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DE TEKORTEN DER OPENBARE ZIEKENHUIZEN 

Heel wat lezers, afdelingen en medewerkers stuur
den de redaktie hun beste wensen voor het nieuwe 
jaar. 
Het IS echter niet mogeli jk allen schriftelijk te 
antwoorden. 
D e redaktie veroorlooft zich dan ook langs deze 
weg de schri jvers en de niet-schri jvers het aller
beste voor 1980 te wensen, voor henzelf en voor 
allen die zij l iefhebben 
D e redaktie hoopt ook dat in 1980 het weekblad 
«Wij» van allen de wekel i jkse huisvriend zal 
blijven. 

Dat in het nieuwe jaar — geboren in krisis en 
onzekerheid — genoeg zon mag schijnen over 
Vlaanderen voor allen die er wonen, dat wensen 

MEER AKTIE 

Dat er jaarlijks miljarden franken van 
Vlaanderen naar Wallonië afvloeien 
weten WIJ, Vlaams-nationalisten, al ja
ren lang 

Toen enkele maanden geleden en
kele Leuvense professoren met hun 
studie afkwamen wist ook de rest van 
Vlaanderen het spoedig 

De Belgicistische partijen CCVP, 
BSP, PVV) reageerden hierop met De 
V U wel ze verspreidde katernen en 
ook werden er tienduizenden affiches 
aangebracht Dit is niet genoeg i ledere 
dag worden de Vlaamse mensen door 
de geschreven pers voorgelogen, die 
predikt natuurlijk de eenheid van Bel
gië En dit op het zweet dynamisme en 
geld van de Vlamingen' 

In vele gemeenten geeft de plaatse
lijke VU-afdeling enkele malen per jaar 
een inlichtingsblaadje uit Dit moet 
meer gebeuren als tegenpool tegen de 
dagelijkse Belgicistische indoctnnatie 
Hierin moeten al die ergerlijke feiten 
centraal worden geplaatst 
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De VU moet ook op de straat derge
lijke feiten aanklagen en dit o a met 
stands op te stellen in de grote winkel
centra met boeken (o a «Het geld van 
de Vlamingen» van M Van Haegendo-
ren ) propagandamatenaal, snoepjes 
voor de kinderen, ludiek straattoneel, 
poppenkast terwijl militanten enkele 
tienduizenden pamfletten uitdelen en 
ons weekblad «Wij» aan de man bren
gen Het IS wel te verstaan dat al de 
VU-mandatarissen van laag tot hoog 
hieraan meedoen Zo kunnen wij de 
gewone man in de straat wat meer 
Vlaams-bewustzijn bijbrengen Sukses 
alvast gewaarborgd 

Ook zou het goed zijn moest de VU 
een betoging houden tegen de geldaf-
vloeiing Duizenden militanten zouden 
opstappen alsook vele andere niet-par-
tijpolitiek aangesloten bewuste Vla
mingen De VU maar ook onze ideeën 
zouden dan door middel van de mo
derne kommunikatiemedia nog bij mil
joenen Vlamingen 's avonds in de huis
kamer terechtkomen Het zou ons 
elektoraal van pas komen Gent is een 
goede stad om deze betoging te hou
den daar woont nl ex-revolutionair 
Wilfried en Willy, de Belg 

L, Hove 

ZWARE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

BIJ het begin van dit nieuwe jaar past 
het elkaar een vredevol 1980 toe te 
wensen Voor de Volksunie heeft dit 
echter een biezondere betekenis Als 
politieke uitdrukking van de Vlaamse 
Beweging en als drager van het erf
goed van de Fronters heeft onze partij 
in 1979 als eerste en ondubbelzinnig 
«neen» gezegd tegen de bewape
ningswaanzin en de geplande installa
tie van kernraketten Als oppositiepar
tij had ZIJ zich in dubbelzinnigheid kun
nen hullen (zoals met de dertig miljard 
voor de F-16) maar ze deed dat nu 
met Die duidelijkheid moet steeds de 
troef zijn van een partij van het volk 

De hypoknsie van de CVP en de laf
hartigheid van de BSP, brengen onze 
partij nu op het voorplan en de Volks
unie krijgt aldus de zware verantwoor
delijkheid de stem van de meerderheid 
te vertolken in het parlement Indien zij 
dit kan waar maken en tevens radikaal 
haar programma voor 
zelfbeschikkingsrecht en voor welzijn 
van ons volk verdedigt dan is de Volk
sunie terug op haar onmisbare plaats 
in de Vlaamse politiek Daartoe wens 
ik de voorzitter Vic Anciaux en de 
fraktieleider Paul Van Grembergen 
evenveel moed als in 1979 

JR Vilvoorde 

O-O'TfS. 

OP DE KNIEËN KRIJGEN 

Mag ik voorstellen dat we 150 jaar uit
buiting van Vlaanderen op een «waar
dige» manier vieren W e kunnen deze 
staat op de kmeen krijgen vanuit onze 
luie zetel I 

Veel mensen weten met da t wanneer 
ze een belastingbnef knjgen die ze ui
terlijk op de 6e van een t>epaalde 
maand moeten bepalen, ze dan mogen 
wachten tot de laatste dag van diezelf
de maand om te gaan betalen, uit de 
hand of storten Deze kennis zal bij 
vele mensen welkom zijn Een belas
tingambtenaar zei me dat de staat je 
mets kan doen Vraag het gerust aan je 
belastingambtenaar 
Voorlopig betalen wij «brave» Vlamin
gen nog onze belastingen (Iedereen 
zegt toch dat we een klootjesvolk zijn, 
o a Flor Grammens, Maunts van Hae-
gendoren) maar we betalen 11 fr te 
weinig Van een belastingambtenaar 
vernam ik dat de belastinginspekteur 
dan een aanmaningsbrief moet sturen, 
(zonder kosten) enz. Als enkele dui
zenden belastingbetalers dit doen, 
loopt de administratie van belastingen 
voor 9 maanden in de soep Dit kun je 
doen om 2 beweegredenen 

1) Uit Vlaamsgezindheid, uit protest te
gen de knoeiboel in Brussel o a de 200 
miljard elk jaar van Vlaanderen naar 
Wallonië Komen Voeren Linkebeek, 
enz 
2) Uit protest tegen de meer dan 50 % 
belastingen die wij nu elk jaar aan 
Brussel betalen 

In de jaren 1500 kwam heel het land in 
opstand tegen de bloedhond. Hertog 
Alva (1565-1573) en de Inquisitie om
wille van de 10e penning, dus verho
ging tot 10 % belasting Nu heeft dit 
land een van de hoogste belastingvoe
ten van de wereld De kaap van de 50 
% IS al voorbij Dit alles om het wanbe
heer in Brussel te betalen ten voordele 
van Wallonië en in het nadeel van 
Vlaanderen R d N , Nijlen 

Wrj ontvangen graag brieven vanT 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in evenals scheld en smaad-
bneven De andere publiceren w i | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

In antwoord op een parlementaire vraag van 17 oktober 1979 heeft de minister 
van Volksgezondheid informatie verstrekt betreffende de tekorten der openbare 
ziekenhuizen De hiernavolgende gegevens werden gepubliceerd in het bulletin 
van VOV dd 3 december 1979 

Gevraagd «Het bedrag van het tekort van elk openbaar ziekenhuis in het land en 
het aantal opnamen voor de dienstjaren 1977 en 1978, per jaar-
Antwoord «Voor het dienstjaar 1977 wordt een tabel bijgevoegd die per zieken
huis het bedrag van het tekort en het aantal opnemingen bevat Wat 1978 betreft 
deel ik mede dat de vereiste administratieve formaliteiten aan de gang zijn en het 
met mogelijk is de gevraagde inlichtingen te bezorgen » (We zijn 17 oktober 1979 
en de gegevens van 1978 zijn met voorhanden' J 

Ziehier in het kort de tabel 1977 per gewest 

Brussels gewest 

Waals gewest 

Vlaams gewest 

Aantal 
ziekenhuizen 

18 

28 

45 

Aantal 
opnamen 

67976 

114340 

146815 

Tekorten 

1027 212 049 fr 
p opname 15111 fr 

1077 772 450 fr 
p opname 9 426 fr 

862 884 337 f r 
p opname 5 877 fr 

Dit IS nu een zuiver sociale aangelegenheid, maar weer wordt bewezen dat de 
Vlaamse gemeenschap broodnodig de hervorming van de OCMW-instelling zo 
autonoom mogelijk eist' 

E M Blankenberge VU-OCMW-lid 

VAN RAKETTEN EN BELASTINGEN 

Voor mij moet er geen leger zijn En 
voor de meeste gewone mensen uit 
West- en Oost-Europa zal dit ook zo 
wel zijn Maar diegenen die de touw
tjes van het wereldgebeuren in han
den hebben denken daar wel anders 
over Zolang hun grafieken met aantal 
manschappen, schepen tanks, enz sa
menvallen zal de een de andere wel 
moeten mijden Vrede op basis van 
«evenwicht» Voor mij hoeft er geen 
politie of rijkswacht te zijn Maar wat 
zou er gebeuren wanneer ze hun op
drachten zouden beperken tot het re
gistreren van ongevallen en het rege
len van het verkeer ' Wie zou nog vei
lig zijn voor wie 
Niemand zal het toch in zijn hoofd ha
len om geen brandverzekenng voor 
zijn woning af te sluiten Veiligheid en 
zekerheid kosten geld en veel geld, 
ook in het dagelijks leven 
Wat mij ergert is het feit dat wanneer 
honderdduizenden Cambodjanen ver-
dnnken of in het oerwoud omkomen, 
wanneer Afghanistan bezet word t er 
niemand is die op straat komt maar 
wanneer het de eigen veiligheid betreft 

iedereen direkt steigert Dan zijn ze 
daar de politieke partijen (ook de VU) 
de Pax Chnstis de duistere groepen, 
de ondergravers van de westerse be
schaving Gij waart met 20 of 70 dui
zend te Brussel, maar dan waren er 
miljoenen Westeuropeeers die u met 
hebt warm gekregen voor uw ideeën 
Voorzitter Anciaux heeft gezegd te
gen de kernraketten te zijn omdat 
onze Westerse beschaving hem zo 
dierbaar is In Cambodja had men ook 
geen raketten, maar daar heeft men nu 
ook geen beschaving meer 
Er zijn problemen genoeg Wie zijn oor 
te luisteren legt vangt vele signalen 
van misnoegdheid op de ondragelijke 
belastingdruk en de nieuwe belastin
gen van het onroerend goed 
Na het invullen van de eerste belas
tingbnef met het nieuwe kadastrale in
komen en het betalen van de grondlas
ten zal het voor iedereen duidelijk zijn 
dat ze jaarlijks 60-80 % van het kadas
trale inkomen aan belastingen hebben 
betaald Dit heeft iedereen, ook de ar
beiders, nu reeds begrepen 

J D , Genk 

Knack-redakteur Johan Struye (links) volgde minister Oaes op diens reis 
naar China en zi/n bezoek aan Deng Xiaoping 

DOSSIER CHIHA 
Johan Struye, terug van een maandenlange reis door Chi
na, Vietnam, Kampuchea en Thailand, schrijft deze weel< 
de eerste aflevering van zijn China-dossier. Het China van 
Hua Guofeng en Deng Xiaoping, is dat van de hardge
maakte feiten en statistieken. De huidige China-top is in 
januari 78 voor het ontzaglijke parlement van meer dan 
drieduizend volksvertegenwoordigers getreden met de har
de waarheid • China wordt al vijftien jaar slecht gerund. Een 
blik door het rookscherm van de machtswisselingen, deze 
week in Knack. 

knack 
WOENSDAG TE KOOP . 35 fr MAGAZINE 

WIJ t T T - T i ' f 
10 JANUARI 1980 



^KTU/tüT€]T 

Het gewichtloze monster 
Ten koste van alle principes en ten koste van 
ieder politiek fatsoen schijnt Martens er in 
te slagen, zijn regering over het zoveelste 
krisismoment heen te slepen n a a r een toe
komst die zo duister is als de nacht. 
De regeerverklaring — hoe vaag die ook was 
— wordt in feite opgedoekt. Er komt voorlo
pig alleen een mini-gewestvorming, die ech
ter hoe dan ook drieledig is en die koudweg 
voorbijgaat aan de aspiraties van de Vla
mingen, vooral van de Brusselse Vlamingen. 
De poort op Vlaams-Brabant blijft open
staan voor de frankofone agressie. En er 
komt een «afkoelingsperiode», tijdens dewel
ke zal gepoogd worden de oppositie dié kas
tanjes uit het vuur te laten halen, die voor de 
regering en de regeringspartijen te heet zijn. 
Men moet daarover geen illuzies maken! De 
Volksunie zal er in ieder geval over waken, 
dat aan Vlaamse kant geen krimp wordt ge
geven. 

Meteen is deze week het definitieve bewijs 
geleverd, dat de huidige koalitie niet in staat 
is om de staatshervorming ten uitvoer te leg
gen. Het bewijs was trouwens overbodig. Ne
gen maanden geleden is deze regering ge
start zonder dat er een overeenkomst over 
de staatshervorming bestond. Dit totaal ge
brek aan afspraken en aan waarborgen 
voor de Vlamingen, gepaard aan de aanwe

zigheid van een steeds arroganter FDP, was 
voor de Volksunie trouwens de reden om de 
onderhandelingsdeur dicht te gooien. 
De regering Martens stoelde van meet af 
aan op wederzijds boerenbedroeg. Het FDF 
rekende erop, zijn belangrijkste slag onom
keerbaar te verwezenlijken om er dan even
tueel tussenuit te knijpen. De CVP, met de 
dubbelhartigheid die een van haa r voor
naamste kenmerken is, spekuleerde op een 
elektoraal gunstig moment om zich te ont
doen van de last van h a a r eigen handteke
ning. 
Dat Martens uiteindelijk hoogstwaarschijn
lijk ook de huidige krisis zal overleven is 
weliswaar gedeeltelijk te danken aan zijn ei
gen handigheid, maar vooral aan het feit dat 
in de huidige omstandigheden — nu het kri-
sisgevoel en de onrust bij de bevolking zeer 
sterk zijn toegenomen — iedere regerings
partij terugschrikt voor de verantwoorde
lijkheid en het odium van een breuk. De re
gering valt niet, bij gebrek aan gewicht. 
Het heet thans dat de afkoelingsperiode 
moet dienen om de regering toe te laten, bij 
voorrang het hoofd te bieden aan de ramp
zalige sociaal-ekonomische toestand en aan 
de financiële katastrofe die ons boven het 
hoofd hangt. 
Ook dat is boerenbedrog! Evenmin als de ko
alitie in staat is om de staatshervorming tot 

een goed einde te brengen, is zij in staat om 
op andere terreinen nog vruchtbaar werk te 
leveren. In de driekwart jaar van h a a r be
staan heeft ze blijk gegeven van een verbijs
terend immobilisme. Al h a a r voornemens 
heeft ze laten uithollen door de sociale part
ners en de drukkingsgroepen. De program
mawet is een lachertje geworden. Het sociaal 
overleg ging overstag. Men moet werkelijk 
naïef zijn om te geloven, dat de thans zwaar 
aangeslagen en nog méér door wederzijds 
wantrouwen aangevreten équipe morgen 
zou kunnen wat ze gisteren niet kon. 

Het wordt dus voortsukkelen, met par tners 
die voortaan meer dan ooit op elektorale 
vinkeslag liggen. 
Het landsbelang bij dat alles, de toekomst 
van onze mensen en van Vlaanderen, de ste
vigheid van onze munt? Het zal hen een zorg 
wezen! 
De verantwoordelijkheid van degenen die 
negen maanden geleden, aan de hand van 
een regeerverklaring die niets anders was 
dan boerenbedrog, het land in dit avontuur 
hebben gestort kan niet genoeg onderstreept 
worden. Uit de koppeling van de FDF-arro-
gantie met de CVP-dubbelzinnigheid kon 
niets anders dan dit monster gebaard wor
den. 

tvo 

MARTENS' REGERING: 

Negen maanden, maar geen dracht 
Het is deze week juist een jaar 
geleden dat W. Martens zijn 
eerste formatieronde na de ver
kiezingen van 17 december 
1978 aanvatte. Het zou evenwel 
duren tot het raspaard Vanden 
Boeynants van stal werd ge
haald alvorens begin april de 
huidige vijf partijenregering van 
start kon gaan. Na meer dan 
zes maanden krisis. 
Veel houvast had Martens niet. 
Wat van de staatshervorming 
op papier stond bevatte een 
aantal voor Vlaanderen onaan
vaardbare punten: de slechte 
regeling voor Brussel en het 
uitblijven van financiële autono
mie. Voor de rest bestond niet 
eens een blauwdruk. Op soci-
aal-ekonomisch vlak werd het 
zgn. «plan de choc» van VdB 
totaal ontkracht om ook hier 
een wissel te trekken op een 
onbekende toekomst. Het ge
vecht moest dus, op elk front, 
nog geleverd worden en de ko-
alitiepartners scherpten reeds 
de messen. De CVP wilde 
daarnaast nog de scalp van 
haar gewezen voorzitter. 

De krisisatmosfeer is dan ook 
nooit opgeklaard tijdens de voor
bije negen maanden. Integendeel, 
het land gleed stilaan verder af 
naar een volslagen immobilisme 
en stuurloosheid. De staatshervor
ming verwerd tot een opeenvol
ging van incidenten en verbale 
krachtpatserijen. Het aanslepen 
ervan werd sociaal-ekonomisch 
steeds duurder betaald. 

Eind december zaten alle dossiers 
— onwrikbaar aan mekaar ver
bonden — muurvast Het politieke 
leven lag lam. Enkel het losweken 
van de staatshervorming kon 
deze regering nog drijvende hou
den. 

Een werkgroep van kabinetschefs 
bracht de kerstdagen door rond 
de voornaamste knelpunten Brus
sel en financienng, de twee punten 
die de Volksunie ertoe hadden 
aangezet de regeringsvorming te 
verlaten. Het politiek kernkabinet 
had dan nog ruim 15 uren nodig 
om tot een vaag en siblllijns kom-
promis-voorstel te komen. 
Kort samengevat komt dit voor
stel hierop neer dat vooreerst aan 
Brussel een aantal bevoegdheden 
worden onttrokken. Alom op ge
juich onthaald, gaat het evenwel 
louter om die materies die in feite 

nooit in het Brusselse zullen kun
nen uitgeoefend worden, zoals 
visvangst en landbouw. Een sym
bolische toegeving, die niets wij
zigt aan het feit dat Brussel een af
zonderlijk en gelijkwaardig derde 
gewest blijft 

Ten tweede zal de regering reeds 
in de tweede faze voorstellen in
schrijven met betrekking tot de fi
nancienng van gewesten en ge
meenschappen. Die voorstellen 
moeten nog op papier gezet en 
zullen pas met de definitieve faze 
geleidelijk van kracht worden. Wie 

gelooft evenwel nog in een defini
tieve faze? 
Tertio, inzake Brussel en meer be
paald de begrenzing en de waar
borgen voor de Brusselse Vlamin
gen, wordt niets konkreets be
paald: 'de regering verbindt er 
zich toe voorstellen uit te werken». 
Enkel een procedure-wijziging om 
definitieve opties in de tweede 
faze in te schakelen. 
En tof slot wordt de ontbindende 
voorwaarde versterkt: komt de 
definitieve faze niet klaar op het 
einde van 1982, dan vervalt ook de 
hVeede. Men vergeet evenwel te 

vermelden dat de eerste, onmid
dellijke faze met de drieledige ad
ministratie en de drieledige inde
ling van de inspektie van financiën 
wél blijft bestaan. 

kwakkel 
Het is een kwakkel te beweren dat 
dit kompromis aan de eisen van de 
Vlamingen tegemoet komt Brus
sel blijft een derde gelijkwaardig 
gewest en voor het ovenge wordt 
verwezen naar komende initiatie
ven. Wel zullen enkele knelpunten, 
zoals de financiering en de waar
borgen voor de Brusselse Vlamin
gen, reeds bij de tweede faze in
geschoven worden. 
Het is duidelijk dat men hiermede 
voornamelijk beoogde het FDF uit 
het regeringszadel te wippen. 
Maar geen enkele partij leek te
vreden. Het instemmend ochtend-
geknik van de CVP veranderde al 
gauw in een reeks voorbehouden, 
zodra het «njet» van de Franstali
ge socialisten haar ter ore kwam. 
De PSC leek wel tevreden, maar 
interpreteerde het voorstel zo 
ruim dat gans Vlaams-Brabant op)-
nieuw op de helling kwam te staan. 
Wat dan weer reakties bij de 
Vlaamse socialisten uitlokte. 
Het voortbestaan van de regering 
hing aan een zijden draadje. De 
Volksunie achtte het dan ook 
noodzakelijk de Vlaamse rege
ringspartijen te waarschuwen 
voor de druk die zou uitgaan ener
zijds van de neo-unitaristen en an
derzijds van degenen die tot elke 
prijs een akkoord willen bereiken. 
In het ene geval zou de toestand 
van vandaag behouden blijven, 
wat ons land helemaal de chaos 
zou insturen. In het tweede geval 
zouden de Vlamingen tot toege
vingen gedwongen worden. 
De Vlaamse regeringspartijen 
CVP en BSP blijken voor de twee
de optie gewonnen te zijn. ( J A ) 
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de week van Gej 

Geen Belgen 
En daarmee is dus het 150e jaar 
van België reeds enl<ele dagen 
oud. Er zal ti jdens dit herden
kingsjaar wel meer dan één 
keer herinnerd worden aan het 
woord van de Waalse socialist 
Jules Destrée in 1912: «Sire, er 
zijn geen Belgen». 
Minder bekend is, dat Talley
rand dat reeds honderd jaar 
vroeger had gezegd, namelijk in 
1815 op het Kongres van We
nen: «Er zijn geen Belgen, er 
zijn Walen en Vlamingen». 

Dat men dit feit bijna anderhal
ve eeuw heeft miskend en wil
len wegmoffelen, wreekt zich 
precies in dit herdenkingsjaar! 

Trouwens is precies aan het be
gin van dit herdenkingsjaar be
kend geworden, dat België ver
dwenen is uit het lijstje van de 
tien meest welvarende landen 
ter wereld. Ook daaraan is het 
al te lang miskennen van de 
tweetaligheid en het al te lang 
uitblijven van echte en diep
gaande hervormingen niet 
vreemd-

Kortstondige 
illusie 
Enkele franstalige Brusselse 
polit ici van PSC en PS hebben 
verleden maandag een kort
stondige illusie gehad. 

In de regering en In de rege
ringspartijen werd algemeen 
verwacht dat het in de nacht 
van zondag op maandag uitge
werkte akkoord niet door het 
FDF doch wel door de PS zou 
aanvaard worden. Er werd al 
volop gedacht aan het voort

zetten van de regering zonder 
het FDF Dat zou betekend heb
ben, dat de FDF-ministers ver
vangen moesten worden door 
Brusselse franstaligen uit PSC 
en PS. Kwestie van de sakro-
sante evenwichten te handha
ven. 
Een aantal gegadigden hebben 
zich dan ook enkele uren lang 
in de onmiddelli jke omgeving 
van hun telefoon opgehouden. 
Maar het feest ging, na het be
kend worden van het PS-stand-
punt, niet door.. 

PS en champagne 
Mensen die het kunnen weten, 
hangen een boeiend beeld op 
van de vergadering van het PS-
bureau waarop beslist werd, de 
tekst van het kernkabinet af te 
wijzen. 
Dit bureau werd te Luik gehou
den, omdat de PS-top in die 
stad aanwezig moest zijn op 
een nieuwjaarsreceptie. Tijdens 
de receptie werd er overvloe
dig getoost met champagne. De 
Waalse gemoederen, die al 
vanzelf gemakkelijk verhit ge
raken, waren behoorlijk opge
warmd door de drank. In dat kli
maat begon de vergadering van 
het bureau. Tot overmaat van 
ramp moest Spitaels, die de 
tekst van het kernkabinet zou 
verdedigen, terug naar Brussel 
In verband met zijn ministeriële 
verplichtingen. 

Dehousse maakte van deze af
wezigheid én van de verhitte 
gemoederen dankbaar gebruik 
om het PS-bureau, tot grote 
verrassing eerst van Cools en 
later van de regeringspartners, 
te bewegen tot een njet-stem-
ming. 

Ook Tindemans 
verrast 
De negatieve beslissing van 
het PS-bureau kwam onver
wacht. Martens meende de ze
kerheid te mogen hebben, dat 
de Waalse socialisten de tekst 
van het kernkabinet zouden 
goedkeuren en dat Cools het 
FDF niet zou bijtreden. 
Ook Tindemans had dat ver
wacht. Hij begon maandagoch
tend dan ook maar al dadelijk, 
met aan de pers zijn tevreden
heid uit te drukken over de 
tekst van het kernkabinet die 
— naar hij zegde — goeddeels 

tegemoet kwam aan de CVP-
standpunten. Toen later op de 
dag de negatieve houding van 
de PS bekend geraakte, veran
derde Tindemans het geweer 
van schouder. In de avond 
heette het bij de CVP dat de re
geringsvoorstellen niet ver ge
noeg in de richting van het 
CVP-kongres gingen. 

Eenzame 
Martens 
Verleden dinsdag ging de 
nieuwjarsreceptie van de CVP 
door. De top van de partij was 
er aanwezig, evenals talrijke 
journalisten. 
Ook Wilfried Martens, nog al
ti jd CVP-eerste-minister, was 
van de partij. Toen hij binnen
kwam, werd hij niet eens be
groet. Praktisch niemand waag
de zich in zijn buurt: de man die 
jarenlang het goed en het 
slecht weer maakte op de 
Tweekerkenstraat wordt er, 
sinds hij opgevolgd werd door 
Tindemans, beschouwd als een 
soort pestlijder. 
Tindemans zelf had in zijn gele
genheidstoespraak nauwelijks 
vijf woorden over voor zijn 
voorganger en opvolger: hij 
wenste Martens de nioed en de 
volharding om het land door 
een moeilijke periode heen te 
leiden. 

De CVP-voorzitter steunt de 
CVP-premier gelijk de koord de 
gehangene steunt„ 

DSP of «Vlaamse 
Socialisten» 
Alle afdelingen van de BSP 
hebben de ontwerp-teksten be
treffende de nieuwe partijstatu
ten ontvangen. 
Uit deze teksten blijkt dat de 
BSP voornemens is, zich te 
herdopen in «demokratisch-So-
cialistische Partij», afgekort 
DSP. 
Degenen in de partij die ge
hoopt hadden dat de BSP zich 
kortweg zou omdopen tot 
«Vlaamse Socialisten», blijken 
het mis voor te hebben. Deze 
naam, die nochtans reeds in het 
politiek spraakgebruik alge
meen gehanteerd wordt, gaat 
de partijleiding blijkbaar te ver. 
Liever DSP dan VSP. 
Niet erg duidelijk en konse-
kwent! 

Monimaerts en P.No 4246 
'Na een lang en tot het laatst toe werkzaam leven' — zo luidde het overlijdensbericht 
in de pers — "Overleed op 4 januan plotseling de heer Henn David Mommaerts, schei
kundig ingenieur, lid van de Raad van Vlaanderen en zaakgelastigde voor de Land
bouw 1917-1918' Het bericht was gedateerd te Den Haag, waar de oud-aktivist — bij 
verstek ter dood veroordeeld door het Belgisch gerecht — verbleef sinds het einde 
van de eerste wereldoorlog Ondanks zijn hoge leeftijd was «Wilfried', zoals zijn pseu
doniem onder de aktivistische hoofdartikels in het weekblad «De Eendracht' had ge
luid, inderdaad nog zeer aktief De jongste jaren publiceerde hij herhaaldelijk over het 
aktivisme 
In het aktivisme heeft Mommaerts tot de gematigde richting behoord Op een bepaald 
ogenblik nam hij zelfs, samen met een viertal andere leden, ontslag uit de Raad van 
Vlaanderen Hij behoorde echter tot de kern van de aktivistische stroming die de 
Vlaamse zelfstandigheid wou Hij was overtuigd Groot-Nederlander, het feit dat hij in 
1938 Nederlands staatsburger werd zal hij beschouwd hebben als de logische kon-
sekwentie van een overtuiging. 
Henn David Mommaerts is betrokken geweest bij een boeiende maar bijna helemaal 
vergeten episode van de Vlaamse Beweging Na de wapenstilstand van november 
1918 was hij in Den Haag lid van het Vlaamsch Comité Dit aktivistisch Comité was be
gin november 1918 opgericht, toen de Kommissie van Zaakgelastigden in overeen
stemming met de Raad van Vlaanderen besloot haar zetel te verplaatsen naar Den 
Haag en daar werkzaam te blijven met het oog op de vredesonderhandelingen Het 
Comité richtte zich tot de Opperste Raad der Geallieerden en bezorgde in mei 1919 
een memorandum aan de Amerikaanse president Wilson, die het zelfbeschikkings
recht der volkeren als een der geallieerde oorlogsdoeleinden had geproklameerd Al 
deze bemoeiingen bleven uiteraard vruchteloos Het belangrijkste werk van het 
Vlaamsch Comité was uiteindelijk, dat in het Nederlands en het Engels het memoran
dum Pro Flandria Servanda verscheen, dat een verantwoording was van het aktivis
tisch streven tijdens de bezetting 

In december 1918 richtte Mommaerts te Den Haag het Vlaamsch Persbureau op Dit 
persbureau kende gedurende enkele maanden een moeizaam en kortstondig be
staan Maar dat volstond ruimschoots om de aktivist Mommaert toe te laten, België 
nog een heel lelijke pad in de korf te zetten 
In augustus 1919 publiceerde het Persbureau een geheime nota met instrukties aan 
Belgische agenten, die in Nederlands-Limburg op kosten en in opdracht van de Belgi
sche staat onderduimse propaganda kwamen voeren om deze provincie rjjp te ma
ken voor aansluiting bij België De nota, uitgaande van het Belgisch ministerie van Bui
tenlandse Zaken, direktie P No 4246, was gericht aan het Grand Quartier General en 
ondertekend door minister Hymans 
Deze publikatie leidde uiteraard tot een reuzegrote rel tussen Den Haag en Brussel 
Minister Hymans moest de echtheid van de nota erkennen Hij beweerde wel dat ze 
achterhaald was, doch dat men verzuimd had ze in te trekken en de Belgische agen
ten uit Nederlands-Limburg terug te roepen 
In dit honderdvijftigste jaar van België is het met overbodig, er nog eens aan te herin
neren dat de francofone doldriestheid in 1914-1918 zo verging dat een aantal heetge
bakerde hoerapatnotten kortweg Zeeuws-Vlaanderen, Nederlands-Limburg en nog 
ander Nederlands gebied wilden annexeren 
Het overlijden van Henn David Mommaerts is met alleen de gelegenheid om even in 
dankbare herinnering stil te blijven staan bij de figuur van deze oud-aktivist, maar te
vens om erop te wijzen welk apeland het België was dat de aktivisten bestreden 

dio Genes 
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Touwtjetrek en haartjepluk is troef bij Sint-Janspartners 

De zere plekken 
van de ziekenzorg 

Het scherp geschut tussen 
dokter Wynen en de regering 
zwakte begin deze week een 
ietsje af net op het moment dat 
deze «zorgenstaking» de 
Valkenburgvlucht van '64 reeds 
met één stakingsdag overtrof. 

Hoe onverantwoord en nefast 
deze zorgenstaking ook is, ze 
heeft nogal wat zieke plekken 
blootgelegd in de 
representativiteit van 
artsenverenigingen en 
apotekersbonden, in de handel 
en wandel van de sociale 
partner? en mutualiteiten die bij 
de (sanering van) de 
gezondheidsrorg betrokken 
zijn. Het immobilisme van de 
regering(en) terzake werd 
eveneens bevestigd. Wat de 
dokters betreft is het nogal 
duidelijk gebleken dat de 
hardst roepende artsenleider 
zijn aanhang met de jaren in 
Vlaanderen enorm ziet sl inken; 
wat hij evenwel langs geen 
kanten wil toegeven. 

Maar ook met de Algemene Far
maceutische Bond en de koöpera-
tleve apoteken is er wat aan de 
hand. De betrokkenen hebben 
met pro en contra-stakingsmotie
ven mekaar nogal duchtig om de 
oren geslaan waarbij ze elk om 
beurten beweren vrijuit te gaan in 
verband met het faillissement van 
de ziekteverzekering (RIZIV), en 
waarbij telkens «de andere» ver
weten wordt saneringsmaatrege
len onwillig te zijn. 
Wat ook niet weinig opvalt tijdens 
de stakingsdagen is de stilzwij
gendheid van de mutualiteiten, die 
geregeld beweren de belangen 
van de zieken te behartigen. 

Om de lieve centen 
Het zou zeer zeker verkeerd 

zijn alle schuld voor de slepende 
en nu acuut geworden ziekte van 
de ziekteverzekering alleen aan te 
overdreven ijver van dure zorgen-
verstrekking van de geneesheren 
toe te schrijven. Het is niet van 
vandaag dat van verschillende zij
den gewezen werd op de kanker 
die de gezondheidszorg alsmaar 
heviger begon aan te grijpen. 
Gedurende jaren hebben de op
eenvolgende regeringen en ook 
de sociale partners de RlZIV-dien-
sten laten verrotten. De dokters 
van hun kant lagen al evenmin 
wakker van de RlZIV-mizerie tot 
op het moment dat eind vorig jaar 
duidelijk werd dat de regering zin
nens was ook van hen een sane
ringsinspanning te vragen. Toen 
pakte dokter Wynen meteen uit 
met dreigingen aan hpt adres van 
de regering: een harde zorgensta-

Jacht en visvangst 

De tekst van het kernkabinet 
waarover TIndemans maandag
morgen zo tevreden was en die 
hij slechts na het bekendwor-
den van het PS-njet onbevredi
gend begon te noemen, was 
een schoolvoorbeeld van hoe 
men de mensen op stopen 
t rekt 

Het onderscheid tussen ener
zijds de twee ««volwaardige» 
gewesten Vlaanderen en Wal
lonië en anderzijds het zoge
naamd «niet-volwaardig» ge
west Brussel zou gemaakt wor
den door aan Brussel een aan
tal bevoegdheden te ontrekken 
die de twee andere gewesten 

king die zowaar het kabinet-Mar-
tens ten val zou brengen. Alvast in 
Vlaanderen heeft Wynen in eigen 
syndikale ogen gestoken: de re
presentativiteit van zijn doktersor-
ganizatie is, wat de Vlaamse dok
ters betreft, vrij pover gebleken. 
Ook bij de apotekers is de eens-
gezindhekj zoekgeraakt, en blijken 
nogal wat tegengestelde belangen 
het daglicht te zien. Nadat de Alge
mene Farmaceutiscfie Bond het 
stakingsparool van dokter Wynen 
overnam en — in tegenstelling tot 
de geneesheren — een ware nati
onale zorgenstaking verwezenlijk
te, kwamen (naarmate de 
stakingsdagen toenamen) steeds 
meer apotekers — weerom vooral 
in Vlaanderen — tot andere inzfch-
ten, lieten zij hun klanten langs de 
zijdeur binnen, herofjenden zij hun 
deuren, of affjcheerden sommigen 
zelfs dat zij tegen de staking ge
kant zijn. Hoewel de niet-stakende 
apotekers uiteraard ook hun grie
ven tegen de regeringsplannen 
handhaven . 

Er zijn aanduidingen dat de bin
ding van de Algemene Farmaceu
tische Bond met de doktersfede-
ratie-Wynen in Vlaanderen meer 
om meer kwaad bloed zet Er zou
den ernstige pogingen zijn van 

wél hebben. Teoretisch klinkt 
dat zeer fraai. Maar praktisch 
kwam het neer op het ontrek
ken aan het gewest Brussel van 
bevoegdheden die er toch geen 
toepassing hebben. Zo bijvoor
beeld de bevoegdheid over de 
jacht en de visvangst 
De «Libre Belgique» kon dan 
ook tevreden aanstippen: «De 
Brusselaars hebben reden tot 
voldoening: zij beschikken 
over dezelfde machten als de 
beide andere gewesten en, in 
essentie, over dezelfde be
voegdheden behalve de logi
sche uitzondering van de be
voegdheden die geen werkelij
ke toepassing kennen te Brus
sel, zoals de jacht en de vis
vangst». 

apotekers in Gtent en Antwerfjen 
om de APB te verlaten en een au
tonome Vlaamse apotekersfede-
ratie op te richten. 

Het duklelijkst is de onenigheid 
gebleken tussen de apotekers die 
zelfstandig werken en anderzijds 
de koöperatieve apoteken. 

De koöperatieve apoteken heb
ben een aparte commerciële troef 
door klanten te lokken met belang
rijke ristorno's. Door de zelfstandi
ge apotekers wordt er nu op ge
wezen dat zulke korting-praktijken 
in feite verboden zijn door de 
Orde van Apotekers. Maar de 
koöperatieve apoteken zijn te 
machtig om zulks te beletten. 

Het gevolg van deze biezondere 
commerciële troef is dat een koö
peratieve apoteek gemiddeld het 
dut>bele zakencijfer boekt dan de 
zelfstandige apotekers. Boven
dien betalen de koÖF>eratieve apo
teken door hun juridische vorm 
minder zware belastingen. En, als
of dit alles nog niet vokJoende zou 
zijn kregen zij vorig jaar nog 700 
miljoen frank overhekJssubsidies 
toebedeeld... (325 miljoen voor de 
kristelijke, 325 miljoen voor de so
cialistische, en 50 miljoen frank 

Gematigde» 
frankofonen 
De arrogantie waarmee het 
FDF aan de spits staat van de 
Brusselse schrokkigheid doet 
vaak vergeten, dat de overige 
franstalige partijen nauwelijks 
minder schrokkerig zijn. De 
PSC van Van den Boeynants 
doet te Brussel graag «gema
tigd». 

Wat Brusselse frankofone ge-
matigheid in werkeli jkheid wil 
zeggen, bleek nog eens tijdens 
de «langste nacht» van de rege
ring Martens, van verleden zon
dag op maandag. De PSC'ers 
stelden zich tevreden met de 
pure en simpele aanhechting 

voor de neutrale SEO-koöperatie-
ven). 
Nu de saneringszorg zeer acuut is 
kan de vraag naar verantwoording 
van die apotekerssubsidie en naar 
de ristornopraktijken scherp ge
steld worden... 

Er wordt op gewezen dat de koö
peratieve apoteken precies om 
die aparte voordelen te vrijwaren, 
en alleen daarom, hun deuren als 
enige tijdens de eerste stakings
dagen openhielden. 

Via de kritiek op de koöperatieve 
apoteken belanden we ook bij de 
houding van de mutualiteiten. De 
hukiige stilzwijgendheid van de 
twee machtigste (katolieke en so
cialistische) mutialiteiten is wellicht 
ingegeven door het besef dat zij in 
de voorbije jaren ook hun steentje 
bijgedragen hebben in de over-
konsumptie van geneesmiddelen 
en medische diensten, en dit pre
cies via hun koöperatieve apote
ken, p>oliklinieken en andere eigen 
ziekenhuizen. 

De grote ziekenfondsen hebben 
niet nagelaten hun eigen adminis
tratiekosten en het zakencijfer van 
hun ziekenhuizen nogal stevig de 
hoogte in te jagen omdat de hoge-

van de zes randgemeenten bij 
Brussel te eisen. Niets meer en 
niets minder! 

Waarbij niet vergeten mag wor
den dat de PSC haar macht en 
haar invloed, die veel groter 
zijn dan haar numerieke om
vang, in de allerleerste plaats 
dankt aan de CVP-

Het verschil 
De franstalige Brusselaars 
hebben nooit geleerd om — ge
lijk een goede Brusselse uit
drukking dat noemt — «het ver
schil van de differentie» te zien. 
Wanneer de Vlamingen hun 
rechten opeisen te Brussel, dan 

re «omzet» in klinieken en adminis
tratiekosten van ziekenfondsen 
een aanzienlijker overheidsbetoe-
laging met zich brengt.. 

Sommigen ramen de administra
tiekosten van de ziekenfondsen 
voor dit jaar op meer dan 8 miljard 
frank. 

Bij dit alles is de houding van de 
mutualiteiten als «verdedigers van 
de belangen van de patiënten» 
nogal schijnheilig te noemen. Van 
hun kant hebben ten slotte ook de 
universitaire instellingen weinig in
spanningen gedaan om de over-
konsumptle van gezondheidszor
gen en geneesmiddelen tegen te 
gaan; bij de opleiding van dokters 
en apotekers wordt weinig of mets 
voorzien om deze zorgenverstrek-
kers het besef bij te brengen wat 
de ziekteverzekering precies aan 
de gemeenschap kost wat cou
rante medische prestaties en tech
nische snufjes uiteindelijk globaal 
aan uitgaven meebrengen... 

Politieke opties 
Het overleg van de regering 

met de zogeheten Sint-Janspart
ners (dokters, apotekers, mutuali
teiten en syndikale woordvoer
ders) kan enigszins zijn diensten 
bewijzen en een heroriëntering 
van de gezondheidszorg kan en 
mag allicht niet geschieden zonder 
de betrokkenheid van deze part
ners. Maar de dringende konklusie 
van de huidige zorgenstaking zou 
toch moeten zijn dat het de politie
ke overheid toekomt (en hierbij 
mag de rol van het pariement niet 
versmaad worden) uit te pakken 
met richtinggevende politieke op>-
ties. 

Ziet men de RIZIV uitsluitend als 
een verzekeringsinstelling voor 
zieken of wil men via deze sociale 
pijler ook een herverdeling van de 
inkomens brengen? Wil men bij 
drastische sanering van de ge
zondheidszorg een duidelijke 
«echelonering» nastreven: een 
taakverdeling tussen huisartsen, 
SF>ecialisten, kliniekzorgen, en 
diensten van universitaire instellin
gen? 

Deze en andere saneringsvra-
gen zullen allicht nooit positief be
antwoord worden indien men het 
spel van touwtjetrek en haartje-
pluk van de diverse belangengroe
pen zijn gang laat gaan. Het blijkt 
toch overduidelijk dat bij voor
beeld een dokter Wynen alleen uit 
is op shownummertjes en verdedi
ging van eigenbelangen. Over de 
«deontologie van de stakende ge
neesheren wordt (ook niet door 
de «Orde») dezer dagen met geen 
woord gerept! (hds) 

doen ze dat in een gebied dat 
tweetalig is. 
Wanneer de frankofone Brus
selaars spreken van «hun rech
ten» in Vlaams-Brabantdan be
doelen ze daarmee hun voor
rechten in een eentalig Neder
lands gebied. 
En ze verwachten van ons, dat 
wij onze rechten te Brussel 
zouden laten afhankelijk maken 
van het verlenen van voorrech
ten in Vlaanderen. 
Ten overvloede moet nog maar 
eens verwezen worden naar de 
tienduizenden Vlamingen die 
als gastarbeider in Wallonië 
gingen werken en wonen en die 
slechts één ding te doen had
den: zich zo snel mogelijk aan 
te passen-
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Een herrijzende dooddoener 
Reklame en propaganda zijn 
vooral bedoeld voor mensen die 
niet nadenken. 
Politieke propaganda is bedoeld 
voor mensen die politiek met 
nadenken. 
Daarom voorziet men hen met 
gereedgemaakte gedachten, die 
ze dan kunnen herhalen. 
Zulke gefabriceerde ideeën, 
dooddoeners vaak, worden 
geregeld uit het propaganda-
arsenaal opgediept. 
Een ervan hoorden we onlangs 
nog op de TV, van een van de 
reporters 
Als federalisme er is, klonk het, 
heeft de Volksunie geen zin 
meer. 

Dat was dan de grootse, nieuwe 
gedachte. 
Wij kunnen zo een reeks 
grootse gedachten op een rijtje 
zetten. 
De liberale partij was de partij 
die de politieke, ekonomische en 
godsdienstige vrijheid 
verdedigde in een tijd dat die 
vrijheid er nog niet was. 

Die vrijheid kwam er, vooral 
door de liberale partij. 
Volgens dezelfde grootse 
gedachte zou de liberale partij 
sinds toen geen zin meer 
hebben en zou ze hebben 
moeten verdwijnen. 
Ze is er nog. 
De katolieke partij ontstond om 
de godsdienst en de katolieke 
instellingen te verdedigen. 
Volgens dezelfde grootse 

Afghanistan 
en de Voerstreek 
Het bureau van de PS, dat ver
leden maandag te Luik verga
derde, deed er nog wat anders 
dan de tekst van het kernkabi
net verwerpen. Het stemde ook 
een krachtige motie over enke
le aktualiteitspunten. 

In één en dezelfde adem ver
oordeelden de Waalse socialis
ten de Inval van het Russische 
leger In Afghanistan en de hou
ding van de Vlaamse rijkswach
ter in de Voerstreek. 

Men zou om zoveel verdwazing 
kunnen lachen, ware het niet 
dat uit zo'n motie de zinsver
bijstering spreekt waaraan de 
Walen blijkbaar lijden en die 
hen ingepompt wordt door hun 
politieke leiders. 

Verzoening 
Vernomen wordt dat senator 
De Bondt zich opnieuw ver
zoend heeft met de CVP-se-
naatsfraktie. Hij zal opnieuw 
aan de werkzaamheden deelne
men. 

Heel de heibel begon eigenlijk 
met zijn niet-aanduiding voor 
de regeringsploeg van W. Mar
tens. Per toeval (?) viel hij dan 
ook naast het lidmaatschap van 
het CVP-bureau, zodat hij be
sloot om als onafhankelijk se
nator te zetelen. 
Zi jn verzoening tijdens deze 
krisisperiode stemt tot naden
ken. Zullen er misschien eerst
daags opnieuw portefeuilles 
moeten verdeeld worden? 

gedachte zou ze hebben moeten 
verdwijnen toen de godsdienst 
en de katolieke instellingen niet 
meer bedreigd werden in hun 
bestaan. 
Ze is er echter nog. 
De socialistische partij kwam er 
om de sociale rechtvaardigheid 
te verdedigen. Vooral voor de 
arbeider. 
Van het ogenblijk dat de erge 
sociale misbruiken opgedoekt 
waren diende dus logisch de 
socialistische partij te 
verdwijnen. 
Ze is er echter nog. 
Wij stellen dus vast dat noch de 
liberale, noch de katolieke of 
kristelijke, noch de socialistische 
partij verdwenen zijn toen hun 
hoofddoel was verwezenlijkt. 
Integendeel vormen zij nog 
steeds de grootste partijen. 
Vóór men de Volksunie het 
bestaansrecht ontzegde, 
ontzegde men dit aan de CVP. 
De CVP was de partij die 
geleidelijk zou verdwijnen 
vermits het klerikalisme had 
afgedaan en het aantal 
kerkgangers voortdurend afnam. 
En wat beleefde men? 
Een terugkeer van dezelfde 
CVP. Daar waar haar 
zusterpartij in Nederland werd 
gehalveerd en fusioneerde met 
andere partijen en daar waar ze 
in Frankrijk volledig verdween. 
Partijen vinden dus klaarblijkelijk 
nieuwe bestaansredenen, ook 
wanneer men ze volgens een 
oppervlakkige en schijnbare 

logika afschrijft 
Het is daarbij volkomen onjuist 
het federalisme als het 
voornaamste doel van de 
Volksunie voorop te zetten. 
Dat federalisme, of beter en 
juister uitgedrukt, de Vlaamse 
staat is niet het grote doel. Het 
is alleen het noodzakelijke 
middel tot het grote doel. Voor 
een Vlaams-nationalist is het 
grote doel de volledige 
herwording van zijn volk en de 
volledige, ongehinderde 
ontplooiing van dat zelfde volk 
op elk terrein, politiek, 
ekonomisch, sociaal, kultureel, 
overal in Vlaanderen, ook op de 
taalgrens, ook in de 
randgemeenten, ook te Brussel. 
Al te lang werd dit afgeremd in 
de unitaire staat en door de 
unitaire partijen. 
En het is zeker niet omdat de 
unitaire partijen zich hebben 
moeten gewonnen geven en 
noodgedwongen de 
staatshervorming moeten 
aanvaarden, dat zij nu plots ook 
de Vlaams-nationale geest 
zouden hebben om ons volk, 
eens in zijn eigen staat, ook in 
eigen geest te leiden. 
Dat kunnen toch het best zij die 
deze eigen staat altijd gewild 
hebben, die steeds, ook in de 
nood, naast het eigen volk 
hebben gestaan en die het best 
het eigen volk begrijpen. 
En die zij... zijn wij. 

Sena to r W i m J o r i s s e n 

150 Jahre Belgien 

VU-kamerlid Willy Kuijpers 
vroeg de PTT-minIster Urbain, 
wanneer de postzegelblaadjes 
waarin de nieuwe uitgiften wor
den toegelicht, ook in de derde 
landstaal, het Duits, zullen ver
schijnen. Volgens minister Ur
bain zal dit op 2 juni 1980 het 
geval zijn naar aanleiding van 
de 150ste verjaring van de Bel
gische staat. Wat deze verja
ring specifiek met de Duitse 
taal te maken heeft weten wo 
niet. Het opzet is duidelijk, alle 
middelen te gebruiken en mis
bruiken om deze fatale verjaar
dag te propageren. Men had 
sinds lang reeds duitstalige 
postzegels kunnen uitgeven, op 
veel zinniger gronden bv. naar 
aanleiding van de oprichting 
van de duitstalige kulturele 
raad-

FDF-PS 
radio-oorlog 
Na de piratenzenders van de 
Voer krijgt Brussel waarschijn
lijk nu ook zijn radio-oorlog. Zo
wel het FDF als een bij de 
Waalse socialisten aanleunen
de groep zijn van zins in de eter 
te gaan. Beide partijen zijn (wa
ren?) regeringspartij. Voor het 
geval dat het FDF niet meer 
deel zal uitmaken van de rege
ring en de PS wel (ondanks 
haar besluit, de regeringsvoor
stellen i.z. staatshervorming te 
verwerpen) maakt Brussel een 
kans op een piratenradiostrijd. 
Dat ontbrak er immers nog 
aan-

De grondwet, 

geen vocf/e papier,,,! 

De tekst van het kernkabinet, die door Tindemans maandagochtend zo positief werd ontvangen, bevatte on
der meer ook het voorstel om de artikels 3 quater en 26 bis te schrappen. Deze artikels werden opgesteld en 
aan de zogenaamde voorlopige en onomkeerbare faze gekoppeld ingevolge een advies van de Raad van 
State. De CVP had — overigens, wat de grond van de zaak betreft, niet ten onrechte — bezwaren tegen 
deze artikels. Men zal zich echter herinneren dat de vorige regering gevallen is omdat de CVP de adviezen 
van de Raad van State niet wenste beschouwd en behandeld te zien als vodjes papier Ditmaal blijkbaar wel.. 

Valse profeten 

De toespraak van voorzitter L 
Tindemans tijdens de traditio
nele nieuwjaarsreceptie van de 
CVP was alweer een samen
raapsel van banaliteiten en 
doorzichtige beweringen. 

Een voorbeeld? 'We leven In 
een vreemd land. Men vindt het 
normaal dat men een parlement 
wil verplichten ongrondwettige 
dingen goed te keuren.' 

Hiermede verwees hij uiteraard 
naar het recente regerings
voorstel, dat op bepaalde pun
ten strijdig is met het advies 
van de Raad van State. Voorzit
ter Tindemans is blijkbaar ver
geten dat in 1974 eerste-minis-
ter Tindemans de wet op de 
voorlopige gewestvorming 
door het parlement joeg, tegen 
alle adviezen van de Raad van 
State in en tegen alle grondwet
telijke beginselen in. 

Samen met de voorzitter waar
schuwen ook wij de jongeren 
voor de vele valse profeten die 
hen op een perfiede wijze aan
spreken. 

Meer dan 300.000 
Eind december telde ons land 
314.567 werklozen. De beang
stigende kaap van 300.000 
werd dus ruim overschreden. 
België zet de jaren tachtig in 
met een werkloosheidsgraad 
van 9,2 "/o, waarmede het de an
dere EEG-lidstaten ver achter 
zich laat. 

De plannen van Spitaels en De 
Wulf lijken dus niets te vermo
gen om het groeiend aantal 
werklozen in te dijken. Daaren
boven moet gesteld dat zij 
slechts tijdelijk het BTK-perso-
neel, de stagiairs en de door de 
overheid tewerkgestelde werk
lozen uit de cijfers weren. 

Alle hoop gaat nu naar de bij
zondere plaatsingspremies van 
minister De Wulf en de arbeids
duurverkorting. Maar ook hier 
rijst de vraag of zij enige weer
slag zullen hebben op de te
werkstelling en zich zullen ver
talen in een verlaging van de 
werkloosheidsstatistieken. 

VU en CVP 
te Brussel 
Uit een opiniepeiling te Brussel 
is gebleken dat de Brusselse 
Vlamingen in de eerste plaats 
de VU beschouwen als de par
tij die het best de belangen van 
de Vlaamse Brusselaars verde
digt, en slechts in mindere mate 
de CVP 
Uit dezelfde opiniepeiling is 
eveneens gebleken dat de FDF-
stelling voor een Brussels ge
west «a part entière» door min
der dan 15% van de Brusselse 
bevolking beschouwd wordt 
als een stelling die te nemen of 
te laten is. Meer dan 4 0 % is be
reid, te praten over een wissel-
oplossing. Eén franstalige op 
drie is het eens met Brussel als 
hoofdstad van een Vlaams-
Waalse federatie. Minder dan 
10% van de ondervraagden 
bleek gewonnen te zijn voor de 
stelling-Martou, volgens dewel
ke Brussel en Wallonië samen 
de entiteit Wallobrux zouden 
vormen. 
Meer dan 6 0 % van de Brussel
se Vlamingen beschouwen zich 
als Vlamingen, terwijl slechts 
16% van de Brusselse fransta-
ligen zich als Walen beschou
wen. 
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Een nïeuwkdmer in de spaarwereld! 

j jaren 
Omdat niet •eder^er» do ttjd Vlïl̂ Ctt on* «§n ASIK-
agentschap binnen te fo{>en tijdom dio ^owonö opo-
nin9$ttrert, is er nu de ES-Reltening. Ëeri gloodnleuwê 
spaarfekentng, zeer modernen praktisch. 

Je kan afle verrichtingen op je ES-Rekening rogolon 
mot een gowono overschrijving. Na elke verrichting 
krijg je een rekeningulttroksoi dat je kan opborgen 
In een speciaal mapje. Zo kan je de ovoiutie van je 
spaartegoed op de voet volgen. 

Wat levert een ES-Rekenin^ |ou op? 
Al de voordelen van een gewoon spaarboekje (inte
rest met getrouwheidspremie, belastingvrijdom, soe
pelheid inzake opvragingen, automatisch sparen, 
sleutel tot voordelig krediet). O ja, dit nog... je kan 

vari i6 ÊS*RokönJlig geld opvragen gewoon togen 
overleggi ng v^n. |ër: idiöjl^llfettskaart. <3em akkel Ijke r 
Hm het iiietl 

Neem inSchtingen op een ASLK+kantoór eri open een 
eS'RekenIng, De lijst van ASLK-kantor&n in |e bwurt 
vind je In de Gouden Gids, rubriek « Spaarkassen ^. 

A S L K l 
ALGEMENE SPAAR- EN LUFRENTEKAS 

•l?.5fc:<3f:.f 

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK. AL DE VCX)RDELEN VAN DE SPAARKAS. 
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De Vlaamse Vredesuniversiteit 
Er is nogal wat frustratie bij 
vredesbewegingen. Het geweld 
in de wereld neemt van 
langsom meer toe. Militair-
industriële investeringen halen 
na veel herrie en aandringen 
eventjes wel een parlementair 
debat, maar als het op 
beslissingen aankomt dan blijft 
alles wel bij het oude: in 
enkele salons worden de 
krachtlijnen van de 

beleidsbeslissingen vastgelegd, 
en de vertegenwoordigers des 
volks kunnen daar dan weken 
en maanden later maar zonder 
meer akte van nemen. In het 
beste geval wordt een 
tegensprekelijk debat 
gehouden. 

Zo werd 12 december 7 9 de 
dag van de grote warme 
paddestoel. 

Massale protestmanifestaties 
gingen vooraf aan de 
beleidsbeslissing van de 
NAVO-afgevaardigden om een 
nieuw soort kernkoppen in 
West-Europa te installeren. 

Een regeringspartij als de BSP 
leed daarbij enorm 
gezichtsverlies, en boette in 
aan geloofwaardigheid. 

Maar uiteindelijk zijn het ook 
en vooral de aktiegroepen zelf, 
zoals het Vlaams Aktiekomitee 
tegen de Atoomwapens, die 
gekonfronteerd worden met 
hun grote onmacht; zelfs al 
lagen de politieke kaarten 
binnenlands op het eerste 
gezicht niet zo slecht 

Precies om tal van 
aktiegroepen, die de stuwende 
kracht uitmaken van de 
vredesbeweging, of die 
optreden tegen het «struktureel 
geweld» in de wereld en in 
onze samenleving, een betere 
logistieke steun en een 
passende dossierkennis te 
verschaffen Is sinds drie 
maanden aan de Heiststraat 28 

in Gent een «Vlaamse 
Vredesuniversiteit» aktief. Het 
is een uniek initiatief 
(hoegenaamd niet overgewaaid 
vanuit Nederland of elders) 
waarvan jurist Ernst Gülcher de 
promotor is. 

* Vlaamse vredesuniversiteit" 
is eert zware naam voor een Idei-
ne debuterende studiedienst, 
eventjes nog gehuisvest op een 
zolderkamer, die alle vormen van 
geweld wil belichten en op de 
korrel nemen waarna aktiegroe
pen allerhande aan de hand van 
de wetenschappelijke studies 
passend (en als het effe kan tij
dig) kunnen ageren en reageren. 

Na de dag 
van de grote 

warme paddestoel 

De initiatiefnemer was tot voor 
kort assistent van professor 
Schrans aan het Gents Semina
rie voor Ekonomisch en Finan
cieel Recht 

Ernst Gülcher: «Per jaar geeft 
de wereld zon 150 miljoen dollar 
uit aan wetenschappelijk onder
zoek. De militaire research loopt 
met het leeuweaandeel van het 
beschikbare onderzoeksgeld weg. 
Maar ook de «rest» van de betoe
laagde wetenschapfjelijke studies 

Wetenschap in aktie 
Per jaar geeft de wereld zo'n 
150 miljoen dollar uit aan onder
zoek. Uiteindelijk allemaal be
taald door de gewone mensen. 
Wat wordt ermee gedaan? Aan 
wie komt het ten goede? 

Militaire research krijgt meer 
geld dan al de rest samen. Meer 
dan een half miljard weten
schappers en Ingenieurs wer
ken rechtstreeks in dienst van 
de bewapeningsindustrie en le
veren een enorme technologi
sche bijdrage aan de bewape
ningswedloop. Hier keert de 
wetenschap zich op verspillen
de en levensgevaarlijke manier 
tégen de gewone mensen. 
Maar in andere sektoren is het 
al niet veel beter Ondanks de 
energiekrisls besteden over
heid en industrie weinig aan
dacht aan de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen. 
Het overgrote gedeelte van de 
Inspanningen gaat naar de ver
betering van bestaande ener
giebronnen die blijkbaar meer 
onmiddellijke winsten opleve
ren. Ondanks de schadelijke ge
volgen voor milieu en ekonoml-
sche en politieke grootschalig
heid schakelt de grootindustrie 
met behulp van overheid en fi
nanciële wereld over op kern
centrales. Het geneeskundig 
onderzoek neemt een enorme 
vlucht Bijna alle ziekten wor
den genezen, ledematen op
nieuw aangehecht en organen 
overgeplaatst; in de westerse 
wereld is de kindersterfte afge
nomen en gaan de mensen min

der gauw dood. Maar het hier
door ontwikkelde gevoel van 
superioriteit werkt tegendraads. 
Geneeswijzen die uitgaan van 
de mondigheid van de patiënt 
en de kennis van het eigen li
chaam of die minder geld ver
slinden krijgen geen kans tegen 
machtige farmaceutische con
cerns. En wat helpen pillen en 
klinische analyses tegen ziek
ten die het gevolg zijn van hon

ger door onderdrukking in de 
derde wereld of van vervreem
ding in de hoog-industriële sa
menleving? 

Maar het gaat niet alleen om in
genieurs, komputerdeskundi-
gen, natuur- of wiskundigen en 
andere technisch geschoolden. 
Talloze sociologen en psycho
logen speuren In de reklame-in-
dustrie naar de beste mechanis
men om het gedrag van gewone 
mensen te beïnvloeden. Ekono-
men en juristen worden duur 
betaald om het zakenleven zo 
vlot en zo winstgevend moge
lijk te laten verlopen. 

Zo staan duizenden weten
schappers in partikulier gefi
nancierde bedrijfsinstituten 
openlijk In dienst van het kapi
taal. Wat zij doen is geheim om
wille van de commerciële kon-
kurrentle. 

En wat met het onderzoek dat 
door de overheid gesubsi
dieerd wordt? De belangen van 
overheid en industrie zijn de 
laatste decennia niet meer van 
elkaar te schelden. Aan de uni
versiteiten bieden wetenschap
pers hun diensten aan het be
drijfsleven aan vla adviesraden, 
overlegorganen en kommlssa-
riaten. Menig vooraanstaand in
stituut funktioneert vooral met 
onderzoeksgeld vanuit com
merciële middens. Menige pro
fessorale carrière hangt af van 
de kapaciteiten om dergelijk 
geld vrij te maken. 
En in disciplines als de sociale 
en politieke wetenschappen, de 
filosofie, taal- en literatuurwe
tenschap, geschiedenis, die niet 
zo gemakkelijk operationeel 
zijn voor het bedrijfsleven, vie
ren al te vaak vrijblijvendheid 
en maatschappelijk isolement 
hoogtij, waarmee uiteindelijk 
slechts de Ideologie van de be
staande orde ondersteund 
wordt 

Diegenen die een fundamenteel 
andere kant uit willen, beschik
ken dikwijls niet over middelen 
en aangrijpingspunten. Zij blij
ven geïsoleerd. 

Hieraan wil de Vlaamse vredes
universiteit verhelpen. 

staat ten dienste van utilitaire in
stellingen. Al te weinig worden 
maatschappelijke bevindingen 
doorgespeeld naar een breed pu
bliek. Meestal, overwegend, is het 
er de opdrachtgevers om te doen 
wetenschappelijk onderzoek te ei
gen bate te gebruiken om beleids
beslissingen te argumenteren en 
door te drukken. 

Diegenen die niet meteen ak
koord kunnen gaan met de voor
opgestelde beleidsmaatregelen 
moeten voor hun dossierkennis 
dan maar op marginale en meestal 
achterhaalde dossiergegevens 
een beroep doen. Met als gevolg 
dat meestal protestakties allerhan
de hetzij te laat komen hetzij naast 
de roos mikken.» 

— Uw zogeheten Vlaamse 
Vredesuniversiteit wil tegenover 
de waardevrije wetenschappelij
ke onderzoekingen kortlopende 
geëngageerde onderzoekingen 
stellen. Is dat geen te zware op
dracht, het wetenschappelijk 
predikaat onwaardig? 

Ernst Gülcher: «Wij willen aan 
aktiegroepen allerhande de moge
lijkheid bieden om ernstig doku-
mentatiematenaal te raadplegen 
waarop zij hun akties beter dan 
totnogtoe kunnen funderen; zulks 
om betutteling als «groene jon
gens» of «wereldvreemde kontes-
tanten» voortaan ongegrond te 
maken. Maar meteen willen wij 
aan wetenschappelijke onderzoe
kers (van licentiaatsverhandelin
gen tot assistenten en professo-
renwerk) de gelegenheid geven 
om hun kapaciteiten en inzichten 
ten dienste te stellen van het volk. 
We zijn een kontaktcentrum. De 
onderwerpen voor wetenschap
pelijke studies sprokkelen we sa
men aan de hand van de vragen 
van de aktiegroepen en instellin
gen die op ons een beroep doen. 

»lk som voor de vuist weg enke
le onderzoekstema's op die ons 
vandaag bezighouden: omtrent 
het militair-Industrieel kompleks in 
ons land, de Belgische defensie
uitgaven, de omvang en aard van 
de bewapeningswedloop, de tra
fiek in de Antwerpse haven, de 
Belgische betrekkingen met de Fi
lippijnen, het politiek en algemeen-
vormend nut van wereldwinkels, 
jeugd en geweld, repressie in het 
buurtwerk, de sociaal-politieke 
macht van de partijen (vnl. de 
CVP), en dies meer...» 

— Hebben aktiegroepen aan 
zulke onderzoekingen, die toch 
van lange duur zijn, wel een goe
de boodschap? 

Ernst Gülcher: «Ik meen van 
wel. Aanvankelijk zal het nut op 
korte termijn vrij beperkt blijven. 
Maar het kan precies onze waar
devolle bijdrage blijken om na ver
loop van tijd voor menige werk- en 
aktiegroep een langlopende (stra
tegische) termijnplanning uit te 
bouwen. Het blijkt precies de 
zwakte van veel aktiekernen dat 
zij op korte termijn uit het veld ge
slagen worden als eendagsvlie
gen.» 

— Uw initiatief is dus minder 
een 'universiteit' dan wel een 
studiecentrum-

Ernst Gülcher: «Het stimuleren 
van passend onderzoekswerk is 
onze eerste bekommernis. Maar 
uiteindelijk is het er ons om te 
doen door doeltreffende vorming 
de «bevrijdingsbewegingen» 't al
len kante aan te moedigen door 
het verschaffen van beter inzicht 
in wat zich in onze samenleving 
voor en achter de schermen pre
cies afspeelt. 

"Eén voorbeeld: de aktiegroe
pen tegen de wapenhandel krijgen 
de bemerking voor hun voeten ge
worpen dat bij sluiting van wapen
fabrieken meteen zoveel duizen
den mensen zonder werk zouden 
geraken. Als we morgen resulta
ten hebben van wetenschappelij
ke studies die de rekonversie van 
wapenfabrikatie naar alternatieve 
vredesproduktles belichten op al 
hun sociale, ekonomische en poli
tieke facetten, dan zijn diegenen 
die ijveren in de vredesbeweging 
alvast aanzienlijk beter bewapend 
om zulke militair-industriële dood
doeners het hoofd te bieden.' 

— Is uw vredesuniversiteit 
een afspiegeling van een eerder 
elders genomen initiatief? 

Ernst Gülcher: «Zoals wij hier In 
Vlaanderen willen Wferken ken ik 
geen voorloper. Wel zou je onze 
werking enigszins kunnen vergelij
ken met de wetenschapswinkels 
In Nederland (nu is er ook zo'n 
centrum in Leuven), die uitkijken 
naar onderwerpen voor universi
taire onderzoekers die aktuele te-
ma's wensen te behandelen. 

"Hoewel wij onder meer met de 
Leuvense Wetenschapswinkel sa
menwerken is het daarentegen 
onze voornaamste zorg om onder-
zoeksprojekten vanuit de aktie
groepen op een rijtje te zetten met 
het ultiem doel de akties van de 
vredesbewegingen een gefun-
deerder houvast te bieden. Te
vens verhopen wij op vrij korte 
termijn hierdoor deze aktiegroe
pen zelf te konfronteren met de 
uitdaging om minder kortzichtig en 
op een langer termijn te gaan wer
ken.» (hds) 
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Een u i tgave 

van de 

V laams-na t iona le 

S tud ied iens t 

mhiscHAm) 

Neen aan de A 2 

door Midden-Brabant! 

®GEEl 

Op dit ogenblik zijn de A2 (Lummen-Rotselaar) en zijn verlengstuk, de 
Westeli jke Omleiding rond Leuven, Rotselaar-Bertem, in een verge
vorderde staat van uitvoering. Eenmaal deze verbinding verwezenlijkt 
(E39-E5), zal aan een aantal aloude verzuchtingen ruimschoots vol
daan zijn: ontsluiting van het Hageland, verbinding Limburg-Brussel, 
ontlasting van de secundaire wegen, enz_ 

Desondanks bestaan er toch nog plannen om de A2 vanuit Rotselaar 
te verlengen naar de ring rond Mechelen te Hofstade. Officieel zijn 
deze plannen in de «koelkast» gestopt. Dat belet echter niet dat het 
tracé op het Leuvens gewestplan getekend staat en onbebouwd moet 
blijven. 

16 januari: 

^sss?^-^ 
•k Het openbaar vervoer 
wordt duurder. Straks vol
staat een bankje van twintig 
niet meer om je per tram of 
bus te verplaatsen. 
Het openbaar vervoer wordt 
algemeen geprezen als mi
lieuvriendelijk, zuinig en vei
lig. Bovendien lost het de 
parkeerproblemen op, zo 
luidt de reklame. 
De overheidsmaatregelen 
terzake doen echter ver
moeden dat men traag maar 
zeker het openbaar vervoer 
wil boycotten. In de plaats 
van het aantrekkelijker te 
maken, zowel qua dienstver
lening als qua prijs, worden 
de tarieven steeds ver
hoogd. In de eerste plaats 
treft men daarmee de minst-
begoeden, die haast uitslui
tend op het openbaar ver
voer aangewezen zijn. 
Om te reageren tegen de 
verdere ontmanteling en de 
stijgende tarieven werd 
voor een tweetal maanden 
een Aktiegroep Openbaar 

Vervoer gesticht, waarvan 
naast VU-Jongeren ook 
Taxi-Stop, Agaiev, Jong-So-
cialisten e.a. deel van uitma
ken. 

De doelstellingen van de 
groep en het aktieplan wer
den onlangs op een pers-
konferentie, onder voorzit
terschap van VUJO-voorzit-
ter Freddy Seghers, naar vo
ren gebracht. 

Een eerste aktie van de 
groep is een betaalstakmg 
op 16 januari in het Ant
werpse. Aan de tramhalten 
zullen de reizigers aange
maand worden de tram te 
gebruiken zonder te betalen. 
MIVA zal zo voor de keuze 
geplaatst worden: ofwel de 
mensen gratis laten rijden, 
ofwel voor gigantische op
stoppingen zorgen. In de na
middag zullen op plaatsen 
waar de auto's de trams hin
deren, 'mensenmuren' ge
bouwd worden om het tram
verkeer vlotter te laten ver
lopen. 

Verschillende instanties hebtjen 
zich voor de realizatie van dit plan 
(al of met in gewijzigde vorm) uit
gesproken het ACV, de Leuven
se Kanner voor Handel en Nijver
heid, de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappij van Vlaams-
Brabant om er maar enkele te noe
men De motivering is gauw 
gevonden, «Het Hageland moet 
ontsloten worden naar Antwer
pen» of nog «De steenweg Leu-
ven-Mechelen is overbelast-
Erger IS evenwel dat Openbare 
Werken deze verlenging ziet als 
een onderdeel van een nieuwe 
oost-westverbinding in ons land 

Nu vaststaat dat een ander onder
deel daarvan, de A29 (Dender-
monde-Mechelen) zeker wordt 
aangelegd, is het maar al te duide
lijk dat de verbinding Mechelen-
Rotselaar er vroeg of laat komt 
Hiertegen kan met genoeg gepro
testeerd worden I Het zou de zo
veelste milieuschending zijn op 
grote schaal Het Broekgebied 
tussen Wijgmaal en Rotselaar bv 
wordt middendoor gesneden Dit 
gebied is de enige groene zone 
van omvang in noord-Leuven 

Bovendien zouden weer zovele 
landbouwgronden verloren gaan 
(bv in Wijgmaal, Tildonk, Kampen
hout ) Hoelang kan men daar on
gestraft mee doorgaan"? 

Opnieuw zullen talrijke onteigenin
gen, vooral in Winkseie-Delie, 
Kampenhout en op de grens Wil-
sele-Rotselaar, moeten doorge
voerd worden Bedenk daarbij wel 
dat het woord Onteigening met 
zomaar alleen een financieel-zake
lijk verlies of een tijdelijke last be
tekent, maar vaak ook zware per
soonlijke drama's ten gevolge 
heeft En wat dan voor de gelukki
gen die in de buurt mogen blijven 
wonen lawaai, luchtvervuiling, 
enz 

Bovendien worden woonwijken 
doormidden gesneden zoals bv te 
Winksele-Deile Door midden-Bra-
bant wordt een barrière gelegd 
die, meer dan gemeentegrenzen, 
waterlopen of wat ook een 
«grens» legt die moet overschre
den worden 

Dat met dit alles weinig of geen re
kening gehouden wordt, blijkt o m 
uit het feit dat van deze weg geen 
ruime kosten-batenanalyse werd 
gemaakt «De E5 moet verdubt>eld 
worden», zegt Openbare Werken 
en dat moet dan maar de verant
woording zijn 

Deze voortschrijdende golf van 
beton waanzin dient gestopt' De 
Volksunie-jongeren van het arron
dissement Leuven, die hierover 
reeds vong jaar alarm sloegen, 
hebben na de recente benchten 
opnieuw de kat de bel aangebon
den In een mededeling, die in de 
pers ruime weerklank vond, willen 
ze de bevolking tijdig waarschu
wen voor dit dreigende gevaar en 
vragen ze hun mandatanssen in 
die zin tussen te komen in de ge
meenteraden en in het parlement 
Als tijdig en massaal wordt gea
geerd, houden we de bulldozers 
tegen neen aan de A2 in midden-
Brabant' 

Vital Geeraerts 

•k Vanaf deze week brengt 
Eko-front op deze plaats een 
cartoon over onze wereld waar-
In het energieprobleem en de 
toetakeling van ons leefmilieu 
steeds scherper worden. Lezers 
die vaardig met de tekenpen 
zijn, kunnen gerust een bijdrage 
insturen Eko-front, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

* De Belgische Natuurreserva
ten organizeren opnieuw een 
reeks werkdagen in de natuur 
Op 20 januari is er een werkaköe 
in het reservaat «De Gulke Put
ten» te Wingene Trefpunt om 
9 u 30 op de parking oude ge
bouwen Rijksopvoedingsge-
sticht te Ruiselede Bijl en zaag 
meebrengen Op 26 januari is er 
een knotwilgenaktie te Oede-
lem Trefpunt om 9 u 30 aan de 
baan Brugge-Oedelem (100 m 
voor de splitsing Oedelem-Beer-
nem) Bijl en zaag meebrengen 
Op 20 februari wordt in het re
servaat Rietsnijdenj te Waas
munster net gemaaid en ver
brand Trefpunt om 9 en om 14 
uur aan de Brug te Waasmun
ster Werkkledij, laarzen, nek en 
hooivork meebrengen 

* Ook deze winter zijn er 
strandwandelingen (±15 km) 
Op 20 januari en 9 maart van 
Bredene-Bad tot aan Blanken-
berge-Havengeul Trefpunt de 
tramhalte te Bredene Op 10 fe
bruari van De Panne (Stand
beeld Leopold I) tot Nieuwpoort-
Havengeul Meer inlichtingen bij 
Guide Rappe (02-6483746) 

• De Europese Gemeenschap 
heeft onlangs nieuwe termijnen 
gesteld voor de vermindenng 
van het maximum lawaai van 
vliegtuigen Deze nieuwe termij
nen lijken erg lang 31 december 
1986 voor de subsonische vlieg
tuigen onder de 20 ton Dit komt 
omdat de luchtvaartmaatschaf>-
pijen in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om bepaalde 
modellen te vervangen, die met 
voldoen aan deze nieuwe nor
men, een ekskuus zoals een an
der 

• De voorlichtingsdienst van 
de Europese Gemeenschap 
geeft een voorlichtingsblad uit 
«Euroforum» dat gratis te verknj-
gen is bij EG, Archimedesstraat 
73 te 1040 Brussel (02-7358040 
en 02-7358040) Het tijdschnft 
bevat ook heel wat (officiële) in
formatie over het leefmilieu in Eu
ropa 

• De Europese Kommissie 
heeft met 58 staten twee jaar 
lang gewerkt aan de opstelling 
van een internationale konvenbe 
over de beveiliging van kern-
stoffen De konventie voorziet in 
bepaalde veiligheidsmaatregelen 
die moeten worden genomen 
voor het internationaal vervoer 
van stoffen als uranium en pluto
nium Indien de raad van minis
ters zijn goedkeunng geeft kan 
de kommissie nog voor 3 maart 
1980 toetreden tot deze konven
be 

• VELT heeft ook dit jaar een 
natuurwandagenda Het onder
werp IS «Minder gangbare fruit
en andere vruchtgewassen» 
Daaronder zijn begrepen paloke, 
bessen, moerbei bramen, misfjel, 
kwee, e a De kalender kost 
155 fr en kan tjesteld worden bij 
VELT, rek 416-6038431-78, 2241 
Halle-Zoersel 

• Omdat vleermuizen bij ons 
een tiedreigde diersoort vormen, 
IS men de Vleermuizenaktie ge
start Een sticker en een affiche 

die zo'n beest voorstellen, wor
den verkocht om de aktie te fi
nancieren Wie een steuntje wil 
geven, kan beide verkrijgen bij 
Rotsert Joons, Gemoedsveld 3 te 
9200 Wetteren (26 fr op rk 001-
0671118-51) 

• Op vnjdag 1 februan heeft 
om 20 uur in zaal EIckeriyc, 
Franknjklei 85 te Antwerpen de 
7de grote ecologische avond 
plaats Tema de kracht van onze 
kruiden Dit onderwerp wordt 
behandeld door twee kruiden-
kenners E H Van Bortel uit Schil
de en E H Hens uit Kalmthout Tij
dens de pauze is er een natuur
boekenbeurs Inlichtingen 031-
831237 

•* De redaktie van ''t Seizoen-
tje» het voortreffelijke dnemaan-
delijkse tijdschnft 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) 
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Een half jaar voor de Olympische Spelen 
IWvl!tiW.IÜ 

De Amerikaanse president Carter heeft op de Russische inter
ventie in Afghanistan scherp gereageerd met de aankondiging 
de graan- en computerleveringen aan de Sovjetunie drastisch 
in te krimpen. Hij houdt ook de dreiging achter de hand de 
Olympische Spelen in Moskou te boycotten door de afwezig
heid van alvast de Amerikaanse atleten. 
De olympische fakkel als vredessymbool brandt op een zeer 
laag pitje. Maar in het gastland zelf, vooral in de hoofdstad 
Moskou, is de zin van het olympisch gebeuren ver zoek. Daar
over bericht kamerlid Willy Kuijpers. 

„Vriiheid is 

ondeelbaar" 
In het Leninstadion zal de nu nog onbekende Sovjetatieet 
op 19 juli 1980 de olympische fakkel als vrijheids- en vre
desboodschap ontsteken. 
De dag-dagelijkse praktijk in de Sovjetunie zal echter niet 
gewijzigd zijn. Integendeel. De oorspronkelijke geest van de 
Olympische Spelen is ver zoek. 
Vóór 10 jaar droeg de Moskouse burgemeester Promislov 
de kandidatuur van zijn stad voor. Het Internationaal Olym
pisch Komitee duidde vijf jaar later Moskou als gastland 
aan voor de 22e Olympische Zomerspelen. 
Vanuit de Interparlementaire Werkgroep voor de toepas
sing van de Helsinki-akkoorden (HAIG), hebben we toen 
aangedrongen bij het Internationaal Olympisch Komitee dat 
het aanvaarden van een «gastland» ook praktische verplich
tingen met zich moest meebrengen om de geest van de 
Olympische Speten te doen toepassen. Zoniet, kan men de 
Olympische Spelen afschrijven als vrijheids- en vredesont
moeting. In onze ogen zijn ze nog slechts een reusachtige, 
goed-georganizeerde Vlaamse kermis, waar topprestaties 
worden geleverd die niet meer in dienst van de mensheid 
staan. 

Voor het Sovjetregime zijn 
deze spelen meer dan voor gelijk 
welke andere inrichtende staat, 
een kans om zich naar de wereld 
te wenden. De grootste handicap 
van het autoritair-kommunistisch 
regime is wel dat de informatie niet 

. vrij kan gebeuren; hierdoor wordt 
zo een regime minder geloofwaar
dig. 

De Sovjets zijn er op al die jaren 
niet in geslaagd zich geestelijk 
waar te maken in de wereld. Bo
vendien schuilt er ook nog het vol
gende achter het Sovjethandelen: 

• De versterking van het Sovjet-
gezag op de satellietstaten en de 
volkeren in de Sovjetunie. Dit ge
zag wordt mede op basis van de 
sportieve prestaties uitgebouwd. 
Langsheen de Spartakiade, die 
heel het Oostelijk blok bundelde, 
zijn honderden «staatsatleten» 
klaar gekneed om goud en zilver 
te oogsten ten bewijze van de 
deugdelijkheid der «volksdemo-
kratieën»... (ten aanzien van dit feit 
bereidt het Amerikaans Olym
pisch Komitee zijn atleten meer en 
meer «bio-mechanisch» voor. Via 
de Data General-breinweten-
schap worden de medische sport
programma's en de begeleiding 
van de atleten volop voorbereid!! 

• De beïnvloeding van haar 
7.400 buitenlandse genodigden. 
Zullen zij Moskou verlaten, zoals 
hun voorgangers in 1936 Berlijn 
«diep onder de indruk» verlieten? 
«Diep onder de indruk verlieten 
wij deze stad, opvallend door haar 
netheid, dienstbare gidsen en het 
smetteloze werk van al de olympi
sche diensten», (New York Times -
16.9.1936). 

Moskou-spelen 

De kleine groepen van de burger
rechtenbeweging, die bij gebrek 
aan vrije informatie in de Sovjet
unie, beter bekend zijn in de rest 
van de wereld, kijken verlangend 
uit naar de komst van meer dan 
een half miljoen olympische toeris
ten; zovele kontakten zijn dan mo
gelijk! Dit motiveert de hevige 
repressie van de Sovjetzijde uit 

Ook de 8 miljoen Moskovieten le
ven van langsom meer verwach
tend naar de grote stroom Mos
kou 80-bezoekers. De rest van de 
250 miljoen inwoners van de Sov
jetunie zal het olympisch gebeu
ren hoofdzakelijk langs de televi
sie dienen te volgen. Inderdaad, 
aanwezigheid in Moskou zal voor 
de eigen Sovjetbewoner strikt be
perkt worden gedurende de 
Olympische Zomerspelen. De re
den ligt voor de hand. 

Een Nederlands journalist schreef 
dat heel Moskou in een reusachti
ge wastobbe zit. Dat is juist. Het 
Sovjetregime wil als eerste Oost-
europese olympische stad een 
vredig en vriendelijk gelaat van de 
wereld tonen. De Spartakiade was 
de organizatorische voorberei
ding, maar daar bleef het niet bij. 

Intussen is heel Moskou opgedoft; 
bloembakken, aanplantingen, verf-
beurten, gevelreiniging, enz. In dit 
pre-olympisch klimaat groeit ech
ter ook de repressie: aan de lo
pende band wordt eenieder die re-
gimekritisch bekend is, uit Moskou 
weggehaald. Hetzelfde gebeurt 
met de gevangenen in de psychia
trische inrichtingen van de Mosko
vische agglomeratie. Opgeruimd 
staat in deze tijd héél netjes in 
Moskou... 

Fainberg na 81 dagen hongerstaking 
Victor Fainberg aanvaard

de om tijdens de voorlich-
tingsaktie van het Mokou 80-
komitee de getuigenisavon
den op zich te nemen. Hij is 
op 26 november 1931 te 
Kharkow in Oekraïna gebo
ren. Oekraïna is na Rusland 
de tweede grootste republiek 
van de Sovjetunie met zowat 
48 miljoen inwoners. Het ken
de tijdens W.O. II voor een 
groot deel een Duitse bezet
ting. Tijdens die periode nam 
de Joodse familie Fainberg 
de vlucht, richting Leningrad, 
het oude St.-Petersburg-Pe-
trograd. Fainberg was graag 
piloot geworden, maar gezien 
zijn oorsprong zou dat bij de 
Sovjets moeilijk gaan. Zo 
werd hij elektro-technicus, 
gespecializeerd in hydro-
elektrische werken. 
De inval van de Sovjettroe
pen in Tsjechoslovakije zat 
hem hoog en met acht ande
re arbeiders betoogde hij 
hiertegen op het Rode Plein 
te Moskou. De KGB pikte 
hem op en tot september 
1968 werd hij in de Lefor-
tovogevangenis «onder

zocht». Zijn psychiaters kwa
men tot de overtuiging dat 
Fainberg... paranoïde en schi
zofreen was. Daarom ver
zochten ze het Hof, omwille 
van het sociale gevaar, hem 

te interneren. Zo verhuisde 
hij terug naar Leningrad, zijn 
tweede vaderstad. In de Le-
ningradse psychiatrische ge
vangenis leert hij de Rus Vla
dimir Borissof, een mecani-
cien, kennen, die eenzelfde 
«optreden» in het oosten van 
de Sovjetunie achter de rug 
had. Beide zullen zij (verbon
den tegen het mensenrech-
tenschendende gevangenis
regime en het misbruik der 
psychiatrie) in verzet gaan. 

Syndikale onvrijheid 
Na heel wat gevangenisak-
ties besluiten Fainberg en Bo
rissof in de maand maart 
1971 in hongerstaking te 
gaan. Na 81 dagen bereiken 
zij resultaat. De martelende 
geneeskundige praktijken ne
men af. Advokatenbezoek 
wordt toegelaten enz. Dat 
zijn aktie samenviel met de in
ternationale groeiende druk 
op het totalitaire Sovjetregi
me, weet hij natuurlijk niet. 
Ook de uitreisaktie van de 
Joodse gemeenschap in de 
Sovjetunie, was hieraan niet 
vreemd. Het ons bekendste 
feit is het vliegtuigkapings-
plan van juni 71 o.l.v. Edward 
Kuznetzóv en Mare Dym-
shits. Dit kapingsplan groeide 
na het herhaald afwijzen van 
hun uitreisverzoek voor Is

raël. Beide werden ter dood 
veroordeeld, nadat de KGB 
hun opzet ontdekte. De inter
nationale druk zorgt er echter 
voor dat deze straf zal omge
zet worden in 15 jaar gevan
genisstraf. Na 7 jaar echter 
mag Kuznetsóv naar Israël 
vertrekken en Dymshits 
wordt uitgewisseld voor een 
Sovjetspion uit het Westen. 
Intussen echter is op 11 no
vember 1973, Viktor Fain
berg ook vrijgelaten. Israël 
had hem uitgenodigd; maar 
het zou nog tot 11 mei 1974 
duren eer hij een uitreistoela
ting krijgt. Zo komt hij op 19 
juni 1974 toe te Wenen. Zijn 
Russische vrouw had zich, tij
dens zijn gevangenisverblijf, 
van hem laten scheiden om 
studiekansen te verwerven 
voor hun zoon, nu een 25-jari-
ge sportleraar-zwemmen. 

Fainbergs 
ambassadeurschap 
De Britse Vereniging voor 
Psychiaters nodigt Fainberg 
uit in november 1974 om zijn 
jarenlange ervaring in de psy
chiatrische Sovjetgevange-
.•jissen te kunnen bestuderen. 
Hieruit groeit de «Campaign 
against Psychiatrie Abuses» 
die de hele wereld zal voor
lichten. Daarnaast wil Fain

berg in het Westen SMOT 
(Russische afkorting voor het 
«Vrij Interprofessioneel Wer
kersverbond in de Sovjet
unie»), dat zijn vriend Vladimir 
Borissof oprichtte, vertegen
woordigen. Deze vakvereni
ging is de vierde poging in de 
Sovjetunie om een «vrije vak
bond» op te richten. Tien zelf
standige groepen, met een 
tweehonderdtal leden, heb
ben vanuit Moskou en Lenin
grad hun aansluiting bij de In
ternationale Konfederatie 
van Vrije Vakverenigingen, 
gevraagd. De repressie te
gen de komiteeleden is ech
ter nu, in het vooruitzicht van 
de Olympische Spelen, 
enorm. Deze vakbeweging, 
gesticht op 28 oktober 1978, 
heeft zich van meetaf, binnen 
het teoretisch-vrije kader van 
de Sovjet-grondwet, via 8 na
men aan het Sovjetpubliek en 
aan het buitenland bekendge
maakt. De meeste van de op
richters zijn echter aange
houden of worden om de ha
verklap gehinderd in het vrije 
uiten van hun mening. 
In Geneve, Brussel, Londen 
en Washington, heeft Fain
berg gedurende de jongste 
weken alle syndikaten probe
ren te bewegen om zich in te 
zetten voor deze vrije vak
vereniging. 
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• De zo noodzakelijke vreemde 
geldwaarden voor de Sovjetaan-
kopen in het Westen. De Ameri
kaanse NBC betaalde, naar ver
luidt, 85 miloen dollar uitzend
rechten.. Dit IS bijna 20 maal duur
der dan deze te Mexico 

• Het oppoetsen van haar ge
schonden fatsoen inzake mensen
en volkerenrechten. De door de 
Sovjetunie gewilde Helsinki-ak-
koorden (1975), dreigen immers 
van langsom meer tegen de Sov
jetunie zélf uit te draaien wegens 
de overal opduikende burgerrech-
ten-aktiegroepen. 

Moskou 80-komitee 
Om dit schijnvertoon te door

breken, heeft het Internationaal 
Komitee voorjJe Vrede, onder lei
ding van leraar Jos. Beni, einde 
maart 1979, het Moskou 80-komi-
tee opgericht, dat vnj vlug vanuit 
de meest verscheiden hoeken on
verwachte steun kreeg. Sommige 
komiteeleden waren gegroeid uit 
een gelijkaardig komitee dat werk
te naar aanleiding van de wereld-
voetbalbekerontmoeting in Argen
tinië. 

Van meetaf hebben we in een 
brief aan Lord Killanin te Dublin, de 
voorzitter van het Internationaal 
Olympisch Komitee, onze klacht 
overgemaakt l.v.m. de statuten-
overschrijdende samenstelling 
van het Sovjet Olympisch Komi
tee. Inderdaad: Alexander Gresko 
en professor Nikitine zijn beide 
KGB-mensen. De laatste koördi-
neerde te Londen de aktiviteiten 
van de opnieuw in het nieuws ge
komen spionnen: I. Burgess, Do
nald McLean en Kim Philby. Tot op 
heden kregen we echter geen ant
woord! Minister De Backer, aan 
wie we vroegen op te treden van
uit haar nationaal mandaat ver
klaarde zich onbevoegd... Onze 
kontakten met personen en dissl-
dentengroepen in de Sovjetunie, 
leverde ons heel wat informatie 
op. Zo vernamen we dat naast de 
reisbeperking, het aantal journalis
ten zal «gekontingenteerd» zijn. 

De heer Gresko verzocht het lOK 
te zorgen dat de deelnemende lan
den geen Sovjetvijandiggezinde 
journalisten zouden zenden! Dit al
les IS totaal in tegenstrijd met de 
Helsinki-overeenkomst die o.a. 
voorschrijft dat wederzijdse stu
die-uitwisseling en informatiega-
ring dient bevorderd te worden. 

Kamerlid Willy Kuijpers 

Terwijl de Russische beer in Af
ghanistan lelijk bromt wordt de 
wereld door een lieftallig bruintje 

naar Moskou uitgenodigd-

De Tsaren in Kaboel 
President Carter heeft zopas 
de Afghaanse krisis <de 
ernstigste bedreiging van de 
wereldvrede sinds de Tweede 
Wereldoorlog» genoemd. Dat 
mag overtrokken genoemd 
worden. Tijdens de Cubaanse 
raketkrisis hebben Kroetsjev en 
Kennedy dichter bij een totale 
ramp gestaan dan Carter en 
Brezjnev vandaag. Carter zit In 
volle verkiezingscampagne. Hij 
Is deze campagne Ingegaan 
met een uitzonderlijk lage 
populariteltsscore. De Iraanse 
krisis heeft hem weer wat 
grond onder de voeten 
gegeven. En de Afghaanse 
krisis biedt hem thans de 
gelegenheid, het beeld van een 
aarzelend en twijfelend 
bewindsman om te bouwen In 
dat van een president die weet 
wat hij wil en die desnoods 
hard kan toepakken. 

Het zou nochtans verkeerd zijn, 
de overtrokken reaktie van Carter 
te beschouwen als de voornaam
ste dimensie van de Afghaanse 
krisis. De twaalf jaar die verlopen 
zijn sinds de Russische inval in 
Praag, hebben goeddeels in het te
ken van de détente gestaan. Na 
de schok van verontwaardiging 
die volgde op het neerslaan van 
de Praagse Lente meende Was
hington, dat de inval van Tsjecho-
slovakije een incidenteel gebeu
ren was geweest en de détente 
uiteindelijk niet in de weg zou 
staan. Men schreef de invasie toe 
aan de Russische vrees voor de 
veiligheid van de grenzen van de 
Sovjetunie en het daaruit voort
vloeiende dwangbeeld om rond 
die grenzen een «cordon sanitai
re» van satellietstaten te hebben. 
Jalta werd door de Praagse inva
sie niet op losse schroeven gezet: 
de Russen opereerden in het ge
bied dat hen door het Westen tij
dens de Tweede Wereldoorlog in 
de schoot was geworpen. 
Vandaag, een dozijn jaren later, 
herhaalt het Praags scenario zich 
met een ontstellende gelijkvormig
heid. Tot in de kleinste onderdelen 
en tot bij de tweedeplans-akteurs 
wordt dit scenano overgedaan. De 
topgeneraals Jepischew en Pa-
vlovski, die een paar maanden 
voor de invasie het terrein in Tsje-
choslovakije gingen verkennen, 
waren vorig jaar geruime tijd in Ka
boel. Zoals te Praag was er thans 
ook te Kaboel een uit de Sovjetu
nie meegebrachte zetbaas die het 
«grote broederland» moest ver
zoeken, de vrede en de zekerheid 
gewapenderhand te komen verze
keren. Daarmee heeft ook déze 
constante in de Sovjetpolitiek zich 
herhaald. Vandaag installeert 
Moskou te Kaboel de uit Praag in
gevoerde Karmal. Gisteren werd 
Rakosi aan Hongarije opgedrorv 
gen, Dimitrov aan Bulgarije, Bierut 
aan Polen, Pieck en Ulbricht aan 
Oost-Duitsland. Allemaal zijn ze uit 
Moskou meegekomen in de Russi
sche legertros. 

In de drie landen die recentelijk 
«socialistisch» zijn geworden, 
werd het regime ingevoerd of be
vestigd door een militaire interven
tie- in Angola door de Cubanen, in 
Cambodja door de Vietnamezen, 
in Afghanistan door de Russen. 
Alle dne deze landen worden 
thans verscheurd door burgeroor
logen. 
De invasie van Afghanistan maakt 
duidelijk dat de valken en de mili
tairen te Moskou hun wil hebben 
doorgezet De onverbiddelijke lo-
gika van hun gedachtengang zag 
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redenen genoeg voor een bezet
ting van Afghanistan. Ze vreesden 
vanuit dat land en vanuit Iran een 
besmetting van de vijftig miljoen 
Mohammedanen in de Sovjetunie 
door het religieus fanatisme van 
de mollahs. Het kommunistisch 
marionettenregime dat sinds an
derhalf jaar te Kaboel — na een 
nog altijd verrassende en onbe
grijpelijke putsch — de plak 
zwaait heeft dag aan dag zijn on
vermogen bewezen om in dit land 
ook maar één zinnige regerings
daad te stellen. De onverbiddelijke 
vervolging en uitroeiing eerst van 
de anti-kommunisten en nadien 
van de mekaar bestrijdende kom-
munistische frakties bracht het 
land over de rand van de burger
oorlog heen. Dit gezagsvacuüm — 
precies op het ogenblik dat de 
Verenigde Staten in dat deel van 
de wereld met de allergrootste 
moeilijkheden hebben af te reke
nen — werd thans door de Sovje
tunie gevuld met het gerammel 
van de pantserkettingen 
De Russen verschaffen zich daar
mee — in een deel van de wereld 
waarvoor geen precieze Jalta-re-
geling werd getroffen — een be
langrijk uitgangspunt voor de toe
komst Afghanistan is een nuttige 
schakel in hun luchtbrug met Je
men. Het brengt hen iets dichter 
bij de oud-Russische machts
droom van een haven aan de Per
zische Golf: tsaar Peter de Grote 
heeft reeds gezegd dat -wie daar 
de macht heeft, de wereld be
heerst» De Sovjetunie heeft zich 
sinds haar ontstaan altijd de trou

we opvolger getoond van de tradi
tionele Russische geopolitieke as
piraties zoals ze reeds door de 
tsaren werden gesteld. 
Een blik op de wereldkaart maakt 
tevens duidelijk dat Afghanistan 
middenin de zone beneden de 
weke buik van de Sovjetunie ligt: 
Pakistan, Iran, India en Turkije. 
Men moet geen profeet zijn om te 
voorspellen dat de Russen, van 
zodra de omstandigheden het toe
laten of noodzaken, van deze lig
ging gebruik zullen maken. 
Zo wordt het dan toch duidelijk 
dat ook zonder verkiezingscam-
pogne, Carter gedwongen werd 
om aan de Russen duidelijk te ma
ken dat een grens is overschre
den. Onder de maatregelen die hij 
heeft getroffen zijn er een paar. 

die de Sovjets zo maar niet naast 
zich neer kunnen leggen; de stop
zetting van graanlevenngen en 
van hoogwaardige technische uit
rusting vooral voor de oliewinning. 
Ook het sterkeer aanhalen van de 
banden met Pakistan en China zal 
de Russen niet onverschillig laten. 
Dat Moskou deze risico's — die 
uiteraard op voorhand er bij inge-
kalkuleerd waren — dan toch ge
nomen heeft wijst er op dat de po
litiek van détente op ieder ogen
blik van Amerikaanse zwakte — 
zoals Iran er een is — terug wordt 
afgewisseld met een keiharde 
machtspolitiek, echter niet tot over 
de grens van een atoomooriog. 
De Afghaanse invasie is tenslotte 
niets anders dan een ooriog naar 
oud kolonialistisch recept 
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G o e d nieuws voor onze lezers, vooral dan voor die van de 
kuststreek. Vanaf deze week geven wij ook de belangrijkste 
programma's van B B C 1 en 2 en van ITV (Southern). Door het 
invoeren van deze «Grabbelton» konden wij nogal wat ruimte 
uitsparen in het programma-overzicht hiernaast. En die ruimte 
wil len wij vullen met de Engelse programma's. Z o hoort het. 
Dankjewel, Wij. 

De grabbelton 
^^È Vr i jdag — O p werkers ! ( B R T 1 ) is een dokumen ta i r e 
^ ^ V o v e r het social is t ische nnannenkoor Lasalle uit A n t w e r -
^ ^ ^ p e n (n.a.v. het 100-jarig bestaan) en de zin van het l inkse 

str i jd l ied v roege r en nu. — D e verrassende vertell ingen 
(BRT 2), een reeks naar verha len van Roald Dahl , s taan b o r g v o o r 
spann ing en een ve r rassend slot. — A suivre, het aktual i te i tenma-
gaz ine van RTBF 1 gaat ove r de televisie, nu en in de toekoms t . 

^ ^ Za terdag — Vri jet i jdstema's (BRT): moge l i j kheden, ge-
^ ^ ^ bru ik en appara tuur van C B - z e n d e r s en -ontvangers , e e n 
^ ^ / h o b b y die dank zi j d e legal iser ing d e fabr ikan ten en han

delaars van he t du re spee lgoed geen w inde ie ren legt. 
B R T heef t eindel i jk de degel i jke reeks ove r Topsporters uit de 
hele wereld aangekocht . D e z e ee rs te a f lever ing gaat o v e r Eddy 
Merckx. — Revue Extravanganza (Ned . 1) is een 1 uur d u r e n d e 
v>/ervelende en k leurr i jke s h o w vanui t Nice. M e t o.a. U d o Jürgens . 
— V o o r de j e u g d : in Generat ion 80 (RTBF) z i t ten o.a. The Pol ice, 
M a d n e s s en The Tour ists. M i n d e r gesch ik t v o o r d e j e u g d is de 
Revue van het Casino van Parijs, m.m.v. Line Renaud en haar 
he le voo r raad dansers en danse ressen (RTBF) . — Duits l . 1 b reng t 
n o g maar eens een wes te rn f i lm : The Wi ld North, A n d r e w M a r t o n 
(1952), me t S tewa r t G range r e n C y d Char isse . 

e Z o n d a g — Aktie Kringloop (BRT), f inale: f i lm- e n tonee l 
f r agmen ten , show, g e s p r e k k e n , fe i ten, c i j fers, m e t een 
massa m e d e w e r k e r s . — In Een avondje uit: D e Ros te 
Wasse r , een poppenspe l van Remain de C o n i n c k en 

F reek Neyr inck , o p g e v o e r d d o o r he t d raadpoppen tea te r Tap toe 
uit G e n t He t spe l gaat ove r d e G e n t s e legendar ische f iguur d e 
Ros te Wasse r . — In d e reeks Voor wie dit hoort (Ned . 1): poëz ie 
van d e j o n g g e s t o r v e n d ich ter Hans Lode izen, de d i rek te voor lo -
f jer van d e poëz leve rn ieuwers «De Vi j f t igers». (In d e z e reeks vo l 
gen o.a. Paul van Os ta i jen en Mar t inus Ni jhof f ) . — D e V P R O 
(Ned . 2) d o e t zi jn faam van a l ternat ieve en nonkon fo rm is t i sche 
zender alle eer aan. O p h u n p r o g r a m m a : de 1ste a f lever ing van 
Amer ica 2nd Night, een Amer i kaanse humor is t i sche ta l kshow 
(van d e b e k e n d e p r o d u c e r N o r m a n Lear) , waar in fe i ten en f ikt ie 
d o o r e lkaar lopen. — D e f i lml ie fhebbers v inden hun gad ing o p 
Dui ts l . 2 : M a d a m e de_. Een Franse f i lmkomed ie van M a x O p h ü l s 
( z w / w . 1953), me t Daniel le Darr ieux, Char les B o y e r en V i t to r io de 
Sica. « M a a n d a g — D e a f lever ing van d e reeks gedramat iseer 

d e dokumen ta i r es Ui t het leven van een toondichter, 
gaat ove r Proko f iev (BRT) . D e af lever ing van d e reeks 
O m m e k a a r (BRT), ove r allerlei ak tue le jongerenprob le -

men , w o r d t gevu ld me t f r agmen ten uit het spek take ls tuk «Hoera, 
gehandicapt» en m e t ge tu igen issen van j onge gehand icap ten . — 
Sensat ie en spann ing In Een vreemde wereld, een vreemde sport 
(Ned. 1): een dokumen ta i re o v e r d e g roo t s te s h o w ter w e r e l d : d e 
r o d e o van Ca lgary (Canada) . D e T ros beslui t deze a v o n d me t e e n 
af lever ing van d e zelf b e w e r k t e A m e r i k a a n s med ische d o k u m e n 
tai res Over leven. D e z e a f lever ing gaat ove r D e Voortplant ing, 
m e t boe lende opnamen , deskund ig kommen taa r en bee lden van 
opmerke l i j ke operat ies . — RTBF 1 v e r w e n t d e f i lml ie fhebbers : 
Les seins de glacé, een Franse f i lm van G e o r g e s Lautner (1974), 
m e t Alain De lon , Mirei l le Da rc en C laude Brasseur w o r d t gevo lgd 
d o o r een u i tgebre id po r t re t van hoo fd ro lspe le r Ala in De lon (In 
Cinéscope) . 

^MÉf Dinsdag — Tienerklanken (BRT) gaat ove r j onge w e r k -
^ P ^ z o e k e n d e n d ie t eve rgee f s b l i jven sol l ic i teren en van d e 
^ ^ / muur naar he t kast je w o r d e n ges tuu rd . D e reeks f i lms 

van d e on langs ge r i dde rde A l f r ed H i t chcock (BRT 2) 
w o r d t voo r t geze t me t d e thri l ler Dial M for Murder ( D e m o o r d 
w a s v o l m a a k ü me t Ray Mi l land en G r a c e Kel ly (1954). — O p 
Ned . 2 ( K R O ) s tar t d e n i e u w e Br i tse kom ische reeks Rising 
Damp (D r i ehoog ach ter ) , o v e r d e g e k k e gebeur ten issen in he t 
huls van de ach te rdoch t i ge k a m e r v e r h u u r d e r RIgsby. Na d e hu
mor, de erns t : een dokumen ta i r e ove r Bureau Paardenveld, de 
k inderafde l ing bi j de pol i t ie van Ut rech t . — In A u nom de la lol, het 
jur id isch magaz ine van RTBF 1 z i t ten w e e r heel w a t in teressante 
o n d e r w e r p e n . — W i e van Du i t se h u m o r h o u d t en onde r tussen wil 
gen ie ten van de pi t t ige en levenslust ige Ingrid S teege r in haar to
tale glor ie, kan te rech t bi j Dui ts l . 1 : Zwe i himmliche Töchter. 

^ ^ Woensdag — BRT 2 : D e Amer i kaanse f i lm The Conver-
^ ^ sation (Het gehe im gesp rek ) van Franc is Fo rd C o p p o l a 
^ ^ J (1974), me t G e n e H a c k m a n en J o h n Cazala w o r d t ge

vo lgd d o o r een deba t o v e r een o n d e r w e r p dat in de f i lm 
w e r d behande ld : Afluisterprakti jken. — Don't forget «Je me 
souviens» Is een Canadese TV-f l Im d ie handel t ove r de prob le
m e n die de tweeta l ighe id In Canada me t z ich meeb reng t v o o r 
sommige famil ies. — Ve ron i ca (Ned . 2) sp reek t de j eugd aan: In 
Countdown o.a. d e B o o m t o w n Rats, Muz iek special gaat o v e r 
he t muzikale f enomeen Stevie W o n d e r en Info Special Is g e w i j d 
aan d e toekomstmogel i jkheden voor schoolverlaters. 

^ ^ Donderdag — BRT 2 p rezen tee r t Z ie je me? Z ie je me 
^ ^ ^ graag? (Bl ind love), een opmerke l i j ke TV-f l Im ove r een rl j-
^ ^ J ke bl inde advokaa t d ie t r o u w t me t e e n v r o u w o p w ie r li

c h a a m een g ro te moede rv lek zit. Erna volgt een Indrin
g e n d e dokumen ta i re o v e r d e eers te bek l imming van de M o u n t 
Everes t z o n d e r zuu rs to fmaskers . — Het v e r w o n d e r t we l n iemand 
da t w i j w a n t r o u w i g staan t egenove r de n ieuwe kw i s reeks van 
RTBF 2 Risquons tout ove r 150 jaar België. - K R O (Ned . 1) 
b r e n g t e e n dokumen ta i re ove r de D ionne Vijfl ing, d e ee rs te gere
g i s t ree rde vi j f l ing d ie In leven bleef, gevo lgd d o o r een enquê te 
o v e r d e m o o r d o p d e Amer i kaanse neger le ider Mar t in Lu ther 
K ing (In He t Dossier ) — Neder land 43 Is een v ierdel ige fi lm van 
W I m V e r s t a p p e n naar het boek Pastora le 43 van S imon Vestd i j k . 

GH.H. 

TI/-PROGMMMKS 

Vri jdag 
JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
kw^ieken ( f j — 18.15 Kleuterkwar-
tier. — 18.30 Kijk... muziek. — 19.00 
Het waterhoen (natuurfilm) — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Wat een 
koppel (film) - 22.00 100 jaar La
salle socialistisch mannenkoor van 
Antwerpen. — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Gier en geur van bloemen (f.) 
— 20.40 Het Belgisch combo (re
tro) - 21.20 Dag aan dag. — 22.00 
Verrassende vertellingen (tv-spel). 

NED. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
(f.) - 19.05 Popeye (f.) - 19.10 
Laurel en Hardy. — 19.30 Ombuds
man. — 20.00 Twee voor twaalf 
(kwis) — 20.40 Nieuwe gezichten 
in Vara's voorstelling. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Het laatste 
avondmaal (film) — 22.25 George 
en Mildred (f J - 22.50 Wat voor 
weer zou het zijn in Den Haag? — 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Lassie (f.) 
— 19.25 Kies (programma voor 
jongeren) — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Geheim kommando (f.) — 
21.25 Minivoetbalshow. - 22.30 
Hier en nu. - 22.10 Het laatste 
woord. — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 Ar-
pad Ie tzigane (f.) — 18.15 Zigzag 
(scrabble) — 18.30 Seniorama. — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 21.30 
Tristana (film) — 23.05 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Vendredi sports. — 21.10 La 
legende Irlandaise (f.) - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Interwallonie. 

ARD 
17.50 Nieuws. — 18.00 Nirgendwo 
ist Poenichen (f.) — 19.15 Regio
naal magazine. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Abschied von einer Insel 
(film). 

ZDF 
18.20 Dick und Doof (Laurel en 
Hardy) - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Auslandsjournal — 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungeloest. — 21.15 
Felix und Oskar (f.) - 22.00 Heute-
Journal. — 22.30 Kultureel magazi
ne. — 23.05 Aktenzeichen;XY... un
geloest. — 23.15 Der Mann aus 
dem Westen (western). 

D. 3 
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Die Interessenvertreter 
(film over bedrijfsraadsverkiezin-
gen). 

LUX. 
1900 Nieuws. — 19.29 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (dok.) — 19.55 Aujourd'hui 
en bref. — 20.00 Redding van een 
mini-duikboot (dok.) — 21.00 Tan
ganyika (film) — 22.30 Martini-
world (spel). 

TF 1 
20.00 Nieuws. -
dames (toneel). 

20.30 Bataille de 

A 2 
1820 Nieuws. - 18.50 Des chif-
fres et des lettres (spel) - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19.45 
36 bouts de chandelle. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Orient express 
(f.) - 22.55 Nieuws. - 23.02 La 
chevauchée fantastique (western). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
program na. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21.30 Segurel, qu'es tant 
brave enfant (herdenkingspro
gramma) — 22.25 Nieuws. 

BBC 1 
16.55 Kinderprogramma's. — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Regionale maga
zines. — 20.00 The Superstars 
(spelwedstrijd tussen sportkampi-
oenen). — 21.00 My wife next door 
(f.) — 21.30 Francis Durbridge (de

tectivereeks). — 22.00 Nieuws. — 
22.25 The Assassination Run (f.) — 
23.15 Summer Serenade (muzikale 
show). - 23.45 Nieuws. - 235.0 
The sterile Cuckoo (film). 

BBC 2 
18.35 Gordon Flash conquers the 
universe (Sf.-f.) — 18.55 News-
round Africa (aktualiteiten over 
Afrika). — 19.25 Monkey (reeks 
naar oude Chinese verhalen). — 
20.30 Nieuws. - 20.35 In the 
country (het leven op het platte
land). - 21.00 Jethro Tuil (show). 
— 22.00 Pot Black 80 (biljarten). -
20.25 Golf (reportage). - 23.15 
Sacha Distel show. - 23.55 
Nieuws. - 0.10 The Old Grey 
Whistle Test (muzikale show). 

ITV 
18.45 Nieuws. — 19.00 Regionaal 
magazine. — 19.30 Out of Town 
(leven op het platteland). - 20.00 
De Muppet Show. — 20.30 3, 2, 1 
(kwis en show). — 21.30 A Sharp 
intake of breath (f J - 22.00 Bnan 
Moore ontmoet Niki Lauda. — 
23.00 Nieuws. - 23.30 Regionaal 
nieuws. — 23.35 Southern report: 
troubled waters. — 0.35 When the 
heavens fall (film). 

Zaterdag 
12 JANUARI 

BRT 
12.25 Skiën Kitzbuhl (rechtstreek
se reportage). — 14.30 Open 
School. — 16.00 Hurricane (avon
turenfilm. — 18.00 Mini Mimic Club 
(f). — 18.05 Disneyland (eerste 
deel van een nieuwe reeks jeugd
films). — 18.50 Citizen Band (re
portage). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Kollega's (f) . - 20.50 
Terloops (nieuws in de marge). — 
21.35 Sloane (fJ. - 22.25 Uitrei
king TV-Oscars. — 22.35 De bes
te! Sporthelden uit de hele wereld 
(Eddy Merckx). Een reeks portret
ten van de Amerikaanse televisie 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 De film van 
ome Willem (f.). — 16.00 Tarzan en 
de bron van het eeuwige leven 
(avonturenfilm). — 17.05 Popkrant. 
— 17.45 W K . Schaatsen (reporta
ge). — 18.30 Sesamstraat (f.). — 
18.59 Bassie en Adriaan (f.). — 
19.25 De showbizzkwis. — 20.40 
De laatste uitdaging (f.). — 21.37 
Nieuws. — 22.25 Revue extrava-
ganza (show). — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa. 
- 19.05 Pinokkio (f.). - 19.27 Dick 
Turpin (f.) - 20.00 Nieuws. — 
20.27 Maggie en haar van hier
naast (f) . — 20.52 Mike Burstyn 
show. — 22.00 Achter het nieuws. 
- 22.30 De Onedin Lijn ( f ) . -
23.20 Voetbal '80 (internationaal 
sportmagazine). — 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Nanga Par-
bat (reportage). — 20.00 L'ennemi 
silencieux (geromanceerde doku
mentaire). — 21.45 Ciné-Sélection 
(filmnieuws). — 22.17 La Circos-
tanza (intimistische film). 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (dieren in de tro
pen). — 20.25 La chevauchée Sau-
vage (western). — 22.35 La revue 
du casino de Paris (variété). — 
23.30 Nieuws. 

ARD 1 
11.15 Vater und Mutter verstehen 
mich nicht (jeugdfilm), — 15.20 Kei-
ne Gnade fur den Fuchs (dieren
avonturenfilm). — 1700 Garibaldi 
(dokumentaire serie). — 17.45 La-
terna Teutonica (geschiedenis van 
de Duitse klankfilm). - 18.30 
Nieuws. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Tatort ( f) . — 21.45 Nieuws. — 
21.50 Reinhold Messner, alpinist 
(portret) — 22.35 Die Reconquista 
(dokumentaire over Spanje en de 
Moorse bezetting). — 23.20 

ZDF 
— 15.00 Grock, König hinter der 
Maske (herinneringen aan de be
roemde klown Grock). — 16.30 
Des Marchenkönigs liebstes Kind, 

ARD 3 
19.55 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Das Leben auf unserer 
Erde (dokJ. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero Un 
(variété). — 21.33 Les 400 coups 
de Virginie (f) . - 22.30 Bloemen-
feest te Genzano (muziek en bal-
leO. - 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les dames 
de la cóte (f J. — 22.10 Tennis (re
portage). — 23.00 Le signe du che-
val (dok). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
20.30 Mademoiselle de la Ferte (to
neel). - 22.00 Nieuws. - 22.20 
Ciné regards (komedianten die zin
gen en zangers die komedie spe
len). 

BBC 1 
- 19.00 Nieuws. - 19.15 Dr. Who 
(avonturenreeks voor de jeugd). 
— 19.40 Jim Savile vervult de wen
sen van de kijkers. — 20.20 All 
creatures great and small ( f ) . — 
21.10 Dick Emery show. — 21.45 
Dallas (f) . - 22.35 Nieuws. -
22.45 Match of the day (sportre-
portage). 

BBC 2 
15.40 Moonfleet (film). - 17.05 
Playaway (variété). — 7.30 The sky 
at night (amateur-astrologie). — 
17.50 Death in the morning (nieu
we reeks) — 19.40 Le Coq d'Or. 
- 20.35 Nieuws. — 20.50 Le Coq 
d'Or. - 22.00 Little Caesar (gang
sterfilm). - 23.15 Gentle Folk (tv-
spel). - 0.30 Nieuws. - 0.35 Film 

ITV 
13.30 Sportnamiddag (paardenren
nen, voetbal, worstelen). — 17.50 
Sportuitslagen. — 18.05 Nieuws. 
- 18.15 Oh Boy! (f.). - 18.45 Give 
the band a hand (f). - 19.15 Raid 
on Rommell (oorlogsfilm). — 21.00 
Wedstrijd voor nieuwe showve-
detten. — 21.45 Enemy at the door 
(f) . 

BRT 1 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den (tot 12.30). - 12.30 Skiën Kitz-
bCihl (reportage). — 14.30 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat (f) . - 15.25 Blijf in de kring
loop (reportage). — 18.30 Mini Mi
mic Club ( f ) - 18.35 Kimboektoe 
(reportage) — 18.50 Geheimen 
der zee (f). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Een 
familiekroniek (f) . - 21.20 De Ros
te Wasser (poppenspel. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 Staaltje de 
lokomotief (f) . - 19.10 Lassie (f.). 
- 19.35 U zij de glorie. - 20.20 Ja, 
natuurlijk (natuurkwis). — 21.50 
Ander nieuws. — 22.25 Hans Lo-
deisen (portret). 

WIJ I t A 

— The conversatioi 
la's onverbloemde I 
het gebruik van aflul 
ratuur e.d. 
Woensdag 16 jan 
2 0 u . 15 op B R T 1 . 

NED. 2 
14.35 Open schooltijd. 
Nieuws. - 15.35 De T 
ston IJsshow. — 16.25 
(show). — 17.25 Studio 
17.40 De reis van Char 
(fJ. - 18.40 Sesamstrai 
Cinevisie (filmmagazine 
Studio sport 2. - 20.15 
hoek. - 20.30 Humani 
bond. - 20.35 Nieuws 
America 2night (hur 
ta lkshow) . -21 .15 Holli 
(aktualiteitenrubriek). 
Maar deze moet leren ( 
se gastarbeiders) — 2'. 
ca 2night (tweede deel 

LUX 
17.30 Le delinquant i 
(humoristische film). 
Nieuws. - 19.02 Tèlé-ü 
hebdo (magazine). — 
trait d'Artiste (magazine 
Hawaii 5-0 (f.). - 21. 
(dramatische film). 

RTB 
15.00 Visa pour le moi 
- 19.30 Nieuws - 19 
vous jouer? (spel) — 
qu'il y aura des hommi 
- 22.55 Nieuws 

ARD 1 
18.00 Nieuws. - 18.05 
schau (Duitse voetball 
- 19.00 Regionaal r 
19.22 Nirgendwo is Po< 
- 20.00 Nieuws. - 2i 
Clopant (show). — 21. 
- 22.05 André Heller 
23.05 Gefahrten des 
(avonturenfilm). — 00.' 

ZDF 
17.05 Nieuws - 1710 L 
gel. — 18.00 Das HauE 
Place (f.). - 1900 ^ 
19.30 Gaucho (gezinsfilr 
Ihr 106. Geburtsfag ( 
21.55 Nieuws. - 22.00 
le Sport-Studio. - 23.1! 
missar (t.). - 00.15 Ni. 

ARD 2 
20.00 Nieuws. - 2015 
Bergerac (ballet) - 21 
chibald (f) . - 23.10 Tip 

TF 1 
20.30 Le chat et la soi 
film). - 22.33 Koncert 
muziek (Ravel). — 22.1 

A 2 
20.00 Nieuws. - 2035 

PRECIS 
kleuren-1 

P R O G R i 
D I R E K T 
T E K I E 2 
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onversation, Coppo-
rbloemde kritiek op 
lik van afluisterappa-
i. 
ig 16 januar i o m 
tp BRT 1. 

m schooltijd. — 15.30 
15.35 De Toller Cran-

3w. — 16.25 Snowtime 
17.25 S tud iospor t i . — 
eis van Charles Darwin 
O Sesamstraat — 18.55 
filmmagazine). — 19.20 
rt 2. - 20.15 Sprekers-
!0.30 Humanistisch ver-
?0.35 Nieuws. - 20.40 
2night (humoristische 
— 21.15 Hollands spoor 
jnrubriek). - 21.50 
moet leren (over Turk-

eiders) — 22.40 Ameri-
[tweede deel). 

delinquant involontaire 
iche film). — 19.00 
19.02 Télé-Luxemtjourg 

agazine). - 19.30 Por-
ite (magazine). — 20.00 
I (f.). - 21.00 Sandra 
he film). 

pour Ie monde (kwis). 
lieuws. — 19.55 Voulez-
•? (spel) - 21.15 Tant 
a des hommes (tv-film). 
Jieuws. 

iws. - 18.05 Die Sport-
litse voetbalkompetitie). 
Regionaal nieuws. — 

endwo is Poenichen (f), 
slieuws — 20.15 Clopin 
ihow). — 21.45 Nieuws. 
\ndré Heller (show). — 
'fahrten des Grauens 
ifilm) - 00.40 Nieuws. 

ws. — 1710 Landerspie-
00 Das Haus am Eaton 

- 1900 Nieuws. -
;ho (gezinsfilm). — 20.15 
jeburtstag (tv-film). — 
ws. - 22 00 Das aktuel-
udlo - 23.15 Der Kom-
- 00.15 Nieuws. 

ws. — 2015 Cyrano de 
:ballet) - 21.45 Oh, Ar-
. - 23.10 Tips fürLeser. 

;hat et la souris (politie-
!.33 Koncert van Franse 
avel). — 22.55 Nieuws 

ws. - 20 35 Duel a San-

ECISIA 
uren-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 

ta Fé (tv-film). - 22.20 Le petit the
atre d'Antenne 2. — 23.00 Fenêtre 
sur... — 23.40 Nieuws. 

FR 3 
21.40 L'invité de FR 3 (Gargantua). 
- 21.25 Nieuws. - 22.35 Homma
ge a Tex Avery (filmfragmenten). 

BBC 1 
15.00 The Swan (film). - 17.00 
EBC (show). - 18.55 Nieuws. -
19.05 Holiday '80 (toensme). — 
20.15 Khartoum (film). - 22.25 
Spy! John Vassall (reeks over 
spionnen). — 23.15 Nieuws. — 
23.25 Everyman (dokj . - 0.00 Ja-
pan (dokJ. 

BBC 2 
17.30 Rugby (reportage). — 18.30 
Ski (reportage). — 19.08 Rugby 
(uitslagen). — 19.10 The money 
programme (financieel-ekon. 
nieuws). — 20.15 The Goodies 
(Britse humor). — 20.45 Call my 
bluff (kwis). - 21.15 Nieuws. — 
21.20 Spirit of Asia (dokJ. - 22.20 
Pride and Prejudice (f). - 23.15 
Blind ambition (reeks over Water
gate). — 0.45 Grote Prijs van Ar
gentinië (reportage). 

ITV 
15.30 Big Match (Bnts kompetitie
voetbal). - 16.30 Film. - 17.55 Re
gionaal nieuws. — 19.30 Nieuws. 
- 19.40 Your Hundred best 
Hymns. — 20.15 Family Fortunes. 
— 20.45 Ryan's Daughter (film). — 
0.30 Pro-celebrity Snooker (biljart-
kompetitie). 

Maandag 
14 JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Mini 
mimic club (f). - 18.05 Heidi (f.). -
18.30 Uit het leven van een toon-
dichter (Prokofiev). - 19.00 Doe 
mee. — 19.30 Kijk uit! (verkeers-
tips). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Dubbel Dobbel. - 21.00 Ontsnap
pingsroute (f.). — 21.50 Ommekaar 
(Hoera. gehandicapO. 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Charlie's Angels 
(f.) — 20.20 De laatste uitdaging 
(f.). — 19.50 Kieskeurig (konsu-
mentenrubriek). — 21.10 De rodeo 
van Calgary (reportage). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Andy Williams in 
Carré (show). — 22.45 Over leven 
(medische dokJ. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 19.59 Doctor 
Snuggles (tekenfilm). - 19.05 
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Telebingo - spelen en la
ten spelen. — 21.30 Een ruiter rijdt 
voorbij ( f) . — 22.25 Televizier ma
gazine. — 23.10 Tennis (reporta-
ge). — 23.55 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
19.00 Nieuws. - 19.28 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok.). - 20.00 La malle de 
Hambourg (f). - 21.00 Celeste 
(film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Les seins de gla
ce (film). — 23.00 Nieuws en weer
bericht. 

RTB 2 
19.55 Wallonië immediate. - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Lundi-sports. — 

ARD 1 
8.05 Schooltelevisie. - 16.10 
Nieuws. — 18.40 Savannes: na
tuurlijke hooizolders (dok.). — 
19.45 Hirsemann & Co (humoristi
sche tv-stukken) — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Jacques Offenbach (f.). 
— 21.15 Kontraste (diskussie) — 
23.00 Adoption (film). 

ZDF 
16.00 Grundstudium Mathematik. 
- 18.25 Polizeiartz Simon Lark (f.). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Hitpara
de im ZDF. - 20.15 Wie kann Gott 
so grausam sein. — 21 00 Heute-
Journal. - 21.20 Das Ziel (tv-spel). 
- 23.45 Nieuws. 

ARD 3 
7.55 Tele-Gymnastik. - 19.00 In 
het land van de Mahdi. - 20.00 
Nieuws. — 22.15 Out I (experimen
tele film). - 23.30 Nieuws. 

TF 1 
14.26 Clin d'oeil (humoristische 
film). - 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.44 Les beaux joueurs 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
La guerre de Murphy (oorlogsfilm). 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Carte sur 
table (met Frangois Mitterrand). — 
21.40 Zoitan, Kocsis en Dezso 
Ranki: jonge muzikale artiesten 
(portreO. — 22.35 Salie de fêtes. — 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 1920 Gewestelijk 
programma — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). — 20.30 Les mal
heurs d'Alfred (film). 

BBC 1 
21.10 Panorama (aktualiteiO. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Joe Kidd 
(western). — 23.50 Film '80 (filmru-
briek). 

BBC 2 
18.40 Flash Gordon conquers the 
universe (SF-f.). — 19.45 Training 
dogs (hondendressuur). — 20.10 
Nieuws. — 20.20 Rock goes to 
college (rockmagazine). — 21.10 
Des O'Connor show. — 22.00 09 
(thriller-f.). - 22.30 Ghost of the 
Amoco Cadiz (wetenschappelijk 
magazine). 

BBC 3 
18.45 Nieuws. -20.30 Coronation 
street (f J. — 21.00 Keep it in the 
family (spel). — 21.30 World in 
action (report.). — 23.00 Nieuws. 
— 23.30 Regionaal nieuws. — 
23.35 Open doors. — 0.05 Kaz: 
Verdict in Department 12 ( f j . 

Dinsdag 
15 JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Mini 
Mimic Club (f J. - 18.05 Sesam
straat — 18.30 Open school. — 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Sofie in 
koncert (show). — 20.50 Kijk men-
sen. — 21.40 Jij of wij (kwis). — 
22.10 Koncert (Schubert). 

BRT 2 
20.10 Dierenwereld (dokJ. - 20.30 
De kollega's (f) . - 21.20 De 
moord was bijna volmaakt (triller). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 14.30 
Schooltelevisie. — 18.30 Sesam
straat - 18.55 Nieuws. - 18.59 
EO Kinderkrant. - 19.30 Het klei
ne huis (f.). — 20.10 Zomaar een 
vrouw... ( f) . — 20.20 Van u wil ik 
zingen (religieus programma). — 
20.55 EO Aktief. - 21.00 Tijdsein. 
- 21.24 Slotmeditatie. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman (f). — 19.25 De Muppet-
show. — 20.00 Nieuws. - 2027 
Dagboek van een herdershond (f J. 
- 21.35 Brandpunt - 22.10 Drie 
hoog achter (f j . 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok). — 20.00 Super Jaimte 
(f). — 21.00 Jugement a Nurem
berg (dramatische film). 

RTB 1 
19.55 Petit dejeuner compris (f J. — 
20.50 Au nom de la loi (juridische 
magazine) — 21.40 Arts-hebdo. — 

RTB 2 
19.55 Musiscope (variété). - 22.00 
Nieuws. — 2215 Le monde au ci
néma. 

ARD 
2000 Nieuws. — 20.15 Was bin ich 
(beroepen raden). — 21.00 Pano
rama. — 21.45 Die Spezialisten (f J. 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Zwei himmlische Toechter (f) . — 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Maedchen 
fuer alles (blijspel). - 21.00 Heute-
Journal. — 21 20 «Ich hoffe weiter» 
(reportage) — 22.00 Aus Liebe zu 
Molly (psychologische film). — 

D3 
21.15 Sport kritisch. — 21.45 Pano
rama - nachgefragt — 22.30 Nutz-
tiere (geneeskunde voor dieren) 

F1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Le sang de 
la mer (dok. van Cousteau). — 
21.30 L'Oasis (film). 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.40 II pleut sur 
Santiago (politieke film en aanslui
tend: debat over de zaak-Allende). 

F3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Tarzan et sa 
compagne (avonturenfilm). — 

BBC 1 
22.00 Nieuws. - 22.25 Flesh and 
blood (families waarvan de moeder 
is gestorven). — 23.15 Populair-
wetenschappelijk magazine. — 
00.05 Nieuws. 

BBC 2 
18.40 Flash Gordon con

quers the universe (SF-fO. — 19.40 
Cambridge Folk Festival. - 20.10 
Nieuws. — 20.20 World about us 
(dokJ. - 21 10 Ck>mpany & Co (fJ. 
- 22.00 Film. — 23.45 Newsnight 
- 00.30 The Old Grey Whistle 
Test (muzikale show). 

ITV 
21.00 Armchair Thriller (thriller). -
21.30 Robin's Nest (fJ. - 22.00 
Hollywood. - 23.00 Nieuws. -
23.30 Regionaal nieuws. — 23.35 
The Beast in the Cellar (film). 

Woensdag 
JANUARI 

BRT 1 
16.00 Open school. - 16.30 Tip
top. — 18.15 Mini mimic club (fJ. — 
18.20 Robin Hood (f.). - 19.07 
Standpunten. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Mork en Mindy (fJ. 

BRT 2 
20.15 Het geheim gesprek (film). — 
20.40 De nieuwe Menoza (tv-spel). 
— 22.15 Debat (N.a.v. de film over: 
Afluisterpraktijken). 

NED. 1 
15.30 Jan de muzikant (Kinderpro
gramma) — 15.45 De grote klok 
(f). — 16.35 Een klap voor je kop 
kun je krijgen, als je dat soms met 
dacht... (overgeheveld). — 16.55 
Teelepelvrouwtje (F). — 18.30 Se
samstraat (f.). — 18.45 Toeristi
sche tips. — 19.55 Nieuws. — 
19.50 Politieke partijen. - 20.00 
Tweetalig (tv-film). - 2135 
Nieuws. — 21.55 Panoramiek. — 
22.25 Studio sport. 

NED. 2 
20.00 Nieuws. - 2027 Socutera. 
— 20.32 Countdown (popmagazi
ne). — 21.10 From here tot eternity 
(f J. — 22.00 Stevie Wonder (por
treO. — 22.25 Info special (dok). -
2305 Nieuws. 

LUX. 
1900 Nieuws.— 1929 Le coff re-
fort (sfjel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok) - 20.00 Hit-parade. -
21.00 Viva Gnngo. -

F 1 
20.30 Les aventures d'Yvon Dikke-
bush (tv-film). - 22.05 Le temps 
des Yeyes (dok). - 23.00 Nieuws. 

A 2 
12.05 Passez-donc me voir. — 
20.00 Nieuws. - 2 0 . 3 5 TV. 2 (Va-
nété). — 22.00 Objectif demain 
(Wetenschappelijk magazine). — 
2300 Nieuws 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 2030 Les filles d'Adam (f) . 

ARD 
17.50 Nieuws. — 18.00 Nirgendwo 
ist Poenichen (f.). — 19.45 Hirse
mann en co (sketches). — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Berlin-Mitie (tv-
spel). - 22.00 Arbeitsplatz LKW 
(reportage). 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Weisses 
Haus, Hintereingang (f.) — 20.15 
ZDF Magazin. - 21.00 Heute-jour-
nal. - 21 20 Van der Valk (fJ. -
22.45 Flammende Herzen (tv-film). 

D 3 
22.05 Reite auf dem Rosa Pferd 
(politiefilm). — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Jackson, ou 
le Mnémocide (tv-film) - 21.25 
Élémentaire, mon cher Einstein' 
(Wetenschappelijk magazine). — 

RTB 2 
19.55 Les Fèlins (dramatische film). 
— 21 10 Oorlogshelden (filmfrag
menten). — 22.00 Nieuws (tot 
22.15). 

BBC 1 
16 55 Kinderprogramma's. — 18 40 
Nieuws. — 18.55 Regionale maga
zines. — 19.55 Women in white (tv-
film). — 21.25 The two Ronnies 
(humor). - 22.00 Nieuws. - 22.25 
War school (de militaire opleiding). 
— 22.55 Sportsnight (sportrepor-
tages) — 010 Nieuws — 0.12 Par
kinsons talk show 

BBC 2 
20.15 Nieuws — 20 25 Bloemen en 
planten in huis. — 20.50 Arena 
(kunstrubnek). — 21.25 Goodbye 
Mr. Chips (musical). — 23.45 
Newsnight 

ITV 
18.45 Nieuws. — 19.00 Regionaal 
magazine — 19.35 Scene Mid
week — 20.00 This IS your life (On
verwachte gasten). — 20 30 Coro
nation Street ( f ) . — 21.00 London 
Night O u t - 22.00 Best Sellers 
(f.) - 23 00 Nieuws. - 015 Regio
naal nieuws. — 020 Family (fJ. 

Donderdag 
17 JANUARI 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie — 18 00 Mini 
mimicclub( f ) . — 18.05 Agenda. — 
18.35 Dick Turpin (f.). - 19.00 La
chertjes (filmpjes) — 19 05 Sport-

tribune. — 19.45 Nieuws en sport
berichten. — 20.10 De Mallens (f J. 
- 21.00 Panorama - 21.50 De 
verovering van het westen (f J. — 

BRT 2 
20.10 Première. — 21 00 Zie je 
m e ' Zie je me graag (tv-spel). — 
22.05 De Everest zonder masker 

NED. 1 
11 30 Open school bjd. - 14.00 
Schooltelevisie. — 18.30 Sesam
straat - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Zing met ons mee in... Ammerzo-
den (show). — 19.50 De Dionne 
vijfling (dokJ. — 21.37 Nieuws. — 
21 55 Wie doodde Martin Luther 
King? (dokJ. — 23.00 Panoramiek 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros top 
50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Dub
belspel (spel). - 21.30 Nederland 
'43 (f J - 22.20 Aktua tv (aktualitei-
tenrubnek). - 23.10 Soap (fJ. 

LUX. 
— 20.00 Voyage au fond des mers 
( f ) . — 2y00 Les menestrels du 
mississippi (film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 1955 
Wat met de wijn? (reportage). — 
20.15 Le Franciscain de Bourges 
(dramatische film). — 21.55 Le 
carrousel aux images. 

RTB 2 
19.55 Risquons tout (kwis n.a.v. 150 
jaar België). - 22.00 Nieuws. 

ARD 
— 21 00 Misikladen (internationale 
tv-diskoteek) — 22.00 Liederma-
cher aus Osterreich und Deutsch-
land (show). — 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Tnstans Klage (tv-
film). — 0.10 Nieuws. 

ZDF 
19 00 Nieuws. — 19 30 Der grosse 
Preis (spel). - 21 00 Heute-Jour-
nal. - 22 20 Der Rasen ihrer Trau-
me - Traumjob? (retro). 

D. 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der weisse 
Scheich (satirische film). — 21.40 
Oud worden - jong blijven. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Operation 
trafiques (f.). — 21.27 Lévénement 
(aktualiteitenmagazine). — 22.40 
Les grands pas classiques CTsjai-
kovski) — 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 L'acrobate 
(humoristische film) — 22.15 Figa-
ro-ci, Figaro-Ia (muzikaal program
ma). - 2250 Nieuws 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.30 La pisci
ne (dramatische film) 

BBC 1 
16 55 Kinderprogramma's. — 18.40 
Nieuws. — 1855 Regionaal maga
zine. — 1955 Tomorrow's world 
(milieubehoud). — 20.20 Top of the 
pops (pop) — 21 05 Wildlife on 
one (dokJ — 21.30 The suntrap 

BBC 2 
1835 Flash Gordon conquers the 
universe (s.f.-f.). — 18.55 Pride & 
Prejudice Reeks naar het werk 
van Dostojevski. — 19.50 Master-
game (spel) — 2020 Nieuws. — 
20.30 Newsweek (nieuwsover-
zichO. — 21.00 Patently obvious... 

ITV 
1845 Nieuws — 19.00 Regionaal 
magazine — 19.30 University 
Challenge (kwis tussen universitai
re teams) — 20.00 Emmerdale 
Farm (f). - 20.30 Bernie (Bntse 
comedy sene). — 21 00 Armchair 
thriller - 21.30 TV Eye. - 22.00 
Chief of Detectives. 

— De moord was bijna vol
maakt. Knappe verfilming van 
een BroadwayhIL Typische 
suspensdialoogfllm met Gra
ce Kelly en Robert Cummings 
door Hitchcock verfi lmd. 
Dinsdag 15 januari om 
21 u.20 op BRT1. 
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kRITKCH D€K€K€ri 

„Hef iietf van Phaoon 

verteld en gezongen 
Op 11 januari a.s. gaat om 21 u. in het Anlcerruiteater, Anicerrui 38 te 
Antwerpen, de première door van het lange, episch gedicht van Karel 
Van de Woestijne -Het Lied van Phaoon», vertelt en gezongen door 
Griet (Kate) De Bock en Loet Hanekroot. Dit gebeurt naar aanleiding 
van de vijft igste verjaring van de dood van een van Vlaanderens 
grootste dichters. Vorig jaar werd zijn honderdste geboortedag ge
vierd, met meer luister dan bij de herdenking van zijn geboorte. Maar 
de scenische opvoering van dit gedicht is wel eenmalig te noemen. 
Onze medewerker Nik Van Bruggen schreef de tekst voor het pro
gramma, waaruit we o.a. volgende pasussen lichten: 

# # 

Het Lied van Phaoon is een lang, 
episch gedicht van uitzonderlijke 
schoonheid, dat zich afspeelt op 
het Griekse eiland Lesbos, vi/aar 
onder andere de befaamde dichte
res Sappho van afkomstig was 
Volgens de antieke mytologie is 
Phaoon de veerman die vaart tus
sen de eilandjes Chios en Lesbos. 
Op zekere dag neemt hij een oude 
vrouw aan boord Wanneer deze 
onderweg haar lompen afwerpt 
blijkt zij niemand minder te zijn dan 
Aphrodite zelf, dè godin van 
schoonheid en liefde. Als beloning 
schenkt zij Phaoon een zalf die 
eeuwige schoonheid geeft. 
Volgens een ander, eveneens ver
dicht verhaal is Phaoon een jonge
ling die de liefde van Sappho ver
smaadde, waarna de dichteres 
zich uit wanhoop van de hoge 
Leukadische rotsen in zee zou ge
stort hebben 

Het gedicht van Karel Van de 
Woestijne verwerkt deze tema's, 
maar handelt vooral over de ontlui
kende liefdes en levensverlan-
gens van de jonge knaap Phaoon, 
die, eenmaal ontroerd en verblind 
door de schoonheid van Aphrodi
te, zijn leven lang blijft hunkeren 
naar die schoonheid. 

Het gedicht dat een klassieke allu
re heeft, IS op meer dan één ma
nier typerend voor een groot ge
deelte van het oeuvre van Karel 
Van de Woestijne, waarin zinnelij
ke liefde en weemoed naar 
schoonheid zo'n voorname rol 
spelen, en een dekadente levens
moeheid en een bewogen levens
drift voor een sterke antitetische 
spanning zorgen. Ook de uitvoeri
ge, suggestieve natuurbeschrijvin
gen die in het gedicht veelvuldig 
aanwezig zijn, dragen een krachti-

LKI> 

PHAÖDN 
door Karel van de Woestijne 

ge, beeldende symboliek in zich, 
waarin de dichter vaak zijn innerlij
ke ervaringswereld een aardse di
mensie gaf. 
Van de Woestijnes poëzie is van 
een kwasi onaardse schoonheid, 
uiterst kunstzinnig en verfijnd, 
even overdadig naar beeldenrijk
dom en taalgebruik als naar emo

ties en symboliek. Daarom lijkt dit 
werk in de loop der jaren enigs
zins van ons vervreemd, dus niet 
meteen wat men zou kunnen noe
men "konsumptiepoëzie voor de 
moderne lezer». Maar ligt dat aan 
de dichter of aan «de moderne le
zer»? Over die vraag schreef Je
roen Brouwers onlangs nog in Vrij 

Nederland (3-11-79): «Het werk 
van Van de Woestijne is niet 
zozeer uit de tijd, het is «tijdloos», 
zoals de sfinks, die zegt: «Gij zult 
mij allen, allen kennen, maar ik zal 
voor allen duister zijn Wat ik hier 
de sfinks in de mond leg, zijn vers
regels van Van de Woestijne.» 

De poëzie van Karel Van de 
Woestijne heeft, zoals zij pure 
schoonheid is, één overwegend 
tema. de schoonheid, zowel ver
geestelijkt als zinnelijk. In zijn ver
heven ambachtelijkheid én in de 
verwoordingen van zijn zielskwel
lingen lijkt die schoonheid wel de 
enige werkelijke gedrevenheid 
van zijn dichtkunst. (Schreef ook 
Sappho niet? «Ik heb de schoon
heid gediend. En inderdaad, be
stond er voor mij iets grootsers"^» 

De jonge, smachtende Phaoon 
zou best wel eens de dichter zelf 
kunnen zijn. Aktueel ook trou
wens, want in die zin staat hij be
slist niet zo heel ver (tenzij naar ta
lent dan) van een bepaalde groep 
van onze hedendaagse neo-deka-
dente, neo-romantische strekking 
in de Vlaamse en Nederlandse 
poëzie. 

De muziek is van Griet De Bock, 
Dirk Vermiert en Mark Maer-
schalck staan in voor licht en 
klank. Tekst programma Nik Van 
Bruggen. 

— 'Hel Lied van Phaoon» door Karel Van 
de Woestijne, vrijdag 11 januari in Anker-
ruiteater, Ankerrui 38 te Antwerpen 031-
33.26.87. 

iiHet verhaal van Thomn 
Het verhaal van Thom, bedoeld 
voor jongens en meisjes van 
twaalf jaar en ouder, is door Tilman 
Röhrig in de ik-vomn geschreven 
en handelt over een Duitse jongen 
die zich van kind tot puber ontwik
kelt. Hij heeft rood haar en sproe
ten die hij — tenminste op zijn ar
men — wil wegmoffelen door 
hemden met lange mouwen te 
dragen, want Thoms in het oog 
springende lichaamskenmerken 
geven vaak aanleiding tot spot. 
Thom beseft evenwel niet dat hij 

anderen dikwijls evenzeer kwetst 
door zijn misplaatste opmerkingen 
of gedrag, waardoor hij voortdu
rend overhoop ligt met de volwas
senen. Toch moet tot zijn voordeel 
gezegd worden dat hij bij zijn va
der, een dominee die de roede niet 
spaart, inderdaad op een onbe
haaglijke muur van onbegrip stuit. 
Er zit vaart in het verhaal, zonder 
dat de auteur beroep moet doen 
op vergezochte voorvallen; het is 
een opeenvolging van alledaagse 
of toch voorstelbare gebeurtenis

sen uit de kinderwereld: het kat-
tekwaad, slaande ruzies, plechtige 
ogenblikken, de eerste liefde voor 
een meisje, de kritische opstelling 
tegenover de kerk... Aan de basis 
van dat laatste ligt geen geloofskri-
sis, maar opstand tegenover de 
autoriteit van zijn vader, een slag 
die hij thuishaalt in zijn groei naar 
volwassenheid. Thom is dan veer
tien jaar en «kerkelijk mondig.» 

Wanneer zijn naam, Thomas, 
wordt afgeroepen is dat allicht een 

referentie naar de apostel met die 
naam, bekend om zijn ongeloof, 
maar die men evengoed als ie
mand met een kritische geest kan 
omschrijven, een dwarsligger. 

Jan Van Bossuyt 

Tilman Röhrig, Hel verhaal van Thom. 
Oorspronkelijke titel: Thoms Bericht Ver
taald door Lidi Luursema. Uitgave: Leo
pold, Den Haag, 85 biz. 

Stijn Streuvels oorlogsnotities 
In een doos in het Lijsternest, nu 
Westvlaams provinciaals Lijster-
nestmuseum ontdekte de konser-
vator Luc Schepens van dit mu
seum een persklaar handschrift 
dat het vervolg bleek te zijn van 
Streuvels' oorlogsdagboek, dat 
zogezegd op september 1915 ein

digde. Streuvels nam zelfs notities 
die tot 11 november 1918 gaan 
maar die hij met uitwerkte. 
Het reeds gepubliceerde en het 
nog niet gepubliceerde oorlogs
dagboek werd thans in één bundel 
uitgegeven, voorzien van een inlei
ding en verklarende voetnoten 

i(Op reis door China n 
De Volksrepubliek China wordt 
momenteel «ontdekt» door het 
Westen. Het begon met de ping-
pong-strategie van ex-president 
Nixon, men kan niet zeggen waar 
het zal eindigen, indien er wel een 
einde zou aan komen. In afwach
ting is China bij steeds meer toe
risten in. Mao Tse Toeng, die zijn 
land voor het Westen afsloot, ver
oorzaakte in dit Westen een enor
me nieuwsgierigheid, die thans be
vredigd wordt. In Peking laten de 
toeristen zich trots op het Tien An 
Men-plein fotograferen of op de 
Chinese Muur, die journalist LIdo 

J. Buys het grote indrukwekkend
ste bouwwerk van China noemt. 
In zijn 157 bIz tellenden boek laat 
hij de lezer proeven van de Chine
se variaties, maar het is vooral een 
boek met praktische wenken voor 
de Westerling die straks China zal 
bezoeken. Het is dus verre van 
een droge gids maar een echt han
dig vade mecum. Het is tevens rijk 
geïllustreerd met foto's van de au
teur zelf. 

Uitgeverij J.M Gottiner, Haarlem. Paper-
boek. 22,50 gulden. 

door de h. Luc Schepens. 
Het gaat hier niet om een letter
kundig werk doch om een nuchter 
dagboek waarin twee karakter

trekken van Streuvels naar voor 
treden: zijn grote nieuwsgierigheid 
en zijn fjersoonlijke moed. Zo 
fietste hij in augustus 1914 naar 
Waremme. Op 3 oktober gaat hij 
naar Doornik, juist op het ogenblik, 
dat de stad herhaaldelijk van be
zetter veranderde! 
In 1917 werd Streuvels zelfs een 

dag gegijzeld wat niet belette dat 
sommige emigranten in Nederland 
hem van Duits-gezindheid be
schuldigden! 

In oorlogstijd door Stijn Streuvels. Het uit
gegeven en onuitgegeven oorlogsdagboek 
1914-1918. Uitgevers Orion Brugge — 
Gottmer Nijmegen. 699 bIz. 1.090 fr. 

«Belg zijn» 

Het literaire tijdschrift «Appel» 
richt "een wedstrijd in over het 
tema Belg zijn. De tweevoud ge
typte teksten moeten vóór 1 april 
(!) in het bezit zijn van het tijd
schrift. Vliegveldlaan 116 - 3815 
Brustem met antwoordzegel. 

Toevallig verstrijkt op dezelfde da
tum de inzendtermijn voor de vijf
de poëzieprijs van de stad St.-Trui-
den waar de «Appel»-redaktie de 
organizatie verzorgt. 

Het tema van de prijsvraag «Belg 
zijn» lijkt ons een lekker gegeven 
in het jaar waarin men zowel de 
Belgische 150 jaar als de anderhal
ve eeuw Vlaamse Beweging her
denkt. 

Reglement is verkrijgbaar bij «Af>-
pel». Houtstraat 15 - 3800 St.-Trui-
den. 
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Pink Floyd 

Met muziek 1980 in 
Sfeer en ambians waren troef 

de laatste week en hiervoor wer
den heel wat centjes over de 
toonbank gegooid. Veel uiterlijk 
gedoe, meestal overbodig en 
nutteloos tot je weer even tot je
zelf komt en afstand neemt van 
dit haastige gekkenwereldje. Al 
te makkelijk is het je te blijven 
vastklampen aan het zoeterige 
geurtje van dennenhout, roman
tisch kaarslicht en de kleurige 
pakjes die eenmaal open de zo
veelste teleurstelling waren. 
Maar van muziek krijg je nooit 
genoeg en een plaatje of een 
cassette kun je steeds weer op
nieuw beluisteren. 

De tachtiger jaren kun je b.v. bin-
nenschuren met de dubbelplaat 
van Pink Floyd mei zijn weldoende 
klanken «The wal!» (EMI.C.198-
63410-11) is het resultaat van zo
wat vijf jaar bezinning, muzikaal 
experiment en het samenbrengen 
van gevoel en vakkundigheid in 
nummers die stuk voor stuk de 
moeite waard zijn. Na de prachtige 
symfonische pop op «Ummagum-
ma» en «Atom heart mother» ging 
het op «Wish you were here» een 
voor het grote publiek meer toe
gankelijke weg op, en met deze 
«The wall» slaagden zij enn zonder 
al te veel muzikale toegevingen dé 

juiste kombinatie te vinden om het 
wijde publiek te vinden. Tekstueel 
IS het heel dikwijls vrij pessimis
tisch, cynisch, dan weer hoopvol 
en vol verwachting. En telkens 
weer gaat het om de muur die tus
sen de mensen wordt opgetrok
ken of waarachter sommigen zich 
meestal eenzaam verschuilen Een 
muur van geld, van angst van licht, 
van spots, waarachter ook onder 
meer Pink Floyd een eigen wereld
je opbouwde. Een aanrader. 

Angelo Branduardi 
Eveneens mee te pikken zijn de 
jonge Amerikaan Sfeve Forbert 
en de Italiaan Angelo Branduardi, 
die bij dit jaarbegin met de handen 
vol hoop komen aankloppen.Ste-
ve Forbert houdt het op deze 
tweede elpee «Jackrabbit slim» 
(op CBS-Nemperop Records) in 
de voetsporen van Dylan met 
floerse Adamo-stem zoals we 
hem kennen van «Alive on arnval», 
zijn eersteling. Deze tweede plaat 
pikt meer invloeden van de heden
daagse muzikale trends mee en 
sommige nummers kregen orkes
traties en arrangementen die we 
bij zijn muziek niet verwachten 
Op deze plaat het zeer sterke in
leidend nummer «Romeo's tune«, 
het hitnummer «Say goodbye to 
little Jo», en een geslaagde snuif 
vol romantiek in «I'm in love with 
you», terwijl de overige nummers 

galerij 
• op vrijdag 11 januari wordt 
om 21 u. in VECU, Moriaan
straat 10 te Antvyerpen, door de 
Nederlandse ambassadeur te 
Brussel de tentoonstelling ge
opend van de internationaal be
kende (o.a. als medestichter van 
COBRA) kunstschilder Karel 
Appel. Tot 6 februari. Dagelijks 
van 17 u. af. Zaterdag van 20 u. 
Zondag gesloten. 

• -Mijn vrije fotografie gaat 
niet in een welbepaalde richting. 
Ik fotografeer gewoon die din
gen die mij op een bepaald 
ogenblik boeien». Dit schreef 
Frank Phillipl, bekend fotograaf 

die tot 27 januari a.s. in 
Embryo tentoon stelt. Er is ook 
werk te zien van Lieve Bosteen 
(textlelskulpturen) en Annelies 
Burchardt (keramiek). 

Galerij Embryo, Justus Lipsius-
straat 20 te Leuven. 

• Tot 13 februari stelt Maur 
Etienne Vandoorslaer recente 
schilderijen tentoon in Grafiek 
50, Kapellestraat 35, 8788 Wak
ken. Vooropening op zondag 13 
januari, van 10 u. 30 tot 13 u. 30. 

Maandag tot vrijdag van 14 tot 
20 u., zondag van 10 tot 13 u., 
zaterdag gesloten. 

spijtig genoeg niet de kwaliteit van 
de vonge elpee halen In de platen
hoes steekt het overbodige singel
tje «the oil song», een tijd- en vinyl-
verspilling die Steve beter had 
aangewend om met zijn volgende 
dé doorbraak waar te maken. Wie 
houdt van renaissance-geinspi-
reerde muziek en uitbundige folk-
orkestratie kan best terecht bij de 
Italiaan Angelo Branduardi, die na 
een eerste score met zijn «High-
down fair» in drie talen de Europe
se alternatieve markt veroverde. 
Een buiten-klasse muzikant die zijn 
verbeelding tn klank en taal weet 
om te zetten en zowel met elektri
sche gitaar, viool als synthesiser 
naar voren weet te brengen Na 
eerst een geslaagd koncert in het 
kleine teater 140 januari '79 was hij 
vorige maand terug en vulde het 
Paleis voor Schone Kunsten tot 
de nok. Zijn klassieke opleiding 
weet hij met de hedendaagse pop-
ingredienten op vlekkeloze wijze 
te verzoenen, en zowel op de 
planken als op de opnamen «Fa-
bles and fantasies» (Ariola-Musiza 
200-906-320) en het in Italiaanse 
gebrachte «Cogli la prima mela» 
(400-906-352) wordt er knap werk 
geleverd waarvoor je de tijd moet 
maken naar te luisteren Muziek 
om je vingers van af te likken 

Johan in de 
«Rue des Bouchers» 

Het feeërieke Klein Eiland vlakbij 
de Grote Markt te Brussel is onge
twijfeld dé spil van het uitgangsle-
ven van de grootstad, en om in het 
teken van het stuiptrekkende 
«1.000 jaar Brussel» zijn laatste 
steentje bij te dragen mag dit sin
geltje er ongetwijfeld bij Johan 
Verminnen kent als Wemmelaar 
het sappige dialekt vnj goed en 
met de opnamen van Brusselse 
Liekes voor Omroep Brabant tij
dens de zomermaanden heeft hij 
de smaak te pakken gekregen 
Een plezante en geslaagde mee
zinger die ook aan Johans loop
baan hopelijk een duwtje geeft 
Op het ommekantje het volkslied
je «Petits oiseaux» dat tien jaar te
rug IS heropgerakeld door de man
nen van de groep «'t Goe Leven» 
die toen een repertoire hadden sa
mengesteld uit bijna vergeten 
streekliedjes Hen was echter een 
kort bestaan beschoren Fijn dat 
Johan met dit liedje inpikte 

Sergius 

inters. 

politieke 

prentenmaker 

De VTB houdt niet op te ijveren voor goede Vlaamse humor 
met de tekenpen. Zopas nog werden de prijzen van de twee
jaarlijkse kartoenwedstri jd uitgereikt en verscheen een bro
chure over Eugeen Winters, de gekende polit ieke kartoenist 
van «Gazet van Antwerpen». 

Winters is onlangs zeventig geworden en dat was voor Ka-
rel De Decker een geschikte gelegenheid om deze verdien
stelijke kartoenist en auteur voor te stellen. 
Eugeen Winters werd op 7 augustus 1907 te Venio in Hol
lands Limburg geboren en kwam na een omzwerving langs 
Brussel in 1927 op de redaktie van «de Gazet» terecht waar 
hij een tekening kwam brengen over het overlijden van ge
neraal Foch, daarna ging hij ook «de Hansjes», de kleine 
boekjes van Abraham Hans die toen 60 centiem kostten, i l 
lustreren. Maar omdat hij ook anti-naziprenten had gemaakt 
moest Winters in 1940 op de vlucht, hij trok met familie en al 
naar Frankrijk waar hij tekende in ruil voor eten en drinken. 
Maar ook daar vonden de Duitsers hem en dies vluchtten de 
Wintersen via Spanje naar Jamaica. Deze Odyssee liep ech
ter langs Canada naar de Nederlandse Antil len waar hij tot 
perschef gebombardeerd werd. In 1946 was Winters terug 
op de redaktie te Antwerpen. 

Maar Eugeen Winters hanteerde^.pok de schrijfpen, het 
meest markante is wel «De N a c ^ ^ b ü Heideland uitgege
ven, dat het teven van een p r i e ^ ^ ^ m j ^ e r beschri j f t Van 
hem verscheen ook toneelwerk d a t ' ^ ^ j H ^ | H « ^ van KNS, 
KNO en het Reizend Volksteater haaH^. '^^ ,X.7~ ^'' 
Maar Eugeen Winters is het best gekend als 'a^^Mf^^ 
wat ouderwetse maar daarom niet ^|^ i^er scherpelp: 
waarin hij de politieke toestand /af^^^a^Uieedtl^Eei' 
maar prettig boekje! ^ ' ^ 

N^INTER/" 

-Eugeen Winters, de politieke prentenmaker•. 16 biz, door Karel De Decker 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn te koop m al de 
VTB-boektiandels tegen 30 fr. per exemplaar, 32 fr., ats over de post moet wor
den toegezonden Men kan daar ook inschri jven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 300 fr., verzendingskosten 
inbegrepen Zo'n abonnement kan op teder ogenblik ingaan. 
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In 1979 

ging voet zelden van de rem 
1979 w a s v o o r de s p o r t geen b iezon-
der v ruch tbaa r jaar. Ve rwonde r l i j k is 
d i t n i e t Het is t rad i t ie dat in een pre-
o l y m p i s c h jaar de voe t op de rem 
w o r d t gehouden , tnzonder in de ind i 
v iduee l beoe fende spo r t t akken . Tra
d i t ie is ook dat in de twaa l f maanden 
d ie O l y m p i s c h e Spe len voo ra fgaan 
de po l i t iek z ich nog nadrukke l i j ke r 
dan anders met de spo r t gaat be
moeien. Een be t reu renswaard ige 
maar onve rm i jde l i j ke evo lu t ie . 

In internationaal perspektief werden in 
1979 twee absolute pieken bereikt. Op de 
sintelbanen overtrof de jonge Brit Sebasti
an Coe alles en iedereen Deze zowel 
geestelijk als lichamelijk hoogbegaafde at
leet veegde alle wereldrekords op halflan
ge afstand weg. De 800 meter, de 
1.500 meter, de mijl: hij duldde nergens te
genstand. Daaruit konkluderen dat Coe in 
Moskou het Olympisch metaal zal opsta
pelen lijkt ons evenwel voorbarig Zoals 
gezegd presteerden veel atleten met één 
voet op de rem. Weinigen waren bereid de 
bodem van hun mogelijkheden bloot te 
leggen Coe zal in Rusland met enkel zijn 
landgenoot Ovett op zijn weg vinden atle
ten wiens naam hij nu nog niet kent zijn 
zich zorgvuldig op het vierjaarlijkse top
sportevenement aan het voorbereiden 
Naast Sebastian Coe schitterde m het 
voorbije jaar inzonder de ster van tennis
speler Bjorn Borg. De zwijgzame Zweed 
won voor de vierde maal in successie 
Wimbledon Een nooit eerder verwezen
lijkte krachttoer. Borg, die in twaalf maan
den tijd enkel op de courts circa vijftien 
miljoen zou verdiend hebben, slaagde er 
weliswaar nog niet in de «grand slem» Cin 
één seizoen de vier grote internationale 
tornooien winnen) op zijn naam te schrij
ven, maar het staat toch buiten twijfel dat 
in de geschiedenis van de tennissport 
nooit iemand zolang zo sterk speelde. 

Nationaal vielen er voor de Belgische 
sportliefhebbers voldoende waardevolle 
prestaties te noteren Zij het in voor ons 
land eerder ongewone disciplines Onze 
sportman van het jaar is Robert Van de 
Walle Deze judoka, terecht beloond met 
de nationale trofee voor sportverdienste, 
behaalde tweemaal zilver tijdens de Euro
pese kampioenschappen en op de wereld
kampioenschappen was hij eveneens 
goed voor een zilveren plak. Zijn prestatie 

kan moeilijk overschat worden. Van de 
Walle, één in Wallonië verblijvende Oos-
tendenaar, bedrijft een in ons land weinig 
populaire sport Hij ondervindt normaliter 
weinig waardering voor zijn inspanningen. 
Financieel voordeel zal er voor hem wel 
nooit aan vastzitten. Zelfs niet indien hij op 
de Olympische Spelen de bevestiging 
moest brengen van de in de voorbije 
maanden behaalde suksessen. 
In de atletieksport klommen de gebroe
ders Desruelles op het internationale podi
um ZIJ brachten de nationale rekords pols-
stokspnngen en verspnngen op Europees 
niveau Wij herinneren ons met dat België 
in de veldnummers eerder ooit van enige 
tel IS geweest Daarin is nu verandering 
gekomen Er mag bovendien aangenomen 
worden dat noch Ronald, noch Patrick hun 
piek al hebben bereikt 
In de individuele sporten behaalden Ray
mond Ceulemans en Ludo Dialis (biljart), 
Harry Everts (motorcross) en J.-P. Burny 
(kano) andermaal internationale titels. In de 
wielrennerij daarentegen viel er voor de 
verwende Belgische supporter minder 
vreugde te beleven Roger De Vlaeminck 
bevestigde, Daniël Willems ontwikkelde 
zich tot een grote belofte en Patrick Sercu 
onttroonde Peter Post als zesdaagseko
ning, maar deze voldoeningen wogen in 
hun geheel met op tegen de som ontgoo
chelingen De wielerliefhebber zal in de ko
mende jaren noodgedwongen moeten le
ren leven zonder Eddy Merckx. 
De sportvrouw van het jaar is naar ons ge
voel de Leuvense Anny Lambrechts. Al ja
ren schittert zij in de rolschaatskompeti-
ties. In de voorbije zomer won zij weer en
kele Europese- en wereldtitels Zij verdient 
voor haar volgehouden inspanningen de 
ruimste erkenning 

1979 zal in onze herinnering evenwel 
voortleven als het jaar van. SK Bevaren. 
Het jaar waarin klubleiders en spelers van 
een regionale klub — want Beveren is 
zelfs geen provincieklub... — de geprofes-
sionalizeerde voetbalverenigingen uit de 
groot- en provinciesteden in de vaderland
se kompetitie op afstand voetbalden 
Jarenlang gezond beleid, zowel mentaal 
als financieel, mondde uit in een voor het 
voetbal onverhoopte maar weldoende 
triomf Het kon dus nog Geld waarborgde 
met alles Het was hoognodig dat het nog 
eens bewezen werd Want het was circa 
twintig jaar geleden dat nog een andere 
klub een soortgelijk huzarenstuk had ver
wezenlijkt: toen het Lierse van Lucien Olie-

J^: 

slagers de hegemonie van het duo Ander-
lecht-Standard doorbrak! 
Beveren 1979 krijgt mogelijk een (half) 
verlengstuk in Lokeren 1980, maar zoals 
we reeds eerder betoogden gaan vergelij
kingen tussen beide klubs slechts gedeel
telijk op. 
1979 was ook het jaar van het herstel van 
de nationale ploeg. De kwalifikatie voor de 
eindbeurt van het Europees landenkampi-
oenschap wekt hoge verwachtingen voor 
de toekomst Wij behouden evenwel onze 
twijfels, al was het maar omdat de blijkbaar 
onstuitbare voortgang van de internationa-
lizering van ons voetbal — welke klub 
heeft nu ook geen buitenlanders in de re-
servenploeg lopen? — zware hypoteken 
op de ontwikkeling van het Belgische voet
baltalent legt. Deze evolutie valt ook in an
dere ploegsporten waar te nemen. Ons 
basket drijft op Amerikanen, de handbal-
kampioen stond en... viel met de komst en 
het vertrek van een Pool. 

Zoals we in onze korte inleiding stelden 
kan de sport niet meer worden losgedacht 
van de politiek Geen domein van menselij
ke aktiviteit blijft gespaard van de ingreep 
van machtsbeluste politici. In 1978 groei
den de spanningen rond de toepassing 
van het dekreet van de niet-betaalde 
sportbeoefenaar (of voor wie daarvoor 
mocht doorgaan.) en rond het in praktijk 
brengen van het dekreet dat de splitsing 
van de sportbonden in autonome taalvleu-
gels ordonneerde. In 1979 bereikte de kri-
sis een hoogtepunt en... een voorlopig 
eindpunt. Hector Vermeersch, Antwerpse, 
B Lier en de basketbalbond vochten hun 
geschil uit voor de burgerlijke rechtbank. 
Het eindigde met een vormelijk vergelijk 
en een feitelijke nederlaag voor de wetge
ver. 
Met de splitsing van de sportbonden ver
ging het de wetgever weinig beter. Uiter
aard plooiden de van de staatssubsidie af
hankelijke kleinere sportbonden vrijwel 
ogenblikkelijk. Maar de grotere, machtige 
bonden (voetbal, wielrennen, basket) ga
ven geen kik. Zij doen voort alsof er mets 
aan de hand is Om maar met te spreken 
van het BOIC Het Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Komitee, in het verleden voor 
het grootste deel afhankelijk van staats
steun, weigerde elke vorm van splitsing in 
overweging te nemen. Het komitee, dat 
zich hautain en zelfzeker boven elke vorm 
van inmenging of beïnvloeding wenst te 
stellen, ging onder impuls van sekretaris-
generaal Adrien Vanden Eede op zoek 

naar geld of... sponsors. Het vond deze vrij
wel moeiteloos Het BOIC is momenteel fi
nancieel welvarender en... onafhankelijker 
dan ooit. Het tegenovergestelde dus van 
wat de wetgever in feite beoogde... In dit 
verband klinkt de verklaring van de ver
noemde sekretaris-generaal omtrent een 
eventuele bocyot van de Olympische Spe
len naar aanleiding van de Russische inter
ventie in Afghanistan dubbel hard door: 
«Het deelnemen aan da Olympische Spe
len is noch het probleem van de staat, 
noch van om het even welke regering 
maar wal van de nationale Olympische ko-
mi tees.» 
De «sportieve» perikelen omtrent de Rus
sische interventie zijn anders kenschet
send voor het schijnheilig en ongeloof
waardig klimaat waarin momenteel de top
sport wordt bedreven. Direkt nadat Carter 
met de gedachte van een boycot had ge
speeld kwam reaktie van diverse «betrok
kenen». Het Amerikaans Olympisch Komi
tee geraakte alvast in paniek omdat de ei
gen president de zomerspelen van 1984 
— die worden in Los Angeles gehouden 
— alvast gehypotekeerd had. Als de Ame
rikanen niet naar Rusland gaan zullen de 
Russen wel met naar Amerika komen... 
BUI Rodgers, een Amerikaans maratonspe-
cialist, zegde een eventuele boycot naast 
zich neer te zullen leggen. Hij wil absoluut 
gaan. En wat te denken over de verklaring 
van Jimmy Carnes, de atletiekcoach van 
de Amerikaanse Olympische ploeg: «Bij 
elke grote internationale wedstrijd is ar 
sprake van politieke beïnvloeding. Deson
danks wil ik graag tegen de Sovjetunie of 
welk land dan ook uitkomen omdat ik da 
wereld wil laten weten dat ons systeem 
het beste is. Dat kunnen we heel wat beter 
op het sportveld doen dan op het slag
veld.» Klinkt het niet onthutsend en onbe
schaamd? Inderdaad verkiezen ook wij 
nog altijd strijd op een sportveld boven 
strijd op een slagveld. Blijft enkel de vraag 
of in de sportarena moet bewezen worden 
of het ene systeem beter is of het andere. 
«Sport» IS het beste, vriend Carnes. Maar 
met «sport» hebben de Olympische Spe
len blijkbaar niets meer te maken. En het is 
bedroevend dat sportmensen zelf daar al 
geen aanstoot meer aan nemen. 

Wi j willen onze beschouwing rond 1979 
echter graag positief afronden. Daarom 
een laatste eresaluut aan twee sportmen
sen die er in het voorbije jaar mee kap
ten. Jacky Ickx en Walter Godefroot. 
Ickx was vooral In de eerste helft van de 
jaren zeventig een autopiloot met inter
nationaal prestige. Hij won verschillende 
Grote Prijzen en overleefde het helse 
motorengeronk. Hij was de beste piloot 
die België ooit voortbracht en een moge
lijke opvolger is nog niet in z icht 
Walter Godefroot ten slotte was onge
twijfeld de «schoonste» coureur — en 
wij doelen nu op zijn menselijke eigen
schappen — van de wonderbare lichting 
1964 die ook Eddy Merckx, Herman Van 
Springe! en Willy Planckaert op het wie-
Iertoneel voerde. Godefroot was een gro
te. Sportief enigszins overschaduwd 
door kannibaal Merckx. Alhoewel zijn 
erelijst meerdere grote internationale 
overwinningen bevat. Menselijk en ver
standelijk troonde hij evenwel jarenlang 
boven alles en iedereen In de wielerpelo-
tons. 

Anny Lambrechts, 
onze sportvrouw van het jaar Sebastian Coe 

Robert Van de Walle, 
sportman van het jaar 

Carine Verbauwen, 
sportvrouw van het jaar 
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studiedag 12 januari te Brussel 

Gemeentelijke verhaalbelasting 
of urbanisatiebelasting? 
De gemeentelijke verhaalbelastin-
gen vormen dikwijls het voorwerp 
van geanimeerde gesprekken zo
wel op het gemeentelijk als op het 
parlementair vlak. Thans is er spra
ke van de invoering van een nieuw 
soort belasting, met name de urba-
nizatiebelasting. 

Op vraag naar bijkomende infor
matie van tal van haar leden orga-
nizeert de Vereniging van Vlaam
se Mandatarissen op zaterdag 12 
januari 1980 in de Europa-zaal 
van het Kongresgebouw (van 10 
uur tot 13 uur), een studiedag over 
«De gemeentelijke verhaalbelas
ting - versus urbanlzatlebelas-
ting». 

Hieraan werken als inleiders 
mede: Mevrouw Katrien Col-
paerts, adjunkt-advizeur bij de 
Vereniging van Belgische Steden 
en Gemeenten en de heer Jean-
Paul Wullaert, stadsontvanger van 
Wervik. 

Het daarnavolgende debat wordt 
ingeleid door de heer Daan Ver-
vaet, VU-gemeenteraadslid te 
Sint-Pieters-Leeuw. 

Alle belangstellenden zijn van har
te welkom Een dokumentatiemap 

zal ter plaatse ter beschikking 
gesteld worden. 
Terloops wijzen we er nog op dat 

in dezelfde zaal 's namiddags de 
(maandelijkse) partijraad door
gaat. 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 
Algemene 
rangschikking 

Aalst 1261 
Oostende-Veurne-Diksmulde ... 

788 
Roeselare-Tlelt 658 
leper 605 
Kortrijk 592 
Halle-Vilvoorde .'^ 556 

7. Leuven .449 
8. Antwerpen 440 
9. Turnhout 343 

10. Gent-Eekio 281 
11. Brugge 229 
12. Mechelen 200 
13. Dendermonde 172 
14. Tongeren-Maaseik 147 
15. Hasselt 130 
16. Slnt-Nlklaas 106 
17. Brussel 101 
18. Oudenaarde 70 

Rangschikking 
Winterronde 

1 Roeselare-Tlolt 302 
2Aalst 180 
Sleper 158 
4 Kortrijk 123 
5 Oostende-Veurne-DIksmuide 122 
6 Halle-Vilvoorde 121 
7 Turnhout 114 
8 Sint-NIklaas 93 
9Gent-Eeklo 92 

10 Dendermonde 63 
11 Leuven 60 
12 Antwerpen 59 
13 Tongeren-Maaseik 37 
14 Brugge 33 
15Brussel 23 

Oudenaarde 23 
17 Mechelen 19 
18 Hasselt 9 

Dag van het ekonomisch federalisme 
Alle VU-leden en sympatizanten 
geboeid door de aktuele tema's in 
verband met het ekonomisch fe
deralisme houden 10 februari vrij 
om in een open dialoog het 
Vlaams-Nationaal standpunt terza
ke mede te helpen omschrijven. 

Vragen zoals: «Hoe ver dient gefe-
deralizeerd» of «waarbij zijn 
Vlaamse welvaart en welzijn het 
meest gebaat: federalisme, konfe-
deralisme of separatisme» verdie
nen een zo duidelijk mogelijke 
Vlaamse volksnationale benade
ring. 

Voorzitter Anciaux, volksverte
genwoordiger Hugo Schiltz, pro
fessor Maton, woordvoerders van 
patronaat, werknemersorganiza-
ties en ekonomische wereld verle

nen hun medewerking, Frans Kuy-
pers, partijbestuurslid, zit de ver-
gadenng voor. Een gedetailleerd 
programma volgt 

Deze uitermate belangnjke dis-
kussiedag vindt plaats in de prach
tige feestzaal van het stadhuis te 
Aalst (voor- en namiddagzitting); 
de deelnemers ontvangen een do
kumentatiemap 

Gezien de beperkte plaatsruimte 
verzoeken wij alle geïnteresseer
den nu reeds hun deelneming 
door te seinen (briefje of telefoon) 
aan Lutgart De Beul, hoofd studie
dienst, Barrikadenplein, 1000 Brus
sel (02/219.49.30) 

De organizatie is in handen van 
het Vlaams Nationaal Studiecen
trum met medewerking van VU-
Aalst. 

Wij beginnen 1980 met een «top-50» die nog steeds — en met ruime 
voorsprong! — door Jan Caudron wordt aangetrokken. Hij wordt ge
volgd door Erik Vandewalle die de kaap van de vijfhonderd punten 
ruim overschreden heeft, achternagezeten door Anny Lenaerts die 
naar die kaap oprukt Opvallend in deze «top» is de aanwezigheid van 
vijftien VU(VUJO)-afdelingen. Proficiat om dit ploegwerk! 

Maar dank ook aan alle wervers, of dat nu kamerleden of kaderleden 
zijn. Deze week ook twee interarrondissementele standen. Een alge
mene rangschikking met Aalst aan de leiding en één winterronde die 
door Roeselare-Tielt aangetrokken word t 
Beste wensen, wervers, en veel moed! 

De eerste TOP 50 

van '80 

1. Jan Caudron (Aalst) 984 
2. Enk Vandewalle (Izegem) 
3. Anny Lenaerts (Wilnjk) 
4. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
5. Guido Callaert (Opwijk) 
6. Jozef AHaert (Kortnjk) 

564 
462 
357 
300 
264 

William Vandecauter (Hofstade-Aalst) 264 
8. Achiel Goderis (Oostduinkerke) 264 
9. Wiliy' Serpieters (Oostende) . 252 

10. Jan De Roover (Antwerpen) 240 
11. Veerie Thijssens (Ekeren) 228 
12. Rosa Lernout-Martens (Geluwe) 216 
13. vu-Hoboken 192 
14. Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe) 174 
15. Paul Cresens (Schaffen) 168 

Wilfried Vandaele (Den Haan) . . . . 1 6 8 
17. VU-Noorderkempen 144 
18. Martin Covent (Melle) 138 
19. Koen Van Meenen (Heusden O.VL) 132 

M L Van Hecke-Thibaut (Berg) 132 
21. Staf Dnesen (Herenthout) 120 

J Balduck (Beveren-Waregem) 120 
Marcel Sergooris (St -Ulriks-Kapelle) 120 
VU-Hoeilaart 120 
Mare De Vriese (Assebroek) 120 

26. VU-Bree 
VU-Veurne 
VU-Hekelgem 
VU-Borsbeek 
VU-Wommelgem 

31. VU-Londerzeel 
32. Frans Baert (Gent) . . 
33. Eddie Favoreel (Schaarbeek) 
34. Wed Sevenns-Balck (Zwijndrecht) 
35. Rik Haelterman (Denderwindeke) 

Willem Nollet (Hove) 

108 
108 
108 

. 1 0 8 
108 
102 
96 
90 
84 
72 
72 

Jacques De Graeve (Ertvelde) 72 
Jozef Labaere (Kortrijk) . 7 2 
Emiel Vanlangendonck (St.-Katelijne-Waver) 72 
vu-Geel 72 

41. J. Verlinden (BoechouÜ 66 
VU-Damme 66 
Willy De Saeger (Alsemberg) 66 

44. Maurits Grielen (Kessel) 60 
45. Jaak De Muynck (St-Laureins) 51 
46. VU-Merksem 48 

vu-Boom 48 
J Vancoppenolle (St-Truiden) 48 
VU-VUJO-Kraainem . . . 48 
Mark Vermijlen (Haacht) . .. 48 
A Heyse (Stekene) 48 
VU-Kruibeke 48 
Peter Bax (Lommei) 48 
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Nutsvoorzieningen in Mechelen-
Noord uitgebreid gesproken 

ANTWERPEN 

Tijdens de vergadering van de Volks-
unie-Wijl(raad Mechelen-Noord leid
de kamerlid Joos Somers een be
spreking in over de nutsvoorzienin
gen In het noordelijk deel van Me-
chelen, Walem en Kauwendaal St-
Kat.-Waver. Deze maandelijkse 
samenkomsten worden meer en 
meer door de plaatselijke bevolking 
beschouwd als een spreekbuis om 
haar verzuchtmgen en betrachtingen 
te laten kennen In «Nieuw Mechelen 
wordt de inspraak van de wijken 
praktisch niet georganizeerd en is de 
vervreemding tussen de stedelijke 
gezagdragers en de burgers verbijs
terd groot bij gebrek aan passende 
kontakten. De VU-Wijkwerking vol
doet dan ook aan een behoefte, waar
van de plaatselijke bevolking zonder 
onderscheid van ideologische of filo
sofische overtuiging gebruik maakt 

Kamerlid Somers drukte in zijn toe
spraak ondermeer de mening uit dat 
de verw/aarlozing van tal van straten in 
dit dichtbevolkt woongebied ergerlijke 
vormen begint aan te nemen Langs de 
Antwerpsesteenv\/eg tussen de Eike
straat en Overhelde kan men bijvoor
beeld nog moeilijk een onderscheid 
vaststellen tussen het fietspad en het 
voetpad De parkeermogelijkheid is er 
herleid tot nul, tenwijl de verkeersveilig
heid duidelijk in het gedrang komt 
Speciale voorzieningen dienen dan 
ook uitgew/erkt Anderzijds ontbreken 
in belangrijke verbindingswegen zoals 
de Eikestraat en de Galgestraat geheel 
of gedeeltelijk de noodzakelijke voet
paden Kamerlid Somers hennnerde 
aan de formele beloften van stedelijke 
gezagdragers om de situatie aan de 
hoek Eikestraat/Antwerpsesteenweg 
te verbeteren Tot zijn spijt moest So
mers vaststellen dat van deze schrifte
lijke belofte niets in huis gekomen is 
\A/el kon hij zich verheugen over het 
feit dat de verwaarloosde bestrating 
en aanplantingen van de woonwijk 
Oud-Oefenplein sinds de aktie van de 
VU-Mechelen-Noord om de situatie al
daar te verbeteren gunstige gevolgen 
heeft gekregen 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers vestigde ook de aandacht op de 
Oscar Van Kesbeeckstraat de ge
vaarlijke uitritten aan de grote ver
koopcentra brachten er immers een 
moeilijk op te lossen verkeerspro
bleem 

O.A.B.: een schandaal? 

Het blijvend ontbreken van nutsvoor
zieningen op het einde van de Oude 
Antwerpse Baan nchting Walem toe 
benadert wat men zou kunnen noe
men een schandaal Er is vooreerst 
een zeer gebrekkige straatverlichting 
Wie er waterleiding wil gebruiken, 
moet er eerst voor zorgen dat het 
«roestwater» uit de leiding gelopen is 
Sommige woningen hebben geen aan
sluiting op kat)el-TV en aardgas Er is 
geen brandkraan voorzien Het mees
te last hebben de bewoners er echter 
van de slechte afwatenng van de 
grachten, die er de nolenng vervangen 
Afvoerbuizen in de woningen geraken 
er verstopt omdat de grachten er niet 
geruimd worden Teoretisch mag men 
trouwens niets afwateren in deze 
grachten En de aanleg van een nole
nng hangt er samen met de bouw van 
een «zuiveringsstation», zodat de la
mentabele toestand er nog wel enkele 
jaren kan blijven duren Het minste dat 
Stad Mechelen er zou moeten doen is 
te zorgen voor het onderhoud van de 
grachten, meent de plaatselijke bevol
king' 

Gemeenschapsvoorz ieningen 

Een uitvoenge bespreking werd geleid 
door Karel Salen, voorzitter van de VU 
Mechelen-Noord Men vroeg zich on
dermeer af wanneer het stedelijk do
mein Tivoli voor het publiek zou open
gesteld w o r d e n ' Algemeen was men 
wel van oordeel dat dit slechts zin zou 
hebben, wanneer er zou gezorgd wor
den voor «parkopzichters», die een 
flink oog in het zeil zouden houden om 
vernieling te voorkomen Ook de ver
binding tussen de wijk Kauwendaal en 
de Kerkhoflei kwam ter sprake min
stens een brug voor voetgangers en 
fietsers over de Vrouwvliet zou heel 
wat kunnen oplossen schoolgaande 
kinderen zouden bv een gevaarlijk ge

deelte van de Liersesteenweg kunnen 
vermijden Wat de sport- en speelruim
ten rond het buurthuis Holmlei betreft-
,diende men vast te stellen dat gedane 
beloften door het stadsbestuur bij 
monde van de burgemeester ter gele
genheid van een vienng aldaar op een 
onbevredigende wijze werden nage
komen Het storten van grond voor het 
Buurthuis dient in het voorjaar gevolgd 
te worden door een passende aan
planting en de aanleg van de gewenste 
sport- en speelterreinen, terwijl een de
gelijke verbindingsweg naar de Elektn-
citeitsstraat toe zich opdringt 

Belast inggelden 
nuttig gebruiken! 

Verder vraagt men zich af wat er nu 
eindelijk zal gebeuren met de Kazerne 
Baron Michel, het militair domein aan 
het fort van Walem en de door de stad 
Mechelen aangekochte, vroegere 
•manege» Arena te Walem Hierbij 
werd herinnerd aan het voorstel van 
het OCMW-raadslid Koen Van Nieu-
wenhove (VU) die voorstelde de aan
koop van 2 miljoen van «Arena te ge
bruiken om de bevolking van Walem 
toe te laten in het hart van deze deel
gemeente sport te beoefenen Het ter
rein IS bovendien dicht bij de school 
gelegen zodat de aankoop optimaal 
zou kunnen renderen, terwijl men nu 
het geheel laat verkrotten Het verval 
van de militaire gebouwen gaat onder
tussen ook verder en de Baron Michel-
kazerne wordt stilaan een «kanker-
plek» op de Liersesteenweg 
Ook kwam de «Elfdwaashedentocht» 
onder leiding van gemeenteraadslid 
Kns Van Esbroek ter sprake Sedert 
1977 staat de stedelijke kinderknbbe 
Zwaluwstraat leeg, ongebruikt De VU-
wijkraad van Mechelen-Noord henn-
nert zich echter dat een tweede kin
derknbbe (70 miljoen frank investe-
nng) in de Dennestraat werd geopend 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
einde 1976, al wist men toen reeds dat 
de kinderkribben «onderbezet» zou
den blijven en er zelfs te weinig kandi
daten zouden zijn om een kinderknbbe 
in werking te houden Men kloeg dan 
ook de planning aan die door het Me-
chels stadsbestuur wordt gevolgd en 
men vraagt zich af of de gemeen
schapsgelden in de stad Mechelen wel 
efficient worden gebruikt, als zulke 
prestigeprojekten zonder veel toe
komst ongestraft kunnen tot stand ko
men, terwijl de noodzakelijke nuts
voorzieningen in de wijken met gereali-
zeerd worden Nu het «kinderkribbe»-
gebouw in de Zwaluwstraat onge
bruikt wacht op zogezegd «dnngende 
onderhoudswerken», stelt men zich 
vragen over het toekomstig nut en ge
bruik ervan Er zijn immers nu reeds te 
weinig kandidaten voor de kinderknb-

Rouw te Wilrijk 
Te Wilrijk overleed de h. Armand De 
Beul, vader van ons kamerlid André 
De Beul De overledene was in 1912 
geboren en werd dinsdag II. ten grave 
gedragen. 
Wi| bieden aan de familie onze blij
ken van diep medeleven in de rouw. 

Vlaamse Kust 
Klem huisje of benedenverdie
ping gezocht voor gepensio
neerd echtpaar, lid V U Voorkeur 
kuststreek tussen De Haan en 
Knokke (met Zeebrugge) tegen 
matige prijs 
Aanbiedingen senator Oswald 
van Ooteghem, Oud-strijdersstr 
29, 9219 Gentbrugge, tel 0 9 1 / 
307287 (N )62) 

Juffrouw, 21 jaar, diploma sekre-
tariaat, talen, zoekt betrekking te 
Brussel of Aalst Schrijven bureel 
blad nr N 162 

G e v r a a g d voor meuw Vlaams 
cafe -I- lokaal uitbaters (man + 
vrouw) centrum Brussel, inwo
ning Tel 02-4255622 (na 1 8 u ) 
— Boekhouder met veel jaren 
ervaring, zoekt deeltijdse betrek
king in boekhoudingskantoor, in 

be in de Dennestraat Een verfijnd on
derzoek naar de echte noden van de 
bevolking is dan ook geboden indien 
men een stad als Mechelen goed wil 
besturen Men moet daarbij uitgaan 
van gefundeerde planning in plaats 
van teoretische, ideologische dogma's 

Aangaande de afwerking van de ver
lengde afnt van de El O, die de Ant
werpsesteenweg snijdt wil de Volks
unie-raad Mechelen-Noord nauwlet
tend toezien dat de veiligheid er opti
maal verzekerd wordt en de geluids
hinder voor de woonwijk Otterbeek 
tot een minimum herleid wordt Kamer
lid Somers zal de uitvoenng van zijn 
voorstel om daar een geluidswerende 
berm op te richten op verzoek van de 
plaatselijke bevolking van nabij blijven 
volgen 

JANUARI 

11 TONGERLO-WESTERLO St-Maartensfonds Diavoorstelling 
«Het Oostfront beeld» de V A 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 Orgamzatie 
Vlaamse Kulturele Vrouwenknng (aangesloten PVV) 

19 EDEGEM: VOSKA-bal (tennis en voetbal) om 20 u 30 in zaal 
«Centrum», Strijdersstraat Inkom 100 fr 

25 GROOT-HEIST: 13e Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in zaal 
-Eden» met de «Casteloo's» Vedette Joe Harris Om 21 uur 
Inkom 80 fr 

26 BORGERHOUT: VUJO gaat naar het teateri Voor kaarten VU-
sekretanaat Statielei 8 

Herbouwing van Dijlebruggen te Mechelen 
De Mechelse bevolking wordt reeds 

jaren gekonfronteerd met verkeers
moeilijkheden en -opstoppingen van 
zodra de waterstand van het aflei-
dingskanaal van de Dijle extra hoog is 

De Katelijnebrug, de Liersepoortbrug 
en de Nekkerspoelbrug worden dan 
voor het verkeer afgesloten om onder
meer toe te laten zandzakjes te leggen 
Aldus wordt verhinderd dat bij hoge 
waterstand het Dijlewater langs de 
bruggen in de stad loopt 

Deze situatie hindert uiteraard de ver
keersstroom uit en naar Mechelen toe 
De aanpak van het probleem kan be
zwaarlijk efficient genoemd worden 
Na de recente instorting van de Roos-
tenbergbrug over de Dijle aan de 
Zandpoortvest stelt men zich ook vra
gen wat de veiligheid van de bruggen 
over het afleidingskanaal betreft 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers heeft reeds verscheidene malen 
deze kwestie via parlementaire weg 
ter sprake gebracht Vooral de her-

VUJO-Borgerhout : 
aktief begin! 
Na onze amnestie-wandeling door
heen de winkelstraten, doen wij hier de 
beste wensen aan alle VU-leden voor 
een heilvol gelukkig nieuwjaar 

Eveneens delen wij mede dat we op 
zaterdag 26 januan met onze VLUCJ-
kern naar het teater gaan Hierop nodi
gen WIJ alle belangstellenden uit om 
met ons mee te gaan Deze toneel
voorstelling word verzorgd door Stu
dio Imago Op het programma staat 
een thnller van Jack Popplewell «Klok
slag negen uur» 

Deze avond gaat door in zaal Centrum, 
Hallershofstraat 14, Deurne (zijstraat 
van de Turnhoutsebaan) 
Kaarten zijn te verknjgen tot uiterlijk 
zaterdag 19 januari En dit op het VÜ-
sekretanaat Statielei 8, Borgerhout 
dinsdag, donderdag en zaterdag van 
10 tot 15 u Tel 353658 Wij verwach
ten een tainjke opkomst 

midden-West-Vlaanderen Inlich
tingen via Enk Vandewalle, ge
meenteraadslid, H Dunantstraat 
11,8700 Izegem, tel 051 -30 26 70 

— Wie helpt een jongeman, di
ploma A4 tuinbouw, 20 jaar, aan 
werk te Izegem of omgeving ' In
lichtingen Geert Bourgeois, 
Burg Vandenbogaerdelaan 47, 
Izegem, tel 051-305287 

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

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

TE KOOP 
woonhuis; met tuin. hal, salon, li
ving, keuken, kelder, bergplaats, 
2 slaapkamers zolder Adres 
Moorseelsestraat 11, Menen Tel 
056/512444, na 18 u CN 160) 

bouw van de Nekkerspoelbrug blijkt 
moeilijkheden op te leveren daar ook 
de NMBS met de drukke spoorlijn Ant-
werpen-Mechelen-Brussel bij de her
bouwing zal betrokken worden Te
vens IS de Nekkerspoelbrug een be
langrijke invalsbrug voor het stadscen
trum 

Daar deze kwestie blijft aanslepen 
heeft kamerlid Somers bij de minister 
van Openbare Werken aangedrongen 
op enig uitsluitsel terzake Hij vroeg de 
minister of de onderhandelingen met 
het Mechels stadsbestuur en de 
NMBS (Ministene van Verkeerswe
zen) in het stop zitten en of de schijn
bare besluitloosheid nog langer kan 
aanvaard worden 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

Ekeren 
Bij het OCMW te Ekeren zijn 
volgende betrekkingen va
kant in vast dienstverband 
voor het rusthuis: 
1. 1 voltijdse betrekking van 
geschoolde gewoon beroep 
(hovenier). 
2. 2 voltijdse betrekkingen 
van schoonmaak(st)ers. 
Inlichtingen en voorwaarden 
te bekomen op het sekretari-
aat van het OCMW Velt-
wijcklaan 130. 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer voorzitter van het 
OCMW vóór 32.1980. 

(adv) 

Langdurige 
wegomleggingen 
te voorzien 

In zijn antwoord deelt minister Mathot 
mee dat het overleg omtrent het her
nieuwen van de bruggen over de Dijle-
afleiding met het Mechels stadsbe
stuur en met de NMBS vlot verlopen 

HIJ vestigt er tevens de aandacht op 
dat tijdens de herbouw van een brug, 
deze brug r\iet door het verkeer kan 
gebruikt worden Er zijn dus wegom
leggingen noodzakelijk, die telkens 
minstens een jaar duren 

Om de verkeershinder te beperken 
mag met meer dan éen brug tegelijk 
herbouwd worden Daarom werd de 
volgende planning vooropgezet 1980 
herbouw St-Katelijnebrug, 1981 her
bouw Liersepoortbrug 1982 herbouw 
Nekkerspoelbrug In antwoord op de 
vraag van volksvertegenwoordiger 
Joos Somers verklaarde de minister 
ook dat de herbouw van de Nekker
spoelbrug zal doorgaan in koordinatie 
met de werken gepland door de 
NMBS om de duur van de verkeers
hinder te beperken De herbouw van 
deze brug zal ongeveer twee jaar du
ren 

VU in 
Raad van Beheer 
van UIA 
In de persoon van Hugo Coveliers is 
de Volksunie vertegenwoordigd in de 
Raad van Beheer van de Universitai
re Instellingen van Antwerpen (UIA). 
Onze vertegenwoordiger houdt zich 
graag ter beschikking van iedereen 
die Inlichtingen (bv. aangaande vaka-
tures, e.d.m.) of hulp nodig heeft 
Mr. Hugo Coveliers, Jan Van Rijs-
wljcklaan 125, bus 1 (031/37.34.97). 

UNIVERSITEIT A N T W E R P E N 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 

10 UUR 
50 UUR 
20 UUR 
10 UUR 
25 UUR 

Vakature Akademisch Personeel (m/vr) 
Departement Celbiologie: 

er wordt overgegaan tot de vakantverklaring 
van volgende leeropdrachten: 
CELB 007 Metabolisme I 
CELB 030 Metat>olisme II 
CELB 052 Vergelijkende Biochemie 
CELB 010 Biochemie (part-time) 
CELB 008 Prakticum Metabolisme I 
CELB 059 Prakticum Vergelijkende 

Biochemie 10 UUR 
Datum van indiensttreding: 01.10.1980. 
Kandidatuurstetling: 

om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te maken 
van de daartoe bestemde formulieren en deze aangetekend over 
te maken aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Direktie 
Personeel, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, VOOR 29 februari 1979. 
Bedoelde formulieren dient men aan te vragen bij deze 
Direktie (tel. 031/28.25.28, post 138). 
Nadere inlichtingen bij Prof. P. JOOS, 

^partementsvoorzitter (tel. 031/28.25.28, post 271), 
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Ternatse kultuurraad 
krijgt nieuwe kansen 

BRABANT 

De eerste perskonferentie, georgani-
zeerd door de kultuurraad, deed in 
Ternat nogal wat stof opwaaien. Het 
kwam echter niet tot een duel maar 
wel tot een positief en opbouwend 
gesprek tussen de leden van de kul
tuurraad en de burgemeester. 

Eén van de resultaten uit dit gesprek 
is wel zeer belangrijk voor de toe
komst van de kultuurraad, namelijk 
het aanwerven van een bediende of 
kultureel werker. Gezien de raad in 
de gemeente toch in de eerste plaats 
een advizerende rol te spelen heeft, 
zal deze medewerker heel wat opzoe-
kingswerk kunnen verrichten en 
diensten verlenen aan de bewegin
gen. 

Verder werd er een daadwerkelijke 
hulp beloofd op gebied van publikatie 
en verspreiding van mededelingen 
Even belangrijk is ook het feit dat de 
toelagen voor 1979 toch zullen worden 
uitgekeerd, weliswaar met de belofte 
volgend jaar de cntena toe te passen 
die door de raad werden opgesteld 

Eveneens zal een voorstel worden uit
gewerkt voor een betere infrastruk-
tuur en eventuele uitleendiensten 

Wat verder de cntena betreft werd er 
een algemene vergadering gehouden 
in het kuituur- en sportcentrum te Ter
nat, waarop deze uitvoerig werden be
sproken en door de volledige vergade
ring uiteindelijk goedgekeurd Van al 
de verenigingen lieten er zich een zes
tigtal vertegenwoordigen, wat dus wel 
als erg positief mag beschouwd wor
den 

Betere Infrakstruktuur 
gevraagd 

Er was op deze samenkomst een zeer 
duidelijke tendens naar betere infra-
struktuur in plaats van geldelijke toela
gen of naar uitleendiensten of dergelij
ke 

De kultuurraad heeft zich dan ook 
voorgenomen om zo spoedig mogelijk 
een definitief voorstel uit te werken om 
de opnchting van deze diensten te 
kunnen verwezenlijken 

Ook dit jaar heeft de kultuurraad er 
aangehouden haar prijs te geven aan 
één van de laureaten van de muzieka-
kademie De Boeck en wel aan de eer
ste prijs voor diktie 
Eveneens de toneelgroep Tijl werd 
met een extra vermelding bedacht Het 
IS namelijk zo dat de kultuurraad aan 
het gemeentebestuur geadvizeerd 
had een speciale prijs uit te loven aan 
de vertaler-speler van hun laatste pro-
duktie «De huishoudster», van Goldoni, 
Hedwig Cooremans Hij kreeg van de 
burgemeester een glasraam van de 
gemeente als blijk van waardenng 
voor zijn werk Bij deze gelegenheid 
werd eveneens de regisseur Paul Van 
Bossuyt en de voorzitter Armand De 
Feyter bedacht met een glasraam en 
de spelers met een prachtige foto als 
hennnenng aan dit zeer geslaagde to
neelstuk 

Wat huldigingen en prijsuitreikingen 
betreft, zal de kultuurraad er nogmaals 
op aandnngen bij het gemeentebe
stuur om vanaf volgend jaar te trach
ten om al de verdienstelijke verenigin
gen of klubs in één grote manifestatie 
te bedenken 

Kamerlid Valkeniers vraagt 
afschaf verhaalbelasting 
In een monde l inge v raag to t minis
ter G r a m m e beple i t te VU-kamer l i d 
Je f Va lken ie rs d e a fschaf f ing van 
de verhaalbelast ing. In 1961, t oen 
d e f inancier ing van deze belast ing-
v o r m w e r d vastge legd, w e r d heel 
w a t kr i t iek naar vo ren gebracht , 
voora l omda t de maat rege l d e uit
voer ing van w e r k e n r e m d e D e ge
l i jkheid tussen belast ingpl icht igen 
k w a m evenmin to t s tand D e toen
mal ige minister bepaalde boven 
d ien dat de verhaalbelast ing 
moes t b e r e k e n d w o r d e n a fgez ien 
van de subsid ies Kamer l id Des-
mare ts w e e s er in 1975 o p dat 
m e n met noodzakel i jk van een 
m e e r w a a r d e van de e igendom 
kan g e w a g e n en dat het be te r 
w a r e de kos ten te laten d ragen 
d o o r d e gemeenschap VU-sena-
tor Leus sprak in deze l fde zin D e 
minister gaf t r o u w e n s t oe dat d e 
verhaalbelast ing veel te hoog ligt 
en herhaalde dat o p de vraag van 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

€ternU 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Rouw 
te Kessel 
Op 29 december overleed de heer Pe
trus Stanny Van Dessel, vader van ons 
gemeenteraadslid Leentje Van Dessel 
en schoonvader van onze sekretans 
Paul Vivet 
Volksunie-afdeling Kessel biedt zijn in
nige deelneming aan Leentje, Paul en 
de ganse familie 

de h Suyke rbuyk . Kamer l id Va lke
niers s o m d e nog een aantal be
z w a r e n o p en v r o e g dan de radi-
kale a fschaf f ing van de verhaalbe
lasting 

Min is ter G r a m m e a n t w o o r d d e ne
gat ief o m s teunend o p de ge
meente l i jke autonomie, d ie d e 
e igen si tuat ie kan in roepen. 

«Brussel, 
1000 jaar 
onze stad» 
De VU van de agglomeratie 
Brussel nodigt uit op haar arr. 
bal onder het motto -Brussel , 
1000 jaar onze stad». Zat. 26 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. ClOOfr. inkom). 

Tombola Vlaams 

Ziekenfonds 

Limburg 
Winnende nummers van de kersttom
bola 1979 van het Algemeen Vlaams 
Ziekenfonds Limburg 
Nr 6508 = de reis naar Oostennjk 

Ovenge winnende nummers 

273 743 819 835 1016 1066 1121 
2346 2368 2371 3031 3059 3081 3082 
3192 3243 3248 3500 3779 5151 5315 
5438 5556 5601 5646 5946 5963 6150 
6191 6461 6786 6915 8040 8046 8484 
8331 8441 8651 9011 9061 9326 9361 
9646 9757 9811 9996 

De prijzen dienen afgehaald te worden 
voor 1 maart 1980 op het centraal kan
toor te Genk Centrumlaan 11 of bij de 
plaatselijke sekretans 

JANUARI 

12 

12 

15 

19 

WOLVERTEM-MEISE-OPPEM: Nieuwjaarsreceptie om 20 uur 
in de parochiezaal te Wolvertem, Merchtemsesteenweg Voor
stelling van klank en diamontage 60 jaar VOS met inleiding door 
algemeen VOS-voorzitter Herman Vandezande Inkom gratis 

HOLSBEEK: VUJO-kolportage Verzamelen om 10 uur aan het 
station te Leuven 
LEUVEN: pamfletbedeling aan de Leuvense scholen Verzame
len om 8 uur in de Kiekenstraat 1 te Leuven Ook op 16 en 17 ja-
nuan 
19 LEUVEN: Grote Vlaamse Scholierendag in zaal der Hallen 
(ZeelstraaO met o a vertoning Takfilms over Vperen en Komen 
met als spreker kamerlid Willy Kuijpers Organizatie VUJO 
GLABBEEK: 9e Vlaams bal in dancing Lusthof te Kapellen (Glab-
beek) 

Geen leeuwenvlag 
te Meise 
Reeds jaren wordt op het gemeente
huis van Meise op 11 juli met met de 
leeuwevlag gevlagd ondanks de be
staande wetgeving 

In een parlementaire vraag tot de mi
nister van Justitie vroeg VU-voorzitter 
Anciaux naar de oorzaak daarvan. Hij 
hennnerde er aan dat een soortgelijke 
vraag van de h Paul Peeters van 1 juni 
vong jaar onbeantwoord bleef 

De minister nep verbouwingswerken 
aan de gevel in «waardoor de vlagge-
stok onbereikbaar was geworden». Hij 
stipt ook aan, dat de vraag van de h. 
Peeters aan de minister van PTT en 
van Brusselse Aangelegenheden ge-
ncht was 

— -Den Belleman>, redaktieadres: 
Gaston Appeltans. Molenveld 81 te Elewijl 

Uit de fusiegemeente Zemst wordt ons regelmatig het VU-informatieblad 
«Den Belleman» toegestuurd. 
-Den Belleman» is een prachtig uitgegeven brochure die reeds in zijn derde 
jaargang zit Het blad sluit zeer nauw aan bij de plaatselijke politieke aktualiteit 
en geeft getrouwe weergaven van de gemeenteraden en het OCMW-werk. 
In een hoofdartikel wordt de nationale politiek gekommentarieerd, het Euro
pees parlement krijgt de nodige aandacht, maar ook de wensen van de plaat
selijke afdeling van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de werking van 
een Vlaamse Vrouwenkring. Ook de sportlui worden niet vergeten. 
Hef blad is bescheiden maar voortreffelijk geïllustreerd en heeft een sobere 
maar overzichtelijke vormgeving. De redaktie wenst de uitgevers te loven 
voor deze uitgave, het kan een voorbeeld van goede streekpers genoemd 
worden! 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

WIJ van onze kant zouden graag willen 
weten, of er in 1976 ook verbouwings
werken waren aan het gemeentehuis 
te Meise En het jaar voordien ook 

VUJO-kaderblad 
VUJO zal vanaf 1980 maandelijks 

een kaderblad uitgeven De arrondis
sementen en kernen worden vriende
lijk verzocht hun aktiviteiten zo snel 
mogelijk door te seinen aan het natio
naal VUJO-sekretanaat, Barnkaden-
plein 12, 1000 Brussel (02/2194930), 
en voor het eerste nummer voor 18 ja
nuari as 

De arrondissementen en kernen wor
den tevens verzocht de namen en 
adressen van hun kaderleden door te 
geven aan het VUJO-sekretanaat 
Dank bij voorbaat 

FILMTHEATERS 

studio 
W e e k van 11 tot 1 7 / 1 / 1 9 8 0 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

The sound of music 
met Julie Andrews 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 - zon
dag 18 u K T 

S.O.S. Concorde 
film van R Deodato 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K N T 

Norma Rae 
film van Martin Ritt 

met Sally Field, 
Beau Bndges 

NIVWF - Donderdag 20 u 30 
K T 

Doctor Vl immen 
film van Guido Pieters 

met Peter Faber, 
Monique Van de Ven 

LEUVEN 1 
Alle dagen 13 u 30 - 19 u 45 

K N T 
Zesde week 

Apocalypse N o w 
een film van 

Francis Ford Coppola 
met Marlon Brando 

Alledagen 16u - 2 2 u 15 K T 
Vierde week 
Manhat tan 

een film van Woody Allen 
met Woody Allen, Deane Keaton 

Alle dagen 17 u 45 - 24 u K N T 
Vierde week 

Escape from Alcatraz 

LEUVEN 2 
Alle dagen 17 u 30 K N T 

M e s s e r im Kopf 
een film van Reinhard Mauff 

met Bruno Ganz, 
Angela Winkler 

Alledagen 1 3 u 3 0 - 1 9 u 3 0 K T 
Airport '80 

The Concorde 
met Alain Delon. 

Sylvia Knstel 

Alle dagen 21 u 30 K T 
Lord of the Rings 

een film van Ralph Bakshi 

Alledagen 15u 3 0 - 2 4 u K N T 
The Last Detai l 

van Hal Ashby 
met Jack Nicholson 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag 15 u - zondag 18 u 
woensdag 15 u 

The magnificent seven 
film van Yul Brynner 

met Steve Mc <^ueen 
Ell Wallach 

Vrijdag zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 20 u 30 - zaterdag 
18 u - zondag 15 u - woensdag 
18 u 

Airport '80 
The Concorde 

film van David Lowell Rich 
met Alain Delon. Susan Blakely, 

Sylvia Kristel 

TIENEN 
Zondag 15 u K T 

Blackbeard's Ghost 
Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 22 u 30 K N T 
Privé verzameling 

(Col lect ions privées) 

Vrijdag 20 u -zondag 17 u 30 
K T 

Mission Galact ica 
the cyclon attack 

een film van Vince Edwards 

Zaterdag 2 0 u -zondag 19u 30 
- maandag 20 14,30 K T 

Het c^^hèim van 
Be'ar Island 

Zondag ?1 u 30 - dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K N T 

Bilitis 
een film van David Hamilton 

muziek van Francis Lai 
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Gemeenteraad Genk 

Beter gezond verstand 
dan mooie teorie 
Mevrouw An Gysen-Demeester was 
de tolk van de VU-fraktie in de ge
meenteraadszitting van december 
laatstleden te Genk, gewijd aan de 
gemeentebegroting Het is de pas
sende gelegenheid om het beleid 
grondig onder de loupe te nemen. Het 
valt daarom tegen, dat behalve de be
groting nog andere punten op de 
agenda staan, waar de VU reeds tien 
keer vroeg, een volle zitt ing aan de 
begroting te wijden en de agenda met 
te overladen. Tevens wordt de leden 
te weinig t i jd tot nazien van de bun
dels gegund. 

Mevrouw Gysen feliciteerde de perso
neelsleden die bij het opmaken van de 
begroting betrokken waren en ging 
dan over tot de eigenlijke bespreking 
De totaalcijfers m de gewone begro
ting liggen nauwelijks 1 % hoger dan 
het eindcijfer van de begroting 1979, 
terwijl het deficit relatief lager is dan de 
vonge jaren Het totaalcijfer van de 
buitengewone begroting blijft een 200 
miljoen onder de voorstellen van 1979 

Het gemeentebestuur is overigens met 
erg logisch, door voor alles en nog wat 
studies te vergen, doch door bevorde-
nngseksamens de resultaten van deze 
studies vooruit te lopen 

Een gewoon overleg zou de meeste 
studies overbodig maken In verband 
met recepties en feestelijkheden henn-
nerde raadslid Gysen aan de ministe
riele onderrichtingen tot versobenng 
en bezuiniging In dit verband zei ze, 
dat de Vlamingen geen enkele reden 
hebben om 150 jaar België te vieren 
Tevens moet ook zonder 150 jaar Bel
gië aandacht besteed worden aan het 
feit dat projekten in de socio-kulturele 
sfeer in verband met milieubescher
ming moeten gefinancierd worden Ze 
drong eveneens op beperking van het 
aantal recepties aan, vooral deze waar
op een schepen extra in de bloemen 
wordt gezet 

De VU-fraktie verwacht een globaal 
beleid wat konkreet neerkomt op de 
uitbreiding van de vzw Sjjortcentrum 
tot alle gemeentelijke sportterreinen 
en dat de statuten aangepast worden 
aan het dekreet van apnl 77 

Sobere investeringsinitiatieven 
An Gysen 'In hun uitvoenng 
moeten investenngen sober en 
eenvoudig zijn De kostenraming 
moet realistisch zijn We stellen in 
dit verband aanzienlijke afwijkin
gen vast Dat in deze begroting 
niet alle kredieten werden opge
nomen Uijkt flagrant uit de plan
nen voor het administratief cen
trum pas na 21 jaar (sicO komt 
de opdracht aan de architekten 
klaarI Men spreekt van een totaal 
van 800 miljoen, maar de ge
meenteleningen, staatstoelagen, 
nog op te nemen leningen, berei
ken slechts 702 miljoen plus nog 
eens 46 miljoen erelonen 
Wat de brandweerkazerne be
treft kunnen we niet jaar na jaar 
een slechts symtiolische som in 
de t)egroting opnemen In de toe
lichting staan 750 000 fr inge
schreven, eerste schijf voor de 
ruwbouw Dat is gewoon bela
chelijk als in het voorontwerp in 
1963 — dus 17 jaar geleden — 
de kosten op 72 miljoen werden 
geraamd' Het wordt tijd, na al die 
beloften en desilluzies komaf te 
maken met dit werk, eveneens in 
het voortuitzicht van het betrek
ken van het nieuw gemeentehuis 
door de administratieve diensten, 
de renovatie en gedeeltelijk vnj-
maken van dit centrum, en het 
grote gebied dat door de brand
weer bestreken wordt 

43 miljoen voor Casino! 

Ondanks onze raad, de verbou
wingswerken met subsidies te la
ten uitvoeren en aldus het ge
meentelijk aandeel tot 20 miljoen 
te beperken, lezen we in de be
groting dat de raming op 85 mil
joen neerkomt, waarvan eventjes 
43 miljoen ten laste van de ge
meente' 

Idem sportschuur Fletersdel be-
ginraming 25 miljoen, nu al 35 mil
joen voor de architektuur en nog 
eens 10 miljoen voor speciale 
technieken' 

Nieuwe akademie 

De geschiedenis met de nieuwe 
akademie is al even tnestig Na
dat reeds een voorontwerp 
goedgekeurd was door de hoge
re overheid, na aanstelling van 
een ontwerper voor speciale 
technieken, na de voorziening 
van een eerste schijf van 40 mil
joen voor de t>ouw en 1,5 miljoen 
voor de aankoop van grond bete
kent het laten vallen van dit 
projekt, de hele lijdensweg her
beginnen De goedkoopste op
lossing zal derhalve het behoud 
van het ontwerp zijn, vermits alle 
huidige kosten binnen relatief 
korte tijd veel hoger zullen zijn -

Naar verwachting zal daann door de 
overheid nog geschrapt worden De 
investeringsbeperking heeft een genn-
ge stijging (9 miljoen) van de schuld in 
de gewone dienst tot gevolg 
In de gewone dienst stegen de perso
neelskosten, doch omdat er zwaar ge
snoeid werd in de werkingskosten en 
overdrachten steeg het eindcijfer met 
slechts 10 miljoen 

Voor de werkingskosten liggen de ra
mingen beneden deze van vong jaar 
en zelfs van 1978 Of dat realistisch is 
zullen we afwachten De stijging van 
vele kosten zou wel belangrijke begro
tingswijzigingen tot gevolg kunnen 
hebben 

W e i n i g i n i t i a t i even , 
w e i n i g l og i ka 

Op deze achtergrond is het begrijpelijk 
dat er geen nieuwe initiatieven worden 
genomen Inzake personeelstieleid 
stellen we vast dat er een organiek sta
tuut voor het personeel bestaat even
als een organigram voor de diensten 
Er wordt aanwerving van personeel in 
80 overwogen Er wordt ook een 
nieuw kader voor de administratie 
voorzien, projekt in 1980 aan de ge
meenteraad zal voorgelegd worden 

Mevrouw Gysen was van oordeel dat 
het toensme stiefmoederlijk bedeeld is 
en dat dus de schepen voor Toensme 
stiefmoederlijk wordt b>ehandeld Het 
grootste gedeelte gaat naar handel en 
nijverheid Er zijn geen toenstische ini
tiatieven De 5 jaar geleden aangekon
digde oprichting van een mijnmuseum 
kwam nooit van de grond Nu heeft 
men het over een verruimd projekt, het 
zou een industriemuseum worden, wat 
echter vooral in Limburg weinig zin 
heeft vermits de Limburgse ekonomie 
hoofdzakelijk op de mijnen slaat 

Sledderio 
Mevrouw Gysen was van mening dat 
men inzake Sledderio moet vertrekken 
van de plaatselijke toestand en niet al
leen van studies Er moet een samen
spraak buurt-gemeentebestuur zijn 
Men IS al ruim drie jaar bezig met de 
opnchting van een overlegorgaan, 
doch men is nog met verder geraakt 
dan bij het opstellen van statuten' Des
gevraagd door de interpellante ant
woordden de afgevaardigden van de 
buurt dat er vooral nood is aan een 
ontmoetingscentrum voor jongeren, 
een buurthuis voor volwassenen, een 
kinderatelier en hobbylokalen Voor 

grote manifestaties kan de Blook ge
bruikt worden Besluitend ze mevrouw 
Gysen dat de mensen geen dure 
projekten wensen maar schappelijke 
ontmoetingscentra Liever kreatieve 
vnjheid dan teoretische en dure plan
nen 

Inzake gezinsbeleid werden de kredie
ten voor 1979 met eens gebruikt' Ook 
voor de migranten wordt te veel be
loofd en te weinig beloften gehouden 

Zo hebben we nu een gemeentelijk 
kommissie voor advies en ruimtelijke 
ordening, maar ze kwam nog geen en
kele keer bijeen' 

Tot besluit zei onze woordvoerster, 
dat in het algemeen beleid door de VU-
frakties voorstellen zullen ingediend 
worden 

VVB-Limburg 
deelt mee 
De grote voorlichtingsvergadenng 
over de valonzatie van de steenkolen, 
belegd door de VVB-Limburg, met 
medewerking van «De Vnenden van 
Zwartberg», in zaal Rembrandt te 
Genk, kan met doorgaan op zaterdag 
12 januan e k De spreker chemicus 
prof dr J Schopping, kan wegens een 
heelkundig ingrijpen zijn betoog met 
voordragen op de gestelde datum De 
vergadering wordt uitgesteld tot op 
een later te bepalen datum, die in de 
p>ers zal worden medegedeeld 

LIMBURG 
Januari 
18 HOESELT St-Maartensfonds - Heemavond Fons Van Opstal 

vergast ons met zijn boeiend verhaal en uitbeelding van een 
volksverbonden Vlaams kapelaan «Paster Bones» Om 20 uur in 
cafe A B C , Tongersesteenweg 

VU-Genk dankt medewerkers 
Het eerste mosselfeest van de V U in 
Genk kende een groot sukses Onze 
plaatselijke voorzitter Hugo Olaerts 
startte de avond met een welkom, sf)e-
ciaal ook voor provincieraadslid Jos 
Truyen uit As en voor senator Rik Van-
dekerckhove, en een woord van dank 
vooral aan de bestuursleden die het 
ganse jaar door achter de schermen 
werken aan een dynamische VU-
Genk Ook de Genker mandatarissen 
werden door Hugo op de hem eigen 
aforistische wijze getypeerd Daarna 
kwamen de obers aandragen met de 
mosselen, waar het eigenlijk om te 
doen was Met man en macht werd er 
gegeten met de bedoeling mets over 
te laten Het lukte echter met en noch
tans deed iedereen zijn uiterste best 
om heel wat zwaarder te worden 
Om het eten vlugger te doen zakken 
werd een spelletje gespeeld Agnes 
Vandekerckhove moest helemaal met 

nadenken om te kunnen antwoorden 
op de vraag welke Limburgse senator 
minister van Wetenschapsbeleid was 
tot voor kort, wat haar prompt een an
dere Leo opbracht dat het een Leo-
koek was, had ze met zo vlug geraden 
Marcel Vandeloo echter kon geen 
prijsje winnen zijn opdracht was noch
tans alleen maar goede dingen vertel
len over zijn linkerbuur die Anita Wel-
lens-Purnal bleek te zijn Hij dacht lang 
na en zei «Dat kan ik met», iets dat niet 
in dank werd afgenomen door Anita's 
echtgenoot die vond dat hij ten minste 
had kunnen zeggen «Ze heeft een 
goede man» 

Ons volgende feest, daar zullen we 
voor zorgen, zal wel met meer op de 
avond voor het Vü-kongres plaatsvin
den, dan kan onze voorzitter misschien 
wel tijdig uit bed en hoeft hij met met 
een beteuterd gezicht de trein voor 
zijn neus te zien vertrekken 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel), tel 014-213696 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aarmemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schdderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37.45.72 

D E O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

C A P E - F R I T U U R 
D E S N O E C K 

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 053-21 3533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031-8015.68 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis. 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos. 
Tel. 015/71.19.40. 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u. Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

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

Dorpstraat 10, 
2922 RAMSDONK. 

Tel 015-71 1549 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BIANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091-675712 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054-334857 

Uw tweede thuis' 

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 

Handelaars... 
. . . z e l f s t a n d i g e n (enz . ) 

v o o r uw publ ic i ta i re b o o d 
schap in «WIJ» neem k o n 
takt met 

K a r e l S E V E R S (onze publ i 
c i te i tsman) 

02 /219 .49 .30 . . . 

WIJ lO 10 JANUARI 1980 



GELUKKIG NIEUWJAAR 
met 

van vandaag af tot 30 januari 1980 

en doorheeni gans de zaak 

20 ° KORTING 
op alle getekende prijzen 

— uitgezonderd op de „KOOPJESREKKEN 
nu reeds aan echte spotprijzen — 

Deze aanbieding is 

veel beter dan 

SOLDEN!! 
KOOP NU 
DE NIEUWSTE KLEDING 
TEGEN INKOOPPRIJZEN 

NU VLUG NAAR 

VOOR DEZE 
REUZE KORTING 

EXTRA BON «WIJ» 
MET 10% KORTING 

Cieldig op a l le 

MEYERS EABRIEKSPRIJZEN 

Niet gcldifï op «Koopjes of Soldenaanbiedingen» 

grote baan 
antwerpen - boom - brussel 

SUCCES KLEDING AAEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A B T C E I A A n 
TEL 031-87.38.42 A A R T S E L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Gemeenteraad Aalst 

Jan Caudron noemt man en paard 
In de jongste gemeenteraad van de 
stad Aalst ontleedde VU-raadslid Jan 
Caudron de stadsbegroting, na inlei
dend schepen Van den Eede bedankt 
te hebben voor zijn uiteenzetting, die 
een diepgaand inzicht geeft in de 
struktuur van de begroting, in de evolu
tie van de ontvangsten en uitgaven, en 
het beleid dat er achter schuil gaat 
«Slechts zelden wordt een dergelijk 
grondig en geïllustreerd verslag gege
ven». 

Vorig jaar, aldus raadslid Caudron. vi/as 
er een tekort van 289 miljoen dit jaar is 
het opgelopen tot 356 miljoen of een 
stijging van 67 miljoen. Dat lijkt veel. 
maar als we het deficit in Klein Aalst in 
1975 tot ruim 284 miljoen hebben zien 
stijgen, dan durft het raadslid betogen, 
dat de huidige begroting de weergave 
Is van een zuinig beleid, des te meer 

daar we vorig jaar nadrukkelijk aan
toonden dat de fusie i.p.v. een oplos
sing te zijn zware problemen stelt. 
Spreker was zelfs verwonderd dat het 
deficit niet hoger is gezien de ontvang
sten van het Gemeentefonds bevro
ren zijn terwijl de uitgaven ingevolge 
de inflatie aanzienlijk stijgen. De enige 
verklaring voor deze relatieve stijging 
is dat er duchtig in het 5-jarenplan van 
schepen De Neve werd gesnoeid, wat 
vooral tot gunstige cijfers zal leiden in 
de volgende jaren. 

Raadslid Caudron overschouwde dan 
de voorbije tien jaar, waarin schepen 
De Neve een opmerkelijke kentering 
ten gunste verwezenlijkte Hij beschul
digde de vroegere meerderheid ervan, 
door haar kortzichtig beleid een schuld 
te hebben nagelaten die thans door 
haar opvolgers moet betaald worden. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha?r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een act^ttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tie'nsesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet xle inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

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

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 
chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 
chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

2. 

3. 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

1 9 1 0 - 1 9 7 5 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

Daarom moet Aalst verstoken blijven 
van nochtans dringende openbare 
werken. Dit zal het stadsbestuur niet 
beletten hard voort te werken. Sche
pen De Neve zal alles op alles zetten 
om ondanks de schuldenlast zoveel 
mogelijk te verwezenlijken. Hij zal de 
kennis en deskundigheid van zijn 
medewerkers optimaal benutten. 
Raadslid Caudron onderzocht dan na
der diverse posten zoals de over
drachten, de openbare schuld en de 
personeelskosten (51,37%!). Hij on
derzocht vooral de mogelijkheden 
voor bezuiniging, wat in bepaalde sek
toren echter moeilijk zoniet onmogelijk 
is. Hij verdedigde aan de hand van een 
konkreet voorbeeld het huidige perso
neelsbeleid. Hij betreurde dat er geen 
eksamen wordt afgenomen van te-
werkgestelden en tijdelijken. Ook op 
de werkingskosten (12.34 % van de 
begroting) kan er weinig bezuinigd 
worden. Hij pleitte verder voor een tij
delijke stop van de inspraakvergade
ringen en het uitwerken van alternatie
ven. Hij had het nog over de recepties, 
geschenken en stadspublikaties, waar
in ook naar een redelijke besparing 
moet uitgezien worden. 
Wat de ontvolking betreft hechtte het 
raadslid veel belang aan de bouw van 
1(X) sociale woningen. De ontvolking 
wordt echter vooral veroorzaakt door 
een gebrek aan infrastrukturen en 
nuts- en welzijnsvoorzieningen. Ware 
het aantal inspanningen van de jongste 
10 jaar veel vroeger geleverd dan zou
den we met minder moeilijkheden ge-
konfronteerd worden. Tot slot gaf hij 
een overzicht van de huidige inspan
ningen om de achterstanden op te ha
len waarvoor harde inspanningen wor
den gedaan. 

Het spreekt vanzelf dat deze vrijmoe
dige en zekere ontleding van de finan
ciële toestand door een fraktieleider 
van een meerderheidsgroep heelwat 
kommentaar veroorzaakte. Men moet 
inderdaad, ook als medespeler in het 
beleid, de zaken bij hun ware naam 
durven noemen. De bevolking kan 
daar alleen maar mee gediend zijn! 

Rouw te Oudegem 
In het AZ te Gent overleed op tweede 
nieuwjaarsdag de heer Gustaaf Me-
clot. De overledene was op 14 april 
1895 te La Madeleine geboren, hij 
was een oud-stri jder (Vuurkrulser) 
'14-'18 en een trouw VOS-l id. 
De overledene werd dinsdag II. ten 
grave gedragen op het Campo Santo 
te St.-Amandsberg. 
Aan mevrouw Meclot-Dens en de fa
milies bieden wij onze blijken van 
diep medeleven. 

OOST-VLAANDEREN 
flUI1ID€R 

JANUARI 
16 GENTBRUGGE: FVV-nieuwjaarsreceptie in het dienstencen

trum. Kasteelstraat te Gentbrugge. Toespraak door de heer 
Roger Roels «De Gentenaar van de wieg tot in het graf». Om 20 
uur. 

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

ST.-AMANDSBERG: VU-nieuwjaarsreceptie met gelegenheids
toespraak. Om 20 uur in zaal «Tijl», Klinkhouterstraat 70. 
ST.-NI KLAAS: Vrouwencentrum organizeert voordracht over 
«erfrecht». Voor inlichtingen: Vrouwencentrum, Casinostraat 20. 
DE KLINGE:VU-feest voor leden en sympatizanten. 

18 

18 

26 

VU-Aalst-centrum 
heeft nieuw bestuur 
Voorzitter: Daniël Denayer, Baron 
Moyersoenpark 12, 9300 Aalst (053-
21.79.87). 

Ondervoorzitter en public-relations: 
Emiel Tavernier, Parklaan 189/B5 
a7.42.34). 
Sekretaris: Marcelle Tack-De Ganck, 
Pontstraat 27 (21,14.97). 

Penningmeester: Arseen Carlier, D. 
Martensstraat 76 ( 70.11.70). 

Organizatie: Herman Daelman, Oude 
Dendermondsesteenweg 386 
(21.82.09). 

Propaganda: Paul Luyckx, Biekorf-
straat 99; Herman Van Laethem, Karel 
Van de Woestijnestraat 69 (21.37.79). 
Dienstbetoon: Willy Alloo, Parklaan 
141 921.86.60). 

Leden: Kamiel Boel, Verbrandhofstr. 
43 (21,57.44); Frans Roggeman. Al-
brechtlaan 16 (21.61.50); Alfons Van 
Leuven. Albrechtlaan 14 (77.44.67); Al
bert Hendrickx, Spoelstraat 4 
(21.21.82); Julien Schelfhout, St.-Anna-
laan 26; Frangois Arts, Hopstraat 3 
(70.27.29); Emiel Vereecken, Park ter 
Linden, 12/Bus 14 (21.41.25): Jozef De 
Luyck, Rijgerstraat 97, 9390 Moorsel 
(21.94.02); Paul De Vis, Osbroekstraat 
24; Dirk Schellekens, Meuleschettestr. 
83; Frangois Lievens, Volksplein 14 
(21.30.01); Mark Willems. Koolstraat 
7D; Luk Moreels, Leuvenstraat 16, 
9440 Erembodegem-Aalst. 
Mandatarissen: Jan Caudron, volks-
vertegenwoordiger-fraktieleider ge
meenteraad, St. De Jonghestraat 85 
(70.40.64); Jan De Neve, schepen 
openbare werken en ruimtelijke orde
ning. Parklaan 205/B5 (70.08.30); Ar
seen Carlier, gemeenteraadslid en 
OCMW-lid (adres zie hierboven); Dr. 
PPJ Vanderbeke, gemeenteraadslid 
(21.38.00). 

Streekblad: «Wij» in de afdeling», re-
daktie: Pontstraat 27 (21.14.97). 

Openbaar 

Centrum voor 

Maatschappelijk 

Welzijn - Aalst 

De R a a d van he t O p e n b a a r 
C e n t r u m voor M a a t s c h a p p e 
lijk Welzijn van d e s tad Aalst, 
heeft bij he t verp leg ings- en 
ve rzo rg ingspe r sonee l twee 
b e t r e k k i n g e n openges te ld 
van g e g r a d u e e r d e verp leeg
ster . 

De k a n d i d a t u r e n m o e t e n bij 
t e r post a a n g e t e k e n d e brief 
w o r d e n g e s t u u r d a a n d e 
Voorzi t te r v a n he t O.C.M.W., 
Gas thu i s s t r aa t 40, 9300 
AALST, en d i e n e n m e t de be
wijss tukken uiterlijk op vrij
d a g 18 j a n u a r i 1980 t e r be
s t e m m i n g te zijn. 

O v e r e e n k o m s t i g de bepal in
gen van titel V v a n de wet tot 
e k o n o m i s c h e h e r o r i ë n t e r i n g 
v a n 04-08-1978, g e n a a m d ant i -
krisiswet, is de openges t e lde 
b e t r e k k i n g toegankel i jk voor 
m a n n e n en v r o u w e n tenzij 
he t ui tdrukkel i jk a n d e r s is 
voorzien. 

Bi jkomende in l icht ingen zijn 
op da t a d r e s te verkr i jgen op 
de pe r sonee l sd iens t (tel. 053/ 
21.23.93 - b i n n e n p o s t 104). 

(Adv. 07) 

VU-Moorsel-Meldert vierde Kerst 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

In d e gezel l ige feestzaal Breuge l had o p 29 d e c e m b e r II. het twaa l fde ke rs t fees t van V U - M o o r s e l - M e l d e r t 
plaats. Het fees t g ing d o o r onde r de dynamische leiding van voorz i t te r Piet H e y m a n s en zi jn ega dr. A n n y Die-
riek, t evens voorz i t te r van het pol i t iek ko l lege van G r o o t - A a l s t 
In zi jn fees t rede bl ikte kamer l id Jan C a u d r o n te rug o p het voorb i je jaar. He t was , a ldus d e spreker , een jaar van 
louter ing en bez inn ing na d e verk iez ingsneder laag van e ind 1978. 
Maar 1979 w a s ook een jubel jaar waar in o p een waard ige en g roo t se w i jze 25 jaar V U te Aa ls t gev ie rd w e r d 
me t een dans fees t in de Keizershal len. 
1979 w a s ook een jaar van de s t roomversne l l ing waar in de reeds lang g e k e n d e VU-s tandpun ten o v e r d e mll-
jardendlefs ta l ten nadele van V laanderen d o o r Leuvense p ro fs herhaald en herhaald w e r d e n . 
Vooru i t z iend naar 1980 m e e n d e kamer l id C a u d r o n dat het n ieuwe jaar we l eens vo l ve r rass ingen z o u k u n n e n 
zi t ten. M e t v e r n i e u w d e ideeën en ve rdubbe lde w e r k k r a c h t zal d e V U bl i jven i jveren v o o r he t ui te indel i jke d o e l : 
e e n ze l fs tandige V laamse nat ie ! 
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De kust meldt 
Nieuw leven 
in De Haan 
De voorjaarsperikelen zijn intussen 
opgeklaard en sedert de zomer heeft 
De Haan weer een nieuw en aktief be
stuur dat er als volgt uitziet voorzitter 
Hans Haeck, sekretaris Wilfned Van 
Daele, penningmeester Mana Van-
houcke ondervoorzitter Michel Van 
Opstal, en de ovenge bestuursleden 
zijn Roger Delandtmeeter en Josiane 
Demulder-Lingy Het zal aangevuld 
worden met een lid uit Wenduine 
Afgezien van de geslaagde Gulden-
sporenvienng was de afdeling reeds 

VUJO-leper 
opnieuw van start 
In het arrondissement leper hebben 
enkele jongeren, dankzij de mede
werking van Freddy Seghers, de 
VUJO heropgencht We besloten dat 
onze eerste aktiviteit een dia-avond 
zou worden met als doel jongeren wat 
meer politiek bewust te maken Daar
voor werd Jaak Vandemeulebroucke 
aangesproken De avond ging door op 
28 december en wij zijn trots te mogen 
zeggen dat we een vijftigtal mensen 
mochten verwelkomen Zeker met mis 
te bedenken dat dit onze eerste aktivi
teit was en ook dat de avond doorging 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
Deze mooie opkomst was zeker te 
danken aan het feit dat we de naam 
Jaak Vandemeulebroucke op onze uit
nodigingen mochten plaatsen Hij toon
de ons dankzij z'n mooie en afwisse
lende dia's maar zeker dankzij z'n uit
stekend kommentaar, de kijk van de 
Volksunie op het federalisme 
Hij toonde ons via dia's over de Franse 
revolutie wat staatsnationalisme is en 
ging dan over tot het volksnationalis-
me met dia's over de Baskische-, lerse-
en Corsicaanse stnjd Als laatste legde 
Jaak Vandemeulebroucke uit hoe de 
Volksunie het federalisme zag Langs 
deze weg nogmaals dank in de hoop 
dat de VUJO-leper nog vele avonden 
als deze mag meemaken 

Annick Vandenbiicke 

aktief in de voorbereiding van het kon-
gres en op de arrondissementsraad 
Doch bovendien kwamen zij van de 
eersten kompleet gereed met de le
denhernieuwing Ze slaagden enn 15 
nieuwe leden in te schrijven en een 
vloed van abonnees te noteren waar
door Wilfr Van Daele in de Top 20 te
rechtkwam en ons arrondissement op 
de 2e plaats deed eindigen in de na
jaarscampagne 
We hopen dat het zo verder gaat, en 
dat andere afdelingen uit O V D zich 
aan dit bestuur zullen spiegelen 

Ledenslag 1980 
in OVD 
We kunnen meedelen dat acht afdelin
gen tegen 31 december volledig ge
reedkwamen met de ledenhernieu-
wing, dat wil zeggen acht meer dan 
vong jaari Deze zijn Alvenngem, Kor
temark, De Haan, Oostduinkerke, 
Zandvoorde, Mariakerke, De Panne, 
Raversijde 

Een gulden raad nu indien men de vol
ledige teruggave van Brussel wil ont
vangen moet men gereed zijn tegen 31 
januan, d w z een dag voordien bij de 
arr sekretans Het is jammer dat Oost-
ende-Stad, Veurne, Westende en Ste-
ne, die reeds ver gevorderd waren, de 
premie met bemachtigden 

Abonnementenslag 

Dank zij Godens, Serpieters en Van-
daele kwam ons arrondissement als 
tweede uit in de herfstcampagne van 
de abonnementenslag Nu komt de 
nieuwe aktie adel verplichti Alle bestu
ren worden dnngend verzocht de on
betaald gebleven at>onnees eerst te 
gaan bezoeken (en liefst naar de reden 
vragen) en dan ook andere leden aan
spreken voor een jaarabonnement 

Verdiende pluim 
voor Alveringem 
In Alvenngem houdt men met alleen 
van ledenfeestjes of geheimzinnige 
hypnose-avonden, doch daar wordt 

A. Rodenbachstichting 
te Roeselare 

opgericht 
Te Roeselare w e r d d e v z w A l -
b rech t Rodenbachs t ich t ing opge
r icht met als doel het w e r k en d e 
ideeën van Rodenbach b l i jvend 
b e k e n d te maken door, bij gele
genhe id van het Rodenbach jaar , 
een f o n d s o p te nch ten ter f inan
c ier ing van e e n per iod ieke pn js 

D e z e Rodenbachpn j s zou o m de 
dr ie jaar t o e g e k e n d w o r d e n aan 
een kreat ie o p a lgemeen kul tureel 
v lak waar in de ideeën van Roden
bach z ich weersp iege len 

O m d a t de s t i ch tende leden alle 
V lamingen de kans wi l len g e v e n 
o m lid te w o r d e n van de Roden
bachst ich t ing en aldus daadwer 
keli jk een s teent je bij te d ragen to t 
de verwezen l i j k ing van het geste l 
de doel , nod igen zij uit een mini-
mum-b i jd rage van 1 000 fr te wi l 
len s to r ten 

D e «Groo te S toonnge» van de 
B lauwvoe tene , d e s tn jd o m Vlaan-
de rens ze l fbewus tz i jn en het tes
tament van Be r ten Rodenbach blij
ven heden ten dage nog ak tuee l 
D e f iguur en de idealen van d e 
«Wonderknape» m o g e n met be
pe rk t b l i jven to t het herdenk ings
jaar, maar m o e t e n levend, fr is en 
o n g e k r e u k t u i tdeinen en toe
komst -ger ich t z i jn 
Een ledenl i jst zal gepub l i ceerd 
w o r d e n en een feeste l i jke b i jeen
k o m s t ter ge legenhe id van de op 
voer ingen van «Gudrun» staat 
e v e n e e n s op het p r o g r a m m a 

Men wordt lid door storting op rek. 
nr 712-0110732-41 Voorzitter van de 
Stichting is A Spinnewijn, schepen 
van kuituur, sekretans Michlel De 
Bruyne Adres Stadhuis 2 te 8800 
Roeselare 

ook gewerkt Ten bewijze hiervan hun 
aandeel in de bespreking van de kon-
gresresoluties en recent zij kwamen 
als eersten uit de bus met een komple-
te ledenhernieuwing, met inbegnp van 
vijftien nieuwe leden Zelfs zijn er al Eg-
mont-weifelaars weergekeerd Opmer
kelijk IS het aantal leden in de deelge
meente Leisele Alvenngem zelf kon 
nog een tikje beter Hoe ook proficiati 

Nieuwjaarsreceptie 
bij Groot-Oostende 
Onze frakties van gemeenteraad en 
O C M W zijn halfweg De resterende 
drie jaren zullen gebruikt worden om 
een aktieve en gekoncentreerde aktie 
te voeren tegen de verkiezingen van 
1982 Maar in afwachting daarvan bie
den de gekozenen uit de gemeente
raad en het O C M W een traditionele 
nieuwjaarsreceptie aan op 18 januari 
om 20 u 30 in het hotel Duinroos 
(Mariakerke t o Duinenkerkje) Alle 
bestuursleden, effektieve en plaatsver
vangende wijkraadsleden en uiteraard 
de gekozenen (die de kosten betalen) 
worden van harte verwacht 

WEST-VLAANDEREN 

JANUARI 
21 BRUGGE Gespreksavond over werking van de nieuw opgerich

te Dansknng om 20 uur in lokaal Craenenburg, Grote Mark t Kon-
taktadres Koen Rotsaert Weimansstraat 30, 8372 Zuienkerke 

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

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tei 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters ^ fiekla-
me-ka!€iiil.r Ï. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTEttINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na18u 4254642 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS t760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-33 37 56 

hoetimnd&l _ 
1 

1 1 
i,mm^ 
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Schoolgerief Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 569334 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen en marmerhouwenj 

Bnistraat 41 
HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

10% vr.V.U. leden 
< Ü b I U U M b v t b l U N b BROEKEN PARDEbbUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52. Antwerpen 

Tel 031-3135*3 

LEON KESTELOOT -

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 

8480 VEURNE 

Tel 058/311909 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom san'tair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

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

assebroek - b r u g g e 

te l . 050-35.74.04 

NV Reinigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel 031 /53 95 30 en 53 75 75 

^J j Cl ^ ^ 
1 KEUKENS 1 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-219325 

L U K O S pvba 

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

Fort^trflat ?7 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 35 07 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

MEUBELEN MOENS 
t^arkt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
sti|lmeubelen en modern 

B -(- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerlten 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

q I ; ^ STUDIO 
- * - *^ DANN 

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 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Li|vens. Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 5& 
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HAMME (Dendermonde) — In 
opvolging van senator Maurits 
Coppleters, die konsekwent weigert 
de mandaten in het Belgische en 
het Europese parlement te 
kumuleren, doet dezer dagen dokter 
Walter Peeters uit Dendermonde 
zijn intrede in de senaat. Hij legde 
zijn eed af, vlak vóór het kerstreces 
van het parlement. En, hij neemt zijn 
parlementair mandaat op precies op 
het moment dat de Brusselse 
Wetstraat voor de zoveelste keer in 
een krisissfeer leeft. 
Dokter Peeters ziet evenwel verder 

dan alleen maar het communautaire 
bekvechten: «Het verheugt mij niet, 
maar het is voor mij wel een 
uitdaging parlementslid te worden 
op een moment dat de 
gezondheidszorg zich aandient als 
een van de meest ziekelijke 
facetten van de politieke praktijk-» 
Huisarts Walter Peeters doet hoege
naamd niet mee aan de huidige dok-
tersstaking, die de Brusselse artsen
leider Wynen heeft uitgeroepen. In en
kele opzichten is het hervormings
plan van minister Califice volgens 
hem geen kwade zaak. 

„Achter de dijk" 
De nieuwe VU-senator is geboren en 
getogen In het arrondissement Den
dermonde. Hij is 43 jaar. Zijn jeugd 
bracht hij door In Buggenhout, en 
vooral In Lebbeke. Vader Frans Pee
ters was onderwijzer en werd school
hoofd In Lebbeke. 

De jonge Walter was er aktlef in 
jeugdorganizaties, en liep kollege te 
Dendermonde. Hij is de oudste van 9 
kinderen. Hij studeerde algemene ge
neeskunde in Leuven. Na zijn huwe
lijk met Lydia Biesemans trok hij 
voor drie jaar naar de Verenigde Sta
ten, waar hij zich aan de Harvard Me
dical School niet speciallzeerde, 
maar zich bijschoolde als huisarts. 
Walter Peeters: -Ik kwam in de VS 
aan op een moment dat daar omzeg
gens geen huisartsen meer werkten. 
De zieke liep van de ene specialist 
naar de andere. Men is die medisctie 
fout in de VS reeds in de loop der 
zestiger jaren gaan inzien.-

Terug in ons land vestigde dokter 
Peeters zich als huisarts in Lebbeke. 
Hij nam zijn Vlaamse en medische 
aktivitelten opnieuw op: als militant 
van de VU, en vooral als zeer aktief 

lid van de Vlaamse Wetenschappelij
ke Vereniging van Huisartsen. Tot 
voor kort gaf hij les aan jonge artsen 
aan de Antwerpse UIA-universiteit. 
Als huisarts kreeg hij het zeer druk 
'bi j de mensen achter de dijk». 
Hij sympatizeerde bij de moeizame 
oprichting van de Vlaamse Kring ('62) 
in Hamme, en bij de stichting van een 
VU-afdeling in '64. Maar de nasleep 
van het oorlogstrauma zorgde in de 
streek van Hamme voor menige te
genwind. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 76 geraakte de VU toch in het 
schepenkollege. Bij de jongste ge
meenteraadsverkiezingen werd dok
ter Peeters vanop de voorlaatste 
plaats op de VU-lijst naar de ge
meenteraad gestemd. Hij komt tus
senbeide inzake milieu, volksgezond
heid, sport, buurtwerking, tewerkstel
ling en sociale problemen. In 75 
werkte hij mee aan de herstrukture-
ring van de VU-afdeling in vijf werk
groepen: sociaal dienstbetoon, mi
lieu, sport, vrouwenwerking en 
VUJO. Bij de jongste parlementsver
kiezingen kreeg hij als VU-lijsttrek-
ker 3.253 voorkeurstemmen. 

Dokter Walter Peeters: 

„Ziekenzorg, 
sociale voorzorg 
en milieu gezond maken It 

Senator Peeters: «Als men het heeft 
over het faillissement van het RIZIV en 
over broodnodige sanenng in de ge-
zondheidssektor dan moet men ge
zond konsekwent durven en willen 
doordenken. Sanering in deze sektor 
betekent hoe dan ook raken aan tal van 
heilige huisjes. 
BIJ de gewone man, bij mijn patiënten, 
hoor ik geregeld rake uitspraken die de 
konflikten en de problemen zo treffend 
schetsen 
Zo bijvoorbeeld- als het de bedoeling is 
van de regering om drastisch te sane
ren, dan dienen alle betrokken bevol
kingsgroepen de broeksriem wat nau
wer toe te trekken. Mensen met gerin
ge mogelijkheden moeten dan maar 
één gaatje verder toetrekken, maar de 
bestbemiddelden moeten dan alvast 
beginnen met de broeksriem minstens 
drie gaatjes strakker aan te spannen... 
Die drie gaatjes zijn in ons geval wel de
gelijk bedoeld voor de dokters. » 

— De huidige zorgenstaking is zo
doende onverantwoord? 

Senator Peeters: «Ik heb de gewoonte 
problemen genuanceerd te benaderen, 
maar tegelijkertijd mijn denkbeelden 
klaar en ondubbelzinnig te formuleren. 
De huidige zorgenstaking is niet alleen 
onverantwoord omwille van de gebrek
kige motivatie die niet in verhouding 
staat tot het gehanteerde stakingswa-
pen, maar de doktersstaking is van
daag zonder meer immoreel. Ze zal hoe 
dan ook geen gezondmakende oplos
sing voor patiënten of voor (huis)artsen 
losweken 
Destijds heb ik meegewerkt aan de art
senstaking tegen de wet-Leburton die 
een komplete staatsgeneeskunde op 
het oog had. Welnu, tot op vandaag 
blijft de herinnering aan die drie sta
kingsweken de meest onprettige uit 
mijn jonge artsencarriére; vooral als ik 
terugdenk aan het figuur dat ik bij de 
patiënten als arts toegemeten kreeg. 
Hoewel, in die drie weken heb ik dag en 
nacht voor wachtdiensten gewerkt...» 

— Een arts mag ontevreden zijn over 
regeringsmaatregelen, staken op een 
of andere wijze, maar geenszins zijn 
wachtkamer sluiten en zijn patiënten 
in de kou laten staan..? 

Senator Peeters: «Ik hoop mijn inzich
ten en bevindingen in de senaatskom
missie voor gezondheidszorg te kun
nen verdiepen en voorstellen te formu
leren om uit de impasse te geraken. 
Maar ik vind niet dat ik het recht heb 
ook maar één patient goede zorgen te 
weigeren omdat ik professionele grie
ven heb Als ik even luidop denk over 
de huidige acute medische pijnen dan 
stel ik bij voorbeeld dat de overheid en 
het geneesherenkorps zich ernstig die
nen te bezinnen over de herwaardering 
van de huisarts-diensten, de zoge
naamde eerstelijnszorgen. Men heeft 
alternatieve denkbeelden desbetref
fend al te lang links laten liggen. 
Ik stel een wederzijdse vorm van chan
tage vast in de gezondheidszorg; veel 
dokters worden mettertijd als het ware 
slachtoffer van de verwachtingen van 
de patiënten, terwijl anderzijds de pa

tiënten niet zelden slechte diensten be
wezen krijgen. Ik bedoel: de genees
kunde lijkt momenteel meer ziekma
kend dan gezondmakend. 
Waarom wordt er bijvoorbeeld door 
sommigen nu zo zwaar getild aan de 
voorgestelde kontrole op misbruiken 
bij specialistenpraktijken. 
In met weinig gevallen neemt het sys
teem van de «derde betaler» allures aan 
van een financiële abortus waar de ge
meenschap de pijnen moet van dragen 
Ik stel vast dat de gemeenschap van de 
dure geneeskunde niet merkbaar ge
zonder IS geworden..» 

— Dr Peeters is er op uit om in drie 
senaatskommissies zich verdienste
lijk te kunnen maken: de gezond
heidszorg, de sociale voorzorg en de 
milieuproblematiek. 

Senator Peeters: «Ik heb er reeds op 
gewezen dat de gezondheidszorg een 
van de meest zieke facetten is van de 
politieke wereld Maar ook op het ge
bied van sociale voorzorg staan we 
vandaag op een belangrijk keerpunt. 
Als VU-mandataris wil ik onze volksna-
tionale visie op ook dit facet van de 
maatschappijproblemen belichten en 
bepleiten. 
In onze samenleving, in Vlaanderen, 
worstelen we voorts met zeer ernstige 
milieuproblemen. Daarom wil ik mij in
zetten in de senaatskommissie die zich 
met deze aangelegenheid inlaat. Het 
doet bij mij ernstige vragen rijzen over 
de wijze waarop de overheid dit pro
bleem aanpakt, als ik verneem dat de 
betrokken kommissie amper vier keer 
per jaar bijeenkomt!» 

Als mandataris heeft Walter Peeters 
pijlsnel carrière gemaakt Getuige 
daarvan het feit dat hij als 43-jarige al
licht de jongste senator is. Dokter 
Peeters is immers als Vlaamsnationd-
list militant aktief geweest. Pas bij de 
jongste parlementsverkiezingen (in 
december 78) aanvaardde hij een 
enigszins verkiesbare plaats. Walter 
Peeters is voorstander van meer 
Vlaamse arrogantie. De Vlamingen 
kruipen te rap in hun schelp als zij in 
konfrontatie komen met frankofonen, 
zo vindt hij. 

Senator Peeters: «Van moederszijde 
erfde ik de Vlaamsnationale reflex; van 
vader de hem zo bekende sociale be
wogenheid. Het mandaat van senator is 
in zekere mate een bekroning voor mijn 
jarenlange werking als «straatloper», 
wat met betekent dat ik mijn militante 
akties nu zou gaan verminderen; wel in
tegendeel.» (hds) 

/ MENSEN VAN BIJ ONS 
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