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KERNBEWAPENING 

Zoals verwacht hebben de voorstan
ders van het maken en opstellen van 
kernraketten, wafjens met een ontstel
lende vernietigingskracht het gehaald. 
Het stellen van afdreiging tegen afdrei
ging gaat dus verder. Ongelooflijk 
hoge sommen geld die wij missen om 
goed te doen daar waar onbeschrijfe
lijke miserie heerst gaan naar de wa-
fjenindustrie, die telkens weer toppoli-
tici vindt om de massa voor te houden 
hoe slecht en gevaarlijk de vijand is en 
hoe wij bedreigd worden. 
In Vlaanderen heet het nu dat de socia
listen sterk aan geloofwaardigheid 
hebben ingeboet omdat ze hun stel
ling tegen de kernwapens zich hebben 
kunnen handhaven. Na de Volksunie, 
die als eerste trouw aan de «Nooit 
meer oorlog—oproep van de Uzersol-
daten, deze nieuwe wapens afwees, 
heeft de Vlaamse BSP als eerste rege
ringspartij getracht de slaafse volg
zaamheid van de Belgische regering te 
doorbreken. Het is haar niet gelukt 
Nog niet Want zeker is- dat de pas 
voorbije mislukte tegenstand niet nut
teloos is geweest Het wordt nooit 
meer zo gemakkelijk als vroeger om 
voor tientallen of honderden miljard 
frank wapens aan de Westerse wereld 
op te dringen. De zo nodige mentali
teitsverandering, nog in een beginsta
dium, heeft vooral bij de opkomende 
generatie een duw in de rug gekregen. 
Het wordt een nog langdurend rij
pingsproces, maar er komt een dag 
dat wapengeweld onmogelijk zal zijn, 
omdat er niet voldoende stervelingen 
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meer zullen te vinden zijn om de 
geweldideeën uit te voeren. Als... intus
sen onze wereld niet zal zijn verwoest 
door een of ander regime dat zich in 
een uitzichtloze situatie zal gedrongen 
voelen. 
Intussen heeft in Vlaanderen de Kriste-
lijke Volkspartij eens te meer bewezen 
wel over veel macht te beschikken, 
maar die toch zo weinig aan te wenden 
om diepgaande mentaliteitsverande
ringen in de maatschappij te helpen tot 
stand brengen. Bijna steeds laat ze de 
kar op de moerassige grond door an
deren trekken. Eens de goed berijdba
re wegen bereikt springt ze er dan wel 
op... 

H.V.D.A., Schoonaarde. 

HET ZOUT 
DER AARDE 

Niemand zal het Dio Seues kwalijk ne
men dat hij het artikel «Het zout der 
Aarde» schreef, in plaats van het tradi
tionele Kerstgedicht Hubertina Aretz 
was tot heden voor velen zeker een 
naam zonder achtergrond, of een to
taal onbekende. 
Daarom dank voor «Het zout der 
Aarde». 
Desondanks heb ik toch het gedicht 
gemist, en daarom heb ik er zelf een 
geschreven. 
Het is mijn nieuwjaarswens aan alle 
Vlamingen, vol hoop. 

Vlaming zijn 
De tijd van 
het vertrapt vernederd en geminacht 
uitgebuit en uitgezogen zijn, 
is nu voorbij. 
Eiken 
de sterkte van uw volk, 
door de macht van uw stem, 
uw wil, uw kracht 
maar ook uw lijdzaamheid. 
Kies, 
wees Vlaming en fier. 
Allen samen één. 

C.M., Zuienkerke. 

BRUSSEL VETTER? 
Brussel vetter? Het is onjuist te veron
derstellen dat het vestigen van de 
«Vlaamse Executieve» te Brussel de 
hoofdstad vetter maakt 
De werkelijke ontvetting van Brussel 
moet geschieden door de industriële 
vennootschappen er toe te verplichten 
hun maatschappelijke zetel bij hun ex
ploitatiezetel te vestigen (wetsvoorstel 
Baert) en door de uitvoerende over
heidsdiensten te dekoncentreren. De 
vestiging van de toppen van een even
tueel Vlaams staatsgezag heeft hoog
uit betrekking op 5.000 tot 6.000 perso
neelsleden. Deze wegtrekken uit Brus
sel heeft niets te maken met ontvetting 
maar alles te maken met het weghalen 
van Vlaams prestige uit Brussel... in het 
oog van̂  Europa. 
Of zouden wij, nadat wij miljarden be
steed hebben aan de uitrusting van het 
trotse Brussel, nog eens miljarden 
moeten uitgeven om van een Vlaamse 
provinciestad een «hoofdstad van 
Vlaanderen» te maken? 
Zou de kleine man in deze stad gebaat 

zijn door de wilde stijging van de prij
zen van gronden en woningen? 
Het is schijnheilig te roepen «Wij laten 
Brussel niet los» maar er anderszins 
een hoog gekwalificeerde substantie 
uit weg te halen. Wie dat doet aan
vaardt dat onze staatsgrens naar Vil
voorde opschuift De Staat Vlaande
ren zou veeleer een wedde-verhoging 
moeten toekennen aan zijn ambtena
ren die er toe bereid zijn in hun hoofd
stad te wonen en er hun kinderen naar 
school te sturen. Deze kinderen zullen 
de perfekte NedeHandse hoofdstede
lingen worden, want de scholieren van 
de Vlaamse scholen te Brussel spre
ken ABN, wat de schoolgaande jeugd 
in de provincie, doorgaans minder 
doet f^ ^^^ Haegendoren, 

gewezen senator 

WAT HARDER 
,DOORDUWEN! 

De tijd dat men met kloppend hart op
keek naar het altaar van het Belgisch 
vaderiand is sinds lang voorbij. Ander
halve eeuw lang heeft deze rotstaat 
de misdaden tegenover ons volk opge
stapeld. Die berg van wandaden dreigt 
nu deze staat zelf eronder te verplette
ren. En nog steeds zijn er dagbladen 
uit ons Vlaamse land, zijn er verraders 
uit ons volk, die om hun ministerzetel, 
of uit eigenbelang steeds weer pogen, 
dit van Vlaams bloed en tranen drui
pende monster van de ondergang te 
redden, of met bloemen te bestrooien. 
Ik meen dan ook dat die aktualiteitsre-
solutie over 150 jaar België zeker wel 
wat al te zacht is uitgedrukt Zeker veel 
te tamme woordjes voor een staat die 
ons tot in de grond heeft willen vernie
tigen en ons met alle middelen heeft, 
willen uitroeien. Op die manier komen 
wij er nooit En dan dit woord ver
draagzaam, allemaal prietpraat die 
onze eigen mensen veriamt Ik meen 

dat wij van nu af aan een andere taal 
moeten gaan voeren in de VU. Hoe 
vlugger wij de Belgische staat onder 
onze Vlaamse voeten vertrappelen, 
hoe rapper wij ervan veriest zijn. En 
dan zien wij weer de kreupele Borms 
aan de paal, de ontplofte IJzertoren en 
al die doorschoten jongens. En wij 
gaan aan het nadenken en de daders 
zijn bekend, al die patriotten van de 
drie traditionele partijen CVP op kop 
70 %, dan de BSP en PVV. Een akeli
ge verzameling van politieke kome
dianten, die slechts van voor kort niet 
goed meer weten op welk been zich 
staande te houden. 
Van nu af aan moeten wij die geile ad
ders, met ijzeren vuist te keer gaan, 
overal waar zij met hun huichelachtige 
boeventronie te voorschijn komen, om 
hun vuile rol verder tegen ons volk uit 
te spelen. Alleen dan zullen wij het ver
trouwen van de massa, dat de anderen 
sinds lang verspeeld hebben, terug ten 
volle waardig zijn. 

A.G.. Oostduinkerke. 

FEITEN OP EEN RIJTJE 

In de Panorama-uitzending «De Sa
menzwering van de stilte» van donder
dag 20 december jl. heb ik een feiten
relaas gebracht over mijn klacht i.v.m. 
het overiijden van mijn familielid mevr. 
Mariman-Audinaert uit Hamme. 
Gezien de vele reaktles en verkeerde 
gissingen na de uitzending wil ik ter 
verduidelijking de feiten nog even op 
een rijtje zetten. 
Het was de behandelende huisarts die 
na een telefonische oproep om half 
een 's nachts de 900 verwittigde die de 
zieke om 7 u. 30 's morgens in de kli
niek van St-Niklaas afleverde. 
Daar is de patiënt ondanks aandringen 
van de aanwezige familie zonder dok-
tersbijstand overieden rond 18 u. 30. 
De zieke is dus van bij de aanvang van 
de krisiS om half één 's nachts tot aan 
het overiijden om half zeven 's avonds 
zonder doktershulp gebleven. 
Mijn klacht werd door de KOO over
gemaakt aan de Orde van Geneeshe
ren van Oost-Vlaanderen die deze 
doorstuurde naar het Parket van Den-
dermonde, «gezien de ernst van de fei
ten». 
Na een uitgebreid onderzoek en on
dervragingen van de betrokkenen 
door de Gerechtelijke Politie werd 
slechts één jaar na de klacht een lijk
schouwing bevolen door het Parket 
Het was de Prokureur des Konings die 
mij na 15 maanden liet weten dat de 
zaak werd geklasseerd, omdat de lijk
schouwing niet toeliet een verantwoor
delijke voor het overiijden vast te stel
len. 
Iedereen gaat dus vrijuit 
Mijn dank aan tv-man Bavo Claes voor 
de durf waarmee hij deze samenzwe
ring van de stilte in beeld heeft ge
bracht J.D.M., Gentbrugge. 

VREDE 

De vijfendertigste kerstmis sinds de 
ooriog is voorbij, van amnestie is er 
geen sprake, omdat de wil voor ver
zoening er ook niet is. 

Overal in de wereld viert men kerst
dag, maar de eigenlijke geboorte van 
Kristus wordt heel weinig gevierd. Al
leen de kerstboom staat in het mid
den van de belangstelling en rond 
deze rnooi versierde boom draait het 
gehele feest. In hoeveel huisgezinnen 
zou men het stalletje plaatsen als een 
herinnering aan die heilige nacht en 
waar het nog staat zou men oprecht 
geloven in de geboorte van Jezus 
Kristus, de Zoon van God, die op aar
de gekomen is om de vrede te bren
gen? 
Vrede die alleen bestaat in woorden, 
maar waar de harten verstokt zijn 
door de haat Vrede die men poogt te 
winnen door een bewapeningswed
loop. Vrede waar men nog niet eens 
in eigen land het onrecht durft herstel
len die ze zelf in de hand gewerkt 
hebben. Vrede, vrede, vrede roept 
men overal, terwijl men in vrede mil
joenen mensen laat omkomen van de 
honger. In Iran in naam van de vrede 
honderden mensen laat neerschieten, 
waar men in de naam van God een 
volk wil uitroeien, waar men zelfs tot 
de God van de vrede bidt om een 
mens te laten sterven, walgelijk! 
Jezus sleepte met zijn tot een bloedi
ge massa geslagen lichaam een lood
zwaar kruis de berg op, liet zich, als 
God, kruisigen en had nog de moed 
om tot zijn Vader te bidden: «Vader 
vergeef het hen, want ze weten niet 
wat ze doen», dat is vrede! 
Moest Jezus terug op aarde komen 
en in Vlaanderen geboren worden, 
dan zou hij in Brussel gekruisigd wor
den, in naam van de vrede. 

J.V.P., Blankenberge 

ECOLOGISCH EN 
KLEINSCHALIG 

Het viel in het «WlJ'-verslag de week 
nadien nergens te lezen, maar op het 
VU-kongres is een vrij fundamenteel 
amendement goedgekeurd betreffen
de het profiel van de partij: aan de vier 
krachtlijnen ervan (Vlaams-nationaal, 
sociaal-progressief, pluralistisch en 
onafhankelijk toekomstgerichü werd 
een vijfde toegevoegd: de Volksunie 
is een partij voor ecologie en klein
schaligheid. 
Het is goed dat het kongres aldus de 
bekommernis van de VU voor een 
leefbaar Vlaanderen vastgelegd heeft, 
als een peiler van haar beleid. 
Mag ik u vragen, vanuit dezelfde be
kommernis, wanneer «WIJ» eindelijk 
eens toelichting zal geven rond de 
zaak van de Erasmussteeg in (de 
voor de VU toch wel belangrijke ge
meente) Borgerhout? ^ Q yVilsele 

REEDS 10 JAAR GELEDEN 

In «WIJ» van 27 december 1979 lees 
ik dat de senaatsfraktie van de Volks
unie een wetsvoorstel heeft inge
diend om de faciliteiten in Voeren af 
te schaffen en de gemeente eentalig 
Nederiands te maken. 
Mag ik U in dit verband mededelen 
dat ik reeds in 1968, d.w.z. méér dan 
tien jaar geleden, een gelijkaardig 
wetsvoorstel heb ingediend? 

E. Raskin, 
oud-volksvertegenwoordiger, 

oud-senator 

Picasso in 
Icnacli 
Knack verwierf de rechten voor de publikatie 
van een selektie Picasso's, uit tiet nalatensctiap 
dat de Franse Staat toekwam. 
Deze week in een volkieurenbijiage: Picasso 
in Knack! 

knack 
woensdag te koop: 35 fr. 
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De zeventiger jaren 
Terugkijkend op de jaren zeventig in de 
Belgische politiek moet men vaststellen, 
dat het verloren jaren zijn geweest. 
Einde van de zestiger jaren was het voor 
iedereen duidelijk, dat de politieke 
strukturen van het land diepgaand her
vormd moesten worden en aangepast 
aan de werkelijkheid van het bestaan 
der twee volkeren. De krisis rond Leu
ven in 1968 was het teken aan de wand. 
De Volksunie had, met een krachtig fe
deralistisch programma, in de jaren 
zestig een spektakulaire opmars ge
maakt en mobilizeerde permanent 
meer dan een half miljoen kiezers. On
der deze druk zette het ontbindings
proces van de traditionele partijen in. 
CVP en PSC begonnen op te komen on
der afzonderlijke lijstnummers. Bij de 
socialisten liet de aparte opstelling van 
de Rode Leeuwen — voorlopig nog be
perkt tot Brabant — voorzien dat het 
splitsingsproces begonnen was. Einde 
van de jaren '60 was alleen nog de P W 
de unitaire blauwe baksteen. Een paa r 
jaar later zou ook daa r de scheiding van 
de geesten zich voltrekken. 
De grondwetsherziening van 1970-1971 
zou, als men de geestelijke vaders ervan 
mocht geloven, België definitief hervor
men en de blauwdruk opleveren die de 
staatsstruktuur zou bepalen tot over de 
drempel van de 21ste eeuw. Op het prin

cipiële vlak scheen de hervorming diep
gaand: ze hield de erkenning in van de 
twee gemeenschappen die ieder hun 
kul tuurraad kregen, en van drie gewes
ten krachtens het onzalige artikel 
107quater dat de rest van de zeventiger 
jaren grondig zou vergallen. Het politie
ke uitgangspunt was echter totaal fou
tief. De grondwetsherziening van 1970 
werd niet gedikteerd door het beginsel 
van het zelfbeschikkingsrecht der vol
keren, maa r door de wil om — tegen de 
stroming in — zoveel mogelijk België en 
dat België zo unitair mogelijk te houden. 
Het minimalistisch recept luidde dat 
men Vlaanderen een beetje kultuurau-
tonomie en Wallonië een beetje ekono-
mische zeggenschap moest geven en dat 
daardoor de druk uit de stoomketel zou 
ontsnappen. 

Voor Vlaanderen is de ervaring .net het 
schijntje van kultuurautonomie totaal 
onbevredigend geweest. De Nederland
se kul tuurraad is nooit een voorafbeel
ding geworden van wat een Vlaams par
lement zou moeten zijn. Het dekreet van 
VU-senator Vandezande in 1973 is ei
genlijk het enige belangrijke moment 
gebleven. Voor Wallonië bracht de be
loofde gewestvorming, die sindsdien 
nog altijd niet is verwezenlijkt, slechts 
bijkomende frustaties alhoewel het een 
decennium lang verder kon profiteren 

van de miljarden-geldstroom uit Vlaan
deren. En Brussel kreeg, dank zij de 
grondwettelijk vastgelegde drieledig
heid, de kans om op te treden als de gro
te spelbederver. 
Daarenboven betaalde Vlaanderen de 
prijs van het verlies van zijn demokrati-
sche meerderheid: het zou voortaan, 
voor iedere verdere hervorming, vast-
gekluisterd zitten aan de onderhande
lingstafel met de francofonen. 
De jaren zeventig zijn integraal verlo
ren gegaan, eerst met de pogingen om 
dit onmogelijk en onvoldragen model te 
verwezenlijken en later met de botsin
gen en de moeilijkheden om het te ver
ruimen en voorbij te stevenen. 
De verloren tijd wreekt zich. Alles laat 
voorzien dat de ontwikkeling, die inmid
dels h a a r eigen gang is gegaan, thans 
zeer binnenkort het hele kaar tenhuis 
overhoop zal halen. Op de drempel van 
de jaren tachtig staan de twee gemeen
schappen tegenover mekaar met stand
punten die niet te verzoenen zijn en die 
een botsing onvermijdelijk maken. Na 
150 jaar heeft het huidige België zijn tijd 
definitief gehad. 

Wat na de botsing zal komen, hangt gro
tendeels af van de vastberadenheid, de 
moed en het gezond verstand van de 
Vlaanmse gemeenschap. 

tvo 

Met hernieuwd vertrouwen in 1980 
Hoe moeilijk en gespannen het jaar 
1979 ook verlopen is voor de Volks
unie, hoezeer onze partij ook onderhe
vig is geweest aan druk van binnen en 
van buiten, zelfs aan tweedracht en 
soms oplopende geschillen, toch kun
nen we met zelfzekerheid getuigen, 
tot spijt van wie 't benijdt de Volksunie 
heeft standgehouden, onze partij 
heeft haar krisis overwonnen. De 
Vlaams-nationale politieke emanatie 
van de Vlaamse beweging krijgt men 
immers niet kapot 

Kaderleden, ik ben fier op U. Trots op 
uw trouw, uw loyauteit uw kameraad
schap en genegenheid. 
We mogen echter geen blinddoek dra
gen. Klaar en duidelijk moeten we 
voor ogen hebben dat het jaar 1980 
niet met rozegeur en maneschijn zal 
overgoten zijn. De politiek is op zich
zelf reeds een hard bedrijf In de huidi
ge razendsnelle evolutie, vanuit onze 
Dolitieke positie zal 1980 voor de 
Volksunie een bikkelhard jaar zijn. 
De andere Vlaamse partijen mogen 
onze stellingen en zelfs ons woordge
bruik overnemen — ook al bedoelen 
ze heel wat anders —, de publieke opi
nie kan tijdelijk bedrogen worden door 
verbalistische schijnvertoning. Aller
hande behendigheid kan de aandacht 
afleiden van het immobilisme en het 
geknoei van de klassieke macht
hebbers. Onze politieke strijd kan ho
peloos lijken en marginaal toch ben ik 
ervan overtuigd dat we zullen winnen, 
dat de Vlaams-nationale idee de 
bouwsteen zal blijken van de nieuwe 
strukturen en de nieuwe maatschap
pij, die in 1980 vorm zullen krijgen, op 
voorwaarde dat de Volksunie, van 
hoog tot laag, zelfbewust en een
drachtig haar eigen weg gaat 

Onze politieke opdracht heb ik een 
zending durven noemen. Een Vlaamse 
natie bouwen is geen klein bier Hier 
past geen zelfgenoegzaam burger
dom, geen egoïstisch streven, geen 
steriel kleinzielig getwist Dit is werk 
voor mensen, die weten wat ze willen 
en zich niet laten afleiden door bijkom
stigheden of details. 
Zowel het Vlaams radikalisme in onze 
duidelijke wil tot zelfbeschikking van 
ons volk, ook in Brussel Komen, Voe
ren en Vlaams-Brabant als de recht-
vaardigheidsgedachte die geen privile
ges en geen armoede duldt die geen 
verdrukking van minderheden ver
draagt, zijn onverbreekbare delen van 
ons Vlaams-nationalisme. 

Zovele mannen en vrouwen staan nog 
langs de kant en hunkeren als het 
ware naar een partij die radikaal fris, 
proper en non-konformistisch een ver
nieuwing verkondigt van de verzuilde, 
verstarde, sociaal en ekonomisch 
scheefgegroeide maatschappij die 
aaneenhangt met smeergelden, zoge
naamde verworven rechten, verpoli
tiekte organen en ondemokratische 
belangengroepen die hun eigen plaats 
niet meer kennen. 

Moeten wij niet duidelijk maken aan 
ons volk en aan de wereld dat onze 
beschaving in de knel geraakt Als we 
voortgaan de volgende dertig jaar te 
leven zoals de vorige, dan zijn we be
zig onze kleinkinderen te vermoorden. 
Een wereld vol gesofistikeerde machi
nes. Een technologische en weten
schappelijke ontwikkeling zonder 
voorgaande maar ook zonder rem, die 
de vrijheid en de eigenheid van de 
mens inblikt in onmenselijke compu
ters, die het leven kan verlengen maar 
evengoed kan vernietigen, die de nala
tenschap kan regelen maar ook gene
tisch kan manipuleren, die de voe
dingsstoffen van een niet bij te produ
ceren bodem in een dergelijke meet
kundige reeks verbruikt dat het voort
bestaan op relatief korte tijd fataal 
bedreigd wordt 
Hebben wij als Vlaams-nationalisten 
— die geen kortlopende belangen van 
bepaalde groepen te verdedigen heb
ben maar die de ambitie hebben ons 
volk lief te hebben en, via ons volk, alle 
volkeren — met de plicht en de op
dracht vrij en ongebonden de noodza
kelijke richting aan te wijzen van een 
andere samenleving? 
In Vlaanderen zijn nog vele jonge 
krachten die met de Volksunie willen 

meewerken aan die Vlaams-nationale 
opdracht 
Daarom dienen al onze kaderleden 
zich te bewegen in de gemeenschap 
als een vis in het water De mensen 
moeten ons kennen! Wij moeten ons 
programma klaar en duidelijk beleven! 
Goed wetend welk kapitaal de Volks
unie bezit aan kaderleden en militan
ten, wens ik dat in 1980 al onze kaders 
zich bewust en aktief openstellen 
voor alle bereidwilligen. We missen 
vooral nog veel vrouwen, thuis- of bui
tenshuiswerkenden, al dan niet stude
rende of gestudeerden. Voor hen 
dient ruimte gemaakt We kunnen hun 
specifieke inbreng zeer goed gebrui
ken. 

Veel verwacht ik van de jongeren. Met 
hun dynamisme en levenslust zijn zij in 
staat nieuwe metodieken van aktie te 
bedenken en uit te voeren, vol Vlaams 
radikalisme en sociale bewogenheid. 
1980 is wellicht het cruciale jaar in 
onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Het 
jaar van de harde konfrontatie ? Vrien
den, wie kan er nog twijfelen aan de 
opdracht van de Volksunie? 
We slaan de hand aan de ploeg, nog 
veel gronden liggen braak! 
Of zal mijn jongste zoon, die zoals dui
zenden kinderen vandaag in de 
sneeuw speelt nog dezelfde strijd 
moeten strijden? Zal hij als volwasse
ne in een Vlaamse natie kunnen leven 
en In welke? 

Vic Anciaux 
algemeen voorzitter. 

1 januari 1980. 
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Premier voor 
amnestie... 
Kerstmis 7 9 is alweer voorbij 
zonder dat er in dit land, 35 jaar 
na de tweede wereldoorlog, 
sprake is van algemene amnes
tie, of zelfs maar van het weg
werken van de sociale gevol
gen van repressie en epuratie. 
Door toedoen van de Volksunie 
werd onder de vorige rege-
ringskoalitie een belangwek
kende kommissie opgericht die 
de dossiers van repressie en 
epuratie moest onderzoeken en 
met de vleugels van liefde be
dekken. 
Nadat dit ministerieel komitee 
— want dat was het — aanvan
kelijk werd geboycot (waarbij 
CVP-excellenties zich niet on

betuigd lieten), werd er dan 
toch een eindweegs opgescho
ten met de werkzaamheden, 
maar in de huidige regerings-
koalitie is van zulk sociaal re
geringswerk alweer geen spra
ke meer. 
Nochtans was het de huidige 
premier Wilfried Martens die 
destijds in een brochure van de 
Katolieke Landelijke jeugd het 
amnestieprobleem aldus be
lichtte: «Wij kunnen in de op
somming van de argumenten 
zeer kort zijn, omdat sedert ja
ren de onwettelijkheid en de 
onrechtvaardigheid van het 
prepressie-apparaat door de 
meest vooraanstaande perso
nen werd aangeklaagd, en om
dat in Vlaanderen buiten een 
paar kringetjes er niemand 

meer twijfelt aan de onrecht
vaardigheden en de onwette-
lijkheden die werden begaan.» 

Marialied onder 
sekwester 
Inmiddels kunnen we het van
daag meemaken dat een zoon 
van Dokter Bornis bij toeken
ning van een afdankingspremie 
door een arbeidsrechtbank, ten 
belope van 600.000 frank, de 
hem rechtmatig toegekende 
vergoeding in beslag ziet geno
men door de ontvanger van het 
sekwester. Dit als afbetaling op 
een boete van 2 miljoen frank 
waarop de Belgische staat nog 
immer aanspraak maakte. 
Toen een tijdje terug op radio-
Limburg een Marialied werd 

gedraaid, op muziek van Flor 
Peeters en tekst van Ward Her
mans gingen de auteursrechten 
van 28,5 frank via SABAM met
een naar het sekwester, en niet 
naar de familie Hermans... 

VUJO schreef Sire 
Om een en ander nog maar 
eens scherp aan te klagen heb
ben de Volksunie-jongeren in 
de kerstperiode verschillende 
amnestie-akties gehouden. Ze 
deelden pamfletten uit aan tal 
van kerken in het Brusselse. 
Er werd ook een brief gestuurd 
aan 24 ambassades. Aan de 
Spaanse ambassadeur werd in 
het bijzonder gewezen op het 
feit dat bij de amnestie in Span
je, in 77, ook Basken verscho
ning kregen die in 73 een aan

slag pleegden op de toenmali
ge eerste minister, en nu zelfs 
op vrije voeten rondlopen. 
«Daarom, aldus de VUJO van 
het arrondissement Brussel, 
vinden wij de tijd aangebroken 
om België op het internationale 
forum aan te klagen.» 
In een brief aan koning Boude-
wijn ten slotte wordt gewezen 
op de algemene amnestie die 
wél in Spanje maar nog immer 
niet in België, werd verleend. 
Nogal bitter schrijft VUJO aan 
de koning: «Wij hebben vol
doende inzicht in de Belgische 
politiek om te beamen wat een 
vooraanstaand Vlaams edito
rialist schreef: «Sinds de Ko
ningskwestie is Laken meer be
kommerd om de Waalse repu
blikeinen te vriend te houden 
dan wel het goede volk van 
Vlaanderen». 

Exit Le Peuple 
Op 31 december jl. verscheen 
de bijna honderdjarige socialis
tische partijkrant «Le Peuple» 
voor het laatst. De titel wordt 
weliswaar nog gebruikt in een 
editie van een Waals socialis
tisch blad in Henegouwen, 
maar dit belet niet, dat natio
naal gezien, Lë Peuple ter ziele 
is gegaan. 
De dood van een krant en de 
sociale nasleep daarvan is 
nooit een prettig schouwspel: 
Hoezeer onze opvattingen op 
alle gebied van Le Peuple ver
schillen, toch verheugt haar 
verdwijning ons niet. 
We moeten vaststellen, dat Le 
Peuple nooit een inspanning 
heeft gedaan, om de Vlamingen 
beter te leren kennen, en uit die 
onkunde vaak fouten heeft ge
maakt en, wat nog veel erger is, 
zich aan regelrechte Vlamin-
genhaat schuldig heeft ge
maakt. Dit kwam o.m. uit haar 
statuut van partijkrant, waarbij 
Le Peuple — Spaak achterna 
— de partij tot m haar dwaas
heden hondsgetrouw volgde. 
Nu is het zo dat partijkranten 
hoe langer hoe minder sukses 
hebben. Het relatief sukses van 
«De Morgen», die opener staat 
dan wijlen «De Volksgazet» en 
«Vooruit», bewijst dat eens te 
meer. 

Inmiddels is het met de socia
listisch «getinte» pers in België 
maar droevig gesteld; gedeel
telijk ook wegens wanbeheer. 

yfoor honderd frank oorlog 
«Er zijn de eerste januari», zegde onze kapper, «twee cijfers veranderd de zeven en 
de negen Wij zitten nu in tachtig En er zal nog veel nrieer veranderen dan alleen maar 
twee cijfers» 
We hebben nog altijd een kapper die volkomen beantwoordt aan wat men van een 
beoefenaar van dit oud en eerbiedwaardig annbacht mag verwachten In zijn salon 
worden de wereldproblemen diepzinnig en breedvoerig uitgepraat Het is een kapsa-
lon op de boerenbuiten Je betaalt er nog altijd honderd frank en daarmee is de kous 
én het haar af Er wordt aan je kop met gefrunnikt met reukwerk en haarolie, er wordt 
je met gevraagd of het soms met gewassen moet worden en er wordt met gebeeld
houwd met een scheersmes Je kruipt thuis onder de douche, zorgt er zélf voor dat je 
proper haar hebt en hij op zijn beurt brengt het op lengte Zonder komplimenten Hon
derd frank en tot de naaste keer 

«Ik zou eigenlijk», zegde onze kapper, «honderdtwintig frank moeten vragen Maar dat 
• IS met gemakkelijk Ik tel 's avonds hoeveel briefjes van honderd ik heb en dan weet ik 
meteen, hoeveel klanten ik gehad heb Ik heb alles wat ik nodig heb Waarom moet ik 
dan twintig frank méér v ragen ' Maar ik krijg last met mijn kontroleur Verleden jaar 
heeft hij me al verweten dat ik minder vraag dan ik mag en dat ik dat zelf maar moet 
weten, maar dat de staat zijn part moet hebben in ieder geval Ik denk dat ze me zullen 
verplichten, op te slaan» 

Onze kapper is een belezen man Tot voor een paar jaar las hij alles wat hem onder de 
ogen kwam Maar de ogen zijn slechter geworden En als je twaalf-vijftien man gekapt 
hebt en je hebt uren recht gestaan, beginnen de lettertjes 's avonds te schemeren 
Dus kijkt hij nu maar tv 
«GIJ hebt u ook aan de kabel verkocht», verwijt hij mij In onze buurt weten de mensen 
— en vooral de kappers — nog alles van mekaar «Ik met», zegt hij triomfantelijk «Ik 
weet dat ik op een manier niet slim doe, want die antenne heeft mij veel geld gekost 
en ik heb ze nog verzekerd ook tegen afwaaien alweer kosten Maar als iedereen bij 

de kabel gaat, dan is de kabel baas en dan komt er vroeg of laat een moment dat de 
kabel vraagt wat hij wil en geeft wat hij wil Moest Adolf» — Adolf is de vertrouwelijke 
naam waarmee onze kapper wijlen de Fuhrer en rijkskanselier van Duitsland betitelt 
— «moest Adolf in zijn tijd de kabel hebben gehad, we hadden met naar de Engelse 
radio kunnen luisteren» 

We kunnen onze kapper nooit ontzeggen dat hij een logische gedachtengang heeft 
«Weet gij», vraagt onze kapper, «wat tachtig ons gaat brengen"^ Ge gaat de benzine 
zo duur betalen als een fleske goede wijn Ik wil geen auto, als er hier bij mij thuis ie
mand dnnkt, ben ik het en gaan machien En weet gij waarom dat allemaal zo duur 
wordt? Ze willen het de mensen moe maken, ze willen dat de mensen hun kop verlie
zen Dat doet mij denken aan het jaar 36 Het was toen ook zo En er is oorlog van ge
komen» 

Onze kapper heft zijn schaar uit onze haren, kijkt ons via de spiegel recht in de ogen 
en besluit «Er komt oorlog Vangatspiegel is hier geweest met zijn haar, ge weet wel, 
die een hoge plaats heeft in het ministerie Die mannen weten veel Hij heeft het me 
niet met zoveel woorden gezegd, maar hij heeft het me laten verstaan er komt oor
log» 

We beamen knikkend Wat wilt ge diskuteren als ge onder het mes z i t ' En we weten 
dat de volgende klant te horen zal krijgen «dio Genes is hier geweest met zijn haar, ge 
weet wel, die in de politiek zit 't Is wel geen grote partij, maar die mannen hebben ook 
al aan de pot gezeten en ze weten veel Hij heeft het me met met zoveel woorden ge
zegd, maar hij heeft het me laten verstaan er komt oorlog 't Is honderd frank, Albert, 
gelijk altijd» 

dio Genes 
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Pais en vree 
Pais en vree was er voor de re
geringsleden tijdens de kerst
en nieuwjaarsdagen niet bij. Va-
Itantie mochten ze niet nemen, 
de geneesheren strooiden flink 
wat roet in hun ministeriële ré-
velllons en het communautair 
vuur smeulde ononderbroken 
verder. 
Indien tijdens de eerstkomende 
dagen in de speciale werk
groep van de regeringspartijen 
geen oplossing gevonden 
wordt voor de vele staatsher-
vormende knelpunten, dan zal 
hun opoffering nutteloos ge
weest zijn. Op 9 januari komt 
immers de senaatskommissie 
voor de staatshervorming op
nieuw samen. 
Slechts een politiek mirakel 
kan deze regering drijvende 
houden. Maar in de heersende 
sfeer van verwarring, dubbezin-
nigheid en tweeslachtigheid 
weet men nooit. 

Honderd en een 
Begin 1976 werd de Kommissie 
voor oriëntatie en koördinatie 
van de overheidsopdrachten 
opgericht. Haar doelstelling is 
er op toe te zien dat het bedrag 
voor overheidsopdrachten ge
bruikt wordt als een waardevol 
instrument voor de verwezenlij
king van het nijverheidsbeleid. 
Maar zowel de samenstelling 
als de werking van deze kom
missie roept heel wat vragen 
op, aldus senator C. Van Eisen 
in een interpellatie tot de minis
ter van Ekonomische Zaken. 
Op de 28 effektieve leden zijn 
er 18 Franstaligen, waaronder 
de voorzitter. De vraag is dan 
ook gewettigd of er wel een 
evenwicht wordt nagestreefd in 
de verdeling van de opdrachten 
tu isen Vlaanderen en Wallonië. 
Een federalizering van de kom
missie is meer dan wenselijk. 
Tussen 1976 en 1980 zou een 
bedrag van rond de 1000 mil
jard aan overheidsopdrachten 
besteed zijn. Welk is de rol van 
de kommissie daarbij? Wie 
kontroleert wie? Waar is het 
jaarverslag? Hoe kan het nut 
van een dergelijke kommissie 
getoetst worden wanneer ze 
zich verschuilt in een duistere 
wirwar van honderd en één an
dere instellingen, kommissies 
en dergelijke meer! 

De Voerstreek... 
Tijdens de laatste Kamerzitting 
van 1979 wezen de twee Lim
burgse VU-kamerleden eens te 
meer op de problemen van de 
Voerstreek. W. Desaeyere hield 
een stevig pleidooi voor de so-
cio-ekonomische integratie van 
de Voer in Vlaanderen. 
Officieel behoort de Voer tot 
Vlaanderen, maar dan moet 
deze streek alle kansen krijgen 
voor een échte integratie. Vaak 
gaat het om kleine aangelegen
heden, maar alle hebben ze hun 
belang. Aldus moet de Limburg
se provincieoverheid meer di-
rekt Ingrijpen, o.m. om verval
singen bij gemeenteraadsver
kiezingen te voorkomen. De di
verse centrale besturen zouden 
moeten instrukties krijgen inza
ke het behoren van de Voer tot 
de Vlaamse gemeenschap. 
Andere punten die het kamerlid 
aanhaalde, zijn de wegeninfra-
struktuur, de doeaneposten en 
het RTT-beleid. 

...En het ge-recht 
VU-ondervoorzitter J. Gabriels 
bleef in zijn tussenkomst sti l
staan bij de recente geweldda
den in de Voerstreek, meer be
paald bij de gerechtelijke be
handeling ervan. 

De twee maten- en twee ge-
wichtenpolitiek schijnt zelfs tot 
in de behandeling van de krimi-
nele daden te worden doorge
trokken. De evolutie van de 
jongste maanden heeft bij heel 
wat mensen van de rechterlijke 
wereld zware problemen doen 
rijzen in verband met de objek-
tiviteit en onafhankelijkheid 
van ons rechtsapparaaL Aan de 
hand van een hele serie voor
beelden maakte het kamerlid 
duidelijk hoezeer in dit land het 
recht voor de enen blijkbaar 
rechter is dan voor de anderen. 
Hij waarschuwde de regering 
dan ook om zo snel mogelijk ter 
zake klare wijn te schenken. Tot 
15 januari hebben de Vlaamse 
Voerenaars respijt gegeven. 
Als op hun 15 puntenprogram
ma geen positieve respons 
komt, dan is enkel de regering 
verantwoordelijk voor de ver
dere evolutie. Goedkope en op
pervlakkige verklaringen zullen 
de Vlaamse Voerenaars niet 
meer sl ikken! 

Waarom wetten? 
Ook de Vlaams-Brabantse faci
liteitengemeente Kraainem 
staat in de communautaire be
langstelling. In een interpellatie 
tot de minister van Binnenland
se Zaken maakte kamerlid W. 
Kuijpers een balans op van de 
vele taalwetovertredingen in 
deze gemeente. Zelfs het kolle
ge van burgemeester en sche
penen en de gemeenteraad ve
gen er hun laars aan de taalwet
geving. 
Oproepingsbrieven met agen
da voor de gemeenteraad wor
den in het Nederlands en het 
Frans verzonden, al naargelang 
de taaivoorkeur van het raads
lid. Verslagen worden in beide 
talen voorgelezen. Tussenkom
sten zelfs van de burgemeester 
en schepenen, geschieden 
meestal in het Frans en het Ne
derlands, soms enkel in het 
Frans. 

Als een kip.... 
De senaat rondde 1979 parle
mentair af met de bespreking 
van de rijksmiddelenbegroting. 
De houding van de Volksunie 
werd er gemotiveerd door se
nator H. De Bruyne. 
Het slot van deze technisch 
zeer degelijke tussenkomst wi l 
len we u geenszins onthouden: 
'Daar de regering ooif op het 
vlak van het sociaal-ekono-
misch beleid klinisch dood is, 
betekenen de voorlopige kre
dieten niets meer dan kosten 
op het sterfhuis. De regering is 
al een kip die, pas onthoofd, 
nog een tijdje op het erf blijft 
rondlopen'. 

...Geslacht door 
CVP-ideaal 
Voor het overige stond het de
bat grotendeels in het teken 
van de tussenkomst van FDF-
senator A. Lagasse over het 
jongste CVP-kongres. 
Ietwat meewarig gaf senator O. 
Van Ooteghem hem een lesje in 
CVP-strategie, want zelfs het 
orakel van Delphi zou de FDF-
vragen niet kunnen beantwoor
den. De eerste-minister van zijn 
kant zal zowel de kool als de 
geit sparen. 

Zi jn politieke vrienden staan 
evenwel klaar om hem de 
ezelsstamp te geven. Een ge
woonte in de CVP. Deze partij 
van verkapte unitaristen gaat 
plots met de leeuwevlag 
zwaaien met als doei: de eerste 
minister zo snel mogelijk kra
ken. 
Met Tindemans is het dus in
derdaad anders geworden. 

1980: 
haartjepluk troef? 
Vlak voor de jaarwende, en net 
In de kerstperiode, heeft de 
Nationale Bank niet minder dan 
7,5 miljard frank toegeschoten 
om de Belgische frank in een 
stevige positie te houden. 
Zulks is een duidelijk teken 
aan de wand dat de spekulatie-
golf rond onze frank yterre van 
geluwd is, en dat spekulantep 
geregeld «iets» verwachten. 
Met die zwakke positie op het 
internationale schaakbord 
stappen we een nieuw 
decennium binnen. 
Het wordt zo te zien voor het 
Belgisch staathuishouden een 
elementaire zaak om te 
overleven. Niet alleen zijn de 
binnenlandse sociale, 
ekonomische en politieke 
problemen legio, maar ook op 
het internationale forum kreeg 
België een kwalijke deuk. Dat 
ons land niet meer prijkt in de 
top-10 van de rijkste 
industrielanden heeft op 
zichzelf niet zo'n levensgrote 
betekenis. Wél het feit dat op 
het sociale en ekonomische 
front de rode cijfers zich 
opstapelen en mekaar in een 
koortsachtige spiraal opjagen. 

De werkkx)sheid is er in '79 
geenszins op verminderd: de 
kaap van 300.000 volledig 
werklozen werd reeds ver 
overschreden. Dit ondanks 
kunstgrepen als het Bijzonder 
Tijdelijk Kader en 

tewerkgestelde werklozen. 
Gelukkig kon twaalf maanden 
lang het inflatiepeil fel Ingetoomd 
worden. Maar de verwachting is 
nu vrij algemeen dat de 
overheid er nauwelijks zal in 
lukken om de vernieuwde 
inflatiestijging op een redelijk peü 
te houden. 

In een terugblik op het voorbije 
jaar stelt de «Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven» dat de 
konjunktuur nogal gunstig 
evolueede. Maar de kaarten 
voor '80 liggen niet goed. 
De CRB stelt: «Voor 1980 
voorziet het merendeel der 
bednjfstakken een verdere 
inknmping van hun [sersoneel, 
zonder evenwel ter zake 
becijferde ramingen te 
verstrekken. Alleen de 
scheikundige nijverheid, de 
gassektor, de voedingsnijverheid, 
het bouwbedrijf en sommige 
publieke of semi-publieke 
instellingen zoals de spoor
wegen, de regie der luchtwegen 
en de havenbedrijven rekenen 
met een status-quo inzake 
tewerkstelling.» 

Nochtans zijn die laatste 
zalvende voorspellingen zelfs 
ook al te optimistisch. De 
bouwnijverheid bij voorbeeld 
begint danig last te krijgen van 
de onhoudbaar hoge rentestand 
(en voor het eerste halfjaar 
wordt hierin geen hoopvolle 
kentering verwacht); een 
inkrimping van de tewerkstelling 
in de bouwwereld dreigt zich 
daarom al evenzeer aan te 
dienen. Maar ook bij de 

zogenaamde semi-publieke 
instellingen flikkeren 
knipfjerlichten: er werden reeds 
verschillende negatieve reakties 
genoteerd op de NMBS-
hervormingsplannen die een 
afvloeiing van p)ersoneel als 
gevolg zullen hebben... 

Immobilisme 
De ekonomische balans van 79 
helde reeds zo gevaariijk over in 
negatieve richting, maar de 
perspektieven voor het nieuwe 
jaar zijn zo mogelijk nog 
somberder. 
Bij dit alles kan de overheid zich 
echt met langer straffeloos 
fjermitteren om bij de pakken te 
blijven zitten. Het eens te meer 
spaakgelopen nationaal sociaal 
topoverieg dreigt plaats te 
ruimen voor een uitzichtloos 
bekvechten en haartje-pluk van 
diverse belangengroepen. 
Zo bij voorbeeld is de 
«zorgenstaking» tijdens de 
jaarwende een vnj bittere pil 
geworden voor de gangmakers 
van uitgebreid sociaal overleg. 
Als de regering er niet in slaagt 
vrij spoedig de belangengroepen 
op een passende wijze bij het 
sociaal overleg te betrekken 
maar meteen ook te beletten dat 
zij de uitvoerende macht 
volkomen immobilizeren dan ziet 
de ekonomische toekomst voor 
dit land er vrij somber uit 
Evenzeer trouwens in het geval 
de staatsoverheid verzuimt het 
financienngstekort van de 
overheidsuitgaven krachtdadig in 
minder ziekelijke prop>orties te 
vijzelen. 

Openbare waterwerken • • • 
Te Heffen (prov. Antwerpen) 
brak de Zennedijk door, nage
noeg op dezelfde plaats als 
twee jaar geleden. Een der 
voornaamste oorzaken van 
deze dijkbreuk is een oude en 
versleten duiker, waar het was
send Zennewater een gemak
kelijke doorgang vond, waarna 
de bres breder werd en hekta-
ren landerijen onder water wer
den gezet 

Reeds geruime ti jd werd aange
drongen op de vervanging van 
de versleten duiker en ook om 
de_ afbraak van de Gentvliet-
sluis of ten minste de zuigers 
van deze sluis verwijderen, 
waardoor de druk van het water 
zou dalen. 

We gaan niet nader in op de 
technische kant van deze zo
veelste overstroming. We stel
len alleen vast dat ondanks de 

jaarlijkse waterellende weinig 
of niets wordt gedaan, om de 
waterwering grondig aan te 
pakken i.p.v. van bij nacht en 
ontij verplicht te zijn «vaderlan-
dertjes» te sjouwen, waardoor 
de bres slechts tijdelijk gedicht 
is. Te Heffen overweegt men nu 
de aanleg van een weg naar de 
sluis en de bouw van een grote 
en brede ringdijk landinwaarts. 
Niet overwegen, jongens, doen! 
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Islam ? 
Het is traditie dat men bij het jaareinde 
even achter zich kijkt en een balans op
maakt. Zonder enige twijfel heeft vooral 
de Islam zijn stempel gedrukt op het 
voorbije jaar. Vooral Iran vestigt nu al 
maanden lang de aandacht op zich, met 
de islamitische revolutie, die in de repu
bliek de bedding heeft gevonden om de 
reiigieus-nationalistische stroom zijn 
loop te laten gaan. Wal: voor velen eerst 
niet doorkwam werd nochtans spoedig 
werkeli jkheid, nl. het ontwaken van de Is
lam én deze keer niet vanuit een Ara
bisch land dan we! vanuit een «arisch» 
land, onder leiding van de Iraanse «kerk», 
met aan hoofd Imam Komeiny, die door 
de nieuwe grondwet een absolutistisch 
staat.shoofd geworden is. Zij die dachten 
dat met de uitstoting van de sjah diens 
diktatuur ten einde was gekomen kwa
men bedrogen uit. Maar de repressie en 
het agressief optreden beletten niet, vast 
te stellen dat men de Iraanse revolutie 
als gangmaker van een nieuwe vorm van 
de Islam niet meer kan negeren. Ver
scheidene moslimstaten zullen straks 
ook in de staatsleiding een islamitisch 
gelaat vertonen. Daarbij ontbreekt het 
niet aan tegenstellingen en verrassingen. 
De eerste is het niet-arabisch karakter 
van deze revolutie. De tweede is dat Ko-
meini scherp anti-sovjet is wat hem niet 
belet, een beroep te doen op Moskou om 
de Amerikaanse eis van sancties tegen 
Iran in de UNO-veiligheidsraad van de 
hand te wijzen. 
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Sleutelpositie 
Op het einde van 1979 staan de hA/ee gro
te mogendheden tegenover elkaar, met al
leen in Iran maar ook in Afganistan, waar 
een nieuw kommunistisch getint bewind 
het vorige, eveneens kommunistisch ge
zind regime opvolgt en de S U om dras
tisch ingnjpen tegen de moslimrebeHen 
van Afganistan verzoekt Dit belet noch
tans de nieuwe Afgaanse leiders met hun 
bewind eveneens een «Islamitische repu
blikeinse vorm en naam te geven i 

Naarmate deze regimes zich kunnen hand
haven zal de Islamitische revolutie uitbrei
ding nemen De Saoedische-Arabische 
heersersklasse kreeg reeds een voor
smaak van rebellie door de bezetting van 
de H Moskee te Mekka 

Het IS stellig voor Amerika — na het ver
lies van zijn vazallen in Indo-China — on
aangenaam nu de mogelijkheid te zien op
duiken dat de Indochinese debacle zich zal 
herhalen in Afganistan dat een sleutellig-
ging heeft tussen eensdeel het Midden 
Oosten en anderdeels het Aziatisch sub-
kontinent Afganistan grenst zowel aan 
Iran als aan de S U, China, India en Pakis
tan 

Komeini man van het jaar 
De islamitische wereld is hoe dan ook ge
start voor een religieuze hernieuwing en 
versterking De aantrekkingskracht is 
groot in het gebied dat zich over gans 
Noord-Afrika en het Midden Oosten uit
strekt Dit werd in 1979 maar al te duidelijk 
De belichaming van dit mohammedaans 
renouveau is ontegensprekelijk Komeiny, 
die men zonder vergissing tot de man van 
het jaar zou mogen bestempelen Vermits 
deze titel feitelijk geen goedkeuring van 
zijn politiek inhoudt, staat er mets in de 
weg om op het terrein van het meest in de 
media voorkomende leider tot jaarfiguur 
uit te roepen 

1979 IS ook het jaar geweest van de voort
hollende bewapening, ondanks het SALT-
akkoord, dat nog steeds met door de Ame
rikaanse senaat werd bekrachtigd 

In ieder geval heeft 1979 duidelijk de knel 
punten voor 1980 aangewezen die een 
groot gedeelte van de wereld teisteren 

Ook Joannes-Paulus II 
Op een heel ander terrein maar eveneens 
een religeuze leider zou ook Joannes-Pau
lus II tot man van het jaar kunnen uitgeroe
pen worden Hij heeft de helft van het jaar 
bij wijze van spreken op reis doorge
bracht waarvan Polen en Mexico de hoog
tepunten waren Het regime te Warschau 
heeft het verlangen van de Poolse paus 
met kunnen afwijzen Tot opluchting van 
beide partijen — het Vatikaan en de Pool
se regering — deed zich tijdens deze af-
scheidsreis geen enkel incident voor 

Joannes-Paulus II maakt er geen geheim 
van dat hij de verslapte tucht in de Kerk wil 
herstellen en aarzelt ook met op teologisch 
vlak afwijkende meningen te sanctioneren 
(Kung, Schillebeeckx) Men moet vooral 
betreuren dat in het geval Kung — de we
reldbekende teoloog — elke gelegenheid 
werd ontzegd om zich te verdedigen Dat 
werpt een schaduw op het pauselijk ge
zag de eerste negatieve klank in een pon-
tifikaat dat het beste voor het wereldkatoli-
cisme laat verhopen Blijkbaar ook voor de 
konservatieve rebel aartsbisschop Lefe-
vre 

Nationalisme 

De nationalistische strijd nam ook in Euro
pa met af Vooreerst moeten wij vaststel
len, dat in 1979 het eerste verkozen Euro-
pees parlement werd geïnstalleerd Het 
heeft er na enkele zittingen geen twijfel 
overgelaten, dat het met als een hoi deko-
rum wil dienen, doch een kontrole in de 
EG-kommissie en de Ministerraad wil uit
oefenen Of het in dit opzet zal slagen 
moeten we afwachten, maar in ieder geval 
keurde Straatsburg de EG-begroting af en 
zond hij ook de ministers wandelen met 
hun landbouwpolitiek De EG-konferentie 
te Dublin was een maat voor mets Na de 
vele ontgoochelingen over de Europese 
verdeeldheid en onmacht blijft Straats
burg een (nog bescheiden) toorts in de Eu
ropese nacht Het wordt vooral tijd dat 
vanuit Straatsburg een dwingend politiek 
gezag uitstraalt 

Is 1979 een keerpunt in de politiek van 
Washington (geen wereldpolitieagent 
meer maar niettemin een blitzleger om 
overal waar nodig snel in te grijpen en een 

verhoging van de bewapening) door het 
kwijtspelen van het Vietnam-complex'' 
Mogelijks wel Daarbij hoopt het Westen 
dat Iran en Afganistan (zowat de Balkan 
van 1970-80) een Vietnam zullen worden 
voor Moskou Men doet hier wel een beet
je aan wishfull thinking 

Kaars voor Komeini 
President Carter mocht intussen een 
kaars voor Komeini offeren want de ver
grijsde moslemleider gaf de president een 
enige kans om voor een aanzienlijk deel 
zijn herverkiezing waarschijnlijk te maken 
vooral tegenover zijn nvaal Edward Ken
nedy wiens eerste optreden als kandidaat 
enkele onvergeeflijke blunders inhield 
Terugkerend naar de nationalistische stnjd 
moet men tot zijn spijt erkennen dat de Eu
ropese nationalitische bewegingen behal
ve in Ierland en in Spanje met doorbraken 
en zelfs verlies boekten Zo was er geen 
mogelijkheid om in het Europees parle
ment een eigen groep op te nchten IRA en 
ETA streden voort ook Bretagne en Koris-
ka roerden zich evenals Zuid-Tirol waar de 
nationalisten opnieuw bomaanslagen 
pleegden De Koerden en de Turkmenen 
namen in 1979 eveneens de handschoen 
op hun toegeworpen door staatsnationa-
listen 

Tijdbom 
Op het jaareinde keken we ook naar Ro-
desie waar nu alle partijen kunnen deelne
men aan een parlementsverkiezing onder 
toezicht van Londen N komo en Moegabe 
gaan echter bescheiden naar de stembus 
en legden daardoor feitelijk een tijdbom 
onder de zwakke nieuwe staatskonstruk-
tie 
Ook in Latijns-Amerika bleef het gisten Er 
werden enkele diktators verdreven maar 
een stabiele oplossing van de moeilijkhe
den IS nog iets anders dan hetgeen de ver
loste staten nu te zien geven 

Sombere klanken 
1979 IS ook het jaar geweest van de feno
menale stijging van de goudprijs en de 
daarmee verbonden koers van de dollar 
De Amerikaanse munt kwam meer en 
meer in het gdrang als internationaal beta
lingsmiddel Deze spekulatie is ook typisch 
voor het ongebreideld kapitalisme dat te
vens aansprakelijk is voor de huidige eko-
nomische krisis die echter geen westerse 
specialiteit is te oordelen naar de sombere 
nieuwjaarsboodschappen in Oost-Europa 
Ook het olie-schandaal schoot topvogels 
af nu krijgt het Westen van hetzelfde la
ken een broek Maar aan prijsopdrijving is 
er een grens ook als het om olie gaat 
Een ander schandaal was dat van de zgn 
Dootvluchtelingen uit Vietnam een mens
onterend drama I 
1979 eindigde dus weinig hoopvol De we
reld zal zich inderdaad spoedig moeten 
hervatten wil ze met het risico van nog 
veel ergers besparen 
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Kamerlid Valkeniers vraagt 

samenhangend beleid 
om huisvuil milieuvriendelijk 

te verwerken 
De vele reakties en kontroversen zowat overal in Vlaanderen i.v.m. de 
oprichting van installaties om huisvuil te verwerken zette VU-kamer-
lid Jef Valkeniers er toe aan een stevige interpellatie te richten tot de 
minister van het Vlaams Gewest Mare Galle. 
Ons kamerlid maakte zich terecht ongerust over het ontbreken van 
een nationaal rationeel en gekoördineerd beleid, met deze interpella
tie vertolkte hij ongetwijfeld de ongerustheid die bij de bevolking om
trent dit vraagstuk leeft 

Jef Valkeniers had zijn interpella
tie rijkelijk gestoffeerd met cijfers 
over de samenstelling van het 
huisvuil. Hij hield een pleidooi voor 
het selektief ophalen van vooral 
papier (23 % van het huisvuil) en 
glas ( 1 3 % ) zoals dat reeds in 
heelwat Vlaamse gemeenten met 
sukses gebeurt 
Maar Valkeniers had het ook over 
de minder onschuldige delen in 
het huis- en industrieel vuil: motor
olie, brandbaar en ander pro-
bleemafval. Hij citeerde eveneens 
de gebruikte manieren van vernie
tigen en verwerken. 
Vooraleer tot zijn vraag te komen 
besloot ons kamerlid: «In 1973 en 
1974 heeft het departement van 
Volksgezondheid een algemene 
inventarizatie laten uitvoeren van 
alle vaste afval in het Vlaams Ge
west en Brussel door de provin
ciale ekonomische raden ge
steund door het centrum van Mol. 
Men kwam tot de konklusie dat 
men voor de landelijke gebieden 
10 mogelijke bedieningsgebieden 
van ca. 100.000 inwoners moest 
bereiken en voor stedelijke gebie-
de ongeveer 500.000 inwoners. 
Het behandelingsstation zou een 
selektie-apparatuur moeten bevat
ten: 

Toch 
interesse 

voor 

energiebus 
• ietwat té pessimistisch schre
ven WIJ verleden week dat België 
weinig interesse heeft getoond 
voor de Canadese energiebus, 
dat was foutief en we maken 
deze vergissing met genoegen 
goed 
De energiebus hield proefde-
monstraties in bednjven te Vorst, 
Malonne en te Moorsel Een af
gevaardigde van de minister van 
Ekonomische Zaken deelde mee 
dat Belgiè de oprichting van een 
gelijkaardig programma over
weegt en dat de Dienst voor 
Energiebehoud graag de mening 
wenst te kennen van de Belgi
sche industne 
Wie wil meewerken of wie inlich
tingen wil over energie-besparing 
neemt best voeling met de 
Dienst voor Energiebehoud, 
Nijverheidsstraat 10 te 1040 
Brussel (02/511.91.00). 

1. om de verschillende recycleer
bare stoffen als papier, glas, ijzer, 
non-ferrometalen en plastics af te 
zonderen. 

2. om het komposteerbare gedeel
te van het overblijfsel van het niet 
komposteerbare te scheiden en 
beide delen afzonderlijk te behan
delen. Men zou aldus tot kompost 
komen die ofwel voor grondver-
Ijetering kan dienen, of nog — in
dien hiervoor behoefte bestaat — 
verbeterd kan worden om edel-
kompost te maken. De rest dient 
verbrand te worden. 

Dit zou nochtans alleen een teore-
tische konklusie zijn, terwijl in elk 
geval nagezocht moet worden 
welke de voordeligste oplossing 
is, rekening houdend met de lokale 
omstandigheden. Deze laatste 
stellingname is volgens mij echter 
een gemakkelijkheidskonklusie 
die toelaat dat men alle wegen uit-
kan, zodat een echt nationaal uit
gestippeld en gekoördineerd be
leid verder uitblijft. Graag vernam 
ik het standpunt van de minister 
en hoe hij meent dit nationaal be
leid terzake tot stand te brengen.» 
Minister Galle wou in zijn ant
woord de fundamentele vragen 
I.v.m. het huisvuil niet ontwijken. 

Zo zei hij o.m. «Het eerste waar
aan gedacht moet worden, is het 
voorkomen van afval. Hiervoor is 
een wijziging in het gedragspa
troon noodzakelijk, dat ons spaar
zaam moet doen omspringen met 
grondstoffen en energie.» 
Mooi gezegd natuurlijk, de realiteit 
is echter anders Vlaanderen pro
duceert nog steeds 1 kg. per inwo
ner huisvuil per dag... De minister 
maakte vervolgens een reeks 
voorstellen die «ais aktieplan voor 
Vlaanderen onmiddellijk kunnen 
getroffen worden». 
De verplichting gesloten ophaal-
wagens te gebruiken, tweemaarv 
delijks ophalen van «grof vuil», op
treden tegen sluikstorten, ver
plichting van gekontroleerd stor
ten en regelmatige verslagen over 
deze storten. Verder het doen op
maken van een plan van regionale 
stortterreinen, een studie over de 
verwijderlngsmogelijkheden en 
-technieken vooral i.v.m. gevaarlij
ke afvalstoffen. 

Minister Galle besloot zijn ant
woord met ons kannerlld gerust te 
stellen dat hij alle middelen zal aan
wenden om op korte termijn in 
Vlaanderen een volwaardig milieu
beleid in te voeren... 

Deze mooie t>eloften zullen Jef 
Valkeniers niet zo vlug in slaap 
sussen, de waakhond van het \ee*-
miKeu in het Pajottenland die als 
geen andere de polsslag van de 
groene groeperingen kent zal kri
tisch de daden van de minister vol
gen... 

•* In april 1978 startte de Vlaann-
se televisie met een reeks pro
gramma's die ze Aktie-Kring-
loop noemde Deze nieuwe aktie 
was het logisch gevolg van een 
reeks die reeds in 1970 t)egon-
nen was, nl. aktieprogramma's 
waarin de kijkers aangezet wer
den iets te doen voor hun leefmi-
fieu (boomplantingen, fietspaden, 
enzJ. 

Er werden in alle provincies pi-
kxatgemeenten gekozen, een 
krantje uittgegeven, een hele be
weging op touw gezet die veel 
positiefs heeft bsgewoeld en de 
nnacht van het medium in opbou
wende zin heeft aangetoond 

Om dit kringloopgebeuren te t)e-
sluiten zet de BRT een finalepro-
gramma op op zondag 13 januan 
in de ümburghal te Genk van 
15 u 25 tot 18u.30. 

Afwisselend met film- en toneel
fragmenten, amusement en lu
diek randspel, samenvattende 
dokumentaire delen en een 
jeugdatelier, wordt in korte ge
sprekken, feiten en cijfers een 
overzicht uitgeborsteld van twee 
jaar Aktie-Kringloop en meteen 
van de meest aktuele vooruit
zichten inzake rekuperatie en 
recycling in België en in de ons 
omnngende landen De stand 
van zaken in de pilootgemeenten 
uit de vijf Vlaamse provincies, sa
men met de interesse voor de 
proviciale ontmoetingsdagen, 
wordt getoetst aan honderden 
andere initiatieven, die overal in 
Vlaanderen in leven werden ge
roepen 

Wie interesse heeft voor dit lu
diek programma zorgt dat hij er 
bij IS en in de Knngloop k)lijft Men 
kan dit gebeuren ook recht
streeks op het TV-scherm vol
gen. 

Wie meer wil weten Aktie Kring
loop, BRT-Omroepcentrum, 1040 
Brussel (02/7375174), 

•*• De Antwerpse volkshoge-
scfKxsl EIcker-lk organizeert een 
reeks avonden onder de titels 
Stadsvernieuwing en politiële fae-
drijven en Het gewestplan Ant
werpen wat nu? 

Hier in het kort data en ondewer-
pen. Stadsvemieuwing als poli
tieke optie in Vlaanderen (maan
dag 7 janJ. Het Mechelse en 
Brusselse stadsvemieuwexpen-
ment (14 janj De Brusselse aan
pak, de aanp>ak in de Marollen 
(maandag 28 janJ Filmavond 
Requiem voor een stad en De ol
men van de Koningstuin (maan
dag 21 jan). 

Het gewestplan Antwerpen met 
een kntische analyse komt op 
vnjdag 4 januan aan bod De ge
volgen van het gewestplan voor 
milieu, wonen, verkeer en indus
trie op vnjdag 18 jan Wat ge
beurt er als de gewestplannen er 
zijn op vnjdag 25 jan Al deze 
avonden beginnen om 20 u en 
kosten na inschrijving 150 fr per 
cyclus Alle inlichtingen bij Elcker-
Ik-volkshogeschool, Conscience-
straat 48, te 2000 Antwerpen 
(031-393868) 

• De redaktie van -'t Seizoen-
tje' het voortreffelijke driemaan
delijkse tjdschrift van de Vereni
ging voor Ecologische Land- en 
Tuinbouw (VELT) laat weten dat 
ze een nieuw adres heeft -'t Sei-
zoentje», Vanstraelenstraat 27, 
txjs 4, te 2000 Antwerpen (031-
338557) 

't tSeizoentje 
Ori*n,aandalilU OMtehrm 

* Het bestuur van VEL 7 deelt 
mee dat z'n ledenaantal ook in 
1979 aangroeide. Hier het lijstje 
per provincie Antwerpen 3.260, 
Oost-Vlaanderen 2056, Limburg 
1424, Brabant 1.299, West-
Vlaanderen 754 Samen 8793 
VELT-leden 

Wie interesse heeft voor ecologi
sche land- en tuintx>uw neemt 
best kontakt op met het landelijk 
sekretanaat Lange Weg 20, te 
2241 te Halle-Kempen (031-
831237). De jaarlijkse bijdrage 
k)edraagt 350 fr en geeft recht 
op het driemaandelijks tijdschnft 
«'t Seizoentje» 

* Van septembier 1980 tot mi-
den 1982 zal de BRT-TV een 
nieuwe aktie voeren. Dit keer is 
het tenna: Openbaar Vervoer 

•k Bij de uitgeven] DnefK>ek te 
Amsterdam verschenen in de 
reeks De Bloeyende Cruythof 
vier lezenswaardige deeltjes 
over kruiden. Hier de titels en hun 
auteur Sla munt uit kruiden, een 
inleiding tot het kweken, oogsten 
en gebruiken van kruiden en dan 
vooral voor mensen die nauw be
huisd wonen. De auteur Philippa 
Back IS in Engeland een gekende 
naam en schreef reeds tal van 
txjeken over tuinieren maar voor
al over kruiden. 
Aromatische kruiden is een wel
riekend reisje in het verleden 
toen de kunst van het kweken en 
het gebruik van aromatische krui
den een wezenlijk onderdeel van 
het leven was. De auteur Roy 
Genders Is de auteur van o.a De 
geschiedenis van de geur 
Van Leon Petulengro is Kruiden 
en astrologie. Volgens de auteur 
is elk schepsel onderhevig aan 
trillingen door de sterren uitge
zonden Petulengro is een telg uit 
een oud zigeunersgeslacht en in 
Engeland gekend om zijn vele 
voordrachten en lezingen over 
eistrologie. 

Mensen houden van kruiden is 
een verzameling leuke en nuttige 
dingen die men met kruiden kan 
doen en kan n^ken (kruidenzak-
jes, kruidenessences, e.aJ De au
teur Elisabeth Walker leidt een 
klein familietjednjf, Meadow 
Hert)s, dat kruidenprodukten 
maakt en verhandelt 
Al deze werkjes werden in het 
Nederlands vertaald door Greet 
Bucher, die zelf reeds heel wat 
over kruiden en planten achter 
haar naam heeft staan 
De reeks De Bloeyende Cruyt
hof wordt uitgegeven door De 
Driehoek te Amsterdam, de 
deeltjes kosten elk 250 fr • 
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D e ja ren z e v e n t i g z i jn d u s v o o r b i j . Z i j n z i j p o s i t i e f o f nega t ie f 
g e w e e s t o p rad io - en t v - g e b i e d ? Z i j n het w e r k e l i j k de g r i j ze ja 
ren z e v e n t i g g e w e e s t ? W i e za l he t z e g g e n . Rad io en t v k o m e n 
b i j i e d e r e e n i n d i v i d u e e l t o taa l v e r s c h i l l e n d over . Een l i jn kan 
n ie t g e t r o k k e n w o r d e n . Een fe i t is da t de tv , na de rad io , in de ja 
ren z e v e n t i g o n t d a a n is v a n z i jn au reoo l . D e t v is een g e w o o n , 
d a g e l i j k s g e b r u i k s v o o r w e r p g e w o r d e n . Een m e u b e l a ls een an 
der , me t da t v e r s c h i l da t er g e l u i d en bee ld u i t komt . O v e r de 
k w a l i t e i t d a a r v a n h e b b e n w i j in deze j a ren g r o t e n d e e l s ze l f 
m e e s t e r k u n n e n z i jn d o o r he t u i t g e b r e i d e a a n b o d van b i n n e n -
en b u i t e n l a n d s e zende rs . O p da t v lak z i jn w i j b e v o o r d e l i g d . 
D o o r onze l i g g i n g . En d o o r he t g e m a k en sne lhe id w a a r m e e de 
k a b e l in o n s land in g e b r u i k w e r d g e n o m e n . W a t zu l len de j a ren 
t a c h t i g o n s o p t v - g e b i e d b r e n g e n ? Vee l is al g e w e t e n . M a a r n o g 
m e e r b l i j f t o n b e k e n d . D e kabe l zal n o g v e r d e r u i t b re i den . Te le
t e k s t m a a k t z i jn o p w a c h t i n g , de t v -sa te l l i e ten zu l len er k o m e n , 
de v i d e o , de b e e l d p l a a t en n o e m maar op. He t w o r d e n in te res 
s a n t e t v - j a ren , d ie j a ren t a c h t i g - . 

De grabbelton 
^ ^ V r i j d a g — BRT-I b reng t een v ie rs te r ren f i lm: De laureaa t 
^ V (The graduate) , een psycho log i sche konnedie van M i k e 
^ ^ J N icho ls (1967), me t Dus t in Hoffnnan, A n n e Banc ro f t en 

nfiet muz iek van o.a. Paul S imon . — N e d . I: H o e bes taa t 
h e t ! Een v raag die wi j ons te lkens w/eer stel len bi j de o n d e r w e r 
p e n d ie in dit p r o g r a m m a behande ld w o r d e n . He t l aa ts te a v o n d 
maa l (La Ul t ima Cena) , (deel 1), een C u b a a n s e f i lm van T o m a s 
Gu t ie r rez A lea (1976), waar in d e godsd iens t en het ge loof te r dis-
kuss ie w o r d e n geste ld . 

« Z a t e r d a g — D e k inderen zul len zeke r d e muzikale f i lm 
T o m S a w y e r van D o n Tay lor (1973) waa rde ren , geba
s e e r d o p het b o e k van M a r k Twa in . M e t o.a. J o h n n y W h i -

taker en Jod ie Fos ter (BRT) . Terwi j l d e andere zende rs 
d e k o m i s c h e d o k t e r s r e e k s D o c t o r s o n the g o , al lang h e b b e n op 
g e b o r g e n , v o n d de BRT he t d e h o o g s t e t i jd o m d ie o p he t p ro 
g r a m m a te ze t ten . A m a t e u r s v a n he t charme l ied k u n n e n A n d y 
W i l l i a m s aan he t w e r k z ien in e e n s h o w in he t kursaal te O o s t e n 
d e (BRT). Jean Gab in en L ise lo t te Pu lver z i jn nogmaa ls s a m e n in 
d e f i lm Le j a rd i n d 'A rgen teu l l ( van Jean-Paul Ie Chano is , 1962) 
( R T B B . D e A V R O (Ned . I) b r e n g t e e n u i tgebre id muzikaal po r t r e t 
van R o b e r t S to l z , kompon i s t v a n tal loze ge l ie fde opere t tes . Reek
sen d ie g o e d l iggen bij d e k i j kers k r i j gen s t eeds maar ve rvo lgse -
r ies aangep lak t Z o o o k ve rgaa t he t m e t d e in Neder land popu la i re 
O n e d i n L i jn , een Br i tse r e e k s d ie spee l t in zeevaar t - en reders 
m iddens . 
^ ^ Z o n d a g — BRT b r e n g t e e n h is tor ische evoca t ie van d e 
^ ^ Tempe l i e rs ronde d ie in 1312 oph ie ld t e bes taan maar t o t 
^ ^ / nu t oe to t d e ve rbee ld ing is b l i jven s p r e k e n : A a n u de 

d a g , aan o n s de n a c h t T R O S b reng t in K u n s t i g (Ned . I) 
e e n po r t re t van f i lmmaker e n (sporad isch) ak teur Fons Radema
ke rs ( D o r p aan d e r ivier; D e dans van d e re iger ; M i ra ; M a x Have
laar; M i jn vr iend) . V P R O (Ned . II) w i j d t d e hele a v o n d aan d e mar
kan te f i lmregisseur en ak teur Er ich v o n S t r o h e i m . D e a v o n d be
gint m e t een dokumen ta i re o v e r zi jn leven, gevo lgd d o o r d e f i lm 
( z w . / w J F o o l i s h w i v e s (1921), 

« M a a n d a g — D e B R T s tar t me t d e d e r d e r e e k s V l u c h t 
w e g (Sec re t a rmy) , o v e r on t snapp ingen vanui t beze t Eu
ropa naar Engeland t i jdens d e T w e e d e Were ldoo r l og . D e 
eers te reeks d ie in d e ma te van he t moge l i j ke o p w a r e ge

beur ten issen w a s g e b a s e e r d d e e d he t g o e d o p het V laamse en 
Neder landse sche rm . D e t w e e d e reeks nam al gemakke l i j ke r e e n 
loop je me t d e werke l i j khe id , zodan ig ze l fs da t Nede r l and enke le 
a f lever ingen liet val len. Bij d e d e r d e reeks is het hek totaal van d e 
dam. Er w e r d lust ig o p los ge fan tazeerd . O n s deer t da t niet, maar 
d e BRT z o u bi j he t beg in van d e reeks zi jn k i j kers t och duidel i jk 
m o e t e n m a k e n w a t er aan d e h a n d is. Te mee r daar d e BRT co -
p r o d u c e r is. D o c t e u r F r a n ^ o i s e G a i l l a n d (RTBF) , een b e k e n d e 
f i lm van Jean-Lou is Ber tucel l i (1975), m e t A n n i e G i ra rdo t en Jean -
R e r r e Casse l w o r d t g e v o l g d d o o r e e n deba t o v e r d e o n d e r w e r 
p e n d ie in d e f i lm w o r d e n behande ld , zi j het me t we in ig d i epgang : 
b e r o e p e n huwel i jk , huwe l i j ks t rouw, ve ran twoorde l i j khe idsz in te
g e n o v e r d e k inderen. Spann ing v ind je alt i jd w e l in d e ver f i lmde 
verha len van Roald Dah l : D e H o s p i t a (Ned . I) o v e r e e n m a n die in 
e e n huurhu is e e n kamer huur t , maar o n t d e k t da t er w a t aan d e 
hand is m e t die kamer . 

« D i n s d a g — In V e r o v e r de aa rde (BRT I): H o e k o m t e e n 
tunne l to t s tand? W e l in teressant o m eens te z ien hoe 
m e n bi j derge l i j ke gevaar l i jke e n g r o o t s opgeze t t e wer 
ken t e w e r k gaat. He t v r o u w e n p r o g r a m m a van RTBF I 

TV F zit w e e r e ivol in te ressante o n d e r w e r p e n . D a g b o e k van een 
h e r d e r s h o n d (Ned . II), t w e e d e reeks , d o e t he t g o e d bi j d e ki jker. 
D e waa rde r i ng ligt iets je lager d a n d e eers te reeks, maar d e p e r s 
is he lemaal n iet l ovend . 

« W o e n s d a g — D e a v o n d o p BRT II is gew i j d aan H i t c h 
c o c k . N.a.v. e e n r e e k s speel f i lms van H i t chcock die d o o r 
d e B R T in d e nabi je t o e k o m s t u i tgezonden zul len w o r d e n , 
w o r d t ee rs t e e n po r t r e t van de reg isseur u i tgezonden, sa

menges te l d uit fo to 's , f i lm f ragmen ten e n gesp rekken . Hierna vo lg t 
d e ee rs te f i lm in d e reeks D e s c h a d u w van de tw i j f e l (zw. /w. , 
1943), m e t Te resa Wr igh t , J o s e p h Go t ten . In S t y l e s , d e kuns t ru 
br iek van RTBF I: e e n po r t re t van d e A n t w e r p s e kuns tsch i lder V i c 
Gent i ls . O p RTBF II: de I tal iaans-Franse f i lm L 'éc l ipse (zw. /w. , 
1962), van M iche lange lo An ton ion i , me t A la in De lon en M o n i c a 
Vi t t i . N a d e f i lm vo lg t een montage- f i lm van f r agmen ten uit komi 
s c h e f i lms That 's H o l l y w o o d . 

^ ^ D o n d e r d a g — A V R O (Ned . I) p rezen tee r t de S p o r t m a n , 
^ ^ s p o r t v r o u w en de s p o r t p l o e g van 1979. In S i m o n ' s 
^ X S o u n d T rack (Ned . II) b r e n g e n b e k e n d e ar t ies ten muziek

f r a g m e n t e n uit f i lms. N o g o p N e d . II: d e ee rs te a f lever ing 
van de spannende Amer i kaanse r e e k s T o p o f the H i l l d ie o o k al 
o p BRT heef t ge lopen . Neder landse t i te l : D e laa ts te u i t d a g i n g . Elk 
land hee f t z i jn schanda len. Du i ts land had in 1975 zi jn schandaa l 
van de bedr ieg l i jke socia le u i tker ingen. D a s Ren tensp ie l gaat 
ove r da t schandaal (Dui ts l . I) O 

TI/-PROGMIY1MKS 

Vrijdag 
JANUARI 

BRT 1 
15.30 De kleine Filip (jeugdfilm). — 
18 00 De zoon van de Sahara ( f ) . 
— 18.15 Klem, klem kleutertje. — 
18.30 Open school. - 19.05 Afrika-
dag '80 (missionering) — 19.45 
Nieuws. — 20.15 De laureaat (film). 
— 22.05 Première-magazine. — 
22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen 
(f.). — 20.40 Drieluik (show). -
21.15 Kulturele aktualiteit in Vlaan
deren — 21.45 Vreemde vertellin
gen (griezelverhalen). 

NED. 1 
14.00 Bleekgezichten (jeugdfilm). 
— 14.35 Hocus pocusl (gooche
laars). - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Barbapapa (fJ. — 19.05 Popeye 
(f.). - 19.30 Laurel en Hardy (slap
stick-film). - 19.30 Hoe bestaat 
het — 20.10 Hallo medemens 
(show). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Tele-Arena (gezinsproblemen). — 
22.55 Het laatste avondmaal (film). 
— 23.55 Nieuws. 

NED. 2 -
18.55 Nieuws. - 18.59 Lassie (f.). 
— 19.25 Muziek-Special «Pussy
cat» (pop). — 20.00 Nieuws. — 
20.35 (Seheim kommando ( f ) . — 
22.05 The streets of San Francisco 
( f j . - 22.55 Het laatste woord 
(slotmedltatie). — 23.05 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chlens et 
chats. — 19.55 Aujourd'hui en bref. 
— 20.00 De trein die nooit aan
kwam (reportage). — 21.00 Le 
voyage fantastique (film). 

RTB 1 
17.25 De hert en het woud (dokJ. 
— 17.50 Arpad le Tzigane (fJ. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre. — 
21.25 A un dieu inconnu (film). — 
23.15 Nieuws. 

RTB 2 
21.10 La légende Irjandaise (f.). — 
22.00 Nieuws. — 22.15 Interwallo-

ARD 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 BIn Man 
vergisst die Liebe (film). — 21.45 
Türke, sel Stolz„. (reportage). — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Eine 
seltsame Bescherung CTV-spel). — 
00.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. — 21.15 Derrick ( f ) . — 
21.15 Felix und Oskar (fJ. - 22.00 
Heute-Journal. — 22.20 Kultureel 
magazine. — 22.50 Sport am Frei-
tag. - 23.20 Scorpio (f lm). - 1.05 
Nieuws. 

ARD 3 
20.15 Duitse propagandacampa
gnes (dokJ. — 21.15 HiHer, ein Film 
aus Deutschland (dokJ. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 La perie 
des Antilles (operette). - 22.40 Le 
Corsaire (opera). — 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Orient Ex
press (f.). — 21.35 Apostrophes. 
- 22.45 Nieuws. - 22.57 Le Gau
cher (western). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 Jean Negroni lit 
Albert Camus. - 22.25 Nieuws. 

Zaterdag 

BRT 1 
15.00 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Tom Sawyer 
(film). - 18.00 Wattoo-Wattoo 
(film). — 18.05 Ottokar gaat de we
reld verbeteren (jeugdfilm). — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De dokter 
heeft het druk (film). - 20.35 Andy 
Williams show. — 21.40 (Dasino. — 
23,10 Nieuws 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Studio vrij. 
- 16.15 Maja de bij (film). - 16.40 
Klassewerk. — 17.45 Nederlandse 
kampioenschappen schaatsen (re
portage). — 18.30 Sesamstraat 
(film). - 18.45 Paspoort. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Mash (film). — 
19.25 Avro's sportpanorama. — 
20.00 Avro's Wie Kent Kwis. — 
21.05 Antartica (Natuurfilm). — 
21.35 Nieuws. - 21.55 100 jaar Ro
bert Stolz (portreO. - 22.45 W.K. 
Tennis (reportage). 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 1^59 Barbapapa 
(tekenfilm). - 19.05 Pinokkio (film). 
- 19.27 Dick Turpin (film). - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Maggie en haar 
van hiernaast (film). — 20.52 Son-
ja's goed nieuws show. — 21.55 
Achter het nieuws. — 22.25 De 
Onedin lijn (film). - 23.15 Voetbal 
'80. — 23.50 Nieuws. 

LUX. 
12.00 Leo contre tous. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes (exploratiemagazine). — 
19.55 Auhourd'hui en bref. - 20.00. 
Les hommes (Gangsterfilm). — 
21.35 Ciné-selection. - 22.02 
Monty FVthon: Sacre graal. (Kol-
derfilm). 

RTB 
14.30 Hommage a Ernest Montel-
lier. - 17.00 Interwallonie. - 17.30 
Generation. - 18.30 Folllies. -
19.10 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraor
dinaire. — 20.25 Le jardinier d'Ar
genteull (film). — 21.50 Tabac de 
Semois (folklore). — 22.40 Nieuws. 

FJ 
20.00 Nieuws. - 20.35 Stars (va
riété). — 21.35 Les 400 coups de 
Virginie (film). — 22.25 Cinquante 
ans de cinéma avec le journal life. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les dames 
de la cóte (film). - 22.05 Sulawesi 
(dok.). — 22.50 Gospel caravan -
Marion Williams et ses amis (Varié
té). — 23.40 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
magazine. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Grace a la 
musique (Chopin). — 22.30 
Nieuws. — 22.50 Le cinéma au mu-
sée (fragmenten). 

ARD 1 
18.00 Nieuws. — 18.05 Die sport
schau. — 19.00 Regionaal nieuws. 

— De laureaat , sch i t te rende 
ko l lege-komedie met grand io
ze s o u n d t rack van S i m o n en 
Gar funke l . 
V r i j dag .̂ 4 januar i o m 20 u. 15 
o p B R T Ï . 

— 19.22 Nirgendwo ist poenichen 
(film). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Orpheus in der unterwelt (Operet
te). - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Gegen all flaggen (avonturenfilm). 
— 23.25 Udo Livehaftig (show). — 
0,40 Nieuws. 

ZDF 
17.05 Nieuws. — 17.10 Laender-
spiegel. — 18.00 Das haus am Ea
ton Race (film). — 19.00 Nieuws. 
- 19.30 Roek-pop. - 20,15 Eine 
dachkammer' fuer zwei (film), — 
21,45 Nieuws, — 21,50 Das aktuel-
le sport-studio, — 23,05 Josh (film), 
— 23,55 Nieuws, 

D 3 
19,30 Kopfball, - 20,00 Nieuws, -
20,15 Ich stelle mich - Die Person 
des Jahres 1979, - 21.00 Indiana
polis (film). - 23.00 Es gibt keinen 
Hass mehr (debat met Heinrich 
Böll), 

Zondag 

[ 6 JANUARI 

BRT 
9,30 Doe mee, — 10,00 Kijk men
sen, — 11,00 Konfrontatie (debaO, 
— 12,00 Nieuws voor gehoorge
stoorden, — 14,30 Voor boer en 
tuinder — 15,00 Sesamstraat ( f ) . 
— 15,25 De legende van de rode 
varens (jeugdfilm), — 17,00 Veldrij
den in Overijse, — 17,30 Sportuit
slagen, — 18,30 Wattoo-Wattoo 
(f,), - 18,35 Van Pool tot Evenaar, 
— 19,45 Nieuws, - 20,00 Sport
weekend — 20,30 Een familiekro
niek (f J, A gift to last Negende afle
vering van een dertiendelige reeks 
van de Canadese televisie, — 
21,20 Aan u de dag, aan ons de 
nacht of de Tempeliers in Vlaande
ren (dokJ, - 22,15 Nieuws, 

NED. 1 
18,30 Teleac, - 19,00 Nieuws, -
19,05 De zeeën en de mens (repor
tage), — 20,00 Muziek uit duizen
den, — 20,45 Simonskoop, — 
21,10 Onze ouwe (f,), - 22,10 Is
raël en zijn Arabieren (dok,), — 
22,40 Fons Rademakers, filmmaker 
(portret), — 23,25 Nieuws, 

NED. 2 
15,30 Nieuws - 1535 Lassie ( f ) , 
— 15,55 Eskimo's, mensen van het 
hoge noorden (dok,), — 16 20 Can
tate Domino (kerkmuziek), — 
1705 Studiosport I - 17,40 Dar
win (f) , - 18,40 Sesamstraat (f,), 
— 18,55 Oogst in beeld (landbouw-
nieuws), — 19,20 Studio sport II, — 
20,15 Sprekershoek, - 20,30 Hu
manistisch verbond, — 20,35 
Nieuws, — 20,40 Erich von Stro
heim, the man you love to hate! 
(portreO, — 21,55 Foolish wives 
(film), - 23,10 Nieuws, 

LUX. 
17 30 Roger la honte (fil 
19,00 Nieuws, - 20,00 Hav 
(f,), - 21,00 Georgy girl (i 

RTB 
9,45 Schooltelevisie, - 101 
bouwnieuws (Landbouw 
2000) - 10,30 Independan 
tre service, — 11,00 Euchar 
ring vanuit La Hulpe — 12,( 
le point (debat), - 13.0 Niei 
13.05 Concertissimo (M 
son). — 14.00 La dame de 
reau (f.) — 1455 Teken 
15.00 Visa pour le monde -
Chantez frangais (liedjes). -
Sportuitslagen — 1750 L'l 
qui valait trois milliards (f). • 
Tintin (f.). - 19.00 Sportwi 
- 19.30 Nieuws. - 1955 
circus — 21 00 C'est grar 
toi. — 22.30 Nieuws 

ARD 
9.15 Programma-overzicl 
deze week, - 18,30 Niei 
18 33 Die Sportschau, — 1 '• 
über uns, - 19,20 Wei 
(buitenlandrubnek) — 
Nieuws, - 20,15 Nicht da; 
ben ist unser Hauptfeind ( 
ge), — 21,00 Die Kriminalp< 
— 21,05 Ein typischer f 
spel), - 22,25 Nieuws 

ZDF 
15,15 Genosse Don Camil 
— 1700 Nieuws - 17 
Sport-Reportage, — 18, 
Weg nach Oregon (f J, • 
Nieuws, — 19,10 Bonner | 
tiven, — 19,30 Pension S 

D. 3 
17,15 Wir machen unse 
selbst (Engelse arbeiders 
de dertiger jaren), — 18,0( 
strasse, — 18,30 Das Reic 
kas(dokJ, - 19,15Sorgei 
morgen (voorspellingen). 
Nieuws, - 20,15 Best of 
last 

TF 1 
17,53 Het everzwijn (c 
20,00 Nieuws, - 20,30 
mauve (film), - 22,28 P< 
nov (portreO, - 23.20 N 

A 2 
20.00 Nieuws, - 20,35 
(opera), — 22,45 Les en 
tes, avec Passion Picasso 
ge), — 23,15 Nieuws, 

FR. 3 
20,30 L'lnventaire des ca 
(dokJ, - 21,25 Nieuws. 
L'lnvité de FR 3 (les CIc 

Maanda 
7 JANL 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie, — 1 
Mimic club (f-nieuw) — 1 
de (O, - 18,30 Open S 
19,30 Kijk uit! - 19,45 N 
20,15 Micro-Macro — 
Vluchtweg (f-nieuw), — 
spraak '79 (meneer wil 
het leger?), - 22,30 Nie 

NED. 1 
18,55 Nieuws, - 18,59 B 
(O, - 19,05 Pinokkio (t 
— 19,27 Nieuwtjes uit Uf 
(O, - 1957 Koning Klant 
Verschijning in lichtblauv 
(tv-film), - 21,37 Nieuws 
De onvoorstelbare we 
Roald Dahl (griezelver 
22,20 Achter het nieuws ( 
tenrubriek), - 22,55 Nit 

NED.2 
18,55 Nieuws - 18,5 
Snuggles (O, - 1905 A 
pop, — 20,00 Nieuws — 
lebingo - spelen en laten 
21,30 Televizier magazint 
Music Gallery (show). 
Avro's extra sportpanc 
23.55 Nieuws. 
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TI/-PROGR/1MMKS 

la honte (film). — 
- 2000 Hawaii 5-0 
jeorgy girl (film) 

svisie. - 10.15 Land-
(Landbouw anno 

) Independants a vo-
11.00 Eucharistievie-
Hulpe - 12.00 Faire 
) — 130 Nieuws. — 
rtissimo (Mendels-
La dame de Monse-
1455 Tekenfilm. — 
jr le monde — 16.55 
ais (liedies). - 17.20 
1 — 1750 L'Homme 
milliards (f) - 1840 
9.00 Sportweekend. 

ws. — 1955 Barnum 
30 C'est grand chez 
^Jieuws 

mma-overzicht van 
- 18.30 Nieuws. — 
rtschau. - 19.15 Wir 
• 19.20 Weltspiegel 
3neW - 20.00 
).15NichtdasErdbe-
Hauptfeind Creporta-

Die Kriminalpolizei rat 
typischer fall. (TV

'S Nieuws. 

se Don Camillo (film). 
3UWS. - 17.02 Die 
age. - 18.15 Der 
)regon (fJ. - 1900 
9.10 Bonner perspek-
10 Pension Schoeller. 

lachen unsere Filme 
Ise arbeidersfilmen in 
iren). - IS.OOSesam-
B.30 Das Reich der In-
19.15Sorgenumdas 

irspellingen). - 20.00 
! a i 5 Best of Rockpa-

everzwijn (dokJ. — 
(S. - 20.30 Un taxi 
. - 22.28 Peter Ustl-
). — 23.20 Nieuws. 

•s. - 20.35 Nabucco 
22.45 Les enthousias-
ssion Picasso (reporta-
3 Nieuws. 

itaire des campagnes 
1.25 Nieuws. - 21.40 
•R 3 (les Clowns). 

sndag 
7 JANUARI 

Itelevisie. — 18.00 Mini 
f-nieuw) - 18.05 Hei-
8.30 Open School. — 
tl — 1945 Nieuws. — 
i-Macro - 20.50 De 
[f-nieuw) - 21.40 In-
(meneer wil niet naar 
— 22.30 Nieuws. 

'S. — 18.59 Barbapapa 
5 Pinokkio (tekenfilm), 
luwtjes uit Uhlenbusch 
Koning Klant. - 20.37 
I in lichtblauw gewaad 
21.37 Nieuws. - 21.55 
stelbare wereld van 
I (griezelverhaal). — 
r het nieuws (aktualitei-
— 22.55 Nieuws. 

ws. - 18.59 Doctor 
). - 1905 Avro's top-
10 Nieuws - 20.27 Te-
slen en laten spelen. — 
zier magazine. — 22.10 
ery (show). - 23.10 
-a sportpanorama. — 
VS. 

LUX. 
19.00 Nieuws - 19.28 Le coffre-
fort. — 19 45 Entre chiens et chats. 
- 20.00 Kojak (f) - 21.00 Escale 
a Tokyo (film) 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie - 17.50 Ar-
pad le Tzigane (f) — 1815 Zigzag 
(scrabble) - 18.30 Arts-Hebdo -
1845 Lundi-sports (sportoverzicht 
1979) — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws - 2000 Docteur 
Frangoise Gailland (film) — 21.30 
Debat (n.a.v. de film). - 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 
18.45 Zelfgemaakte siroop. — 
19.55 Grand Prix de la chanson 
Wallonië. — 20.07 Les Trwes Cabu 
(Waals toneel). - 22.00 Nieuws. 
— 22.15 Lundi sports 

ARD 
17.50 Nieuws. — 18.00 Das Inter
mezzo bietet an. - 18.30 Klop- en 
andere geesten. — 18.40 Die To-
deslawine Lebensraume der Erde 
und ihre Gefahrdung. - 19.15 Hier 
und Heute (regionaal magazine). 
- 19.45 Hirsemann & Co. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Jacques Offen
bach (f). — 21.15 Massatoerisme 
in Spanje. — 21.45 Spass beiseite-
Herbert kommt! (f). - 22.30 Prost 
Neujahr! (film). - 00.25 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Spass mit 
Musik (spel). — 20.15 Wie würden 
sie entscheiden? (rechtszaken be
oordeeld door burgers). — 21.00 
Heute-Journal. - 21.20 Tauwetter 
(TV-spel). - 22.50 Nieuws. 

D 3 
19.00 Archeologen onderzoeken 
de zeebodem (reportage). — 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. — 
20.15 Hitler im Herzen Ode die 
Schönheit der Holle (dok). 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Les seins 
de glacé (triller). - 22.10 Un bébé 
virgule hult (portreO. — 23.00 
Nieuws. 

A 2 
18.30 Nieuws. — 18.50 De chiffres 
et des lettres (spel). - 19.30 Ge
westelijke aktuallteiten. — 19.45 36 
bouts de la chandelle. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Questions de 
temps (magazine). — 22.35 Salie 
des fétes (spektakelnieuws). — 
23.25 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. - 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.30 Angèle 
(film). - 22.10 Nieuws. 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Mini 
mimic club (f.). - 18.05 Sesam
straat. - 18.20 Uit het leven van 
een toondichter (Erik Satie). — 
19.00 Filopat en Patafil (fJ. - 1905 
Gastprogramma (het Humanistisch 
Verbond). — 1945 Nieuws. — 
20.10 Massada in koncert — 20.55 
Verover de aarde (tunnelbouw). — 

21.45 JIJ of wi] (kwis). - 22.10 Ak-
tie kringloop (kringloop wordt wet) 
- 22.40 Nieuws 

BRT 2 
2010 Zonneschepsels (dok.). — 
20.40 Paradijsvogels ( f ) . - 21.30 
De bekroning van de macht (film) 

NEP 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Ronduit 
(jongerenprogramma). — 19.30 
Het ontstaan van de wereld — 
20 00 Ars musica. — 2010 Myste
rieuze kleikastelen (dok) — 20.50 
Tijdsein (kwis) - 21.24 Tenslotte 
(meditatie) — 2135 Nieuws. — 
21.55 Poëtische Betrachtungen in 
freien Stunden — 23.05 Nieuws 

NEP 2 
18.55 Nieuws - 18.59 Sinbad de 
zeeman (f.) - 1925 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Dagboek van een herdershond (f.). 
- 21.40 Brandpunt. - 22.15 Hotel 
op stelten (f J. - 22.50 De Bijbel en 
de verdrukten. 

A 2 

LUX 
19.55 Aujourd'hui en bref. - 20.00 
Super Jaimie (f.) — 21.00 Arsène 
Lupin centre Arsène Lupin (film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 Ar-
pad le tzigane (f.). - 18.15 Zigzag 
(scrabble). — 18.30 Ekonomische 
en sociale tribune. — 19.15 Anten
ne-soir. - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Petit dejeuner compris (f J. — 20.50 
TVF-magazine. — 21.50 Videogra-
phie. - 22.35 Arts-hebdo. - 22.50 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Formule 2. - 21.00 Docu
ment (mensen aan het woord). — 
22.00 Nieuws. — 22.15 Le monde 
du cinéma. 

ARP 
20.00 Nieuws. — 20.15 Nonstop 
nonsens (humor). — 21.00 Aktuali-
teitenmagazine. — 21.45 Delvec-
chio (f J. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Met een stier naar Pamploma 
(f.). - 00.00 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ehen vor 
Gericht (f.). — 21.00 Heute-journal. 
— 21.20 Ein Deutscher Ombuds-
mann. — 22.00 Kurzfilm Internatio
nal (vier korte films met o.a. Har-
paya). — 22.40 Das Meisterwerk 
(Johann Sebastian Bach). - 23.30 
Nieuws. 

P 3 
19.00 Musica Tropical (Caterina 
Valente). — 19.45 Journal 3. — 
20.00 Nieuws, —ce 21.00 Momen-
te. - 21.15 Familienrat. - 21.45 
Vor Ort. - 22.30 Spielttere? (re-
portage). — 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Le chateau 
de Carte (tv-film). - 23.00 Nieuws. 

— Tom Sawyer, jeugdmusical 
naar het bekende boek ge
draald in opdracht van «Rea
ders Digest» als reaktie op de 
golf van gew/eld op het scherm. 
Zaterdag 5 januari om 16 u. op 
BRT1. 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 1920 Gewestelijke ak
tuallteiten. — 1945 36 bouts de 
chandelle. — 20.00 Nieuws. — 
20 35 Un home voit rouge (thriller). 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20 30 -L'appel de la forét (avon
turenfilm). — 2210 Nieuws 

Woensdag 

I 9 JANUARI 

BRT 1 
16.00 Open school - 16.30 Tip
top. — 18.15 Mini Mimic Club (f.). 
- 1820 Projekt Ufo (f.) - 19.08 
Standpunten — 20.15 Mork en 
Mindy (f). - 20.40 Het gedroomde 
boek (tv-spel). - 21.25 Sammy & 
Co (show). — 21.55 Persona (Bur-
roughs). — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Hitch... - 20.45 De schaduw 
van de twijfel (thriller). 

NEP. 1 
15.30 Een laatste kans voor de ze
bra? (natuurfilm). — 15.55 Enk, of 
het klein insektenboek ( f ) . - 16.20 
Dieren van het groene woud (fa
bel). - 16.45 Ren je rot (spel). -
18.30 Sesamstraat (f) . - 18.45 
Toenstische tips. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Van gewest tot gewest. 
- 19.50 Politieke partijen. - 20.00 
Terug van weggeweest — 20.55 
Ot.. en hoe zit het nou met Sien. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Panora-
miek. - 22.25 Studio Sport. -
22.55 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Kouwe 
kunstjes ( f ) . — 1925 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
— 20.32 Veronica totaal. - 22.11 
A man called Sloane (f J. - 22.36 
Veronica's agenda. — 23.00 Tele-
ac. — 23.35 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Aujourd'hui en bref. 
- 20.00 Hit-parade. - 21.00 Les 
cent fusils (Westem). 

RTB 1 
14.15 Schooltelevisie. - 15.30 
Electronix (jeugdprogramma). — 
17.00 Feu ver t — 18.30 La pensee 
et les hommes. — 19.00 Point de 
mire. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Les aventu-
res d'Yvan Dikkebush (tv-speO. — 
21.30 Vic Gentils (portreO. - 22.20 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 L'Eclipse (film). - 21.30 
That's Hollywood (Komisch pro
gramma). — 22.00 Nieuws. 

ARP 1 
8.25 Schooltelevisie. - 15.40 
Nieuws. - 17.50 Nieuws. — 18.00 
Nirgendwo ist Pönichen (f.). — 
18.30 Juliette Gréco zingt — 18.40 
Nirgendwo ist Pönichen (fJ. — 
19.15 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws — 20.15 Glaube, ^ i e b e 
und Hoffnung (tv-spel). — 21.45 
Kultureel magazine. — 22.30 Ta-
gesthemen. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 1930 Der Sport-
Spiegel - 21.00 Heute-Journal. -
21.20 Drei Engel für Charlie (fJ. -
22.10 Klubs voor kontakten en ge
zelligheid (Reportage). - 22.50 
Eine Handvoll Brennessein (tv-
soel). — 0.20 Nieuws. 

P. 3 
19.00 Het leven van een goudwas
ser in het noorden van Finland (re
portage). — 19.45 Journal 3. — 
2000 Nieuws — 21.45 Dreizack 
(f.). — 22 00 Die Kriminalpolizei rat 
— 22.05 Der ungebetene Gast 
(griezelfilm). — 23.40 Nieuws. 

TF1 

— O n d e r z o e k o v e r een bur 
ger b o v e n a l le v e r d e n k i n g , 
thri l ler d ie knap ver f i lmd w e r d 
e n meester l i jk gespee ld . D e 
n o g s teeds e rg aktue le e n 
funk t ione le aanklacht t egen de 

22,00 Goodbye India (reportage). 
— 23.00 Nieuws. 

A2 
16.10 Jeugdprogramma. — 18.30 
Nieuws. — 18.50 Des chiffres et 
des lettres (spel). — 19.20 Gewes
telijke aktuallteiten. - 19.45 36 
Bouts de Chandelle. - 20.00 
Nieuws. — 20 35 Mi-Fugue, Mi-Rai-
son. — 22.35 Magazine médicale. 
— 23.35 Nieuws. 

FR. 3 

20.00 Nieuws - 20.30 Josephine 
OU la comédie des ambitions (f J. — 

19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 2000 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.30 Enquête 
sur un citoyen au-dessus de tout 
soupgon (film). — 22.20 Nieuws. 

Donderdag 
10 JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Mini 
Mimic Club ( f ) . - 18.05 Agenda 
(jeugdmagazine). — 18.30 Dick 
Turpin (f.). — 18.55 Oscar, het ko
nijn (f.). — 19.05 Sporttribune. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 De Mallens 
(fJ. - 21 00 Panorama. - 21.50 
De verovering van het wilde wes-
ten (fJ. - 23.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Première. - 21.00 Mirage 
(tv-spel). — 22.00 Horizon (popu-
lair wetenschappelijk magazine). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (tekenfilm). - 19.25 Ik 
vind het met erg om te leven 
(jeugdproblemen). — 20 00 Jonge 
mensen op het koncertpodium. — 
20 55 De sportman, sportvrouw en 
sportploeg van het jaar 1979. — 
21 37 Nieuws - 21.55 Nos Tribu
ne 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18 59 De Hulk (f J. 
— 20.00 Nieuws. — 2027 Simon's 
soundtrack (show) — 21 30 De 
laatste uitdaging (f.). — 22.20 Ak-
tua tv. - 23.10 Soap (fJ - 23.40 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
19.00 Nieuws - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Aujourd'hui en bref. 
— 2000 Operation trafics (f) . — 
21 00 Les voyages de Gulliver (te
kenfilm). 

ge legal izeerde mach tswaanz in 
w o r d t er n a u w g e z e t uit d e doe 
lden gedaan. 

W o e n s d a g 9 januar i o m 
20 u. 30 o p F 3. 

R T B 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17 50 Ar-
pad le tzigane (fJ. — 18.15 Zigzag 
(scrabble). — 18.30 La pensee so-
cialiste. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 19.55 De doden-
bocht van Martelange (reportage). 
— 20.15 La course du Névre a tra
vers les champs (film). — 22.20 Le 
carrousel aux images (filmnieuws). 
— 23.05 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Koncert - 22.00 Nieuv«. 

ARP 
15.40 Nieuws. - 20.00 Nieuws. -
20.15 lm Brennpunkt: aktualiteiten-
rubriek. — 21.00 Alles oder Nichts 
(kwis). — 21.45 Ich baumie mit die 
Beene (show). - 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Das Rentenspiel (tv-
speD. — 0.40 Nieuws. 

ZPF 
18.20 Die Buergermeister (fJ — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Sport Ak-
tuell. — 21.00 Heute-Journal. — 
21 20 Nieuws uit Oost- en West-
Duitsland. — 22.05 Menschenfrau-
en (tv-spel). — 0.20 Nieuws. 

P 3 
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Lichter des Variété (film). 
— 21.40 Hobbythek. - 22.25 Hin-
ter den Schlagzeilen. — 23.10 
Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Operation 
trafics (fJ. - 21 32 Aktualiteiten-
magazine. — 22.35 Nieuws. — 
22.45 Belle de jour (film). 

A2 
2000 Nieuws. — 20.35 Une case 
de vide (toneelstuk). — 22.15 
Courte échelle pour grand ècran 
(kortfilms). - 23.00 Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (speD. - 20.30 Les cho-
ses de la vie (film). — 21.50 
Nieuws. 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 
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Vijf Dendermondse jongens 
ontmoeten hun belangrijke Vlaming.., 
BRUSSEL — Haast wekelijks ontmoet VU-voorzitter Vic Anciaux de 
pers op het algemeen VU-sekretarlaat aan het Barrikadenpleln, een 
routine-ontmoeting onder beroeps zou je kunnen zeggen. Verleden 
week echter was er opnieuw zo'n vragen- en antwoordenuurtje maar 
dit keer waren er geen persjongens aanwezig. Onze voorzitter werd 
onder vraag genomen door vijf Vlaamse kollegejongens. Peter, Koen, 
Guy_ (kijk es of hij mijn naam goed schrijft-). Luk en Bart, allen tussen 
de 12 en de 13 jaar en leerlingen aan het Heilig Maagdkollege te Den-
dermonde (2de Latijn-Grieks) hadden een twintigtal vragen klaarge
stoomd waarmee ze hun gekozen belangrijke Vlaamse figuur wilden 
uithoren. 

De leraar Nederlands had hen die 
opdracht gegeven en dies kozen 
ze de VU-voorzitter uit Andere 
leerlingen van de klas hadden op 
de doelwachter J.M. Pfaff getipt 
weer anderen de beroepsrenner 
Roger De Vlaeminck, een groepje 
wou Leo Tindemans ontmoeten, 
maar van kardinaal Suenens had 
een andere bent het antwoord ge
kregen dat zijn eminentie het te 
druk had (met inpakken waar-
schijnlijk..J en hen niet kon ont
moeten. 
Op twee vellen stonden de vragen 
In schoonschrift geschreven, ver
sierd met een bloem die het mid
den hield tussen een bosanemoon 
en een wilde kastanje bijgewerkt 
met de bessen van een vrouwelijk 
hulsttakje. 
De vragen waren zonder enige 
tussenkomst van de leraar opge
steld en de antwoorden dienden 
zorgvuldig opgenomen op een 
bandopnemertje. 
Wij vonden het de moeite de vra
gen voor onze lezers te noteren 
zodat ZIJ een kijk zouden krijgen 
op de manier waarop twaalf-der-
tienjarigen een p>oliticus die zij van 
op teevee en van de krantefoto's 
kennen benaderen. 
Uit de gesprekken met Anciaux 
bleek duidelijk dat zij de begrippen 
(staatshervorming b.v.) die zij re
gelmatig in de nieuwsbenchten 
horen niet ten volle begrijpen. Hoe 

kan het anders? Politiek is nog 
steeds een taboe in ons onderwijs. 
De lezer zal het ons niet kwalijk 
nemen dat wij de antwoorden van 
de geïnterviewde niet weergeven. 
Wij laten de primeur aan de klas
genoten van de vijf en aan de le
zers van het kollegeblad waarin de 
opgenomen vraaggesprekken zul
len gepubliceerd worden. 

Diepzinnige vragen-
1. Sedert wanneer beweegt u zich 
op het politiek terrein en waarom 
bent u politicus geworden? 
2. Hebt u kinderen en hoe vinden 
zij het dat hun vader politicus is? 
3. Vindt u politiek interessanter 
dan werk als huisarts? 
4. Hebt u soms vrije tijd en praat u 
dan over politiek met uw vrouw en 
kinderen, hebt u een bepaalde 
hobby? 
5. Waarom zijn politieke partijen 
nodig in ons land? Wat is het ver
schil inzake macht tussen rege
ring, parlement, politieke partijen 
en de koning? 
6. De Walen maken veel ruzie met 
de Vlamingen. Kunnen we België 
niet eenvoudig in twee landen ver
delen, nl Vlaanderen en Wallonië? 
Wie moet dat beslissen? En wat 
met Brussel? 
7. Wat IS het verschil tussen een 
volksvertegenwoordiger en een 
senator? En hoe komt die in het 
parlement terecht? 

8. Is er nu een Vlaamse school in 
Komen? En wanneer zal die ter 
beschikking van de Vlamingen 
staan? 
9. Zijn de voorzitters van de poli
tieke partijen vrienden of bekam
pen zij elkaar voortdurend zoals in 
de TV-uitzending «leder zijn waar
heid»? 
10. Hoe ziet u de toestand in de 
Voer? Zijn er daar Franstalige 
scholen? 
11. Wat is het verschil tussen VU 
en CVP? 
12. Moeten katolieken stemmen 
voor de CVP of mogen ze ook 
stemmen voor de VU? 

Keihard interview 
tussen bezekoeken 

en chokomelk! 

13. Droomde u er ooit van voorzit
ter te worden van de VU? Is dit 
een zware taak en hebt u nog veel 
kontakten met uw voorganger, 
Hugo Schiltz? 
14. Zou u graag hebben dat de VU 
deel uitmaakt van de regenng en 
zou u dan niet liever opnieuw mi
nister zijn? 
15. De VU bestaat nu 25 jaar. Is er 
in die tijd voor de Vlamingen veel 
veranderd? 
16. Moest u alle macht hebben in 
België, wat zou u dan het eerst 
veranderen? 

TE KOOP 
woonhuis? met tuin, hal, salon, li
ving, keuken, kelder, bergplaats, 
2 slaapkamers, zolder Adres 
Moorseelsestraat 11, Menen Tel 
056/515444, na 18 u. (N 160) 

'Moest men het aantal lichten op de autowegen verminderen, dan zou 
er toch veel energie kunnen gespaard worden...» 

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

— 21-jarige 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) 

^V 

'Vader kijkt naar elke 'leder zijn waarheid', dus kijk ik mee_» 

17. Hebt u een nieuwjaarswens 
voor de Vlamingen? 
Al deze vragen werden door de 
voorzitter, die het als leraar niet 
slecht zou doen, uitvoerig beant
woord en geen moeite spaarde 
om moeilijke begrippen op een be
vattelijke wijze uit te leggen. 

Na deze reeks kwanfien nog een 
paar spontane vragen zoals: de 
Staatshervorming wat is dat ei
genlijk, en die drie fazen waarover 
men zoveel spreekt wat wil dat nu 
allemaal zeggen. Ook de raketten, 
de mogelijke val van de regering-
Martens. de gijzeling in Teheran 
en de doktersstaking kwamen ter 
sprake... 
U ziet een brede waaier van inte-
ressepunten. 

Enkele bedenkingen 
Na dit vragenuurtje ontvingen de 
jongelui een geschenkenpakket 
en werd smakelijk gegeten van de 
«bezoeken» en gedronken van de 
chocolademelk. Tussendoor de
den de jongens de voorzitter nog 
enkele tips aan de hand om ener

gie te sparen en gaven ze kom-
mentaar over de geschenkjes, 
maar toen was de knop van de 
bandopnemer reeds lang inge
drukt want dat was niet meer voor 
publikatie vatbaar... 
Toch een paar bedenkingen. Jon
gelui lezen en horen heden ten 
dage zoveel politieke begrippen, 
vernemen ook dat er met het land 
waarin ze wonen iets aan het ge
beuren is, dat er zich in de wereld 
«rare dingen» voordoen. Maar wie 
zegt hen hoe, waarom en waar
voor? Zeker hun leraar Neder
lands niet want zoiets is niet be-
grefjen in zijn vak. En bij de ont
moetingen met belangrijke Vla
mingen was het eigenlijk alleen 
maar te doen om de interview
techniek eens uit te testen... 
Zo'n ongedwongen gesprek met 
een politicus toont nogmaals aan 
dat dringend dient begonnen met 
een objektieve politieke scholing 
van onze scholieren. Wij schrijven 
met partij-politieke maar politieke 
scholing in de meest oorspronke
lijke betekenis van het woord 

(m.v.l.) 

HAI 

VLAANDEREN 
lELEBEirilUII 

NU 
N.a.v. 150 jaar België geeft het vormingscentrum Ld. Dosfel bovenstaande kle
ver uit. Uitvoering: zwart op wit en trikolore -150 jaar». Te bestellen bij vor
mingscentrum Ld. Dosfel, dienst publikaties, Bennesteeg 4, 9000 Gent, door 
storting van 20 fr op bankgiro 068-0640.740-82 (vermelden: -Stikker 150»). 
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Ontdek de nJlaamsc HJolhshochn l 
boeken die van oudsher onder het volk hehhen geleefd en 

door de eeuwen heen door honderdduizen^n werden geliefd en gelemü 

Hict j2euhejCeven van 
1.ijl lAilcnspe^eLj 

n)e SchomUiistone van 
bidder cMde^ijs^^ 

^cHJier iHcemskinderen.^ 

n)cl^ende van^akchndt^ 
Delen 1 en 2 

kastoor Uieldewijs, 
deUlaamsen)on Camïlh 

Saam mXlcgendm 
inHJlaanderen.^ 

SmedjeStneeen 
Him IMakwijn.^ 

^aas Qan7^n^n\j; 

^enoveva van ̂ rahanLj 
Delen I en 2 

CarUmdic m deDinders 
van de'^ijpclheide-^ 

nJlaamsenJissers 
en ̂ Wakrduivek.^^ 

^eDoeren van Olcn.^ 
Vlaamse Sproken.^ 

j2att^e^Mhi^per en Hiludde-' 

gemaard dflhs,^^ 

n)eUroUjke^aden van 
IKeizer JxareLj 

it is het grootste projekl 
jiwj iviM dat, in verband met de 

^jüüuii* ' Vlaamse kuJtuur en de ge-
schiederus van de literatuur, ooit boven de 
doopvont werd gehouden. 

eze luxe-uitgave is ook een 
verzamelmg van de Vlaamse 
kultuurschatten uit vroegere 

eeuwen, maar in een moderne, vlot lees
bare en boeiende vorm gebracht voor vol
wassenen. De serie werd bovendien rijke
lijk geïllustreerd met meer dan duizend 
oude platen. Het betreft hier geen ver
minkte of gecensureerde uitgaven, maar 
moderne bewerkingen van de originele 
«ongekuiste» boeken 

^ m 
Ms 

eze luxe-uitgave werd samen
gesteld onder de hoofdredak-
tie van de Heer A. VAN HA-

GELAND, volkskundige en auteur. Ver
der verleenden volgende personen hun 
medewerking: 
ALBERT MARINUS, socioloog, oud 
vice-president van de Commissie voor 
Volkskunst en Volkstradities van de 
Unesco. 

lil: 25 X 21 cm. 

JAN VERBESSELT, voorzitter van de 
raad van beheer van het Koninklijk 
Geschied- en Oudheidkundig Genoot
schap van Vlaams-Brabant 
Licentiaat RENAAT VAN DER LIN
DEN, voorzitter van de raad van beheer 
van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse 
Voikskundigen. 
Dr. TJ. W.R. DE HAAN, hoofdredakteur 
van «Nederlands Volksleven». 
MAURITS BROECKHOVE, lid van de 
beheercommissie van het Museum voor 
Volkskunde te Gent. 

ok op technisch gebied mag 
deze bibliofiele uitgave 
als een unicum worden be

schouwd: groot formaat 25 x 21 cm, 
goudstempeling op gewatteerd Bala-
cron 3000, voorzien van leeslint en kapi
taalband en gedrukt op houtvrij wit editie-
papier. 

'da 

Wakntijn en Ourson^ 
n)elJoethranders.^^ 

^loris en^lankefher 
^rootmoedersZRaadsdhoeh^ 

DtDrkUiaun^ 
vandk^Duivel 

Ijortunaius'^mrs 
en^^Wenshoedjer-' 

Hüt nJroom ctfUroliijk^ 
Jlcucn van kastoor 
UanUlaecke-' 

%ijl mUcns^icqcLj 
in de Oorlog 

^eUleizmvan 
Sint^ramaan.^ 

nJoïkshumor ojpülaamse 
HMthan^horden.^ 

^ohcri en^ertrand^ 
Delen 1, 2 en 1 

Ike Vlaming zal met trots en 
_ vreugde deze grote, geillus-
* ï ^ treerde prachtbanden de ere

plaats geven in zijn boekenka-st 

Delen I en 2 

IKempische Wolks -
verkltinc^cn.^ 

rDe ̂ ^WandelendeDood 
cnjlansdodvan 
^enemarken.^ 

Danvan^arijs m^JHariken 
van D^kumeghen^^ 

n^escrvenn^skmrL^ UlaamseUolkshoeken 

tuur mij meteen f^ratis 
de exilusieve kunstmap «TInl 
Ulenspieghel», hestaande uit 
25 reprodukties vun vroede drukken 
{houtsneden), gedrukt op Ossekop 
k un s tdrukpcipier. 

Verder H ens ik mijgnuifi te abonne
ren op de 36 luie-delen « Vlaamse 
Volksboeken » Ik regel muandelijk s 
(en pas na goede ont\ angst) 470 fr 
(•+• port) per boek 

Indien ik ni«t tevreden ben, 
zend ik u de eerste 2 boeken binnen de 
7 dagen na ontvangst terug in de origi
nele verpakking. Ik behoud in ieder geval 
de gratis kunstmap. 

Naam Voorn 5 

straat, nr bus 

Poslnr Gemeente 

Telejoon Beroep 

Handlekenim; 

'^ASL^*':"^»^"^-4£la*^'^'g''::4^».~^Kr%t,^»r^i 

GARANTIE 
Uitgeverij Beckers n v garandeert u na intekening geen 

tussenlijüse pnjsverhoging 

Terug te zenden a a n : 

Uitgeverij Beckers - 2180 Kalmthout 
(Als drukwerk, onder omslag a.u.b.) 
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WIJ in D€ lADLWume 

VU ijvert voor behoud 

van treinstoppiaats te Kessel 
Donderdag 20 december werd een 
VU-delegatie uit Nijlen-Kessel ontvan
gen op het kabinet van de minister van 
Verkeerswezen door de advizeur van 
minister Chabert met de biezondere 
bevoegdheid NMBS 
De delegatie bestond uit de gemeente
raadsleden uit Kessel-Nijlen Leentje 
Van Dessel. Jef Van Weert Walter 
Caethoven en volksvertegenwoordi
ger Joos Somer, Andere VÜ-mandata-
nssen, zoals ondermeer Lode Van 
Dessel en Bruno Van Camp, waren 

ZO€K€RC]€ 
WIJ zoeken zeer dringend uitba
ter voor VU-lokaal te Edegem 
(deeltijds) 

Afspraak R Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47, 2520 Edegem 
(031/4964 89) (Adv 392) 

door beroepsaktiviteiten en ambstver-
ptichtingen weerhouden De delegatie 
heeft er namens de Kesselse bevol
king een petitie overhandigd, getekend 
door een 250 gezinnen, die de trein
stoppiaats te Kessel wensen te hou
den 
Tijdens het uitvoeng gesprek op het 
ministeneel kabinet kon de delegatie 
aantonen dat de stopplaats te Kessel 
door de NMBS moest beschouwd 
worden als een «randgeval» Het aantal 
personen dat er de trein neemt, stemt 
praktisch overeen met het aantal dat 
de NMBS erkent als voldoende om 
een stopplaats te behouden Gezien 
de aangroei van het aantal woningen in 
de omgeving van Kessel-Station en 
het toenemen van het aantal treinge
bruikers sinds de tellingen, waarop het 
Aktieplan van de NMBS steunt, moet 
Kessel-Station behouden blijven Bo
vendien zullen meer en meer personen 
in de toekomst gebruik maken van het 
Openbaar Vervoer door de stijgende 
kosten van het pnve-vervoer De be
slissing om Kessel-Station als stop
plaats te schrappen is dan ook nog met 
genomen 

De VU-delegatie heeft ondermeer 
sterk geargumenteerd om minstens tij
dens de piekuren (woon-werk-trafiek) 
de stopplaats Kessel-Station te behou
den, zodat er voor de werknemers 
's morgens en 's avonds tremen zullen 
blijven stoppen De advizeur van de 
minister verzekerde de delegatie dat 
men deze argumenten zou onderzoe
ken en dat men aan de wensen van de 
Kesselse bevolking zal trachten te vol
doen 
De Volksunie Nijlen-Kessel dankt de 
bevolking om haar steun in haar aktie 
om de treinstoppiaats Kessel te be
houden Door massaal de petitielijst te 
ondertekenen kon men immers met 
meer kracht de belangstelling van de 
minister voor het gestelde probleem 
wekken en staat men dichter bij een 
bevredigende oplossing Zoals beloofd 
tijdens de VU-Volksvergadenng van 
20 november te Kessel-Station zal 
volksvertegenwoordiger Joos Somers 
met de steun van de plaatselijke bevol
king van de VU-mandatarissen het be
houd van de treinstoppiaats op een 
passende wijze via parlementaire weg 
blijven verdedigen 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(VoortkapeO. tel 014-213696 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraal 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3745 72 

DE OUDE KRING 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-801568 

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

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Café-restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK. 
Tel 015-711549 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin, ter
ras 
Woensdag en donderdag ge
sloten 
Maandag dinsdag, vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053 66 87 40 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054-334857 

Uw tweede thuisi 

fiof ten (Tcnlioorn 
Restaurant 
Fccst/aal Café 

l u i t b a l i n g : 
E r n a Van Dooren 

KeierbcrK 2.5 
1700 Asse Tel. 02/4.52.95.15 

MaandaK ffcsiotcn 

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 

industriSIe brood- en bankelbakkerij 
en rooini|S 

Wilfned BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47, UITBERGEN 

Tel 091-675712 

ANTWERPEN 
flL€nD€R 

JANUARI 
5 RANST: Dnekoningenfeest om 15 uur in jeugdlokalen Doggen-

houtvelden 
7 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Worstenbroodavond met muziek-

kwis en Vlaamse gedichten om 20 uur tn zaal Vrede St-Maarten 
11 TONGERLO-WESTERLO: St-Maartensfonds Diavoorstelling 

«Het Oostfront beeld» de VA V V op het scherm Om 20 uur in 
de «Kapellekeshoef» 

12 HULSHOUT: 9de Volksuniebal om 20 u. 30 in de parochiezaal 
Orkest Kosmos Kwartet 

18 DEURNE: Grote kwiswedstrijd (allerlei 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 Vrouwenknng (aangesloten FVV) 

Kamerlid Somers vraagt 
hersteikredieten 
voor overstromingen 
Volksvertegenwoordiger Somers 
heeft in de kamer minister van Finan
ciën gevraagd de getroffenen van de 
overstromingen in het kader van de 
rampenwet in de mogelijkheid te stel
len beroep te doen op aanvullende 
herstelkredieten tegen lage intrest-
voet 
Naar aanleiding van de overstromin
gen te Ruisbroek en Walem werden 
immers deze aanvullende herstelkre
dieten in het vooruitzicht gesteld Deze 
belofte kon niet worden uitgevoerd 
omdat de voorwaarden en de wijze 
van opening van hersteikredieten nog 
bij Koninklijk Besluit moesten vastge
legd worden Eveneens diende be
paald welk gedeelte van de rentevoet 
en van de kosten ten laste van de staat 
zouden komen 
In zijn vraag vestigde kamerlid Somers 
de aandacht erop dat de getroffenen 
nu al jaren wachten op de passende 
beschikkingen Het hoeft geen betoog 
dat het herstel van de rampenschade 
hierdoor grote vertraging oploopt De 
Staat IS verantwoordelijk voor de 

Financiële 
tegemoetkoming 
voor schade door 
Zennedijkbreul< 
De Zennedijkbreuk van 5-6 no
vember heeft gelukkig geen on
herstelbare schade aan privé-
goederen veroorzaakt Toch zit
ten de overstroomden met de 
last en zijn de kosten als gevolg 
van de dijkbreuk ver van onaan
zienlijk. 
Dienaangaande vroeg volksver
tegenwoordiger Joos Somers 
aan de Minister van Binnen
landse Zaken ongeveer een 
maand geleden om de procedu
re tot regeling van de schade, 
vervat in de wet van 12 juli 
1976 betreffende het herstel 
van zekere schade veroorzaakt 
aan private goederen door na
tuurrampen te willen inzetten. 
Thans antwoordt de minister 
dat deze procedure zal worden 
Ingezet Indien aanvragen tot fi
nanciële tegemoetkoming door 
de belanghebbenden of hun ad-
vokaat aan de provinciegoever-
neur van de plaats van de vesti
ging worden gericht De minis
ter van Binnenlandse Zaken is 
zo lang niet bevoegd om dien
aangaande enig initiatief te ne
men. 
Volksvertegenwoordiger Joos 
Somers raadt dan ook de ge
troffenen aan zonder verwijl 
een aangetekend schrijven te 
richten tot de goeverneur van 
de provide Antwerpen zodat ze 
hun rechten kunnen vrijwaren. 
Indien ze dit reeds deden of nu 
pas gaan doen, stelt hij zich ter 
beschikking om te helpen door 
deze aangelegenheid te bege
leiden en de afwikkeling van de 
procedure tot een goed einde te 
brengen. 

schade, maar wentelt hier de lasten af 
op de getroffenen Kamerlid Somers 
vroeg dan ook in hoever deze aangele
genheid reeds zijn beslag kreeg en 
wanneer de aanvullende herstelkredie
ten nu ter beschikking kunnen gesteld 
worden 

Binnen afzienbare t i jd ! 
In zijn antwoord verklaarde de minister 
van Financien dat de hersteikredieten, 
waarvan sprake in de wet van 12 juli 
1977 betreffende «het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan pnvate 
goederen door natuurrampen «binnen 
afzienbare tijd kunnen verleend wor
den, daar men de passende maatrege
len nu zal kunnen treffen De kredieten 
worden verleend door de aangewezen 
kredietinstellingen en de financiële te
gemoetkoming van de Staat bestaat in 
het toekennen van een waarlrarg en in 
het ten laste nemen van de interesten 
en de kosten betreffende de tegen 
een verlaagde rentevoet verleende 
herstelkredieten Het toekennen van 
de kredieten is echter afhankelijk van 
het afsluiten van de nodige konventies 
tussen de Staat (vertegenwoordigd 
door de minister van Openbare Wer
ken, de minister van Landt)ouw en de 
minister van Financien) en de aange
wezen kredietinstellingen 
De minister beloofde nu — na de 
vraag van kamerlid Somers — dat zijn 
diensten het nodige zouden doen, sa
men met de andere betrokken admi
nistraties, om de konventies met dé" 
kredietinstellingen zonder verwijl af te 
sluiten 
HIJ wees er ten slotte op dat in t}egin-
sel iedere akte van kredietopneming, al 
naargelang van het geval door de mi
nister van Openbare Werken of door 
de minister van Landbouw moet wor
den goedgekeurd 

Wel en wee 
uit Hoboken 
Onze gelukwensen voor Clem De 
Ranter en zijn echtgenote, hun doch
ter Sonja trad in het huwelijk met de 
symjMtieke en sportieve Ludwig Van
zelfsprekend wensen we het jonge 
paar een voorspoedige vaart en hojsen 
dat «zwarte gordel» Ludwig ons bij ko
mende nachtelijke plaktochten zal ver
gezellen We gaan ons dan beslist heel 
veilig voelen 
Het afdelingsbal was een suksesvol 
besluit van een werkjaar, waann de 
Hobokense kaderleden zich terdege 
hebben ingezet om de Volksunie in 
onze gemeente te doen uitstralen We 
willen vooral de talrijk aanwezige vrien
den uit de Rupelstreek danken voor 
hun aanwezigheid 
Onze biezondere waardering gaat ook 
naar Annie Rottiers en Leo D'Heu voor 
de puik verzorgde tombola, die ons 
mede opnieuw m staat stelt de nodige 
propagandamiddelen aan te schaffen 
Op zaterdag. 29 december woonden 
we met enkele vnenden de uitvaart bij 
van Roger Van der Aa, zo onverwacht 
en brutaal weggerukt van zijn vrouw. 
Lieve Pichal en zijn zoons Dirk, Gert en 
Bart WIJ bieden hen en de familie onz 
oprechte gevoelens van deelneming 
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GELUKKIG 
NIEUWJAAR 

met mm é=M 
Van vandaag af tot 30 januari 1980 
en doorheen gans de zaak 

^ o\̂ « 

M m^'t 
de 

uitgezonderd op de \ 
„KOOPJESREKKEN" 1 
nu reeds tegen 
echte spotprijzen 

Deze 
aanbieding is 

VEEL BETER 
DAN 
SOLDEN i 

Koop nu 
de nieuwste 
kleding 
tegen 

INKOOPPRIJZEN! 
VOOR DEZE REUZE KOR TING... 

NU VLUG NAAR 
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...gewoon beter en voordeliger! 
TOEGANG RUIME PARKING DE KOFFIE STAAT STEEDS KLAAR 

'M 

'Vu 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL 031.87 38 42 A A K T S É L A A K 

mi 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 20 u. - alle zaterdagen van 9 tot 18 u. 
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WIJ IM D€ l^OLK9Uni6 

«Brussel, 
1000 jaar 
onze stad» 
De VU van de agglomeratie 
Brussel nodigt uit op haar arr. 
bal onder het motto 'Brussel , 
1000 jaar onze stad>. Za t 26 ja
nuari 1980 om 20 u. 30 In -Oud-
België>, Steenstraat 15 te Brus
sel (Beurs). Het grote formatie
orkest Stan Philips speelt ten 
dans. (100 fr. inkom). 

BRABANT 
KflLCnDCR 
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». 

12 WOLVERTEM-MEISE-OPPEM: Nieuvi^jaarsreceptie om 20 uur 
in de parochiezaal te Wolvertem, Merchtemsesteenw/eg. Voor
stelling van klank en diamontage 60 jaar VOS met inleiding door 
algemeen VOS-voorzitter Herman Vandezande. Inkom gratis. 

Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 

S i lhouet te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

uan 9 - 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flékla-
me-kal€iiilrr i. 

KUNSTGEBinEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na18u 425 46.42 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER^BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tol mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg8. 1760Roosdaal-Strljtem 
Tel. 054-33.37.56 

hoetiiand&l 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Bnlstraat 41 

HAALTERT 

Tel. 053-21 22.48 

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

IO%vr.V.U.Ieden 
K O b l U U M S V t b l O N S - BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

^ICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31.35.83 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 S C H E L D E W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS-WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71 12.40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

NV Relnigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75. 

1 KEUKENS 1 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 

Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel. 053-21.93.25 

L U K O S p.v.ba. 

R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
der - poche t t en - sne lhech -
te rs - of fer tennappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
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 

rviEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80.31.72. 

q r > STUDIO 
•^-^ DAMN 
02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-412589 ' 

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

MATRASSEN PLATTEAU 

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

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel. 053-66.74.56. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 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 nnaandag ges lo ten . 

Keizerstraat 2, Ternat 
02-582.22.22. 

B + M 

Bouwpromoloren en 

daktimmerwerken 

Meesier Hunninckstraat 4? 
9472 DENDERLEEUW 
Tel. 053-66.89.73 

DE F INANCIËLE SECTOR BIEDT . . . 

* stabiele betrekkingen 
weinig buitenlandse concurrentie. 

* prestige en standing 
geldzaken worden innmers niet aan de eerste de beste 
toevertrouwd. 

* de hoogste lonen 
10% meer dan de petroleumsector, t>ekend als best-
batalende industrie. 

DE GROEP A R G E N T A BIEDT B O V E N D I E N . . . 
* vlotte promotiekansen 

als gevolg van haar zeer snelle gediversifieerde groei. 
* interessant werk 

wegens haar hoge graad van automatisatie is er nog 
weinig routinewerk. 

* extra legale voordelen 
waaronder krediet aan gunstvoorwaarden. 

W A A R O M ZOU U MET M I N D E R T E V R E D E N ZIJN ? 

WIJ ZOEKEN : 
* 12 universitairen T.E.W. of met gelijkwaardig niveau om 

opgeleid te worden tot intern organisatie-adviseur. 
* 2 T.E.W. accountancy. 
* 6 A6/A1 informatica of boekhouding. 
* 6 wetenschappelijke humaniora. 
* 6 universitairen rechten : voor kredieten, verzekeringen, 

of studiedienst. 
* 1 afgevaardigde met kennis krediet- en verzekerings

sector, niet ouder dan 35 jaar, voor iedere provincie. 
* 6 personen per provincie met contactuele eigenschappen 

voor opleiding tot plaatselijke kantoorhouder, 

WIJ BESCHIKKEN OVER EIGEN 
^ m V O R M I N G S C E N T R U M . 

I ^ ^ ^ r schrijven aan Mr. AEFITS. 

6 groep argenta 
belgielei 142-144 2000antwerpen 

sparen - kredieten - verzekeringen - f iduciain 

LIMBURG 

Aktieve Volksbelangen 
in gemeenteraad 
van Tessenderio 
Ofschoon Volksbelangen - in de op
positie zit» erkent toch iedere regel
matige toehoorder op de gemeente
raad de grote en positieve inbreng 
van Volksbelangen in het gemeente
beleid. Naast de talri jke tussenkom
sten en tegenvoorstellen bij de be-
spreJting van de gewone dagorde zijn 
er bijna iedere zitt ing punten die door 
Volksbelangen zelf op de dagorde 
worden gezet We vermelden o.a. 

• voorstel tot snelheidsbeperking 
van 60 km. in de dorpskonnnfien van 
Engsbergen en Schoot. (Ondertussen 
gunstig aanvaard door de overheid) 
• vraag naar een onderzoek en op
lossing van de wateroverlast op de 
Biesdelle-noorderkant (Uitgevoerd) 
• voorstel voor de ophaling van vuil, 
dat door zijn gewicht of omvang, niet 
door de gewone ophaling wordt mee
genomen. (In onderzoek) 
• voorstel tot afschaffing van kleine 
belastingen, o.a. op fietsen... (Afgewe
zen) 
• pleidooi voor een beperking van de 
dagorde van de gemeenteraad (vaak 
tot 55 punten!). Volksbelangen wil de 
dossiers grondig nakijken, wil meer 
dan alleen maar ja of neen stemmen 
over voldongen feiten, wil ideeën toet
sen op de gemeenteraad, wil dat daar 
samen plannen gemaakt worden, wil 
dat er samen gebouwd wordt aan de 
toekomst van Tessenderio. (Men be
aamt...) 
• voorstel tot de aanvraag van een 
postkantoor in Schoot en Engsbergen. 
(In onderzoek) 
• voorstel tot onderzoek van de mo
gelijkheid om gezamenlijke antennes 
op te richten op nog uit te bouwen 
woonwijken. (In onderzoek) 
• voorstel tot oprichting van een (bij 
wet verplichte) bestuurskommissie 
voor de gemeentelijke muziekschool. 
• voorstel tot verbetering van de 
kwaliteit van het drinkwater op Heivel-
den. (In onderzoek) 
• voorstel tot inzagerecht in de eksa-
mens voor een gemeentelijk ambt zo
dat de raadsleden ook met kennis van 
zaken de kandidaten voor een betrek
king kunnen aanduiden. (Akkoord) 

• voorstel tot opMichting van de ad
vieskommissie voor ruimtelijke orde
ning. (Aanvaard) 
• voorstel tot motie aan de interkom-
munale voor huisvuilverwerking om af 
te zien van de bouw van een verbran
dingsoven en de mogelijkheid te over
wegen een systeem van grondstofher
winning in te voeren. (Afgewezen door 
de meerderheid) 

Rouw 
te Zutendaal 
Vandaag vri jdag wordt om 11 u. me
vrouw Jeanne Nulens ten grave ge
dragen. Ze was de echtgenote van 
VU-voorzitter Harry Van Herf en pas 
33 jaar. De rouwplechtigheid gaat 
door in de hoofdkerk van ZutendaaL 
Wij bieden aan dhr. Van Herf en zijn 
familie onze blijken van diep medele
ven. 

VVVG-
Noorderkempen 
in feest 
Dinsdag 11 december vierde VVVG-
Overpelt zijn jaarlijks feest. De talrijke 
opkomst bewees dat iedereen er prijs 
op stelde. Niet alleen om mee te fees
ten maar ook om de interessante 
spreekbeurt van meester B. Van Den 
Boer bij te wonen, hij maakte ons weg
wijs over «Testament in Verband met 
onkosten van Successierechten». Na 
de uiteenzetting kwamen de vragen 
los die door meester Van Den Boer 
prompt beantwoord werden. 
Na zijn uiteenzetting konden we de ta
fel eer aandoen. Er werd smakelijk ge
geten. Daarna kwam de reuze tombola 
want dat hoort er bij. Niet minder dan 
honderdvijftig prijzen gingen vlot van 
de hand. Een driedaagse autobusreis 
naar Panjs was een van de hoofdprij
zen ons geschonken door talrijke in
richtingen en winkels. De avond werd 
besloten met het leggen van een kaart
je en iedereen ging voldaan naar huis. 
Wie meer inlichtingen wenst wende 
zich tot het sekretariaat VVVG, Oude 
Markt 18, Overpelt. Tel. 64.24.69. 

WIJ 14 
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Kortnieuws uit Koksijde WEST-VU\ANDEREN 
Hoge OCMW-begroting 
Er IS hier de jongste weken nogal wat 
te doen geweest over de begroting 
1980 van het OCMW De begrotings
wijziging alsmede de nieuwe begroting 
werd door de gemeenteraad afge
keurd Wat hier door de OCMW-voor-
zitter (PVV) wordt gedaan lijkt echter 
meer op een verkiezingscampagne 
Trouwens aan alle behoeftigen (') 
heeft hij een rondschnjven gestuurd, 
waarin de «obstruktiepolitiek» van be
paalde politieke frakties wordt gelaakt 
Doch de bnef is eigenlijk al een aan
stootgevende zaak De OCMW-be-
groting is al opgelopen van 5 miljoen 
naar 11 miljoen en voor 1980 vraagt 
het liefst 17 miljoen Dit alles verontrust 
ten zeerste de belastingbetaler, die 
nog altijd de verhoging der opcentie
men indachtig is 

St.-Niklaas hield woord 
In groot ornaat en met zijn trouwe 
«Zwarte Piet» bezocht hij opnieuw de 
kinderen van onze leden en overhan
digde hen versnaperingen Samen met 
de ouders maande hij de kinderen ook 
aan braaf te zijn en goed te leren op 
school In menig huisgezin werd St-Ni
klaas ook in het oor gefluisterd dat het 
met onze PVV-BSP - meerderheid te
genwoordig de spuigaten uitloopt 

NCMV-eindejaarsverkoopaktie 
Nog altijd wordt er in het publiciteits-

blad voor deze verkoopaktie, tweetali
ge publiciteit opgenomen van hande
laars Zelfs gaat het zover dat ze de of
ficiële benamingen van onze straten of 
lanen vertalen Waarom licht het 
NCMV-bestuur zijn leden met in over 
deze fouten' 

De sport en onze taal 
Iedereen herinnere zich nog het plaat
selijke CVP-blad waann de Koksijdse 
CVP-voorzitter de spot dreef met de 
vorige voorzitter (VU'er) van de 
Vlaamse Kultuurraad, die opkwam 
voor Nederlandstalige opschriften en 
mededelingen tijdens de doortocht 
van de Ronde van Frankrijk in Vlaan
deren In augustus II hadden de we-
reldwielerkampioenschappen plaats te 
Valkenburg-Nederland In de laatste 
vergadenng van de Internationale Wie-
lerunie te Geneve werd straf opgelegd 
aan de Koninklijke Nederlandse Wie-
lerunie wegens inbreuk, o a geen UCI-
vlag en een speaker die de officiële 
taal van de UCI met sprak, te weten 
het Frans I 
Sport en taal gaan dus wel samen, 
maar mag alleen bij de Franstaligeni 

Willemsfonds in onze gemeente 
Een Willemsfondsafdeling werd on
langs alhier gesticht Wellicht zal dit 
een versterking wezen om onze ge
meente «Vlaams- te houden en hun 
franskiljonse PVV-kollega's eens te le-

GENT — De Gentse gemeenteraad 
van 18 december II. werd gekenmerkt 
door een groot aantal tussenkomsten 
van een zeer aktieve VU-fraktie. 
Deze raad duurde tot In de late uur
tjes, mede door de soms lange dis-
kussies over vaak zeer belangrijke 
agendapunten. 

Aime Verpaele had het over de pnn-
ciepsbeslissing betreffende het oprich
ten van service-flats te Gentbrugge, 
een OCMW-verzorgingstehuis met 
135 bedden en een dienstencentrum 
voor bejaarden 
Verpaele vond dat de plaats, namelijk 
het domein Claeys-Bouaert dat gele
gen IS naast de E 3, met zo geschikt is 
omwille van lawaaihinder en luchtver
vuiling Bovendien werd aan het do
mein op het gewestplan oorspronkelijk 
een parkbestemming gegeven Ver
paele vroeg aan het schepenkollege 
hoeveel oppervlakte er door deze in-
frastruktuur zal worden ingenomen en 
wat er van het park, dat toegankelijk 

dient te zijn voor de gemeenschap, 
nog zal overblijven 
De VU stemde wel in met deze pnn-
ciepsbeslissing omdat er een grote 
nood bestaat aan bejaardentehuizen 
en deze plaats toch nog, ondanks een 
aantal negatieve aspekten, voldoet aan 
de wensen die de Gentbrugse bejaar-
denraad een tijdje geleden heeft gefor
muleerd Burgemeester De Paepe ver
klaarde dat een gedeelte van de park
zone alleszins zal behouden blijven, 
ook al gaf hij geen konkreet antwoord 
inzake omvang van het terrein 
VU-raadslid Stroms had het over de 
straatnaamgeving van een sociale 
woonwijk te Manakerke Eertijds werd 
door het gemeentebestuur van Mana
kerke het advies van de plaatselijke 
heemkundige knng ingewonnen, waar
na alles werd doorgespeeld naar de 
provinciale kommissie Ditmaal werd 
de heemkundige knng met meer ge
raadpleegd, wat bij deze mensen onte
vredenheid heeft opgewekt omdat zij 
mets voelen voor een wijk die de na-

Gent, kultuurstad? 
Guido Deroo hield een tweede 
interpellatie over de uitreiking 
van de driejaarlijkse kuituur-
prijs van de stad Gent Ditmaal 
was Hugo Claus de laureaat Er 
was op de uitreiking een be
schamend klein aantal aanwezi
gen, wat in een plaatselijk dag
blad werd geïllustreerd met een 
schokkende persfoto waarop 
het feestvarken en daarachter 
een landschap van lege stoelen 
te zien was. Ook de burgemees
ter en schepenen ontbraken op 
het appel. Deroo vroeg zich af 
of de protokollijst waarop le
den van de franskiljonse Cercle 
Artistlque of vertegenwoordi
gers van de kerk of het hof 
staan vermeld, niet aan een 
grondige herwerking toe was? 

Hij stelde voor om in de toe
komst alle Gentse kulturele ver
enigingen bij dit gebeuren te 
betrekken. Schepen Vandewe-
ghe maakte er zich kortweg van 
af door te zeggen dat heel wat 
personen en instanties werden 
uitgenodigd. Hij waste zijn han
den in onschuld en dacht dat de 

schuld bi| Claus zelf te vinden 
was-
Een sensationele interpellatie 
van senator Oswald Van Oote-
gbem werd eventjes na midder
nacht door een stille, aandach
tig luisterende raad gehoord. 
Van Ooteghem had het over de 
diefstallen in de Gentse musea, 
en meer bepaald in het Bijloke-
museum waar zeer waardevolle 
muntstukken waren verdwenen 
en op diverse veilingen te koop 
werden aangeboden. 
Van Ooteghem vroeg dat de 
stad werk zou maken van een 
degelijke inventarizatie van 
haar kunstvoorwerpen, zodat in 
de toekomst niet meer zou kun
nen worden geknoeid. 
Schepen Vandeweghe ant
woordde in mineur en zei dat hij 
geen antwoord kon geven ver
mits hij het gerechtelijk onder
zoek niet wou voorlopen. Hij be
loofde enkel dat er werk zou 
worden gemaakt van een dege
lijke inventarizatie. Het wachten 
wordt nu op de konkrete reali-
zatie van deze belofte! 

ren dat Koksijde in het Nederlandse 
taalgebied van België ligt en iedereen 
die er komt wonen de plicht heeft zich 
aan te passen aan de taal van de 
streek Wezen zij het gezegde van hun 
nationale voorzitter prof Verhulst in
dachtig «WIJ moeten de Vlaamse Be
weging agressiever aanpakken» 
Vlaamse Leeuw in onze scholen 
Vernomen dat de Vlaamse Kultuur

raad heeft beslist (eindelijk) dat in onze 
scholen, het aanleren wordt verplicht 
van ons volkslied «De Vlaamse 
Leeuw» Nu Vlaanderen zijn ontvoog
ding heeft bevochten en zich steeds 
sterker binnen de Nationale Gemeen
schap laat gelden, gaat de «Vlaamse 
Leeuw» steeds vanzelfsprekender 
klinken als het Nationale Lied van onze 
Vlaamse gemeenschap 

Geslaagde ledenvergadering 
Ie Kortemark 
Woensdag 12 december hielden de 
samenwerkende afdelingen Korte
mark-Handzame en Zarren-Werken 
een zeer geslaagde ledenvergadenng 
De inleiding werd verzorgd door de 
ondervoorzitter, die de afwezige voor
zitter verving Om 21 u sprak de gast
spreker Emiel Vansteenkiste, pas te
rug van de parlementaire rakettenslag 
Wie, beter dan hij, kon ons hierover in
formeren HIJ IS immers reeds jaren
lang lid van de kamerkommissie van 
Landsverdediging 

Het standpunt van het bestuur van de 
partij kon hij met ten volle bijtreden, al

hoewel de tussenkomst van de fraktie-
leider in de Kamer als lijndoortrekkend 
werd beoordeeld Na wat uitgeweid te 
hebben over het duidelijke gezichts
verlies van en door de BSP, schakelde' 
hij over op het intern kongres van de 
partij Het motto «Met hernieuwd ver
trouwen» duidde op bezinning, om dan 
opnieuw de rangen te sluiten, de ge
broken potten van Egmont moeten op
nieuw gelijmd worden 
Hierop volgde een levendige diskussie, 
waartjij Emiel Vansteenkiste goed kon 
aanvoelen wat de basis denkt Dat hij 
gehoor vond voor zijn houding be
wees het langdung applaus 

Gentse VU- raadsleden 
in het offensief 

OOST-VLAANDEREN 

ML€nD€R 
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 

18 OPDORP-BUGGENHOUT: Gezellig samenzijn met Brueghels 
eetmaal in zaal Madeion, Ones Vanaf 20 uur 

men van sterrebeelden zal dragen, 
zoals Rutostraat en Uranusstraat 
Aime Verpaele had daarna vragen 
over huurprijzen van een aantal door 
de stad Gent gerenoveerde kseluikwo-
ningen in de Abrikoosstraat Verpgele 
vond dat de kostenramingen werden 
onderschat omdat geen rekening 
werd gehouden met het tot stand 
brengen van nutsvoorzieningen zoals 
wegenbouw en dergelijke Zo bedroeg 
de kostprijs 18,4 miljoen frank, terwijl 
de huurpnjzen vorig jaar op 13.8 mil
joen werden geraamd Verpaele vond 
dat indien het stadsbestuur logisch 
wou zijn, de huurpnjzen aan dit bedrag 
dienden te worden aangepast 

Energiebesparingen 
Een belangnjk en langdung onderwerp 
van diskussie was de t)espreking van 
de EGW-begroting 1980 Raadslid Ver
paele vroeg zich af of de 4de diesel 
nog echt noodzakelijk is, gezien de 
stookoliepnjzen onderhevig zijn aan 
enorme stijgingen 
HIJ herinnerde aan zijn vroegere tus
senkomst op 23 apnl II, waarbij hij aan 
de raad voorstelde om poederkool als 
brandstof te gebruiken Daarnaast stel
de Verpaele vragen over de opname 
van watermeters 
In Gentbrugge werden heel wat men
sen zonder water gezet omdat zij met 
tijdig schikkingen konden treffen voor 
deze meteropname 
Verpaele vroeg zich af of het wel ver
antwoord was om een groot aantal 
verbruikers bij wijze van sanctie en 
zonder verwittiging zonder dnnkwater 
te zetten 
Na deze waterhistone, waarvan heel 
wat mensen hinder ondervonden, 
vroeg Verpaele welke nadelige invloed 
de CB-zenders op de kwaliteit van de 
tv- en radiodistributie hebben 
Storms (VU) verwonderde zich over 
het feit dat mensen die over een oud 
televisietoestel tjeschikken het tweede 
BRT-net met kunnen knjgen, maar wel 
RTL met de nodige reklame Storms 
vond dit onwettelijk 
BSP-schepen Temmerman had voor 
alles een passend antwoord Hij moest 
inderdaad toegeven dat er zich hier en 
daar problemen stellen Hij stelde een 
aantal oplossingen voor en hield er aan 

de oppositie te danken voor haar kon-
struktieve medewerking en positieve 
kritiek Deze EGW-begroting werd 
door de Gentse gemeenteraad una
niem goedgekeurd 

Personeelsbeleid 
In verband met de verhoging van de 
Gentse opcentiemen op de onroeren
de voorheffing rekende VU-gemeen-
teraadslid Waeterloos uit dat de 
grondtielasting met 15 procent om
hoog zou gaan Hij noemde dit onaan
vaardbaar Deze berekening werd 
door Bracke (CVP), die een stijging 
van 5 procent vooropstelde, tegenge
sproken Dit was met naar de zin van 
de op dit vlak zeer deskundige Wae
terloos die zeer terecht de argumenta
tie van Bracke als onjuist bestempelde 
Daarna kwamen de interpellaties VU-
fraktieleider Guido Deroo stelde vra
gen met betrekking tot de zeer langdu
rige aanwervingsprocedure van 
brandweermannen 392 kandidaten 
werden t)egin augustus 1979 aan
vaard Tot nu toe werden 121 kandida
ten medisch onderzocht Deroo vond 
dit onverantwoord voor een stad die 
de grootste werkgever is van de pro
vincie, zeker nu na de medische proe
ven nog een uitgebreid mondeling en 
schnftelijk eksamengedeelte moet vol
gen HIJ stelde voor om andere ar-
beidsgeneeskundige diensten aan te 
spreken, zoals AZ, OCMW of neutrale 
ziekenfondsen 
CVP-schepen Kerckhove schudde 
maar wat uit zijn mouw en vond het ge
bruik van de eigen stedelijke arbeids-
geneeskundedienst de t)este oplos
sing De nadelen van deze werkwijze 
moesten er maar worden bijgenomen 

Mark SYMOENS 

handelaars.. 
. . .zelfstandigen (enz.) 

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

Kerel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 

FILMTHEATERS 

studio 
Week van 4 tot 10/1/79 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

The waly Dachshund 
(De gekke dashond) 

Walt Disney 

Vnjdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag 20 u 30 

Allen 

Zondag 18 u K.NT 
Woensdag - donderdag 20 u 30 

Cabaret 
üza Minelli - Michael York 

TIENEN 
Zondag 15 u 

Mary Poppins 
Walt Disney 

met Julie Andrews en 
Dick Van Dyke 

Vnjdag, zaterdag 19 u 30 KT 
Zondag 17u 30 
Donderdag 20 u 30 

West Side Story 
Natalie Wood 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 KNT 
Dinsdag, woensdag 20 u 30 

Alles wat u steeds hebt 
willen weten over seks 
zonder het ooit durven 

te vragen. 

Zondag, maandag 20 u 30 
20 u 30 

Vakantietijd 
(Les temps des vacances) 

Vnjdag, zaterdag 20 u 30 K.T 
Zondag 18 u 
Woensdag 15 u 

Moonraker 
met Roger Moore 

Zaterdag, zondag 15 u 
Woensdag 20 u 30 

Jonathan Livingstone 
Seagull 

Zaterdag, woensdag 18 u 
Zondag, maandag, dinsdag 
20 u 30 

SOS Concorde 

LEUVEN 1 
14u, 20u K.T. 
Tweede week 

Women of Paris 
van Marlie Chaplin 

15u30, 21u30 K.NT 
Vijfde week 

Apocalypse now 
van Francis Ford Coppola 

met Marion Brando, 
Martm Sheen, 
Robert Dwall 

18u,24u KNT 
Escape from Alcatraz 

met Clint Eastwood 

LEUVEN 2 
17u45 K.N.T 

Ban Losers 
Tom Langhein 

13 u 30, 19u 45 
Derde week 

The Lord of the Rings 
naar het werk v Tolkien's 

16u ,22u15 K.T 
Manhattan 

Woody Allen, Diane Keaton 

24 u 
Die Linkshandige Frau 

Peter Mandke 
Bruno Ganz - Edith Clever 
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Dokter Joost Rampelberg: 

uNa ISO joar chronische Brusselse taahiekte...tt 

SINT-AGATHA-BERCHEM - «De sociale druk is zeer pijnlijk voor 
zieken die tijdens weekends een beroep moeten doen op wachtdien
sten. Voor de Vlamingen in Brussel is zulks zonder meer een kiese 
zaak. Een zieke is een noodlijdend mens die uiterst beïnvloedbaar Is. 
Hij zoekt hulp, verlichting en veiligheid. Daarom moet hij, zonder bij
komende spanningen, met de bijgeroepen arts kunnen spreken en 
hem ook kunnen verstaan. Zulks kon tot nog toe nauwelijks bij de 
wachtdiensten in het Brusselse. 
Al te gemakkelijk kreeg de zieke een assistent uit de ziekenhuizen 
aan huls (een Franstalige natuurlijk); al te gemakkelijk ook wordt de 
zieke in de stad overgebracht naar een ziekenhuis; toevallig ook met 
Franstalige diensten. 
De schrijnende toestanden die ontstaan, voor de verzorging van de 
zieke (Vlaming) als voor het respekt van zijn eigenheid (taal), zijn le
gio.» Enkele Vlaamse artsen, allen tweetalig, hebben daarom een nieu
we wachtdienst opgericht, waar elke Inwoner van Brusselse gemeen
ten, maar zeker op de eerste plaats de Vlaamse zieken, terechtkun
nen. De goede diensten werden en worden ook tijdens de huidige art
senstaking bewezen. Vlaamse artsen tillen zwaar aan deontologische 
regels... 

Midden de artsenstaking die zich pre
cies in het Brusselse het hardst laat 
gevoelen, en dan zeker niet in het 
minst voor de sinds jaren sociaal 
zwakkere Vlaamse gemeenschap, 
krijgt de wachtdienst van Vlaamse 
dokters een biezondere betekenis. 
Initiatiefnemer en huidig voorzitter 
van deze sociale (medische) dienst is 
dokter Joost Rampelberg; geen onbe
kende naam in het Vlaams vereni
gingsleven te Brussel. Dit doktersini-
tiatief krijgt dan ook meteen onvermij
delijk een maatschappelijk-politieke 
dimensie mee-

Dr Joost Rampelberg: «Wat de huidi
ge artsenstaking betreft dien Ik aller
eerst onze houding, die van de Vlaam
se wachtdienst, ondubbelzinnig voorop 
te stellen. Wij gaan er vanuit dat op elk 
moment — ook In een stakingsperiode 
— de zieken dringende medische hulp 
en begeleiding van hun huisarts verdie
nen. De wachtdienst van Vlaamse huis
artsen staat dus tijdens om het even 
welk weekend (van vrijdag 20 uur tot 
maandag 8 uur) in voor huisbezoeken 
en medische begeleiding. 
»Maar elk van de dertig huisartsen die 
aan dit initiatief meewerkt bepaalt zelf 
Individueel vrij zijn houding ten aanzien 
van stakingsmotieven. 
Er zijn bij ons artsen die de staking gun
stig gezind zijn, en er ook aan mee
doen, maar evenwel zich bereikbaar 
houden voor onze wachtdiensten. An
deren zijn tegen de staking gekant, 
maar werken voor de wacht met al hun 
kollega's mee 

»De wachtdienst als dusdanig werkt 
volkomen neutraal; wij Vlaamse huis
artsen hebben er in het Brusselse alle 
belang bij aan eenzelfde touw te trek
ken. 
"Het verheugt mij trouwens dat wij in 
deze stakingsperiode de goede 
werking van onze jonge dienst kunnen 
bewijzen; wij kunnen het werkvolume 
met onze nochtans beperkte mogelijk
heden vrij goed aan. Men heeft ons van 
buitenaf versterking aangeboden, maar 
zulks hebben we geweigerd, want het 
IS er ons om te doen de Vlaamse 
wachtdienst autonoom uit te bouwen, 
en dat blijkt nog goed mogelijk ook.» 
— U gaat er van uit dat andere 
wachtdiensten in het Brusselse de 
Vlaamse patiënten vooral tijdens de 
weekends niet echt kunnen opvan
gen... ? 

Dr. Rampelberg: «Zeer zeker, en dat is 
al jarenlang het geval. Dat is al langer 
het geval dan de 150 jaren die Belgiè nu 
gaat vieren. De Brusselse wachtdien
sten zijn immer «op zijn Belgisch» geor-
ganizeerd geweest, wat betekent dat 

nederlandsonkundigen slechte dien
sten bewezen en nog immer bewijzen 
aan anderstaligen, waaronder op de 
eerste plaats de Brusselse Vlamingen. 
»Voor de Vlaamse artsen in het Brus
selse was er trouwens jarenlang een 
gelijksoortige sociale druk om zich te 
integreren in de Franse medische we
reld. 

"Volgens de meest recente telling van 
het Vlaams Geneesherenverbond zijn 
er momenteel zowat 64 Vlaamse huis
artsen in het Brusselse werkzaam. 
Daarvan hebben een dertigtal (overwe
gend maar niet uitsluitend jonge) dok
ters beslist de handen in mekaar te 
slaan en een autonome Vlaamse 
wachtdienst te verzekeren.» 
— Wat dus een andere aanpak bete
kent dan de bestaande wachtdiensten 
konden opbrengen? 
Dr Rampelberg: «Ik stel slechts vast 
dat de andere wachtdiensten nogal wat 
werken met vreemde assistenten uit 
Brusselse ziekenhuizen die een centje 
willen bijverdienen tijdens het week
end; een artsenkorps waaronder zich 
veel vreemde dokters bevinden die 
zich in Brussel (bij)scholen en slechts 
bij grote uitzondering een woordje Ne
derlands verstaan». 
— Zou het niet betamen dat in de me
dische plichtenleer zoiets vermeld 
staat als het op een behoorlijke wijze 
helpen van zieken-in-nood, waarbij de 
vermelding 'behoorlijk' ook zou 
slaan op de taal van de patiënt? 
Dr Rampelberg: «Eigenlijk staat het in 
de kode van de geneeskundige plich
tenleer, maar helaas niet In een vorm 
die dwingend genoeg is. Toch kan men 

in Vlaanderen bijvoorbeeld al een dok
ter uit een wachtdienst weren indien hij 
geen verstaanbaar Nederlands 
spreekt. Maar Brussel... kijk even: een 
dokter is er deontologisch toe gehou
den om er mede voor te zorgen dat 
wachtdiensten verzekerd zijn, maar hij 
is er niet individueel toe gebonden om 
er aan deel te nemen. In Brussel kan je 
dan ook verwachten dat aan die dok
ters die wél inspringen bij de wacht
dienst geen taaleisen worden opge
legd. Ik stel dit feit, deze toestand, met 
U zonder meer vast. 

»Toen wij bij de bevoegde kontroleren-
de overheid (de provinciale geneeskun
dige kommissie) ons voornemen ken
baar maakten om een aparte Vlaamse 
wachtdienst op te richten, werd ons ge
vraagd of er wel een behoefte aan zo'n 
nieuwe dienst in het Brusselse was. 
"Jarenlang werd er in de medische sek-
tor over de aparte Brusselse taalpro
blemen zachtjes heengegleden. Nooit 
werd er door ook maar één advieskom
missie, kontrolerende of politieke over
heid, de verplichting geformuleerd om 
de wachtdienst voor Vlaamse patiën
ten optimaal uit te bouwen. 

VLAAMSE 
WACHTDIENST 
BftUSSEL 
Téle-tioodlijn: 242.43.44. 
Sekretariaat: Vanderlindenstraat 44, 
te Schaarbeek, 1030 Brussel, tel. 
216.79.44. 
De telefonische noodlijn werkt van 
vrijdagavond 20 uur tot maandagoch
tend 8 uur. De dienst voor niet-drin-
gende informatie is tijdens werkda
gen bereikbaar op het sekretariaat 

— Door de oprichting van uw aparte 
Vlaamse wachtdienst betoont u geen 
vertrouwen meer te hebben in de be
hoorlijke dienstverlening voor Vlaam
se patiënten vanwege de traditionele 
diensten-. 
Dr Rampelberg: «Als uw vraag niet 
slaat op de strikt medische diensten, 
maar vooral betrekking heeft op de so
ciale en menselijke (waaronder de taal) 
aspekten van Brusselse ziekenzorg, 
dan kan ik beamen dat vandaag nog im
mer Vlaamse zieken alles behalve be
hoorlijke dienstverlening aangeboden 
krijgen. Ik wil hier ook niet verhelen of 
tegenspreken dat er vooral in het Brus

selse nogal wat overkonsumptie van 
geneeskundige praktijken kan geregis
treerd worden. Door de bundeling van 
de krachten van de Vlaamse huisartsen 
in het Brusselse verhopen wij met al
leen voor de Vlaamse patiënten in het 
biezonder maar voor de efficiënte ge
neeskundige zorgen in het algemeen 
een sanerende én gezondmakende bij
drage te leveren.» 

— De Vlaamse wachtdienst van 
Brusselse huisartsen is dus geen 
eendagsvlieg en evenmin een com
munautair gehandicapte bedoening? 
Dr Rampelberg: «Ik vind het prettig dat 
u ons de gelegenheid geeft onze 
werking toe te lichten. 
»De Vlaamse wachtdienst werd niet 
zonder de steun van vier medische in
stanties opgericht: het Vlaams Genees
herenverbond, de Syndikale Kamer 
van Geneesheren, de Van Helmontgil-
de (plaatselijke Vlaamse doktersvereni-
ging) en de Konfederatie van Genees
heren. 

»Zowat dertig Vlaamse huisartsen wer
ken effektief mee, en toen we op 28 
september jl. voor de eerste vuurproef 
stonden noteerden we meteen niet 
minder dan 20 oproepen tijdens de 
twee weekenddagen. 
»Het gaf ons goede moed om meteen 
ook voor de weekdagen een informa-
tiecentrale aan het werk te zetten voor 
het opvangen van niet-dringende pa-
tiëntenvragen. 
»Voor een aanzienlijk aantal Vlaamse 
patiënten is onze hulpdienst reeds nu 
een begrip geworden. 
»Het spreekt vanzelf dat we allereerst 
hulpvaardig klaar staan voor Vlaamse 
oproepen, maar onze medische stelre
gel is en blijft dat we uiteindelijk ieder
een helpen die op ons een beroep doet, 
en daarbij zoveel mogelijk betrachten 
een medicus bij de patiënt te brengen 
die de zieke in zijn taal (of in een taal die 
wederzijds begrijpelijk is) te woord kan 
staan. 
»Wij zorgen ervoor dat de huisarts van 
de patiënt de maandagochtend door 
onszelf op de hoogte gebracht wordt 
van de medische zorgen en vaststellin
gen die wij tijdens het weekend bij zijn 
patiënt gedaan hebben. 
"Die poging tot samenwerking met de 
behandelende geneesheren is enigs
zins nieuw en wordt nu stilaan ook door 
de andere wachtdiensten nagevolgd. 
Waarbij toch ietwat blijkt dat wij niet 
met communautaire oogkleppen wer
ken. Wél is de gezondheidszorg voor 
de Vlaamse gemeenschap de drijfveer 
van onze medische hulpdiensten, waar
bij wij als Vlaamse geneesheren ons 
klein steentje willen bijdragen om de 
gezondheidszorg in Brussel niet over-
mogen maar meteen vandaag te (her-)-
organizeren op basis van de twee au
tochtone taalgemeenschappen die in 
de hoofdstad leven; een autonome 
nooddienst van Vlaamse huisartsen is 
reeds lang een dringende behoefte 
waaraan wij nu trachten te beantwoor
den.» (HDS) 
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