vlaanderen
Goeverne
mentstraat 1 te 9000 Gent
Morgenavond 21 decemberncht
de dr Goossenaertsknng een
volksvergadering in waarop het
Aktiekomitee zijn standpunt nogmaals komt verdedigen
Worden besproken Waarschoot
heeft zeker iets te maken met
Het Leen, de gevoerde aktie in
1979, het huidige beheer door
een ecologische bril bekeken
kan Het Leen nog gered worden"? en vraag-en-antwoord met
het publiek
De volksvergadering heeft plaats
in zaal 't Schuttershof, Stationsstraat 50 in Waarschoot en begint om 20 u

WIJ
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KERSTMIS en NIEUWJAAR. Een tijd van eerst intieme
en dan uitbundige feestroes. Een tijd vooral van extraingekorte werkweken. Er worden veel «bruggen» gemaakt; vooral in openbare diensten, maar meer om
meer ook in de privé-diensten.
Een tijd van strootje-trek en haartje-pluk in zoveel onontbeerlijke vitale diensten om tijdens de feestdagen
en -nachten vrijaf te krijgen.Maar, hoe dan ook zijn er zoveel mensen-van-bij-ons
die de permanentie moeten verzekeren; die de wacht
optrekken, die ervoor zorgen dat trein, tram en bus
eerder meer dan minder op tijd komen; zowel in de
zeer vroege als in de late uurtjesDuizenden arbeiders en bedienden werken in ploegen
de klok rond om, tijdens het eindejaarsfestijn van
onze gemeenschap, hoe dan ook die diensten te verzekeren waar onze komfortabele samenleving permanent recht op meent te moeten en te kunnen laten gelden.
Stel dat zangers, machinisten, politieagenten, verpleegsters, wegenwachters, treinkondukteurs, portiers, TV- en radiomedewerkers, buschauffeurs, taxidiensten, brandweerlui, 900-hulpdiensten en zoveel
tientallen andere beroepsmensen zich het recht zouden toeëigenen van zoveel meer andere diensten die
tijdens de feestdagen — tijdens, voor én na — de
dienstdoende deuren voor jan en alleman sluiten...
Er zijn mensen die werken terwijl anderen feesten; het
is goed daar even aan te denken.
Neem bij voorbeeld de treinbestuurders. Geen (passagiers-) trein kan rijden zonder seinwachters, rangeerders, kaartjesknippers, en noem maar op...
Maar, neem toch als voorbeeld (1 voorbeeld) die treinkondukteurs. Al was het maar omdat LOCO vandaag
de dag opnieuw voor de verrassende eindejaars-stiptheidsaktie zorgt.

ff

DZJINGELBEL" IN DE TREIN

LOCO sjokt feestdagen door
BRUSSEL-NOORD .Spoor
vijf. Spoorverandering. De eerstkomende trein op spoor vijf is
een stel dat uitwijkt. De passagiers gelieven niet in te stappen.
De aangekondigde trein op
spoor vijf met bestemming Welkenraedt heeft een vermoedelijke vertraging van tien minuten en
zal aankomen op spoor vier. Zelfde perron. Spoor vier. Spoorver4mdering. De trein met bestemming Kortrijk zal uitzonderlijk
vertrekken van spoor drie in
plaats van spoor vier. De eerstaangekondigde trein voor spoor
vier is de trein met bestemming
WelkenraedtSpoor zes. De semi-direkte trein
met bestemming Landen heeft
een vermoedelijke vertraging
van twintig minuten. De eerstkomende trein heeft als eindbestemming SchaarbeekSpoor acht. De internationale
trein met bestemming Amsterdam, in vertraging. Gelieve het instappen te bespoedigen-.».

De klok van een treinmachinist,
van een treinkondukteur, tikt in
zijn decimeternauwe kabine zoals
ze nooit bij hem thuis en nergens
anders in het treinstel minutieuzer
tikt Op de perrons is het voor de
reizigers een kleine ramp als een
trein tien minuten vertraging heeft
Voor pendelaars kan dat op de
weg van en naar het werk telkens
een uur langer onderweg betekenen Want de buschauffeur aan de
uitgang van het station heeft ook
zijn stnkte dienstregeling
Voor treinreizigers die zelden of
voor de eerste keer met de trein
reizen — al was het voor het overbrengen van telkens een nieuwjaarswens per jaar — is het zo mogelijk een nog grotere miserie als
de spoorwijzigingen en treinvertragingen hun rit komen vergallen

WIJ lO /

Die LOCO-machinist, die zal dan
wel het zwarte schaap wezen
Maar die man zit zelf in die lokomotief die hem ontijdig naar huis
zou moeten brengen In de kabine
van zo'n lokomotief (groot of klein)
valt weinig eindejaarsvreugde te
beleven
(Terloops bij het ontwerpen van
treinstellen werd nog nimmer het
advies gevraagd van de treinkondukteurs zelf hoe een bestuurderskabine het best zou ingericht
worden)
Sjokt een passagier laattijdig naar
huis, al dan met als gevolg van een
stiptheidsaktie van LOCO-machinisten, dan zit de treinbestuurder
toch ook maar in zo'n bekrompen
kabine die zelfs in de hypermoderne uitvoering als een «stofzuiger»
wordt afgeschilderd Die machinisten hebbeh^^eërUast van het opwaaiend stof tyssèn de rails, maar
van het motorlawagi dat de decibels van een onvermoeibare stofzuiger almaar overtroeft
Och God, elk zijn job, die machinisten zitten hoe dan ook toch maar
komfortabel droog
Droog, dat alleszins En verkeersveiliger in vergelijking met tal van
andere chauffeurs van vervoerdiensten, tot nog toe ook Maar de
sociale belasting van de asociale
dienstregelingen beginnen nogal
wat zwaar te wegen Een LOCOmachinist, die begrijpelijk zijn
naam met in de pers wenst afgedrukt te zien, is wel ingegaan om
de LOCO-aktie toe te lichten
LOCO-M "Het is begrijpelijk dat
onze stiptheidsakties bij het publiek nogal verward overkomen,
precies omdat onze vereniging
enigszins verdoken moet werken
We genieten geen sympatie bij de
direktie en evenmin bij de vakbonden Het IS niet toevallig dat twee
nationale vakbondsafgevaardigden van de treinbestuurders nu
een lokomotief-kracht ontwikkelen bij de LOCO-akties »
— Jullie zijn toch met zo schromelijk onderbetaald om de reizi-

gers de duvel aan te doen, om precies diegenen te treffen die geen
cent te veel hebben om de peperdure benzineprijzen en evenzo
dure auto's te betalen?
LOCO-M "Het gaat hem met om
centen, zeker met om drastische
looneisen Wij hopen trouwens dit
keer met onze langdurige (daar
kan je van op aan) stiptheidsakties
met zozeer de reizigers dan wel
de NMBS-direktie te prikkelen
Kijk, de LOCO-vrienden (die driekwart van alle Belgische treinbestuurders
vertegenwoordigen)
hebben reeds eerder hun grieven
publiekelijk kenbaar gemaakt Ik
wil hier even kort enkele feitjes
aanhalen om ons sociaal probleem
scherp te stellen
De treinbestuurders werken in
een reeks van twintig tot meer
verschillende diensten Zulks kan
er voor ieder van ons individueel
op uitdraaien dat we twee tot
meerdere jaren na mekaar van
dienst zijn in de kerst- en (of)
nieuwjaarsperiode We hebben

wel het zogenaamde voorrecht
om op elk moment van het jaar vakantie te vragen, maar die aanvraag wordt slechts positief beantwoord "in de mate van het mogelijke»
Begrijp je "^ Als we zeggen, vorig
jaar heb ik gewerkt met de kerstdagen, nu zou ik ze dit jaar toch
wel eens graag in familiekring
doorbrengen, dan kan je — als je
toevallig op de dienstrol staat —
slechts rekenen op «de maat van
het mogelijke» Alleen wat dit uiteindelijke beperkte sociaal probleem betreft zou ik toch durven
verwijzen naar bij voorbeeld Nederland en Engeland waar de
treinregelingen feestelijk ingekrompen worden, en niemand
schijnt er in deze buurlanden danig last van te hebben Tijdens de
feestdagen zijn toch ook met alle
apoteekdiensten open, om maar
een voorbeeld te noemen»
— Vergeleken met andere werknemers heeft u hoe dan ook het
voorrecht om uw dienst te kunnen

aanvangen en beëindigen in het
nabijgelegen station waar u
woont Andere mensen moeten
een, twee uur of nog langer heen
en weer pendelen vooraleer ze op
hun werk geraken
LOCO-M "Ik weet met wat de
eindberekening bij deze jaarwisseling zal zijn, maar in de voorbije
jaren werden in zowat alle «stelplaatsen» in Vlaanderen en ook in
Wallonië honderden dagen vakan- •
tie geteld die in het betrokken
dienstjaar door de treinbestuurders met konden opgenomen worden Ik ken een recent cijfer voor
een stelplaats 1 000 vakantiedagen tegoeg voor minder dan 20
treinbestuurders Er werden mij
nog gelijkaardige gemiste vakantiedagen gemeld Kijk, door de
NMBS-direktie wordt nogal wat
vlug met financiële vergoeding
een soelaas gegeven voor sociale
ontberingen»
— U ziet met op tegen de ongemakken van uw job"?
LOCO-M "Wat zouden we, treinbestuurders, blijven als we ons
werk met graag doen"^ Niemand
van de LOCO-vrienden ziet er tegen op om een kontrakt te ondertekenen waaraan werkvoorwaarden van een 10-urenwerkdag gedurende zeven dagen na mekaar
gekoppeld zijn Wie treinkondukteur wordt mag geen kantooruren
opeisen Jullie, journalisten, kunnen of mogen dat evenmin zoals
zoveel andere beroepen in onze
samenleving, denk maar aan de
veiligheidsdiensten en klinieken
Maar, men moet ons, treinbestuurders, dan ook met behandelen, net
alsof we als het versleten treintje
bij het eindpaaltje komt amper nog
goed zouden zijn om de vloer van
de NMBS-lokalen en de rails van
de spoorwegen te vegen Een
treinbestuurder is zeker en vast
geen vliegtuigpiloot, maar geef toe
dat WIJ al 52 weken op het jaar duizenden en duizenden mensen
trachten veilig naar hun eindbestemming te brengen» (hds)
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De
LOCO-vrienden
hebben
reeds enkele weken terug niet
minder dan 16 dringende sociale
eisen in een brief aan minister
Jos Chabert op een rijtje gezet
Uit die bundel lichten we er hier
de voornaamste, waarvan vnl de
eerste twee door de treinkondukteurs als de meest knellende elementen
worden
aangeduid.
Waaruit blijkt dat L O C O geen financiële maar uitgesproken sociale verzuchtingen heeft.

•
Treinbestuurders
zijn verantwoordelijk voor het hen toevertrouwde materiaal en voor het regelmatige en stipte verloop van de
tremen Dat impliceert dat ze ook
aansprakelijk zijn voor wat ze vervoeren Met andere woorden, binnen de NMBS maar ook in het
ekonomische leven van het land
nemen ze een bijzondere plaats in,
hoewel ze statutair nog steeds arbeiders zijn
WIJ vragen dan ook dat onze statutaire plaats in de hiërarchie van
de NMBS in
overeenstemming
zou worden gebracht
met de
werkelijkheid nl het statuut van
bediende op het niveau van onze
wedde,
•
We vinden het niet normaal
dat onze loopbaan om de 3 jaar op
het spel wordt gezet door de ondervraging Het probleem van de
gebrekkige
kennis kan, volgens
ons, opgelost worden door regelmatig en kwalitatief
hoogstaand
onderricht en met door dwang of
repressieve maatregelen Wij vragen de afschaffing van het bericht
2M,
•
We menen te mogen aannemen dat elke Belg gelijk is voor de
wet Daarom vragen we ons af
hoe het komt dat terwijl alle andere arbeiders 38 uur per week werken, WIJ door het systeem van de
afrekening van de uren per drie
maand, nog steeds, als mensen
met een zware
verantwoordelijkheid en een onregelmatig
leven
vaak 55 of 60 uren moeten werken We menen dat een afrekening van onze uren per week met
meer dan normaal zou zijn De te
veel gepresteerde uren per week
kunnen dan op een verlofkaart komen
•
We zijn als
treinbestuurders
veiligheidspersoneel,
en
vinden
het erg moeilijk te
verantwoorden
dat we nu nog steeds gedwongen
worden in de nachturen
(van
20utot 8u) meer dan Buren te
werken Elke dienst die eindigt of
begint tussen deze uren moet beperkt worden tot max 8 uur
•
Veiligheidspersoneel
(weeral)
in onze jachtige tijd langer dan
5 dagen na elkaar laten werken, is
volgens ons vragen om ongelukken, zeker nu die werkweken van
zeven
maal 9 u 30
bijzonder
zwaar wegen Hoewel ons beroep
ons brood is, zijn we er zeker met
mee gehuwd We hebben buiten
onze werksfeer ook nog onze verplichtingen
(sociale
verplichtingen) en vinden max 5 dagen na elkaar werken meer dan genoeg
• In een land met de oppervlakte
van België, met afstanden van ten
hoogste 300 a 400 km, en straks
aan snelheden van 160 km/uur en
meer, blijkt het toch met mogelijk
voor de NMBS zijn treinbestuur-
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LOCO: sociale eisen,
waarvan twee urgent
ders altijd na hun dienst naar huis
te laten komen, dus
uitslapen,
vaak in omstandigheden
waar
men liever over zwijgt We vragen
de stelselmatige afschaffing
van
het «uitslapen» en voor deze welke noodzakelijk
moeten
blijven
elk uur vanaf de aanvang van de
eerste dienst tot het einde van de
tweede (na uitslaap) moet gerekend worden als gepresteerd

• Erkenning door de NMBS van
het feitelijk advizerend
vermogen
van de LOCO-Vriendenknng
in
alle zaken die de
treinbestuurders
aanbelangen

Syndikale verkiezingen uit «de tijd van toen»
De syndikale verkiezingen In
de privé-sektor zijn reeds een
tijd voorbij en de balans is opgemaakt. Meer dan 1 miljoen
werknemers konden hun voorkeur uiten voor één der drie
vakbonden. Maar de grootste
werkgever van het land, de
staat, blijft In onwettelijkheid!
De beambten mogen geen
voorkeur uitspreken, en daarmee zijn de twee grootste vakbonden het niet alleen roerend
eens, maar men kan best stellen dat beide bonden het zo
wensen te houden, zoals gebleken Is uit verklaringen van hun
verantwoordelijken net vóór de
syndikale verkiezingen. Voor
de bonden gelden de machtsverhoudingen van 20 jaar terug
nog steeds als de juiste.
«De leden zijn gekend», zeggen

zij, en dus zijn de verkiezingen
overbodig. Een redenering die
men dadelijk kan weerleggen
als men naar de verschuivingen
in de machtsverhoudingen kijkt
die, zich voordoen in de privésektor, waar verlies of winst tot
ruim 1 0 % belopen. Welke verschuivingen zouden zich voordoen in de openbare sektor na
20 jaar?
De beambten konden zich
slechts in 1959 op een demokratische wijze uitspreken. Ten
gevolge van die uitslag werd
een interdepartementale syndikale raad van advies opgericht.
De samenstelling ervan is nog
steeds dezelfde: A C O D 5,
C C O D 4, VSOA 1. Ook de samenstelling van de personeelsraden werd sedert 1959 niet
meer gewijzigd.

Beambten gingen met pensioen
of zijn overleden en werden
door jongeren vervangen. Deze
vervangingen gebeurden zonder dat de gewone leden daarover hun stem konden uitbrengen.
Het
ambtenarenkorps
groeide aanzienlijk, en nieuwe
instellingen werden opgericht.
Al deze feiten beletten niet dat
«de tijd van toen» als enige basis blijft gelden om de vakbondsmacht in de openbare
sektor te verdelen.
Bij dit alles kan men bedenken,
dat het voor de hand ligt, dat de
nieuwe syndikale verkiezingen
in de openbare sektor tot belangrijke verschuivingen zouden leiden, verschuivingen die
sommigen het liefst zouden
vermijden!

De (positieve)
reaktie van
een pendelaar
«Als dagelijkse pendelaar tussen Hasselt en Leuven had ik
natuurlijk ook hinder van de
stiptheidsakties van de machinisten Door die meningsverschillen tussen machinisten en
direktie van de spoorwegen komen de mensen evenwel dingen te weten, die normaal gezien met aan het licht komen.
Zo zeggen de machinisten dat
ze soms 7 en 8 dagen na elkaar
moeten werken en dat het dan
nog dagen zijn van 9,5, soms
van 10 uren Ik heb in mijn krant
nog geen artikel gezien of gelezen waarin de spoorwegdirektie dit toegeeft of ontkent. In ieder geval, wanneer ik nu in de
trein zit, en ik denk eraan dat
daar vooraan iemand zit die
met mij rondsnort met een snelheid van 140 k m / u . en dat die
misschien al zijn achtste dag
en tiende uur bezig is, dan voel
ik mij niet helemaal lekker, temeer daar uit zo'n zijstraatje of
zijspoortje nog zo een monster
kan komen aangevlogen, bestuurd d o o r e e n oververmoeide
machinist, die het verschil niet
meer kent tussen een groen en
een rood licht.
Wanneer ik dan in een tv-debat
hoor, dal een vrachtwagenchauffeur maar maximum acht
uur mag werken, dan vraag ik
mij toch af hoe die wettenmakers zoiets aan elkaar kunnen
knopen. Of is het leven en de
veiligheid van die duizenden
pendelaars
zoveel
minder
waard dan een vracht diepgevroren vlees?»

Zij die thuis zitten
De vrouwen van de treinbestuurders hebben reeds menigmaal bij de NMBSarektie en bij verkeersminister Chabert
hun verzuchtingen geuit, maar het klonk immer in dovemansoren.
•^•.-,
«Sedert februari van 1979
wachten wij, vrouwen van
treinbestuurders, op
enig
spoor van verbetering in de
dienstvoorwaarden van onze
echtgenoten
BIJ het laatste bezoek aan het
NMBS-gebouw heeft de afgevaardigde van de dienst
«Public Relations», de heer
Van Gestel, ons stellig beloofd dat het dossier met in
de lade verborgen zou blijven W I J stellen ons nu wel de
vraag of dit met gebeurd is,
en indien met, in welke mate
WIJ de beoogde verbeteringen missen
Men kan toch met ontkennen
dat WIJ ook leven met de
NMBS-diensturen en dat wij
enorm moeten schipperen en
aanpassen om in de sociale
tredmolen mee te draaien en
terzelfdertijd te leven met en
voor onze echtgenoot Soms
weten wij echt met meer hoe
vader en kinderen samen te
laten leven Hoe kan papa
dan helpen opvoeden'^
Is het echt nodig nog eens
voor de NMBS-direktie de
knelpunten op een rijtje te
zetten?
Er IS de kwestie van de weekendprestaties, die wel voldoende gekend is Waar de
zondagprestaties verminder-

den, werden die van de zaterdag duchtig opgevoerd (minder loon en ongeveer hetzelfde effekt een vrij weekend
per maand)
In de omstandigheden van de
uitslaapdiensten
kunnen
voorlopig wel enige verbeteringen gebracht en beloofd
zijn, maar wat is er op lange
termijn van in huis gekomen 7
Het voornaamste knelpunt
voor ons is en blijft toch de
zeer
onregelmatige
aanvangs- en einduren Is het tijdens de dag soms een kunst
om voor iedereen gekookt
eten te hebben, dan is het
een onmogelijkheid om 's
avonds vader te laten slapen
als de kinderen van school
thuis zijn, want vader moet bij
voorbeeld vroeg beginnen
Hier enkele voorbeelden van
vroege diensten 4 u 25 tot
12 u 55, 2 u 10 tot 11 u 40,
3 u 50 tot 12 u 45, 3 u 25 tot
12 u 10, 1 u 15 tot 10 u 05
Z o zeven dagen na elkaar
Soms na éen dag of nacht
vrij, herbeginnen aan weer zo
een reeks Als we alles samen uitrekenen komen we
dan gemakkelijk aan 56 uur
(maximaal 9 u 30 in 7 dagen
= 66 u 30 in 7 dagen) Iedereen IS dan «totaal op»

Leven zonder afspraken
W I J zijn het nu wel enigszins
gewoon sociaal alleen te
staan, maar met ieder familielid, vnend of kennis, wil of kan
begrijpen dat w e een gedane
afspraak moeten afzeggen
omdat plots de reeks weer
eens veranderde of omdat
een dienstuurregeling met
klopte
Wanneer kunnen wij de afspraken voor Kerstmis en
nieuwjaar maken"? Wordt er
overwogen de treinbestuurders thuis te laten vanaf
18 uur, zoals in Nederland of
Engeland"?
Wellicht vindt de NMBS-direktie dat wij betere vooruitzichten hebben bij de beloofde 38-urenweek Maar wij
vragen ons af, als de gemiddelde arbeidsweek nu om en

bij de 45 uur ligt en er onvoldoende personeel is om de
bijkomende rust- en kompensatieverloven en de vakanties te geven, hoe zullen wij
voelen dat op 1 oktober de
38-urenweek
van
kracht
wordt"?
Aangezien wij tot nu toe
geen verandenngen hebben
ondervonden en er ook geen
in het vooruitzicht zijn, vinden
WIJ het met passend, in het kader van het «sociaal denken»
van de huidige tijd dat het beroep van onze echtgenoten
zulk een dominerende nefaste invloed heeft op ons gezinsleven, terwijl dit bij een
weloverwogen
organizatie
helemaal met nodig is»
Rita Van De Voorde
Voor de vrouwen van treinbestuurders
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Terwijl vorige week de kerstdagen zich nog lieel bescheiden in
de programma's aankondigden, is nu de hel losgebroken. Het
kan niet op. O p radio en TV is Kerstmis een onuitputtelijke bron
van meestal weinig vernieuwende programma's. Wi) zullen er
dan ook niet zo heel veel aandacht aan besteden. Wij vinden
het echter wel belangrijk jullie aandacht erop te vestigen dat
Nederland I bijna elke namiddag Cs zondags, Ned. II) een uitgebreid degelijk kinderprogramma aanbiedt. En net zoals vele anderen, wensen wij jullie een vredevolle en aangename kersttijd.
Gemeend.

De grabbelton

«

Vrijdag. — Het is ons opgevallen dat de westernfilms
goed in de TV-markt liggen BRT I denkt er net zo over als
WIJ en prezenteert Junior Bonner van Sam Peckinpah
Cl 971), met Steve McQueen als een jonge rodeo-rijder
( z w / w ) De film wordt gevolgd door een portret van de Vlaamse
bisschop mgr Jan van Cauwelaert dn Curriculum), zoon van wijlen staatsminister Frans van Cauwelaert Op BRT II probeert Ivonne Lex een psycholoog, een grafoloog en een astroloog een portret te laten schilderen van de bekende Vlaamse schilder Octaaf
Landuyt In de aktualiteitenrubnek A suivre (RTBF I) zitten twee
interessante onderwerpen De sluiting van het Franstalige socialistisch dagblad «Le Peuple» en een reportage over de akties van
artsen, tandartsen en apotekers i v m de programmawet Duitsl I
brengt een dokumentaire over Stalin ( z w / w ) In deze eindejaarsdagen (tevens het einde van een decennium) zijn de terugblikken
met van de lucht In de radioreeks Poplijnen door de jaren '70,
een overzicht van het popgebeuren in het voorbije decennium, zit
vandaag o a de eerste elpee van l O C C (Hilversum 3,18 u 03) De
reeks loopt verder met (zelfde zender, zelfde tijd) zaterdag het
begin van Abba, maandag de doorbraak van de disco, dinsdag
het fenomeen Peter Frampton, woensdag Punk, donderdag
Grease

^ ^
^ ^ ^
^ ^ /

Zaterdag. — O p BRT komt muziek rijkelijk aan de orde
Van tijd tot tijd (2) geeft een overzicht van de modes in
de geschiedenis van de dansmuziek Van een heel andere aard is de muziek in De vreugde van Bach een «special» rond J S Bach en zijn invloed op de muziek )met korte filmfragmenten over zijn leven) De zaterdagse jongerenprogramma's op RTBF verdienen telkens weer onze aandacht In Generation 80 zit o a Jongeren en mode, België vanuit de lucht. Show
met o a Paul MacCartney, Robert Palmer en The Gure Het muziekmagazine Follies brengt vele groepen en een reportage over
de Belgische finale Discodansen in Brussel Die olijke Vlamingen
mogen ook wel eens aan de bak, vinden de Ollanders, 't Kliekske
en John Lundstrom werden zwaar genoeg gevonden om hun
een show aan te bieden (en die dan ook uit t zenden) (Blaas de
doedel, sla de trom - Ned I) Het voetbalmagazine van de Vara
(Ned II) wordt ditmaal een portret van de ex-voetballer Wim van
Hanegem

0

Zondag. — BRT In De Geboorte, een Amerikaanse TVfilm geven regisseurs Bernie Kowalski en Mort Fine een
nogal persoonlijke visie op het kerstgebeuren Mezza
Musica, geheel gewijd aan Kerstmis, wordt gevolgd door
een portret van de filmakteur Kirk Douglas VPRO brengt De Onschuldige (L'lnnocente) de laatste film van de Italiaanse regisseur
Luchino Visconti (1976), waarin hij de levensmoeheid en het pessimisme schetst van de hoge Italiaanse adel die zichzelf aan 't
overleven is en waaruit hijzelf stamde

e

•

Maandag. — Emiel Degelin regisseerde de TV-bewerking
van Ernest Claes' oorlogsverhaal De moeder en de drie
soldaten Gella Allaert en Tessy Moerenhout spelen de
rol van de moeder en van de aantrekkelijke dochter
(BRT) Annie Cordy, geliefd in binnen- en buitenland brengt op
RTBF haar eigen show Het gebeurde met Kerst (Ned i), is een
verslag van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden rond
Kerstmis 1951 in een Amenkaanse mijnstad waar ongenoegen
onder de mijnwerkers heerst N a v een ontploffing in de mijn op
kerstavond, barst de bom

'

' Dinsdag. — Kerstdag Kies maar uit Tienerklanken
I neemt afstand van het over-aanbod aan kerstmuziek,
kerstliedjes, kerstverhalen, kerstspelletjes enz en brengt
«
degelijke hedendaagse muziek The Boomtown Rats en
Kns de Bruyne Een uurlange show met Will Tura is ook altijd
graag meegenomen (BRT) Toch even aanstippen Op Ned II
zingt Herman van Veen kerstliederen
^ k
^ ^ ^
^ ^ /

Woensdag — O p Oudejaarsavond start BRT een nieuw e eigen produktie Paradijsvogels, een 13-delige reeks
naar het blijspel van Gaston Martens Een inleiding op de
reeks, die speelt in de jaren twintig, is een prijzenswaardig
initiatief (BRT I) De avond op BRT II is gevuld met de Amenkaanse geliefde maar nu toch ai verouderde musical My Fair Lady
(1964) van George Cukor, met Audrey Hepburn, Rex Harnson e a
- RTBF I geeft uitgebreid vrij scherm aan het Franstalige idool
Pierre Rapsat RTBF II maakt eveneens ruimte vrij voor muziek
Heroes of rock 'n roll een Amerikaanse montagefilm over 25 jaar
rockmuziek en na het laatste nieuws staat nogmaals (voor de 3de
keer) de BRT-Panorama-reportage over Wallonië op het programma (Actualites de Flandre) Veronica (Ned II) brengt een avondvullend programma Goodbye to the seventies over allerlei ontwikkelingen en trends in de voorbije jaren 70 - De Paus die uit
het Oosten kwam (Duitsl I) gaat over het eerste jaar van Karol
Wojtyla als paus

^ ^
^^^
^ ^

Donderdag. — Het stond in de sterren dat de Amerikanen ons met een kerstaflevenng van Mork en Mindy zouden teisteren En zo geschiedde (BRT I) - De Vara (Ned I)
- Kiezen„ Hoezo'' schenkt n a v zestig jaar vrouwenkiesrecht aandacht aan de verworvenheden en emancipatie van de
vrouw Scaramouche, een kostuumfilm die zowat helemaal gebouwd werd op schermduels wordt gebracht door Ned II Het is
een Amerikaans produkt van George Sidney (1952) naar de roman van Rafael Sabatini, met Stewart Granger, Eleanor Parker
Janet Leigh e a
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reau Cf) — 1455 Tel
15 00 Visa pour Ie monC
Chantez frangais — 1
pas CAnimatiefilm) — 1''
me qui valait trois milli£
1840 Tintm Cf) - 19(
fants de l'annee Crep<
1930 Nieuws - 2000
corama Chumor) — 21C
Cfilm) - 2230 Nieuws

Vrijdag
I

21 DECEMBER

BRT 1
1800 De zoon van de Sahara (f)
— 1815 Klem, klem kleutertje —
1830 Open school (EHBO)
1905 KTRC-Kruispunt - 1945
Nieuws — 2015 Junior Bonner
(Western), — 21 55 Monseigneur
Jan Van Cauwelaert (Portret)

ARP 1

1830 Nieuws - 1833
schau — 1915 Wit uel
1920 Weltspiegel
Nieuws — 2015 Religie
gen - 20 20 Vogelvrij
vrijbuiters Cdok) — 21
brooks Cf) - 2210 ^
2215 Bernsteins Beet
2315 Nieuws

BRT 2
2015 Gier en geur van bloemen (f)
— 20 40 Signalement (Octave Landuyt) - 2140 Tenuto - 2230
Kulturele aktualiteit

ZPF

NEP. 1
1855 Nieuws — 1859 Doe-dedance (dansles) — 1925 Avro's
sportpanorama — 2000 Krijgt u
ook genoeg (van) energie' —
21 20 Gesprek met de minister-president — 21 37 De erfenis van
Aphrodite (f) - 22 50 De zin van
het leven (dok) — 2340 Nieuws

NEP. 2
1855 Nieuws — 1859 Pommetje
Horiepiep Cf) — 1925 Kies —
20 00 Nieuws - 20 27 Stedenspel
NCRV-55 - 2210 Hier en nu 2250 Geheim Kommando (f) —
2341 U ZIJ de glorie - 2350
Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
1900 Nieuws — 1929 Le coffrefort (spel) — 19 45 Entre chiens et
chats (dokJ — 1955 Aujourd'hui
en bref - 2000 Mannix (O 21 (X) L'Adorable voisine (film)

RIB 1
19 30 Nieuws en sportbenchten —
1955 A suivre - 2125 Dersou
Ouzala Cfilm) — 2340 Nieuws

RIB 2
21 10 La legende irlandaise Cf) —
2200 Nieuws

Zaterdag
DECEMBER
BRT
14 30 WIJ zijn geen engelen Fantaziefilm — 1600 Open school —
1800Wattoo-Wattoo - 1805 De
jongen en de wastseer Jeugdfilm
— 1855 Boeket — 1945 Nieuws
— 2010 Van tijd tot tijd Over dans
en dansmuziek — 21 05 De ceder
— 2155 Kerstmis 1979 in de
Vlaamse televisie — 2205 De
vreugde van Bach CdokJ — 2320
Nieuws

NEP. 1
1530 Nieuws 1532 Hanafi
Hayes m Japan CdokJ — 1620
Enk, of het klein insektenboek CfJ
— 1645 Ren je rot - 1730 Tros
penalty bokaal — 180 Nieuws —
1830 Sesamstraat CfJ - 1845
Paspoort — 1855 Nieuws —
1859 Staaltje de lokomotief —
1905 De Ted show - 2040 The
streets of San Francisco CfJ —
21 35 Nieuws - 21 55 Blaas de
doedel, sla de trom Volksmuziek.
— 2240 De beul van Sobbor
CdokJ - 2330 Slotmeditabe —
2340 Nieuws

NEP. 2
ARP 1
1615 Nieuws — 18 00 Jauche und
Levkojen (f) — 1915 Regionaal
magazine — 2000 Nieuws —
2015 Der Mann aus den Bergen
(TV-film) - 21 45 Stalin (dokj 2230 Tagesthemen - 2300 Tatort (f) - 0025 Nieuws

ZPF
1030 Rappelkiste
1900
Nieuws — 1930 Auslandsjournal
- 2015 Derrick (f) - 21 15 Amusante verhalen — 2200 Heutejournal — 22 20 Kultureel magazine — 2250 Sport am Freitag —
2320 Der chef (film) - 0055
Nieuws

P 3
20 00 Nieuws - 2015 Zeitzeugen
— 21 00 Momente — 21 15 Mem
Tagebuch (reportage) — 2200
Anna CO — 22 30 Drei gegen uns
— zehn Jahre danach CReportage)

1855 Nieuws - 1859 Scooby
doo CfJ - 19 25 Ontvoenng CfJ —
2000 Nieuws — 2027 Maggie en
haar van hiernaast CfJ — 2052
Sonja's goed nieuws show —
21 55 Achter het nieuws — 2225
Met voortsedachten rade CfJ —
2315 Van Hanegem, de man, de
voetballer CportreÖ
2350
Nieuws - 2355 Studio Sport

LUX.
1900 Nieuws — 1930 Aventures
des hommes Creportage) — 20 00
Sans Sommation Cfilm) — 21 30
Cme-selection — 22 00 Cna Cuervos Cfilm)

RTB
1455 Visite en Gaume CdokJ —
1700lnterwallonie — 17 30 Generation'80 - 1830Folllies - 1910
Gewestelijk nieuws uit Brussel —
1930 Nieuws - 19 55 De Middellandse Zee C2) CdokJ - 2025 Le
tour du monde en quatre-vingts
ourS C film) — 2315 Nieuws

ARP

FJ
2000 Nieuws - 2030 Cest a
c't'heure-ci que tu rentres' CToneel) — 22 05 Le temps des yeyes
CReportage) — 2300 Les grands
pas classiques Cdok) — 2335
Cinq jours en bourse — 2340
Nieuws

18 00 Nieuws - 18 05 Die Sportschau — 19 00 Hier und heute —
19 22 Jauche und Levkojen Cf) —
20 00 Nieuws — 2015 Krach um
Jolanthe - 2210 Nieuws - 2230
Mitternachtsspitzen Cthnller) —
015 Nieuws

ZPF

F 3

17 05 Nieuws — 1710 Landerspiegel — 1755 MainzelmannchenMarchen
Schneewittchen
—
18 00 Das Haus am Eaton Place Cf)
— 1855 Mainzelmannchen-Marchen Frau Holle — 19 00 Nieuws
- 1930 Die lustige Witwe —
2200 Nieuws - 23 20 Die Leute
von der Shiloh Ranch Cf) - 035
Nieuws

1910 Nieuws - 1955Tintm(f) 2000 Kennismaken met UNICEF
— 2030 Een reis door Rusland
CReportage) - 21 30 Rue de l'Operette CFragmenten) — 2225
Nieuws

2000 Nieuws - 2015 Lindenbergs Roek-Revue auf den Strassen — 21 15 Op zoek naar oude
liederen — 2215 Amour fou Cfilm)

A 2
2000 Nieuws — 2035 Onent Express CO — 21 35 Literair magazine — 22 57 La poursuite infernale
(Western)

P3

— D^rsou Ouzala, RussischJapanse film. Een epische filmode aan de natuur, tegelijk
een ontroerde avonturenfilm
rond een hoogstaand vriendschapsverhaal dat zich afspeelt rond de Oessoeririvier
Vrijdag 21 december
om
21 u.25 op RTB1.

1540 In 80 lagen urr
Cfilm)- 17 00 Nieuws Sport-Reportage —
Weg nach Oregon Cf.
Nieuws — 1910 Bonne
tiven — 19 30 Tempels
en kerken m het oude !
2015 Jane (tv-film)
Nieuws — 22 05 Jong<
ding m Polen (reportagi
Zur Person Gustav G
- 2335 Nieuws

P. 3
F1

20 00 Nieuws - 2 0 1 5 1
de brave burger — 21
uns alles zu (show)
Amour fou Cfilm)

1445Auplaisirdusamedi —1809
Trente millions d'amis CdokJ —
1840 Magazine auto tnoto 1 —
1920 Gewestelijke aktualiteiten —
1946 Les inconnus de 19 h 45
Cspel) — 2000 Nieuws — 2030
Numero un Cshow) — 21 33 Les
quatre cents coups de Virginie CfJ
— 2225 Cinquante ans de cinema
Anoéncain avec le joumal life
CdokJ - 2300 Nieuws

1700 Seksualiteit bij di(
— 17 30 Le sixieme con
- 1900 Nieuws Luxembourg — 1930 I
CdokJ - 2000 L'homr
CfJ - 21 00 Antoine et
Cfilm)

A2

TF 1

2000 Nieuws — 2030 Les dames
de la cóte CfJ - 2205 Ckillaro
show — 22 55 Engelo Branduardi
— 000 Nieuws

1735 Garou-Garou, le
raille Cfilm) - 1900 K
trouwe lynx (dokj
Nieuws — 20 30 Le g
griffeCfilm)-2213Les
sons de Vivaldi — 23

F3
1910 Nieuws. — 1920 Regionaal
magazine — 1955 Kuifje CfJ —
2000 Les pebts papiers de Noel
— 2025 Les Shadoks Tekenfilmpje — 2000 Le comte de MonteCihnsto CfJ — 21 55 Een bezoek
aan nomaden (reportage) — 22 55
Nieuws

Zondag
DECEMBER

LUX.

A 2

1500 Sur la piste de la
ravane Cwestern) — 17
can circus — 1750 D
un mouton — 1855
Csport) — 2000 Nieuw
Jean Sablon de France 1
Cshow) — 21 55 L'oper
- 2315 Nieuws compagnons pour vc
Cmeditatie)

FR. 3

20 30 Les chemins de f
- 2250 Nieuws - 2 3 1
lui une chance (film)

BRT 1
900 Voor boer en tuinder — 930
Doe mee — 10 00 Verover de aarde - extra — 11CK) Konfrontatie
Cdebat) — 12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1430 Open
school — 1500 Sesamstraat —
1525 De geboorte Cfilm) — 1700
Kerstmis 1979 in de Vlaamse televisie — 1710 Sportuitslagen —
1715 Basketbal Oostende—Racing Mechelen — 1830 WattooWattoo — 18 35 Van pool tot evenaar — 1945 Nieuws — 2000
Sportweekend — 20 30 Een familiekroniek CfJ — 21 20 Mezza Musica Ckerstliederen) — 22 20 Premiere-magazine — 2310 Nieuws

NEP. 1
1900 Nieuws - 1905 De notenkraker Cballet) - 20 40 De wonderbaarlijke genezing van Etsenezer
Scrooge Ckerstspel) — 2215 De
ver van m'n bed show — 23 00 Alleen met de kerstnacht naar de
kerk'
Creportage)
2310
Nieuws

NEP. 2
1800 Psalmensymfonie Cballet) —
1830 Sesamstraat - 1845 Filmmagazine — 1920 Studio sport II
- 2015 Sprekershoek - 2030
Humanistisch verbond — 2035
Nieuws — 2040 Neon Cjeugdprogramma) — 21 25 L'lnnocente
Cfilm) - 2325 Nieuws

Maanda
24 DECEr
BRT 1

1530 De kleine kapitein
1700 Koncert in ken
1800 Wattoo-Wattoo
HeidiCfJ - 1830Filop!
Cf) - 1835 Antarct
wordt avontuur Cdok)
Doe mee - 1945 f
2005 Micro-Macro —
moeder en de dne se
spel naar E Claes) —
korte verhalen in kersl
animatiefilms) — 22 4
Winchester Ckoorzang]
Middernachtmis voor K
de cistencienzerabdijke
ligenkreuz Cnabi] Wene

NEP.

NEP.

RTB 1
1200 Faire le point CdebaO —
1300 Nieuws — 1305 Ctoncertissimo — 14 00 La dame de Monso-

20

DECEMBER

1

14 00 KRO's wereldcirki
Kerstfeest met de Flin
1515Snowtime - 16C
Cdok) — 1855 Nieuws
Gebeurde met Kerst
20 30 Kerstliederen uit
- 21 35 Nieuws - 21 E
Creportage) — 2255 I
2300 Kerstnachtdiensl
Nieuws

2

1855 Nieuws - 18
Snuggels Ctekenfilm)
star was born — 20 00
2027 Telebingo spek

1979

TU-PROGR/1IY1MKS

— 1455 Tekenfilm. —
I pour Ie monde. — 17.00
'rangais. — 17.40 Pas a
latlefilm) - 17.50 L'homilait trois milliards (O —
in (f.) _ 19.00 Les enl'année (reportage) —
Jws. — 20.00 Zygomatilumor) - 21.00 Le Saint
?2.30 Nieuws.

JWS. - 18.33 Die Sport19.15 Wit ueber uns. —
/eitspiegel. 20.00
- 20.15 Religieuze gezan).20 Vogelvrij verklaarde
(dok) - 21.10 BuddenJ — 22.10 Nieuws. —
•nsteins Beethoven. —

JWS.

30 Tagen urn die Welt
7.00 Nieuws. - 17.02 Die
lortage — 18.15 Der
h Oregon (D - 19.00
- 19.10 Bonner Perspek19.30 Tempels, kloosters
in het oude Soedan —
ne (tv-film) 2150
- 22 05 Jongerenopvoelen (reportage) — 22.50
)n. Gustav Gruendgens.
Mieuws

iws. — 20.15 Ballade van
burger — 21.15 Ich trau
zu (show) - 22.00
u (film)

sualiteit bij dieren (dokj
e sixième continent (filnn)
Nieuws. - 19.02 Teleirg. — 19.30 Krokodillen
20.00 L'homme invisible
)0 Antoine et Sebastien

ou-Garou, le passe-mu) - 19.00 Kounak, de
/nx (dokJ 20.00
- 20.30 Le grand esco) — 2213 Les quatre sai'ivaldi — 23.15 Nieuws.

la piste de la grande caestern) — 17.25 Amerii. — 17.50 Dessine-moi
)n. - 18.55 Stade 2
20.00 Nieuws — 2035
>n de France et d'ailleurs
21.55 L'opéra sauvage.
Nieuws. - 23.30 Des
ins pour vos songes

I.

spelen. — 21.30 Uiteindelijk samen
(tv-film). — 23.00 A Christmas Gallery^— OOMNieuws^

LUX.
16.32 Le grand bazar (film). —
18 20 Chansons voor kinderen. —
18.37 «Hair» en «Ballets sociétiques» (fragmenten)
— 19.00
Nieuws. — 19.30 La petite fille aux
allumettes (sprookje). — 19.56 Entre chiens et chats. — 21.00 Millie
(musical). — 23.00 Kinderkribben
in Tirol, Napels, Sicilië. - 23.30
Jongerenkoncert — 23 55 Middernachtmis vanuit Clervaux.

RTB 1
16.00 Rock 'n' roll wolf (tv-film). 17.25 Pink panter (tekenfilm) —
17.50 Arpad le tzigane (f J. - 18.15
Zigzag (spel). — 18.45 Lundisports. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Jeux de
Noël (spel). — 21.00 La vie Parisienne (musical). — 22.35 Annie
Cordy (show). — 23.35 Jeugdkoncert — 23.55 Middernachtmis vanuit Rome.

ARP
15.45 Christian der Löwe (film). —
17.15 Nur so kann ich ihn lieben
(kerstprogramma). — 18.30 Nijinsky, het Russische balletwonder
(portret). — 19.15 Bootvluchtelingen (reportage). — 20.00 Nieuws.
— 20.05 Liebe in der Dammerung
(film). — 21.45 Ludwig van Beethoven (symfonie nr. 2). — 22 30 Lyonel Feininger en zijn «speelgoed»
(portreO. — 23.15 Nachtmis vanuit
Wenen.

ZDF
16.25 Nieuws - 16.30 In 80 Tagen
urn die Welt (film). — 18.00 Wenn
die anderen feiern... (reportage). —
19.55 Nieuws. - 20.00 Davon ich
singen und sagen will... (reportage).
— 21.00 Die Glenn Miller Story
(film) — 22 55 Protestanten im Elsass (reportage).

ARP 3
20.00 Nieuws. - 20.05 De balletschool van Leningrad (reportage).
— 21.35 Stille Teilhaber. - 2225
Gebed voor mijn moeder (tv-film).
— 23.25 Muziek van Brahms en
Smetana.

TF 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Les inconnus de 19 h 45
(spel) - 20.00 Nieuws. - 20.30
Tino Rossi (variété). — 21 50 Tekenfilms. — 22.00 Kerstavond (reportages) — 23 00 Le grand pére
volant (Kerstfilm). — 00.00 Middernachtmis.

A 2

chemins de fer (toneel)
lieuws — 23.10 Donnezance (film).

andag

4 DECEMBER

<leine kapitein Mikula. —
ncert in kerstsfeer. —
Jttoo-Wattoo 18.05
- 1830FilopatenPatafil
8.35 Antarctis: beroep
antuur (dok.). - 19.00
. — 19.45 Nieuws —
•ro-Macro. — 2040 De
n de drie soldaten (tvE Claes). - 21.40 Zes
lalen in kerstsfeer (VSms). - 22.40 Cleo at
>r (koorzang). — 23.05
:htmis voor Kerstmis uit
:iënzerabdijkerk van Hei(nabi] Wenen)

15.00 L'arbre de Noël (film). —
16.50 Le cirque a l'ancienne (cirkus) — 17.40 Chansons uit de jaren 1940-1945. — 18.30 C'est la vie
(tips). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. - 20.00 Nieuws. - 20.35
Poulain o gai Noël (Kerstshow). —
21 40 La fabrique un comte de
Noël. - 22.20 Kerstavond (gelegenheidsprogramma)

— De moeder en de drie soldaten, naar het ontroerende
oorlogsverhaal van Ernest
Claes. Een bewerking van Teresa van Marcke met Gella
Aljaert en Tessy M o e r e n h o u t
Maandag 24 december om
20U.40 op BRT1.

FR. 3

ARP

20.30 Le roi des rois (bijbels kijkspel) — 23.00 Une pnère qui danse. - 00.00 Nieuws.

12.05 Weihnachtslieder aus aller
Welt - 12.35 Kerstboodschap
van de bondspresident — 12.50
Bolek und Loleks (Tekenfilm). —
14 35 Droomeiland voor de Griekse kust (Dok). — 1520 Kerstverhalen, -liederen en -schildenjen. —
16.05 Operetten von Jacques Offenbach - 18.05 «Krakau- (Dok)
— 18.50 Nieuws. - 19.00 In den
Schuchen des Fischers (Film). —
21.30 Nieuws. - 21.55 Rusalka
(Opera). — 23.40 Europese kerstliederen en kerstkribben. — 00.10
Nieuws

Dinsdag
DECEMBER
BRT 1
10.00 Protestantse eredienst vanuit Zurich. — 11 00 Euchanstieviering voor Kerstmis vanuit Courchevel. - 12.00 Urbi et Orbi. Pauselijke zegen. — 12.30 Ster over Betlehem (Kerstdag in de wereld). —
14.30 Kosmische Kerstmis (Tekenfilm). — 15.00 Kerstkoncert (Symphonie Fantastique van Hector
Berlioz). — 16.00 leder jaar was
het kerst (Show rond Bing
Crosby). — 16.45 Een kind uit duizenden (Dok.) — 1800 WattooWattoo. — 18 05 Sesamstraat. —
18.30 De kerstboodschap (Film).
— 18.55 Muzieksien special. —
19.45 Nieuws. - 20.00 Will Tura in
koncert — 21.00 Filumena (Toneel). - 22.35 Cleo at Winchester
(Koorzang). — 22.55 Nieuws.

BRT 2
20.00 La bohème (Opera). - 2210
Jij of wij (Kwis).

NEP. 1
13.45 Nieuws. — 13.50 Billy Smarts
Kerstcirkus. — 15.00 Eurovisie
kerstkoncert 1979. — 16.00 De
verovering van Brazilië: op de Atlantische Oceaan als Hollands binnenwater (Reportage). — 17.10 Internationaal goochelfestival te Canada. - 18.00 Jottaarkka (Tekenfilm). - 18.30 Sesamstraat (FJ. 18.55 Nieuws. — 19.30 Land inzicht
(Kwis). — 20.00 Kerstkoncert 21.35 Nieuws. — 21.45 En de mens
schiep God naar zijn evenbeeld
(DokJ. - 22.30 Socutera. - 22.40
Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 John Denver en de Muppets. — 19.35 Je zult
een kind vinden (Reportage). —
20.00 Nieuws. - 20.10 Herman
van Veen zingt kerstliederen. —
20.45 Dagboek van een herdershond (FJ. — 21.55 «Omdat er geen
plaats was...» (Reportage). — 22.40
Het spel van Daniël in de leeuwekuil (Toneel). - 23.44 Kerstgedachte (Kardinaal Willebrands). —
23.50 Nieuws.

ZPF
15.55 Nieuws. - 16.00 Passhöhe
4500 meter - 16.30 Wunder einer
Nacht (TV-spel). - 18.10 Timm
Thaler (F.). — 19.00 Nieuws. —
19.05 Toespraak van de bondspresident — 19.20 Stars in der Manege (Show). - 21.30 Nieuws. 21.35 Jezebel - die boshafte Lady.
— 23.15 Nieuws.

ARP 3
20.00 Nieuws. - 20.10 Orchesterprobie (Film). — 21.25 Shiriey
MacLaine im Lido (Show). — 22.40
Ich raume aufl (Film)

LUX.
17.00 Comment voler un million de
dollars (Film). — 19.00 Nieuws. —
19.30 Un peu comme la main de
Dieu (Reportage). — 19.56 Entre
chiens et chats. — 20.00 Musichall: 25 ans de l'Olympia. — 21.00
La moutarde me monte au nez
(Film). - 22.45 Wings over the
worid (Reportage). — 2315 Horoskoop.

TF 1
1720 Cadet Rousselle (Film). —
19.00 Gala des galas (Show). —
20.00 Nieuws. - 20.35 Tom Jones
(Toneel). — 22.20 Les enfants du
proche-orient (DokJ. — 23.00
Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Cent dollars pour un sheriff (Western). —
22.35 L'opéra sauvage (DokJ. —
23.50 Des compagnons pour vos
songes (Meditatie)

20.30 Ivanhoe (Film).
Nieuws.

22.10

Woensdag
DECEMBER
BRT 1
15.30 Open School. - 16.30 TipTop (show). — 18.15 Wattoo-Wattoo — 18.20 Jonger dan je denkt
(relatie grootouders-kleinkind). —
18.50 Projekt UFO (f). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Paradijsvogels.
20.45 Een kind van vijf miljoen
(TV-spel). - 22.15 Koncert. 22.40 Nieuws (tot 22.55).

(uws — 1859 Doctor
(tekenfilm). - 19.05 A
)orn — 20.00 Nieuws. —
sbingo - spelen en laten

20
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1979

RTB 1
19.30 Nieuws. - 2000 Le Bourgeois Gentilhomme (ballet naar
Molière). — 2215 Pierre Rapsat
1980 (show). - 23.00 Nieuws.

RTB 2
19.15 Overname RTB 1 (tot 19.55).
— 19 55 Les idoles du Rock 'n' Roll
(montagefilm). — 21.55 That's Hollywood (zang en dans). — 22.00
Nieuws

NEP 1
19.05 Pinokkio (O. - 19.30 Ombudsman. — 20.00 Twee voor
twaalf (kwis) — 2040 Kiezen...
hoezo? (dok). - 21 37 Nieuws. 21.55 Politieke partijen. - 2205
Denk-beeld - 22.55 Uitzending
de vrije gedachte. — 23.15 Nieuws.

ARP
15.15 Ludwig II (film). - 17.05 Skishow '79. - 18.00 Antarktis (dokJ.
— 18.30 Kyritz-Pyritz (show). —
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Marquise von O... (film). — 21.55 De eerste 365 dagen van Karol Woityla
(reportage). — 2245 Ludwig Van
Beethoven (Eroica). — 23.45
Nieuws.

NEP 2
20.00 Nieuws. — 20 27 Scaramouche. (film). - 22.20 De Tros op herhaling. - 23.20 Tros sport - 23.50
Nieuws

LUX
20.00 Operation trafics. (O.
21.00 DISCO fever (film)

ZPF
15.40 Nieuws. — 15.45 Insein in
Dammeriicht (dokumentaire). —
16.30 Die drei Musketiere (film). —
19.00 Nieuws - 19.15 Was fallt Ihnen zu Weihnachten e i n ' (reportage). — 19.30 Die Alten werden
munter (reportage). — 2015 Ein
Kapitel fur sich (tv-film) — 22.15
Traume auf schwarzem Eis (show).
- 23.15 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Autant savoir. — 2015 Nos plus belles années. (film) — 22.10 Le carrousel
aux images. — 22.55 Nieuws.

RTB 2
1955 Casse-noisette (ballet). —
21.31 Bruxelles d'enfer (reportage). - 2200 Nieuws. - 22.15 Follow me.

20.00 Nieuws. - 20.15 Ausser
rand und band (musical). — 21.35
Erinnerungen eines grossen Kinos
(dokJ. - 22.20 Michael Buthe (reportagefilm). — 23 25 Unterhaltung
im Amenkanischen fernsehen
(fragmenten - tot 0.20)

13 00 Nieuws voor gehoorgestoorden (tot 13.05) - 18.55 Nieuws. 18.59 Van gewest tot gewest —
19.30 Oogst in beeld. - 2000 De
man met de twee gezichten. —
21 55 Panoramiek - 22.26 Sportportret — 23.20 Nieuws.

19.20 Der Bürgermeister (f) —
1900 Nieuws. - 1930 Hatten sie
heut' zeit für ons? (show). — 21.00
Heute-journal. — 21 20 Kennzeichen D. — 22 05 Immer geradeaus. (TV-film) - 22.55 Das Meisterwerk. — 2350 Nieuws.

12.05 Passez done me voir (een
gast in de studio) — 20.00 Nieuws
— 20 35 La pitiè dangereuse (f) —
2215 Xica Da Silva (film). - 0.05
Nieuws.

19.10 Nieuws - 19.20 Regionaal
programma — 19.55 Tintin (O. —
2000 Les petits papiers de Noel.
- 2025 Les Shadoks (f) - 2030
Geant (film) — 2340 Nieuws

19.55 Formule 2. - 22.00 Nieuws.
— 2215 Le monde du cinéma —
2240 Einde van de uitzending.

ZPF

A 2

20.15 My Fair Lady (musical).

NEP. 1

17.50 Nieuws — 18.15 Eine amenkanische Familie. (O. 2000
Nieuws - 2015 1979. (Overzicht
van het voorbije jaar) — 21.00 Ich
bin da, Julia Migenes (show) —
22 00 Bitte umblattern (magazine).
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Der Hypochonder (toneel). — O 20
Nieuws.

1640 Notre-Dame de Pans (film)
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Josephine OU la comedie des ambitions (f).
— 2200 Erte ou un magicien du
XXième siècle (dokJ. - 22.45
Nieuws.

F 3

RTB 2

ARP

F 1

BRT 2

NEP. 2

)'s wereldcirkus. — 14 25
t met de Flintstones —
wtime — 16.05 Ko bo go
18.55 Nieuws. — 18.59 't
• met Kerst (film) —
stiiederen uit alle landen
heuws - 21.55 Kerst '44
;). — 22.55 Nieuws. —
•stnachtdienst — 0000

— Prova d'orchestra, politieke filmfabel van Fellini. Een
TV-ploeg maakt een reportage van een orkestrepetitie. De
huidige Italiaanse samenleving wordt gesimboliseerd
door hel o r k e s t Dinsdag 25
december om 20 u. 10 op D3.

P 3
FR. 3

RTB 1
15.00 Kerstkoncert (Vanuit Amsterdam). — 16.00 Julien de Bruxelles (Of de echte legende van
Manneken-Pis). — 17.00 Pierre Fabien (FJ. — 17.25 Les requins et
leurs frères. — 17.50 Arpad let tzigane (F.). — 18.15 Zigzag (Spel).
— 18.30 Les jeux des flotteurs de
bois (Dok.). - 19.00 Point de mire.
— 19.15 Antenne-soir: Henegouwen. - 19.30 Nieuws. - 19.55 La
bohème (Opera) — 21.50 Images
de la nuit des temps (Reportage)
— 22.30 Nieuws.

chats. - 20.00 Hit-Parade. - 21.00
Catlow (western).

P 3
2000 Nieuws. - 20.15 Die Bühne
als Tnbune. (dok). - 21.00 Kottan
ermittelt - Wien mitte. (f).

F 1
16 45 La grande traversée (tv-film).
- 2000 Nieuws - 20.35 ParisChamonix (f). - 2213 Un dróle de
paroissien. (film). — 23 35 Nieuws.

Donderdag

A 2
2000 Nieuws - 2035 Le grand
échiquier (show) — 23 30 Nieuws.

DECEMBER

F 3

BRT 1

13 00 Nieuws voor gehoorgestoorden (tot 13.05). - 18.00 Nieuws
voor gehoorgestoorden (tot 18.15).
— 18.25 Open school tijd (herhaling van het programma van afgelopen zondag). — 18.59 Het verhaal
van Johannes — 19.25 Kenmerk.
- 20.00 Nieuws. - 20.17 Socutera — 20 22 Goodbye to the seventies (afscheid van de zeventiger jaren). — 23.00 Teleac. — 23.35
Nieuws

1530 Children's music festival.
(Koncert). — 16.25 Zomers kerst
(Jeugdfilm) — 18.00 Wattoo-Wattoo — 1805 Kerstmis in de Provence (dok J. — 18.30 Dick Turpin.
(O — 18.55 Schelmenstreken. (tekenfilm) — 19.05 Standpunten. —
1945 Nieuws. — 20.10 Mork en
Mindy (O - 20.35 Panorama. 21 25 De verovenng van het westen, (f). — 22 55 Nieuws en weerbencht (tot 23.10).

LUX.

BRT 2

1900 Nieuws. - 19.29 Le CoffreFort (spel). — 19.45 Entre chiens et

20.10 Sporttnbune - 20.40 De
boeren (O. — 21 40 Première

1910 Nieuws. - 19.20 Regionaal
programma. — 19.55 Les aventures de Tintin. (f). - 20 00 Les petits
papiers de Noel - 20 25 Les Shadoks. (f) - 20.30 Frangois I e r
(film). - 2200 Nieuws.
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Herman Teirlinck
overstijgt een
tijdsklimaat
Als orgelpunt van de reeks tentoonstellingen die ter gelegenheid van 1000 J a a r Brussel w e r d e n g e h o u d e n , kunnen w e een biezonder zinvolle tentoonstelling bekijken
in de ASLK-Gaterij
te Brussel rond de veelzijdige persoonlijkheid van wellicht tot nog toe de m e e s t eminente
Brusselse Vlaming, Herman
Teirlinck. V o o r velen zal
d e z e tentoonstelling e e n h e r o n t d e k k i n g zijn van d e z e
V l a a m s e literator, voor anderen een herbevestiging van
d e z e kultuurmens die juist 100 jaar g e l e d e n , in 1879 geboren w e r d te S t . - J a n s - M o l e n b e e k .

Als «een noodzaak in ons klimaat",
zo wordt de figuur van Herman
Teirlinck op deze tentoonstelling
aangevoeld en geargumenteerd.
In een 30-tal standen worden een
aantal facetten van Herman Teirlincks leven, werk en tijdsgeest nader toegelicht aan de hand van
handschriften, boeken, tijdschriften, dokumenten, foto's, tekeningen, schilderijen, die erin slagen
een uitgebalanceerde evocatie te
geven van de veelzijdigheid van
deze schrijver die een demonstratie en inkarnatie betekende van
het Vlaams kultureel bewustzijn,
en dit op heden nog betekent.
Herman Teirlinck, voor wie kunst

galerij
• Het museum Mayer Vanden
Bergh, Lange Gasthuisstraat 19
te Antwerpen viert zijn 75-jarig
bestaan met een rijke tentoonstelling van oude kunst, bestaande uit tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, meubels, kunstnijverheid, wandtapijten, miniaturen en antiek. Dagelijks van 10 tot 17 u.
's Maandags
gesloten. Het
MVB-museum wordt terecht
een parel van de Antwerpse musea genoemd. Het is net niet te
groot en net niet te klein, zodat
de bezoekers niet overdonderd
worden doch rustig van al die
schoonheid kunnen genieten.
• Mark Gysels, Jef van Diest
en Jo Deblieck stellen tentoon
in Design 2000, Jetselaan 218,
1090 Brussel. Van 21 dec. tot
31 jan. 1980 elke dag, behalve
zon-en maandag, van 11 tot 13
en van 14 tot 19 u.
• De Rotary Club Mol richt
van 23 december tot 2 januari
1980 een tentoonstelling in van
werk van niet minder dan 28
kunstenaars o.w. Leonore, Fini,
Landuyt, Mara, Minnaert, Van
Tuerenhout, e.a Van 14 tot 20 u.
in de zalen van het St-JanBerchmanskollege. Opening zaterdag 22 december om 17 u.
met inleiding van Jan D'Haese.

W I J 14/e

een «aan levensontroering geboren levensbeeld» diende te zijn,
was ook de fijnbesnaarde literator
die de grootstad Brussel in al haar
kontroversialiteit kende en heeft
beschreven. Zijn jeugd bracht
Teirlinck door op de boerderij van
zijn grootouders in het Oostvlaamse Zegelsem. Als geen ander kon
Teirlinck haarfijn het verschil beschrijven tussen het intense leven
van de drukke, woelige grootstad
en de natuurverbondenheid van
het landelijke dorpsleven.
Universialiteit
Herman Teirlinck was nog 'n stuk
«homo universele». Naast zijn uit-

gebreid schrijverschap was hij
een gezag op gebied van het toneel, dans en toneelregie. Als
medestichter van het «Nieuw
Vlaams Tijdschrift» stelde hij: «een
geboeide waarheid erkennen we
niet.» Zoekend uit onszelf in menselijke moedigheid tegenover het
bestaan, was Teirlincks parool.
Zijn vrijzinnigheid vertolkte Teirlinck schalks, humorvol, spits, ironisch. Nooit opdringerig was hij
wars van dogmatisme uit gelijk
welke hoek ook. Teirlinck was wellicht één der weinige autentieke
«pluralisten» uit het kunstenaarsmilieu, en dit vooraleer pluralisme
een goedkoop modewoord werd.

Ook als Vlaming was Herman Teirlinck een man
«avant-la-lettre».
Reeds in 1954, méér dan 20 jaar
geleden, stelde Teirlinck de kommunautaire tweeledigheid voorop
der twee volksgemeenschappen.
Brussel is géén derde entiteit, zo
stelde Teirlinck. Brussel kan enkel
bindteken zijn tussen twee kuituren. Wil dit land overleven, dan dienen de twee volksgemeenschappen zich in een bondsstaat te organizeren, zei Teirlinck. Voorwaar,
een profetische zienswijze van
deze Vlaamse literator en onbekrompen geest die ook de Vlamingen waarschuwde om niet te vervallen in kerktorenprovincialisme.

O p deze tentoonstelling wordt
ook de gevoelsmens Teirlinck geprofileerd aan de hand van zijn intense briefwisseling met kollega's
en mensen van allerlei slag en gezindheid. Het briefschrijven was
indertijd een luciede vorm om genuanceerd zijn mening weer te geven over alles-en-nog-wat. Zoals in
de bijzonder fraaie catalogus, uitgegeven in pocketvorm, samengevat staat; deze tentoonstelling
poogt de universialiteit van deze
tweetalige Vlaming te weerspiegelen, zijn geestelijke en artistieke
beweeglijkheid
en
alomtegenwoordigheid. «In de figuur van de
animator Teirlinck, de intellektueel
steeds alerte en steeds opnieuw
registrerende en zich kreatief op
internationaal niveau voedende,
werd de voldoende stof gevonden
voor deze uitgebreide tentoonstelling over hem die door Hugo Claus
als een «noodzaak in ons klimaat»
werd aangevoeld», zegt Jaak van
Schoor in zijn inleiding. W e zouden zelfs stellen: Herman Teirlinck
overstijgt een tijdsklimaat. En alaus zal Teirlinck altijd wat een
tijdsgenoot
blijven.
Louis-Paul
Boon vatte het indertijd op de hem
eigen lapidaire manier samen:
"Teirlinck, dat was nen meneer.»
Alvast mogen de mensen van
Brusselement vzw. deze tentoonstelling als een bijzonder geslaagde demonstratie aanzien van een
historisch en relevant stuk Vlaams
kultureel bewustzijn tijdens dit milleniumjaar. Deze uitgebalanceerde Teirlincktentoonstelling steekt
inderdaad schril af tegen het wangedrocht van FDF'er Persoons'
expositie over «Brusel, 1000 jaar
Franse kultuuruitstraling». Ook op
het vlak der
objektief-historische
weergave van een tijdperk en een
tema blijken een bepaalde groep
Franstaligen totaal de pedalen verloren te zijn... Teirlinck moest dat
eens meegemaakt hebben. Zijn
scherpe pen zou zich nogal geroerd hebben... (gvdperre)

- ASLK-Galerij, Kreupelenstraat 12, 1000
Brussel (naast Martelarenplein): «Herman
Teirllncl<: een noodzaak in ons klimaat» graf/s toegang, alle dagen van 10 tot 18 uur
(behalve op zon- en feestdagen). Tot 31 december '79. Zeer fraaie catalogus bij de tentoonstelling, kosteloze rondleidingen voor
groepen.

Kunst in Vlaanderen
een mvenfaris van on% kunstptstnmomum
Bij
Elsevier-Sequoia
verscheen Kunst in
Vlaanderen,
een
naslagwerk
over
het
Vlaamse
kunstpatrimonium.
Het werk, 320 biz., is zeer
prachtig uitgegeven en bevat
meer dan 400
illustraties
waarvan de helft in kleur. D e
eerste oplage van het b o e k
werd onder de auspiciën van
de Vereniging ter bevordeing
van het V l a a m s e b o e k w e z e n
uitgegeven als boek van de
maand d e c e m b e r 1979.
D e uitgever had de bedoeling
een populaire
uitgave te maken — door iedereen betaalbaar — en toch fraai uitgegeven, wij menen dat hij daarin
geslaagd is.

Het boek bestaat uit twee grote
delen.
In een eerste deel — compendium
— worden alle kunststromingen

die bij ons geleefd hebben, van het
Romaans tot vandaag uitvoerig
beschreven en geïllustreerd.
Met de bedoeling zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het recente
verleden en heden werden de
laatste delen als volgt ingedeeld:
van 1830 tot 1914, tussen de wereldoorlogen 1914-1945 en kunst
van heden.
Lexicon is de eerste onderverdeling van deel twee, daarin werden
700 onderwerpen alfabetisch aangebracht. Men kan er biografieën,
kunststromingen en kunstbegrippen terugvinden, maar ook de lijst
van de Vlaamse musea, FransVlaanderen; ja zelfs de IJzertoren.
Het boek wordt afgesloten met
een stedenregister.
"Dat een land zoals Vlaanderen,
dat in feite nooit een politieke staat
is geweest, toch over zulke kunstschatten beschikt, is eerder uitzonderlijk In Europa. Wij hebben
een kunstpatrimonium waarop wij
fier kunnen zijn en dat velen in het
buitenland ons benijden.»

Dit zijn de woorden van de Guido
Peeters, die de algemene leiding
had bij de samenstelling van deze
inventaris.
In zijn ten geleide schrijft de Antwerpse konservator Frans Baudouin dat de term Vlaamse kunst
niet zo gemakkelijk te bepalen en
te omschrijven is. Toch illustreert
hij met voorbeelden hoe ingrijpend Vlaamse kunstenaars op Europa door de eeuwen heen hebben ingewerkt.
Een tekst die uitzonderlijk geschikt is om lui af te koelen die al
te graag over de Belgische kunst
spreken of voor hen die in Brussel
reeds 1000 jaar Franse kuituur
zien.
Er is in de dagbladpers vrij kritisch
geschreven over de samenstelling
van het lexicon, ofwel omdat bepaalde kunstenaars wel vermeld
werden ofwel omdat men anderen
niet terugvindt. Men kan inderdaad tot in het oneindige blijven
redetwisteh over wie wel en wie
niet. (Verre van ons echter die kritiek ongegrond te noemen).

Ook wij zijn met bepaalde zaken
niet zo gelukkig. Wij vinden wel
goed dat alle Vlaamse cartoonisten en striptekenaars vermeld
worden, de vraag is wel of het zo
uitvoerig diende te gebeuren. En
waarom vonden wij de verdienstelijke graficus Frank Ivo van Damme niet terug? (Of hebben wij ons
vergist?)
Wat ons vooral ergert zijn fouten
die vermeden hadden kunnen
worden, zo wordt Ronse in WestVlaanderen gesitueerd. (De samenstellers hadden hun eigen encyclopedie over Vlaanderen kunnen raadplegen...)
Maar goed, laat dit de schoonheidsvlekjes zijn op wat mits de
noodzakelijke verbeteringen en
aanvullingen een prachtboek kan
worden.
Tot zolang geen boek van dit soort
op de markt is zullen wij het graag
met deze Kunst in Vlaanderen
doen. (m.v.l.)
— Kunst in Vlaanderen, uitg. Elsevier.
695 fr. tot 6 januari 1980, daarna 1.195 tr.
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Liedjes voor de Stille Nacht
Voor de eerste maal in zijn artlestenloopbaan en na meer dan
32 jaar op de planken ontving de
pionier van het Vlaamse Luisterlied Will Ferdy de «Gouden
Plaat». Deze gebeurtenis had
plaats in de Pastorijstraat te Antvi/erpen waar Will uit de handen
van de platenmanagers Marcel
Heymans en Jean Bruneel het
felbegeerde geschenk kreeg. Hij
was omringd van BRT-producer
Jos Baudewijn en kollega's Ann
Christy en Jan Puimège. Ferdy
kreeg de plaat voor méér dan
15.000 eksemplaren van «Will
Ferdy zingt Brei... en Ferdy». Een
plaat met gekende nummers als
«Het schrijverke» en «Christine»
die tot het beste behoren, ook de
ommekant met Brelliedjes als
«Hel vlakke land», «Laat me niet
alleen», «Een kind» en ook «Een
stervende».

vooral Nelly Byl en Jean Kluger
om
«Witte Kerstmis», «Jingle
Bellg», de «Kleine trommelaar» en
«O zoete lieve Heer» (.Papa Noel
van Tino Rossi), maar ook het hier
passende «Winterroosje», «Rond
de kerstboom» en «Alle dagen
Kerstmis» Plus een heleboel minder bekende maar dan toch smakelijke nieuwe nummers die na vorig jaar ook nu een kans krijgen
Op de country-toer vinden w e ook
een «Light on the stable» van
Emmylou Harris de moeite waard
(Warner Bros) met eveneens haar
versie van Stille Nacht en over de
«little drummer boy», terwijl ze zich
voor de andere nummers het eerder bij de typische countrybegelei-

Will Tura viel ook in de prijzen, hij
kreeg «goud» voor zijn verzameling-langspeler «Live» tijdens de
«Nacht van de Sport» op de Heizel
vorige vrijdag waar hij een uurlang
met sukses een optreden verzorgde De nationale Olympische ploegen voor Moskou '80 werden er
aan pers en publiek voorgesteld
Hem viel ook als eerste artiest in
ons land de eer te verschijnen op
een zogenaamde «picture-disc»
waarbij in het zwarte vinyl een
kieunge foto is ingedrukt (Kan er
nu echt geen goede Nederlandse
naam voor dit begrip gevonden
worden"?)

ding heeft gehouden met mandoline en pedal-steel Het is meer een
iuisterplaat geworden dan de
sfeerscheppende geluiden die we
in deze reeks gewoon zijn
Uit de Duitse schlagerwereld bereikte ons een Karel Gott die met
zijn «Weihnachtslieder» (Polydor
2371972) en zijn vrij pakkende
operastem liefhebbers ongetwijfeld zal bekoren en uiterst geschikt lijkt als achtergrond tijdens
het kerstdiner
Spanjes vrouwenhartenverzamelaar Julio Iglesias heeft dankbaar
gebruik gemaakt van zijn zomersuksessen bij onze zuiderburen
Na in de herfst een televisietoer
door Europa als loopplank is hij
overgewipt naar de Duitse markt
waar hij met zijn «Ein Weihnachtsabend» ( C B S 83237) een eerste
stap zet in de schlagerwereld
Deze plaat moet het hebben van
vooral zijn typische stemgeluid en
de prachtige koorbegeleidingen
waarbij dikwijls onjuiste intonaties
en aksenten (die bij het inzingen
hadden kunnen worden vermeden) met meteen meer opvallen
Anderen zullen deze schoonheidsfoutjes typisch en leuk vinden
Lolbroek Urbanus van Anus heeft
ook van de gelegenheid gebruik
gemaakt om zijn gedacht wereldkundig te maken en verwoordt dit
schalks met zijn nieuwste singeltje
«Een bakske vol met stro», met op
de ommekant het ludieke «Als
moeder zong» (Naar wij uit zeer
goede bron vernemen staat na
elke uitzending van Urbanus'
«bakske stro» de BRT-telefoon
roodgloeiend
Niet
iedereen
neemt het dat van Anus de spot
drijft met het kerstgebeuren )
Een plaatje dat enkel de pretentie
heeft plezant te willen zijn en dus
een hit moet worden in deze droeve tijden

IN D E KERSTSFEER
Uit het met zo ruime aanbod van
het voorbije jaar blijft de dubbelplaat van Will Tura (Topkapi 2660122 in stereo) getiteld «Vrolijk
Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar»
voor ons publiek de beste koop
Met erop in degelijke vertaling van

Sergius

lyNë^^ë^^^^^Ë^^^^^é^Ng^^
M
6 december 1979-6 januari 1980

Een uniek
eindej aarsgeschenk!
KUNST IN
VLAANDEREN

695 fr.

(zolang de voorraad strekt)

Na 6.1.1980: 1.195 fr.
In de erkende boekhandel
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Maer of 't daerom noch waere ghedaen:
Ghy weet doch dat een maeghd,
Hoe rijp hoe rond h a e r boesemkens staen,
Gheen melck of sponn' en draeghd:
Hoe k a n ick gheven d a n de bust,
Die nooynt en wist van 's werelds lust?
Nu dan, o liefste mondeken root,
Nu dan, o lipkens soet,
En doet niet meer alsulck eenen noot,
Want 't is verloren moet.
't Is al om niet dat ghy dogh reckt,
't Is al om niet dat ghy dogh treckt.
Neen, neen, mijn lieveken, neen comt aen,
Ten is u maer gheproeft, (1)
Neen, mondeken comt wilt u versaen
Ghy weet wat u behoeft,
Ghy weet dogh wel hoe dat al gaet,
Ghy weet hoe 't met u Moeder staet.
Ghy weet dat zy is vrouw ende maegd,
Ghy weet, dat zy alleen
Voor u twee volle boesemkens draeghd,
Ghy weet dat anders gheen,
O, groten God van dezen AI,
Beter u op-coesteren zal.

l i l Ik plaag: u maar

Groot formaat (21,5x28 cm.)
320 pag.

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

W a e r toe dogh maeckt u mondeken reyn
Mijn lief nu zulc bedrijf?
En waer toe dogh u handekens cleyn
Duymelen also stijf
Op het albaster van mijn borst?
Soud' het wel sijn, peys ick, van dorst?

JUSTUS DE HARDUYN

Een rijk geïllustreerde
kunstuitgave met
encyclopedische informatie
en beschrijvend stedenregister

Actieprijs:

Maria tot haer
suygende kindeken

m

Dit gedicht is van Justus de Harduyn of Harduwijn, hij werd
te Gent in 1582 geboren ais zoon van Frans Harduwijn, humanist en dichter van Latijnse en Nederlandse verzen. Na
zijn studies (Rechten) te Leuven werd hij priester en pastoor
te Oudegem bij Dendermonde. In die tijd was hij lid van de
rederijkerskamer te Aalst, werd later nog pastoor te Mespelare en overleed in 1641. Harduwijn schreef als student de
renaissancebundel De Weerlijke Liefden tot Roose-Mond.
Als pastoor dichtte hij geestelijke liederen en lofzangen. Hij
vertaalde heel wat uit het Latijn. Deze kunstenaar die zijn
humanisme nooit verloochende wordt beschouwd als de
grootste dichter uit de vroeg-renaissance van de Nederlanden.
Bovenstaand kerstgedicht werd opgenomen in de vijfde gewijzigde druk van het Breviarum der Vlaamse Lyriek door
Marnix Gijsen en Karel Jonckheere samengesteld en zopas
opnieuw uitgegeven bij Elsevier-Manteau te Brussel-Amsterdam.

W I J is/7

Sportetiek duldt geen doping
De
Belgische
Vereniging
voor M e d i s c h e Etiek en M o raal hield zaterdag 8 d e c e m ber m het Brusselse Kongrespaleis een werkvergadering
onder het motto «Sportgeneeskunde en etiek»
Een
breed uitdemend tema dat in
de volkstaal «Doping en fairplay» zou heten
O p de bewuste w e r k v e r g a d e ring stal éne Dr J Farber, nog
wel de voorzitter van de K o m missie voor Etiek van de W e reldgeneeskunde
Orgamzatie, de show. Hij bestond het
te stellen dat de dopingsreglementermg moest «geliberaliseerd» worden D e argumenten die hij ter staving
aanvoerde klonken op het
eerste gezicht overtuigend
Na enig denkwerk bleef er
evenwel mets meer over Inzonder Dr Frans Van D e n
Bossche — vaak gehoond als
chef topsport van het Bloso
maar van onverdachte huize
wanneer de puristische lijn m
de dopingbestrijding
dient
verdedigd
te
worden
—
droeg het zijne bi] tot het ondergraven van de door Farber
ingenomen stellingen

• EUROPESE KAMPIOEN
Ludo Dielis is in het Nederlandse
Terneuzen voor de derde keer Europees biijartkampioen geworden kader 47/1 Dielis dankt de
titel in niet geringe mate aan zijn
landgenoot Willy
Wesenbeek
Laatstgenoemde
hi|
eindigde
zesde op acht speelde verrassend gelijk tegen de Fransman
Connesson
Connesson
werd
daardoor tweede op een punt
van Ludo Dielis Dit kampioenschap heeft verder een en ander
duidelijk gemaakt De internationale biljarttop IS aan een weldoende nivellering toe Vijf biljarters eindigden te Terneuzen binnen een speling van vier punten
Onder hen twee veelbelovende
jongeren
de Nederlander Arnouts en vooral de Duitser W i l d forster Ook in het gemiddelde
ontliepen de vijf mekaar weinig
Dielis behaalde 38,57 Connesson 3 8 0 0 , Wildforster 33 13 Vultink 36,43 Arnouts 3311 In z o n
kampioenschap begint niemand
vooraf aan een gewonnen partij
Biljart wordt dan pas echt sport
• TENNISKONINGEN
De
Amerikanen hebben andermaal
de Daviscup gewonnen Al na drie
pa'tijen was de finale tegen Italië
(Barazutti Panatta en in het dubbelspel ook Bertolucci) een bekeken zaak Bjorn Borg mag dan de
onbetwistbare
superkampioen
zijn in ploegverband blijven de
Amerikanen uiteraard ongenaakbaar In San Francisco deden de
Verenigde Staten een beroep op
John McEnroe Vitas Gerulaitis
Stan Smith en Bob Lutz Zij hadden ook kunnen spelen met

WIJ
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Dokter Farber gaat er moeiteloos
van uit dat topprestatie van sportmannen zonder meer abnormaal
zijn ZIJ horen thuis onder de me-

dische patologie Topsport heeft
mets te maken met het gezonde lichaam en de gezonde geest Het
gaat hem doodgewoon om de
:~tt\K/^ ^•t*.

Jimmy Connors Roscoe Tanner
en Pat Dupre De uitslag zou niet
anders geweest zijn
Destijds
botsten de Amerikanen geregeld
op waardevol weerwerk van de
Australiërs Sinds deze individueel en kollektief sterk zijn teruggevallen IS de strijd om de Daviscup nauwelijks nog boeiend

• WINST EN VERLIES Het
heeft niet mogen zijn Noch Ruisbroek noch Ibis Kortrijk zijn er in
geslaagd in de Europese volleybalbeker;, over hun Tsjechoslovaakse tegenstanders heen naar
de kwartfinales te kruipen Beide
wonnen weliswaar hun thuiswedstrijd met 3 — 2 Op zichzelf al een
hele prestatie Ibis kwam daardoor echter een set tekort Ruisbroek met Maar de leiders in de
nationale kompetitie (Kruikenburg verloor intussen een eerste
maal bij Maaseik') kwamen punten te kort De bij Odolena Voda
met 15 — 4 en 15 — 5 verloren sets
wogen uiteindelijk te zwaar door
Niettemin werd het bewijs geleverd dat het Belgisch volleybal na
jaren stilstand opnieuw vooruitgang maakt
• FATALE TIJD IN HET VERS C H I E T ' — Vorig weekend werden binnen de Belgische wielrijdersbond de statutaire jaarverga-

«^.vu^«.t.-^

broodwinning van mensen die
daartoe toevallig sport bedrijven
Bijgevolg mag binnen een bepaald kader veel geoorloofd wor-

-'i'^itfV*

deringen van de provinciale afdelingen gehouden Veel nieuws leveren deze meestal niet op Ook
deze keer niet Al werd bij deze
voor wie de verslagen aandachtig
las een sinds enige tijd op gang
gekomen trend duidelijk bevestigd De belangstelling van de
wielerfan voor jongerenwedstrijden IS groeiende De toewijzing
van de organizatie van de provinciale
kampioenschappen
was
desbetreffend
illustratief
In
Oost-Vlaanderen
hebben
-De
Werkers» uit Bellem
113980
frank over voor de organizatie
van het provinciaal nieuwelingenkampioenschap Voor de junioren
kan «Recht voor Allen» uit Deinze
140001 frank uittrekken Daar
staan de profs tegenover amper
22 666 frank wil «De Toekomst»
uit Schoonaarde spenderen aan
de heren beroepsrenners Duidelijker kan het wel met Wij weten
heus wel dat de provinciale
kampioenschappen nooit grote
aantrekkingskracht
uitoefenden
op de professionele pedaalstampers Maar op de lange termijn
w o r d t z o n houding de totaliteit
fataal
Provinciale
kampioenschappen hoorden traditioneel bij
de kermissfeer en de
kermiskoersen Juist deze laatste geraken bij de massa in diskrediet
Volledig Niemand neemt ze nog
ernstig de kombmekoningen van
rond de kerktoren Wij durven de
retorische vraag van hoofdredakteur Jaak Van Dijck van .De Morgen» dan ook beamen
Overleven de kermiskoersen de jaren
t a c h t i g ' Meer dan waarschijnlijk
met En dan zeker met in de huidige vorm

• K O IN ACHTSTE RONDE Rudi Gauwe is opnieuw Belgisch
bokskampioen bij de zwaargewichten Te Molenbeek sloeg hij
de over het paard getilde Luikenaar Al Syben knock out in de
achtste ronde Gauwe is ongetwijfeld de beste Belgische zwaargewicht H I J I S technisch de betere
van gelijk wie Hij deelt ook rake
meppen uit Enkel zijn inkasseringsvermogen was nooit op peil
Daarin schijnt nu verandering gekomen Syben vergastte Gauwe
andermaal op een paar te lage
slagen — de Luikenaar is op dit
vlak al lang met meer aan zijn
proefstuk toe — maar Gauwe verbeet de pijn suksesvol Rijst nu
de vraag of Gauwe m de komende
maanden zal kunnen bevestigen
Ernst en toewijding, doorzettingsvermogen
en weerstand
hij
bracht het al vaker okkasioneel
maar vrijwel nooit geregeld op En
dit laatste is voorwaarde voor
een internationale carrière

den Farber geeft de topsporters
(de turnende en zwemmende kinderen van het Oostblok uitgezonderd) vrij spel Wanneer zij op de
langere termijn hun gezondheid
op het spel willen zetten is dat hun
zaak HIJ verwijst naar de vermoeide arbeiders en de onder de
stress lijdende managers die pepmiddelen of/en tranquillizers slikken Niemand reageert daartegen
Het wordt gedoogd Enkel de topsporter wordt nauwlettend gadegeslagen Farber vindt dan ook dat
doping eerder een probleem is
van informatie dan wel van gezondheid Goed geïnformeerde
geneesheren kunnen best op een
geoorloofde manier doperen Beter uiteraard dan belanghebbende
trainers of bazen (lees sponsors)
Momenteel heerst in het sportmilieu een medische maffia Daartoe
met gekwalificeerden dienen gewetenloos intramusculaire intraveneuze en intra-artikulaire injekties toe aan jonge sportmannen
Na enig denkwerk blijkt dat Farber
daar met zoveel wenst aan te veranderen HIJ wil de injekties enkel
door
gekwalificeerd personeel
(of dokters en verplegers) laten
toedienen

Arbeidswetgeving
en sportetiek
Dokter Frans Van Den Bossche
heeft in een lange lezersbnef aan
Het Nieuwsblad dokter Farbers
teorieen totaal ontkracht
HIJ voert aan — en terecht — dat
topsport geen onverantwoorde eisen mag stellen aan de fysiek van
de sportbeoefenaar Gebeurt dit
wel dan dient de arbeidswetgeving de topsporter (want topsport
IS al geruime tijd synoniem van beroepssport) in bescherming te nemen Niet minder belangrijk evenwel IS dat de Blosodokter de
sportetiek naast de medische
etiek stelt De echte sportetiek gebiedt het respekteren van de spelregels de fair play de eerbied
voor de tegenstander de eerbied
voor de scheidsrechter het afzien
van geweld en ook en zelfs vooral het met bednegen van de tegenstrever In de sport moet men
ervan uitgaan dat iedereen met
gelijke kansen aan de strijd begint
De zogezegde medische etiek
schijnt daar geen rekening mee te
houden Het tolereren van gelijk
welke vorm van doping ondergraaft de sportetiek en maakt
«sport» in feite onmogelijk Want in
tegenstelling met de arbeidsgeneeskunde — bescherming van
de werknemer tegen door de
werkgever opgelegde ongunstige
werkomstandigheden (zowel naar
geest als lichaam) — zou de zogezegde
sportgeneeskunde
ten
dienste staan van de werkgever
Want omdat van al of met goed
presteren de inkomsten zullen afhangen (evenredig de publicitaire
respons voor de werkgever) zal
men spoedig tot ongemotiveerd
— ook al bestaat er eigenlijk geen
enkele vorm van «gemotiveerde»
doping- doperen besluiten De
mate van dopering zou van geval
tot geval verschillen Van een
strijd met gelijke kansen zou nooit
sprake zijn Topsport zou medisch
voorgeprogrammeerd
worden
Een stnjd tussen apotekers Het is
voor de nuchtere waarnemer hij
hoeft zelfs helemaal geen insider
te zijn maar al te duidelijk dat
sport en doping water en vuur zijn
Totaal onverenigbaar O p welke
etische grond (medisch of spor
tief) dan ook En indien men geneigd IS naar het ekonomischmaatschappelijk leven te verwijzen zou dit eerder in omgekeerde
nchting moeten gebeuren Want
heus gedopeerde managers en
arbeiders zijn voor een maatschappij nog schadelijker dan gedopeerde topsporters Bijgevolg
mag ook daar het dopingonderzoek warm aanbevolen worden
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Interarrondissementele abonnementenstand

Aalst wint de najaarsronde
Wat eigenlijk al sedert weken als
een paal boven water stond is
thans officieel Aalst wint de najaarsronde van de abonnementen
slag De mannen van de kust konden nog even voor twijfel zorgen
maar de ajuinen kenden geen enkel ogenblik van verzwakking
Proficiat,

Aalst'

Wat opvalt in deze najaarsronde is
het prachtige resultaat van de
Westvlamingen Denk Aalst even
weg van de eerste plaats en u be
grijpt wat wij bedoelen
Ook de Brabanders trokken goed
hun streng Het goede voorbeeld
van Aalst werd met gevolgd door

de overige Oostvlaamse
sementen

arrondis-

Geen enkel van de vier kon zich
binnen de eerste tien plaatsen
Ook de Limburgers kwamen
echt los

nooit

Nu de arrondissementen die het
tot nog toe lieten afweten hebben
nog ruim de tijd om te revancheren Vandaag begint immers de
winterronde
Vanaf
volgende
week krijgt u bijgevolg twee rangschikkingen

in «WIJ» de algemene

rangschikking en de stand van de
winterronde
Wij zijn
benieuwd
welk arrondissement
ons een
warm hart bezorgt tijdens de koude dagen die op komst zijn

D e stand
1 Aalst (1)
2 Oostende Veurne
Diksmuide (2)
3 Kortrijk (3)
4 leper (5)
5 Halle Vilvoorde (4)
6 Leuven (8)
7 Antwerpen (6)
8 Roeselare-Tielt (7)
9 Turnhout (13)
10 Brugge (11)
11 Gent-Eekio (9)
12 Mechelen (10)
13 Hasselt (12)
14 TongerenMaaseik (15)
15 Dendermonde (14)
16 Brussel (16)
17 Oudenaarde (17)
18 Sint-Niklaas (18)

1081
666
469
447
435
389
381
356
229
196
189
181
121
110
109
78
47

13

TOP 50
1
2
3
4
6
7
8
10
11
13
14
15
17
18

21

24
25

JAN C A U D R O N (Aalst)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jef Vinex (Erps-Kwerps)
Enk Vandewalle (Izegem)
Guido Callaert (Opwijk)
William Vandecauter (Hofstade-Aalst)
Jan De Roover (Antwerpen)
Willy Serpieters (Oostende)
Jozef Allaert (Kortrijk)
Achiel Goderis (Oostdumkerke)
VU-Hoboken
Veerie Thijssens (Ekeren)
Rosa Lernaut-Martens (Geluwe)
Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe)
Wilfried Vandaele (De Haan)
VU-Noorderkempen
Paul Cresens (Schaffen)
VU-Hoeilaart
Martin Covent (Melle)
Mare De Vriese (Assebroek)

804
438
357
300
300
264
240
228
228
222
180
180
156
150
144
144
132
120
120
120

VU-Bree
VU-Veurne
J Balduck (Beveren Waregenn)
VULonderzeel
Koen Van Meenen ( H e u s d e n / 0 - V I )

108
108
108
102
96

26 Wed Sevenns-Balck (Zwijndrecht)
V U Hekelgem
28 Eddie Favoreel (Schaarbeek)
29 Willem Nollet (Hove)
Emiel Vanlangendonck (St-Katelijne Waver)

vu-Geel

84
84
78
72
72

vu-Boom

Programma
10 30 u Vertrek Rondreis door Vlaam
se Ardennen middagetentje te Oude
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16 00 u Kennismaking en eerste alge
mene inleiding
A v o n d 19 30 u Histonsche benadenng van de Vlaamse Ardennen In mu
seum en krypte Ronse door konser
vator Cambier
Vrijdag 28 december
Voormiddag 9 30 u algem«»ne toens
tische inleiding door Sylvain De Lange
naarde
Namiddag 1400 u Bezoek aan O u
denaarde onder begeleiding van stads
gids
16 00 u Terug in Ronse
17 00 u Inleiding artistiek literair muzi

We komen op deze verwijzing
enkel terug om aan te stippen dat
tussen het versturen van de
ontwerp-teksten en de behandeling
ervan op het kongres door diverse
partijinstanties
(arrondissementen
kongres-kommissie partijbestuur)
nog aanvullende of zelfs wijzigende
teksten kunnen ingediend waarvan
de afdelingen ten vroegste op de
kongresdag zelf kennis krijgen In
de toekomst moet er dus naar een
middel gezocht om zonder de
sekretariaten te overlasten de
inspraak formule degelijker te laten
werken
Overigens kunnen we slechts onze
waardering uitspreken voor de
inzet van het nationaal VUsekretanaat en de VU studiedienst
Dezelfde waardering geldt voor de
voorzitter van de

Met de vrome wens op een
onafhankelijk beweeglijk en
toekomstgericht kerstfeest

Guido Van In

66
66
66
60
60
60
48

48

Frans Baert (Gent)
J Vancoppenolle (St-Truiden)
Mark Vermylen (Haacht)
43 Jaak De Muynck (St Laureins)
44 Frans Jansegers (Herdersem)
Georgette De Kegel (Ninove)
V U Merksem
Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge)
Jan De Greef (Kampenhout)
Van Autgaerden (Bierbeek)
50 Mia De Prins (Kapelle o / d Bos)

Dnderdag 27 december
14 00 u Hartelijk w/elkonn

kongreskommissie de
onvermoeibare Maunts Van
Haegendoren die erin slaagt steeds
opnieuw elke militant m werkkracht
te overtroeven
Ten slotte ook zoals het in de
resoluties heette onze
luisterbereidheid
voor de kritische
buitenstaander Die heeft
klaarblijkelijk wel respekt voor alle
nieuw-verwoorde V U princiepenmaar vraagt in eerste
instantie dat er in de praktijk wat
meer van zou blijken Diezelfde
kritische buitenstaander neemt het
ons nogal kwalijk dat er zoveel
rond dezelfde temas en doorgaans
met dezelfde mensen vergaderd
wordt zonder dat het groot
(kiezers )publiek daar invloed van
ondervindt Zoals partijvoorzitter
Anciaux het op het kongres terecht
formuleerde in Vlaamse kringen
spreekt men over de Volksunie in
de derde persoon meervoud - z e
hebben weer dit of dat (niet)
uitgevoerdOns december-kongres zal pas dan
geslaagd heten als die «ze» m
Vlaanderen terug «we- is
geworden

72

32 J Verlinden (Boechout)
V U Damme
Willy De Saeger (Alsemberg)
35 VU-Borsbeek
Van Hecke Thiebaut (Berg)
Maurits Grielen (Kessel)
38 Rik Haeltermf)n (Denderwindeke)

48
48
48
39
36
36
36
36
36
36
31

Vierdaagse in de Vlaamse Ardennen
Voor wie van Vlaanderen houdf en
daarom iedere hoek van het land be
ter vii\ leren kennen bieden het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel in sa
menwerking met de Zuidvlaamse een
welgevulde vierdaagse in de Vlaam
se Ardennen
Het IS de bedoeling te laten genieten
van de streek door verkenningsrei
zen en geleide wandelingen Deskun
dige inleiders zorgen ervoor dat alle
facetten van de streek belicht wor
den en dat deze kennismaking een
boeiende streekstudie wordt

Met een fnsse en alles
samengenomen nogal positieve
herinnering aan het kongres over
«het profiel en het optreden van de
Volksunie» moet nog maar eens de
nadruk gelegd op het werk van de
sekretariaten van laag tot hoog
Er IS ons kwalijk genomen dat we
m deze rubriek verwezen hebben
naar het (vergeten) voorschrift dat
de afdelingen oplegt ter
voorbereiding van het kongres een
algemene ledenvergadering te
houden

kaal door G De Rouck
s Avonds diamontage en gesprek
Vlaamse Ardennen artistiek literair
muzikaal
Zaterdag 29 december
Voormiddag 9 3 0 u sociaal ekonomi
sche streekproblematiek
14 O u
Industrieel archeologische
wandeling
Zondag 30 december
Voormiddag
Taalgrensproblematiek
met v\(andeling o l v Walter Luyten
Inrichters Vormingscentrum Ld Dos
fel B e n n e s t e e g 4 9000 Gent ( 0 9 1 /
230824)
Z V Trefcenter Hoogstraat 12 9600
Ronse
(055/216543)

(jelieve mij te sturen
leeuwespeldjes
V U speldjes
Totaal
Handtekening

Hierbij voeg ik een
ten bedrage van

n check

D overschrijving

fr

Sturen aan Volksunie Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel

Geef uw over'ias
een persoon/i/k finf/ef
Naam
Straat

Nr

Woonplaats
PS

V

BIJ bestelling vanaf 50 stuks bedraagt de prijs voor beide

speldjes 15 fr per stuk

WIJ 17
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OCMW-Zwevegem:
model of geëvolueerde KOO
Dat een nieuwe ploeg mensen met de problemen van de samenvoeging —
vooral i.v.m. de administratie — niet onmiddellijk tot resultaten komt is erg normaal.
#

een sekretariaat dat op een rekordtijd stapels dossiers verwerkt en ordent
— ondanks de steeds idioter wordende administratieve rompslomp — is
een stevige ruggegraat.

#

een maatschappelijk werker die moedig aan een onoverzichtelijke taak begon en nog altijd op een kollega wacht ter versterking — want de wet voorziet een maatschappelijk werker per 10.000 inwoners, en dat is geen overbodige luxe — omdat er o o k te Zwevegem enorm veel werk te verrichten
valt

#

een voorzitter die er werk van maakt, vooral dan van de dagelijkse problemen die echt niet ontbreken.

In deze kontekst en in het gezelschap van acht leden van de meerderheid
(CVP) en twee BSP'ers, zetelt ook één enkel lid van de V U , die eenzaam zijn
mandaat beleeft, en steeds weer probeert een steentje bij te d r a g e n .
Reeds van bij de start werd er herhaaldelijk aangedrongen een Inventaris op
te maken van bejaarden, alleenstaanden, minder-validen, gehandicapten en
langdung-zieken. Met de medewerking
van de geestelijkheid, medici, het WltGele Kruis, het Rode Kruis, het Vlaannse Kruis en eventueel andere verenigingen. Eerst wanneer men weet welk
een volume aan behoeften er bestaat
kan men een georganizeerde hulp op
gang brengen waar nodig, kan er

gepland worden en kunnen er aktivlteiten ontwikkeld worden die inspelen op
de reële noden. Er moest evenwel gewacht worden op de wet-Spltaels om
een «proflelstudie» op gang te brengen
die ergens in 1980 het licht zal zien.
Met misschien In '81 een paar praktische resultaten.
Er w e r d voorgesteld een dienst op te
richten die bij de bejaarden aan huls
werkjes zou kunnen opknappen zoals

WEST-VLAANDEREN

het plaatsen van optrekstangen boven
een bed of een zetel, het aanbrengen
van loopstangen tegen de muren van
de gang of de kamers, het wegwerken
van drempels voor rolstoelen, lekkende kranen dichten, een herstelling van
een raam of een deur, enz. enz. Resultaat: niets...
Er w e r d Informatie verschaft over een
nieuw draadloos oproepsysteem, dat
bij alleenstaanden, bejaarden en zieken met probleemsituaties, kan geïnstalleerd worden. In dergelijke gevallen
w o r d t het O C M W automatisch gealarmeerd. Kostprijs 500.000 fr.
Het uitdragen van warme maaltijden
kende al evenmin bijval alhoewel de Infrastruktuur van het rustoord geen
problemen stelt. M e n vergenoegt er
zich mee te zien hoe andere O C M W ' s
het wel doen en hoe suksesrijk het
daar allemaal verloopt. Een suggestie
om de bejaarden die In de omgeving
van het rustoord wonen — bv. In huisjes voor bejaarden — uit te nodigen
om de maaltijden in de ruime eetzaal
van het rustoord te gebruiken stuitte
op weerstand omdat dit als een discriminatie voor de andere bejaarden van
de gemeente die veraf wonen zou kun-

lepel & vork
FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41, Westerio
(Voortkapel), tel. 014-21 36.96
Vraag prijzen voor uw feestmenu's.
Specialiteiten.
Alle dagen verse mosselen.

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49,
9230 Melie.
Tel. 091-30.06.53.

FEESTZALEN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T

KRING

Café vu-lokaal

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

Dorpsplein. Heusden-Limburg

Banketbakkerij
ANTWERPIA
Geraardsbergsestraat 38
9300 AALST
Maurits GOSSYE
Tel. 053-21.35.33

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

DE O U D E

Aannemer van alle feesten
Ook verhunng van tafelgerief

Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraat 6. Lier
Tel. 031-8015.68

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.8841

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

Restaurant P a l m h o f
— tafelhouder —
Specialiteit gerookte vis.
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos.
Tel. 015/71.19.40.
Feestbespreking op maandag,
dinsdag en donderdag van 19
tot 21 u. Woensdag gesloten.

LINDENHOVE
Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM

Café-restaurant
SCHUTTERSHOF

Café, restaurant, speeltuin, terras.
Woensdag en donderdag gesloten.
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u.
Zaterdag en zondag vanaf 's
middags. Tel. 053-66.87.40.

Dorpstraat 10.
2922 R A M S D O N K .
Tel.. 015-71.15.49.

^of ten (fcnlfoortt

1

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a e ecsloten

DE PUS
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052-21.16.06.
Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks Invoer Duitse en Franse wijnen.

Steeds welkom in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
Tel. 054-33.48.57
Uw tweede thuis!

Industriële brood- en banketbakkerij
en roomijs
Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47, UITBERGEN
Tel. 091-67.57.12

21 BRUGGE (Arr.); VUJO's nacht van de ontboezeming ter Zeven
Torentjes, gemeentelijk domein, Assebroek.
22 KOEKELARE: Vlaams kerstbal om 21 u. In zaal Zuudhove, Ichtegemstraat.

nen geïnterpreteerd
niets.

worden. Dus...

Een planning op termijn w e r d gevraagd, bepalend wat er allemaal kan
gereallzeerd worden In een tijdsspanne van een ambtstermijn van 6 jaar.
Maar het wordt allemaal overschad u w d door het grootse projekt dat het
verzorgingsinstituut moet worden (het
ombouwen en uitbreiden van de vroegere maternltelt). De bouwkoorts zit
erin, zo'n slordige 60 miljoen wordt gespendeerd. Heel wat spectaculairder
dan het stille werk waar nood is en
waar niemand iets van ziet.
Er wordt geprotesteerd tegen het bouw e n van bejaardenwoningen in de
Stedestraat vlak achter de Fa. Bekaert,
waar de lucht niet altijd zo puur is,
vooral bij mistig weer. Maar «Eigen
Haard» Is machtig en de huisjes komen
er. Ver van sinds lang gevestigde
woonkernen en ver van de centrale
akkommodatles.
Er w e r d gesuggereerd het huis van de
geestelijke-direkteur van het Rustoord
aan te kopen. Omwille van zijn Ideale
centrale ligging en de blezondere geschiktheid om als OCMW-sekretarlaat
omgebouwd te worden. De kamers In
het rustoord die op deze manier zouden vrijkomen en nu door het O C M W
bezet worden zouden er heel wat toe
bijdragen o m de lange wachtlijst te laten slinken tot meer normale proporties. Maar de kloostergemeenschap
weigert te verkopen.
Er w e r d gevraagd een spoeddlenst o p
te richten voor hulp aan bejaarden of
mensen met problemen in afwachting
dat de overbelaste erkende verenigingen zoals Familiehulp, Familiezorg,
S V V of andere kunnen overnemen.
Toevallig woont er te Z w e v e g e m een
van de weinige gediplomeerde bejaardenhelpers
van West-Vlaanderen.
Niets. Tot zeer onlangs vanuit een andere hoek een Identiek voorstel geformuleerd werd.
«Het Wekelijks Nieuws» van 5 november j.l. bracht een hoopvol bericht: «79
zou een speciaal jaar worden inzake
dienstverlening
voor bejaarden aan
huis — in samenwerking
met de erkende verenigingen voor gezins- en
bejaardenhulp-.
Een dienst die reeds vroeger bestond.
De resultaten van 7 9 zijn bedroevend
weinig verbeterd In vergelijking met

VUJO weer
van start te Izegem
Onder Impuls van twee jongeren, Flllp
Deldycke en Jan Vandenberghe, heeft
VUJO-lzegem een nieuwe start genomen. Dat gebeurde op zondag 9 december in de bovenzaal van het
Vlaams Huis. Een beperkt aantal mensen, onder wie ook VU-fraktieleider
Geert Bourgeois, w e r d uitgenodigd
om het startterrein eerst eens degelijk
te verkennen.
Gemeenteraadslid Erik Vandewalle
gaf een getuigenis over het waarom
van zijn Vlaams-nationaal engagement
Onmiddellijk daarop w e r d o.l.v. Filip
Deldycke en Jan Vandenberghe onderzocht welke mogelijkheden bestaan voor VUJO-werkIng in Izegem
en welke behoeften aanwezig kunnen
zijn, op het politieke terrein dan, bij de
jongeren.
Het besluit w a s dat op twee terreinen
gewerkt kan worden en het ene het
andere met hoeft uit te sluiten, nl. enerzijds vormende en onformatleve aktlvlteiten, anderzijds konkrete akties.
Als eerste werkveld kwam het zogenaamde plan «normallzatie Gistelbeek»
naar voren. Dit is een 30 mlljoenprojekt dat effenaf mllleuvernietlgende
gevolgen zal hebben, en waartegen
VU-lzegem al een affiche lanceerde
voor het behoud van de Gistelbeek.
Dit tema en de hele problematiek van
het behoud van natuurlijke waterlopen
wordt het onderwerp van een eerste
openbare VUJO-vergaderIng, die zal
doorgaan op 27 december e.k. Meer
hierover volgt later.

voorgaande jaren. Of w e r d er misschien gezinspeeld op het feit dat het
O C M W aan deze verenigingen nu
12 fr. per prestatie betaald. De gemeente betaalde vroeger 8 tr. Toch
met zo'n denderende prestatie achteraf bekeken.
Ontmoedigend. Straks over 3 jaar komen weer nieuwe mensen het O C M W
binnengestapt en kan alles opnieuw
beginnen. Maar Is dit de geest van een
O C M W ? W o r d e n onze bejaarden en
hulpbehoevenden slechts aan dit ritme
bijgestaan? O o k te Z w e v e g e m worden heel w a t bestaansminima uitbetaald door het O C M W . Ook te Z w e v e gem bestaat er nog heel wat verborgen nood. Maar men gaat er niet achteraan. M e n lokt niets uit... uit schrik
voor de financiële gevolgen.
Het O C M W - Z w e v e g e m houdt krampachtig de beurs gesloten voor het nakende avontuur dat het bouwen van
een verzorgingsinstituut moet worden.
En dat zal dan de verwezenlijking worden van een 6 jaar durende ambtstermijn. Iets met prestige dat de faam van
Z w e v e g e m moet uitdragen tot ver
over de eigen grenzen.
Maar de velen voor wie het O C M W
w e r d bekleed met verregaande mogelijkheden zullen er niet z o gelukkig mee
zijn. Die velen die hun miserie, hun noden zorgvuldig vertwrgen houden, zullen misschien via de krant vernemen
met welke ongelooflijke inzet het
O C M W te Z w e v e g e m hun noden behartigt.
Frans Libbrectit
OCMW-lid te Zwevegem

Kemmelse
h^rbergnamen
te boek
Het heemboekje «Kemmelse Herbergnamen» Is van de pers. Hutsert
Masquelin, onderwijzer te Kemmel,
schreef een biezonder vlot boekje
waarin liefst 80 herbergnamen uitvoerig besproken worden. W e vinden
onder de Kernmelse herlaergen kleurrijke namen als het «Kattekerkhof»,
«Grijpt de muis», «de Bonte Os», «de
Z w a r t e Koe», «het Z w a r t Zwijn»,
«'t Dulvelshoofdeinde», «de Kromme
Duim» en vele andere. Ruim 60 foto's illustreren het txjekje van 112 bladzijden. Naast de beschrijving — hertserg
per herberg — komt een algemeen
hoofdstuk over herbergen en drankverbruik. Een boekje om alle heemliefhebbers te doen watertanden. Santé.
Het Is te verkrijgen In het Streekhuis
«Malegijs», Dorpsstraat 12, 8948 Kemmel (057/44.47.10).

E e n z o n n i g e tuin h e t
h e l e jaar d o o r !

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

degelijke
en
konstruktie.

•

Uitvoering
met kitloze

•

Zeer eenvoudige
en niet het minste
houd.

•

Vaste breedte van 2^ m en
variërend
in
lengte
tot
10,60 m.

in
aluminium
beglazing.

Vraag ons vrijblijvend
prijslijst'''

Serrebouw
DEFORCHE

folder en

pvba

G e n t s e h e e r w e g 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)
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Debat Schiltz-Martou van VUJO-KUL

„La Belgique est un pays des fous!"
LEUVEN — Met deze woorden opende UCL-prof en FDF-bestuurslid Martou verleden week woensdag zijn uiteenzetting tijdens een gespreksavond
over het ekonomisch federalisme. Deze bijeenkomst was georganizeerd door
de VUJO-kern aan de K U L Zo'n 350 aanwezigen volgden het debat met aan de
Vlaamse zijde van de tafel VU-kamerlid Hugo Schiltz. Het gesprek werd geleid
door prof Wilfried De Wachter.
Inderdaad, een land van dwazen! Een land waar in elke gemeenschap een
meerderheid tegen de unitaire staat te vinden is maar waar belangrijke beslissingen nog steeds unitair worden genomen en slechts een zeer klein deel van
de staatsbegroting gereglonalizeerd is. En dit ondanks een jarenlange strijd
tegen deze unitaire staat. Welke argumenten voor het ekonomisch federalisme
haalde Martou aan? (Tussen haakjes de prof speelt ook een leidende rol in de
militante groep Bastin-Verna).
Volgens prof Martou zit het verschil
tussen Vlaanderen en Wallonië niet in
het feit als zou In het zuiden des lands
het rode gevaar welig tieren, maar v^^ei
in een historisch gegroeide koncentratie van ekonomisch en financieel leven.
Deze koncentratie had voor Wallonië
verstrekkende gevolgen. Het ontnam
de jonge Walen elke zin tot het nemen
van risico's omdat zij een veiliger en lonender loopbaan vonden door zich in
het bestaande systeem te nestelen
i.p.v. zelf initiatieven te nemen. Dit en
de niet te loochenen beheersfouten
deden de rijkdom en welvaart van Wallonië wegslinken. Maar ook, aldus Martou, Vlaanderen heeft zijn problemen.
Maar de ware problemen van de gemeenschappen worden in de Belgische staat niet alleen verdoezeld, ze
worden ook nog verkeerd opgelost.
De centrale macht — die nu elke tussenschakel versmacht — moet nog
louter subsidiair worden. Pas dan kan
elke gemeenschap zijn oplossing zoeken, vinden en toepassen. Onder de
bestaande wetgeving is dat echter niet
mogelijk maar evenmin onder de komende (?) tweede faze! Nodig is echter dat vooraleer elke gemeenschap
ekonomische macht — met als noodzakelijk bestanddeel eigen fiskaliteit —
krijgt eerst de unitaire weerstand
moet gebroken worden. De vertegenwoordigers van het unitarisme nemen
nog steeds alle sleutelposities in en
trachten ons wijs te maken dat bij de
invoering van het federalisme de Belgi-

sche frank reddeloos zou verloren zijn,
ook zouden de gemeenschap hun
grenzen voor mekaar sluiten... W i e
zoiets vertelt is, aldus prof Martou, niet
op de hoogte van wat federalisme precies is.
Tot slot wees hij op het gevaar dat
schuilt in het mekaar zondebok noemen en drong aan opdat elk zijn problemen in de eigen gemeenschap zou
oplossen.

Verbale
stroomversnelling: opgelet!
Toen kwam Hugo Schiltz aan het
woord. Hij begon met de nadruk te leggen op het feit dat politiek en ekonomie van mekaar niet mogen gescheiden worden maar dat politiek duidelijk
moet primeren. Hij beaamde de analyse over de recente politieke toestand
door Martou en betreurde eveneens
het uitblijven van het ekonomisch federalisme.
De
oud-VU-voorzitter
maakte van de gelegenheid gebruik te
wijzen op de rol die de V U bij de bewustmaking rond dit gegeven heeft
gespeeld. Hugo Schiltz verklaarde zich
akkoord dat een gedifferentieerde
ekonomische politiek noodzakelijk is
maar hij vond Martous uitleg als zouden alleen de verschillende strukturen
dit verantwoorden te eng.
Die strukturen zijn reeds een resultaat
van het verschil tussen de beide volkeren. Die andere mentaliteit maakt het
noodzakelijk dat om hetzelfde doel te
bereiken een andere politiek moet ge-

voerd worden. Daartoe zijn er, zowel
nu als in de zogenaamde tweede faze,
te weinig mogelijkheden.
Hugo Schiltz: «Waakzaamheid blijft
echter geboden. Het onmogelijk worden van een gesprek omwille van de
verbale stroomversnelling zou door
de unitaristen maar al te graag aangegrepen worden om de onmogelijkheid van een hervorming naar voor te
schuiven».

Brussel
In het debat dat daarop volgde, kwam
Brussel natuurlijk ter sprake. Martou
zei over Brussel dat dit met die rijke
hoofdstad is waarvoor zij versleten
wordt maar een ontmoetingsplaats
van de twee gemeenschappen is, wat
meer problemen dan baten meebrengt. Een deel van de Brusselaars,
waaronder Martou zelf, wil dan ook de
ontvetting van Brussel Brussel zou
daarbij ook eigen ekonomische strukturen hebben maar een statuut van
Rijksgebied zal deze problemen niet
oplossen Hugo Schiltz was het met
deze voorstelling niet eens. Volgens
hem is Brussel een politiek probleem.
Een eigen Brusselse ekonomie bestaat niet, men kan enkel van ekonomische aktiviteiten op Brussels grondgebied spreken. Dat geeft Brussel wel
recht op een eigen politiek maar met
op een eigen regio...
Het debat verliep in een serene sfeer,
het leerde ons de Waalse en Brusselse federalisten een beetje beter kennen en gaf ons de verzekering dat het
einde van deze unitaire staat wel degelijk nabij is.
Dit initiatief van V U J O - K U L mag een
voltreffer genoemd worden. Dat zullen
de 350 aanwezigen in De Valk stuk
voor stuk beamen!
H.B

BRABANT
KflLCnDCI^
December
21

BRUSSEL (Arr): VUJO-kontaktvergadering om 20 u. in kafee 't
Ezelsbrugske, Kon. Sinte Mariastraat 66 in Schaarbeek Gastspreker- algemeen voorzitter Vik Anciaux. Welkom aan iedereen
die geïnteresseerd is in V U J O .

29 STROMBEEK-BEVER: V U J O land van Grimbergen kerstbal met
Raymond van het Groenewoud, the Centimeters en diskobar flash
in sporthal E. Soens

VOS-afdeling
te Leuven opgericht
In het bovenzaaltje van het Huis der
Vlaamse Leergangen werd op 11
december II. de VOS-afdeling heropgericht Pol Clijsters nam het initiatief.
Niettegenstaande het bar-slechte
weer waren verschillende belangstellenden komen opdagen onder henprofessor Herman Verduyn, kamerlid
Willy Kuijpers, Jos Goossens, voorzitter V V V G , Kris Barrezeele hoofdredakteur Nieuw-Vlaanderen, Guido
Janzegers, sekretans van V V D M .
Twee poetisch-mooie films van het
IJzerbedevaartkomitee werden afgerold, daarnaast boeide voordrachtkunstenaar Rik Haesen de aanwezigen met zijn sober, woord-dynamisch gezegde gedichten van De
Ridder, Van Passen en Vercnocke.
Algemeen VOS-voorzitter, Herman
Vandezande, broer van senator Vandezande, hield de gelegenheidstoespraak Hij belichtte de VOS-senopdracht- het tweeluik «Zelfbestuur en
Nooit meer oorlog» te verwezenlij-

ken. Hl] vroeg aandacht voor de figuur van Jozef Verduyn, vader van
professor Herman Verduyn, één der
grondleggers van VOS. Ook loofde
hij de inzet van de Leuvenaar advokaat Jan Huybrechts in V O S .
WIJ vernamen dat Herman Vandezande de zware opdracht op zich
genomen heeft om samen met zijn
bestuur Leonard Van Mierlo's erfenis
door te zetten naar deze generatie
op. Inderdaad, V O S propageert, gelijk voor de tweede wereldoorlog,
zijn vredesbeweging. Voor de jongeren IS deze uitbouw van uitzonderlijk
belang Ook de samenwerking met
de Vereniging van Vlaamse Dienstplichtige militairen, die voorgesteld
werd door Guido Janzegers, is een
gelukkig iets.
Bij het slot van de avond w e r d de
oude VOS-vlag opnieuw overhandigd, ditmaal aan de vaandrig Lode
Van Goetem.
W I J wensen aan V O S een steVige
vredesaktiel

Sinterklazen op pad
Harelbeke
O p zaterdag 24 november had er een
geslaagd St-Niklaasfeestje plaats in de
feestzaal van de gemeentelijke jongensschool van de Zandberg te Harelbeke, georganizeerd door VU-Harelbeke-Bavikhove-Hulste.
Eerst konden de kinderen en grote
mensen er genieten van de dolle avonturen van Tom en Jerry en enkele van
hun vrienden De reakties van de kinderen op deze één en half uur durende
film waren van die aard, dat het Volks-

Kanegem
Z o w a t 180 sympatizanten waren naar
Kanegem gekomen om voor de vierde
opeenvolgende maal een gezellige
Volksunie-avond door te maken op
vrijdag 30 november.
In zijn welkomstwoord beklemtoonde
Luk Van Bruwaene de vastberadenheid en inspanningen die geleverd
worden door de bestuursleden, om
van dit feest iets unieks te maken
Door het stijgend aantal aanwezigen
zullen w e dienen uit te zien naar een
ruimer lokaal, ook vroeg hij iedereen
verder aktief mede te werken aan de
verdere uitbouw van de Volksunie Na
dit welkomstwoord was het de beurt
aan sinterklaas, dit keer nog meer
voorzien van snoep en speelgoed.
Daarna werd een glaasje gedronken,
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uniebestuur zichzelf mocht feliciteren
met het opzet.
Toen kwam in groot ornaat St-Niklaas
zelf met zijn trouwe helper zwarte piet
Ter verwelkoming zongen de kleintjes
sinterklaasliedjes waarna de sint persoonlijk hen talrijke geschenken overhandigde Na een laatste woordje van
St.-Niklaas, waann hij de belofte aflegde om op 6 december in het geheim
normaals ten huize langs te komen,
werd dit gezellig feestje afgesloten
met een laatste «sinterklaas kapoentje»

en verschillende pasjes gedanst onder
begeleiding van twee jeugdige muzikanten.
Tussen dit alles in w e r d door Leon
Houtteman, gemeenteraadslid en één
der kopstukken van de Aarseelse
Volksunie een film vertoond over de
jongste Volksuniereis en over het sinterklaasfeest van vorig jaar. D e grote
opkomst was zeker zijn werk en dat
van Volksunie-gemeenteraadslid Mare
Vervaecke uit Kanegem Na deze vertoning was er de traditionele tombola
die dit jaar opnieuw rijkelijk gespijsd
was
Dat Aarsele-Kanegem een niet onbelangrijke naam is in Volksunie-kringen
kan met geloochend worden, en dit
w e r d steeds bewezen door de voortreffelijke verkiezingscijfers van het arrondissement Roeselaere-Tielt.
Werner Sucaet
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FILMTHEATERS

studio

Volks-fraktie verlaat
Dilbeekse gemeenteraadszitting

WEEK VAN 21 TOT 27-12-1979

TERVUREN
KT
Vrijdag 20 u 30
Zondag, dinsdag 18 u
Elvis, the m o v i e
een film van John Carpenter
met Kurt Russell, Shelley Winters, Pat Hingle. Season Hubley
Zaterdag,
zondag,
dinsdag,
woensdag, donderdag 20 u 30
KT
The C h i n a S y n d r o m e
een film van James Budges
met Jack Lemmon, Jane Fonda,
Michael Douglas
Zondag 15 u
Oliver
een film van Carol Reed
met Mark Lester, Ron Moody,
Oliver Reed, Harry Secombe

KURSAAL TURNHOUT
Donderdag, vrijdag, zaterdag
20 u
Zaterdag,
zondag,
dinsdag,
woensdag 15 u
Zondag, dinsdag 20 u 30
Moonraker
een film van Alberti Broecoli
met Roger Moore
Vrijdag, zaterdag 22 u 30
Woensdag 20 u 30
Malizia
een film van Salvatore Sampeii
met Laura Antonelli
Zaterdag, zondag, woensdag
18u
Vrijdag 22 u 30
Flic OU V o y o u
een film van Georges Lautnes
met Jean-Paul Belmondo

DILBEEK — Overal wordt de begroting voor het nieuwe dienstjaar gewoonlijk
in de loop van de maand december aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd Daarop zal Diibeek wel geen uitzondering zijn Voor de tweede grootste gemeente vn Vlaams-Brabant, Met 35.000 inwoners is dit de belangrijkste
aktivlteit, omdat de begroting de bedoelingen en de plannen bevat die het bestuur in de loop van het jaar 1980 zou willen realizeren Dat in een belangrijke
gemeente als nieuw-Dilbeek steeds veel agendapunten op de dagorde staan,
zal wel niemand verbazen. Dat zulks voor de gemeentelijke administratie telkens een hele opdracht betekent, betwijfelt niemand
Na de vergadering van 23 oktober met
45 agendapunten, waarvan sommige
met 7 en 9 onderdelen, vroeg de burgemeester in elk geval reeds 20 november vrij te houden voor de volgende vergadenng Wij verkeerden in de
waan, dat dit jaar voor het eerst rekening zou gehouden worden met de
wens die wij reeds twee jaar na elkaar

75 miljoen per minuut!

Krijgt Hoeilaart een
speciale belasting?
O p 25 juli jL ontving de burgemeester
en het schepenkollege van Hoeilaart
een omzendbrief van de minister van
binnenlandse zaken omtrent de mogelijke Invoering van een nieuw soort
belastingen, welke de verhaalbelasfing eventueel zou vervangen.
Vermits tot nog toe hierover aan de
Hoeilaartse bevolking geen informatie werd doorgegeven door het gemeentebestuur, laat staan om advies
gevraagd, ziet Volksunie-Hoeilaart
zich verplicht deze rol over te nemen.

TIENEN
Zondag en dinsdag 15 u en
19 u 30
J o n a t h a n Livingston
Seagull
een film van Hall Bartlett
muziek van Neil Diamond
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag, dinsdag 17 u 30
The w a y of the d r a g o n
(De terugkeer van de draak)
de laatste film van Bruce Lee
geregisseerd en vertolkt door
Bruce Lee
Vrijdag, zaterdag 22 u
Zondag, dinsdag 21 u 30
Woensdag, donderdag 20 u 30
Dracula
een film met Frank Langella,
Laurence Oliver

LEUVEN 1
1 3 u 3 0 - 1 8 u 3 0 - 2 3 U 30
KT
Lord of the Rings
een film van Ralph Bakshi
naar het werk van J R R Tolkien
3de week
1 6 u , 21 u

KNT

Apocalypse Now
een film van Francis Ford
Coppola
met Martin Sheen,
Marlon Brando, Robert Duvall
Doeby Stereo

LEUVEN 2
14u
J o n a t h a n Livingston
Seagull
een film van Hall Bartlett
met muziek van Neil Diamond
16u,

20u, 24u

2de week
KT

Manhattan
een film van W o o d y Allen
met Diane Keaton, Woody Allen
18u,

22u
KT
Clair de Femme
een film van Costa Gavras
met Yves Montand,
Romy Schneider

WIJ t e

mondeling en schnftelijk hadden geuit,
nl de begroting tijdens een afzonderlijke vergadenng te bespreken Ons is
bij die vraag van de burgemeester
toen met ontgaan dat de schepen van
financiën op dat ogenblik even schrok
en wilde reageren Hoe dan ook het
wettelijk voorziene aantal dagen vóór
20 november verstreek zonder dat

ons een agenda werd toegestuurd Uit
door raadslid J De Ridder ingewonnen
informatie bleek dat met voor 11 december zou vergaderd worden
Fraktieleider J Valkeniers nam kontakt
op met de burgemeester om te vragen
de begroting in elk geval uit de agenda
van 11 december te lichten en een
week later alleen daaraan een extra
vergadenng te besteden, zoals w e dat
reeds herhaaldelijk hadden gevraagd
Toen w e de dagorde ontvingen stel-'
den we eens te meer vast dat de begroting voorkwam als agendapunt
(34 W Dit betekende konkreet dat de
gewone begroting voor 1980, d i meer
dan 435 miljoen, en de buitengewone
met meer dan 462 miljoen weer zou-

A a r d van d e
belasting
De urbanizatiebelasting is een direkte
jaarbelasting die bestemd is tot dekking van de weguitrusting, alsmede het
leggen van riolering en stoepen Er is
geen verplichting de urbanizatiebelasting in de plaats te stellen van de verhaalbelasting de gemeente die zulks
wenst mag het bij het vroegere stelsel
«verhaalbelasting» houden
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd op 1 januan van elk aanslagjaar door de eigenaar van onroerende goederen (al of
met bebouwd) gelegen aan de openbare weg en voorzien van één of meer
van voormelde uitrustingen. Zij is
eveneens verschuldigd voor achterliggende eigendommen Betreft het een
flatgebouw, wordt de belasting berekend a rato van de aandelen in de gemeenschappelijke delen (minimumaanslag IS echter vijf strekkende meter)
Bedrag van de
belasting
De gemeenteraad moet in de belastingverordering de pnjs per strekkende meter vaststellen voor elk van de
voormelde uitrustingen afzonderlijk
Het totaal mag echter met meer dan
300 f r / m bedragen Een voorbeeld zal
klaarheid brengen bij gemeenteraadst>eslissing stelt gemeente X de urbanizatiebelasting vast op 250 fr per strekkende meter, onderverdeeld als volgt
120 fr / m voor de wegdekking, 80 fr /
voor de riolering, 50 fr / voor de stoepen.
Belangrijkste
vrijstellingen
Moeten worden vnjgesteld van deze
belasting
— de eigenaars van met-bebouwde
gronden welke vastgelegd zijn bij gewestplan, plan van aanleg of door de
gemeenteraad, alsook deze waarop —
om welke beslissing ook — met mag of
kan worden g e t w u w d
— De eigenaars die reeds een verhaalbelasting hebben betaald Deze vrijstelling IS echter beperkt tot 10 jaar Indien iemand echter enkel verhaalbelasting heeft betaald voor notering is hij

met vrijgesteld voor de wegbedekking
of stoep I
BIJ dit alles stellen zich een aantal vragen
1 Welk zal de optie zijn genomen door
het gemeentebestuur vasthouden aan
de verhaalbelasting of invoering vanaf
1980 van de urbanizatiebelasting.
2 Een belangrijke rol van een gemeentebestuur IS, dacht WIJ, het inlichten van
de burgers over het gevoerde of binnenkort te voeren gemeentebeleid
Waar blijft de informatie omtrent dit
probleem'
3 Zal Hoeilaart weerom deze belasting
maximaal toepassen en geen rekening
houden met afwijkingsmogelijkheden
naar onder, zodanig dat de burger opnieuw het kind wordt van de rekening
De Volksume-Hoeilaart stelt daarom in
een eerste faze voor
— Inrichting van inspraakvergaderigen
rondom deze keuze van belasting
— Dat de vergadenngen omtrent dit
probleem zodanig worden ingericht
dat het publiek de besprekingen nuttig
kan volgen
— De publikatie in de pers van deze
verslagen
Bijkomende
inlichtingen
kunnen
steeds worden bekomen bij voorzitter
Renaat Vanstallen, Karel Coppensstraat 72b, tel 657.37.29

den afgehaspeld worden rond middernacht of later na vier uur vergaderen
Acht van de voorafgaande agendapunten bevatten immers van vier tot
elf onderverdelingen o m de begrotingen van acht vzw's en de gemeentely
ke belastingen
Dat van de meerderheid, de CVPgroep enkele weken op voorhand de
begroting al zal besproken hebben en
dat de andere agendapunten voor hen
toch maar een bekrachtiging van genomen beslissingen betekent, ligt voor
de hand Onbegrijpelijk is voor ons
echter de grenzeloze passiviteit van
de ene BSP- en ene PVV-schepen
Hoe kunnen hun partijen zulke gang
van zaken toch blijven g o e d k e u r e n '
Een CVP-minderheid van 14 verkozenen op 31 bestuurt door hun medeplichtigheid de gemeente alsof zij de
absolute meerderheid had behaald op
10 oktober 19761
De volks-fraktie heeft gemeend dat
het té ver ging Dr Valkeniers vroeg de
burgemeester bij het begin van de vergadering de bespreking van de begroting zelf een week uit te stellen Na een
ontwijkend antwoord w e r d dan door
onze fraktie daarover de stemming gevraagd Nadat bij de stemming over de
vraag om uitstel bleek dat de BSP en
PVV slaafs de C V P bleven volgen,
verklaarde J Valkeniers namens de
fraktie in deze omstandigheden NIET
de verantwoordelijkheid te kunnen
dragen om een begroting van bijna 900
miljoen te behandelen op het einde
van een ellenlange agenda
Daarop verliet de hele oppositie de
vergadering Uit het relaas van enkele
getuigen blijkt dat de meerderheid achteraf enn geslaagd is 897 miljoen goed
te stemmen in een twaalftal minuten
tijd of ongeveer 75 miljoen per minuuti
J De Ridder

«Brussel,
1000 jaar
onze stad»
De VU van de agglomeratie
Brussel nodigt uit op haar arr.
bal onder het motto «Brussel,
1000 jaar onze stad». Zat. 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)

Uitslag tombola
VU-Buizingen
Uitslag tombola steunkaarten 1048
1094 1129 1167 1180 1198 1210 1284
1335 1352
Prijswinnaars steunboek 1 Jan Moerenhoudt, 2 Robert Devillé, 3 André
Gerard, 4 Jef Goyens, 5 Jan Marcelis,
6 Ingnd Vogeleer, 7. Germaine Michiels, 8 Gaston Thijs
Al deze prijzen zijn af te halen bij Juul
Denayer, Kormjkveld 7 te Buizingen
Tel. 3 5 6 3 0 2 5

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
bi]
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 Aarschot:
Bij bevel:
De dd. sekretaris.
De voorzitter,
J. Van Haesendonck W. Laeremans
(Adv. 405)

DE VLAAMSE TOERISTENBOND STELT
VOOR:
GROEPSREIZEN NAAR VERRE HORIZONTEN
met Vlaamse reisleiding en Vlaams gezelschap
16 februari
28 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
13 april
26 april
11 mei

Gans Indië met Nepal
Mexico, met Uucatan
Noord-Indië en Nepal
Orissa (Indië) en Birma
S n Lanka, met Zuid-Indië
Trekken in Sikkim
Philippijnen en Hongkong
Peru en Bolivië
Zuid-Afnka
Indonezië, Bangkok en Singapoer

23 d.
16 d
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
17 d.
19 d23 d.

VRAAG ONZE PROGRAMMA'S

VLAAMSE TOERISTENBOND
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 ANTWERPEN
Tel. 031-34.34.34. of in het VTB-kantoor v a n u w streek
V e r g u n n i n g nr. 1185 - Kat. A
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Provincie Antwerpen
GEMEENTE BOECHOUT

Twee betrekkingen van politieagent op proef worden vakant gesteld en een wervingsreserve wordt aangelegd met het oog op latere benoemingen. Voorwaarden en
inlichtingen zijn te verkrijgen op de gemeentesekretarie.
Sollicitatiebrieven
dienen
aangetekend gestuurd te
worden a a n het kollege van
burgemeester en schepenen,
uiterlijk op 26-1-1980.

VU-Meerhout bij
staatssekretaris
Akkermans
Zondag jl vertrok een delegatie van de
Volksunie-afdeling Meerhout naar de
pnvé-woning van de heer Paul Akkermans, staatssekretaris van het Vlaamse Gevi/est
De heer Akkermans heeft de ruilverkavelingen onder zijn bevoegdheid wat
de reden van dit onverw/achte en onaangekondigde bezoek verklaart
Op die manier wilde de VU-Meerhout
een gesprek met de staatssekretaris

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Antwerpen richt voor sommige van de kinderen die haar
toevertrouwd worden, gezinstehuizen op om hen zoveel mogelijk in een familiale sfeer te laten opvoeden. Daarin worden geleidelijk aan ongeveer 4 kinderen zoals in een gewoon gezin opgenomen, om hen de beste kansen te bieden
op een volledige ontplooiing tot gelukkige volwassenen.
Deze gezinstehuizen zijn bedoeld voor kinderen die niet
meer in hun natuurlijk gezin terecht kunnen, zonder nochtans noodzakelijkerwijze kontakt met familieleden te verliezen.
Meent u het aan te kunnen, in samenwerking met onze begeleiding zulke kinderen in uw gezin

op te voeden
tot zij zelfstandig door het leven kunnen? Stel dan uw kandidatuur als ouders-opvoeders voor deze nieuwe

gezinstehuizen
Onze voorkeur gaat naar gezinnen waarvan— een echtgenoot zijn werk buitenshuis behoudt;
— de andere echtgenoot thuis voor de opvoeding van de
kinderen zorgt;
— het gezin een geschikt huis in Antwerpen of omgeving bewoont, of bereid is een huis van het OCMW (tijdelijk) te komen bewonen;
— beiden: ten minste 26 jaar en ten hoogste 45 jaar oud zijn;
ten minste 5 jaar gehuwd zijn; geen kinderen hebben, of kinderen die al ouder zijn dan 12 jaar, (ervaring met sociaal gehandicapte kinderen is een aanbeveling); een bewijs van
goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen; bereid zijn sociale, psychologische en medische onderzoekingen te ondergaan.
Bi] kandidaatstelling dient opgave gedaan van het genoten
onderwijs door beide echtgenoten.
Richt uw kandidatuur uiterlijk tot 11.1.1980 aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.
Voor telefonische inlichtingen: 32.98.35 of 31.09.70, bmnenpost 137.
fAdvJ

FVV-Borgerhout
hield kinderfeest
Op 2 december II werd een groot sinterklaasfeest ingericht door FVVNele Borgerhout in samenwerking
met afdeling Deurne Het sukses was
enorm Een bomvolle zaal, glunderende kindergezichtjes en even entoesiaste ouders en sympatisanten
Na gezongen te hebbsn olv Willem
De Meyer, werd door de voorzitster
hulde gebracht aan de Vlaamse Bard
en zijn echtgenote, dit naar aanleiding
van zijn aanstaande 80ste verjaardag
Ook burgemeester Stappaerts sloot
zich hierbij aan Hij dankte Willem De
Meyer voor zijn jarenlange inzet om
het Vlaamse lied bij jong en oud levendig te houden
Nadien volgde de poppenkastvoorstelling met een spannend verhaal De
spanning steeg ten top toen de sint
zijn intrede deed en onze kinderen
(104 in totaal) met een pakket bedacht
Dank aan allen die zich hebben ingezet om dit feest te doen welslagen De
uitslag van de tombola kunt U bekomen op het sekretariaat, Stationlei 8,
Borgerhout en bij de bestuursleden

VU-Ekeren
bericht
Het VU-bestuur wenst alle leden en
abonnees een zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar
Vlaamse mutualiteit
Personen, die willen aansluiten bij de
Vlaamse Mutualiteit, gelieven zich te
wenden tot Wim Van Beeck en Gerda
Van Langendonck, Oude Weg 30 te
Ekeren Tel 647961
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ANTWERPEN
December
20 ANTWERPEN: De Kontaktklub nodigt Paul Goossens (De Morgen) uit HIJ bespreekt het boek «De CVP-staat» Om 20 u 30 in
Restohof Ter Lo, Noordersingel te Borgerhout (031/355600).

op gang brengen over het omstreden
ruilverkavelingsprojekt in Meerhout
Zoals u weet gaat het in Meerhout om
een ingreep die één derde van de totale Meerhoutse oppervlakte beslaat De
VU-delegatie legde de nadruk op het
referendum waarin 599 betrokkenen
of 96,7 % tegen deze ruilverkaveling
stemden Verder probeerden zij de
staatssekretaris te overtuigen om de
procedure — waarin met de demokratische inspraak al te vaak een loopje
wordt genomen — om te buigen en
om aan de minimale eis tegemoet te
komen van minstens een groot gedeelte gewoon als bufferzone te behouden
tegen de chemische industrie
Volgens de VU-afvaardiging kwamen
tijdens het gesprek nog enkele andere
tema's aan bod Staatssekretaris Akkermans vond een referendum zoals
in Meerhout en ook in Tessenderio
nietszeggend daar mensen tegenwoordig tegen alles stemmen en kiezen zonder het nodige inzicht Ook de
duizenden handtekeningen tegen de
Arenaweide in Deurne leken hem van
geen belang tegenover de totaliteit van
de bevolking aldaar
De VU-Meerhout kreeg het wel voor
mekaar dat de staatssekretans beloofde een delegatie van het vnj aktieve
aktiekomitee (MAR) op zijn kabinet te
willen ontvangen Na meer dan een
jaar op de stilzwijgende ministeriele
muur van het kabinet van Mevrouw
De Backer te zijn gebotst, zou MAR
uiteindelijk toch zijn grieven op de ministeriele tafel mogen legen
Hoewel de VU-Meerhout dit gesprek
als een overwinning durft beschouwen, blijft ZIJ toch de bezorgdheid van
het aktiekomitee delen Er zal nog veel
overredingskracht en bewijsvoering
nodig zijn om de technokratische ruilverkavelingsdienst tot meer luisterbereidheid aan te zetten, aldus Lucien
Beyens, VU-sekretaris en tevens arrondissementele VUJO-voorzitter
(De heer Beyens was destijds de initiatiefnemer en woordvoerder van het
aktiekomitee)

28 BORGERHOUT: Kerstfeest met koude feestschotel en zang
door Tony Condor Inschr voor 20/12 op het sekretariaat Kosten 350 fr per persoon
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 Vrouwen
van vandaag Oudere kinderen en volwassenen 80 fr

OPTIEK
WALTER ROLAND
J O
KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN

De Volksunie-delegatie voor de woning van staatssekretaris Akkermans

VLAAMSE
MUTUALITEIT
ANTWERPEN-TURNHOUT

Leden en abonnees
Nieuwe leden en abonnees zijn hartelijk welkom Wie versterkt de V U ' Gelieve zich in verbinding te stellen met
het VU-Sekretariaat, Geestenspoor
72. Ekeren Tel 410441

afgekort: VLAMAT

Rouw te Borgerhout
Op 9 december overleed ons getrouw lid Mevrouw Paulina BulkensTyck, geboren op 7 november 1892
en woonachtig aan de Florastraat 32.
Langs deze weg willen wij ons leedwezen betuigen aan de families Bulkens, Tyck en Van Velthoven.

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
[in
Welziji
van Borgerhout
Bij het OCMW-Borgerhout
wordt de betrekking openverklaard van.
GEBREVETTEERDE
VERPLE(E)G(ST)ER
Voorwaarden
— minimum leeftijd: 18 jaar
— maximum leeftijd: 40 jaar.
— In het bezit zijn van het diploma van gebrevetteerde
verple(e)g(st)er.
Gelieve uw verzoek voor
deelneming a a n de bekwaamheidsproef
vdór
31.12.1979 te richten a a n het
OCMW, Luitenant Lippenslaan 57,2200 Borgerhout. Adv.

Ziekenfonds erkend bij K.B. van 24 januari 1979
Belgisch Staatsblad van 17 februari 1979
Aangesloten bij eentalig Vlaams verbond

•

Vlaams-Nationaal en veilig; elk VU-lid of sympatizant uit Antwerpen-Turnhout sluit bij ons aan

•

geen risico's, geen wachttijd, geen kosten bij overkomst van huidig
ziekenfonds naar V L A M A T

•

zelfde voordelen als bij andere ziekenfondsen en heel wat aanvullende (raadpleeg ons sekretariaat of onze plaatselijke medewerker)

BESTENDIGE SEKRETARIATEN
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen, 031/34.30.02
Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol, 014/31.64.72
Raad van Beheer, van advies en kommissarissen: Hugo Coveliers, Hugo Draulans, Andre De Beul, Carlo Van Eisen, Frans Kuijpers, Clem De Ranter, Rosa Goelen, Walter Joris, Jons Roets, Staf Hereygers, Mare Gijsbrechts, Jan en Vannie Daems, Rik Bellefroid,
Staf Janssens, Jan Lenaerts
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VU-afdeling Peer huldigde zijn stichters
Als slot van de feestelijkheden bij ge
legenheid van het 15 jarig bestaan van
de Volksunie in Peer had zaterdag 8
december in het V U lokaal «t Leeuw
ke» de huldiging plaats van de stich
ters van de V U in Peer
Voorzitter Raymond Eerlingen en zijn
bestuursleden mochten zich verheu
gen in de aanwezigheid van tainjke ge
nodigden o m waren op deze huldi
ging aanwezig ere senator Evrard
Raskin volksvertegenwoordiger Jaak

Gabriels provmcierraadslid Wilfned
Wijsmans arrond voorzitter Reimond
Onessen en gemeenteraadslid Paul
Claes
Na n gezellig eetmaal bracht de voorzitter in zijn toespraak de nagedachtenis in ere van de twee overleden leden stichters Jef Loeners en Pieter
Bollen en verontschuldigde wegens
ziekte Jan Plas Hubert Vaes en Mans
Deckers die n spoedig herstel werden

toegewenst Aan de aanwezige stich
ters Jan Wellens Jef Rinkes Louis
Boonen en Jaak Knevels bracht de
voorzitter de oprechte dank over van
gans de afdeling om hun prestatie en
inzet en zij mochten uit handen van
Evrard Raskin n mooi geschenk in ontvangst nemen terwijl hun dames wer
den bedacht met n bloemstuk
Nadien volgde er n gezellig samenzijn
Jaak Soors

Aanbevolen huizen
Franssens

IO%vr.V.U.Ieden

Optiek

Silhouette
Marwitz

K O b l U U M b V t b I Ü N b BROEKEN
OOK 'JAAR MAAT

Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z

- Tel 2 1 0 8 9 6

PARDESbUb

=ilCO-KLEDINGVERMEESCH
Steenhouwersvest 52 Antwerpen

Kerkstraat 44 - Antwerpen

Tel 0 3 1 - 3 1 3 5 8 3

Tel 3 5 6 5 7 5

Zaadhandel
PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 SCHELDE W I N D E K E
Alles voor land en tuinbouw
Tel 091-62 5142

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDERCRUYS
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

I D E L - T e l . 011-53.43.49

DROOGKUIS

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletters ^-^ -Re'klame-kale"ilii 5.

Kollegestraat 33 2400 M O L
014 31 1376

DE CRAEN R O M p v b i
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 7 1 1 2 4 0

KUNSTGEBinEN
HERSTELLINGEN

Verwarming stoom
Alle herstellingen

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

sanitair

KLEDING LENDERS

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 734 06 43
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7 0 3 9
Dames

SCHILDER BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak
ADOLF CLAES EN Z O N E N

b a r o n ruzettelaan
assebroek - brugge
tel. 050-35.74.04

Kerkv»eg8 1760 Roosdaal Stnjtem
Tel 054 33 37 56

N V Reinigingswerken
Peetermans
Onderhoud
gebouwen

Schoolgerief
Tekengenef
Boekengenef - Tijdschnffen Dagbladen

en

restauratie

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem.

Verantwoord speelgoed i
S C H A L U I N 74 AARSCHOT
Tel 016 5 6 9 3 3 4

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49 3507

ETN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT
Tel 02 582 1312
VERDELER V O L K S W A G E N AUDI

VERVOER V E R H U I Z I N G E N
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
H a n e v e l d l a a n 4 7 1850 Grimbergen
Tel 02 268 14 02

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 582 10 55
Specialist primitief —
stijlmeubelen en modern

INTRAFORM-Europameubel
Torhoutsteenweg 519
8400 OOSTENDE
Tel 059-803172

heren en kinderkleding

lustrerie
mare de vriese

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw

L U K O S pvba
Ringmappen dokumenthouder
pochetten - snelhechters
offertemappen

qZTN STUDIO
-*-*^ DANN
02-428.69.84
— industriële fotografie
— Mode/archifektuur
— Huweli|ksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene BouwonderneTiingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 054 4 1 2 5 89
W I J b o u w e n voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Tel 031/53 9530 en 53 7575

PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen

MATRASSEN PLATTEAU

en marmerhouwerij

B n i s t r a a t 41
1 KEUKENS 1

HAALTERT
Tel

053-212248

DURASON KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR
Alle w e r k e n in m a r m e r e n n a t u u r
steen
O p e n haarden Grafzerken

Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem
Tel 0 5 3 - 2 1 9 3 2 5

De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2 0 0 0

ANTWERPEN

TeL 0 3 1 / 3 6 . 4 5 . 3 1 .
O p e n v a n 10 t o t 19 u 3 0

WIJ I t

Alle maten alle soorten ook medika
Ie en anti allergische matrassen

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

B+M
Bouwpromotoren en

LIMBURG
December
22

LOMtVlEL- Kerstbal in zaal Kaja Dorp onn 20 u
Vandekerckhove, J Gabriels en j V a n Bree

Zutendaal wil
geen kernwapens
op zijn grond
De gemeenteraadszitting van 10 de
cember w e r d met belangstelling tegemoet gezien vanwege de aanvullende
punten door de Z V P (Zutendaalse
Volkspartij) pp de dagorde geplaatst
De begrotingswijziging van de gewone
dienst werd door de oppositie verworpen nadat Simon Janssen CZVP) aangetoond had dat de begroting moed
wilhg 11 200 000 fr te laag geraamd
werd
De oppositie stemde ook tegen de be
lasting op tewerkgesteld personeel en
op de drijfkracht daar extra belastingen in deze krisistijd zeker geen aanmoediging betekenen om meer personeel aan te werven
H Beerts (ZVP) vroeg een pnnciepsbeslissing over de afwatering in de
Wevelstraat waar door het verwijde
ren van een natuurlijke afwatenng
door de gemeente het water nu door
de kelder van de familie Hansen
stroomt Schepen Vallee beloofde dat
hieraan zou verholpen worden te zamen met de geplande rioleringswerken in Wiemismeer
W I J zullen de schepen van Openbare
Werken bij gelegenheid aan zijn belofte herinneren
J Schreurs ( Z V P ) vroeg een princiepsbeslissing voor de aankoop van
een prefabgebouw dienstig als klas en
bureel voor de gemeentelijke jongens
school daar nu les wordt gegeven in
de eetzaal De C V P vond het met nodig hiervoor geld uit te geven
Opvallend was de tussenkomst van H
Bobbaerts (CVP) die vond dat de ge
meenteschool van Zutendaal een

Z o n d a g e n nnaandag g e s l o t e n

Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053 66 8973

voorbeeld voor de omgeving w a s met
een «weelde» aan didaktisch materiaal
Het ouderkomitee moest het horen i
Het IS weer eens duidelijk hoe de C V P
haar eigen mensen met beloften kan
aan het lijntje houden i
H Beerts vroeg waarom de laatste 3
jaren geen boomaanplantingen langs
de gemeentewegen en in het centrum
gebeurd waren Volgens de burge
meester zou dit volgend jaar doorgaan
in het kader van een volledige renovatie W I J zijn weer eens benieuwd Hier
op las de burgemeester de voorgestelde motie van de Z V P voor tegen het
opstellen van kernraketten in Limburg
en tegen het gebruik van het vliegveld
van Zutendaal voor het opslaan van
zware munitie
Burgemeester Remans las daarna een
licht gewijzigde tekst voor die unaniem
w e r d goedgekeurd
De hoofdvogel w e r d dan afgeschoten
door CVP-schepen Vallee die meende
H Beerts te moeten infoi meren dat de
P V V voor de opstelling van de kernraketten was Als H Beerts dan prompt
repliceerde «Ja en de C V P ook»
meende onze schepen van met wat
veel hilanteit onder het publiek veroo*zaakte
De burgemeester zou er in het vervolg
toch beter aan doen zijn discipelen beter in te lichten over het nationale
standpunt van de C V P Of had de
C V P haar motie misschien op het laatste moment nog moeten klaarstomen
toen ZIJ voelde dat de ganse bevolking
achter de ZVP-motie stond?
Simon Janssen Harry Vanherf

Vormingscentrum Ld. Dosfel

Duits Oost-België
van nabij leren kennen
In Montenau (gemeente Amel) bij
Sankt Vith leren w i j Duits-Belgie ter
plaatse kennen Maak er een verlengd weekeinde van m een prachtige streek. M e t inleidingen m de politieke, historische, socio-ekonomische situatie van deze «Derde Belgen»
Duitstalig België, de zg Oostkantons werd na 1918 bij Belgip aangehecht Dit prachtig gebied met zijn
bevolking die als speelbal van de geschiedenis heel wat te verduren
kreeg in de jongste halve eeuw, is
deze interesse overwaard op een
ogenblik dat men zo veel spreekt
over regionale strukturen van een
vernieuwde staat
Deze kennismaking begint op donderdagnamiddag (vooravond) 3 januari '80 tot zondagnamiddag 6 januari '80

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

met R

Verblijfplaats
Missionshaus Montenau 21 Gemeente Amel
Dit centrum is gelegen in een buitenge
woon natuurkader waar de rust en stil-

te nog absolute begrippen zijn
Montenau is een gehucht van de gemeente Amel (tussen Malmedy en S t Vith)
Begeleiding
Walter Luyten stafmedewerker en leraars uit de streek
Bijdrage
1 850 en 1 600 (voor jongeren en werklozen)
Hierin zijn begrepen volledig verblijf
en maaltijden dokumentatiedossier en
kursusgeld
Inschrijvingen
Kunnen gebeuren door storting van
een voorschot van 850 fr (voor volwassenen) en 600 fr (voor jongeren
en werklozen) op rekening nr 0680638900-85 met vermelding «Duitstalig
België - Montenau
Te b e r e i k e n
Voor wie met per wagen komt is er
een treinverbinding tot Verviers Dan
per autobus naar Lignetville (6 km van
Montenau) Daar zal gezorgd worden
voor ophaaldienst per auto W i e tijdig
inschrijft kan de lijst bekomen van de
ingeschrevenen uit zijn streek (gezamenlijke verplaatsing)
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Rijksweg 6 0 :
de weg door Hamme-Moerzeke

OOST-VLAANDEREN
iflLcni
December

W i e dezer dagen in Hamme terecht
komt moet zeker denken dat de
«nieuwe» wijk (Broekstraat, Veldsfraat, Landbouwstraat, Noordstraat,
Driegoten) uitgekozen werd voor de
verfilming van één of andere loopgravenoorlog Straten liggen er omgewoeld en overspoeld bij tussen ontelbare putten, kullen en zielige hopen modder en zand
Tot overmaat van ramp kwam de (ongekoordineerde) aanleg van Rijksweg 60 (RW 60) al deze ellende nog
een stuk verergeren
Deze RW 60 snijdt immers de fusiegemeente Hamme-Moerzeke als een
mes in twee. Acht drukbewoonde
straten, acht hechte leefgemeenschappen, werden met één pennetrek
van een paar betonfanaten in Brussel, zonder enig oog voor ernstige
planning, zonder enig verantwoord
inzicht in plaatselijke toestanden, in
twee gescheiden! Waar zoon of
dochter schuinover, op het van vader
en moeder gekregen stukje grond,
een eigen w o o n s t optrok, moeten zij
vanaf heden enkele straten om, om
met de kinderen grootvader en grootmoeder eens goeiedag te gaan zeggen. Wie naar huis nummer zoveel in
Driegotenkouter wil, hij vergewisse
zich vooraf langs welke kant van
spookweg RW 60 het bewuste nummer zich bevindt opdat hij zou weten
langs welke zijde hij de, tot twee terminale wegstukken herleide, dichtbewoonde straat in moet

1910WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG rOT ZATERDAG
16 UUR

Maar RW 60 ligt er nu Wie er overheen wandelt (rijden mag nog niet en
gelukkig maar) vanaf de nieuwe Durmebrug tot het industrieterrein Zwaarveld, komt onder de indrtk van dit in
twee gehakt stuk leefgemeenschap,
die kunstmatig in tweeen gespleten
«hoek tussen stroom en rivier», zoals
Filip de Pillecijn zijn dorp beschreef
O p dat ogenblik meende de Volksunie
van Hamme-Moerzeke zich volop te
moeten inzetten, ervoor te moeten
vechten dat ten minste de maximale
veiligheid in deze, nu toch ontstane, onomkeerbare toestand zou worden bekomen Dat betekent minstens de beveiliging van de drukke overwegen
met driekleurige verkeerslichten D e
toestand is immers zo dat RW 60 acht
vertikale drukke verbindingsassen van
Hamme-Moezeke doorsnijdt
Neerstraat (enige verbindingsweg met
Moerzeke), Broekstraat, Landbouwstraat, Veldstraat, Kerkhofstraat, Driegotenkouterstraat. Noordstraat en Biezestraat (toegangsweg naar het centrum) Deze vitale verbindingswegen
worden immers dagelijks door het
grootste deel van Hammenaars doorkruist en o m achthonderd schoolkinderen zullen dagelijks minstens vier
maal eén van de acht levensgevaarlijke kruispunten moeten oversteken
De Volksunie kon er zelfs nog inkomen dat met alle acht deze kruispunten
met verkeerslichten konden worden
beveiligd
ZIJ stelde dan ook voor
1 ten minste Neerstraat, Broekstraat,
Veldstraat, Landbouwstraat en Biezestraat van de nodige driekleurige lichtsignalizatie te voorzien,
2 de oprit via de Biezestraat terdege
te verbreden en aan te passen.

1975

'-*' H l

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

J A A R L I J K S VERLOP
DECEMBER

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

Dit zijn maar een paar voorbeelden
van de onvoorstelbare toestand, die
de aanleg van RW 60 in onze Durmegemeente heeft geschapen
Dat deze RW 60 over dit onzinnig «trace» Hamme lettertijk in tweeen snijdt,
bewijst eens te meer op welke onverantwoorde wijze, zonder voldoende
planologische voorstudie van plaatselijke toestanden, zonder enige noemenswaardige inspraak van de plaatselijke instanties, zonder rekening te
houden met adviezen van deskundige
mensen die rechtstreeks bij de situatie
betrokken zijn, kortom hoe onoordeelkundig enkele «ontwerpers» in Brussel
bijna maniakaal beton en asfalt in onze
kontreien blijven neerkwakken
RW 60 was inderdaad een noodzakelijkheid voor o m de ontsluiting van het
Hamse industneterrein, maar de redenen waarom de voorgestelde en heel
wat zinniger en zelfs efficiëntere alternatieve traces door de betrokken diensten naast zich werden neergelegd,
die redenen laten zich raden i

wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. TeL 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage pnjzen
(Adv.87)
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2 Zullen, bij de openstelling, de voorziene overwegen met de noodzakelijke (driekleurige) verkeerslichten zijn
uitgerust'
2 a) Indien dit met het geval is, legt
het schepenkollege zich hier dan zonder meer bij n e e r '
2 b) Indien het schepenkollege zich
hier met bij neerlegt, welke akties
neemt het zich dan voor om de openstelling te v o o r k o m e n '
3 Hoever staat het met de voorziene
en toegezegde aanpassing van de Biezestraat'
4 Welke regeling is er voorzien voor
de f i e t s p a d e n '
5 Wat gebeurt er met de «Mira»brug'
De hele diskussie rond dit VU-agendapunt leverde met anders op dan nog
meer vraagtekens, doch, resulteerde
uiteindelijk toch in een scherpe motie
van de gehele gemeenteraad, gericht
aan minister Mathot, motie waarin de
reeds hoger beschreven eisen nog
eens duidelijk werden herhaald
Door de Volksunie werd daarenboven
duidelijk gesteld dat zij, bij openstelling
zonder maximale beveiliging van RW
60, tot het oprichten van een «aktiegroep RW 60» zou overgaan
Van dit standpunt wenste de V U Niet
af te vyijken, zeker met nadat, op een
ultieme vergadering met de betrokken
diensten, ten gemeentenhuize op
30 oktober w e r d beslist
1 RW 60 gaat open Streefdatum
15 december 19791
2 Verkeerslichten zouden er pas in
maart 1980 komen en enkel aan dne
overwegen Neerstraat, Veldstraat en
Biezestraat I
Ondertussen zouden enkele borden
worden
aangebracht
«Kruispunt
Voorrangswijziging » met twee kleine
gele pinklichten
3 De oprit Biezestraat zou later voltooid worden «binnen de budgettaire
mogelijkheden» (kortom op de lange
baan geschoven) i
4 De «Mira»-brug zou ondertussen
openblijven enkel voor autobussen
(die via de Biezestraat toch gewoon
met kunnen indraaien)!
5 Een enkel fietspad slechts werd
voorzien vanaf de «Duivenhoek» alwaar de fietsers, komende uit de richting St-Niklaas, dit levensgevaarlijke
kruispunt dienen over te steken'
Door deze regeling mogen w e ons dus
enerzijds verwachten aan een RW 60
met levensgevaarlijke kruispunten en
anderzijds, wat de regeling fietspaden,
«Mira»-brug en oprit Biezestraat betreft, betekent de voorgestelde «voorlopige» oplossing m feite de bestendiging van een ongezonde toestand en
dit voor verscheidene jaren i
Burgemeester Baert, zullen onze
woorden tijdens de gemeenteraad dan
toch lugubere profetie worden zullen,
eens te meer, dan pas maatregelen genomen worden als de nodige doden
gevallen z i j n ' i
De Volksunie van Hamme-Moerzeke
houdt nauwlettend het verder verloop
van de zaken in het oog en zal, indien
nodig, zoals zij dat gewoon is, de gepaste akties ondernemen
Tot de opnchting van de geplande
«Aktiegroep RW 60» w e r d intussen alvast overgegaan

Walter Peeters,
V.U.-Gemeenteraadslid.

i N O E M EEN GESCHENK WAAR MEN
0. MEER AAN HEEFT!

ZANHER
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3 de fietspaden bilateraal door te
trekken tot aan de aansluiting met de
oude rijksweg Gent-Antwerpen,
4 de «Mira»-brug te bewaren voor
fietsers en voetgangers en dit ter ontlasting van de te voorziene verkeersknoop aan de oprit Biezestraat
5 waar mogelijk parallelwegen langsheen RW 60 te voorzien (en deze mogelijkheid IS in ruime mate voorhanden)
De huidige CVP-meerderheid leek het,
na enig dispuut, met dit voorstel van de
VU-raadsleden nagenoeg eens te zijn
Via omwegen echter en uit hetgeen
w e üit de notulen van de schepenkolleges konden oppikken, kwamen w e aan
de weet dat RW 60 dan toch reeds in
december zou opengaan en dit zonder
de voorziene beveiliging met verkeers'ichten een levensgevaarlijke toestand i
In de daaropvolgende gemeenteraad
van 24 oktober jl stelden wij dan ook
het punt «Rijksweg 60» opnieuw aan
de dagorde

BIJ de behandeling van dat punt stelden w e dan ook volgende duidelijke
vragen
1 Voor wanneer is de opening van
RW 80 nu eigenlijk officieel voorzien"?
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W A A R S C H O O T : Volksvergadering «Geen kampeerders in het
Leen» om 20 u in zaal 't Schuttershof, Stationsstraat 50

GROOT-GENT
Een 20-jarige jongedame, diploma hoger secundair onderwijs nchting «Bureelwerken» zoekt
passende betrekking
Een 21-jange jongedame, diploma secundair onderwijs - richting
«Binnenhuiskunst» en 1 jaar hoger niet-umversitair kunstonderwijs Vrije Grafische Kunsten,
zoekt passende betrekking
Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem, OudStnjdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87
• Pasbewerker-draaier uit Rijmenam zoekt dringend passende betrekking in de omgeving
van Mechelen, Brussel, Heist-opden-Berg Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos
Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne-Waver, of telefonisch
op het nummer 015/21 79 00 Referentienummer 1889

horen
zien
eni
spreken ^

GROOT-GENT
Een 23-jange jongeman, licentie
Aardnjkskunde
RUG,
ingeschreven voor aggregaat wetenschappen 1979, zoekt passende
betrekking Voor inlichtingen zich
wenden senator O Van Ooteghem, Oud-strijdersstraat 29,
9219
Gentbrugge, tel
091307287
( N I 57)

Volksunie
sociaal en federaal
vat naast ruime informatie over de aktuele politieke toestand ook nieuws uit
de eigen gemeente, een gemeend afscheid aan een dorpsherder, sportnieuws en een grappig stukje over
Groot-Gent dat een eigen gewest wil,
gelijk aan Brussel

«Horen, zien en spreken» is het driemaandelijks kontaktblad van VU-Destelbergen-Heusden en bestaat 10 jaar,
deze jaardag lijkt ons een geschikte
gelegenheid om het blad onder de
spots te brengen
Verantwoordelijk uitgever Koen Van
Meenen schrijft in zijn inleiding «Gedaan met zwijgen' Spreken was de
boodschap I Onze voornaamste
betrachting was de mensen uit onze gemeente wakker te schudden, hen een
Vlaamse en sociale bewustwording
bij
te brengen, mede te streven naar een
open
demokratische
maatschappij,
waar sociale rechtvaardigheid,
volksverbondenheid en solidariteit onder de
mensen geen ijdele begrippen
zijn'
Deze ietwat klisjesachtige verklanng
wordt voor de met-nwc ners pas ten
volle duidelijk wanneer i,ien weet dat
in Heusden nog een gebrekkig Nederlands taterende burgemeester van
adellijke komaf de gemeente zowat als
eigen bezit beschouwde met aan zijn
voeten een ja-knikkende meerderheidsgroep, met raadsleden zonder
enig eigen inzicht en stem verkozen
door een domgehouden gemeenschap zonder enige Vlaamse fierheid
In deze kontekst begrijpt men best de
positieve inbreng die streekbladen als
dat van Heusden-Destelbergen hebben gespeeld en nog steeds spelen
Schoorvoetend volgden de andere
partijen en kwamen eveneens met een
informatieblad buiten De V U vindt dat
positief en nodigde alle kollega's uit op
haar feestbaM
Het voor ons liggend eksemplaar be-

Foto Home

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

Verder een interessante bijdrage over
een leefmilieuprobleem te Destelbergen (Industrieafval in een E3-put)
Vanwege «WIJ» onze welgemeende
wensen aan de redaktie van dit V U blad en doe zo voort'
— «Horen, zien en spreken», driemaandelijks kontaktblad van VU-DestelbergenHeusden, redaktie K Van Meenen, Nederbroekstraat 1 9210 Heusden (031-52 2233)

Kinderfeest
te Gent
O p zaterdag 29 december 1979 organizeert de dr J Goossenaertsknng
Gent een groot kinderfeest in het Parochiaal Centrum, Oude Bareel te S t Amandsberg Dit kinderfeest vangt
aan om 15 u
O p het programma staat Toneelopvoenng - D e Koning en de pompelmoes». Zang
«De kinderen van
't jaar». Film, poppenkast goochelaar
en animatie door een ktown, Pnjsuitreiking aan de winnaars van onze tekenwedstrijd die als tema «Het kind in de
natuur» droeg (De kindertekeningen
worden tentoongesteld) De inkom bedraagt 25 fr en geldt als deelname in
de kosten Kinderen onder de 14 jaar
mogen gratis binnen

Nieuw leven
te M e e r b e k e
W e feliciteren de familie Altjert BuylDe Groot met de geboorte van hun
derde kleinkindje A n Ook aan de ouders, en Leentje en Elsje, oprecht proficiat

Br. Weversplein 165
GENT - 26.98.52

EEN FOTOTOESTEL?
n UITERAARD! REEDS VANAF 750 fr.

Hook vervliegt
Fotos blijven!
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WIJ ZIJN NIET GROOT MAAR GOEDKOOP.

Molenstraat 125
WONDELGEM - 53.84.12
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HEIDE-KALMTHOUT
- 'Vroeg in de
lente van 1916 werd ik vrijgelaten en
het eerste wat ik deed was een krant
kopen. Eerst was het 'Het
Handelsblad», dan het 'Vlaamsche
Nieuwsdat mij het van wal gestoken
aktivisme deed ontdekken. Zo viel mij het
'Vlamingen,
waakt'
van
August
Borms onder ogen, en ook welke
weerklank het artikel had gekregen.
CJ Van het een kwam het ander, en ik
ging eens persoonlijk naar de redaktie waar ik de gelegenheid had Borms
zelf te ontmoeten.
Deze ateneumleraar
zat daar in de
middaguren vaak te werken en op een
keer toen ik op het de
Coninckplein
voor een winkel naar lokkende appels
stond te kijken, kwam hij, op weg naar
zijn school, langs mij
voorbij
Hij sprak me aan: 'Hoe komt het dat
u, die voor de Duitsers in het gevang
hebt gezeten, nu bij ons komt?'
'De Duitsers dat is één zaak, en de
Vlaamse een andere», zo luidde mijn
bondig antwoord. Het scheen hem te
bevredigen. Weinig van zeggen druk
ik me meestal kernachtig uit.
Wat ik wilde beduiden was: 'Mijn verzet tegen de Duitsers ging tegen het
onrecht dat zij België hadden aangedaan, en mijn verweer tegen België
wordt opgeroepen door het onrecht
dat het Vlaanderen heeft aangedaan.
Gaat het om waarheid of recht, dan
ken ik geen partién
meer!'
De 83-jarige letterkundige
Geert Pijnenburg, die publiceerde
onder de
schuilnaam Geert Grub, heeft in zijn
boek 'Rond
en Over Dr.
August
Borms- nog niet zo heel lang geleden,
zijn verwijten aan de repressieve Belgische staat
toegelicht
Hij is niet verbitterd of haatdragend,
maar het stemt hem wel droef dat van
amnestie in dit land na 35 jaar
'vredenog immer geen sprake is. Nog erger
vindt Geert Pijnenburg dat de nadelige sociale gevolgen van repressie en
epuratie, de blijvende
wraakneming
op kinderen van aktivisten, nog immer
geen einde hebben
genomen.

Ridder Geert Pijnenburg:
•'!TT'

#/4mffesffe,
hef schandelijk
staatsdossiem
MtétaMMMtMMÉttai

dens de tweede wereldoorlog rechteloos gesteld, zonder mogelijkheid om
daartegen in beroep te gaan
Inmiddels kreeg ik op het einde van de
oorlog dan toch van de minister van
justitie de bevestiging dat de ontheffing
van rechten geen gerechtelijke veroordeling was Na de eerste naoorlogse
verkiezingen (waarbij mijn stem en die
van zoveel duizenden Vlaamse aktivisten gesmoord werd) ben ik in beroep
gegaan en werd mij eerherstel verleend
Maar op schadevergoeding voor de
vernieling van mijn huis, door een vliegende bom, wacht ik nog immer tevergeefs
Ik heb hier thuis een heel dik dossier
met korrespondentie bneven gericht
aan de gerechtelijke instanties, aan politici, aan de eerste minister, aan het Koningshuis Van minister van justitie Alfons Vranckx heb ik nooit ofte nimmer
een antwoordbrief op mijn herhaalde
verzoeken mogen ontvangen
Ik maak mij geen illuzies dat aan Vlaamse aktivisten volgend jaar, na 150 jaar
Belgische staat, eindelijk amnestie
wordt verleend en alle sociale miserie
zal weggewerkt worden

J

vankelijk een massa mensen opgejut
hebben tegen de installatie van N A V O kernkoppen in ons land, maar op het
moment van de parlementaire stemming dan toch maar wijselijk, met de
blos op de wangen, teruggekrabbeld
hebben Ik zie die top-politici het nog
met klaarspelen om de Franstalige socialisten te overhalen om vóór amnestie te stemmen, evenmin trouwens als
zulks zal geschieden door CVP'ers bij
hun Franstalige kristen-demokratische
kollega's »
Geert Pijnenburg heeft in zijn leven
de vieze kronkelpaden
van het politiek bedrijf mogen aanschouwen, zonder dat hijzelf evenwel er op uit was
om in één bepaalde groepering of partij politiek te militeren.
Toch heeft de Belgische
staat het
klaargespeeld
om hem eerst te beroven van zijn burgerlijke
en politieke
rechten, hem in ere te herstellen, hem
tot op vandaag, tot zijn 83 jaar, sociaal
te benadelen (geen vergoeding
van
oorlogsschade)
en hem uiteindelijk te
benoemen tot Ridder in de Orde van
Leopold
IL
Geert Pijnenburg:
«Men heeft mij
vooral lauwerkransen gegeven voor
mijn literair werk Ik heb nogal wat geschreven, poëzie (waaronder anti-oorlogsverzen), novellen, romans, etische
en politieke beschouwingen
Men zal mij allicht met met koninklijke
erkentenis bedacht hebben omwille
van mijn deelname aan tijdschnften
zoals «Staatsgevaarlik», «Het Overzicht» en «Getuigenis»
Dat ik Ridder in de Kroonorde ben geworden (en ik heb zulks bewust met
geweigerd) is allicht wel ook om mijn
verdiensten tijdens de tweede wereldoorlog In de oorlogsjaren was het politiek personeel van onze gemeente
gaan lopen De bevolking werd aan
haar lot overgelaten Ik heb dan maar
gezorgd voor voedselverdeling Dat
was in '40
Vier jaar later zat onze wijk «Heide» vol
van Canadezen en geraakten wij volkomen afgesloten van het dorpscentrum
waar de Duitsers gelegerd lagen
Door mijn tussenkomst, ik mag dat nu
wel zeggen, door aan te kloppen bij het
toenmalige Winterhulp in Antwerpen,
werd een vrachtwagen met onder
meer havermout aangevoerd
De pastoor van de gemeente kreeg
daar achteraf een dekoratie voor Maar,
Geert Pijnenburg, die nog immer tevergeefs zijn sociale rechten opeist, en
pleit voor algehele amnestie, is vandaag
Ridder in de Kroonorde geslagen »

Intussen las en beluisterde hij enorm
veel artikels en voordrachten over de
kunst, de politiek, etische
problemen.
Hijzelf begon dan enorm veel te publiceren in tal van literaire genres. Het
moet voor hem een onverwachte
en
tevens
aangename
verpozing
geweest zijn, na al dat onrustig
zoeken
naar een passende betrekking,
uiteindelijk zijn intrek te kunnen nemen in
'Het fi/lelkhuisje-, midden de bossen.
Een aanvankelijk
houten
vakantiehuisje werd kamer na kamer omgebouwd en groeide langzaam uit tot
een in de streek welbekend
cafe-restaurant De eerste wandelaars die er
voorbijtrokken
konden er een warme
koffie krijgen, maar later zochten grote autocars een weg naar het Melkhuisje. Daar op de Kalmthoutse
heide
(Geusenbacklaan 27) woont Geert Pijnenburg vandaag nog steeds met zijn
vrouw. Enkele dagen geleden hebben
ze er hun gouden bruiloft
gevierd.
Geert Pijnenburg. «Ik blijf nog zeer getrouw het literaire, sociale en politieke
gebeuren op de voet volgen Ik werk
ook nog aan een boek, maar ik ben op
mijn leeftijd met meer diegene die naar
het Hof van Straatsburg loopt om tegen de Belgische staat een proces m te
spannen
Ik blijf er evenwel bij dat de a-sociale
gevolgen van de repressie een waar
schandaal blijven voor de Belgische
staat, daarmee werden de Vlaamse aktivisten met gestraft maar heeft men
duidelijk wraak willen nemen Het is een
wraakneming van vertegenwoordigers
van de Belgische staat, die zelf bloed
aan hun handen hebben
Z o IS de vervallenverklaring van burgerlijke rechten in stnjd met de scheiding der machten in dit land»
'U is niet

verbitterd?'

Geert
Pijnenburg.
«Verbitterd"?
Geenszins, ook met haatdragend Maar
ik verwijt bepaalde machtsgroepen en
politici wél dat ZIJ bij repressiedaden
niet vies zijn van schending van mensenrechten En ook til ik zwaar aan het
onkristelijk gedrag van bij voorbeeld
CVP-pohtici
Ook blijf ik zwaar tillen aan het optreden van de magistratuur, van de rechters, in tainjke politiek-geladen processen Z o heb ik vandaag de stellige indruk dat het gerechtelijk apparaat (of
een deel ervan) de Brusselse advokaat
Graindorge wil kraken omdat hij volCjens hen te ver ging in zijn sociale hulp
aan de mensen die in onze gevangenissen vertoeven
De voornaamste les uit het verleden, uit
mijn politieke en menselijke ervanngen,
IS vooral dat rechtvaardigheid dikwijls
in de politieke wereld zoek is
Als Vlaamse oud-aktivist zeg ik met
«Vlaanderen eerst», want bij mij is het
voornaamste «rechtvaardigheid eerst»
Een pluralist heeft het in dit land nimmer
gemakkelijk gehad
Ik ga links staan als het nodig is op te
tornen tegen behoudsgezinde machtsgroepen die slechts op eigen profijt uit
zijn Maar als de linksen verkeerd handelen, zoals zeg maar bij voorbeeld de
Russen, dan ga ik «rechts» staan
Niemand in dit land moet mij een officieIe kerstboodschap laten aanhoren, of
op televisie verkondigen — met een
eerste minister, met een koning, ook
geen aartsbisschop — vooraleer amnestie een feit isi» (hds)

Links en rechts
Eerst opjutten, en dan...
Geert Pijnenburg. «Ikzelf heb geen amnestie nodig Het partijdig gerecht van
na de oorlog heeft mij geen politieke
misstappen kunnen aanwrijven Maar
wel werd ik een tijdje mijn burgerrechten en politieke rechten ontnomen
Zoals duizenden mensen werd ik tij-

Ook al hebben de socialistische partij
en de CVP in de voorbije jaren een belangrijke wijziging in hun flamingantische houding ondergaan, toch zie ik
deze politici nog met meteen voor amnestie stemmen
Veel mensen zullen toch met mij met
droefenis vastgesteld hebben hoe bepaalde socialistische voormannen aan-

Pijnenburg is ondanks alles een kleine man gebleven. Zijn studies aan het
kleinseminarie
in Hoogstraten
werden afgebroken
toen bleek dat hij
geen priester wou worden. Hij heeft
de schoolse vorming dan maar op zijn
eentje tussen de plooien van het vele
werk door volgehouden. Hij werd gast
bij een bakker, bij een smid, later bediende, ook makelaar in graan...

MENSEN VAN BIJ ONS

WIJ 14

20

DECEMBER

1979

