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als men geen enkel minderwaardig of 
verouderd kledingsstuk in huis heeft, en toch... 
wil SKM kop lopen in deze koopjesperiode I 
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Meestal wordt er in de solden of koopjesperiode oude of minderwaardige kleding 
aangeboden. Bij SKM kan dat niet. Bij SKM blijft geen enkel kledingsstuk langer 
dan 6 maand in de zaak en van minderwaardige kleding houdt SKM nu eenmaal 
niet. SKM heeft een reputatie van 50 jaar kwaliteit en vertrouwen te verdedigen! 
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Amnestie anno 1979 
De vijfendertigste Kerstmis sinds de 
oorlog is opnieuw geen Kerstmis van de 
vrede en de verzoening geworden. Am
nestie is nog steeds een dode letter. Met 
bitterheid moet men trouwens vaststel
len dat de jaarlijkse amnestie-akties in 
de Kerst- en eindejaarsperiode stilaan 
een soort ritueel geworden zijn: de am
nestie-eis wordt gesteld omwille van het 
principe en omdat enkele toch de vlag 
van de rechtvaardigheid willen blijven 
torsen. Maar iedereen beseft dat het bo
ter aan de galg is. Zo ook moet de bood
schap van het komitee der acht voor
aans taanden begrepen worden: hun op
roep om het vraagstuk van de manestie 
toe te vertrouwen aan de gemeenschap
pen — het in feite dus te federalizeren 
— is de vaststelling, dat er van amnestie 
in het huidige België nooit sprake zal 
zijn. De Belgische staat, die nochtans de 
oorzaak was van mateloosheden én bij 
de kollaboratie én bij de repressie, zal 
ter ziele moeten gegaan zijn vooraleer 
hij zijn slachtoffers lost. 
Op het vlak van de amnestie-gedachte is 
het voorbije jaar eerder een jaar van te
rugloop geweest dan van vooruitgang. 
Onder de vorige regering bestond er 
toch reeds een ministerkomitee, dat be

zig was met een onderzoek naa r de so
ciale en menselijke gevolgen van de re
pressie en dat maatregelen terzake 
moest voorstellen. Het komitee werd ge
saboteerd en afgeremd, m a a r het be
stond ten minste en het werkte, zij het 
dan t r aag en moeizaam. Voor het eerst 
sinds de oorlog werd een inventaris op
gemaakt van de sociale gevolgen van de 
repressie en tekenden zich een aanta l — 
zij het dan ook zeer fragmentaire — 
maatregelen af om er iets aan te doen. 
In de huidige regering wordt met geen 
woord over dit alles nog gerept. De klok 
is terug gezet geworden. Er zijn dit jaar 
weer deurwaarders versclienen ten hui
ze van veroordeelden of kinderen van 
veroordeelden — zelfs kinderen die tij
dens de oorlog nog helemaal niet gebo
ren waren — om de miljoenenvorderin
gen in her inner ing te brengen en om te 
zien of het vel uiteindelijk toch niet van 
de kei kan worden gestroopt. 
Een heel klein lichtpunt was het feit dat 
de amnestiërende wetsvoorstellen van 
VU-Kamerlid Joos Somers nu toch 
reeds in overweging werden genomen. 
De stemming in de Kamer daarover 
stond in het teken van de tegenstellin
gen tussen Vlamingen en Franstaligen, 

wat er nogmaals op wees dat zonder fe
deralisme amnestie ondenkbaar blijft. 
Daarbij moet bedacht worden dat de in-
overwegingneming van een wetsvoor
stel slechts een louter formele aangele
genheid is, zonder enige verdere inhou-
delijk-e betekenis. Dat zelfs een inover-
wegingneming nog moeizaam moet ver
lopen, is het topvoorbeeld van 
harteloosheid inzake amnestie in de 
Belgische politieke wereld. 
Er is, zoals reeds in het verleden, de 
voorzichtige oproep tot verzoening van 
de Belgische bisschoppen geweest. Er is 
de moedige, zij het zeer genuanceerde, 
verklar ing geweest van de hoofdredak-
teur van het «Belgisch Israëlisch Week
blad», de heer Davids, in een interview 
met ons blad. Dat deze verklaring in 
gans de pers geciteerd werd en heel wat 
kommentaren uitlokte, bewijst dat de 
amnestie-gedachte in Vlaanderen velen 
blijft beroeren. 

Maar dat is onvoldoende om het officië
le België ook m a a r één millimeter te 
doen verroeren. 
Een bijkomende reden om er hard aan 
mee te werken, dat het zo spoedig moge
lijk overleden zal zijn... 

tvo 

Welvaart en welzijn: 

Hefbomen voor 
de Vlaamse Natievorming 
De staatsomvorming is voor 
de Volksunie geen doel op 
zichzelf. In de huidige om
standigheden is het wel een 
geëigend middel om een zo 
volwaardig mogelijke ont
plooiing van onze Vlaamse 
Volksgemeenschap via natie
vorming te bereiken. 
Sinds meer dan 20 jaar streeft 
de Volksunie naar de federale 
omvorming van de Belgische 
unitaire staat, omdat ze ervan 
overtuigd blijft dat federalis
me de meest aangewezen ma
nier is om het welzijn van al
len in dit land te behartigen. 

De evolutie in het federale denken 
en de opgedane ervaringen heb
ben echter meegebracht dat wij 
dit federalisme 20 ruim mogelijk 
willen zien. De VU ijvert voor een 
radikaal federalisme, waarbij de 
twee volken de baas zijn over ei
gen burgers, eigen grondgebied 
en eigen centen 
Het onderscheid tussen dit ver 
doorgedreven en radikaal federa
lisme en het konfederalisme is in 
wezen een graadverschil. In een 
federale bondsstaat ligt de nadruk 
op en de bevoegdheid van het 
centrale federale staatsgezag wel
licht iets ruimer, terwijl in de konfe-
derale statenbond de bevoegdhe
den van de konfederatie beperkt 
zijn tot deze materies die het voor
werp uitmaken van het tussen de 
staten gesloten verdrag. De juiste 
afbakening tussen federatie en 
konfederatie is een kluif voor juris
ten, die daaromtrent evenmin een 
eensgezinde houding aannemen. 
Met het gebruik van de termen fe
deralisme of konfederalisme willen 
wij in de praktijk tot uitdrukking 
brengen dat de bevoegdneaen 

van de Vlaamse staat na de 
staatshervorming zo ruim als maar 
mogelijk moeten zijn, ook op het fi
nanciële en ekonomische vlak, wat 
ons wellicht dichter bij het jun-
disch begnp konfederalisme 
brengt. 
In dit maximaal doorgedreven fe
deralisme met twee kan de plaats 
van Brussel alleen deze zijn van 
een hoofdstedelijk gebied. 
Voor zijn inwoners geldt het per
soonlijk federalisme: zij zijn vol
waardige burgers van een volks
gemeenschap, die in princiep be
voegd blijft voor hun persoonlijke 
aangelegenheden. 
Met de term persoonlijk willen wij 
benadrukken een zo ruim mogelij
ke interpretatie van de zogeheten 
kuituur- en persoonsgebonden 
materies Waar de samenwerking 
van beide volksgemeenschappen 
in dit Brusselse gebied onvermij
delijk IS, worden de instellingen en 
aangelegenheden al naargelang 
hun aard hetzij gezamenlijk door 
de beide staten, hetzij door het 
stedelijk gezag behandeld. Een 
Stedelijk gezag, waarbij elk van 
beide volksgemeenschappen op 
gelijkwaardige of paritaire wijze 
deelneemt aan het beleid, zodanig 
dat elke benadeling van één van 
de gemeenschappen onmogelijk 
Is. 

Geen spijtoplossing 

Dit eerlijk federalisme met twee is 
voor de Volksunie geen ultieme 
noodsprong of geen spijtoplos
sing omdat het unitarisme nu een
maal niet meer houdbaar is geble
ken. Trouwens, zij die uit verdoken 
unitarisme de staatshervorming 
wellicht via flamingantisch opbod 
onmogelijk willen maken, moeten 
toch weten dat dit probleem van 
staatsomvorming ook in de toe

komst geen enkel van al de ande
re problemen zal loslaten, zodat 
alleen maar meer desperate oplos
singen zullen overblijven. 
Het verleden is in deze biezonder 
leerzaam De grondwetsherzie
ning van 1970-1971 met de gren
del op de Vlaamse parlementaire 
meerderheid en de noodzakelijke 
instemming van de Franstaligen 
via grondwettelijk vastgelegde 
meerderheden, is toch veel meer 
een breekijzer gebleken dan wel 
het oorspronkelijk voorziene ce
ment van de Belgische staat. 
Vanuit een nuchter verantwoorde
lijkheidsbesef tegenover de wel
vaart en het welzijn van de Vlamin
gen, vooral ook van de Brusselse 
Vlamingen, wil de Volksunie geen 
demagogische of onbesuisde 
vlucht naar voren ondernemen. 
De afdreiging van de Franstaligen 
om juist tegen hun welbegrepen 
eigenbelang in, desnoods het se
paratistisch avontuur aan te gaan, 
vermag ons nochtans niet af te 
schrikken. Afgezien nog van de 
geloofwaardigheid van een derge
lijke afdreiging, zouden in voorko
mend geval wij met de grootste 
verliezers zijn Maar het is wel be
langrijk dat bij de onvermijdelijke 
gesprekken die dan, vroeg of laat, 
als het ware van staat tot staat, 
zouden moeten plaatsgrijpen, 
Vlaanderen zal vertegenwoordigd 
worden, met door een labiel front 
van partijen, maar door een wer
kelijk staatsgezag. 
Een staatsgezag dat zich bewust 
is van de ekonomische machts
middelen die het bezit, en ook be
zield is met de wil deze machts
middelen te gebruiken, teneinde 
de Brusselse frankofonen tot re
delijkheid te dwingen. 

dr. J.R. Vandekerckhove, 
senator 

In deze stille dagen tussen kerst en nieuw vanuit een kil en leeg Brus
sel waar de lichtjes hun best doen om sfeer te brengen wenst de re-
daktie alle 'Wij'-lezers, VU-leden en sympatizanten een vreugdevol 
eindejaar en een sprankelend fris nieuw begin! 
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de week van Gej 

Vredevol eindejaar 
De zoveelste werkgroep, dit
maal onder de leiding van J.-L 
Dehaene, gaat op zoek om de 
regering communautair uit het 
slop te helpen. 
De sfeer in de Wetstraat voor
spelt echter weinig goeds. 
Haast traditioneel werd er de 
laatste week zorg voor gedra
gen de vredige eindjeaarsda-
gen niet te storen met een rege-
ringskrisis. In zijn antwoord op 
de nogal netelige vragen van 
FDF-senator A. Lagasse spaar
de de eerste-minister zowel de 
geit als de kool. Iedereen, ook 
Lagasse, leek hiermede opge
lucht. De vakantie was gered. 
Maar er dreigen onweerswol
ken. Bewijs hiervan is het ver
bod dat Martens uitvaardigde 
voor zijn kollega's van de rege
ring om met vakantie te gaan. 

Zelfs het staatshoofd en PSC-
voorzitter Van den Boeynants 
oordeelden het nuttig de kerst
periode thuis naast kerstboom 
en telefoon door te brengen. 

Flamandizeren 

Dat de Walen er in tegenstel
ling tot de Vlamingen, niet op 
slapen wanneer ze iets nastre
ven blijkt o.m. uit het feit dat ze 
reeds volop bezig zijn met de 
voorbereiding van de commu-
nautarizering en regionalize-
ring van de ministeries. 
Dit blijkt uit het decembernum
mer van «Le Combat Wallon», 
orgaan van de personeelsver
eniging van de Waalse en fran-
kofone openbare diensten. 
Hierin wordt een gedetailleerde 
lijst van de te splitsen diensten 

in zes ministeries gepubliceerd. 
Terloops wordt ook minister 
Urbain op de vingers getikt om
dat hij de postdienst van de 
luchthaven te Zaventem volop 
aan het «flamandizeren» is. 
Deze vervlaamsmg heeft bij de 
Walen echter een heel andere 
betekenis dan bij ons. Wat 
slechts een herstel van de pari
teit is, — op zichzelf reeds on
rechtvaardig vermits ze de 
Vlaamse meerderheid miskent 
—, komt bi) de Walen als een 
discriminatie over„ 

FDF-kompromis... 

FDF en RW hebben in Kamer en 
Senaat een wetsvoorstel inge
diend inzake Voeren. Voorge
steld wordt om van de Voer
streek een autonoom kanton te 

maken onder nationale voogdi j 
en met gelijke behandeling van 
Nederlands- en Fransspreken-
den. 
Een kompromis, aldus FDF en 
RW, want onze vroegere eis om 
de Voerstreek bij de provincie 
Luik aan te hechten laten we 
varen, ondanks de wens van de 
bevolking. 
Hoe toegeefli jk zijn deze Fran-
kofonen toch. In eigen schoot 
ontwikkelen zij een kompromis, 
haast tegen de achterban in. Zi j 
vergeten evenwel dat er over 
de Voerstreek eenvoudigweg 
niet te onderhandelen valt, en 
dat de Franstaligen in Voeren 
bij de twee laatste verkiezingen 
een zware nederlaag hebben 
geinkasseerd. Immers, bij een 
omrekening van die uitslagen 
op gemeenteraadsverkiezingen 
zouden de Vlamingen de meer
derheid hebben. Laat ons dus 

stellen dat het om een strate
gisch nogal doorzichtig kom
promis gaat. 

Afkomstig 
van CVP 

Nieuw is het voorstel van FDF 
en RW niet. In de archieven van 
de grondwetsherziening van 
1970-71 troffen we een wets
ontwerp van 16 juli 1971 aan 
waardoor de toenmalige rege
ring — onder leiding van G. 
Eyskens en met L Tindemans 
als minister van communautai
re betrekkingen — de Voer
streek wilde losmaken van de 
provincie Limburg en onder na
tionale voogdi j plaatsen. In de 
grondwet werd trouwens deze 
mogeli jkheid ingeschreven! 
Op basis van de recente ver
kiezingsresultaten heeft de se-
naatsfraktie van de Volksunie 
een wetsvoorstel ingediend om 
de faciliteiten van de Voer
streek af te schaffen en de ge
meente eentalig Nederlands te 
maken. In de toelichting wordt 
daarenboven gesteld dat in het 
nabijgelegen dorp Wezet dub
bel zoveel Vlamingen wonen 
als Voeren Walen telt en dat in 
Wezet ook geen faciliteiten be
staan. 

Dotatiewrevel 

De geplande staatshervorming 
met de nefaste verdeelsleutels 
begint meer en meer wrevel op 
te roepen, ook bij sociale orga-
nizaties 
Aldus heeft onlangs de Neder
landstalige werkgroep van de 
Nationale Federatie van Be
schermde Werkplaatsen de 
alarmklok geluid. Het dota
tiesysteem is zo nadelig voor 
de Vlamingen dat, aldus de 
werkgroep, de exploitatie-ont
vangsten met liefst 90 miljoen 
zullen dalen, wat de leefbaar
heid van de werkplaatsen voor 
gehandicapten in het gevaar 
zou brengen. 
Enigszins vereenvoudigd zou 
men kunnen stellen dat met het 
dotatiesysteem de Vlaamse ge
handicapte er jaarli jks 15.000 fr. 
op achteruitgaat, terwijl zijn 
Franstalige kollega in een be
schermde werkplaats er 
20.000 fr. bij wint ! 

Vier II I 

Verleden week vrijdag 21 december, op de autosnelweg tussen Aalst en Brussel, 
flitste de aktualiteit ons voorbij in de gedaante van een knalgele en levensgrote Mer
cedes Op de voorruit het klassieke kruis met de beker en de adder die het kenmerk 
zijn van het medisch korps Op het dak vier paar ski's En in de wagen een monter ge-
neesherengezin, stralend in het vooruitzicht van de witte kerst ergens in een Alpen
station 

We hadden het uiteraard volkomen voor het raden of dit artsengezin zich Alpen-
waarts spoedde op gezag van konfrater Wynen, dan wel of het een uitstapje betrof 
dat ook zónder staking doorgang zou hebben gevonden Maar de chauffeurs van 
dne-vier wagens voor en achter ons hadden alvast hun eigen interpretatie er werd 
boos getoeterd en er werden vuisten opgestoken naar de knalgele 
Waaruit wij het besluit trokken dat het medisch korps op dat ogenblik en op dat stuk 
autostrade niet in geur van heiligheid stond bij de overige weggebruikers 
Terecht of ten onrechte"^ De doktoors en de apotekers en de tandartsen hebben in
derdaad heel wat redenen om niet zo bijster geestdriftig te zijn over de plannen van 
de regering De vakbonden en de mutualiteiten hebben het inderdaad makkelijker ze 
zitten bij de grote partijen op schoot, ze lopen binnen en buiten in de partijbureaus en 
ze hebben eigen excellenties in de ministerraad die hen op een wenk bedienen Dat 
het medisch korps dus, bij voorkomend ongenoegen, moet uitkijken naar andere mid
delen en aktiemetoden, is helaas onvermijdelijk Dat het zou overgaan tot administra
tieve staking, tot overhoop halen van de administratieve rommel en de paperassen, is 
oorbaar en oirbaar Maar de zorgenstaking, waarbij de patiënt het kind van de reke
ning wordt, IS een dergelijke verkrachting van de deontologische regels dat men zich 
steeds opnieuw met verbijstering moet afvragen, hoe men er toe komt. De patiënt als 

ski's 
gegijzeld drukkingsmiddel, met zijn grote of kleine kwalen netjes neergezet in het 
schootsveld tussen de fronten van enerzijds de geneesheren en anderzijds de rege
ring het IS gewoonweg een aanfluiting 

Beschouwen wij dientengevolge het stakend deel van het medisch korps als uitgeslo
ten uit de gemeenschap van voor de rest allemaal weldenkende en fatsoenlijke bur
gers •? WIJ zouden het met kunnen, zelfs als wij het wilden Ook elders moet men de 
morele stuurloosheid en het prijsgeven van iedere deontologie vaststellen en betreu
ren Op een totaal ander vlak — het ging inderdaad niet om zieken — is de recente 
BRT-staking ook geen fraai voorbeeld geweest Net als de geneesheren hadden de 
BRT-mensen heel wat redenen om misnoegd te zijn en aktie te voeren Net als de sta
kende geneesheren echter hebben de stakende BRT'ers hun monopoliepositie gren
zeloos en hartsgrondig uitgebuit Met als gegijzeld drukkingsmiddel de hele kijk- en 
luistergeld betalende goegemeente 

Men kan oorzaken aanduiden De politizering van het ambtenarenkorps en van heel 
ons maatschappelijk bestel Het machtsmisbruik van de grote groepen en organiza-
ties, wier optreden al lang het stadium van de verdediging van belangen voorbij is en 
iedere dag sterker naar korporatisme en machtswellust ruikt Enzoverder 
Iemand heeft ooit gezegd dat het overwaarderen van persoonlijke vrijheden en belan
gen ten nadele van de algemene vrijheid en het algemeen belang een der voornaam
ste kenmerken is van dekadentie Als dat juist is, dan zit heel ons politiek en maat
schappelijk bestel aardig op de helling 

dio Genes 
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Het vel van de patiënt 

Als sommigen vechten 
om hun voorrechten 

zaties, en de volle-pot-rekening 
voor medikamenten (uitschakelen 
van het systeem van de zgn der
de betaler) 

De artsenstaking leert hoe dan 
ook dat een machtsstrijd op gang 
IS gebracht, waarbij de zorg om 
het behoud van voorrechten 't al
len kante met de minst gennge is 
Waarbij ook eens te meer blijkt 
dat de uitvoerende macht in de im-
mobilizerende greep van traditio
nele belangengroepen is terech
tgekomen Want, de met veel om
haal aangekondigde versoberings-
wet IS reeds aan een aftakeling toe 
nog vooraleer ze aan een parle
mentaire behandeling werd onder
worpen Inmiddels ook, zo blijkt uit 
een niet-officieel rapport, leven in 
ons land ruim 300000 mensen 

straatarm mensen dic van geen 
kanten de komfortabele middelen 
hebben om te «versoberen» Is het 
met veeleer vanuit dit sociaal per-
spektief dat onze zogenaamde ze
kerheidsstelsels dienen herdacht 
te worden De programmawet 
van de regering-Martens is nu met 
meteen de beste basis om op kor
te termijn de broodnodige sociale 
herverdelingsmechanismen te la
ten werken 

Maar het machtsspel van zoveel 
gevestigde drukkingsgroepenn-
gen die moord en brand schreeu
wen als hun met-de-jaren geves
tigde voorrechten in het gedrang 
komen is al evenmin van aard om 
de sociale rechtvaardigheid in 
onze samenleving van morgen te 
waarborgen (hds) 

Heil op het nieuwe jaar. De 
wensen voor een goede 
gezondheid zijn wel de meest 
waardevolle, want het is 
vandaag-de-dag geen pretje 
ziek te zijn. De zogeheten 
zorgenstaking van een aantal 
dokters, apotekers en 
tandartsen is precies een week 
geleden begonnen en menige 
zieke heeft er al de erge 
narigheden van ondervonden. 
De doeltreffendheid van de 
harde konfrontatie die de 
artsenfederatie van de 
Brussels-frankofone dokter 
Wynen betrachtte moet nog 
blijken 

Alvast IS het in belangrijke 
mate in Vlaanderen een 
miskleum geworden. 
Onnoemelijk meer dokters dan 
aanvankelijk verwacht hebben 
de stakings-wachtwoorden 
hoegenaamd niet opgevolgd en 
tal van huisdokters en 
wachtdiensten zijn zelfs m de 
tegenaanval gegaan door 
patiënten van Wynen-dokters 
op te vangen. 

BIJ dit sociaal konflikt kan be
zwaarlijk over het hoofd gezien 
worden dat in Vlaanderen nogal 
wat anders door de betrokken be
roepsgroep gereageerd en gehan
deld wordt dan in Brussel en Wal
lonië Hier meldt zich weer een 
communautair andersdenken» 
aan net zoals tijdens de recente 
staking van de socialistische vak
bond tegen de programmawet 
van de regering Bij beide sta-
kingsakties is op korte tijd geble
ken dat het de Waalse en Brussel
se aktiekernen vooral om een har
de krachtmeting te doen is, terwijl 
in Vlaanderen al evenmin wordt 
gejuicht om alle bepalingen van de 
versobenngswet van de regenng-
Martens, maar de krachten vooral 

Bij voorkeur 
Franstaligen 
Het dienstbericht 42P/1976 
van de NMBS voorziet dat bij 
gebrek aan kandidaten, jonger 
dan de gestelde maximum-leef-
tijd ook oudere en vreemde 
(met voorrang uit de EG) mo
gen aangeworven worden als 
«tijdelijke werklieden». Maar in 
een NMBS-nota van 16 novem
ber jl. wordt de onderrichting 
gegeven om bij voorkeur 
Franstaligen aan te werven, ou
der dan 35 jaar of vreemdelin
gen ! Dit ondanks het feit van de 
hoge werkloosheid in Vlaande
ren en dat de groep Brussel 
een groot gedeelte Vlaams 
grondgebied omvat. In dit ver
band vroeg VU-kamerlid Kuij-
pers aan minister Chabert naar 
het waarom van deze discrimi
natie. 

Pariteit op 
zijn Outers 
Sinds Outers (FDF) op Buiten
landse Handel troont, heeft hij 
gaandeweg de door VU-minis-
ter De Bruyne nagestreefde ge-

toegespitst worden op fundamen
tele diskussies omtrent sanenn-
gen-op-termijn en drastische in
grepen veeleer dan het vrede ne
men met half-om-half maatregelen 
die de maatschappelijke proble
men verder laten verrotten 

Centenprobleem 
Het demagogische en opportunis
tische van de stakingsaktie van Dr 
Wynen ligt zo voor de hand Het 
zal het brede publiek bijvoorbeeld 
met ontgaan dat uitgerekend in de 
kerst- en nieuwjaarperiode nogal 
wat medici een sneeuwrijke va
kantie verkiezen waardoor het po
tentieel dokters-van-dienst op 
zichzelf reeds in beduidende mate 
verminderd wordt Ondanks de 
taktische berekeningen van de 
artsenfederatie-Wynen is nu 
reeds gebleken dat de ziekenzorg 
met meteen met een stakingspa
rool overhoop gehaald wordt 
Vooral in Vlaanderen is er een be
langrijke meerderheid van me
disch personeel dat het hoofd koel 
houdt, en de stakingskoorts met 
nodeloos laat stijgen 

Natuurlijk zijn veel grieven die 
dokter Wynen heeft geopperd 
met onzinnig, of zou het alvast van 
regenngszijde volkomen verkeerd 
zijn ze met te aanhoren en te over
wegen 

Alleen dreigt het stakingswapen 
door het medisch korps volkomen 
onverantwoord (sommigen zeg
den reeds immoreel) gehanteerd 
te worden 

Immers, als we alleen al het cen
tenprobleem van de programma
wet bekijken dan zou het in de be
doeling van de regenng liggen om 
ongeveer 5 miljard frank te bezui
nigen op honoraria van dokters en 
andere medische beroepen 
Daartegenover staan de 13 miljard 

zondmaking op taalgebied af
gebroken. In een plan dat deze 
week aan de direktie van de 
BDBH werd voorgelegd wordt 
aan de 5 regionale kantoren in 
het Nederlandstalig gebied een 
zesde toegevoegd nl. te Kort
rijk, een der sterkste groeipo
len van het ogenblik. Maar ook 
in Wallonië wordt een zesde re
gionaal kantoor geopend te Nij-
vel «om administratieve rede
nen». Nijvel is inderdaad geen 
groeipool maar Outers streeft 
de taaipariteit na, hoewel deze 
niet aan de werkelijkheid be
antwoordt. Ook qua perso
neelsbezettingen werd volgens 
de minister «een perfekte pari
teit» bereikt: 22 in Vlaanderen, 
19 in Wallonië en te Brussel 25 
Franstaligen en 2 Nederlands-
taligen. Dat maakt 24 N en 24 F, 
een onaanvaardbare regeling, 
vooral daar in het direktiekomi-
tee tegenover 8 Franstalige le
den er slechts 3 Nederlandsta-
ligen zijn, die dus tot een on
mondige minderheid zijn her
leid. Daartegen moeten de Ne
derlandstalige leden van de 
raad van beheer scherp stelling 
nemen, wat niet belet dat nu 
reeds vragen in het Parlement 
kunnen gesteld worden. 

frank bezuiniging die in de pro
grammawet ingeschreven zijn 
voor rekening van de zieken, of 
anders genoemd de medisch ver
zekerden 

De kerststaking van zekere medici 
kreeg menige demagogische smet 
mee Zo werd door de stakers ge
steld dat de aktie aangevat werd 
om ook de belangen van de zie
ken te vrijwaren, bijvoorbeeld 
door te protesteren tegen de in
voering van het gezondheids
boekje, en de inschrijving van de 
zieken bij een huisarts 
De twee belangrijkste stakings-
middelen die de Wynendokters en 
sympatizerende apotekers even
wel hanteren snijden precies het 
hardst in het vel van de patiënten 
opdrijven van het aantal hospitali-

Zwakke plekken 

Het gevaar is toch niet denk
beeldig dat met enkele partiële 
maatregelen die nu genomen 
worden om onze ekonomie op
nieuw op te vijzelen hoerage-
roep zou ontstaan In regerings
kringen. 

De Centrale Raad voor het Be
drijfsleven die maand na maand 
de ene sombere voorspelling 
na de andere ten beste gaf, ziet 
nu plots enkele pluspunten in 
de konjunktuur. Met makro-
ekonomische gegevens werd 
de burger reeds zo vaak om de 
oren geslagen. We blijven ge
plaagd zitten met het enorme 
werkloosheidscijfer, met de 
prangend hoge rentetarieven 
en vooral met de verslechtering 
van onze betalingsbalans ten 
overstaan van het buitenland. 
In de eerste helft van dit jaar 
beliep het tekort op de lopende 
rekening 23,4 miljard frank. 

Momenteel worden we op twee 
fronten bedreigd: ofwel een 
nog drastischer toename van 
de werkloosheid indien het be
drijfsleven niet aangemoedigd 
wordt om nieuwe investeringen 
te doen, ofwel een goedkoper | 

worden van het geld (renteda
ling) maar waardoor de waarde 
van onze munt op de wissel
markten in het gedrang komt 
Evenwel is er nog een derde 
psychologische faktor die dit 
dilemma doorbreekt: het optre
den van de overheid dat ook in 
het buitenland het geloof In de 
hernieuwde slagkracht van 
onze ekonomie kan doen her
winnen. 

Brussel vetter 
In de eerste voorlopige faze 
van de staatshervorming is on
der meer bepaald dat elk van 
de drie gewesten zijn eigen 
executieve (sic) zal hebben. De 
Walen zouden die graag te Na
men vestigen. Zij doen het niet 
omdat «de Vlamingen» beslist 
hebben, ze te Brussel te vesti
gen. Zoveel Vlaamse aanwezig
heid te Brussel kunnen de Wa
len natuurlijk niet over zich 
heen laten gaan. Daarom zullen 
ook zij hun executieve te Brus
sel vestigen. Met die van Brus
sel bij maakt dit drie executie
ven te Brussel, drie nieuwe klei
ne machtscentra, drie nieuwe 
kernen van werkgelegenheid, 
drie vergrotingen van Brussel, 

drie opschuivingen van ruimte, 
drie uitbreidingen van olievlek 
over Vlaams Brabant. En dit al
les in naam van de afbraak der 
unitaire staatsstruktuur. Is het 
zo dat de nieuwbakken flamin
ganten uit CVP en BSP de al zo 
lang aangekondigde ontvetting 
van Brussel aanvatten? 

Ludieke klacht 
Een vijftigtal leden van de ak-
tiegroep «Red de Arena» heb
ben op kerstdag voor een ludie
ke blitzaktie gezorgd. Met een 
tiental tentjes, kerstbomen en 
een paar flessen champagne 
bezetten zij opnieuw vredevol 
de Arenaweide. 
De politie trad evenwel minder 
ludiek en vredevol op. Met ma-
trakken en dreigende spuitwa-
gens werden de bezettters ver
dreven. 
Het gaat er trouwens in de 
BSP-meerderheid van Deurne 
ook hardhandig aan toe. Op een 
feestje zaten raadslid F. Geu-
dens en burgemeester De-
queecker letterlijk in mekaars 
haar. Door het raadslid werd bij 
het parket een klacht inge
diend! 
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Zure oprispingen 

Iran blijft de wereld verbazen, na de «toegevingen» van kerstdag Is de ar
rogantie tegen de VS en het Westen weer opgelaaid. De ajatollach wak
kerde het vuurtje weer aan door te verklaren dat de strijd met de VS wel 
eens met de wapens kon uitgevochten worden... 

De reaktie van de Sovjetunie 
op het NATO-besluit , de mid
dellange afstandsraketten 
toch over West-Europa te 
verspreiden en te richten op 
doelen in de Sovjetunie 
(zoals deze raketten heeft ge
richt op doelen in West-Euro
pa, w.o. ons land) heeft niet 
lang op zich laten wachten. 
Wel iswaar laat Breznjev nog 
op zich wachten maar de ge
zaghebbende minister van 
Buitenlandse zaken (naar 
sovjet-maatstaven een re-
kordhouder op die post wat 
de duur betreft) Gromyko 
heeft wel gereageerd. Dit ge
beurde nadat Sagladin, 
plaatsvervangend voorzitter 
van de internationale afdeling 
voor internationale zaken van 
het Centraal Komitee van de 
kommunistische partij, de 
spits had afgebeten. 

In een tv-uitzending zei hij dat de 
SU vanzelfsprekend haar plannen 
i.v.m. de SS20-raketten niet meer 
kan uitvoeren. Van een eenzijdige 
afbouw van dit rakettenarsenaal 
kan er geen sprake zijn. Het is van
wege de NATO van ijdele hoop 
blijk geven, wanneer ze denkt dat 
de SU onder druk, ja zelfs bedrei

ging bereid is te onderhandelen. 
Ook de voormalige SU-ambassa
deur te Bonn en thans vooraan
staand plaatsvervangend voorzit
ter van de afdeling informatie van 
het centraal partijkomitee, Falin, 
reageerde afwijzend. Hij maakte 
twee vaststellingen, nl. dat het 
NATO-besluit, waaraan een agres
sieve USA-doctrine ten grondslag 
ligt, de strategische situatie in Eu
ropa grondig wijzigt. Voorlopig is 
de kans op een beslissende wen
ding voor ontspanning in Europa 
verkeken. Falin zei verder dat het 
hier niet gaat om algemene, teore-
tische gesprekken maar om een 
zeer konkreet onderwerp tot on
derhandeling. De sovjets verwij
ten feitelijk de NATO wat ze zelf 
doen: naar de onderhandelingsta
fel gaan vanuit een versterkte 
machtspositie. 
Gromyko was scherper. Tijdens 
een ontvangst ter ere van presi
dent dos Santos van Angola (door 
de SU aan de macht geholpen) op 
bezoek te Moskou, zei hij «dat 
sommige lieden zich vergissen 
wanneer ze denken gesprekken 
met Moskou te kunnen voeren 
vanuit een machtspositie. «Dat zul
len we nooit aanvaarden». 
Het is duidelijk dat de twee kam
pen zulen pogen, mekaar de 
schuld te geven van een nieuwe 
spanning in Europa. Het voorstel 
vanuit Brussel, om onderhandelin

gen over de bewapening, resolute 
ontwapening onder vorm van 
troepen- en wapenterugtrekking 
wordt door het Kremlin «huichel
achtig» genoemd. Vooral de USA 
en de Bondsrepubliek krijgen er 
van langs, omdat zij de «motor zijn 
van deze wending». Gromyko aar
zelde niet, om de Bondsrepubliek 
— die hij niet met name vernoem
de — eraan te hennneren dat haar 
legers nog niet zo lang geleden 
zich schuldig maakten aan agres
sie tegen vele Europese landen, 
die dood en vernietiging in Europa 
tot gevolg had. «Zijdelings werd 
ook nog een pijl naar Rome afge
schoten. Hiermee speelt de sov
jetpropaganda in op de bewuste 
versmelting van de NATO met het 
fascisme. 

De Sovjetunie kondigt inmid
dels tegenmaatregelen aan, zon
der daarop verder in te gaan. 
Daarin zien sommige waarnemers 
de mogelijkheid, dat de SU on
danks de scherpe reakties toch 
tot onderhandelingen zou bereid 
zijn. We zullen nochtans duidelij
ker besluiten moeten zien, vooral
eer zekerheid te verkrijgen over 
de al dan niet bereidwilligheid tot 
onderhandelen Het nieuwe jaar 
geeft in elk geval weinig aanleiding 
tot geruststelling al zou het toch 
het jaar moeten zijn, waarin een 
nieuw gesprek met Moskou 
plaatsvindt. 

De ontwikkeling van de goudprijs, 

een wereldschouwspel 
De merkwaardige sprongen 
van het goud in de jongste 
maanden vloeien niet zozeer 
voort uit een sterk vergrote 
vraag van de kant van de in
dustrie of uit een belangrijk 
kleiner aanbod. De opmars 
houdt wel verband met de 
heropflakkering van de infla
tie en met het geschokt ver
trouwen in de sleutelvaluta's, 
ondanks hun hoge rentevoe
ten. Centraal staat het besef 
dat één munt niet meer alle 
funkties van een sleutelvaluta 
kan vervullen, dit is waarde
standaard, transaktiemiddel 
en reservemiddel De dollar 
schijnt gedoemd om enkel 
een transaktiemiddel te wor
den, en het goud zou wel-
eens het reserve-instrument 
bij uitstek kunnen worden, 
gezien de ongeveer 47 % 
hogere vraag voor privé-be-
leggingen sinds 1970 terwijl 
de industriële vraag met bijna 
5 % daalde. Hoewel de we-
reldgoudproduktie tijdens de 
periode 1970-1978 met 15 % 
daalde (zelfs met 30 % in 
Zuid-Afrika) is het aanbod 
toch met meer dan 7 % toe
genomen dank zij onder 
meer de goudveilingen van 
het Internationaal Monetair 
Fonds en van de Schatkist 
van de Verenigde Staten en 
de grotere verkoop door de 
Sovjetunie. 

De afgang van de dollar 
Er blijkt een einde te komen 
aan het demonetiseringspro-
ces van het goud. Door de in
voering van de dubbele 
goudmarktop 17 maart 1968, 
de niet onwisselbaarheid van 

de dollar op 15 augustus 
1971, de opheffing van de 
dubbele goudmarkt op 13 no
vember 1973, de goudveilin
gen van de VS-Schatkist 
sinds januari '75 en die van 
het IMF sinds juni 1976, als
ook door de nieuwe IMF-sta-
tuten waarin het goud als re-
serve-eenheid werd gedegra
deerd, werd geprobeerd het 
goud terug te brengen tot de 
status van een gewone 
grondstof De poging blijkt te 
mislukken, want vele centrale 
banken herwaarderen hun 
goudvoorraad om hun mone
taire reserves op te blazen en 
aldus speculaties tegen hun 
munt gemakkelijker te bestrij
den. De beslissing van de 
EMS-landen om de gemeen
schappelijke pool voor even
tuele kredietverlening, ge
vormd door 20 % van de re
serves der deelnemende 
centrale banken, samen te 
stellen uit goud en dollars 
wijst op een nieuwe monetai
re rol voor het goud. Al bij al 
betekent dat misschien de 
stille dood van de dollarstan
daard. 

Hoog en laag 

Enkele hoogte- en dieptepun
ten van de goudprijs in de ja
ren zeventig moeten toch 
worden aangestipt Op 19 ja
nuari '70 lag de vrije goudprijs 
(34,77$) onder de officiële 
35 $ per ons. Op 30 decem
ber '74 werd een toenmalig 
rekord van 197,5$ geno
teerd; toen vierde de inflatie 
hoogtij en was de wereldre
cessie gestart. Op 31 augus
tus '76 was de prijs terugge

vallen tot 103,5$, op een 
ogenblik dat het krachtige 
herstel na de recessie van 
1975 ten einde liep. Eind okto
ber '78, op de vooravond van 
de ophefmakende 1 novem
ber dollarsteunpakket van 
president Carter, zat het 
goud op 243,65 $. Maar eind 
november '78 bedroeg de 
goudprijs nog slechts 193,3 $. 
Sindsdien begon de nu nog 
durende adembenemende 

explosie die leidde tot 397$ 
op 28 september '79. De hui
dige koersontwikkeling en de 
internationale kontekst verto
nen veel gelijkenis met die in 
1974. Meer dan ooit blijkt er 
een relatie te bestaan met de 
VS-dollar Een zwakke dollar 
gaat veelal gepaard met een 
hoge goudprijs, en omge
keerd. Bijgevolg is het begrij
pelijk, dat de sleutelpositie 
van de dollar zeker gevaar 

loopt Het IMF-streven voor 
de invoering van de substitu
tierekening in speciale trek
kingsrechten ter vervanging 
van de dollar in de reserves 
van de centrale banken, is 
een poging om het toene
mend monetaire belang van 
het goud af te remmen en om 
de dollar te beveiligen tegen 
omvangrijke speculatiegol-
ven zoals in 1977 en 1978 
plaatsvonden. 
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Een Kanadees projekt om energie te besparen 

De energiebus reed even langs 
Midden december was de ener
giebus in ons land en gaf in drie 
bedrijven enk«le proefdemon-
stratles weg. Het idee van de 
energiebus komt uit de farde van 
de provinciale regering van On
tario in Kanada en dateert van 
1975. Twee jaar later nant de cen
trale regering het idee over en 
sinds dit jaar hebben alle Kana-
dese provincies minstens één 
energiebus rondri jden. Dat qtf 
aanleidirtg tot een groots opge
zet Kanadees programma voor 
energiebesparing in de nijver
heid en in de commerciële sek-

uix- ..:: :::.. — - . v - - - .... 
W a l . is- e e n eaergiebiw? 

Een busachtig voertuig dat uitge
rust is met de nneest gesofistikeer
de apparatuur (meettoestellen, 
computers, video-schermen) dat 
onder begeleiding van een groep 
daartoe opgeleide ingenieurs be
drijven bezoekt en nagaat hoeveel 
energie het bedrijf al dan niet (on)-
nodig verbruikt en verliest. 
De energiebus kent in Kanada het 
nodige sukses. Er rijden reeds 10 
van dergelijke bussen rond en in 
het najaar kviamen er nog ze» 
mini-bussen bij. Een grote bus kost 
± 3.8 miljoen Bfr, een mini-bus ± 
2.2 miljoen Bfr. 

Zo'n voertuigen kunnen niét an
ders dan veel geld kosten alleen 
de apparatuur reeds is peperduur 
maar ook de bus kre^g yvat de 

alle rekeningen van gas, water, 
elektriciteit, bij de maatschappijen 
na te kijken... 

D e me t i ngen 

D a mensen van de energiebus 
vertrekken van het gegeven dat 
elk bedrijf een doos is: er gaat 
energie in en er komt energie uit. 
Hoeveel en onder welke vorm de 
energie er in gaat is gemakkelijk te 
vinden, hoe en onder welke vorm 
ze de doos verlaat is dé vraag 
waarom het hen te doen is. 

Op verschillende plaatsen in het 
b^dr i j fwordt het energieverbruik 
gemeten, ook de verliezen Nog 
andere gegevens worden ingeza^ 
meld: windrichting, windsnelheid, 
buitentemperaturen, aanwezig
heid van isolatie, enz.. En dan 
wordt de komputer ingeschakeld. 
Eerst wordt hij gevoed met alle 
termische isolatiegegevens en 
dan met deze over de ruimtever
warming. In een ander programma 
wordt aangetoond hoeveel ener
gie verspild wordt en waar en hoe 
deze kan gespaard worden. Ver
volgens wordt nagegaan of de 
warmte 1»̂  het afvalwater niét op
nieuw kan gebruikt worden. 
Het laatste onderzoek behelst de 
voorraadtanks van warme vloei
stoffen. Het doel ervan is na te 
gaan hoeveel geld er vertoren gaat 
wanneer thermische isolatie ont
breekt of onvoldoende is. 

porten zitten zo tussen de twee, 
aan het programma moet nog ge
schaafd worden en dat gebeurt. Er 
was voorzien dat in 3 jaar tijd 250 
miljoen Kanadese dollars zouden 
bespaard worden, het waren er 
«maar» ± 67 miljoen. 

Van 4 tot 8 juni '79 was een EEG-
deiegatie op bezoek in Kanada om 
de werking van de energiebus te 
bestuderen. In het rapport leest 
men slechts de kommentaren van 
twee landen, Italië en Nederland, 
en deze van de EEG-delegatie. 

Italië vreest dat de EEG weer veel 
tijd zal verliezen om het eens te 
geraken over een gezamenlijk 
komputerprogranvna... De EEG-af-
vaardiging wil een kommissie aan
zetten er werk van te maken... 

Hoe ver de zuinige Olanders gin
gen leest men in het verslag: 

«De Nederlandse delegatie deelde 
mede dat in Nederland reeds de 
beslissing was genomen om de
zelfde formule uit te werken; de 
Nederlandse Energiebussen zul
len reeds In oktober operatief zijn. 
De beta^gsteUir^g vaa deze dele
gatie ging dus reeds zeer ver: zo 
trachtte zij reeds tot een akkoord 
te komen over een mogelijke uit
wisseling van het door Kanada ge-
tjruikte computerprogramma, 
zelfs vroeg ze naar eventuele mo
gelijkheden tot afkoop. De Neder
landse Energiebussen zullen be-

vering betreft een biezondere uit-
voerir^g, de ruimte binnenin is vrij 
komfortabel. De besprekingen tij
dens en na het onderzoek met de 
bedrijfsdirektie hebben steeds 
plaats in de bus, vóór het scherm 
van de komputer. 

De energie-onderzoeken. Energie 
Audits, worden meestal per streek 
voorbereid. Er wordt sneller en 
zuiniger gewerkt wanneer de be
zochte bedrijven in mekaars buurt 
liggen. Dan worden met infra-rode 
films luchtfoto's genomen. Met de 
bedrijven die een grote warmteuit-
straling vertonen wordt het eerst 
kontakt opgenomen en een vra
genlijst gestuurd. Eens dat werkje 
achter de rug wordt het bedrijf of
ficieel aangezocht en gevraagd of 
de energiebus mag langskomen 
om een onderzoek uit te voeren. In 
het positieve antwoord van de di-
rektie zit ook de toelating vervat 

D e resu l ta ten 

Wanneer al deze gegevens verza
meld en verwerkt zijn wordt de di-
rektie In de bus uitgenodigd om de 
resultaten te bespreken. 
De bedrijfsleiding krijgt onmiddel
lijk te horen wat het financieel ver
lies bedraagt en ontvangt een 
schriftelijk rapport over de ener-
gievlucht en over de remedies om 
die te voorkomen. 
Hier stopt het werk van de ener
giebus omdat het projekt de weg 
van de tëlrijke Kanadese privé-
maatschappijen voor energy-con
sulting niet wil kruisen. Het gekon-
troleerde fc>edrijf kan met zo'n rap
port nu wel bij zo'n maatschappij 
terecht 

Europese In te resse 

Het is nog te vroeg om uit te ma
ken of fiet hele programma een 
groot sukses is geworden. De rap-

heerd worden door de Stichting 
Voorlichting Energiebesparing 
(SVEN)»... 

Wat het standpunt van de Belgi
sche delegatie was is niet gewe
ten. Misschien is deze wel terug te 
vinden in een voetnota onder het 
verslag van deze EEG-reis: 

"De EEG-afgevaardigde drong bij 
de delegatie aan om, staande de 
vergadering te Ottawa, daarover 
één voor één hun akkoord te ge
ven. Verscheidene delegaties oor
deelden terecht dat dit onderwerp 
een politieke beslissing inhield, be
schouwden zich onbevoegd en 
lieten dit punt over aan de gestel
de overheden van de respektieve-
lijke landen/eden van de EEG'... 

Of hoe verdeeld de Europese Ge
meenschap is, ook wat energiebe
sparing betreft.. 

• In de Europese Gemeen
schap wordt weer in kolen geïn
vesteerd, in de eerste plaats voor 
het aanboren van nieuwe aders. 
in 1976 liepen de uitgaven hier
voor op tot ruim 1,9 miljard gul
den (28,5 miljard Bfr.), dit jaar 
zullen ze waarschijnlijk 2,7 miljard 
gulden (40 miljard Bfr.) over
schrijden. Men experimenteert 
reeds met procédés voor de win
ning van gas en vloeibare brand
stof uit kolen en dit zal de vraag 
waarschijnlijk nog vergroten. De 
industriële toepassing zal onge
twijfeld nog een paar jaar op zich 
laten wachten. Deze week nog 
raakte bekend dat een [)uits-Bel-
gisch projekt tot vergassing van 
kolen In Wallonië wordt opgezet. 
De EEG komt financieel tussen
beide. 

• Italiaanse vissers hetobeh 
zich tot voor kort straffeloos uit
geleefd op de vangst van dolfij
nen, die nu bijna zijn uitgestorven 
in de Middellandse Zee. En dat 
terwijl Italië twee Internationale 
konventies voor het behoud van 
deze diersoort heeft onderte
kend... 

* Hulst wordt In kerst- en nieuw
jaartijd binnengehaald om de 
leefkamers een feestelijk tintje te 
geven. Vooral de vrouwelijke tak
ken met de rode bessen zijn zeer 
decoratief. De twist die in de win
kels te koop ligt Is gekweekte 
hulst maar Is ook in het wild te 
vinden In houtkanten en in bos
sen. Zijn trage groei maakt hem 
zo duur. Wilde hulst wordt van 
jaar tot jaar moeilijker om vinden. 
Mensen plunderen de wilde hulst 
vaak zo gewetenloos dat de-
plant dermate gekwetst en toe
getakeld wordt dat hij het nauwe
lijks overleeft en misvormd 
wordt Hulst is nog op heelwat 
plaatsen In Vlaanderen te vinden, 
laat er ons zeer zuinig mee om-
spruigen zodat de plant kan over
leven. Hulst is een deelte van ons 
natuurpatrimonium dat be
schermd moet worden! 

* Met je afgelaten motorolie 
kan je steeds terecht In een van 
de vele GB-autocenters. De 
daar verzamelde olie wordt er 
opgehaald en naar een verwer
kingsfirma gebracht voor recy
cling. 

* Aktle Kringloop stelt gratis 
een diamontage met een op 
band opgenomen begeleidende 
tekst ter beschikking van ge
meentebesturen en aktlegroe-
pen. De diamontage duurt 22 mi
nuten en is een inleiding In de af-
valproblematlek en de mogelijk
heden van rekuperatie en terug
winning. Op aanvraag wordt de 
diamontage begeleid door de ge
westelijke promotor van de be
trokken provincie. 
Indien gewenst is ook tentoon
stellingsmateriaal (kaarten, 
voorwerpen uit teruggewonnen 
materiaal, brochures en stickers) 
beschikt)aar. Belangstellenden 
richten zich tot Paul Verdickt Ak
tle Kringloop, BRT-omroepcen-
trum, 1040 Brussel. Tel. 02-
737.51.74 

* De Limburgse krant «Het Be
lang van Limburg» verkoopt 
wenskaarten door Limburgse 
kinderen getekend. De op
brengst van deze aktle gaat naar 

de Stichting Limburgs Land
schap vzw, opgericht voor het 
behoud van het groen In deze 
provincie. Een omslag (5 kaarten) 
kost 50 f r. en kan besteM worden 
bij NV Concentre, Herkeorode-
Sng^lO, 3500 Hasselt 

* De tweede uitgave van de Bio-
tuinkalender van Rik Dedapper 
is uit Het sukses van de kalender 
79 zette Rik aan dapper door te 
werken. De kalender bevat een 
hele boel gegevens die voor de 
bio-tulnder onmisbaar zijn. Aan
duidingen van de dagen waarop 
wel en niet mag geplant en ge
zaaid worden, de te verwachten 
oogsttijd, ruimte voor eigen aan-
duidir>gen en bévlhdingen. Rik 
Dedapper is een naam met klank 
in de wereld van de ekologische 
land- en tuinbouw. Het tijdschrift 
van VELT publiceert regelmatig 
bijdragen van hem of naar hem. 
Wij komen later nog terug op de 
pubHkaties i.v.m. biologisch telen. 
Maar Rik Dedapper is ook een 
trouw en aktlef VU-militant en dit 
reeds jaren lang! 
De bio-tuinkalender '80 kan bij 
hem t>esteld worden: Rik Dedap
per, Rozendaal 58, 2440 Geel, 
014-58.91.72 (rek 230-0005739-
36) en kost 50 fr. 

* Openbare of privé<liensten 
die kollektieve ophalingen van 
glas willen organizeren kunnen 
zich ook richten tot de firma J. 
Daenekindt-Vanhuyse, Rekupe-
ratleprodukten. Steenstraat 1, 
8710 Kortrijk-Heule. Tel. 056-
35.21.69. Deze firma doet aan re
kuperatie van glasafval onder al 
zijn vormen. 

* In het Amerikaanse Lincoln 
heeft de firma Good Year een 
nieuwe metode ontwikkeld orn 
afgeschraapte rubber te recycle
ren. De gepatenteerde werkwij
ze maakt get>ruik van een oven 
met micro-golven om rubberaf-
val te devulkanizeren door het af
breken van zijn chemische struk-
tuur. Daarna wordt het materiaal 
omgevormd tot vellen nieuw rub
ber, klaar voor hergebruik. Het 
terugwinningsproces verloopt zo 
vlug dat rubberafval dezelfde 
dag kan versneden worden, ge-
devulkanizeerd en omgevormd 
tot een nieuw produkt Het ge
bruik van dergelijke kompakte 
ovens maakt terugwinning moge
lijk in kleinere bedrijven. Informa
tie: Good Year, News bureau, 
Akron, VSA 44316. • 
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Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft zich 
een merkwaardig 
verschijnsel voorgedaan in 
de Belgische politieke 
geschiedschrijving. 
Bewust en onbewust 
hebben historici en politici 
alle rechtse en autoritaire 
stromingen netjes uit de 
tussenoorlogse 
geschiedenis van de 
traditionele partijen 
weggeduwd. Men heeft 
met grote ijver de rechtse 
zondebokken aangewezen 
bij het VNV (en het 
Vlaams-nationalisme in het 
algemeen) en bij Rex. Voor 
het Vlaams-nationalisme 
was dat op z'n minst een 
vertekend beeld, ondanks 
de onloochenbaar 
autoritaire koers van het 
VNV. 

Maar de omgekeerde 
vertekening is vooral erg 
als het om de traditionele 
partijen gaat, in het 
biezonder om het politiek-
katolieke milieu. 
In dat laatste hebben een 
aantal leidende kringen 
van toen zich entoesiast in 
de armen van rechts-

autoritaire bewegingen 
gestort. Een van de 
belangrijkste was die van 
Action Frangaise van 
Maurras. 
Dr Eric Defoort schreef 
een opmerkelijk en 
verhelderend boek over de 
invloed van Maurras op 
het Franstalige katolieke 
milieu in dit land na de 
Eerste Wereldoorlog. 
In dit lijvige maar tevens 
vlot leesbare boek 
verneemt de lezer 
achtereenvolgens via 
welke kanalen de Action-
Frangaise-ideeen bij ons 
doordrongen en in welke 
milieu's ze een 
voedingsbodem konden 
vinden vóór de Eerste 
Wereldoorlog, hoe ze 
tijdens de oorlog een 
relatieve doorbraak 
kenden, hoe Maurras en 
de A F tot 1926 het 
uithangbord waren van het 
reaktionaire Franstalige 
katolieke België, welke 
verwikkelingen bij ons aan 
de kerkelijke veroordeling 
voorafgingen en tenslotte 
wat het resultaat was van 
de kerkelijke veroordeling. 

Toen frankofoon België 

zich met 

Franse steun tegen 

Vlaanderen verzette 

De Action Franqaise 
en Maurras 

Rond de eeuwwende ontstond in Frankrijk een nieuwe politieke beweging onder de naam Act ion 
Fran^aise Charles Maurras (1868-1952), de grote teoreticus van de beweging, had op originele 
wijze een syntese uitgewerkt van traditionalisme en staatsnationalisme, van de decentralizatieten-
dens, van anti-liberale en anti-demokratische stromingen, van positivisme en monarchisme 
De AF werd spoedig de speerpunt van een chauvinistisch, agressief en revanchistisch (met het 
oog op herovering van Eizas-Lotharingen, dat Frankrijk in 1870 verloor) Frans staatsnationalisme 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de AF ondanks haar aantrekkingskracht op intellektuelen en 
geestelijken nog een van de vele vormen van Frans nationalisme Maar de oorlog en de vele «cam-
pagpes' (tegen Duitsers en joden) van haar gelijknamige krant, zou de /^F-beweging een overwin
ningsaureool schenken 
Na de oorlog herkent een massa anti-parlementairen, monarchisten en andere dwepers met de tijd 
van voor de Franse Revolutie zich in de AF De sympatie is biezonder groot in katolieke kringen 
Tal van Franse bisschoppen sympatizeren openlijk met de beweging die zij loven als de kampioe
ne van de bedreigde katolieke kerk in Frankrijk, en ze voelen meer voor de sociaal-konservatieve 
ingesteldheid van de AF als voor eender welke sociale ontvoogdingsbeweging 
Tot Rome, in 1926, de AF veroordeelt Zonder de openlijke steun van de katolieken kon de bewe
ging nu alleen nog vegeteren Na de Tweede Wereldoorlog zou ze het genadeschot krijgen, net als 
trouwens de Vichyregering die de AF steunde 

De Franse Action Franfaise-ideoloog Charles Maurras (1868-1952) in zijn werkkamer 

D e ame beige 
voor Maurras 

Het zit aanvankelijk met zo gunstig 
voor de AF in België althans niet 
voor 1914 Het land heeft een ko
ning die aardig wat in de melk te 
brokken heeft zodat schreeuw/en 
om macht voor de monarchie, of 
om meer macht voor de monar
chie hier weinig zin heeft De kato
lieke partij heeft het sedert 1884 
onafgebroken alleen voor het zeg
gen terwijl Frankrijk zijn kerk en 
staat-konflikt verwerkt België is 
neutraal zodat zich hier nagenoeg 
geen kat voor buitenlandse poli
tiek interesseert En er is ook nog 
geen algemeen enkelvoudig stem
recht zoals in Frankrijk 
Toch zijn er al kanalen waarlangs 
de AF-\deeen van Maurras hier 
een voedingsbodem vinden een 
literair anti-romantisme (gericht op 
FranknjkD verzet tegen het Iberaal 
katolicisme verheerlijking van het 
kloeke schild van de Franse kerk 
dat men in de AFz\et En er is ook 
kritiek op de demokratie God be
hoede ons voor het systeem een 
man een stem, zoals in Frankrijk, 
zucht de leiding van de katolieke 
partij die nog met beseft dat de po
litieke demokratizenng onafwend
baar IS 

En er zijn ook de Belgische natio
nalisten Uit allerlei scherven ge
schiedenis van de Zuidelijke Ne
derlanden heeft men de «ame 
belge»-teone aaneen gelijmd De 
vader van dit hersenspinsel is de 
Brusselse advokaat Edmond Pi-
cai d Zijn jonge stagiair, Leon Hen-
nebicq zal zich ontpoppen als de 
vaandeldrager van het Belgische 
staatsnationalisme En de «ame 
beige» wordt te zogen gelegd aan 
de «ame latine» van Maurras 

Die verfoeili jke 
Vlaamse beweging! 

Als er iets is wat de «ame belge»-
teorie volstrekt belachelijk maakt 
dan IS het wel de langzame be
wustwording van het Vlaamse 
volk 

Leon Hennebicq beschikt sedert 
1900 over het invloedrjke halfwe-

kelijkse «Journal des Tribunaux» 
Hierin kan hij naar hartelust zijn 
Belgicistische, door Maurras be
vruchte eieren uitbroeden Zoals 
de AF in Frankrijk zijn «barbares 
interieurs» (protestanten ingewe
ken Duitsers joden vrijmetselaars 
en meteques) schandvlekt zo 
hebben Hennebicq en zijn vrien
den Belgies binnenlandse barba
ren» ontdekt in de Vlaamse bewe
ging en de dreigende parlementai
re demokratie 

De onschuldigste eerste taalwet-
jes brengen de «ame beige» en de 
«etat beige» in gevaar Ze vinden 
het heel erg dat straks in de magis
tratuur «des produits de second 
choix» benoemd zullen worden En> 
met die tweederangsprodukten 
zijn heden bedoeld die ook Neder
lands kennen 

Je merkt meteen hoe fel het deze 
patriotten te doen is om het be
houd van de frankofone pnvileges 

Belgien muss 
grosser werden 

Deze vooroorlogse Belgicisten lie
ten op het vlak van de buitenland
se politiek geluiden horen die tij
dens de oorlog sterk zullen aan
zwellen Volgens hen is België ont
mand door zijn neutraliteitsstatuut 
in hun ogen moet het land aan ex
pansie kunnen doen Het Groot
hertogdom Luxemburg krijgt van 
hen de titel opgespeld «Alsace-
Lorraine beige» De Brusselse fran
kofone blikken boren oók door de 
Ardennen en ontdekken het kan
ton Malmedy dat bij België moet 

En het gaat verder Ze willen ook 
Nederlands Limburg meepakken 
Eenmaal zover is het voor hen 
geen probleem om ook nog een 
hap te doen naar Zeeuws-Vlaan-
deren Als de oorlog begonnen is 
zullen ze hun honger nog aan
scherpen 

Eeuwige haat 

De Belgische staatsnationalisten 
zijn effenaf gelukkig met de oor
log In hun ogen kan er nu met ge
noeg bloed vergoten worden 
Zonder tegenstand kunnen ze nu 
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het neutraliteitsbeginsel doen ver
geten Hun ideeengoed en aan 
hang komen nu in een stroom
versnelling terecht 

Fernand Neuray leidt «Le Vingtie-
me Siècle» in Frankrijk met Frans 
geld, en hij maakt de krant geheel 
los van de katolieke partij Om het 
puur Belgicistisch karakter nog te 
benadrukken en de vroegere bin
dingen te doen vergeten maakt 
deze beruchte Vlamingenvreter er 
in 1918 «La Nation Beige» van 

Neuray en zijn vnenden (onder 
wie priester Norbert Wallez) rich
ten hun geschut gevoed met 
Maurrassiaanse munitie in diverse 
richtingen De vooroorlogse anne-
xatieplannen worden g e h a n d ^ 
haafd en uitgebreid tot het Rijn
land i Om hun argumenten goed 
op scherp te zetten prediken ze 
een eeuwige haat tegen de Duit
sers nu later en altijd (De Belgen 
moeten «traiter les Allemands, 
tous les Allemands comme leur 
eternel comme leur unique enne-
mi», p 100) 

De anti-Duitse haat wordt even
wel geëvenaard door hun haat te
gen de Vlaamse Beweging, vooral 
tegen de Vlaams-nationalisten, 
maar ook tegen de Vlaamse Be
weging in het algemeen Dit zijn de 
«barbares interieurs» bij uitstek 
van de Belgische francofone 
Maurrasaanhangers Het Aktivis-
me de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit in 1916 maar 
ook de Frontbeweging en de 
meest schuchtere Vlaamse eisen 
brengen Fernand Neuray en zijn 
medewerkers tot razernij 

O n t g o o c h e l i n g e n 

Na de oorlog beschikken de rabia
te Belgtcisten over een krant, «La 
Nation Beige» en enkele periodie
ke organen, zoals het maandblad 
«Bulletin du Comité de Politique 
Nationale» later opgevolgd door 
het weekblad «La Politique», ver
volgens door «L'Action Nationale» 
Beide laatste zijn initiatieven van 
Pierre Notl^omb, die het bij de ver
kiezingen van 1919 ook waagt met 
een Belgische nationalistische par
tij die maar 2 zetels haalt en spoe
dig van de politieke kaart geblazen 
wordt 
Pierre Nothomb probeert de 
ideeën voor een groter België 
door drukking op de andere par
tijen sukses te doen vinden Maar 
het Vredesverdrag van Versailles 
levert, tot grote ontgoocheling van 
de Belgische annexionisten, alleen 
maar Eupen-Malmedy op Bij de 
goedkeunng in de Kamer zou een 
kennelijk ontgoochelde Charles 
Woeste, grote man uit de katolie-
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Van den Hout, via de ' Grandes 
Conferences Catholiques gang

waker van Maurras 

Op de duur werd Maurras een 
punt van verdeeldheid m de 
Franstalige partijkatolieke krin
gen Fernand Passelecq en de 
'Libre Belgique» waarschuwen 

en wijzen af. 

ke partij en bitter vervolger van de 
Daensisten, uitroepen «Je salue 
les arbresi» 
Pierre Nothomb gaat nu zijn blik
ken richten naar Italië, waar Mus
solini voor hem meer opwindende 
perspektieven opent Hij zou er 
ook nog even van dromen het Bel
gische regime omver te werpen, 
tot hij een veilige thuishaven zou 
vinden in de katolieke partij 

Tegen de d e m o k r a t i e 

Er waren nog andere terreinen 
waarop de Maurrasaanhangers 
zich met onbetuigd lieten 

Al voor de oorlog hadden de kon-
servatieve katolieke politici wat in
gelegd tegen het algemeen enkel
voudig stemrecht Emile Ponthot 
had het in 1907 in de Leuvense 
«Revue Sociale Catholique», spre
kend over het algemeen enkelvou
dig stemrecht, over een «egalite 
brutale et sotte» en «une erreur 
monstrueuse» 

Maar na de oorlog is het probleem 
van het principe «een man, een 
stem» onontwijkbaar geworden 
Dat zien zelfs de ladende knngen 
m de katdieke partij in, zij het met 
spijt 

Met de verkiezingen van 1919, 
voor het eerst volgens het pnnci-
pe «eén man, een stem», ziet de 
politieke kaart er inderdaad an
ders uit Gedaan met de absolute 
meerderheid van de katolieke par
tij De socialisten zetten versterkt 
op en nemen zelfs deel aan ver
schillende regeringen Het 
Vlaams-nationalisme doet zijn in
trede in het parlement, en wordt 
een met meer weg te cijferen poli
tieke faktor De Gentse universi
teit is weliswaar weer in het Frans 
geopend, maar de Vlaams-natio-
nale aktie voor volledige verneder
landsing verontrust de Belgische 
frankofone wereld Hun pnvileges 
hjken te wankelen En de schuld 
ligt bij de demokratie en het 
Vlaams-nationalisme De voeding-' 

bodem is nog nooit zo gunstig 
geweest voor de AF 
De Maurrassiaanse ideeën vinden 
nu talrijke spreekbuizen 
Er IS het Leuvense literaire blad 
«La Jeunesse Nouvelle» (1919-
1922) Daaruit groeit het uitslui
tend politiek gerichte «Pour l'Auto-
rite» De Leuvense frankofone stu
denten en oud-studenten krijgen 
steun in hun anti-demokratische 
en anti-Vlaamse akties van lieden 
die naar namen luisteren als Hu-
bert Pierlot, Paul Struye, Paul Van 
Zeeland, Jean Duvieusart, Etienne 
de la Vallee Poussin 
Een gelijkaardig initiatief is de «Re
vue Latine» En op de intekenlijs
ten voor de financiële mobilizatie 
van het blad, prijkt de naam van 
kardinaal Mercier bovenaan 
Ook in de overkoepelende «Fede
ration Beige des Etudiants Catoli-
ques» heeft de autoritaire en anti-
Vlaamse stroming de bovenhand 
in de periode 1919-1926 
Biezonder invloedrijk was «La Re
vue Catholique des Idees et des 
Faits» (1921-1940), een weekblad 
dat ook alweer op de morele en fi
nanciële steun van kardinaal Mer
cier kon rekenen Het blad stond 
onder de leiding van de priester 
Rene Gabnei Van den Hout In zijn 
ogen moesten alle katolieken 
strijdbaar en eensgezind naar bui
ten treden, ook op politiek gebied 
Sociaal-ekonomische en taal- of 
volkerenkwesties waren voor 
hem bijzaken Maar intussen laat 
hij anti-demokraten. Vlamingen
vreters en bewonderaars van het 
Italiaanse fascisme en vooraan
staande Franse /4F-aanhangers 
zoveel als het maar kan aan het 
woord 

Een nevenaktiviteit van abbe Van 
den Hout bestaat in het organize-
ren van de «Grandes Conferen
ces Catholiques» waarmee hij in 
de winter van 1921-22 startte in 
Brussel Het wordt een pompeus 
kultureel-mondain gebeuren, met 
Franse generaals, bisschoppen, 
letterkundigen en staatslieden als 
gastsprekers De aanhangers van 

1^ iVlf"'^ 
N E U R A Y 

De Vlamingenvreter F Neuray 
van 'La Nation Beige», op de 

voorpagina van Pallieter, 

Maurras ontbreken nooit op het 
appel Van den Hout ziet zijn 
grootste zet gerealizeerd als hij in 
1922 Maurras zelf te Brussel kan 
krijgen 

Kard inaa l M e r c i e r 

BIJ de veroordeling van de AF 
door Rome hebben een aantal 
Franstalige katolieken uit België 
a h w de rol van agent gespeeld 
Het hele verhaal dat de auteur 
hieromtrent omstandig uit de doe
ken doet, heeft veel weg van een 
triller We kunnen er met blijven bij 
stilstaan Belangrijk is de konklu-
sie Het besluit van Rome had 
mets te maken met de twisten 
rond de AF die in de Belgische 
Franstalige kringen intussen opge
rezen waren Rome heeft gewoon
weg het herstel van de diplomatie
ke betrekkingen tussen de Franse 
Republiek en de H Stoel geruild 
voor het toebrengen van de dood
steek aan de AF 
Kardinaal Mercier, berucht in de 
geschiedenis van het Vlaams-nati
onalisme, omwille van zijn werke
lijk ziekelijke afschuw van de 
Vlaamse Beweging, heeft nooit 
een besluit genomen in de zaak 
van de AF 
Pro en anti hadden het raden naar 
zijn houding, ook na zijn dood Wel 
staat het vast dat hiJ Maurras in 
1922 in audiëntie ontving Het 
bleef een geheim wat hij de AF-
man precies toefluisterde Mer-
ciers houding bleef dubbelzinnig 
Pro en anti konden zich allebei be
roepen op vage formulenngen in 
Merciers herderlijke brieven Ter
loops de kardinaal was heel wat 
duidelijker als hij het had over de 
Vlaamse Beweging en het Vlaams 
nationalisme' 
BIJ de dood van Mercier gingen de 
nagedachtenissen twee richtingen 
uit Priester Schyrgers loofde in 
Mercier de kerkvorst die het land 
behoed had voor meer sociale 
vooruitgang! Pater Rutten prees 
de kardinaal die achter de kristelij-
ke arbeidersbeweging stond' 

W e i n i g k ieskeur ig 

Wat IS er na de pauselijke veroor
deling van de AF terechtgekomen 
van de Belgische aanhangers Ze 
hebben zich grotendeels onmid
dellijk onderworpen De leidende 
figuren onder deze Franstalige 
anti-demokraten hoefden met lang 
in de woestijn te dolen De mees
ten onder hen zijn in de katolieke 
partij en later in de CVP-PSC te
rechtgekomen Ik noteerde bij de 
lektuur de namen van Paul Struye, 
Etienne de la Vallee Poussin, Pauh 
Van Zeeland, Hubert Pierlot, Jean 
Duvieusart, Charles du Bus de 
Warnaffe, Paul-Maunce Orban ert 
Pierre Nothomb, om maar bij d e ' 
belangrijksten te blijven Deze laat
ste, vader van de huidige kamer
voorzitter, noemde Mussohm «un 
soldat de la chretiente» 
De probleemloze wijze waarop al 
deze anti-demokratische krachten 
een thuishaven konden vinden in 
de katolieke partij, later de CVP-
PSC, bewijst nog maar eens hoe 
weinig kieskeung men was Het 
absorptievermogen van deze par
tij IS trouwens nog altijd zeer 
groot 

Het werk van Defoort is meer als 
een ideeengeschiedenis. Het ver
schaft dieper inzicht in een stuk 
mentaliteit van het Belgisch es-
tabiisment van het eerste kwart 
van deze eeuw, alsook in de kul-
turele en politieke geschiedenis 
van dit land Het laat tevens toe 
de afstand te meten die het Bel
gische staatsnationalisme 
scheidt van het Vlaamse volks-
nationalisme Het boek heeft ook 
de niet geringe verdienste de 
zorgvuldig gekoesterde myte te 
ontmaskeren als zouden tussen 
de twee wereldoorlogen de gren
zen tussen demokraten en anti-
demokraten samenvallen met 
partijgrenzen. 

Enk Vandewalle 

— Dr E Defoort, Charles Maurras en 
de Action Frangaise in België, 430 
biz., uitg B Gottmer, Nijmegen en 
Orion, Brugge, 1979 
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Dat deze week alles In het teken staat van het oude en het nieu
we jaar, de afsluiting van een oud en het begin van een nieuw 
decennium, Is voor de hand liggend. De TV- en radio-program-
i-na's zitten dan ook vol met amusementsprogramma's en aller
lei overzichten van de gebeurtenissen uit het voorbije jaar en 
decennium. Wij wensen uw aandacht te vestigen op de oude
jaarsconference van de Nederlandse conferencier Wim Kan 
Chet woord cabaretier zou hier misplaatst zijn). Wie enigszins 
op de hoogte is van de Nederlandse politiek en van al wat reilt 
en zeilt binnen en buiten de Nederlandse grenzen zal zeker ge
nieten van de spraakwaterval en scherpe taal van deze uitzon
derlijke Nederlander. Dat nu al meer dan tweehonderdduizend 
voorintekeningen voor de langspeelplaat van de conférence 
genoteerd werden, zegt genoeg, dachten wij. 

De grabbelton 
^m Vrijdag — De BRT prezenteert That's entertainment, 1e 
^ 1 deel van een Amerikaanse montagefilm over de filmmusi-
^ / cal van 1929 tot 1958. Een viersterrenproduktie. Het erop-

volgende programma is minder luchtig, daarom niet min
der aantrekkelijk: De vijfde windstreek, een portret van de he
dendaagse Vlaamse auteur Bernard Kemp. 

« Zaterdag — De gevechtssporten raken steeds meer in
geburgerd. BRT vt/ijdt Vrijeti jdstema's aan dat onder
werp. Gullivers Reizen (Ned. 1), een getekende versie 
van het populaire boek van Jonathan Swift, zal zeker in 

de smaak van de kinderen vallen. Hierna, in Pop Shop zit de Ame
rikaanse groep «The Cars», die «aangepaste punk» brengt en op 
dit moment twee monsterhits heeft In Amerika, KRO's (Ned. 1) po
pulair-wetenschappelijk magazine Daar vraag je me wat gaat 
over «Wat is tijd?» De Alles Is Anders Show, een praatshow van 
André van den Heuvel, wordt een terugblik op de ontwikkelingen 
en hoogte- (of diepte)punten van radio en TV in de jaren 1970. 

Zondag — Het soms nijdige gesprek tussen De Wleler-
^ k goden Eddy Merckx, Rik Van Looy en Rik Van Steenber-
^ ^ gen wordt heruitgezonden (BRT). Het is een uniek doku-
^ ^ ment over de evolutie van de wielersport in de laatste ja

ren. Voor de operette-liefhebbers: een eigen produktie van de Ko
ninklijke Opera van Gent: De Vledermuls, van Johann Strauss. 
Spreuken (Ned. 1) is een muzikale bewerking van de belangrijk
ste spreuken uit het gelijknamige bijbelboek. De teksten werden 
aangepast door een team van bekende Nederlandse auteurs. In 
Ontmoeting (Ned. I): een ontmoeting met Willem De Ridder, een 
kunstenmaker, o.a. bekend als oprichter van Hitweek, medewer
ker aan Aloha, en maker van roemruchte VPRO-radioprogram-
ma's. In Café Chantant (Ned. II) prezenteert de humoristische au
teur Dimitri Frenkel Frank in nostalgische sfeermuziek en ge
sprekken. 

^ — Maandag — De dag zit eivol met allerhande amuse-
^Êk mentsprogramma's. Voor elk wat wils. De BRT heeft 
^ ^ J weer een eigen reeks: Paradijsvogels, naar het blijspel 
^ ^ van Gaston Martens. En net vandaag, oudejaarsavond, 

wanneer talloze mensen geen zin hebben om TV te kijken, zendt 
de BRT de eerste aflevering uit. Te gek. Dus wie deze eerste afle
vering mist, zal het wel moeilijk hebben om de draad opnieuw op 
te kunnen nemen. Van programmering gesproken! Een show van 
Urbanus van Anus, een brok Vlaams natuurtalent, zit wel op zijn 
plaats deze avond. Weer eens moeten wij getuige zijn van een 
stuk idiotie en hypokrisie: Nieuwjaar op de BRT. Politieke, ideolo
gische en beroepsmatige vijanden wensen elkaar een gelukkig 
nieuwjaar. Ten aanschouwe van heel Vlaanderen... De BRT-avond 
wordt afgesloten met een uitgebreide en unieke show: American 
Bandstand's 25th Anniversary Special. Met live-optredens van 
talloze sterren als Chubby Checker, Chuck Berrv: 

« Dinsdag — Nieuwjaarke zoete... Wij sluiten ons aan bij al 
die andere mensen die nieuwjaarswensen in het rond 
gooien: Wij wensen u allen een voorspoedig nieuw jaar. 
— Onvermijdelijk vandaag: het jaarlijkse Nieuwjaarskon-

cert van de Oostenrijkse TV, op bijna alle zenders. BRT I zendt 
het 2e deel uit van That's Entertainment, de film over de muzikale 
film. Vanaf 1952. op Ned. 1: voor de balletliefhebbers Sacre du 
Printemps, balletversie van Igor Stravinsky's kompositie, uitge
voerd door het Tanztheater Wuppertal. Ned. II brengt een nieuwe 
aflevering van de Muppetshow. (jiast: de country- en westernzan
ger Roy Clark. En wie vorige week de muzikale film My fair Lady 
niet heeft gezien op BRT of wie hem opnieuw wil zien, kan terecht 
op Ned. II. 

^ g | Woensdag — Na de uitbundigheid en overvloed van de 
^Ê^ vorige dagen, vinden wij enige rust. BRT 1 toont de film 
^ J De Overloper, een gedramatizeerde dokumentaire rond 
^ * *^ de zaak Vlassov, een Russische generaal, die erin slaag

de Moskou te redden voor de oprukkende Duitsers maar later in 
Duitse handen viel en in samenwerking met de Duitsers het Russi
sche volk probeerde te redden van de Stalinistische terreur. BRT 
II brengt de filmversie (zw/w) van het blijspel van George Bernard 
Shaw Pygmalion, waarop de muzikale film My Fair Lady ge
bouwd is. (Met Leslie Howard, 1938). Op Ned. Il start de Ameri
kaanse prestigereeks From here to eternity, met Natalie Wood 
en Roy Thinnes, naar de geijknamige bestseller van James Jones 
en de film van Fred Zinneman (1953). 

^ ^ Donderdag — BRT 1: de eerste aflevering van de Britse 
^ k familiereeks The Mallens: over de belevenissen van een 
^ T j in de 19e eeuw levende landeigenaar, vader van vele 
^ ^ zoons, van wie de meeste onwettig. Op BRT II: De stem
men der kinderen van weleer, een poëtische film over de relatie 
moeder-kind, naar gedichten van Federico Garcia Lorca. Op Ned. 
I komt de door verscheidene zenders uitgezonden Amerikaanse 
TV-film Een oude liefde (Love among the ruins) over een schatrij
ke aktrice die op haar retoer is en als weduwe gezelschap zoekt 
bij jongere mannen. T.g.v. een rechtszaak, tegen haar aangespan
nen door één van haar jongere liefdes, komt zij opnieuw in kon-
takt met haar eerste liefde, een suksesvolle ad»"^kaat. 

I 
I 

BRT 1 
15.30 Het blauwe licht (jeugdfilm). 
— 18.00 De zoon van de Sahara 
CO. - 18.15 Klein, klein kleutertje. 
— 18.30 De warmte van mijn huis 
(open school). - 19.00 Dit leuke 
land. (magazine). — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 That's Entertainment (mu
sical). — 22.30 De vijfde wind
streek. — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen (O. 
— 20.40 Drieluik (Louis Van Dijk, 
Ramses Shaffy, Liesbeth LisÜ. — 
21.25 Dag aan dag (kulturele aktua-
liteit). 

NED. 1 
15.10 In het spoor van de sneeuw-
gans (dok). — 15.35 Mozes (teken
film). — 18.30 Sesamstraat (f). — 
18.59 Het zal je kind maar wezen 
(O. — 19.35 Op volle toeren (top 5). 
- 20.30 Derrick (O. - 21.37 
Nieuws. - 21.55TV-privé. - 23.00 
Humanistisch verbond. — 23.35 
Nieuws. 

I 
I 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Pommetje 
Horlepiep (O. - 19.25 Lassie (f). -
20.00 Nieuws. - 20.27 Zeskamp 
speciaal. — 21.30 Geheim kom-
mando (O. - 22.20 Hier en nu. -
23.00 Het laatste woord (slotmedi-
tatie). — 23.10 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. — 20.00 Quand la vie s'arré-
te (f). — 21.00 Poussière d'étoile 
(film). - 22.30 Martini-wodd. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le temps 
des cérises a Floreffe (volksmu
ziek). — 20.55 La bride sur le cou 
(show). — 21.45 Cousin cousine 
(film). — 23.15 Nieuws. 

RTB 2 ~ 
20.15 Goodbye India (reportage). 
— 21.10 L^ legende Irlandaise (f). 
- 22.00 Nieuws. — 22.15 Intenwal-
lonle. 

TF 1 
16.30 Le masque de fer (film). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Nina (to
neel). — 22.35 Jean Nohain (por-
treO. - 23.30 Nieuws. 

A 2 ~ 
20.00 Nieuws. - 20.35 Orient-Ex
press (f). — 21.35 Marguerite 
Yourcenar (portreO. - 22.50 
Nieuws. — 22.57 Les cheyennes 
(film). 

FR 3 ~ 
19.10 Nieuws. — 1920 Regionale 
programma's. — 19.55 Tintin (f). — 
20.00 Les petlts papiers de Noël. 
- 20.25 Les Shadoks (O. - 20.30 
Elton John in Rusland (reportage). 
— 21.30 Si Hollywood nous était 
conté (dok). — 22.25 Nieuws. 

ARP 
17.50 Nieuws. — 18.00 Nirgendwo 
is pönichen (O. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Der Letzte der feurigen Lieb-
haber (film). — 21.50 Plusminus. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Sportschau. — 23.25 Sonderde-
zernat K1 (O. - 00.30 Nieuws. 

ZPF ~ 
17.00 Nieuws. — 17.10 Tim Thaler 
(f), — 17.40 Die drehscheibe. — 
1820 Dick und doof (Laurel en 
Hardy). - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Auslandsjournal. — 20.15 Der Alte 
(O. - 21.15Telefoonkwis. - 22.00 
Heute-joumal. - 2220 Kultureel 
magazine. — 23.50 Nieuws. 

P 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Reporter 
des Teufels (dok). - 21.15 Jen-
seits von Schweden (TV-spel). 

Zaterdag 
29 DECEMBER 

BRT 
15.00 Schande over hem die 
kwaad denkt. (Film). — 17.00 Open 
school. — 18.00 Wattoo-wattoo. 
(F.) - 18.05 Disneyland. (F.) -
18.50 Oosterse gevechtssporten. 
(Dok.) - 19.45 Nieuws. - 20.10 
De Kollega's. (FJ - 20.45 Ter
loops. — 21.35 Van oud naar 
nieuw. (Overzicht). — 21.45 Sloa-
ne. (FJ - 22.35 Nieuws. 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Jan de mu
zikant. — 15.35 Brinkie. (FJ — 
15.50 De kleine pingoeïn. (F.) — 
16.05 Gullivers reizen. CTekenfilm). 
- 17.15 NCRVs pop-shop. -
18.55 Nieuws. - 18.59 De avontu
ren van Ivanhoe. (FJ — 19.25 Daar 
vraag je me wat (DokJ — 20.05 
De Willem Ruis Show. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 De alles is anders 
show. — 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Scooby 
doo. (Tekenfilm). - 1925 Ontvoe
ring. (FJ - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Maggie en haar van hiernaast (FJ 
— 20.52 De kaktusbloem. (Film). — 
22.35 Ajax in Ivoorkust (Voetbalre
portage). — 23.05 Achter het 
nieuws. — 23.35 Simon Carmiggelt 
leest voor. — 23.50 Nieuws. — 
23.55 Studio Sport. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Aventures 
des hommes. — 19:55 Aujourd'hui 
en bref. — 20.00 F comme Flint 
(Film). — 21.30 Ciné-sélection. — 
21.58 Les potins de la comète. — 
22.00 Le chant du Missouri. (Musi
cal). 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. (Natuurmagazine). 
— 20.25 Irma La Douce. (Film). — 
22.40 Anne-Marie Carrière. — 
23.15 Nieuws. 

ARP 1 
18.00 Nieuws. - 18.05 Die Sport
schau. — 19.00 Regionaal magazi
ne. — 19.22 Nirgendwo ist pöni
chen. (F.) — 20.00 Nieuws. — 
20.15 lm Welssen Róss'l. (Musical). 
- 22.00 Nieuws. - 22.20 Milva. 
(Chansons). - 23.05 Der Mann, 
der zu Welhnachten kam. (Film). — 
00.35 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19 30 Direkt. (Ma
gazine van jonge kijkers). — 20.15 
Ein Kapitel für Sich. aV-film). — 
22.10 Nieuws. — 2215 Das ausge-
fallene Sport-Studio. (Sport '79). -
23.30 Der Kommissar. (F.) - 00.30 
Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Linden-
bergs roek-revue auf den Stras-
sen. — 21.15 Sag nicht alle 
Schwarzen. (F.) 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Numero un 
special fin d'année. (Variété). — 
21.38 Les 400 coups de Virginie. 
(FJ — 22.25 Cinquante ans avec le 
journal «Life» (Reportage). 

— That's entertainment, amu
sante kompllatiefilm met 
sequenties uit bekende Holly-
woodmusicals. 
Vrijdag 28 december om 
20 u. 15 op BRT 1. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les dames 
de la cóte. (FJ - 22.10 Show Régi-
ne. — 23.15 Nieuws. 

FR. 3 
20.30 Le comte de Monte-Cristo. 
(FJ — 22.00 La chauve-sourls. (Bal-
leO. — 23.50 Nieuws. 

Zondag 
DECEMBER 

BRT 1 
9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Eucharistieviering 
vanuit Brussel (Kapellekerk). — 
11.00 Konfrontatie (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Voor kxjer en tuinder. 
— 15.00 Sesamstraat - 15.25 
Laurel en Hardy. — 15.50 Toerisme 
'79. — 16.30 Konfrontatie der wie-
Iergoden (herhaling). — 18.15 
Sportuitslagen. — 18.30 Wattoo-
Wattoo (fJ. - 18.35 Het huwelijk 
der schildpadden (dokJ. - 19.25 
Oscar, het konijn (kortfilm). — 
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end. — 20.30 De Vledermuls (ope
ra). — 22.30 Nieuws. 

NEP. 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Alleen op 
de wereld (tekenfilm). - 19.30 As-
sortlmento (ballet). - 19.50 Hier 
Parijs (Jan Brusse). - 20.00 Wie 
van de drie? — 20.30 De erfenis 
van Aphrodite (f). - 21.20 Goed 
volk (f). - 22.05 Wilhelmus Corne
lius de Ridder (portreO. - 22.45 
Nieuws. 

NEP. 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Café Chan
tant (show). — 16.15 Chariie's An
gels (f). - 17.05 Studio Sport. -
17.40 Sesamstraat. - 18.00 Het 
programma van het jaar (reporta
ge). — 20.30 Humanistisch ver
bond. - 20.35 Nieuws. - 20.40 
Hollands spoor. - 21.20 Op hun 
pik getrapt (Koot & Bie). - 22.10 
Zie de mannen vallen. — 23.05 
Nieuws. 

LUX. 
17,30 Prenez garde a la flotte (film). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Autos-
cople. — 20.00 L'Homme invisible 
(f). — 21.00 II faut vivre dangereu-
sement (triller) 

RTB 1 
12,00 Faire le point (debaü. — 
13.00 Nieuws - 13.05 Concertis-
simo — 14.00 La dame de Monso-
reau (f J — 15.00 Visa pour le mon
de (kwis). — 17.00 Het circus 
Busch, — 17,50 L'Homme qui valalt 
trols milliards (f) - 18.40 Tintin (f J 
— 19,00 Les enfants de l'année 
(dok) - 1929 Nieuws, - 20,00 

Johnny Hallyday (̂  iwJ. -
Bon an - mil an (potoourri), — 
Le Saint (f,), — 23 00 Nieuv 

ARP 1 
15.05 Die FórsterchnstI (ope 
- 16.45 Vater Seidl und -. 
Sohn CfJ. - 17,45 Laterna T« 
ca (dokJ. - 1830 Nleuv\ 
18.33 Die Sportschau. — 
Weltspiegel, — 2000 Nieuv 
20,15 Die Standarte (TV-filr 
22,20 Nieuws, - 2225 Pro 
'79 (jaaroverzicht) — 23,2 
Verlobten vom Tranensee 
film), - 0025 Nieuws. 

ZPF 
17.05 Nieuws. — 1710 Tagi 
- 1725 Wallenstein (TV-fili 
19.00Nieuws - ISlOBonm 
spektlven - 19,30 V fP-Sct 
- 2015 Udo, Wencke ur 
Blaue (musical). - 21.30 N 
- 21.35 Jaaroverzicht — 
Die Verurteilung (film). — 
Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Nieuws. - 2015Wir 
Contergan-KInder Creportac 
21.30 Die ewlge Eva (music 
23.00 Der Maler Michelang 
Caravagglo (portret) 

TF 1 
17.38 La vie Pansienne (m 
- 19.25 De panter-vac 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. -
Le Tracassin (film) — 22.1 
Oulchotte (ballet) — 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 L 
d'un Opéra (opera) — 22.0 
nal de Californie, - 23.05 I 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19,45 
Dom-Tom (overzeese gel 
— 20.00 Les petlts papi 
Noël. - 20.30 Aida (op< 
23.00 Nieuws. - 23 20 Au 
mon coBur (film). 

Maandag 
31 DECEMB 

BRT 

15.30 Duffy Moon en het kc 
bewustzijn, (film), — 16.15 F 
'79 (reportage), - 17.05 H 
— 17.35 Oudejaarsavond! 
— 19.00 Doe mee. — 
Nieuws. - 20.05 Dubbel 
— 20.55 De Paradijsvogi 
neel). — 21.45 Anni Ar 
show. — 22,55 Urbanus 
(show), - 23.55 Gelökkig 
jaar! — 00.05 American 
stand: 25 jaar (show), 

NEP. 1 
14.00 Het gebochelde paai 
kenfilmpje), — 1510 Kinde 
en olifanten (dokJ. — 15,3ï 
— 18,00 Nieuws voor ge 
stoorden, — 18,30 Sesams 
18 45 Kortweg (kunstin 
18,55 Nieuws, - 18.59 L 
Hardy (komische film). -
Love boat (f J - 20 tX) De 
Thunderbolt (film) - 22.1 
Kan (conférence) 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 
Snuggels (tekenfiirn). -
AVROs toppop - 20.00 
— 2027 Telebingo - spek 
ten spelen, - 21,30 Zo ge 
gedaan (film), - 2300 St( 
het IJS (schaatshow), -
Vuurwerk, 

LUX. 
16.30 Programma-overzi 
16.32 On se fait la valise 
(kluchtfilm). - 1820 C 
voor kinderen — 1830 L 
fort(speO, - 18 32 Wings 
world (pop), - 1900 Nie 
19 28 Le coffre-fort (spsl) 
Clowns, Acros et compai 
cus). - 19,56 Entre cl 
chats, - 20,00 Black Be 
kenfilms).-2100Lesbid 
folie (film). - 2230 M 
Transfer (show) — 23,3C 
Latin (revue) 
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ay (show). - 20.50 
Cpotpourn).-21.30 
- 23.00 Nieuws 

terchnstl (operette) 
r Seidl und semen 
.45 Laterna Teutoni-
18.30 Nieuws. — 

ortschau. - 1920 
- 20.00 Nieuws. — 
idarte (TV-film). — 
— 2225 Prognose 

icht) - 23.25 Die 
•n Tranensee (TV-
Nieuws. 

— 1710 Tagebuch. 
instem (TV-film). — 
- 1 9 1 0 Bonner per-
9.30 Vl.P.-Schaukel. 
, Wencke und der 
i). — 21.30 Nieuws, 
overzicht — 22.50 
ng (film). - 00.40 

— 2015 Wir waren 
der (reportage). — 
3e Eva (musical). — 
Ier Michelangelo da 
ortret) 

^arisienne (musical). 
8 panter-vagebond 
K) Nieuws. - • 20.35 
(film) - 22.15 Don 
ballet) - 22.45 

(. - 20.35 L'Opera 
ipera) - 22.05 Jour-
r\\e. - 23.05 Nieuws. 

3. — 19.45 Spécial 
verzeeae gebieden), 
s petits papiers de 
30 Aida (opera). — 
. — 23 20 Au fond de 
ilm). 

ndag 
)ECEMBER 

loon en het kosmisch 
lm). — 16.15 Pompeji 
ï). - 17.05 Heidi Cf J. 
iejaarsavondkoncert. 
oe mee. — 19.45 
0.05 Dubbel dobbel 

Paradijsvogels (to-
.45 Anni Anderson 
.55 Urbanus levend 
3.55 Gelukkig nieuw-
35 American Band-
r (showX' 

aocheide paardje (te-
- 15.10 Kinderen, tee 
dok.) - 15.35 Alfred 
uws voor gehoorge-
18.30 Sesamstraat — 
/eg (kjnstinfo). — 
3. - 18.59 Laurel & 
sche film). - 19.22 
). - 20 ID De Titfield 
(film) - 22.00 Wim 
mce) 

fs. - 18.59 Doctor 
ekenfilm). - 19.Ö5 
X)p. - 20.00 Nieuws, 
sbingo - spelen en la-
- 21.30 Zo gezegd, zo 
I. - 23 00 Sterren op 
laatshow). - 00.00 

ramma-overzicht. — 
fait la valise docteur 
- 1820 Chansons 
n. - 1830 Le coffre-
1 Ö.32 Wings over the 
- 19 00 Nieuws -

•re-fort (spsi). - 19.30 
OS et compagnie (cir-
1.56 Entre chiens et 
1.00 Black Beauty (te-
21.00 Les bidasses en 
- 2 2 3 0 Manhattan 

ow). — 23.30 Paradis 
) 

RTB 
19.29 Nieuws — 19.55 Chansons a 
la carte — 21.15 Le grand blonde 
avec une chaussure noire (film) — 
2245 Une soiree au Lido (show). 
— 23 45 Les douze coups du 
millenaire (film) — 0.30 Hooray for 
Hollywood (musicals/ 

ARD 1 
15 00 «Duits» Rusland (reportage). 
— 15.45 Daddy Langbein (musi
cal). - 17.50 Nieuws - 18 45 Tier 
und Mensch (dok.). — 19 15 Regio
naal magazine, - r 20.00 Nieuws — 
20.05 Nieuwjaarstoespraak van de 
Bondskanselier — 20.15 Am Lau-
fenden Band (spel). - 22.00 Da 
kommt was auf uns zu ' (oudejaars-
avondshow) — 0005 Das waren 
die 70er Jahre (reportage). 

ZDF 
14.25 Nieuws. — 14.30 Hochwür-
den Don Camillo (film). - 16.20 
Timm Thaler ( f ) . — 16.45 Nieuws. 
- 16.50 Wer ist Andy Seuffert? 
(reportage) — 17.35 Silvesterkon-
cert 1979 - 19.00 Nieuws. -
1910 Toespraak van de Bondskan
selier — 19.20 Silvester-Disco. — 
20.00 Das war der Wilde Westen 
(western). — 22 25 Komische ver
halen - 23.45 Jetzt geht die Party 
richting los (eindejaarsshow). 

ARD 3 
20.00 Nieuws. — 20 05 Toespraak 
van de Bondskanselier — 20.15 
Die Kunst der Koloratur. - 21.00 
Die Fledermaus (operette). 

F 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 Huckle
berry Finn (avonturenfilm). — 
15.00 Les visiteurs de Noël. — 
16.00 Special Sacha Guitry. — 
16.30 Le nouveau testament (film). 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Numero 
Un spécial fin d'année (variété). — 
21.30 Le magnifique (film). - 23.15 
La revue Casino de Paris (show). 
— 23.55 Nieuwjaarswensen van 
de Franse president — 0.00 Soiree 
dansante disco. 

A 2 
12.05 Passez done me voir: gast in 
de studio. — 20.00 Nieuws. — 
2035 Spécial Palmares (variété). 
— 22.05 L'Hotel du libre échange 
(tv-film). — 23.40 Spécial Palmares 
(variété). 

FR 3 

Dinsdag 
1 JANUARI 

BRT 1 

BRT 2 

18.05 Tribune libre. - 19.10 
Nieuws. — 19.20 Regionaal maga
zine. - 19.55 Tintin (f.). - 20.00 
Nieuwjaarstoespraak Giscard 
d'Estaing. — 20.05 Les petits pa
piers de Noél - 20.25 Les Sha-
doks (f.) — 20.30 La mégére appri-
voisée (film). - 22.30 Show Geor
ges Brassens. — 0,00 La reine du 
Colorado (musical). 

12.15 Nieuwjaarskoncert vanuit 
Wenen. - 13.30 Skiën. (Schans-
springen). — 15.30 Hallo hier ist 
Berlin. (Show). - 17.30 Wattoo-
wattoo. — 17.35 Sesamstraat — 
18.00 De blauwe vogel. (Sprook-
jesfilm). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
That's entertainment (Dok. film). — 
22.05 Jij of wij. (Kwis). - 22.30 
Nieuws. 

20.10 Kind en dier, een leerzaam 
verbond. (Dok.) - 20.40 De Kolle
ga's. (F.) — 21.15 De helse afdaling. 

NED. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 EO Kinder
krant — 19 30 Kennen en kunnen. 
(Kwis). - 20.35 Urk in Amerika. 
(Religieuze muziek) — 21.25 EO-
Aktief - 21.35 Nieuws - 21.55 
Panoramiek — 22.15 Le sacre du 
printemps. (Koreografie). — 23.00 
Nieuws 

NED. 2 

A 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Sinbad de 
zeeman. (F.) - 19.25 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws - 20.25 
My fair lady. (MusicaO - 23.14 
Nieuws 

LUX. 
16.30 Parade. (Cirkusfilm). - 18.00 
La couleur dans le monde animal. 
- 19.00 Nieuws - 19.30 Michel 
Fugain et compagnie. — 19.56 En
tre chiens et chats — 20.00 25 jaar 
Olympia (Show). - 21.00 Fanto-
mas CTV-film). 

RTB 1 
1 ?.15 Nieuwjaarskoncert vanuit 
Wenen. - 13.30 Skiën. - 15.30 La 
dame de Monsoreau. (F.) — 16.25 
Bugs Bunny; super star (Animatie
film) - 19.30 Nieuws. - 19.55 Un 
chapeau de paille d'ltalie. (Musical). 
- 2200 Gala de danse. 

RTB 2 
19.55 Show Pradez. (Show). -
21.30 That's Hollywood. (Dans en 
muziek). - 22.00 Nieuws. - 22.15 
Le monde du cinéma. 

ARD 1 
16.05 Einsteins universum. (Repor
tage). — 18.00 Freiwillig nach Sibi-
nen. (Reportage). - 18.30 Das 
grosse Abenteuer im Ballon. (Film). 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Gefun-
denes Fressen. (TV-spel). — 21.50 
Ludwig van Beethoven. (Symfonie 
nr. 4 in B groot, opus 60). — 22.25 
Virginia Woolf. (Dok.) 

ZDF 
18.15 Die Strassenkünstler von 
San Francisco. (Reportage). — 
19.00 Nieuws. — 19.10 Toespraak 
van Karl-Günther von Hase. — 
19.20 Ein kapitel für sich. (TV-film). 
- 21.30 Nieuws. - 21.35 Sidney 
Lumet: mord im Orient-Express. 
(Film). - 23.35 Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Berlin - dein 
Filmgesicht. (Fragmenten). — 
21.50 Die Lindsay Kemp Company. 
(Musical). — 23.20 Berliner Jazzta-
ge '79. 

TF 1 
17.40 La grande Lessive. (Film). — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Un jour, un enfant. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le coq de Bruyé-
re. (TV-film). - 22.05 Les fréres 
Jacques. (Show). - 22.56. L'enfan-
ce a vivre. (Prevert). — 23.25 
Nieuws. 

— D e g e t e m d e f e e k s , piktu-
raal opgevatte Shakespeare-
verfilming waarin de regisseur 
op dynamische wijze de sfeer 
van de Italiaanse vroeg-renais-
sance weergeeft 
Maandag 31 december om 
20 u. 30 op F 3. 

20.00 Nieuws. - 20.35 Vivre libre. 
(Film) - 23.30 Nieuws 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Dix pour vi
vre. (Unicef-film). — 19.55 Tintin. 
(F.) — 20.00 Les petits papiers de 
Noël. — 2030 Tarzan i'homme 
singe. (Film). — 22.30 Muziek van 
Chopin, Schumann, Bizet-Horo
witz. — 23.35 Nieuws. 

Woensdag 
JANUARI 

BRT 1 
16.00 Open school. - 16.30 Tip
top. - 1815 Wattoo-Wattoo (O. — 
18.20 Projekt Ufo (O. - 19.05 Os
car, het konijn (O - 19.20 Stand
punten. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Mork en Mindy (f) - 20.40 De 
overloper (TV-film). - 22.10 Fayat. 
«Op zoek naar vrede», (gesprek). 
— 23.00 Nieuws 

BRT 2 
20.15 Pygmalion (film). - 21.45 
Oscar Peterson Very special 
(show). 

NED. 1 
14.00 Berebios (tekenfilm). — 
18.30 Sesamstraat. - 18.45 Toe
ristische tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen. - 20.00 De 
pendelaar (tv-film). - 21.30 
Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 
22.25 Studio sport — 22.55 
Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Kouwe 
kunstjes (tv-spel). — 19.25 Ken
merk. - 20.00 Nieuws. - 20,27 
Socutera. — 20.32 (Countdown 
1979 (pop). - 21.10 Mooi Neder
land (dok). — 21.35 From here to 
eternity (f). — 22.25 Bangia Desh 
(reportage). — 23.05 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coff re-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 20.00 Hit-parade. - 21.00 
Libre comme le vent (western). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Attention a 
la couleur (TV-film over Brussel). 
— 21.10 Gala d'ouverture de I'ex-
position internationale TV et Radio 
1979. Hallo hier ist Berlin (show). 
— 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Plein soleil (film). - 22.00 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Zwischen 
Tod und Leben (tv-film). - 21.45 
Bilder aus der Wissenschaft (fiet
sen - robotten - kanker) 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Weisses 
Haus, Hintereingang (f). — 20.15 
ZDF-magazin. — 21.00 Heute-jour-
nal. - 21.20 Van der Valk (f). -
22.10 Sieh al an. - 22.15 De familie 
Duong uit Vietnam (reportage). — 
22.45 Es herrscht Rühe im Land. 
(TV-spel). — 00.25 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Enter
tainer (film). — 21.55 Toenadering 
tot mijn vader (reportage). — 22.40 
Berliner jazztage '79. 

FJ 
20.00 Nieuws. — 20.35 Josephine 
oü la comédie des ambitions (f). — 
22.10 La grosse caisse (film). — 
23.50 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws — 20.35 La pitie dan-
gereuse. aV-f i lm). - 22.20 Alain 
Decaux raconte. — 2315 Nieuws. 
— 23.35 Medidatie. 

F 3 
19.10 Nieuws - 19.20 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 ( iomme un torrent (film). 
— 22.15 Nieuws. 

Donderdag 
JANU.ARI 

BRT 1 
15.30 De kleine tovenaar en de 
slechte punten (jeugdfeuilleton). — 
18.05 Agenda (kruidennieuws). — 
18.30 Dick Turpin (f.). - 18.55 Os
car, het konijn (kortfilm). — 19.05 
Sporttribune. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Mallens (fJ. - 21.00 Pa
norama. — 21.50 De verovering 
van het westen Cf.). — 23.20 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Première. - 21.00 De boe
ren Cf J. — 21.50 De stemmen der 
kinderen van weleer Cpoëtische 
film). 

— W i n Kan 's o u d e j a a r s -
a v o n d k o n f é r e n c e , zoals, elk 
jaar dé gebeurtenis van tiet 
jaar op het Nederlandse 
scherm waar ook Zuidneder
landers niet vies van zijn! 
Maandag 31 december om 
22 u op NL 1. 

ARD 

17.50 Nieuws. - 18.00 Sendung 
und Echo. — 18.15 Eine Amerikani-
sche Familie (f.). — 19.15 Regionaal 
magazine. — 19.45 Hirsemann & 
Co. Cf). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Menschen und Strassen Creporta-
ge). — 21.15 Energiekrisen Cspel). 
— 22.00 Tamas Hacki en zijn en
semble Cvolksmuziek). - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Frauen ma-
chen Geschichte Creportage). — 
00.00 Nieuws. 

NED 1 
13.00 Nieuws. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Staaltje de lokomotief Cte-
kenfilm). - 19.05 Kerkbuurt. -
19.30 Lucy en Mr. Mooney CfJ. — 
19.55 Een oude liefde Ctv-film). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Het archief 
Cdok.). - 22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De tros top-
50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Me
neer Masure Cblijspel). — 22.10 Ak-
tua-TV. - 23.00 Soap Cf J. - 23.30 
Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. — 19.45 Entre 
chiens et chats. — 20.00 Operation 
trafics (f.). — 21.00 Rue sans issue 

RTB 1 
16.00 La cloche thibétaine (f.). — 
17.00 Pierre Fabien (f.). - 17.25 Pi
rates sous les mers (dok). - - 17.45 
Arpad le tzigane ( f ) . - 18.30 La 
fléche noire ( f ) . - 19.00 Point de 
mire. Het rendez-vous van Gérard 
Valet — 19.15 Antenne-soir: Na
men. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Au-
tant-savoir (de ambachten). — 
20.15 L'odyssée du Hindenburg 
(film). — 22.05 Le carrousel aux 
images. — 22.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Zwei Koen-
ner für Kenner; Shields & Yarnell 
(show). - 20.30 Reportage. -
21.00 Heute-journal. - 21.20 Ge-
rettet - und was dann? Cdok.) — 
22.05 Die Rosenkönigin 1979 - Die 
Rosenkönigin 1968 Cdok). - 00.15 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 2U.3b Operation 
survie au Pérou Creportage). — 
21 20 A la recherche de la dame 
aux Camélias Cdok.). - 22.13 Les 
chanteurs réalistes Cchansons). 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 C^ousin, 
cousine (film). — 22.05 Ballet Mau
rice Béjart. — 23.05 Nieuws. 

F 3 

RTB 2 

19.55 Euro-gala (show), - 21.25 
Jephte COratorium). - 22.05 
Nieuws 

19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
programma. - 20.00 Les jeux de 
20 heures Cspel). - 20.30 Les 
vieux de la vieille Cfilm). — 22.15 
Nieuws. 

PRECISIA 
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galerij 

• In het Jakob Smitsmuseum 
loopt van 15 december tot 2 ja
nuari de tentoonstelling van de 
kunstkring 't Getij. Opening za
terdag 15 december om 18 u. 
Sluis 155 A, dagelijks van 14 tot 
18 u. uitgezonderd maandag. 

• Het tweede salon van de 
Kempische Akwarellisten heeft 
plaats in de gemeentelijke ten
toonstellingszaal Oude Post 
(achter de kerk) van 22 decem
ber tot 2 januari, dagelijks van 
10 tot 12 en van 14 tot 18 u. 
Vooropening met ontvangst 
vrijdag 21 december om 20 u. 

• Kunstschilder Karel Ver-
schooten stelt tentoon in de ge
meentelijke tentoonstellings
zaal van Borgerhout, Turnhout-
se baan 92, van 22 december tot 
31 december. Hij is vooral schil
der van landschappen, bloe-
menstukken en de Schelde (hij 
is een geboren en getogen Ant
werpenaar, zeer plastisch werk 
met warm koloriet, tevens ook 
een zeer begaafd akwarellist) 
Vrij toegankelijk zaterdag en 
zondag van 10 tot 18 u. en op de 
weekdagen'van 14 tot 18 u. 

• Tot 12 januari as. stelt Ame-
dée Cortier tentoon in de galerij 
Declercq, Lippenslaan 159, te 
Knokke-Heist. Dageli|ks van 10 
tot 12 u en van 15 tot 19 u. Af
spraak tel. 050-60.2677 

• Zaterdag 22 december om 
20 u. wordt tn het St.-Teresiakol-
lege de 13de tentoonstelling 
van Kunstkring Perspektief ge
opend met werken van Magda 
Cosyns, Firmin De Vos, Achilles 
Cools, Max Van Dingenen en 
Jan Vernoeven Omlijsting Jos 
Van der Veken, woordkunste
naar. Tot 2 januari dagelijks van 
14 tot 19 u Nieuwjaarsdag ge
sloten. Veldstraat 11 te Kapelle-
op-den-Bos Zoals ieder jaar 
wordt een kunstwerk onder de 
bezoekers verloot. 

• In de lokalen van het archief 
en museum van het Vlaams Le
ven te Brussel aan de Nieuwe 
Graanmarkt te Brussel loopt 
momenteel een tentoonstelling 
«Vlaams sociaal-kultureel leven 
te Brussel, gisteren en van
daag* ingericht door het Ar
chief en Museum van het 
Vlaamse leven te Brussel. 

tl 

Een omnestie-geschenk 

De mens wikt" 
Er worden in Vlaanderen te weinig 
memoires geschreven door politici 
en andere mensen die historische 
gebeurtenissen hebben meege
maakt, schrijven we met Gaston 
Durnez. Dat is des te meer waar 
voor de Vlaamse beweging. Daar
om alleen al is het laatste boek van 
Edgard Delvo, «De mens wikt», zo 
belangrijk. Maar daarnaast zijn er 
nog voldoende andere redenen 
om dit boek ter hand te nemen. 
Delvo IS niet de eerste de beste 
Aktief in de Belgische Werklieden
partij (BWP) wordt hij al op 27-jari-
ge leeftijd sekretaris-generaal van 
de Centrale voor Arbeidersopvoe-
ding. 
In 1939, voorstander van een strik
te neutraliteit, ondertekent hij als 
enige socialist het manifest «Vre
de door neutraliteit» Na 1940 richt 
hij mee de eenheidsbeweging 
VNV op en wordt lid van de raad 
van leiding 
In 1942 wordt Delvo leider van de 
Unie van Hand- en Geestesarbei-
ders 
In 1944 maakt hij deel uit van de 
zogenaamde landsleiding-Vlaan-
deren. 
Een jaar later wordt hij door het 

krijgsgerecht ter dood veroor
deeld. Pas enkele jaren geleden 
kon hij uit ballingschap terug ke
ren. 
«De mens wikt» behandelt de ge
hele periode vanaf Delve's kinder
jaren in de rauwe Gentse arbei-
dersbuurten, tot het einde van de 
tweede wereldoorlog, begin van 
de ballingschap 
Het boek is, in tegenstelling tot zijn 
vorige werk «Sociale kollaboratie». 

geen diepgaand teoretisch ge
schrift, wel een vlot leesbaar men
selijk verhaal, van de hand van een 
van de tenoren van de voor- en 
onderoorlogse sociale en Vlaam
se beweging. 
Een suggestie voor een amnestie
geschenk misschien"? (fs) 

«De mens wikt-, Edgar Delvo (Nederlandse 
Boekhandel). Verkriigbaar bij de auteur, Ro-
zenlaan 40, Dilbeek, prk 000-0833933-24. 
Gebonden 510 fr., genaaid 450 fr. 

Koen # # 

ti 
Een tweede amnestiegeschenk is 
het boek «Koen» van André De 
Ké (bIj verschijnen in «WIJ» be
sproken). 
Hoofdpersonage van dit boek is 
Koen, een jongetje van 9 jaar 
Door een bepaalde «gebeurtenis» 
onder de bezetting, beleven Koen 
en zijn moeder, die eveneens een 
belangnjke rol speelt in het ver
haal, moeilijke bevrijdingsdagen 
1944. Uiteindelijk belanden Koen, 
zijn moeder en zusje op Vlooien-
veld, de armenwijk van de ge
meente. 

Daar vindt Koen de rust terug en 
kan opnieuw ravotten en dromen 
en hopen. 
Een opmerkelijk boek waarin de 
kinderpsyche van het jongetje ge-
respekteerd wordt. Een boeiend 
en ontroerend boek dat geen le
zer onverschillig laat! 
Voor een genaamtekend eksem-
plaar van het boek richt men zich 
tot de auteur André De Ké, Kar-
thuizenlaan 14 te 9810 Drongen 
(prk. 000-0880238-60), 190fr. 
— Koen, 160 biz., uilg. Snoeck-Ducaju te 
Gent, 150fr. 

Somville 
In het Brusselse Paleis voor Scho
ne Kunsten stelt momenteel de 
bekende kunstschilder Roger 
Somville tentoon. Het gaat feitelijk 
om een retrospektieve, die zowat 
dertig jaar artistieke bedrijvigheid 
omspant. Het is boeiend om aan 
de hand van het eerste en oudere 
werk tot vandaag de ontwikkeling 
van Somville na te gaan. 
Somville IS van meetaf een links 
geëngageerd kunstenaar ge
weest. Hij noemt zich zelf een so
ciaal realist, die echter in zijn werk 
met zo agressief is als hij voor
wendt De sterk uitgesproken «po
litieke» werken zijn trouwens artis
tiek gezien ook niet zijn beste. Op 
zijn grote formaten weet hij soms 
met een gedeelte van de opper
vlakte geen weg meer, wat zijn 
centraal gesteld «betoog» ver
zwakt. Althans pikturaal. Hij zegt 
ons als beeldend kunstenaar veel 
meer daar waar hij zich distan-
cieert van buiten en zich bezint op 
zijn onmiddellijke omgeving en op 
zichzelf, leder kunstenaar is min of 
meer narcistisch. Somville is dat in 
hoge mate en leeft zich in zijn talrij

ke zelfportretten als puur artiest 
veel meer uit, met een juiste ak-
sentlegging, die soms in de grote
re werken zoek is 
Nochtans kan men aan alle wer
ken van Somville — ook de minst 
geslaagde — geen tragiek ontzeg
gen, die vooral spreekt via de bijna 
verhakkelde koppen en figuren. 
De kleurenkeuze verhoogt nog dit 
tragisch kenmerk 
Roger Somville is een hard wer
ker, soms koortsachtig, wat dik
wijls tot het beste resultaat leidt. 
Somville houdt van het bewegend 
leven, soms verstild in de intimiteit 
van de vrouw of het gezin, waar 
deze pikturale geweldenaar tot 
rust komt. 
Hoe ongelijk soms ook, Somville is 
een markante verschijning in onze 
hedendaagse kunst met vooral 
een sterke aanwezigheid en per
soonlijkheid; eigenschappen die in 
de hiedendaagse kunstwereld 
maar dun gezaaid zijn. (Sw) 

Tot 18 lanuarl '80, dageliiks van 10 tot 18 u., 
uitgenomen 's maandags. Ingang Raven-
steinstraat 338, Brussel. 

(Bleke) Vlaamse wjelerkoningen 
De uitgeverij Lannoo schijnt er wel 
een traditie van te willen maken. 
Vorig jaar richtte zij zich tot de 
sportliefhebbers met het boek 
«Ons land op voetbalschoenen». 
In 1979 probeert zij het met de uit
gave van «De Vlaamse wielerko-
ningen». Een onderwerp waar nor
maal de ruimste belangstelling 
mag voor verwacht worden. 

Maar net als in het vorige boek 
over voetbal blijft de benadering 
ook nu weer erg oppervlakkig. 
Ook in dit (overigens dure) werk 
zijn de foto's beter dan de tekst. 
Joris Jacobs, die ook aan het voet-
balboek meewerkte, blijft natuur
lijk een voortreffelijk sportjourna
list maar het is wel duidelijk dat hij 
ook hier slechts een algemene be

geleidende kommentaar bij de 
beeldjes heeft willen of kunnen af
leveren. Zijn vingers glijden over al 
de toetsen (verschijnselen, proble
men, evoluties) maar nooit be
kruipt hem de lust één ervan echt 
in te drukken. Wat uiteraard erg 
jammer is voor de lezer die meer 
verhoopt dan praatjes bij plaatjes. 
Het boek bezit desondanks enige 
waarde; het bevat veel en meestal 
degelijk fotomateriaal. Ben Van-
doorne zocht ook deze keer weer 
foto's bijeen die bij de jonge lezer 
grote nieuwsgierigheid zullen wek
ken en die de oudere wielerlief-
hebbers met heimwee zullen ver
vullen 
— De Vlaamse wielerkoningen door Joris 
Jacobs en Ben Vandoorne. 176 bIz. met 250 
foto's — Paperback — 380 fr. Lannoo • 
Tielt/Amsterdam. 
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^ e #/Het weerlicht op de kimmen It 

De bekende journalist Jos Cels 
schreef aan de hand van de auten-
tieke dossiers een relaas over 
acht sensationele rechtszaken, die 
indertijd grote aandacht wekten 
en zelf aanleiding gaven tot publie
ke meningsverschillen Dat was 
o a het geval met de moordzaken 
van Beernem De openbare me
ning viel uiteen in twee clans, die 
voor en tegen de beschuldigden 
stelling namen en hun geschillen 
zelfs op straat uitvochten Daags 
na de uitspraak werden zelfs hon
derden eksemplaren van een 
Brugs weekblad dat op het ver
keerde paard had gewed, ver
scheurd en in de aanpalende stra
ten van de drukkerij over de weg 
en in de riool geworpen i «Het ge
trouwe Maldegem» van de familie 
De Lille (die Vlaamsgezind was) 
dat de volkse reflex had gevolgd 
zag zijn oplage gevoelig stijgen 

It Ik zweer 

de 

waarheid II 
De overige opgeroepen zaken zijn 
deze van Peltzer, die eventjes 
tweemaal ter dood werd veroor
deeld de zaak Jouniaux de zaak 
Phenix-Park, de zaak Van de 
Vorst (wraakmoord), de zaak 
Steendorp, de zaak Wijf els en de 
zaak De Laere 
Jos Cels maakte reeds naam met 
non-fiction-verhalen zoals «Ze wa
ren onschuldig», «Mijnheer Ar
seen en de Rechtvaardige Rech
ters» (over de diefstal van het pa
neel met de rechters uit het veel
luik «Het lam gods» van Van Eyck, 
een onopgehelderde zaak waar
over de auteur een indrukwekken
de hoeveelheid kennis heeft ver
zameld), «De zaak De Laere» en 
«Ik zat 31 jaar onschuldig in de ge
vangenis» 
Jos Cels IS een gezaghebbend ge-
rechtsjournalist, die in een sobere 
maar daarom met minder pregnan
te taal een levendig beeld oproept 
van de misdaad en van de justitie 
De verscheidenheid van de opge
roepen zaken verhoogt nog het 
boeiend karakter van deze ge
rechtelijke kroniek 
. I k zweer de waarheid te zeggen», NV Uit
geveri j Kluwer, Deurne 201 biz Prijs 295 fr 

D e dichtbundel «Het weer-
licht op de Kimmen» is een 
herdruk van een bundei uit 
1965. D e gedichten ervan zijn 
gebloemleesd uit bundels 
van 1931 tot 1961. De oudste 
gedichten zijn dus bijna 50 
jaar oud. Maar ze lijken hele
maal niet oud. Er zit een orga
nische groei in Achterberg's 
30 jaar dichten; er valt geen 
breuk in stijl of levenshou
ding te bekennen. Er zijn heel 
wat verschil lende vormen van 
gedichten te bespeuren, van 
sonnet tot modern, hoewel 
het eindrijm niet verdwijnt. 
Een zin als: «Ik ging een da
tum binnen die niet meer kon 
beginnen», bIz. 76, uit het ge
dicht «Kafka», is meteen veel
zeggend over de manier 
waarop de beelden de inhoud 
rijker maken. De dichter zegt 
het niet, het beeld zegt het 
voor hem. 

Het IS de tweede keer dat ik Ach
terberg lees De eerste keer was 
ik achttien jaar en jong genoeg om 
het geheim van de dood, zonder li
chamelijke pijn, poëtisch aan te 
voelen Daardoor kon ik toen — 
wellicht beter dan nu — geloven in 
Achterberg's weerkerend probe
ren om de hand tè reiken naar zijn 
geliefde over de dood heen Voor 
mensen die hebben leren houden 
van vele mensen, van kinderen, 
van dingen, is de dood op de eer
ste plaats pijnlijk Voor Achterberg 
niet hij noemt de dood een poort 
naar de andere wereld, vooral be
volkt door de vrouw die hij bemint 
en die er helemaal met griezelig of 
smartelijk uitziet Integendeel, het 
lijkt wel of de beminde, de dichter, 
die nu moet verder leven zonder 
haar, levend houdt en inspireert 
Achterberg vertelt met over vroe
ger, hij roept een beeld op dat hij 
samenstelt uit gegevens van vroe
ger, en hij wil het kost wat kost rij

men met de huidige werkelijkheid 
— of omgekeerd de kleine dingen 
die hij werkelijk ervaart roepen 
h e n zijn geliefde op» 
Paul Rodenko vertelt in een nabe
schouwing bij deze bloemlezing 
gemaakt door zijn weduwe drie 
jaar na zijn dood, hoe deze vrouw 
die geen dichter was deze gedich
ten bijna zien groeien en horen 
maken heeft Zij kende de momen
ten, ZIJ heeft gezien hoe gebeurte
nissen zijn gevoelswereld omgooi
den, om dan te verstillen in een ge
dicht Paul Rodenko zegt «De 
keuze van zijn vrouw is een nieu
we konfrontatie met de dichter» 

Het IS opmerkelijk hoe deze verza
meling hoofdzakelijk over een 
dode andere geliefde, objektief 
geworden is in de handen van 
deze vrouw De hang naar de 
dode geliefde is in feite het heim
wee naar de eeuwigheid gewor
den En het is meer dan een uit het 
kristendom geboren taal- en 
beeldgebruik Bij hem begint de 
eeuwigheid in de volgende straat 

Je zou bijna geneigd zijn te den
ken dat het de dood is die hem in
spireert De dood biedt hem inder
daad een ander perspektief, een 
dimensie die het dagelijkse leven 
er met steeds bij heeft, en die een 
dichter nodig heeft om met woor
den de werkelijkheid een andere 
kleur te geven, om waarheden te 
speuren achter simpele dingen die 
de vonk doen overslaan 
Maar wellicht is het ook omge
keerd doordat Achterberg dich
ter IS heeft hij deze kans uitgebuit 
en heeft zijn verdnet een blik ge
geven die verder meet dan de ein
digheid 

«Offer en overmacfit slaan in elk
ander om» bIz 109 Ook zo in 
«Verzoendag» bIz 123 staat « jij 
en ik de grenzen te overschrijden 
tot geen vezel blijft tussen wat is 
en wat erover schrijft» 
Soms gaat zijn verdriet zelfs over 
in vreugde bv in «Rekreatie» bIz 
145 het gedicht waar de bundel-ti
tel uitkomt waar hij in een roeke
loos gedicht met een overschot 
aan statige beelden, de nieuwe 
morgen vergelijkt met de schep
ping «met de zon gaat buiten 
aan» 

Zijn aanleunen bij de dood brengt 
ook een verzoening met het verle
den mee Uit «Flash-Back» bIz 
151 «Wat heeft de mens gewon
nen in zijn leven terugziend op het
geen hij achterliet goed of ver
keerd hij moet het overgeven' 
In zijn eigen leven wou Achter
berg banden leggen met het verle
den, met de dood die toekomst 
heeft Nu hij gestorven is legt hij 
nog steeds banden met de dich 
ters en de lezers van nu de ge
vlochten band waar tijd en eeu
wigheid elkaar omarmen en die de 
tijd zo onbelangnjk maakt Zoals in 
het gedicht -(Depersonalisatie» bIz 
158 «Er zit al speling tussen hier 

en nu •• ueve Kuijpers-Oevijver 

Het weerlicht op de kimmen Gerrit Achter
berg 167 bIz uitg Quendo te Amsterdam 
(heruitgave) 

In een vorig nummer wezen we 
reeds op de retrospektieve ten
toonstelling van het oeuvre van 
Rik Slabbinck naar aanleiding van 
zijn 65ste verjaardag, in de zalen 
van CamfX) te Antwerpen Deze 
retrospektieve gaf duidelijk de 
ontwikkeling weer, die Rik Slab
binck doormaakte van jonge leer
ling in de akademie te Brugge tot 
reeds hoger gevormd schilder in 
de leer — of binnen de invloeds
sfeer van de «reus van Jabbeke» 
Constant Permeke Het was in 
ieder geval een prachttentoonstel-
ling die het hele leven van Slab
binck ais kunstschilder weergaf 

Dat kan ook gezegd wbrden ve. 
het kunstboek, dat door Lannoo 
Tielt werd uitgegeven n a v deze 
gebeurtenis Gaby Gyselen, hoofd 
van de kulturele dienst van de pro
vincie West-Vlaanderen en be
kend essayist, schreef de tekst 
voor dit mooie kijk- en leesboek 

Rik 
Slabbinck 

te boek 
De auteur vergezelt a h w de kun
stenaar op zijn levensgang en in 
zijn atelier Deze begeleidende 
tekst getuigt van een grondige 
kennis van dit bij uitstek weelde-
rig-kleurendronken palet en ook 
van de mens achter het schildenj 
Het boek doet de faam van het 
Vlaamse kunstboek alle eer aan 
en mag gerust de vergelijking met 
bv de uitgaven van het Mercator-
fonds (dat de overbekende Arca-
de-uitgeverij overnam, ondergaan 
De auteur weet ook zijn persona
ge op de achtergrond van een 
snel evoluerende tijd te schetsen, 
dit alles in een glasheldere en bij
wijlen rijk aandoende taal Dit 
voortreffelijk kunstboek over een 
van de grootste Vlaamse schil
ders van deze tijd verschijnt net in 
de eindejaarsfeesten Het is een 
gedroomd geschenkboek' 

Rik Slabbinck door Gaby Gyselen — 
Overvloedig geïllustreerd (zwart-wit en in 
kleuren) en met bibliograhe en index — 191 
bIz Uitgeverij Lannoo Tielt-Amsterdam In
gebonden en in cassette 2250 fr tot 31 de
cember waarna de prijs stijgt tot 2 650 f r 
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R DE LEESBRIL BEKEKEN 

o n d e r de bescheiden üt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Jacques van Baelen (1928) een «u ^^^^ 
gedichten IMi^ron Herk de hta^^ jk be-
l a a n s hou ik met van v^rUkale g ^^^^ ^^^^^^^ 
doel woorden die onder eiKaa _^^^^^^ 

ven, terwi)! n a a r mijn sevo«i uitdei-
vandelyriekdoorgaanseenhor.^^^^^^^^ 
ning vooropstelt. Anderznos g^^oties die 
denheid verwi)zen n a a r sponta ^^^ .^ ^^^ 
het méér van d^ mtrinsieK e formele 
mededeling moeten hebben aa ^ijj^dom 
rijkdom (maar ook schraameia onthullen, door de <>«;;^;^^ 'J , tSjk^^^^ tische krachtvelden dan). Dergeu ^^^^^ 
gedichten biede^^h-^^^^^^^^^^ ^^^ de 
ling nog eens extra woru _ ^^^^ der 
ruimtelijke schikking der verzen ^^^^^^ 
woorden. Daarom -̂^ de tüel v^n ^ ^ 
goed gekozen: het J^* \ussen cie ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^ 

Tefed^Cg^.-rrfs^hf^^^^^^^ ^i^ dit soort 

?e^d?bSto?dT!;r;rde'̂ or ̂ °- -^'^«-
van de formele en i n h ^ ^ «ntroeringskracht 
steld. Soms kuXeentuiw'^^ ^ ^ " ^ « " ^ ge-
sroocheling door wat „ ó ï . " ' ^ verbitterde ont-
aforistische u u d r u k W n ^ v a f e"ei' ^ ^ " ^" ^°"^« 
laden inhoud. Tussen b l r t « " ^ ' i^^erig ge
ring, on tmoed igLTen hpf. !r '"^ ^" ""^^^e-
lijkheid, tussen viJL^T^^^^ medemense-
fnaar het ZordZnCui"f^^ü"'', Zuversicht 
dichtereenbeheerIfe^,Hn- t^-?*''^''^^ ^^et de 
Hij doet alleszins „ l t " " 5 ^ ^ * ^ * ^ handhaven, 
grote w o o r d e 1 ^ o ? i en H^f" ^^~ ^ " " ^ " « ^er 
ker - aan heïoppepp^n " n . i ' " ^ ^ belangrij-
gevoelerigheden'^DeTchter heeft S ^ ^ ^ ^ " ^ ^" en mineur uit te drukkin IV " ^®^°^^» ^ich 

poëzie van de eenvoiS J la te^n^^ ' ' ^"'^^^^ ^«^« 
wel weet dat het ?nderd!ad nTe? f ^ " ' ' ^ ' ' " " ^ie 
En de ruimte tu«Pn f„ '^* ^° eenvoudig is. 
door deze gevoelige ZlZl^^'"'''^' ^ « ^ " ^ heid. s^'^'oenge en bescheiden aanwezig-

Henri-Floris Jesp, ers 
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Bij de beste acht 

• WEINIG NIEUWS - In het 
voorbije weekend viel er weinig 
sportnieuws te rapen Beveren en 
Tongeren werden kwartfinalist 
voor de Belgische beker Logisch 
De landskampioenen dolden met 
het alsmaar zwakker voor de dag 
komende Winterslag Die ploeg 
zal goed moeten uitkitken of ze 
vergezelt Hasselt op het emde 
van het seizoen naar tweede klas
se 
Tongeren hield de bekertraditie 
hoog. Deze tweede klassekkib 
heeft er de gewoonte van ge
maakt |aarli|ks ver door te stoten 
in de nationale bekerkompetitie 
Voorbi|e zondag speelde zij Ber-
chem Sport in de vernieling Het 
had veel meer dan 3—0 kunnen 
z>|n-
Anrfer nieuws was dat WIHy We-
senbeek Belgisch biliartkam-
pioen kader 47/2 werd De echte 
internationalen waren afwezig 
Bijgevolg bleven de gemiddelden 
erg laag Wat met pleit voor de 
toekomst In de volleybalkompeti
tie bliffi RiHsbroek de toon aange
ven en in het basketbalkampioen-
schap heeft Fresh Air zich recht
gezet na dne opeenvolgende ne
derlagen De Brusselaars liggen 
nog altH<>̂  vier punten voor op de 
naaste Bfi;t«tervo<gers 
Verder heeft de Belgische hand-
balploeg de dubbele interland 
met Zwitserland verforen Afgete
kend 

Sport 

kortweg 

• LOVENSWAARDIG - Het 
Uitvoerend Komitee van de Belgi
sche voetbalbond heeft beslist 
dat de journalisten na afloop van 
de wedstrijd niet meer in de 
kleedkamer van de nationale 
ploeg mogen Een prijzenswaar
dig initiatief Wij hebben altijd een 
morele weerzin ondervonden van 
interviews heet van de naald 
Voetballers, nog onder mentale 
druk, leggen dan verklaringen af 
waar ze nadien spijt van krijgen 
en vaak ook nog nadeel van on
dervinden 
Een aantal journalisten heeft daar 
misbruik van gemaakt En, zoals 
Raymond Goethals het in een in
terview met «Het Laatste 
Nieuws> terecht uitdrukte, de 
woorden van spelers en trainers 
gebruikt om eigen «harde> menin
gen te verkondigen 
Het gebruiken» van uitlatingen 
van spelers en trainers heeft 
niets met eerlijke journalistiek te 
maken Wtj vinden het dan ook 
best dat men de schrijvelaars de 
toegang fot de kleedkamers ont
zegt Zo zulten de meeste onder 
hen misschien genoodzaakt wor
den zich een eigen mening te vor
men-

Vier jaar na het afscheid van 
Raymond Goethals heeft de Bel
gische nationale ploeg zich op
nieuw weten te kwalificeren voor 
de eindronde van een internatio
naal kampioenschap Door vori
ge week woensdag In Glasgow 
met 1—3 tegen Scholfand te win
nen heeft België zich geplaatst 
voor de eindronde van het Euro
pees kampioenschap Dit bete
kent dat de Witte Duivels off i
cieel worden gerekend onder de 
beste acht van Europa Samen 
met Tsjechoslovaktje — de titel
verdediger —, Itahe, West-Duits
land, Engeland, Nederland, Span
je en_ het verrassende Grieken
land De kwalifikatie werd in de 
Belgische voetbalmiddens uiter
aard op bazuiRseschat onthaaki 
De superlatieven waren met van 
de lucht België zou opnieuw een 
grote ploeg hebben-

Wij kunnen begrip opbrengen 
voor het entoesiasme van de 
voetbalbonzen — in Italië zal 
België een tiental mi^oenttes 
verdienen en het is een publiek 
geheim dat de Belgische voet
balbond worstelt met permanen
te geldhonger — maar we plaat
sen toch vraagtekens achter de 
sport ieve waarde van de behaal
de overwinning Want het tw«ede 
kwartier van Glasgow — waarin 
de weliswaar briljant counteren
de Belgen biezonder intens door 
het geluk werden gestreeld — 
schijnt bij de beoordeling veel 
zwaarder door te wegen dan de 
andere elf uren en drie kwartier 
waaritt Oostenri jk, Portugal, 
Schotland en Noorwegen wer
den partij gegeven-

M e t een «oude g lor ie» 
en een c o u n t e r k o n i n g 

België begon voor vier jaar aan de 
opbouw van een nieuvs^e nationale 
ploeg In het kwalifikatietornooi 
voor het wereldkampioenschap 
1978 brachten de Witte Duivels er 
niets van terecht Armoede was 
troef Geen individueel talent, geen 
taktisch koncept, geen bezielende 

ploeggeest Geen uitzicht op be
terschap 
In de eerste faze van het kwalifika
tietornooi voor het Europees 
kampioenschap bereikten wij het 
dieptepunt We mochten het zo
waar meemaken dat de Noorse 
amateurs de Belgen in eigen tand 
op een gelijkspel vastschroefden 

Daarop aansluitend werden er ge
lijke spelen afgedwongen — met 
een zeer behoudende taktiek — 
tegen Portugal (uit3 en Oostenrijk 
(eerst thuis en daarna uit> In die 
periode zou België normabter ook 
in Schotland moeten gespeeld 
hebben Maar de strenge winter 
van vorig jaar voorkwam dit De 
wedstrijd diende uitgesteld te wor
den Tot 19 depember 7 9 Naar 
achteraf bleek to t groot geluk van 
onze nationale voetbalfaTarfks 

De tweede faze — samenvallend 
met het begin van het aan gang 
zijnde nationaal kampioenschap 
— kondigde zich niet beter aan Er 
werd in Noorwegen zonder glans 
of overtuiging gewonnen De voet
balbond zat in zak en as De thuis
wedstrijden tegen Portugal en 
Schotland kondigden zich erg on
gunstig aan Er zou heel wat moe
ten gebeuren om de betalende 
voetballiefhebbers warm te krij
gen voor hun hatioftale ploeg 

Naar «heel wat» werd koortsach
tig gezocht Wi j zijn ervan over
tuigd dat bondssekretaris Albert 
Roosens — misschien | wel 
's lands beste voetbalkenner — 
achter de idee zat Wilfned Van 
Moer opnieuw binnen te halen De 
oude stnjder mocht dan wel geen 
volledige wedstrijd meer aankun-
r>en, zijn rijke talenten, zijn toewij
ding en zijn bekwaamheid om het 
wedstrijdritme te bepalen zouden 
ruim opwegen tegen de mienge ij
ver van zijn opvolgers Van Moer 
zou de ploeg misschien opnieuw 
gestalte kunnen geven Verhoopt 
werd dat hij lijn zou leggen m het 
onontwarbare veldspel 

Van Moer deed wat verhoopt 
werd Zijn prestaties waren mee
slepend en ontnuchterend tegelij
kertijd 

Meeslepend omdat de kalende 
spelbepaler direkt zijn stempel 
sloeg op het gebeuren Hij drukte 
het tempo of voerde het op naar
gelang hem dat opportuun toe
scheen Hij bezielde en inspireer
de Hij was voor- en achterin Hij 
scoorde Kortor», hij deed meer 
dan redelijkerwijs mocht verwacht 
worden Temeer daar de Waaslan-
der toch al enkele jaren van top-
en beroepsvoetbal verstoken 
bleef In Beringen maakt hij zijn 
carrière per slot van rekening «af» 
Meer niet Merkwaardig WEIS bo
vendien dat Van Moers jonge of 
althans minder ervaren ploeg
maats groeiden m kunnen en zelf
vertrouwen door Wilfneds aanwe
zigheid Doordat Van Moer de ver-
antwoordeltjkhedéf» naa«< juch t o e -
haalde konden zij meer ontsparv 
nen voetballen Toch zou het 
verkeerd en zelfs onrechtvaardig 
zijn de verdiensten voor de kwalifi
katie uitsluitend aan de 35-jange 
oude glorie toe te kennen 
In de jongste dne wedstrijden tra
den een aantal jongeren op de 
voorgrond die onmiskenbaar in
houd bezitten Voordeckers — 
freel van fxjstuur maar een gebo
ren ploegspeler —, Vandenbergh 
— al eerder door ons als het 
grootste Belgteche talent gepre
zen —, Ressers — sterker dan 
verwacht — ,Millecamps — heeft 
hij met veel te lang op een eerlijke 
kans moeten wachten ? — en 
Meeuws — de ontwenning aan 
ZIJD verdedigende funkte in kfui> 
verband ten spijt — zetten zich 
sterker door dan voorzien werd 
Custérs toonde zich niet 'minder 
betrouwbaar dan Pfaff en wan
neer het er op aan kwam de som 
aan individuele en kollektieve in
spanningen te konkretizeren 
stond daar de onvolprezen coun
terkoning Soit Vanderelst De klei
ne aanvaller, of moeten we mid
denvelder of verdediger zeggen, 
voert zich altijd in zijn sas wanneer 
de ruimte wenkt Hij kxipt sneller 
dan wie ook en behoudt zijn koel
bloedigheid in elke schietpositie 
In Glasgow maakte hij twee prach
tige, maar aartsmoeilijke doelpun
ten 

Soit Vanderelst is tegelijkertijd de 
rijkdom en de armoede van 
s lands voetbal en van Ander-
lecht Want hij is voor alles een 
counterkoning Ruimte is voor 
hem voorwaarde voor rendement 
HIJ vindt zijn weg niet als aanvaller 
tegen een gestoten verdediging 
HIJ verstrikt zich dan in persoonlij
ke initiatieven Htj moet snelheid 
kunnen ontwikkelen 

HIJ hielp Andertecht aan Europese 
triomfen Hij doet dit nu over voor 
de nationale ploeg Maar Soit 
speelt best m een ploeg die deor -
ganizatie van de eigen verdediging 
boven het gestruktureerde aan-
valsspel verkiest Wat met wil zeg
gen dat zijn technische bagage 
om te evoKjerea Op bepe*1<teTutofv 
te onvoldoende zou ztjn Zeker 
met Maar hij mtint m soortgelijke 
omstandigheden met uit door hel
derheid tn gedachten Soit moet 
mogen lopen en oog in oog met 
een doelman staan om al zijn mo
gelijkheden te kunnen aanboren 

T o e k o m s t ? 

Rijst bij dit alles de vraag welke 
toekomstpersfjektieven uit het be
reikte resultaat mogen geselek-
teerd wordea Wij zijn gereser
veerd optimist Optimist omdat er 
inderdaad een nieuwe, beloftevol
le lichting aanrukt Ook in de natio
nale hteloftenploeg is talent aanwe
zig Optimist ook omdat een paar 
bruikbare pionnen door kwetsu
ren utt de setektegroep wegble
ven. Maar Coeck. Broos, Van 
Gooi êrt Voordeckers kunnen 
voor Italië welhcht gerekupereerd 
worden Voeg daar Mommens en 
Devriese bij — twee van de groot
ste beloften — en Guy Thijs heeft 
geen reden tot klagen Óf toch 
weP Want met Van Moer staat of 
vart veel Het grote talent de ritme-
bepaler, de overheersende figuur 
ontbreekt vooralsnog in de nieu
we lichting En dat is verontrus
tend met het oog op het wereld
kampioenschap in Spanje Want 
wanneer daarvoor de kwalifikatie 
zal moeten worden afgedwongen 
zal Wilfried 36 en 37 jaar oud zijn 

Aan cf« kwahfikatie van da Balgi-
sche nationale ploeg voor de 
eindronde van het Europees lan-
denkampioanschap zit alvast 
een groot voordeel vast. de jon
geren zullen in de moeilijkste 
omstandigheden ervaring op
doen Want het staat wel vast dat 
in Rome, Milaan, Turijn en Napels 
heus niet om de knikkers zal ge

voetbald worden. 



in de UolksuniB m 

Provincieraadslid Staf Van Essche ten grave gedragen 
Maandag 24 december werd te Sint-
Jans-Molenbeek Staf Van Essche onder 
grote toeloop van vrienden en kennissen 
ten grave gedragen. Staf werd op 26 mei 
1923 te Lede geboren en overleed te Jet-
te op 19 december. 
Hij was een oud-politiek gevangene en 
zat — net zoals Hubertina Aretz — 26 
maanden opgesloten in het koncentratie-
kamp van Neuengamme. Later ontsnapte 
hij uit de Caparcona van Lübeck. De 
overledene was oud-voorzitter van het 
Vlaams Verweer, gemeenteraadslid te 
Sint-Jans-Molenbeek en lid van de Bra
bantse provinciale raad. 
Op de begrafenis waren namens het par
tijbestuur voorzitter Vic Anciaux en se-
kretaris Willy De Saeger aanwezig. Na
mens de provincieraad goeverneur Rog
gen en bestendig-afgevaardigde Staf De 
Doncker en de VU-fraktie in de raad. Ook 
Jan De Berlangeer, schepen van de ag
glomeratie Brussel naast tal van VU-ge-
meenteraadsleden, kaderleden en mili
tanten. 

Aan het graf werd het woord gevoerd 
door Steven Van Haelst, gemeenteraads
lid te Anderlecht en door VU-voorzitter 
Vic Anciaux. 

Op het sanktje van de overledene staat 
een in memoriam geschreven door Ward 
Hermans. Het was de laatste wens van 
Staf dat Ward dit zou schrijven. 

De redaktie van «Wij» biedt aan de echt
genote, de moeder, de kinderen en de 
ganse familie blijken van medeleven aan. 

In Memoriam 
De Vlaamsnationalist en non-konformist, 
Ernest Van der Hallen, eveneens veel te 
jong gestorven, schreef vóór ongeveer 
30 jaar: « Voor negenennegentig mannen 
is de gewone weg de goede, maar de éne 
honderdste die anders is, moet er zich 
mee verzoenen dat de weg der negenen
negentig niet de zijne is. Vele vreugden 
die de anderen niet kennen zijn zijn deel, 
maar hij moet het leed der eenzaamheid, 
de grote honger, het eeuwig heimwee, 
veel donkerheid die angstig maakt en 
veel licht dat pijn doet, vele raadsels en 
vele twijfels op de koop toe nemen. Wie 
een held kan zijn doet goed niet om te kij
ken naar de burgers, terwijl ze hun be
scheiden en ongevaarlijke genoegens 
vieren.' 
Ik wil hier geen levensverhaal van Staf 
ophangen, maar Staf volgde die éne hon
derdste weg. 
Met de moed en het radikalisme van de 
eeuwige jeugd zocht hij naar de waar
heid, zonder meten of rekenen, zichzelf 
wegcijferend. Vol verdraagzaamheid en 
respekt voor de anderen, volgde hij zijn 
innerlijke, positieve geladenheid en be
wogenheid. Als idealist was hij vervuld 
van hoop, verwachting en geloof Hij kon 
intens blij en gelukkig zijn, zonder op de 
voorgrond te staan, eerder bescheiden, 
niet in het grote licht onder de schijnwer
pers. Blij in zijn gezin, zijn vrienden, zijn 
werk. Blij om zijn plichten in een tijd 
waarin men alleen denkt aan rechten. 
«Het is het voorrecht van die geleden 

hebben een goed mens te zijn: Staf 
heeft als jonge man veel psychisch en fy
sisch geleden, zoveel dat hij er tot zijn 
laatste uren nog de angst van overhield. 
Hij heeft psychisch veel geleden onder 
de vernedering en de achteruitstelling 
van zijn Vlaamse medemensen, vooral in 
Brussel, van het Vlaamse volk. 
Het laatste jaar van zijn leven hpeft hij, 
de vechter, ook veel geleden onder zijn 
woekerende ziekte. 
Goede Vriend Staf je bewogen, intens 
goede leven, vol idealen, te midden van 
ons, vóór je gezin en vóór je Vlaamse 
volk, ging — hoe bescheiden je je ook 
opstelde — niet ongemerkt voorbij en... 
duurt voort. 
We danken je, Staf voor je moed en 
rechtvaardigheid, voor je verdraagzaam
heid en je trouw, je loyauteit, je liefde en 
je strijd. 
Ange, Véronique, Filip en familie, we be
seffen maar al te goed dat woorden wei
nig of geen troost brengen. 
Wij zullen zijn strijd verder strijden. Wij 
zullen beproeven het vol te houden. 
Evenals Staf een eigen weg gaan, een le
ven opbouwen volgens eigen inzicht, niet 
meelopen met de grauwe, kleurloze ben
de. Weg van de kleinheid en de bekrom
penheid, een heroïsch leven, het burger
dom schuwen. 
God, Gij die de absolute waarheid zijt, de 
opperste Goedheid en Blijheid, geel 
deze rusteloze strijder eindelijk rust, 
kalmte en Vrede. 

Vic Anciaux, 
VU-voorzitter 

Vormingscentrum Ld. Dosfel 

Duits Oost-België 
van nabij leren kennen 

I 

i 

In Montenau (gemeente Amel) bij 
Sankt Vith leren wij Duits-België ter 
plaatse kennen. Maak er een ver
lengd weekeinde van in een prachti
ge streek. Met inleidingen in de poli
tieke, historische, socio-ekonomi-
sche situatie van deze «Derde Bel
gen». 
Duitstalig België, de zg. Oostkan
tons, werd na 1918 bij België aange
hecht. Dit prachtig gebied met zijn 
bevolking, die als speelbal van de ge
schiedenis 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 don
derdagnamiddag (vooravond) 3 ja

nuari '80 tot zondagnamiddag 6 ja
nuari '80. 

Verblijfplaats 
Missionshaus, Montenau 21, Gemeen
te 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 ge
meente Amel (tussen Malmedy en St -
Vith) 

Inschrijvingen 
Kunnen gebeuren door storting van 
een voorschot van 850 fr (voor vol
wassenen) en 600 fr (voor jongeren 
en werklozen) op rekening nr 068-
0638900-85 met vermelding «Duitstalig 
België - Montenau 

Begeleiding 
Walter Luyten, stafmedewerker en le
raars uit de streek 

Bijdrage 
1 850 en 1 600 (voor jongeren en werk
lozen) 
Hierin zijn begrepen volledig verblijf 
en maaltijden, dokumentatiedossier en 
kursusgeld 

Te bereiken 
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 Wie tijdig 
inschrijft kan de lijst bekomen van de 
ingeschrevenen uit zijn streek (geza
menlijke verplaatsing) 

Walter Peeters, 
nieuwe VU-senator 
Tijdens de senaatszitting van 19 december j.l. legde 
dr. Walter Peeters uit Hamme de eed af als provin
ciaal senator. 
Hiermede volgt hij M. Coppieters op, die zich volledig 
toelegt op de Europese parlementaire werking. 
De 42-jarige Walter Peeters werd geboren te Buggen-
hout. Acht jaar oud duikt hij op te Lebbeke waar hij tot 
zijn 22 jaar aktief blijkt in de jeugdbeweging. 
Als oudste zoon van negen behaalt hij te Leuven zijn 
dokterstitel, waarna hij zich als huisarts te Hamme 
vestigt. 
In 1976 treedt hij politiek voor het eerst op het voor
plan, op de voorlaatste plaats van de VU-lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Toch wordt hij verkozen. In april 1977 staat hij als 
tweede kandidaat op de kamerlijst van het arr. Den-
dermonde, en in december 1978 is hij lijsttrekker. Nipt 
grijpt hij naast een kamerzetel. In november duidt de 
partijraad hem evenwel aan als opvolger van M. Cop
pieters. 
Een blitzcarrière. «Wij» wenst deze jonge — de jong
ste? — senator een even snel stijgende loopbaan in 
het parlementair halfrond. 

27 DECEMBER 1979 
WIJ 15 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

VU vraagt bescherming 
van bevolking tegen 
radio-aktieve neerslag 
ANTWERPEN — In de Antwerpse gemeenteraad hield VU-fraktieleider Gerard 
Bergers een merkwaardige tussenkomst over de bescherming van de bevol
king tegen radioaktieve neerslag 
Bergers stelde dat zowel bi) een mogeliik atoomkonfl ikt als bij een ongeval in 
een of andere kerncentrale de bevolking totaal onbeschermd is dat er geen 
toevluchtsoorden voor een veil ig onderkomen voor handen zi|n Vredesge-
dachten hebben de VU steeds geleid en het was vanuit deze zorg dat raadslid 
Bergers zijn tussenkomst hield 
Nu de NAVO in ons land atoomraketten mag installeren is het gevaar van een 
atoomkonfl ikt minder onwaarschi|nli jk geworden maar ook de nabije aanwe
zigheid van kerncentrales doet de kansen op gevaar nog meer toenemen Het 
IS aldus Bergers, hoog ti jd dat aan de passende bescherming van de burger
bevolking wordt gedacht 

Gerard Bergers verklaarde bev\/ust te 
zijn dat het om een vrij complex pro 
bleem gaat Niet alleen zijn er techni
sche problemen maar ook en in het 
minst financiële problemen De kas-
toestand van de stad is erbarmelijk en 
dergelijke projekten kunnen met an 
ders dan zeer duur zijn 
Bergers vond echter dat geen van bei 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

de het stadsbestuur mocht v\/eerhou 
den de zaak ernstig te onderzoeken 
Het bestaan van onze stadsgemeen 
schap staat op het spel aldus de VU 
fraktieleider 
Er moet een begin gemaakt worden 
met deze dnngende en belangrijke op 
dracht en wanneer blijkt dat de hogere 
instanties niets ondernemen moet 

Plaatsen 
van maatschappelijk(e) 

assistent(d) 
De bediening van maat-
schappeli)k(e) assistent(e) 
wordt openverklaard 
Huidige bruto-aanvangswed-
de 34 502 fr of 34 961 fr per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haard toelage 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van drie 
jaar, die zal aanvang nemen 
bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking komen
de kandidaten 
De kandidaten móeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 21 jaar bereiken, 
deze van 40 jaar met over
schreden hebben op 21-1-
1980 Toepassing der wetten 
van 3-8-1919,27-5-1947 en 27-7-
1961 
Studievereisten diploma van 
maatschappelijk(e) assisten-
t(e) De kandidaten in het be
zit van een diploma dat niet 
in het Nederlands is opge
steld zullen voorafgaandelijk 
dienen onderworpen aan een 
taalproef voor het Vast Wer-
vingssekretanaat 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver-
phchting IS van toepassing 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
afdeling, personeelszaken, 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39 
De aanvragen dienen op het 
sekretanaat, Lange Gast
huisstraat 33, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 21-1-1980 

door de stad druk uitgeoefend worden 
om zelf met de uitvoenng te beginnen 
waar dit mogelijk is 
De interpellant deed zelf enkele voor 
stellen overleg met de omliggende ge
meenten om tot samenwerking te ko
men van de werken aan de pre-metro 
gebruik te maken om veiligheidsruim-
ten mee te voorzien en ook op te rich
ten 

Knooppunt Antwerpen 
V U raadslid Bergers vond dat de pas 
siviteit IV m de veiligheid zo met verder 
kan gaan Het volkomen ontbreken 
van enig burgerlijk defensiebeleid is 
onverantwoord De stad Antwerpen is 
als belangrijk commercieel en maritiem 
knooppunt een te gemakkelijk doelwit 
bij gewapende konflikten of kernonge 
vallen 
Persoonlijk zo verklaarde Gerard Ber
gers had ik liever gezien dat België zo 
verstandig zo vredelievend en zo on 
afhankelijk had opgetreden als bv 
Zwiserland Gedane zaken nemen 
echter geen keer en feiten zijn feiten 
daarom vroeg hij de raad met aan 
drang zijn verzoek ten bate van de 
ganse bevolking te steunen 
De raad en vooral de burgemeester 
bleven met ongevoelig voor de tussen 
komst van de VU fraktieleider 
Mevrouw de burgemeester antwoord 
de dat ze reeds op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gevraagd had de 
pre metrokoker als atoomschuilkel 
ders geschikt te maken maar dat daar 
op negatief was geantwoord 
ZIJ verklaarde dat het probleem -ons 
niet onverschillig laat» en dat er bij het 
ministerie verder zal aangedrongen 
worden opdat tijdig de nodige maatre 
gelen zouden getroffen worden w W 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel 

WETTELIJK 

J O -KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN 
;flL€nD€{i 

December 

28 BORGERHOUT Kerstfeest met koude feestschotel en zang 
door Tony Condor Inschr voor 20/12 op het sekretanaat Kos 
ten 350 fr per persoon 

28 MERKSEM VU-jaarlijks kinderf eest met een poppenkastvoorstel-
ling verzorgd door Walter Merhottein in het Merksems Kamer Te-
ater Kinderen tot en met 12 jaar gratis Tevens wordt een verfris
sing en een geschenk gratis aangeboden Organizatie Vrouwen 
van vandaag Oudere kinderen en volwassenen 80 fr 

Januari 

11 TONGERLO-WESTERLO St-Maartensfonds Diavoorstelling 
«Het Oostfront beeld» de V A V V op het scherm Om 20 uur in 
de «Kapellekeshoef» 

18 DEURNE Grote kwiswedstrijd Callerlei onderwerpen literatuur 
muziek toneel politiek sport kunst aktualiteit enz ) voor families 
of groepen van ± 6 pers Kwisleidster mevr I Vaelst uit Ede-
gem Om 20 u in zaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 Organizatie 
Vlaamse Kulturele Vrouwenkring (aangesloten FVV) 

Borgerhout huldigt Willem De Meyer 

Zaterdag 22 december huldigde tij
dens een intieme plechtigheid bij gele
genheid van zijn tachtigste verjaardag 
het gemeentebestuur van Borgerhout 
onze Vlaamse Bard Willem De Meyer 
Uit de feestrede van VU-burgemees-
ter Dirk Stappaerts volgende frag
menten 

-Door het Vlaamse strijdleid heeft hij 
de mensen in Vlaanderen door zijn 
geestdrift en zijn overtuiging tot be
wuste Vlamingen gemaakt Willem De 
t^eyer is een unieke en merkwaardige 
figuur in de Vlaamse Beweging Hij is 

Nieuw leven 
te Ekeren 
Het VU-bestuur wenst haar bestuurs
leden Wim Van Beeck en Gerda Van 
Langendonck hartelijk geluk met de 
geboorte van hun vierde kindje Kaatje 
zusje van Veerie Bart en Ine Ook op
rechte gelukwensen voor de groot
ouders 

een der grote ijveraars voor de volks
kunst en voor de liederen van onze ei
gen komponisten 

De overtuiging die hij van jongsaf 
heeft meegekregen heeft hij uitgedra
gen met een nooit versagende geest
drift en strijdvaardigheid Het geloof in 
zijn zending is nog even oprecht als 
toen hij voor meer dan vijftig jaar met 
dit reusachtig en fantastisch werk be
gon 

Ondanks miskenning en onverschillig
heid tegenkanting en vervolging be
waart hij een groot en onaangetast ge

loof in zijn volk en in de jeugd Wat 
thans onze jeugd zingt zal morgen ons 
volk zingen 

Voor Willem De Meyer heeft de kui
tuur geen sociale grenzen De liefde 
voor zijn volk heeft hem genoodzaakt 
om allen op te zoeken en ook aan allen 
te geven De liefde voor zijn volk is ook 
met gekompliceerd Hij heeft ze uitge
drukt door bezieling te brengen langs 
het lied en de samenleving 
Hij blijft zelfs in zijn tachtigste jaar zijn 
Vlaams opvoedend werk voortzetten 
Willem kan dat nog steeds aan en ik 

hoop dat hij het nog lang moge volhou
den 

Wie ik op deze heuglijke dag niet mag 
vergeten is Fientje zijn trouwe echtge
note die hem steeds en overal verge
zelt Mag ik deze bloemen overhandi
gen aan Fientje waarvan eens ge
schreven werd «ZIJ IS de enige Walm 
die ooit vurige flamingante werd' 

Hopelijk heeft de gemeente Borger
hout vandaag onze grote Willem in ere 
hersteld na het onrecht hem destijds 
aangedaan 

VU-schepen Wilfried Leemans en de 

viering 150 jaar België te Willebroek 

Gezocht 

W I J zoeken zeer dringend uitba
ter voor VU-lokaal te Edegem 
(deeltijds) 

Afspraak R Dekeyser Graaf de 
Fienneslaan 47 2520 Edegem 
(031/496489) (Adv 392) 

TE KOOP 
woonhuis; met tuin, hal salon li
ving keuken kelder bergplaats 
2 slaapkamers zolder Adres 
Moorseelsestraat 11 Menen Tel 
056/51 2444 na 18 u (N 160) 

Tijdens de bespreking van gemeente
begroting 1980 van de stad Willebroek 
werd voorgesteld een bedrag van 
100 000 fr in te schrijven om de vienng 
van 150 jaar België mogelijk te maken 
De CVP-fraktie eiste een hoofdelijke 
stemming aangaande deze aangele
genheid om het standpunt van de 
BSP-VU-PVV-meerderheid te kennen 

VU-schepen Wilfried Leemans legde 
voor de stemming een verklaring af 
De VU-Willebroek vindt het onverant
woord dat in een periode van ekonomi-
sche moeilijkheden de gemeenten in 
het Vlaamse land als het ware ver
plicht worden tot een verspillende mil-
joenenuitgave voor een kunstmatige 
vienng en dit terwijl vaak de nodige fi
nanciële middelen ontbreken om te 
voldoen aan noodzakelijke sociale be
hoeften Daarom heeft de Stad Wille

broek slechts het symbolisch bedrag 
van 100 000 fr in de begroting voor
zien 
Bovendien verklaarde schepen Wil
fried Leemans dat de VU-Willebroek 
met kan deelnemen aan een «viering
van een staat die na 35 jaar nog met 
de groot-menselijke en rechtvaardig
heid heeft kunnen opbrengen om de 
sociale gevolgen van de repressie en 
epuratie weg te werken noch om alge
mene amnestie te verlenen De VU-
Willebroek ziet overigens geen enkele 
reden om als Vlaming deel te nemen 
aan de viering van 150 jaar België, daar 
de Vlamingen door dezelfde staat 
voortdurend worden achteruitgesteld 
en financieel benadeeld 
Schepen Wilfried Leemans wilde met 
tegen de opname van de 100 000 f r in 
de gemeentebegroting stemmen om

dat bij een eventuele benutting van het 
bedrag de V U ervoor zal ijveren dat dit 
bedrag besteed wordt om de geschie
denis te schetsen van 150 jaar ont-
voogdingsstrijd van het Vlaamse volk 
en zijn sociale achteruitstelling De V U 
wil immers de aandacht van de bevol
king vestigen op de jarenlange uitbui
ting en vernedenng van het Vlaamse 
volk door de unitaire Belgische staats-
struktuur Hij vroeg de andere politieke 
frakties hem te steunen om dit voorstel 
konkrete gestalte te geven 

Van CVP-zijde die mordicus over 
dit begrotingspunt een hoofdelijke 
stemming bleef vragen kwam voorals
nog geen reaktie De CVP stemde sa
men met de BSP en PVV de 
100 000 fr terwijl de VU zich onthield 
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Gemeenteraad Tessenderio 

is weinig milieubewust 
Naar aanleiding van de konkrete plannen van de Interkommunale voor afval
verwi jder ing en -verwerking van Noord- en West-Limburg ( I V N W U om een 
verbrandingsoven te bouwen in Houthalen, werd op de gemeenteraad 
(6-12-79) van Tessenderio door «Volksbelangen» een motie voorgesteld. Hier
in werd aan de interkommunale gevraagd haar besl issing om een verbran
dingsoven te bouwen op te schorten en te herzien en zich op de hoogte te stel
len van de laatste bevindingen in verband met herwinning van afvalstoffen. 
Ondanks uitvoerige motivatie, werd de motie door de BSP-CVP-meerderheid 
verworpen (met 11 tegen 10 stemmen). 

De voorbije jaren heeft men de afval
berg almaar laten aangroeien en nu wil 
men plots deze overwoekenng voor
komen door verbrandingsmiddelen 
In de huidige ekonmische toestand van 
schaarste aan grondstoffen, waarbij 
de grondstoffen zelfs als politiek druk
middel gebruikt worden, kan men het 
zich met langer veroorloven al die huis-
houdafval als papier, voedselresten, 
hout textiel, leder, rubber, glas, enz in 
de verbrandingsoven te vernielen 
De verbrandingsoven wordt thans al 
een verouderde en onverantwoorde 
oplossing genoemd door de weten
schappeli jke onderzoekers en dit om 
de volgende redenen 

• De verbrandingsoven is duur en 
kost het dubbele van een nieuw sys
teem van herwinning van afvalstoffen 
(recyclage) 

• De verbrandingsoven is ekono-
misch geen goede oplossing 
• Er valt praktisch mets te rekupere-
ren, tenzij wat ruimteverwarming mits 
bijkomende miljoenenkosten En bij ge
spreide bebouwing, zoals te Houtha
len, kan dat zelfs met eens 
• Huisvuilverbranding werkt het af
bouwen van de overkonsumptie tot 
soberheid tegen De verbrandings
oven moet immers tenvolle renderen 
• Milieuhygiënisch is een verbran
dingsoven een probleem termische 
pollutie (koelwater), zoutzuur en fluor-
waterstof in de verbrandingsgassen 
• Negatieve milieu-effekt-rapport-
verslagen in Roeselare en Nederland 

Thans pleit men voor een systeem 
van herwinning van afvalstoffen, 
waarbij de afvalstoffen gezeefd en 
herwonnen worden en dit omdat. 
• deze installatie maar de helft kost 
van een verbrandingsoven dn Wijs-
tert/Nederland recyclagefabnek van 
125000 ton/jaar voor 274 mio B f r -
cfr Brusselse verbrandingsoven 4 
miaO 
• het ekonomisch verantwoord is, 
• er minder energieverbruik bij te 
pas komt, 
• er een maximaal gebruik van de 
grondstoffen is, 
• de herwonnen produkten meer en 
meer afnemers vinden (70 % wordt 
herwonnen waarvan 33 % kompost 
20 % papier, 10 % glas, 5 % plastiek 
en 2 % Ijzer), 

• het een milieuvriendelijke oplos

sing IS 

Re fe ren t i es 

• Voor de periode '81-'85 stelt de 
GOM-West-Vlaanderen dat het afval
probleem slechts efficient aangepakt 
kan worden met globale rekuperatie-
projekten 

• Milieu-effekt-rapport betreffende 
de vervulling door de verbrandings
oven in Roeselare 
• Het SCK te Mol acht het beter met 
de keuze tussen een verbrandings
oven en recyclage te wachten tot in 
het begin van de jaren 80 om beter de 
afzetmogelijkheden te kennen van de 
herwonnen produkten 

• Studies in Nederland stellen dat de 

LIMBURG 

Januan 
18 HOESELT St-Maartensfonds - Heemavond Fons Van Opstal 

vergast ons met zijn boeiend verhaal en uitbeelding van een 
volksverbonden Vlaams kapelaan «Paster Bones» Om 20 uur in 
cafe A B C , Tongersesteenweg 
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VERVOERVERGUNNING 
Wie kan vervoervergunning be
zorgen aan jong transporteur, lid 
VU, in het bezit van trekker en 
van het getuigschnft internatio
nale vakbewkaamheid ' Inlichtin
gen worden dnngend ingewacht 
bij senator Oswald Van Oote-
ghem, Oud-Strijdersstraat 29 
9219 Gentbrugge tel 091-
307287 

— 21-jange juffrouw, in het bezit 
van diploma Hoger Secundair 
Onderwijs - afdeling talen, met 
kennis van daktylo zoekt een 
passende betrekking op de as 
Brussel-Halle Voor inlichtingen 
zich wenden tot Volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers 

(N 159) 

# Pasbewerker-draaier uit Rij-
menam zoekt dnngend passen
de betrekking in de omgeving 
van Mechelen, Brussel, Heist-op-
den-Berg Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015/21 79 00 Re-
ferentienummer 1889 

GROOT-GENT 
Een 23-jange jongeman, licentie 
Aardnjkskunde R U G , inge
schreven voor aggregaat weten
schappen 1979, zoekt passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden senator O Van Oote-
ghem, Oud-stnjdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 (NI 57) 

V»lksiinie 
sociaal en federaal 

verbrandingsovens voortaan volko
men uit de boze zijn 
• De interkommunale vereniging 
voor huisvuilverwerking Kempen-
Maasland koos voor een systeem van 
herwinning van afvalstoffen (regio 3) 
• In de Noordnederlandse gemeente 
Wijstert werkt sinds kort een recycla
gefabnek 

Besluit 

«Volksbelangen» stelt voor dat de ge
meenteraad de volgende motie zou 
goedkeuren en verzenden naar de 
IVNWL, Gemeentehuis te 3530 Hout-
halen-Helchteren 1) haar besl issing 
om een verbrandingsoven te bouwen 
opschort en herziet; 2) een milieu-ef-
fekt-rapport over de te bouwen ver
brandingsoven zou laten opstel len; 
3) zich op de hoogte zou stellen van 
de laatste bevindingen in verband 
met herwinning van afvalstoffen (De 
motie werd verworpen, spijtig ) 

W I J zoeken zeer dnngend uitba
ter voor VU-lokaal te Edegem 
(deeltijds) 
Afspraak R Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47, 2520 Edegem 
(031/496489) CAdv. 392) 

— Jongeman uit de Kempen 
zoekt werk als industneel inge
nieur scheikunde in de provincie 
Antwerpen of Limburg Kontakt 
opnemen via L Beyens, Linde
straat 18, 3990 Meerhout tel 
014-300397 

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

S3-12 + S3-34 
2) programmeur id 
Kandidaturen de h M Vandyck, 
Beizegemstraat 47/B7, 1120 
Brussel Ni 56 

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

— Ervaren viertalig handelskor-
respondent-vertaler (machine
schrift telex enz ) zoekt betrek
king full-time of half-time te Brus
sel of omgeving Tel 02 / 
4781782 N 1 5 8 

* Tandtechnicus, specialist in 
het maken van kunstgebitten 
zoekt kontakt met eerste-klasse 
duivenmelker om duiven te ko
pen 
Adres C J Van der Kleyn Veilig-
heidsstr 43, 1080 Brussel 
Tel na 19u 02-4254642 

GROOT-GENT 
Een 20-jarige jongedame, diplo
ma hoger secundair onderwijs -
nchting «Bureelwerken» zoekt 
passende betrekking 
Een 21-jange jongedame, diplo
ma secundair onderwijs - richting 
«Binnenhuiskunst» en 1 jaar ho
ger niet-universitair kunstonder
wijs Vnje Grafische Kunsten, 
zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Oud-
Strijdersstraat 29, 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

lepel & vork... 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Vcortkapel) tel 014 2t 3696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 374572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgcie keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen ciienstbet(X)n 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Fees tza len 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-8a1568 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos 
Tel 015/71 19.40 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

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

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

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

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 334857 

Uw tweede thuis i 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.16.06. 
Algemene voeding bieren, wij* 
nen, likeuren Rechtstreeks in
voer Duitse en Franse wijnen 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091 675712 
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Na 3 jaar werking 

Geslaagde evaluatiedag bij 
VU-groot-Ninove 

OOST-VLAANDEREN 

NINOVE — In 1977 deden met Georgette De Kegel en André Baro voor het 
eerst Vlaams-Nationalisten hun intreden In de Ninoofse gemeenteraad Dit én 
het feit dat de verschil lende afdelingen nu samen het politiek beleid van de 
nieuwe samengevoegde gemeenten dienden te bepalen bracht uiteraard een 
aanpassingsperiode met zich mee Om van dit alles na drie )aar polit ieke 
werking een balans op te maken gingen wij dus op zaterdag 1 december rond 
de tafel zitten Het Politiek Kaderinstituut, dat instond voor de deskundige be
geleiding, had een stafmedewerker, tVlark De Jaegher, met dit doel naar Nino-
ve afgevaardigd 

Na de kennisnnaking gaf fraktieleider 
Andre Baro een overzicht van de ge
meenteraadsverkiezing Na het alge
meen politiek klimaat geschetst te heb
ben van voor de verkiezingen van '76 
tot nu werden de tussenkomsten aan
gehaald betreffende o a kuituur, ver-
haalbelasting kerkhoven, buurthuizen, 
sport, speelstraten en moties in ver
band met de nationale politiek 
Daarna gaf Jan De Troyer afdelings
voorzitter VU-Ninove, een situatie

schets over het leefmilieu Zijn konklu-
sie was dat op dit gebied de VU-fraktie 
en het Politiek Kollege een met aflaten
de aktie dienen te voeren 
Vervolgens werd de politieke werking 
in Ninove besproken naar de inhoude
lijke aspekten toe Uit de diskussie 
volgden voorstellen in verband met de 
struktuurplanning, het stimuleren van 
de KMÓ-sektor stadskernvernieu
wing toezicht op bouwvergunningen, 
sübsidienngspolitiek, gehandicapten

beleid, gezondheidszorg dorpsraad
werking, huisvestingsbeleid, bejaar
denlokalen enz 
Na het middagmaal in hotel-restaurant 
De Kalvaar te Voorde begon de be
spreking van de praktische uitvoenng 
van onze aktiepunten 

Een e igen s t r e e k b l a d 

Een van de belangrijkste wordt zeker 
het uitgeven van een eigen streekblad 
Over dit punt hoorde de vergadenng 
een uiteenzetting van algemeen sekre-
tans Willy De Saeger die ons heel wat 
praktische inlichtingen bezorgde wat 
betreft opmaak en inhoud De financië
le kant van de zaak — een zware dob
ber — zal na verdere kontakten met 
drukkerijen besproken worden in het 
politiek kollege Dit punt werd besloten 
met de unanieme verklanng dat een ei
gen streekblad een onmisbare schakel 
IS in de gemeentepolitiek 
Voor de verdere politieke werking 

Januari 
11 DENDERWINDEKE: Nieuwjaarsreceptie voor alle bestuursleden 

van alle afdelingen van Groot-Ninove in het Parochiaal Centrum 
(kleine zaal). Stationsstraat Organizatie Politiek Kollege Om 
20 uur 

Het gezamenlijk middagmaal werd gebruikt in «De Kalvaar•> te Voorde, reeds vele Vlaams-nationahsten 
staken daar de benen onder tafeL 

werden afspraken gemaakt betreffen
de de voorbereiding van de gemeente
raden, de kontakten met de plaatselij
ke pers, en verder zal getracht worden 
de militantengroep te verjongen 
Tot slot mag gesteld worden dat een 
dergelijke evaluatiedag noodzakelijk 
en nuttig is en daarom werd besloten 
volgend jaar opnieuw een zaterdag sa
men te komen om de werking van 
1980 te bespreken Verder alle lof voor 
de goede praktische uitwerking door 
het poliliek kadennstituut met een 
Mark De Jaegher in topkonditie 

Rik Haelterman 

VU-Lede in 't nieuw 
Zaterdag 8 december 11 werd in «den 
Bonten Os» in Lede overgegaan tot de 
verkiezing van een nieuw bestuur van 
VU-afdeling Lede 
De taakverdeling ziet eruit als volgt 
voorzitter Ghislain Henderickx, Bre-
menhulweg 20, 9310 Lede, ondervoor
zitter Adolf Boterberg, Ledezijdestraat 
82, 9310 Lede, tel 053-21 2560, sekre-
taris Frans Van Der Eecken, Wijstraat 
44, Lede, tel 053-704411, penning
meester Jules De Backer, Gent-
sestwg 179B, 9260 Oordegem, tel 
091-69 6270, propaganda Rudy Del-
clef, «Zanzibar», Dorp. 9410 Erpe tel 
053-77 25 98, sociaal dienstbetoon Ju
les Hendenckx. Papegem 9/2, 9262 
Lede. tel 053-7007 30, VI Ziekenkas 
Gilbert Melkenbeek, Serskampstr 31, 

9261 Smetlede, tel 091-6939 92. publ 
rel Toon Mertens, Br De Saede-
leerstr 65,9310 Lede, tel 053-77 6401 
kuituur Roger Quintijn, Nieuwstraat 
19, 9310 Lede, tel 053-70 01 7 1 , afge
vaardigden arrond raad Aalst Rudy 
Delclef, Frans Van Der Eecken en Jan 
Galle, Wichelsestwg 145, 9310 Lede 
tel 053-219598, plaatsvervangers 
Marcel Grijsouille, Heiplasstr 58, Lede 
tel 053-7013 33 (tevens verantw uitg 
Ledenblad «Binding» en Ghislain Hen
denckx) 

Deze kernploeg wordt versterkt door 
Hugo Galle, Luk Standaert, Hubert 
Matthijs, Jef Haustraete, Remi Leys 
Marcel De Swaef, Rik Galle, Romain 
Schollaert, Victor De Smet, Johnny 
Huyiebroeck Afgevaardigde VUJO 
tevens bij werkgroep «Propaganda» 
Frans Van Den Broeck, Dorp 12, 9311 
Impe 

Nieuwe voorzitter 
voor politiek kollege 
Groot-Dendermonde 
Roger Van Hoorebeek, die van Mes-
pelare naar Dendermonde-stad ver
huisde, nam de taak van Ferdy Willems 
over, die als voorzitter van de afdeling 
Dendermonde de handen vol heeft 
Een moeilijke maar boeiende opdracht 
die beslist in goede handen is De voor
bereiding van de gemeenteraadsver
kiezingen '82 wordt beslist een van de 
allerbelangrijkste opgaven 
Proficiat Roger I 

Stuk VU-programma 

gerealiseerd te Izegem 
Izegem krijgt zijn stadsbibl ioteek De overname door de stad van de katolieke 
«Volksboekeril» (in de Papestraat) en van de social ist ische biblioteek «Kennis 
zal u redden», is op de jongste gemeenteraadszitt ing goedgekeurd. 
Vanzelfsprekend is dit niet uitsluitend een VU-verdienste. Het bibl ioteekde-
kreet verplicht elke gemeente met meer dan 5 000 inwoners tot het stichten 
van een gemeentelijke openbare biblioteek. De Izegemse katolieke biblioteek 
had als «erkende vrije biblioteek van groot belang» kunnen voortbestaan 
naast de verplichte stadsbiblioteek. Maar men komt nu — mede onder impuls 
van de VU — tot eén bibl ioteekstruktuur voor Izegem. De VU was ook de eni
ge partij die, de aanloop tot het bibl ioteekdekreet kennend, de st ichting van 
een stadsbibl ioteek in haar verkiezingsprogramma van 1976 had neergeschre
ven Het was alweer de VU-fraktie die al bi | de bespreking van de begroting 
voor 1977 een stadsbibl ioteek en besprekingen met de bestaande bibl ioteken 
bepleitte. Het was andermaal de VU die bij een slapende CVP-meerderheid 
een snelle toepassing van het bibl ioteekdekreet vroeg. De meerderheid is in
tussen wakker geschoten. De uitbouw van een eigenti jds en goed gestoffeerd 
biblioteekwezen te Izegem kan beginnen. 

Een overnamedossier 

Het dossier van de overname van bei
de privaatrechtelijke biblioteken kon 
zeker geen model genoemd worden 
De gehanteerde normen zijn verschil
lend voor beide biblioteken Het bundel 
van de socialistische biblioteek bevatte 
geen enkele faktuur Voor beide biblio
teken ontbraken de fakturen voor de 
aankopen met eigen middelen De to
tale bedragen lagen te hoog 
2 767 963 f r voor de katolieke en 
836891 fr voor de socialistische biblio
teek Het dossier voor hun overname 
hadden beide biblioteken bovendien 
zelf mogen samenstellen Van een 
voorstel uitgaande van het schepen-
kollege zelf was helemaal geen spoor 
te bekennen I 

Ondanks deze bezwaren formuleerde 
raadslid Enk Vandewalle een positief 

VU-standpunt pro onmiddellijke over
name, omdat zo snel mogelijk met een 
modern biblioteekwezen gestart moet 
worden Onze achterstand terzake 
heeft nu lang genoeg geduurd 
Namens de BSP kwam R Vanlerberg-
he nog wJ'at opgesplitste cijfers meede
len, die eigenlijk in het dossier hadden 
moeten steken Bij de CVP-meerder-
heid viel er weinig animo te noteren 
Andrea Geldhof, schepen van Kuituur, 
reageerde verder schichtig, burge
meester Vens stak de klassieke para
plu op, verwijzend naar ambtenaren 
«van het ministerie» en de rest van de 
CVP deed er het zwijgen toe 
Nog een belangrijk feit 
De meerderheid heeft nog altijd met 
gezorgd voor een biblioteekgebouw 
De stad zal nu «voorlopig» het gebouw 
van de biblioteek in de Papestraat af
huren van de vzw Parochiale werken 

tegen 10 % per jaar van het overna
mebedrag, ofte 276 796 fr per jaari En 
dat terwijl de balans van inkomsten en 
uitgaven voor 1978 van dezelfde bi
blioteek voor huur van de lokalen aan 
dezelfde vzw O fr inschrijft i 

De beheersvorm 

Het kultuurpakt voorziet 3 vormen van 
vertegenwoordiging voor het beheers
orgaan van de stadsbiblioteek 

De CVP opteerde voor de eerste for
mule waarbij de leden van het be
heersorgaan uitsluitend zijn aangeduid 
door de gemeenteraad, en specialis
ten, vertegenwoordigers van gebrui
kers, verenigingen e d m alleen in een 
adviesorgaan zitting hebben 
De V U hield bij monde van Enk Vancfe-
walle en Geert Bourgeois een pleidooi 
voor de tweede formule Daar vormen 
vertegenwoordigers van de gemeen
teraad enerzijds en specialisten, verte
genwoordigers van gebruikers, vereni
gingen e d m anderzijds, samen het 
beheersorgaan Deze formule houdt 
dus in dat ook met-politiekgekleurden 
niet zomaar aan de deur blijven staan, 
via een adviesorgaan, maar daarente;^ 
gen volwaardig hun zeg hebben in het 
beheersorgaan Dat betekent ook dat 
een vertegenwoordiging van de nog 
met overgenomen kleine biblioteken 
van Emelgem en Kachtem echte 
medezeggenschap kunnen krijgen en 
zo des te vlugger tot overdracht aan 
de stad zouden overgaan Aldus kan 
éen struktuur (met filiale of uitleenpost 
in Emelgem en Kachtem) vlugger tot 
stand komen Aldus wordt versnippe
ring van boekenbestand, mankracht en 
financiële middelen tegengegaan 

Maar de meerderheid bleef doof aan 
die kant en koos voor een steviger 
CVP-greep op de stadsbiblioteek 
Meteen stelde de burgemeester ook 
de verhouding voor in het beheersor
gaan 7 CVP, 3 BSP, 2 VU en 1 PVV 
Toen Staf Nyffels namens de BSP met 
grotere cijfers ging spelen 9 CVP, 5 
BSP, 2 VU en 1 PVV, ging CVP-burge-
meester Vens daar onmiddellijk op in 
Meteen was het aantal toekomstige 
•(Wijzen» van 13 naar 17 gesprongen, 
was de BSP-aanwezigheid versterkt 
en de VU-aanwezigheid verzwakt van 
2 op 13 tot 2 op 17 

WEST-VUUNDEREN 
Ku l t u re l e v e r e n i g i n g e n 

Op de agenda stond ook de toeken
ning van de gemeentelijke subsidies 
aan het verenigingsleven VU-raadslid 
Jacques Deroose had in de kommissie 
van financiën al flink van zich afgebe
ten, en met sukses, ten gunste van een 
aantal Kachtemse kulturele verenigin
gen 

In de openbare vergadering pleitte hij 
voor een ruimere betoelaging van de 
specifiek kulturele verenigingen, het 
hanteren van normen en de inschake
ling van de kultuurraad in het toeken
nen van een puntensysteem 

Ook inzake de opdracht aan 4 Izegem
se kunstenaars voor een monument 
n a V 900 jaar Izegem, liet Jacques De
roose zich met onbetuigd Hij maakte 
de pertinente opmerking waarom het 
kollege van burgemeester en schepe
nen hier geen prijsvraag had uitge
schreven, zodat alle kunstenaars een 
kans hadden gekregen 

Scheuring in de meerderheid 

Vanuit de VU-hoek kwam nog een bij
gevoegd punt op de agenda het voor
stel om op het stadhuis een register in 
te voeren van in- en uitgaande stuk
ken De burgemeester kon moeilijk 
nee zeggen en beloofde het voorstel 
te onderzoeken 

Maar er was heel wat meer nieuws 
BIJ de aanvang van de zitting vonden 
alle raadsleden en persmensen twee 
brieven gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen en aan 
de gemeenteraadsleden 
Schepen Louis Crochon (PVV en 
a h w koekoeksei in het CVP-nest) zet
te uiteen dat hij zijn funkties (betwiste 
zaken, onderwijs en stadspatnmom-
um) neerlegde Hij had die pas een jaar 
geleden toegewezen gekregen 
En dan was er de korte brief van Al
bert Verhelst (CVP-schepen en oud-
burgemeester van Kachtem) waarvan 
de zonderlinge inhoud hierop neer
kwam mijn ontslag, geschreven op 
een mij onbekende datum, herroep ik, 
ik blijf schepen. 

Toen de burgemeester maar geen mel
ding maakte van beide brieven vond 
VU-fraktieleider Geert Bourgeois, dat 
hij die wel eens mocht voorlezen en de 
betekenis ervan toelichten Maar de 
burgemeester liet het afweten De 
moeilijkheden in zijn schepenkollege 
met zijn krappe meerderheid (15 CVP 
op 29 raadsleden) stapelen zich almaar 
op Meer achtergrond daarover, in een 
latere bijdrage 

v m n i imiiinQQi lueHHNOo 

Uitgave van h«t Vlaams Para-, 
Radio- en TV-Instituut vxw. 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty, H 
De ScHuyteneer, Johan Artois 
M Van üedekerke, T Van Over-
straeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-017113S-31 van -WIX». Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel CTel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Losse nurrrmers 

600 fr 
360 fr 

18 fr 
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VU-oppositie aktief 
in Brusselse raden 
Afgelopen dagen deed de VU-opposi
tie in verscheidene Brusselse gemeen
teraden zich terdege gelden, ondanks 
het feit dat dit gevecht met de meer
derheid vaak neerkomt op een strijd 
van cavalier seul. Op een dergelijke 
«eenzame vesting stond VU-raadslid 
Wim van der Eist in de jongste raads
zitting van de stad Brussel. 
Zes Vlamingen maken deel uit van de 
gemeenteraad van Brussel: 3 CVP'ers 
(bij de meerde'heid), één Vlaamse so
cialist én twee V U : Vik Anciaux en 
Wim Van der Eist Daar het gebruike
lijk is dat een regeringslid niet zetelt, 
viel mevr. De Veen-De Pauw weg. En 
daar vorige week onze partijvoorziter 
de handen vol had, bleef alleen Wim 
Van der Eist over. Dat belette niet dat 
de h. Van der Eist de oppositievlag 
hoog hield en in een lange interpellatie 
van katoen gaf tegen het schepenkol-
lege. De schepenen werden o m . on
dervraagd over de houding van het 
stadsbestuur ten opzichte van het on
derzoek in de Brusselse Welzijnsraad. 
Schepen Piron werd gevraagd wan
neer nu eindelijk de socio-kulturele 
raad zou worden erkend? Vlamingen 
hebben reeds hun steen bijgedragen. 
Schepen Piron beloofde de interpel-
Ipnt, de kwestie voor te leggen aan het 
schepenkollege. 

Wim Van der Eist wees de kritiek van 
Franstalige zijde op de omvorming van 
de Brigittenkerk tot Nederlandstalig 
kultuurcentrum af Hij kon het evenmin 
eens zijn met een bijkomende uitgave 
van 40 miljoen voor de viering van 150 
jaar Belgié. Wij hebben geen enkele re
den om dit te vieren,» aldus het VU-
-raadslid. Tot slot achtte raadslid Van 
der Eist het onaanvaardbaar dat Brus
sel al zijn biblioteken laat afhangen van 
de Franse Kultuurraad. Schepen Klein 
zei dat er voor Nederlandstaligen een 
bibliobus voorzien is evenals een pe
dagogische biblioteek in de Karel Buls-
school. 

GEMEENTE 
LIEDEKERKE 

BERICHT VAN ONDERZOEK 
Wet van 29 maart 1962 

(art. 9 en 21) 
Bijzonder Plan van Aanleg 

nr. 14 Pijnegem 

Het kollege van burgemees
ter en schepenen, 
Overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 21 der wet 
van 29 maart 1962 houdende 
de organizatie van de ruimte
lijke ordening en van de Ste
debouw, gewijzigd bij de wet
ten van 22 april '70 en 22 de
cember '70, brengt ter kennis 
van de bevolking dat het Bij
zonder Plan van Aanleg nr. 
14 Pijnegem, opgemaakt 
overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen en door de Ge
meenteraad voorlopig aan
genomen in zitting van 8 no
vember 1979 voor eenieder 
ter inzage ligt op het gemeen
tehuis van maandag 7 janua
ri 1980 tot en met dinsdag 5 
februari 1980 om 11 u. 
Al wie omtrent deze plannen 
bezwaren of opmerkingen te 
maken heeft, moet deze 
schriftelijk aan het schepen
kollege laten geworden voor 
5 februari 1980 om 11 u. 

Liedekerke, 20 december 1979. 
Namens het kollege. 

De gemeentesekretaris, 
De burgemeester, 

Fr. De Reuse G. Van Ginderdeuren 
(Adv. 4181 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

etemit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

N e e n K o n i n g B o u d e w i j n p a r k 

In de Jetse gemeenteraad vroegen de 
VU-raadsleden De Berlanger en Van 
Aalst aan de hogere overheid de be
slissing in het nu al beruchte Boude
wijnpark te vernietigen, daar ze voor 
een spoedprocedure werd genomen 
zonder voorlegging van een ernstig 
dossier. 

BRABANT 
KflLCnDCR 
DECEMBER 

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

Januari 
6 BRUSSEL: Reuze gezellig Driekoningenfeest om 14 u. 30 in lo

kaal Waltra, Arduinkaai. Toegang voor kinderen tot 16 jaar is gra
tis. Organizatie: «Grensland». 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herenta lsebaan 3 4 0 

D e u r n e - Z . - Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44 - An twerpen 

Tel. 35.65.75 

K E U K E N S - S A N I T A I R 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 - 19 u. Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgraf iek : Huweli jk - Ge 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
me-kale. i ' l . r 5. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri i tem 
Tel. 054-33.37.56 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 

HAALTERT 

Tel. 053-21.22 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS V t S l O N S • BROEKEN • PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Sleenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31J5.83 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHE|,DE-WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel. 091-62.51.42. 

D R O O G K U I S - W A S S E R I J 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 
014-31.13.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
N IEUWENRODE 
Tel 015-71 12.40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

NV Relnigingswerketi 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75. 

1 K E U K E N S 1 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
A n d e r e n b r o e k 24, 
9 4 8 0 D e n d e r h o u t e m 
Tel. 053-21.93.25 

L U K O S p.v.ba 

Ringmappen - dokumenthou-

der - pochetten - snelhech-

ters - offertemappen. 

Fortstraat 27 
2510 tVIORTSEL 
TeL 031-49.35.07. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel. 02-582.13 12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Te l 582.10.55 

Specialist primitief — 
sti j lmeubelen en modern 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80 31.72. 

qi;7v STUDIO 
-*-*^ DAIMN 
02-428.69.84 
— I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e 
— f ^ o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s . 
Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

P V B A J BORREMANS-COCK 
S K I N D E R E N 

Algemene Bouwonderneiningen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-412589 ' 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraal 9. 
1780 Teralfene 
Tel. 053-66.74.56. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Ke ize rs t raa t 2, Yernat 
02-582.22.22. 

G r o e n s t r a a t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

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

B -F M 

Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel. 053-66.89.73 

FILMTHEATERS] 

studio 
WEEK VAN 28 DECEfVIBER 

TOT 3 JANUARI '80 

TERVUREN 
Zondag 15 u. KT 

Jonathan Livingston Seagull 
van Hall Bartlett 

muziek van Neil Diamond 

Vrijdag, zaterdag 20 u. 30 KT 
Zondag 18 u. 
Dinsdag 15 u. 

Star Wars 
van George Lucas 

met Mark Hamill, Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Peter Cushing, 

Alec Guinness 

Zondag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 20 u. 30 KNT 

Tarzoon, de schande 
van de jungle 

van Picha 

Maandag geen voorstelling. 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag, dinsdag 20 u. 30, 
zaterdag 18 u., zondag 18 u. 

Main Event 
met Ryan O'Neal, 
Barbara Streisand 

Zaterdag, zondag, dinsdag, 
woensdag 15 u. 

Bambi 
Walt Disney 

Zaterdag, zondag 20 u. 30 
Dinsdag, woensdag 18 u. 

Moonraker 
Woensdag geen vertoning om 
20 u. 30. 

TIENEN 
KT Zondag 15 u. 

De avonturen 
van Bernard en Bianca 

Walt Disney 

Vrijdag 20 u., zaterdag 20 u., 
zondag 17 u. KT 

SOS Concorde 

Vnjdag, zaterdag 22 u. 30 KNT 
Fire Power 

van Michael Winner 
met Sophia Loren, 

James Coburn, Oj Simpson 

Zondag 22 u, dinsdag 17 u., 
donderdag 20 u 30 KNT 

Nachtport ier 
van Liliane Cavani 
met Dirk Bogarde, 
Charlotte Rampling 

Zondag 19 u. 30, 
dinsdag 15 en 19 u. 30 KT 

Watch art we 're mad 
met Bud Spencer, Perence Hill 

LEUVEN 1 
14 en 20 u. KNT 

Apocalypse Now 
Francis Ford Coppola 

met Marlon Brando, Martin 
Sheen, Robert Duvall, 

Dolby Stereo 

Première 
16u. 30, 22u. 30 KT 

A woman of Paris 
van Charlie Chaplin 

18u. en 24 u. KT 
Clair de femme 
Costa Gravas 

met Yves Montand, 
Romy Schneider 

LEUVEN 2 
1 7 u 4 5 KNT 

Every wich way but 
met Clint Eastwood 

13u. 30 en 19 u 45 KT 
The Lord of the Kings 

van Ralph Bakshi 

16 u. en 22 u 15 
Manhattan 

met Woody Allen & 
Diane Keaton 

KT 

24 u. 
Born Losers 

met Tom Laughlin 

KNT 
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BRUSSEL-MAROLLEN - Ze leven 
in komplete armoede, de vagebonden, 
het «uitschot». Ze hebben nauwelijks 
rechten. Gezinnen worden geregeld 
uit mekaar gescheurd, kinderen wor
den -geplaatst», eenvoudigweg om
dat hun ouders nauwelijks of geen 
geld verdienen. Het zijn de kinderen 
van de vierde wereld. Het zijn de ge
zinnen die er met de beste moeite niet 
in slagen de laagste sociale ladder in 
onze samenleving te beklimmen. 

Slechts een derde van deze gezin
nen zou enkele maanden na mekaar 
een regelmatig inkomen hebben, en 

geen belangrijke schulden. Het over
grote deel (ruim tweederden) be
schikte in '77 over een gemiddeld in
komen van 78 frank per dag en per 
persoon. 78 frank per dag om mee 
rond te komen. Die mensen hebben 
ook hun verwachtingen ten anzien 
van de versoberingswet van de rege
ring, alleen gaan zij niet in staking 
zoals bevoorrechte groepen in onze 
maatschappij dat wél menen te moe
ten doen. Die armsten onder de armen 
in onze gewesten, in onze buurt, die 
kunnen niet staken, want ze hebben 
zelden werk en nauwelijks rechten. Zo 

leven er ongeveer 150.000 mensen in 
Vlaanderen. Zi j vormen 4 tot 6 pro
cent van onze bevolking, waarvan een 
derde analfabeet is.. 
Vierdewereld-kinderen behoren tot 
een uitgesloten bevolkingsgroep van 
de geïndustrializeerde wereld. Het 
vierdewereld-kind groeit op in onze 
achterbuurten, in de buurt van slacht
huizen, in de schaduw van leegstaan
de fabriekshallen, in uithoeken van 
onze steden, tussen een autoweg en 
een kerkhof, of nabij een geurige 
openbare stortplaats... 
Opdat het jaar van het kind niet hele

maal voor deze kinderen ongemerkt 
zou voorbijgegaan zijn werd zopas 
een merkwaardig rapport 'Kinderen 
buiten spel. Nieuwe spelregels voor 
de komende twintig jaar» verspreid 
door de 'Internationale Beweging 
voor de Vierde Wereld». 
Een medewerker aan deze beweging 
in de Brusselse Marollen is advokaat 
Georges de Kerckhove. 
Zijn franstalige kollega André Moda-
ve belichtte reeds eerder in een wit
boek de problemen van «het subpro-
letariaat» in ons land en werkte jaren
lang m de Parijse bidonvilles... 

Onze vierde-wereld-kinderen 

Leven met 78 frank per dag 
Georges de Kerckhove: «Men heeft er 
nauwelijks benul van hoeveel mensen 
er hier in diepe nniserie leven Het zijn 
duizenden uitgestotenen, mensen die 
van geen tel zijn omdat zij geen geld 
hebben Men kijkt met afkeer naar de 
vagebonden, naar «het uitschot» Ten
minste, zo men al weet heeft van het 
bestaan van deze mensen, want er 
wordt van de kant van de overheid nau
welijks een inspanning opgebracht om 
statistieken over deze armsten der ar
men in ons land aan te leggen 
Hier leeft nochtans een schrijnend 
maatschappelijk probleem » 
— De betrokken families wordt al te 
vaak luiheid en slordigheid verweten. 
Dit soort volk is slechts dienstig als 
sfeerbeeld bij dokumentaires of films 
over armoede en het leven in achter
buurten. Maar dat de armoede vooral 
in grote gezinnen plots kan intreden, 
ondanks het verzet van de getroffe
nen, blijken de beter begoeden over 
het hoofd te zien. 

Eén voorbeeld uit de duizenden, ge
plukt uit de trieste bloemlezing in het 
boekje 'Kinderen buiten spel»: 
'fiAet twaalf toen mi/n moeder ziek 
was, was ik bang dat ze me zouden 
weghalen. Ik heb me dus verstopt in 
een grot en ik ben daar twee maanden 
gebleven. Het kind van toen voegt daar 
als vrouw meteen aan toe «A/u heb ik 
de moed verloren omdat mijn man 
werkloos is.» 
Later werd deze vrouw zelf ziek en 
moest ze opgenomen worden De kin

deren bleven alleen met hun vader en 
men besloot ze elders onder te bren
gen Gehuil van de kinderen en protest 
van de vader Tenslotte laat men dit ge
handicapte gezin toch bijeen Een ge
zinshelpster komt af en toe langs, en de 
oudste van 10 jaar doet de rest De so
ciale werkster loopt elke week een 
keer langs Dat duurt maanden zo De 
moeder, die een korte poos was terug
gekomen verliet evenwel definitief het 
gezin verpletterd door alle narigheid en 
de onverbiddelijkheid van het leven Na 
drie jaar wordt ook de vader ziek en 
moet hij op zijn beurt in een ziekenhuis 
worden opgenomen Opnieuw beleven 
de kinderen de angst uit mekaar gerukt 
te worden 

«Hef is erger dan doodgaan», zeggen 
de kinderen die weten wat het bete
kent terug thuis te komen na jaren af
wezigheid en totale ontworteling. 'Ik 
kende mijn eigen thuis niet meer; ik 
wist niet wie mijn moeder was.»Zo le
ven al te veel gezinnen bij ons: kinde
ren van de vierde wereld, die vooral 
last hebben van een sociale erfenis 
waar zij nauwelijks of nooit onderuit 
kunnen... 
— Georges de Kerckhove: «Het zijn 
deze mensen die het ergst door de 
ekonomische krisis getroffen worden 
Want ZIJ vallen het eerst zonder werk 
en worden voor zeer lange tijd of defini
tief op non-aktief gezet Zij zijn het ook 
die dikwijls door de mazen van het soci
aal verzorgingsnet vallen, door bijvoor
beeld geen aanspraak te kunnen ma

ken op werkloosheidsuitkenng Toch 
zijn er in deze vierde wereld nogal wat 
families en eenzaten die hun lot willen 
verbeteren, die ervoor willen werken 
en vechten Maar ze komen er zelfs 
niet toe hun verzuchtingen aan de rest 
van de bevolking kenbaar te maken » 
— In '57 is er een stem opgegaan, die 
van Joseph Wresinski, geboren in een 
arm gezin, eerst arbeider, later pries
ter geworden en stichter van de Vier
de-Wereld-Beweging. Vanuit de Parij-
se bidonvilles is zijn initiatief overge
waaid naar 7 Westeuropese landen, 
en naar de Verenigde Staten... 
Georges de Kerckhove: «Door André 
Modave werd een aktiegroep in Brus
sel in het leven geroepen 
Enkele jaren hebben we eerst in Sint-
Jans-Molenbeek de mensen van de 
vierde wereld leren kennen Er werd 
een sekretanaat opgericht, en we na
men kontakten met politieke partijen, 
syndikaten, ministenes Wij zetten ons 
in voor de armsten onder ons omdat zij 
dringend hulp behoeven, maar ook om
dat het een test is voor onze demokrati-
sche samenleving als de armsten in 
hun rechten als mens erkend worden 
dan gaat het ook voor de andere socia
le groepen in de samenleving goed 
Het grote knelpunt is een goede stem 
te geven aan de miskende armengroep 
Aanvankelijk werd gedacht aan de 
diensten van een ombudsman Maar 
voor ons land hebben we een meer ge
ëigende formule voorgesteld de be
noeming van een Koninklijke Kommis-
sans voor de Vierde Wereld 
Zo'n Koninklijk Kommissaris is een ge
zaghebbende persoon die wordt aan
gesteld om een probleem te behande
len dat betrekking heeft op de ganse 
natie Deze instantie ontsnapt aan de 
wisselvalligheden van de politiek, m a w 
hij staat in voor een verregaande op
dracht tot dat deze is voltooid» 
— Zulk een koninklijke opdracht zou 
allicht een onbekende wereld in ons 
land in de kijker plaatsen, maar met 
het aanstippen van de armoedepro
blemen is de kanker nog niet wegge
sneden.. 
Georges de Kerckhove: «Door er over 
te blijven zwijgen wordt evenmin ie
mand geholpen 
Wijzelf hebben inmiddels een aantal 
meteen realizeerbare punten aange
stipt waarmee alvast in veel gezinnen 
de meest dnngende noden kunnen ge
lenigd worden 
Ik wil hier twee voorbeelden vernoe
men 
De wet op de gezinsbijslag (kinder
geld) wordt bij ons gebrekkig toege
past De wijze waarop het onderzoek 
naar het recht op kindergeld wel eens 
durft verlopen is voor ons een bewijs 
dat de politici die de betrokken wetsre-
gels gemaakt hebben de wereld van de 
armoezaaiers niet kennen Om mistoe
standen in het reine te trekken vragen 
WIJ dat de gezinsbijslag voor alle gezin

nen met kinderen automatisch zou ge
waarborgd worden 
Eenzelfde bedenking geldt het sociaal 
stelsel van het bestaansminimum, 
waarom zouden de uitkenngsgerech-
tigden met automatisch in orde kunnen 
gesteld worden met de mutualiteitsver-
zekenng en de RlZIV-vergoedingen^ 
Het was voor ons een onprettige erva
ring een minister te horen zeggen dat 
het onmogelijk is «de financiële gevol
gen van onze voorstellen te voorzien» 
Zulks sterkt ons slechts in onze over
tuiging dat diegenen (of alleszins de 
meesten) die in de politieke wereld be
gaan zijn met het lot v^n de Sociaal 
minstbedeelden deze Aiierde wereld 
hoegenaamd niet kertnen Het gaat 
hem hier nochtans om naar schatting 
(het IS een ruwe raming) 150 000 men
sen in Vlaanderen, en ongeveer 
300000 mensen in geheel België» 
— Het Brussels politieke wereldje ligt 
meteen overhoop als een beperkte 
beroepsgroep meent te veel offers te 
moeten opbrengen om de versobe
ringswetten van de regering uit te 
voeren. Maar precies die groep van 
onze samenleving die wat gelukkig 
zou zijn als er komfortabel zou kun
nen versoberd worden (want verso
bering veronderstelt een zekere rijk
dom) precies die bidonvillers roeren 
zich niet. Althans niet in groep. Omdat 
zij onmondig zijn, en op alle gebied 
ook onmachtig. In lengte van jaren be
tekent dit duizenden gezinsdrama's. 
En ook: duizenden kinderen die een 
hoopvolle toekomst ontstolen zien. 
Kinderen die zelf geen recht op fami
liaal leven of op gezondheid geëer
biedigd zien. Hier bij ons, in de Brus
selse Marollen bijvoorbeeld. In de Sa-
maritanenwijk. Die sociale frustraties 
stapelen zich op. Zo groeien de get
to's. Mensen die met pakweg 
100 frank per dag moeten rondkomen. 
Mensen die op straat, op school en op 
hun werk met de vinger worden gewe
zen. 150.000 mensen in Vlaanderen, 
die zelf niet kunnen versoberen om te 
overleven... Zoveel mensen die van 
horen zeggen weten dat ze in een wel
vaartmaatschappij leven, (hds) 

De «Vlerde-Wereld-Beweging», een plura
listische beweging, zoekt in '80 aktieker-
nen uit te bouwen in Vlaanderen. Sekretari-
aat in Brussel. Victor Jacobslaan 12, 1040 
Brussel (tel. 02-64916.47) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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