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VIETNAMESE 
BOOTVLUCHTELINGEN? 
In de loop van 1979 heeft de overheid 
de aanvankelijk goed bedoelde, maar 
achteraf bekeken verkeerde beslis
sing genomen om ons land open te 
stellen voor enkele honderden Vietna
mese «vluchtelingen». 
Wist je dat de mensen die hier hun toe
vlucht vonden, tot de bevoorrechte 
klasse van Vietnam behoren? Alleen 
dergelijke «vluchtelingen» kunnen het 
zich veroorloven om de boot of het 
vliegtuig naar veiliger oorden te ne
men. Denken we maar eens terug aan 
W.O. I en II, v\/aar niet de kleine man uit 
de straat maar wel de gegoede, wel
gestelde burger in staat was het veili
ger Engeland te bereiken! 
Onder meer om deze, maar wellicht 
om de volgende reden, kan ik me on
mogelijk achter het genomen initiatief 
plaatsen. Samen met heel wat bereid
willige mensen hebben we verschillen
de weken gratis — belangeloos — 
voor niets gespendeerd om een klein 
huisje terug tot een leefbaar, gezellig 
en d.m.v. twee kachels te verwarmen 
geheel om te toveren! Alles werd her-
schilderd, opnieuw behangen en van 
het levensnoodzakelijke komfort voor
zien. Vele uren arbeid en allerlei ons 
gratis verleend materiaal waren de in
zet om deze mensen een deftig dak 
boven het hoofd te bezorgen! Er was 
zelfs reeds een opvangkomitee door 
de deken opgericht! 
Wanneer je dan verneemt dat diezelf
de Vietnamezen via een bepaalde, zich 
door ons Kristelijk geloof geïnspireer
de, opvangorganizatie, met volgende 
eisen op de proppen komen: 
1. Aanwezigheid van een badkamer 
(voor een bad kunnen ze bij bepaalde 
mensen terechO. 
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2. Aanwezigheid van centrale verwar
ming en tussen haakjes weze gezegd 
dat heel wat Vlamingen nog geen cen
trale verwarming hebben, zonder daar
om minder gelukkig te zijn! 
Dan staat het voor mij vast dat zich 
geen enkele bevoorrechte Vietna
mees meer in dit huisje moet komen 
nestelen. 
Misschien zou het een goede sugges
tie zijn de minister voor «ontwikkeling
ssamenwerking» te laten instaan voor 
een voldoend komfortabel apparte
ment, i.p.v. de veeleisende kudde Viet
namezen te laten profiteren van het 
toch overwegend door Vlamingen bij
eengebrachte gemeenschappelijke 
geld! J.B.. Menen 

DE WAARHEID 
Het is nu wel duidelijk dat de drie tradi
tionele Belgicistische partijen (nl. CVP, 
BSP en PVV) nooit zullen tegemoetko
men aan de gerechtvaardigde eisen 
die het Vlaamse volk stelt, nl. zelfbe
stuur. 
Naar buiten hebben zij soms wel een 
Vlaams profiel en af en toe zwaaien 
sommige van hen eens met een leeu-
wevlag of spreken eens een harde taal 
zoals Erik, de leerling tovenaar. Naar 
binnen blijven zij nog altijd Belgicis-
tisch en kunnen zij zich zelfs achter de 
slogan van het superpatriottische Co-
mitee Pro Belgica 1830-1980 plaatsen 
(Ik ben en ik blijf Belg, trouw aan de 
Koning en de eenheid van België). 
De drie traditionelen gaan direkt door 
de knieën wanneer ze maar denken de 
Walen of franskiljonse FDF-Brusse-
laars op de tenen te trappen. Indivi
duen gelijk Wilfried, Leo, Willy of Willy 
Claes zijn mensen die als het erop aan
komt hun eigen volk in de steek laten, 
zij zijn de lakeien van het unitaire Bel
gië, de slippedragers van Laken. 
De Vlaamse (?) regeringspartijen CVP 
en BSP sollen dus serieus met het 
Vlaamse volk. Zie maar: school te Ko
men, Voeren, belastingsafvloeiing naar 
Wallonië, autowegenvignet belastings
verhoging, werkloosheid... Hoe kunnen 
wij daaraan iets doen? Heel eenvou
dig. Ontneem de Belgicisten zoveel 
mogelijk van hun werkinstrumenten, 
vnl. de financiële. Hoe? Verlaat de 
door de 3 traditionelen (geel-rood-
blauw) overheerste zuilenorganizaties 
(ziekenfondsen, vakverenigingen, so-
cio-kulturele en jeugdverenigingen...) 
en sluit aan bij zuivere Vlaamse organi-
zaties en verruim daarbij de kracht van 
de enige demokratische partij die ijvert 
voor de volledige ontplooiing van het 
Vlaamse volk, nl. de VU. Zet zoveel 
mogelijk vnenden en familieleden aan 
om dit ook te doen! 
Wacht met tot morgen, neem nog van
daag kontakt op met de respektievelij-
ke plaatselijke afgevaardigde. 

L, Hove 

KERNBEWAPENING 
H.V.D.A. uit Schoonaarde («WIJ» van 3 
jan. '80) kan het blijkbaar niet laten en 
niettegenstaande de Russische in
greep in Afghanistan, blijft hij treuren 
om de Westerse beslissing het nu
cleaire evenwicht te herstellen. 
Hij vraagt zich-^f hoe lang ze de massa 
nog zullen voorhouden hoe slecht en 
gevaarlijk de kommunistische Sovjets 
wel zijn en vergeet daarbij dat het eni
ge waarvoor de Russen ooit zullen 

schrikken een eendrachtig militaire 
macht van het Westen is. 
Landen en vooral volkeren die niet 
kunnen rekenen op deze Westerse 
solidariteit worden hetzij rechtstreeks 
door de Russen, hetzij door een leger 
Cubaanse Castro's of Oostduitse 
technici in het kommunistische kamp 
gedeponeerd. 
Als geheugensteuntje, een alfabeti
sche lijst van enige «gelukkigen» in de 
laatste decenia: Afghanistan, Angola, 
Cambodja, Hongarije, Eritrea, Korea, 
Oost-Berlijn, Tsjechoslovakije, Viet
nam. 
Het feit dat H.V.D.A. niet geprotes
teerd heeft bij de Russische SS-20 ra
ketten zal ik hem niet als kwade trouw 
aanrekenen maar veeleer als gebrek 
aan dossierkennis of als gevolg van 
onwetendheid. _ 
Het is wel zo dat een overgrote meer
derheid in de VU de aankoop en de 
plaatsing van kernraketten heeft ver
worpen, maar ik blijf er bij dat de be
spreking van dit levensbelangrijk on
derwerp door de arrondissementsra
den werd gejaagd. 
«Nooit meer oorlog», de meer dan be-
rechtigde kreet van onze IJzersolda-
ten, werd verkeerdelijk In verband ge
bracht met de rakettenkwestie en men 
vergat gemakkelijkheidshalve dat wie 
echt de vrede wil op de oorlog moet 
voorbereid zijn. 
Ik ben er van overtuigd dat na de Af
ghaanse ontnuchtering een van emo
ties ontdaan debat wel eens de andere 
richting zou kunnen uit gaan, want een 
positief antwoord op de vraag van 
onze voorzitter V. Anciaux of onze kin
deren als volwassenen in een Vlaamse 
natie kunnen leven en in welke, zal gro
tendeels afhangen van het feit dat we 
ons als vrij volk in het Westen zullen 
kunnen ontplooien of dat wij een soort 
Letten, Lithauwers of Esten worden in 
het kommunistische paradijs. 

R.V.H., Dendermonde 

BEVRIJDERS-
Russische «bevrijdingstroepen» zijn 
op 26 dec. 1979 Afghanistan binnenge
trokken, zo'n slordige 20 a 30.000 -vre
desapostelen». 
In deze periode van «vrede op aarde 
aan mensen van goede wil», valt dit 
«vredesgebaar» des te meer op, vooral 
na het eveneens eenzijdig «gebaar» 
van een dnetal weken geleden, 20.000 
man en 1000 (verouderde) tanks die 
werden teruggetrokken. Zelfs de ver
derfelijke, kapitalistische Westerse 
pers werd vriendelijk uitgenodigd om 
deze «geste» de wijde (Westerse) we
reld in te sturen. Het «agressieve» 
Westen moest blozen en nog meer in 
de sfeer van zelfbeschuldiging ge
duwd worden. 
Met ongeduld wacht ik op de veront
waardiging, op de protesten van de 
Westerse vredesbeweging(en), kriste-
lijke en humanistische organizaties, 
specialisten in buitenlandse en defen
siepolitiek, de polemologen, moralisten 
en anderen, politieke leiders en bestu
ren. 
Maar het zal wel weer «rechtse» pro
paganda zijn onder VSA-invloed. 
Nee, de Kremlinleiders zullen dienen 
gelukgewenst te worden, omdat ze 
eens temeer hebben aangetoond, dat 
het Westen nu eindelijk moet stoppen 
met de bewapeningswedloop, met de 
agressieve bemoeiingen in de binnen
landse aangelegenheden van andere 
landen... E v., Oostende 

HOE VLAAMS IS BRUSSEL? LOCO 
Duizend jaar geleden is Brussel dus 
ontstaan als Vlaamse stad. De verfran-
sing IS echter zeer laat begonnen, 
maar werd pas voorgoed geforceerd 
in 1830 toen wij onder Belgisch be
wind kwamen. Op dat ogenblik werd 
Vlaanderen alweer een wingewest (en 
is het nu nog) en Brussel deelde voort
aan in het Frans de lakens uit (en doet 
het nu nog). 

Maar in de oorlog — het was in 1943 
— was ik eens op bezoek bij een tante 
in Schaarbeek. Ik ging met haar bood
schappen doen en hoorde dat de 
meeste middenstanders en winkeliers 
ook Duits spraken (o schande) als ze 
maar aan de Duitsers mochten leve
ren. Zij hingen altijd hun huikje naar de 
wind... 

Diezelfde middenstanders en onder
nemers — waartussen nota bene de 
meeste verf ranste Vlamingen zitten! 
— zouden echter onmiddellijk op Ne
derlands overschakelen als wij wat 
meer zelfrespekt zouden tentoon
spreiden. En als Vlaanderen in dit op
zicht eendrachtig front zou vormen en 
desnoods de koppige Brusselaars 
boycotten. 

Het percentage Brusselaars dat zich 
Vlaming durft noemen, zou dan van de 
huidige 30 % snel stijgen tot 50 %. 
Wat kunnen we meer wensen? Op die 
manier zouden wij de «pariteit voor al
tijd» waarborgen in de hoofdstad, die 
ook de onze is en blijft. De mateloze ar
rogantie en hatelijke pretentie van het 
FDF kan alleen door een doelbewust 
en eendrachtig Vlaanderen gefnuikt 
worden. Met 50 % Vlamingen in de 
hoofdstad is dit dus bereikbaar. Maar 
dan zouden alle politieke en sociale en 
ekonomische krachten en organizaties 
in Vlaanderen (geel zowel als rood en 
blauw) moeten samenspannen om die 
20 % beschaamde Vlamingen van 
onze macht en invloed te overtuigen. 
Of is zelfs dit een utopie? 

Arm Vlaanderen inderdaad, dat zijn 
mondigheid nog moet bewijzen! Zijn 
we dan, na 150 jaar een «verdrukte 
meerderheid» te zijn geweest nog niet 
in staat om die meerderheid te gebrui
ken om ons recht in de hoofdstad vei
lig te stellen? Nadat wij reeds Gent en 
Leuven vervlaamsd hebben, waarom 
zouden we dan niet geleidelijk ook 
Brussel opnieuw méér Vlaams ma
ken? Brussel is dus zoveel Vlaams als 
wij zelf willen. 

J.G., Maasmechelen 

BIJ deze laat ik mij abonneren op het 
weekblad «Wij». Reeds vroeger had ik 
in beraad gestaan om mij te abonne
ren. Toen ik «Wij» van 20 december II. 
in handen kreeg werden mij na het le
zen van uw artikel «Kerst in de trein» 
alle twijfels ontnomen. Ik ben namelijk 
zelf Loco-lid, en vond — samen met 
mijn kollega's — uw beschrijving over 
onze toestand wel het beste wat ooit 
in een krant, zelfs in ons «Loco-blad», is 
verschenen. 
Daarom ook werd het artikel (twee vol
le bladzijden) in het lokaal voor be
stuurders (wat wel niet mag) opgehan
gen en met veel belangstelling gelezen 
en besproken... 

M C , Tessenderio 

NIETS TE VIEREN 
Ik ben geen optimist, wat België, Vlaan
deren en Wallonië betreft, maar ik 
weet toch sedert vele jaren van mijn 
strijd en leven dat wij nu vandaag met 
onze 150 jaar Vlaamse Beweging nog 
niet ver zijn beland 
Waar staan wij nu vandaag met al ons 
geschreeuw, onze liederen, onze klau
wende leeuwen? Neem het mij niet 
kwalijk; Nergens! 
Waarom"? Ons land gesticht in 1830, 
met volksvijandige mensen, van zuide
lijke bloede, een burgerij die het franse 
ideaal hoog hield, maar die altijd, gelijk 
H. Conscience schreef «blaaskaken» 
waren. De geestelijke, burgerlijke 
overheid is ons tot heden ten dage blij
ven pesten, met besluiten, paragrafen, 
fazen, beloften, enz.. 
Ik ben alleen verheugd dat onze jonge
re generatie begint te begnjpen waar 
wij aan toe zijn, en waarom wij nu al 
150 jaar nodig hebben om te komen 
tot bijna niets; nog zelfs geen Vlaamse 
school in Komen... 
Ik kan niet jubelen bij zo een jubileum, 
ik heb twee oorlogen meegemaakt 
heb honderden vrienden, zowel Vla
mingen en Walen, zien sneuvelen, 
waarvoor? Een repressie met hon
derdduizend slachtoffers voor of te
gen het bewind. Niets om te huldigen! 
Ik heb eenmaal mijn bloed geofferd sa
men met de gebroeders Van Raem-
donck, J. English en anderen. Neen, 
een vaderland die zo zijn kinderen be
handelt is niet waardig een vaderland 
te zijn. Mijn land is Vlaanderen, mijn le
ven en hoop voor de toekomst 

A.D.K., Oostende 
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In hun respektieve ambassades in Brussel 
lichten een Amerikaanse en een 
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De rekening van '70 
Geen mens in Vlaanderen zal er rouwig om 
wezen, dat het FDF aan de deur werd gezet. 
Wel integendeel! Welke ook de omstandig
heden van deze defenestratie zijn: dat de 
meest verwaten uiting van het Brussels f ran-
kofoon racisme een mep inkasseert, ver
heugt ons op zichzelf hartsgrondig. Wat ons 
echter niet belet, dit feit op zijn juiste beteke
nis te schatten. 

De krisis die zich deze week voordeed, zat 
vanaf de eerste dag bij deze regering inge
bakken. Het FDF werd er thans uitgezet. 
Maar het had er tien maanden geleden nooit 
mogen inkomen. Dat Defosset, Outers en 
Persoons de gelegenheid kregen om, bekleed 
met ministeriële waardigheid en macht, 
Vlaanderen in het gezicht te spuwen, is het 
gevolg geweest van de kapitulatie van de 
BSP en de CVP. Beide partijen, en vooral de 
laatstgenoemde, hadden gezworen «dat het 
nooit met het FDF alleen zou zijn». Op voor
stel en op aandringen van de Volksunie wa
ren ze toegetreden tot een Vlaams Front, dat 
aardig op weg was om de f rankofone arro
gantie in te dijken. Totdat het, na een kort
stondig bestaan, opgeblazen werd door Mar
tens, die ook Van Miert voor een voldongen 
feit stelde en meesleurde naa r het avontuur 
met het FDF. Zo zijn er tien maanden verlo
ren gegaan, tijdens dewelke het politiek im
mobilisme het land dieper geduwd heeft in 
het moeras van de communautaire tegen

stellingen en de ekonomische krisis. De 
maanden van Komen en Happart... 
Maar er is méér verloren gegaan dan dat. De 
staatshervorming heeft deze dagen een 
staatsbegrafenis eerste klas gekregen. Als 
er, ten tijde van het kortstondig Vlaamse 
front, een ogenblik de kans heeft ingezeten 
om te komen tot een globale konfrontatie 
van gemeenschap tot gemeenschap, dan zijn 
we thans verder dan ooit van dit ogenblik 
verwijderd. Het heengaan van het FDF speelt 
daarbij slechts een ondergeschikte rol. De 
beslissende fout werd tien maanden geleden 
gemaakt. En ze werd vorige week bekrach
tigd en herhaald door een nieuwe kapitula
tie. Het plan waarmee Martens zich dagen
lang afsloofde om het FDF in de regering te 
houden — de onmiddellijke gewestvorming-
met-drie en de rest van de staatshervorming 
naa r de gespreksgroep achter Sint-Juttemis 
— was niets anders dan de bekentenis van 
onmacht om de staat te hervormen. Dat deze 
bekentenis van onmacht gepaard ging met 
een aantal voor Vlaanderen onaanvaardba
re toegevingen, werpt een schril licht op de 
Vlaamse betrouwbaarheid van de CVP en de 
BSP. 
De politieke omstandigheden rond het heen
gaan van het FDF hebben een historische be
tekenis. Het Franstalig front stelde zich deze 
week twee tegen één op: Brussel samen met 
Wallonië tegen Vlaanderen. En het verbond 

zich in een akkoord om de Vlaamse parle
mentaire meerderheid uit te schakelen met 
het wapen van de grendelminderheid. Het 
verdwijnen van het FDF uit de regering ver
andert aan deze feitelijke situatie niets: op 
ieder ogenblik in de toekomst kunnen de 
frankofonen zich opnieuw met twee tegen 
één opstellen en de alarmbel in het parle
ment hanteren. Zo werd deze week met on
heilspellende duidelijkheid aangetoond, 
welk monster Tindemans tien jaar geleden 
boven de doopvont heeft gehouden: de 
grondwetsherziening met de grendels en de 
drieledigheid. De rekening van 1970 zal nog 
vaker geprezenteerd worden! 
Tien maanden na de oprichting van de rege
ring Martens staan we verder dan ooit van 
de mogelijkheid om deze staat fatsoenlijk te 
hervormen. Tien jaar na de grondwetsher
ziening trappelen we nog ter plaatse. Met bo
ven ons hoofd de boomerang van de gren
dels en de drieledigheid. 
Tien verloren maanden. Tien verloren jaren. 
Wordt het niet de hoogste tijd om aan de 
grootste partij van Vlaanderen, aan de on
misbare koalitiepartner-van-iedereen, aan 
de partij die regeringen maakt en regerin
gen kraakt, wordt het niet de allerhoogste 
tijd om aan de CVP te vragen wat ze bedoelt 
als ze beweert «te spreken voor Vlaande
ren?». 

TVO 

Dit hebben CVP en BSP ges/ifct... 

Drieledig en onomkeer 
Dat CVP en BSP het akkoord, dat 
verleden week door premier Mar
tens op de valreep werd uitgedok
terd, aanvaard hebben komt ge
woonweg neer op een Vlaamse 
kapitulatie Voor de CVP komt 
daar nog bij, dat deze kapitulatie 
een schaamteloze verloochening 
IS van haar eigen kongresbesluiten 
op 16 december jongstleden 
De gewestvorming zoals de rege-
nng ze onmiddellijk wil doorvoe
ren, heeft voor de Vlamingen een 
aantal fatale gevolgen Er komen 
drie gewesten, die in wezen op 
voet van gelijkheid staan Dat het 
gewest Brussel geen bevoegd
heid krijgt inzake jacht en vis
vangst of inzake dijken en polders, 
IS zelfs geen doekje voor het bloe
den er zijn te Brussel geen pol
ders en geen viswaters i De Brus
selse Vlamingen krijgen geen en
kele waarborg De kultuurautono-
mie blijft beperkt en de regeling in
zake de persoonsgebonden 
materies vervalt Het stelsel van 
de dotaties met zijn miljardendief-
stal ten nadele van Vlaanderen, 
blijft behouden 

De bewenng ten eerste dat zulks 
allemaal slechts voorlopig is tot 
einde 1982 en vervolgens dat het 
omkeerbaar zou zijn, kan met ern
stig genomen worden Zelfs indien 
deze omkeerbaarheid teoretisch 
bestaat, zal ze in de praktijk niet 
kunnen uitgevoerd worden De 
dne funktionerende gewestraden, 
ieder met hun reeds nu ingerichte 
administratie, kunnen met een 
pennetrek weggeveegd worden 
Deze onmiddellijke gewestvor
ming IS dan ook een verregaande 
toegeving aan de Franstaligen, 
zonder dat er een enkele ernstige 

waarborg bestaat dat ze in de toe
komst ooit nog kan ongedaan ge
maakt worden 
In de praktijk betekent de onmid
dellijke gewestvorming tevens dat 
de gewestelijke regeringen in de 
schoot van de nationale regenng 
blijven, wat de macht van de 
Franstalige Brusselaar bestendigt 
De Vlamingen worden verzocht 
zich te troosten met de verzeke
ring dat de gewestelijke wetge
ving — de zogenaamde ordon

nanties — ondergeschikt blijft aan 
de nationale wetgeving en dat het 
nationale parlement, met zijn 
Vlaamse meerderheid, dus de mo
gelijkheid zal hebben om de or
donnanties van het Brussels ge
west te verbreken Het is echter 
ondenkbaar dat een dergelijke 
konfliktsituatie zich ooit zal kunnen 
voordoen, zonder dat dit leidt naar 
een regenngsknsis Daarenboven 
hebben de drie Franstalige rege
ringspartijen precies terzake een 

HET PLAN MARTENS 

solidanteitsakkoord afgesloten 
Maar ook zonder dit akkoord 
komt deze zogenaamde «waar
borg» erop neer, dat het lot en het 
voortbestaan van iedere regering 
zal afhangen van het goed of het 
kwaad humeur van de Franstalige 
Brusselaars 

De dneledige gewestvorming die 
Martens — in akkoord met de 
CVP en de BSP - onmiddellijk v/il 
doorvoeren, kan dan ook niet beti
teld worden als een mini-gewest-
vorming Het is een échte gewest
vorming, ze IS drieledig en ze zal in 
de praktijk onomkeerbaar zijn 

Dit hebben CVP en BSP geslikt... 

Onze toekomst in de koelkast 
Over wat er na de onmiddellijke 
gewestvorming-met-dne moet ko
men, bestaat er met alleen geen 
enkele waarborg voor Vlaande
ren, maar zelfs geen enkel plan of 
uitzicht De onmacht van de rege
ring om de staatshervorming zelf 
door te voeren is thans onomsto
telijk bewezen 

Om zichzelf en zijn regering in 
stand te houden heeft Martens 
dan ook besloten, de verdere 
staatshervorming toe te vertrou
wen aan een zogenaamde ge
spreksgroep die tegen einde 1982 
tot resultaten zou moeten komen 
De oppositiepartijen worden 
vriendelijk verzocht om in deze 
gespreksgroep die kastanjes uit 

het vuur te komen halen, die te 
heet zijn voor de regeringspar
tijen Gelet op de onverzoenlijk
heid van de Vlaamse en de Frans
talige standpunten is het echter 
duidelijk, dat ook deze gespreks
groep niet naar aanvaardbare re
sultaten zal leiden Op de keper 
beschouwd komt het er dan ook 
op neer dat de staatshervorming 
opgeborgen wordt in de koelkast 
De kwalijke gevolgen daarvan 
kunnen reeds nu overschouwd 
worden Ten eerste dreigt de 
periode tijdens dewelke het parle
ment grondwetgevende bevoegd
heid heeft, voorbij te gaan zonder 
dat de staatshervorming verwe
zenlijkt wordt de konstituante 
dreigt onbenut te blijven Dit komt 

volkomen overeen met de strate
gie en de inzichten van de neo-uni-
taristen die, zich verschuilend ach
ter veel vendelgezwaai met de 
Vlaamse leeuw, in de CVP de plak 
zwaaien Vervolgens blijven alle 
Vlaamse eisen die sinds jaar en 
dag gesteld worden eveneens 
netjes opgeborgen in de koelkast 
De echte tweeledigheid, de echte 
kultuurautonomie, de regeling in
zake de persoonsgebonden aan
gelegenheden gaan op het schap 
De waarborgen voor de Brusselse 
Vlamingen op gewestelijk en ge
meentelijk vlak worden verscho
ven tot na Sint-Juttemis De taal
grens over heel haar lengte en 
vooral in Vlaams-Brabant blijft 
open en bloot De financiële rege

ling, die een einde moet maken 
aan de miljardendiefstal ten nadele 
van Vlaanderen, komt in het diep
ste diepvriesvak van de koelkast 
De regering Martens heeft thans 
het bewijs van haar onmacht ge
geven inzake de staatshervor
ming Ze IS onderling zo verdeeld 
en opgevreten door wantrouwen, 
dat ook op andere terreinen van 
haar mets anders te verwachten is 
dan onmacht en immobilisme Het 
voortzetten van de huidige rege-
ringspolitiek druist dan ook met al
leen regelrecht in tegen het 
Vlaams belang maar het is daar
enboven een aanslag op onze wel
vaart en op onze munt een bedrei
ging voor het welzijn van alle bur
gers 
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de week van G ^ 

Gej* 

Tien jaar verloren 
De jaren zeventig zijn voll<o-
men verloren gegaan voor de 
staatshervorming. Ze zijn be
gonnen met de grondwetsher
ziening Eyskens-Tindemans. In 
de nieuwe grondwet staken 
twee rampzalige dingen die be
palend zijn geweest voor de 
Vlaamse stilstand gedurende 
tien jaar: het prijsgeven van de 
Vlaamse meerderheid in het 
parlement en het invoeren van 
de drieledige gewestvorming. 

Deze twee vergiftige geschen
ken, waarvoor de geniale 
staatsman Tindemans in grote 
mate de verantwoordeli jkheid 
mag opnemen, liggen vandaag 
nog steeds te gronde aan alle 
ellende bij de pogingen om de 
staat te hervormen. 
De afstand die werd afgelegd in 
de jaren zeventig kan men me

ten aan het feit, dat Martens 
verleden week een «werkgroep 
van de 28» als de allernieuwste 
vondst aandiende. Het is uit 
eenzelfde werkgroep dat de 
monster-grondwet van 1970 is 
gekomen... 

Respekt 
voor parlement 
Premier Martens heeft destijds, 
op het ogenblik dat hij eerste-
minister werd, plechtig beloofd 
dat het parlement ten volle zou 
betrokken worden bij de 
staatshervorming en dat hij er 
nauwlettend zou over waken 
dat de rechten van het parle
ment niet in het gedrang ko
men. 
Verleden week liet hij zijn oor
spronkelijke regeerverklaring 
vallen en kwam hij met een to
taal nieuw plan inzake de 

staatshervorming voor de dag. 
Normaal had hier een nieuwe 
regeerverklaring in het parle
ment, met aansluitend een de
bat en een vertrouwensstem-
ming, moeten op volgen. Zo wil
len het de demokratische en 
parlementaire spelregels. 
Martens vond wél ruimschoots 
de tijd en de gelegenheid om 
zijn nieuw plan triomfantelijk in 
het lang en het breed aan de 
pers uiteen te zetten. 
Een regeerverklaring in het par
lement kon er echter niet af. 

Meneer «U» 
Een dag zonder «Belang van 
Limburg» is voor ons (bijna) 
een verloren dag. Er is geen op
wekkender proza om de dag
taak mee te beginnen dan dat 
van Hugo Camps. Hij schrijft de 
bloemrijkste taal uit de Zuidne-
derlandse letteren. Om de ha

verklap duiken in zijn artikels 
barokke beelden op zoals dat 
van de «aasgieren die hun 
schroeiende vlucht uitvoeren». 
Camps is een warm en bewo
gen bewonderaar van Wilfr ied 
Martens. Verleden week ge
bruikte hij een beeld, dat in het 
politiek vakjargon zal blijven 
meelopen: «Wilfried Martens, 
een mijnheer om U tegen te 
zeggen». 
Nou, we hebben er ook niet de 
minste behoefte aan, de eerste-
minister te tutoyeren™ 

Horoskoop 
Een astroloog heeft verleden 
week in de Westvlaamse radio 
het sterrenbeeld van Wilfr ied 
Martens uit de doeken gedaan: 
Martens werd geboren met de 
zon op 29 graden Ram, aanslui
tend bij een samenstand van 
Uranus met Mercurius en Mars 

in de Stier. De maan stond in 
het staartje van de Vissen, zo
dat bijna de helft van de maan-
schijf ook in de Ram stond. 
Uit deze gegevens put de as
troloog de zekerheid, dat Wil
fried Martens een lang en ge
lukkig leven als regeringsleider 
is beschoren. 
Voorzichtigheidshalve zou de 
sterrenlezer toch ook eens de 
horoskoop van Leo Tindemans 
moeten trekken. Want die zit 
Martens voor veel méér dan 
29 graden in de weg. 

Onbespreekbaar 
De grenzen van Brussel en de 
francofone eisen in Vlaams-
Brabant zijn gewoonweg onbe
spreekbaar, hebben de CVP en 
de BSP maandenlang gezegd. 
Maar verleden week gaven ze 
geen kik, als Martens ze wél be
spreekbaar stelde in zijn fa
meuze werkgroep. 

Aardig verbeterd 
In zijn kroniek «van Kamerle
den en Senatoren» schreef 
Manu Ruys verleden zaterdag 
«dat de jongste tijd het mense
lijk kontakt tussen Martens en 
Tindemans er aardig op verbe
terd is». 
Zi jn daar dan ooit problemen 
geweest? In de «Standaard» 
van de jongste jaren zal men 
met geen half woord een toe
speling vinden over de tegen
stelling tussen Martens en Tin
demans, die nochtans een zeer 
grote invloed heeft op het be
leid van de CVP en op de poli
tiek van gans het land. 
De «Standaard» heeft over 
deze tegenstelling altijd en in 
alle talen zedig gezwegen. En 
plots vernemen we dat het 
menselijk kontakt «er aardig op 
verbeterd is». 

25 miljard 
Het behoud van het huidige do
tatiestelsel tot einde 1982 bete
kent een direkt verlies van 
25 miljard voor de Vlaamse ge
meenschap, hetzij meer dan 
twintigduizend frank per 
Vlaams gezin. 
Dat is dan alleen maar het di
rekt te berekenen verlies, zoals 
het voortspruit uit het dota
tiesysteem. Daarnaast is en 
blijft er natuurlijk de stroom 
van tientallen en tientallen mil
jarden langs allerlei kanalen 
van Vlaanderen naar Wallonië. 

De Muntzuiger 
Men mag niet ontkennen dat Wilfried Martens verieden zondag in blakende vorm 
was. Zelfverzekerd stond hij een uur lang op het tv-scherm de Wetstraat-journalisten 
van de BRT te woord. Holde dan in anderhalve minuut naar de RTBF-studio. Om er al
les nog eens een uur lang over te doen met de franstalige journalisten. 
Men mag Wilfried Martens zelfs niet onthouden dat hij handig zijn slecht dossier be
pleitte. Alleen: het dossier werd er niet beter om. Wie aandachtig luisterde, had de 
keuze tussen woede en deernis om zoveel talent dat verspild werd aan zo 'n slechte 
zaak. Want ten slotte was de man op het scherm niets anders dan een mooiprater Die 
met veel brio trachtte te ontsnappen aan de bekentenis dat hij een verliezer is Het ak
koordje waarmee bijzijn regering voorlopig badgered om ze naar de volgende krisis 
te laten drijven, was een beschamende bekentenis van onmacht Achter de dikke 
brilglazen flikkerden de ogen van de man die het zelf niet meer ziet zitten. Die gauw-
gauw een beetje drieledig kunst-en-vliegwerk afhaspelt En die zijn eigen verantwoor
delijkheid afschuift naar een gespreksgroep achter sint-juttemis. 
Hij moet het natuurlijk zélf wel gevoeld en geweten hebben. De verenging van zijn kijk 
op de problemen tot het al dan niet overleven van zijn eigen persoontje kan een man 
van zijn intelligentie toch niet helemaal belet hebben, zich een verliezer te weten en te 
voelen. Een marktkramer die met veel blabla een slecht artikel aan de man trachtte te 
praten. Alleen zo is het te verklaren dat hij zijn zaak bepleitte met argumenten die ei
genlijk niet in het dossier staan. 

Wilfried Martens liet zich zogezegd kwansuis ontvallen dat, tijdens de politieke ver
wikkelingen van vorige week, er elke dag moest gevochten worden om de Belgische 
frank te verdedigen. 

Ziedaar dan, geachte tv-kijkers en argeloze staatsburgers, uw eerste-minister Die 
weliswaar lelijk heeft moeten knoeien Wiens nieuw regeerakkoord minstens een 
treurspel en hoogstens een lachertje is Maar die al deze offers gebracht heeft die de 
bittere beker tot op de bodem geledigd heeft alleen omwille van u Van uw zuurver
diende frank, van uw spaarcentjes in de kous of bij de ajeselka. 

De redder van de munt? Nou heeft niemand vorige week op de wisselmarkten abnor
male dingen zien gebeuren met de frank. En voor zover die frank inderdaad zwak 
blijkt, IS dat een permanente toestand. Die méér in de hand gewerkt wordt door het 
aanblijven van de regering-Martens dan door het verdwijnen ervan Want deze mach
teloze en inwendig verscheurde troep heeft gedurende negen maanden geen enkele 
zinnige stap gezet op de weg naar bezuiniging besparing en saneren van de over
heidsbegroting De zwakte van onze munt is het rechtstreeks gevolg van de onver
geeflijke zwakte van de regering Met een regering die zo stabiel is als een papieren 
bootje op een losgeslagen zee en die met de macht heeft om een beleid te voeren dat 
binnen de financiële mogelijkheid van het land ligt. is de stabiliteit van de munt iedere 
dag een beetje méér foetsie. 

Kom nou! Martens verstopt zich gewoonweg achter de frank. Hij is een muntzuiger 

dio Genes 
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Franicofone afdreiging sinds 1970 
Dezer dagen wordt overduidelijk 
aangetoond (eens te meer) wat echt 
niet meer hoefde bewezen te worden: 
staatshervorming en regeringsvorming 
geschieden onder onafgebroken 
Franstalige afdreiging. 
Met dit konfrontatiepatroon hebben we 
de jongste jaren leren leven, maar 
tegenover de franstalige arrogantie 
staat vandaag in de verste verte geen 
politiek Vlaamse strategie. 
Het chantagewapen verd de 
frankofonen in de handen gespeeld bij 
de grondwetsherziening van 1970: het 
konstitutioneel meesterwerk van onder 
meer een Leo Tindemans. 
Het is een van de vele konklusies van 
de Brusselse hoogleraar in staatsrecht, 
professor Vermeulen, tevens kamer
voorzitter bij de Raad van State. De 
89-bladzijdenlange studie wordt 
eerstdaags in een juridisch ti jdschrift 
gepubliceerd. 

Professor Vermeulen legt geen weten
schappelijke studie voor, maar een eerste 
probeersel in afwachting dat echte «politi
cal scientists de zaak behoorlijk aanpak
ken» 

In zijn studie zegt professor Vermeulen in 
feit met zoveel nieuw, maar hij slaat nogal 
wat nagels met koppen 
HIJ verklaart door tal vèn voorbeelden de 
gronden van de frankofone arrogantie, en 
hij brengt daarbij met terloops de houding 
van de CVP ter sprake 

Over de grondwetsherziening schnjft prof 
Vermeulen «Een grondwetsherziening 
kan neerkomen op een herverdeling van 
de macht Die herverdeling kan echter 
door een verzwakkende dominante groep 
gebruikt worden om de dominate over 
wat essentieel is te bewaren door die op 
nieuwe grondslagen te vestigen. De 
grondwetsherziening van 1970 is in hoofd
zaak een dergelijke operatie Vlaanderen 
wordt door de frankofonen prijsgegeven, 
maar de greep op het centraal bestuur 
wordt met gelost Integendeel De zwakke 
plekken in de dominate worden versterkt 

Wie verkwanselde 
Vlaamse politieke macht..? 

door juridische mechanismen Het demo
grafisch overwicht van de Vlamingen mag 
voortaan wel zonder hinder worden uitge
drukt in een groter aantal parlementairen, 
maar het politiek gewicht van dat aantal 
wordt tot het gewicht van het aantal fran
kofone parlementairen teruggebracht» 
In andere professorale bewoordingen be
aamt professor Vermeulen tegelijkertijd 

dat de Vlamingen van de traditionele par
tijen (vnl de CVP'ers) tien jaar geleden de 
Vlamse politieke macht verkwanseld heb
ben, en dat hun flamingantische verklarin
gen van wandaag met veel meer waarde 
hebben dan woordenkramerij 
Men moet immers niet eerst de macht van 
de frankofonen konstitutioneel inbakken 
en dan even later janken over de groeien

de afdreiging die de franstalige partijen tot 
op de grens van hun mogelijkheden aan
wenden 

Mini-maxi 
De CVP (en vooral haar huidige voorzitter) 
moet nu met voortdurend de rol van de af-
gedreigde, van het slachtoffer van franko
fone arrogantie spelen, want het is precies 
die partij die tien jaar geleden de hefboom 
van de Vlaamse macht m dit land uit de 
handen gaf Mét de betrachting om in de 
unitaire staat de grootst mogelijke macht 
als partij in handen te houden 
In zijn studie maakt professor Vermeulen 
een beknopte maar toch leernjke opsom
ming van de dossiers waarbij de frankofo
nen er in slagen de Vlamingen af te drei
gen 

Maar zijn slotsom is dan weer ondubbel
zinnig «in de grondwet van 1970 ligt de 
kommunautaire polarisenng voor-gepro
grammeerd» 

Biezonder aktueel is deze beschouwing 
van de VUB-professor. «Het is niet ver
wonderlijk dat dreiging met ontslag vanwe
ge de groep der frankofonen of weigering 
tot een regering toe te treden, als afdrei
ging effektief uitwerking heeft en de ande
re partij er effektief toe brengt als afge-
dreigde toegevingen te doen waartoe die 
partij eigenlijk niet bereid was, waartoe de 
onderhandelaars van die partij eigenlijk 
met gemachtigd waren» 
Vandaag kunnen we zeggen en schnjven 
dat de voorliggende mini-gewestvorming-
met-drie een prachtprodukt is van het be
schreven afdreigingsmechamsme 
Wat op zijn minst kan gesteld worden is 
dat de politiel e toestand en de machtsver
houdingen momenteel nogal grondig an
ders zouden zijn indien tegen de frankofo
nen een front van Vlaamse partijen opera
tioneel zou zijn 

Het IS weer eens in hoofdzaak de CVP ge
weest die begin vorig jaar het nodig oor
deelde het Vlaams front te moeten opbla
zen en de frankofonen precies die chanta
gemiddelen in handen te spelen die nu zo 
dankbaar worden uitgespeeld (hds) 

Neo-unitarisme 
Dat de staatshervorming in de 
koelkast gestopt wordt, kadert 
volkomen in de neo-unitaristi-
sche strategie van de CVP. 
Deze partij gaat zich de jongste 
paar jaar te buiten aan het aller-
krachtigst flamingantisch 
woordgebruik. Krab echter het 
vernisje er af en de ware kleur 
komt boven. Martens zelf heeft 
verleden zondag op de tv langs 
z'n neus weg gezegd dat de tek
sten op het CVP-kongres wel
iswaar in een radikale verpak
king werden aangediend, maar 
dat ze op de keper beschouwd 
toch niet zo sterk afwijken van 
zijn knoeiwerk in de regering. 
Ook aan Waalse kant is er een 
neo-unitaire trend merkbaar. 

De sterkste verdedigers van 
het voortzetten van de huidige 
regering waren verleden week 
in de PS de ministers Spitaels 
en Mathot. Van beiden is gewe
ten dat ze niet warm lopen voor 
een doorgedreven hervorming 
van de staat: ze houden het lie
ver bij een neo-unitaire formule 
die hen ook in de toekomst de 
miljardenstroom uit Vlaanderen 
garandeert. 

Brave jongen 
Wie plots héél braaf is gewor
den, is Eric Van Rompuy. Vóór 
het CVP-krongres had hij een 
paar daverende dingen gezegd. 
Onder meer had hij beloofd het 

CVP-kongres mee te zullen 
krijgen voor ekonomisch fede
ralisme. Daar is niets van in 
huis genomen. Na het CVP-
kongres veegde Martens met 
hem de vloer aan in een inter
view in het «Belang van Lim
burg», l indemand liet begaan: 
Eric Van Rompuy was te ver ge
gaan in zijn ijver om de CVP-
voorzitter te dienen. 

Verleden week hebben de 
CVP-Jongeren het nieuw re
geerakkoord gewoonweg ge
slikt. In «De Nieuwe Gids» 
schreef Eric Van Rompuy een 
Vrije Tribune waarin hij welis
waar een aantal bedenkingen 
en reserves formuleerde, doch 
dat was slechts een beetje 
stuntwerk voor de galerij. In fei
te gingen de stoere CVP-Jon
geren braaf door de knieën. 

Het is dan ook potsierlijk, in die 
Vrije Tribune uit de pen van Van 
Rompuy te mogen vernemen 
«dat de Franstaligen nu weten 
dat de Vlaamse arrogantie een 
politieke realiteit is geworden». 

«Omkeerbaar» 
De hele staatshervorming is 
zo'n ingewikkelde zaak, dat de 
gewone burger er maar weinig 
van snapt. Dat strookt trou
wens volkomen met de verlan
gens van de CVP: in de ondui
delijkheid en de juridische wir
war is het haar gemakkelijker 
dan ooit om appels voor citroe
nen te verkopen. 

Zo die fameuze «omkeerbaar
heid» van de drieledige ge
westvorming. De gewone bur
ger begrijpt daar waarschijnlijk 
uit dat, als er einde 1982 geen 
akkoord is over het geheel van 
de staatshervorming, de drie 
gewesten terug afgeschaft 
worden. 

Dat is natuurtijk nonsens: dank 
zij de CVP staan de drie gewes
ten sinds 1970 in de grondwet: 
het fameuze artikel 107quater. 
Dit artikel is niet voor herzie
ning — en dus zeker niet voor 
afschaffing — vatbaar. Zodat 
we in ieder geval ook na 31 de
cember 1982 nog opgescheept 
blijven met drie gewesten. 
Onomkeerbaar! 

Le Compte 

De Orde van de Geneeshe
ren is dezer dagen n.a.v. zijn 
stilzwijgen over de vluchtende 
artsen voorwerp van scherpe 
kritiek. Om nog een andere re
den loopt deze «staat in de 
staat» thans in de kijker. Dr. 
Herman Le Compte die reeds 
15 jaar overhoop ligt met de 
Orde en met het Belgisch ge
recht, won nl. een eerste ronde 
in het proces dat hij voor het 
Europees Hof te Straatsburg 
tegen België en de Orde in
spande. Hij werd precies 15 
jaar geleden, tijdens de eerste 
doktersstaking, geschorst om
dat hij toen niet staakte! Het 
kwam van kwaad tot erger en 

dr. Le Compte werd uiteindelijk 
«voor eeuwig geschorst». 

Het Hof heeft echter deze 
week de drie klachten van dr. 
Le Compte ontvankelijk ver
klaard. De Kommissie voor de 
Mensenrechten besliste de 
zaak-Le Compte voor kennis
geving over te maken aan de 
EG ministerraad. Een tweede 
klacht tegen zijn schorsing en 
«de moord op één van zijn kin
deren» werd op 4 december 
eveneens ontvankelijk ver
klaard. Een bijkomende klacht, 
steunend op het recht op ar
beid valt als burgerlijk recht 
niet onder een uitzonderings
rechtbank zoals de Orde, werd 
ontvankelijk verklaard evenals 
de derde klacht tegen de BOB 
en de rijkswacht. Het zou ver
wonderli jk zijn indien uit de ei
genlijke behandeling niet min
stens een veroordeling van 
Belgiè en de Orde zou uitge
sproken worden. 

VDB en de Brusselse 
burgemeestersjerp 

Het heeft velen verwonderd 
dat de h. Vanden Boeynants als 
vice-premier en defensieminis
ter ontslag nam om het minder 
lonend en minder aangename 
voorzitterschap van de PSC na 
«sterke druk van zijn politieke 
vrienden» waar te nemen, voor
al in een periode dat er als zo
danig weinig eer te rapen is met 
een dergelijke funktie. 

Sommigen verklaarden zijn 
ontslag als een gevolg van hui
ver bij Vanden Boeynants te
genover enkele «vervelende 
dossiers» zoals het opslaan 

van kernraketten, de aankoop 
van pantserwagens en de 
vakbondseisen van de be
roepsmilitairen. 

Er werd echter vroeger al op 
gezinspeeld dat VDB aast op 
de burgemeesterszetel van 
Brussel. Dit zou ook zijn gewij
zigde houding tegenover het 
FDF verklaren, partij die hij ooit 
eens als doodgraver van België 
doodverfde en waarvoor hij 
thans poeslief is, in de hoop 
haar steun bij de volgende bur
gemeesterskeuze te verwer
ven. Pas béte ce cher PauL 

Waarom zwijgt de 
orde? 

In steeds meer kringen wordt 
de vraag gesteld of de Orde 
van de Geneesheren — die tot 
nog toe de artsenstaking niet 
veroordeelde — evenmin iets 
te zeggen heeft over de artsen 
die het land verlaten of hun pa
tiënten in de steek laten. 
Steeds meer stemmen gaan op 
om de ontbinding van de Orde 
te eisen, vooral omdat de Orde 
gemachtigd is als een uitzonde
ringsrechtbank straffen op te 
leggen, (o.m. schorsing van art
sen). 
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De herwaardering 
van het parlement? 

Er is de jongste dagen in de 
Wetstraat een stuit politieke 
komedie opgevoerd, dat zelfs 
in dit land als vri j uitzonderlijk 
kan betiteld worden. 
De wazige krisisatmosfeer is 
sinds het ontstaan van de 
regering nooit opgetrokken. 
Maar wat zich sinds de 
jaarwende heeft afgespeeld, 
levert voldoende stof voor een 
politieke thriller, gekruid met 
de nodige tragi-komische 
elementen en showstukjes. 
Op het ogenblik dat eerste-
minister Martens een laatste 
reddingsboei uittest om zijn 
regering drijvende te houden, 
interpelleert in het verlaten 
halfrond van de Kamer de 
Vlaamse liberaal Verberckmoes 
over de toestand in de tuin- en 
pluimveebedrijven. Om maar 
even de betrokkenheid van het 
ge-herwaardeerde parlement 
duidelijk te maken. De dag-aan-
dag politiek gaat eraan voorbi j . 

Die laatste reddingsboei, een mini-
gewestvorming en een parlemen
taire w/erkgroep, blijkt aan te slaan 
in de verschillende partijbureaus. 
Enkel bij het FDF blijft het oranje-
licht knipfjeren. De persjongens 
worden bij mekaar getrommeld. 
Zelfverzekerd, met zwier en de 

nodige show wordt uiteengezet 
hoe voordelig die gewestvorming 
wel is voor Vlaanderen en tot wat 
een dergelijke werkgroep wel kan 
leiden. 
Op dat ogenblik wordt in de Ka
mer de begroting van PTT ge
stemd. Geen mededeling van de 
regering. Geen woord. Gans het 
communautaire luik van het re
geerakkoord wordt Ingrijpend ge
wijzigd. Geen woord! 
De oppositie, bij monde van frak-
tievoorzitters Van Grembergen en 
De Croo, dient zelf een vraag te 
stellen. De minister is plots heel 
wat minder mededeelzaam. Hij zal 
later antwoorden, maar een ver-
trouwensdebat acht hij niet nodig. 
Het fjarlement zit er bij voor sp>ek 
en bonen. De politiek wordt ge
maakt op de verschillende partij
bureaus en in de ambtswoning 
van de premier, waar een devere 
staf voldoende lijm bij de hand 
heeft om kompromis na kompro-
mis op papier te zetten. En van zo
dra de partijbesturen ja knikken. Is 
de kous af. 

De politieke spelregels worden 
eenvoudig met de voeten getre
den. Regeerakkoorden zijn enkel 
nog waardeloze stukjes papier, en 
de herwaardering van het parle
ment Is tot een mooi alibi gedeva
lueerd. 

Met het nieuwe plan doet de rege
ring opnieuw een beroep op het 
parlement De definitieve staats
hervorming wordt naar een parle
mentaire werkgroep toegespeeld. 
Een procedure die reeds bij de 
grondwetsherziening van 1970-
1971 «suksesvol» aangewend 
werd. 
Op 24 september 1969 installeer
de eerste-minister G. Eyskens, bij
gestaan door zijn twee ministers 
van Communautaire Betrekkin
gen, Tindemans en Terwagne, de 
werkgroep der 28. 
Nog even herinneren aan de resul
taten van deze werkgroep? De 
Vlaamse meerderheid in het parle
ment en In de regering werden 
prijsgegeven In ruil voor een 
schim van kulturele autonomie en 
een waardeloos statuut voor de 
Brusselse agglomeratie. Tevens 
werd het beginsel van de gewest-
vorming in de grondwet inge
schreven. 

Na 10 verloren jaren wordt op
nieuw naar deze metode gegre
pen. Een metode die reeds op 
voorhand gehypotekeerd Is door
dat de Vlamingen hun voornaam
ste onderhandellngstroef op voor
hand zullen prijsgeven: de ge
westvorming. Vlaanderen dreigt 
opnieuw gekonfronteerd te wor
den met een monster-akkoord. 

Ontmoedigend 
Volgens het regeerakkoord zou 
binnen drie maanden een ver
slag opgesteld worden over de 
niet-diskriminatie tussen Vla
mingen en Franstaligen in de 
Brusselse gemeentediensten 
en O C M W s . 
Ondertussen zijn negen maan
den verstreken en is van een 
dergelijk verslag nog steeds 
niets te bespeuren. Voorzitter 
V. Anciaux vond het dan ook 
nodig hierover een dringende 
vraag te stellen. 
Het antwoord was evenwel ont
moedigend. 
Mevr. Steyaert, staatssekreta-
ris van de Nederlandse ge
meenschap, bevestigde een 
verslag opgesteld te hebben. 
De kamer krijgt er evenwel 
vooralsnog geen inzage van. 
De heer Persoons, staatssekre-
taris voor de Franse gemeen
schap, vond het zelfs niet nodig 
de vraag te beantwoorden. 

Diamant 

Bij het debat over de ri jksmid
delenbegroting, net voor de 
kerstvakantie, vroeg senator W. 
Jorissen aandacht voor de 
moeilijkheden in de diamantin
dustrie. 
De provincie Antwerpen is nog 
het enig diamantcentrum met 
meer dan 13.000 arbeiders. In 
de andere Westerse landen is 
de tewerkstelling fel gedaald. 
Oorzaak hiervan is voorname
lijk de toenemende konkurren-
tie van Zuid-Afrika, Israël, India, 
de Verenigde Staten en de Sov-
jet-Unie. Vooral dit laatste land 
stelt konkurrentieel zware pro
blemen vermits het de diamant-
markt bewerkt met dumping-
prijzen die tot 25 "Vo lager lig
gen dan de normale. 
Senator Jorissen vroeg aan de 
regering dan ook onze markt te 
beschermen tegen oneerlijke 
prakti jken, en meer steun te 
verlenen. 

In het slop 
Naar aanleiding van de aktuele 
politieke toestand heeft de ka-
merfraktie van de Volksunie 
een mededeling verspreid 
waarin gesteld wordt dat de 
Vlaamse meerderheidspartijen 
de Vlaamse politiek volledig in 
het slop dreigen te maneuvre-
ren. 
De voorstellen tot oplossing 
van de krisis bevatten in feite 
een terugkeer naar een nauwe
lijks verholen unitarisme en la
ten de Brusselse situatie ten 
nadele van de Vlamingen onge
wijzigd. Zi j beklemtonen de 
drieledige gewestvorming en 
neutralizeren de gemeen
schapsvorming. 
De kamerleden zijn van oordeel 
dat dit alles in grote mate te wij
ten is aan het verbreken ti jdens 
de regeringsvorming van het 
zgn. Vlaams Front-akkoord 
door de CVP en het afsluiten 
van een dubbelzinnig regeerak
koord in stri jd met het vierpun-
tenprogramma van dit Vlaams 
Front 

Van de A 29 
Sedert een jaar gaat er luid pro
test op tegen de mogelijke aan
leg van de autoweg A 29, die 
Dendermonde met Mechelen 
moet verbinden via Merchtem, 
Wolvertem en Kapelle-op-den-
Bos. De vele parlementaire vra
gen hierover van kamerlid J. 
Valkeniers werden onduidelijk 
en tegenstrijdig beantwoord. 
Hij achtte het dan ook nodig te 
interpelleren om te wijzen op 
de vele negatieve aspekten bij 
de aanleg van de A 29: verho
ging van de pendel, vernieti
ging van landbouwgronden, 
nauwelijks een ontsluiting van 
Dendermonde en industrieves
tigingen waarover men zich 
niet al te veel illusies moet ma
ken. 

Ware het niet beter, aldus J. 
Valkeniers, de expresweg naar 

Aalst verder door te trekken in 
plaats van via Vlaams-Brabant 
en de wegverbindingen met 
Dendermonde te verbeteren. 

Naar de A 2 
Ook kamerlid W. Kuijpers 
kwam tussenbeide omdat het 
gevaar bestaat dat de A 29 zou 
doorgetrokken worden naar de 
A 2. In zijn antwoord beloofde 
minister Mathot een globale 
studie. 
Dit droeg de goedkeuring weg 
van J. Valkeniers, op voorwaar
de evenwel dat tegelijk een 
kosten-batenanalyse van deze 
weg zou doorgevoerd worden. 
Samen met voorzitter V. An
ciaux en W. Kuijpers diende hij 
een motie in waarin de gaafheid 
van het leefmidden en het be
houd van de landbouwbedrij
ven in Noord-Brabant beklem
toond wordt en waarin de rege
ring verzocht wordt een kos
ten-batenanalyse door te voe
ren en de voorgestelde 
alternatieven voor de ontslui
ting van het arr. Dendermonde 
te onderzoeken. Ook wordt ge
wezen op de problemen die de 
aanleg van de A 29 zullen op
roepen bij de voorgestelde ver
breding Wezemaal-Winksele. 

Eentalig karakter 
Senator W. Jorissen heeft twee 
wetsvoorstellen ingediend om 
de faciliteiten af te schaffen in 
de Brusselse randgemeenten 
Drogenbos, Kraainem, Linke
beek, Wezembeek-Oppem, 
Sint-Genesius-Rode en Wem
mei, de Voer en de Limburgse 
gemeente Herstappe. 
Het is, aldus de senator, 'toch 
normaal dat het thans alge
meen aanvaarde beginsel van 
het eentalig karakter van elk 
taalgebied doorgetrokken 
wordt tot die gemeenten waar 
thans nog faciliteiten bestaan». 

Oorlog en vrode 
Aan de vooravond van 11 november formuleerde de Volks
unie een eisenprogramma om het NOOIT MEER OORLOG 
van de Fronters te helpen verwezenlijken. Wapenhandel en 
wapenproduktie moeten via nationaliiatie gekontroleerd 
worden. Een parlementaire onderzoekskommissie over de 
wapenhandel moet geïnstalleerd worden. En van de wets
voorstellen van Glinne inzake de wapenhandel moet drin
gend werk gemaakt 

Parlementaire initiatieven werden in het vooruitzicht ge
steld. 

Met een interpellatie heeft kamerlid W. Kuijpers vorige 
week een aanloop genomen tot een grondige parlementaire 
benadering. Een positieve aanloop: de wetsvoorstellen-
Glinne zullen van onder het stof te voorschijn worden ge
haald. 

Een diepgaand debat in het parlementair halfrond dient zich 
dus aan. Gestaafd met talrijke studies, verwijzingen naar 
buitenlandse initiatieven en cijfergegevens over het Bel
gisch wapentransport heeft Willy Kuijpers getracht dit de
bat reeds in te leiden en te richten op twee belangrijke, mo
gelijke realizaties. 

Vooreerst de oprichting van een werkgroep met polemolo-
gen, vertegenwoordigers van de ekonomische sektoren van 
Landsverdediging. Temidden van politieke en etische belan
gen enerzijds en tewerkstelling en kompensatiebelangen 
anderzijds zou zij moeten trachten het probleem van de om
schakeling naar een vredesproduktie te benaderen. 

En dan is er de vaststelling dat België in de rij van wapenle-
veranciers een vooraanstaande plaats bekleedt Slechts 
één van de vele voorbeelden die het kamerlid aanhaalde: '\n 
1975 werd voor bijna 1 miljard wapens uitgevoerd naar Boli
via. Dat is heel wat meer dan onze ontwikkelingshulp aan 
dat land>. 

De wapenhandel baadt in een waas van dubbelzinnigheid en 
geheimdoenerij. Ais ware het een bewuste beleidskeuze, die 
ons steeds meer de weinig benijdenswaardige faam van 
agressieve wapenhandelaar oplevert 

Een parlementair toezicht is onbestaande, en het voorstel 
van Kuijpers om een kontrole-kommissie op te richten ver
dient dan ook alle aanbeveling. 

Hopen nu maar dat deze voorstellen voldoende weerklank 
vinden bij de andere partijen. Vroegere gelijkaardige voor
stellen van senator M. Van Haegendoren en kamerlid J. Van-
demeulebroucke werden niet bijgetreden. 

Opnieuw heeft de Volksunie het debat over oorlog en vrede 
ingeleid. De reakties van de Vlaamse liberalen en socialis
ten, alsook van minister Simonet klinken ditmaal hoopvol. 
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Een nleuwlcónier in de spaarwerelil! 

jaren 
Omdat niet iedereen de lifd vittöli om een ASLJ<-' 
agentschap binnen te ïopeft ïil<terts <ïe gewone epe-
ningswen, js er ny de ES~ReJteenir*g:- £en gloednieuwe 
spaarrekening, zeer modern en praktisch. 

Je kan aHe verrichtingen op Je ES-flekening regelen 
met een gewone overschrijving. Na ©Jke verrichting 
krijg je een rekeninguittreksel dat fe kan opbergen 
In een speciaal mapje, 2o kan |e de evolutie van je 
spaartegoed op de voet volgen. 

Wat levert een E$-Rekening iou 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 

van je ES -̂Rekening geld opvragen gewoon tegen 
overlegging van je Iderttitettskaart. Gemakkelijker 
kan het niet! 

Neem inlichtingen ojp èén ASLK-kantooren open een 
ES-Rekentng. Oe lijst van ASLK-kantoren in je buurt 
vind je in de Gouden Gids, rubriek « Spaarkassen ». 

A S L K l 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

•^^^S^ '̂,M^I^M^JSS^^^5i'!;l?î ^ 

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK. AL DE VOORDELEN VAN DE SPAARKAS. 
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Bloedig 

Corsii Ht I IS 

verzet 

Tegenover de krisis in Oost-
Azië, waardoor de twee su
permachten, de Sovjetunie en 
de Verenigde Staten, opnieuw 
in een koude oorlog dreigen 
te verzinken, doet de Corsi -
kaans-nationalistische strijd 
weinig belangrijk aan. En 
nochtans uit de reaktles van 
een premier Barre en nog een 
paar gegalonneerden, blijkt 
hoe grondeloos het misver
stand en de onwetendheid 
van de machthebbers zijn te
genover de autonomistische 
bewegingen In hun bloedel-
gen allesbehalve «douce» 
France. Zi j beschouwen nog 
steeds het jongste oproer in 
Corsica als een «provinciale 
ontevredenheid», die ze mis
schien met lapmiddelen zul
len pogen te smoren. 

Maar een gijzelingsaktie, waarbij 
meer dan 30 gegijzelden betrok
ken zijn en waarbij zowel van de 
kant van de ordestrijdkrachten 
(speciaal uit Parijs overgevlogen 

mobiele onlustenpolitie) als aan de 
kant van de «terroristen» en beto
gers slachtoffers vielen Daaren
boven IS er de bijna totale goed-
keunng van de Corsikanen, wat 
zich heeft geuit in een spontane al
gemene staking De goeverneur 
van het geboorteland van Napole
on Bonaparte, heeft toch een goe
de reflex gehad de terugtrekking 
bewerken van de Franse onlus-
tenpolitie, wier verschijnen in Cor
sica het effekt van een rode, be
weeglijke lap op een stier heeft 
Om met onze eigen, Vlaamse er
varing voor de dag te komen het 
gaat om het zelfde effekt in Vlaan
deren, wanneer men Waalse of 
frankofone rijkswachters op 
Vlaamse betogers afstuurt Der
gelijke praktijken ztjn inderdaad 
provocaties Indien Panjs een 
greintje goede wil en inzicht had, 
zou het de CRLS thuis laten 
Stel tegenover deze bloedige Mid
dellandse zee de zelfvoldane Bar
re, die niet eens beseft hoe bela
chelijk hij zich maakt met zijn «spi
rituele» opmerkingen Deze blo
zende Jakobijn is nochtans mede 
verantwoordelijk voor de toestand 
op Corsica en in Bretagne (waar 

de bommen regelmatig van zich la
ten horen en waar de gevangen 
leiders reeds door anderen wer
den vervangen) Deze laatste ver
keerde reflex had ook Panjs te
genover Corsica toen de uitzon
deringsrechtbank te Panjs een 
aantal Corsikaanse nationalisti
sche leiders tot zware straffen 
veroordeelde meende Parijs dat 
het verzet op Corsica zou luwen 
Het tegendeel heeft zich voorge
daan de druk van de Corsikaanse 
ondergrondse bevrijdingsbewe
ging IS nog nooit zo sterk geweest 
als nu Dit komt o m omdat de 
Corsikaanse bevolking de opstan
delingen steunt, verstopt en be
voorraadt We denken hier aan 
Mao Tse Toeng die zei «een guer
rilla kan slechts slagen wanneer 
de strijders bij de bevolking kun
nen schuilen en zich aldus kunnen 
bewegen als vissen in het water» 
Waarom is de grote massa Corsi
kanen naar het gewapend verzet 
overgelopen? Omdat de unitaristi-
sche overheid de inwijking steunt 
van de zgn «pieds noirs» dat zijn 
de Fransen die Algene verlieten 
toen deze Franse kolonie onafhan
kelijkheid werd Frankrijk zat plots 

met een gevaariijke toestand, de 
pieds noirs zijn geen katjes om 
zonder handschoenen aan te pak
ken Parijs was blij dat het er een 
groot gedeelte kon plaatsen op 
Corsica, waar ze direkt harde kon-
kurrenten van de plaatselijke eko-
nomie werden Het werd zo erg, 
dat steeds meer jonge Corsikanen 
naar Franknjk moesten uitwijken 
omwille van de werkloosheid op 
Corsica o a door de konkurrentie 
van «de vreemdeling» zoals de 
Corsikanen de ingeweken Franse 
oud-kolonialisten noemen Deze 
ingewekenen zien minachtend 
neer op de autochtone bevolking 
en gedragen zich nog steeds als 
kolonizators, nu met meer in Alge
ne maar op Corscia Het is begrij
pelijk dat na een afwachtende 
houding te hebben aangenomen 
het uitblijven van beschermende 
maatregelen voor de autochtone 
ekonomie de mensen het verzet 
steeds aktiever gaan steunen 
De toestand op Corsica blijft dus 
zeer gespannen Indien Parijs niet 
bijdraait en de immigratie van 
Franse naar Corsica met stopzet 
zal het van kwaad naar erger gaan 
en moet men zelfs een gewapen

de opstand van de woedende 
Corsikanen vrezen We kunnen 
niets anders dan sympatie hebben 
voor de Corsikaanse stnjd, die 
naast de sociaal-ekonomische as-
pekten ook kulturele belangen 
verdedigt tegen de v ^rfransings-
molen In feite moet Corsica onaf
hankelijk worden Er zijn warempel 
heel wat kleinere eilanden die de 
jongste jaren onafhankelijk wer
den en tot in de UNO vertegen
woordigd zijn (Ook hier gaat de 
vergelijking met Vlaanderen op) 
We hopen meteen, dat de Franse 
regering het thans op Corsica ge
legerd Vreemdelingenlegioen af
zijdig van de onlusten en de span
ningen zal houden 
Want een inzet van deze solde
niers zou het verkeerde effekt 
hebben en een chaos veroorza
ken Panjs weze gewaarschuwd 
net als in Spanje en Ierland zal 
Corsica (eerder) vroeg of laat een 
autonoom statuut moeten knjgen 
Een dergelijk statuut geniet Sardi
nië, zuiderbuur van Corsica Maar 
ja, te Rome regeren dan toch min
der door het staatscentralisme 
(erfenis van Richelieu en Louis 
XIV) bezeten regeerders 

De Belgische krisis, dat Jcoint ervan 
De huidige moeilijkheden in de re
gering waren te voorzien Toen de 
VU een paar maanden geleden de 
regenngsdeelname afwees en de 
voorstellen van Vanden Boey-
nants en van Martens verwierp, 
was dit met uit schnk, integendeel 

De VU had haar les geleerd i Zij 
had uit de uitslag van de jongste 
verkiezingen de nodige konklusies 
getrokken Zij was ervan over
tuigd dat de voorstellen van de 
heer Martens nadelig uitvielen 
voor de Vlamingen Inderdaad, uit 
de voorstellen die momenteel 
verwerkt zijn in het wetsontwerp 
tot hervorming van de Staat bleek 
duidelijk 

1 Dat het dotatiesysteem nadelig 
was voor de Vlamingen — miljar
den zouden blijven overgeheveld 

worden van Vlaanderen naar Wal
lonië 

2 Brussel zou een volwaardig ge
west worden zoals Vlaanderen en 
Wallonië 

3 Geen enkele regeling voor de 
rechten van de Vlamingen te 
Brussel werd ingebouwd 

4 De definitieve begrenzing van 
Brussel was met geregeld 

5 De machten die toevertrouwd 
worden aan de deelstaten Vlaan
deren en Wallonië waren te ge
ring 

De Volksunie is ervan overtuigd 
dat het moet gedaan zijn met het 
verkwanselen van 
— Vlaamse mensen 
— Vlaamse grond 
— Vlaamse centen 

De CVP had schijnbaar nog met 
begrepen wat de Vlaamse bevol
king wil De reakties lieten dan ook 
met op zich wachten Op hun laat
ste kongres krabbelden de 
CVP ers onder druk van hun basis 
terug De gedane toegevingen aan 
de Walen en frankofone Brusse
laars moesten dringend gedeelte
lijk ongedaan gemaakt worden 

Ik zeg wel gedeeltelijk Want uit 
de kongresteksten van de CVP 
blijkt duidelijk dat zij maar een re-
gionalizering wensen in plaats van 
federalizering 

Het IS de CVP in de eerste 
plaats met te doen om het welzijn 
en de welvaart van de Vlaamse 
bevolking De CVP wil zoveel mo
gelijk de wet blijven dikteren in 
een gedecentralizeerde Belgische 
Staat ZIJ wil alle sektoren in dit 

land blijven kontroleren zowel de 
ekonomische sociale als de wel-
zijnssektor En om dit te bereiken 
blijft ZIJ bereid toegevingen te 
doen aan de frankofonen ten na
dele van de Vlaamse bevolking 

Van de Volksunie mogen de 
Walen gerust hun Waalse Staat 
hebben wij trachten van onze 
kant een Vlaamse Staat te realize-
ren waann de Vlaamse Brusse
laars als volwaardige burgers 
thuishoren 

Maar de Walen moeten weten 
dat de Vlamingen weigeren nog 
een pnjs te betalen voor hetgeen 
zowel de Walen als Vlamingen 
rechtmatig toekomt Wij weigeren 
nog langer te betalen in de vorm 
van mensen grond en Vlaamse 
centen 

Door het geklungel van de CVP 
en de BSP wordt het land in de zo
veelste krisis gestort en zijn er 
kostbare maanden verloren ge
gaan Ook valt het op dat telkens 
het land in een politieke krisis zit 
de Vlaamse BSP in alle talen 
zwijgt Op rustiger momenten zet 
de voorzitter van de BSP de heer 
Van Miert nochtans een heel gro
te mond op (herinner U zijn uitla
tingen in verband met Zaïre en de 
atoomrakettenkwestie — alhoe
wel hij telkens door de knieën 
gaat) Bij grote krisissen echter 
huppelt hij braafjes de CVP ach
terna Tevens zou de publieke opi
nie moeten weten hoe zwaar de 
persoonlijke rivaliteit tussen Mar
tens en Tindemans wegen op een 
gezond beleid in dit land 

W DE SAEGER 
Algemeen VU-sekretaris 
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D e r e k l a m e c a m p a g n e d ie d o o r de V e r e n i g i n g de r E l e k t r i c i t e i t s b e d r i j 
ven o n d e r het t e m a « E lek t r i c i t e i t Is leven» g e v o e r d w o r d t hee f t b i j 
een aanta l m e n s e n noga l wa t k w a a d b l o e d gezet . D e v o o r n a a m s t e 
v e r w i j t e n be t re f f en het d e m a g o g i s c h ka rak te r en de d u r e k o s t p r i j s — 
g e s c h a t o p 30 m i l j oen f rank — van de c a m p a g n e , d ie a ls een s taa l t je 
van eenz i j d i ge v e r k o p e r s l o g i k a b e s c h o u w d w o r d t . O o k he t p r o p a g e 
ren van de a ls o n v e r m i j d e l i j k v o o r g e s t e l d e k e r n e n e r g i e s tu i t o p he f t i 
ge reak t ies . 

In W a l l o n i ë p r o t e s t e e r d e n een aan ta l m e n s e n d o o r v r i j w i l l i ge b i j d ra 
gen te s t o r t e n aan de k ran t «La C i té» d ie de rek lame niet had o p g e n o 
men. M e t de b i j d r a g e n w e r d een b ladz i j de a f g e h u u r d w a a r o p de s l o 
gan «Non a l ' i n tox ica t ion é lec t r i que» w e r d a fged ruk t . 
In V l a a n d e r e n w i l m e n nu een v e r g e l i j k b a r e ak t ie v o e r e n d o o r he t 
p laa tsen v a n : 

• een «open br ie f» in al le V l a a m s e k ran ten , o n d e r t e k e n d d o o r 10-15 
m e n s e n ui t un i ve r s i t e i t en , v a k b o n d e n , m i l i eu - en v e r b r u i k e r s o r g a n i z a -
t i e s ; 
• een a d v e r t e n t i e in t w e e V l a a m s e k ran ten , b e s t a a n d e ui t een k o r t e 
t e k s t waa r i n de p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e van de V E B ( V e r e n i g i n g d o o r 
E l e k t r i c i t e i t s b e d r i j v e n ) g e h e k e l d w o r d t , v e r g e z e l d van de namen van 
de o n d e r s t e u n e r s . 
V o o r deze ak t ie is o n g e v e e r 200.000 fr. n o d i g — de b e p e r k i n g t o t de 
a d v e r t e n t i e in t w e e k ran ten d r i n g t z i ch o p o m f inanc ië le redenen . B i j 
d r a g e n k u n n e n g e s t o r t w o r d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 799-5064503-38 
van Emie l Ve rv l i e t , W o l f j a g e r s l e i 36, 2200 B o r g e r h o u t me t v e r m e l d i n g 
«Ak t i e VEB» . 
Een even tuee l o v e r s c h o t w o r d t g e s t o r t aan m i l i eu - o f an t i - ke rnener -
g ie -o rgan iza t i es . 
I n l i ch t i ngen b i j : J a n M i c h i e l s , C o n s c i e n c e s t r a a t 46 te 2000 A n t w e r 

pen . 

Voorde elektrische centrales 
wordt de kortste dag 

van het jaar ook de lan^e 
Voljd'ns de siatistu.'ken is dat uider 

daad zo' hel verbruik van elekinsche 
stroom keni zijn hi«)f!sie piek van het jaar 
rond half december Dooreen samenJuop 
van omstandigheden bereikt het elektnci-
leitbverbruikeenrekordpeil op die kortste 
dagen van het jaar Mei het koude weder 
\'erbruiken de fabrieken, die thermische 
procédés ioepass>en, meer stroom In tal
rijke woniiinen wordt bijverwarmd. 

En !e({elijkenijd is (xik overal de ver
lichting aan: op straal, ui de huizen, de 
winkels, kantoren en werkplaatsen. In 
België zal deze deceniberpiek normaal 

geen problemen sieUen. dank zy de be
schikbare produkiiereserve die speciaal 
bestemd is voor de kniieke momenten. 
Tot nu loe is dat in ons land altijd zo 
geweest. 

Maar dat is met overal het geval. Zoals 
bijvoorbeelduiFrankruk, waar men beslist 
nog mei hel reusachtige eleklnaleils-
defekl is vergeten, waardoor dil land op 
dinsdag 19 december van vong jaar zonder 
stroom kwam te zuien Niemand zou wil
len dal het bij ons zo'n "donkere dinsdag" 
wordt En toch zou dat oon eens kunnen 
gebeuren. 

Vereniging der Elektnciteilsbednjvei 

Een hoogst bdangrijke taak, 
een politiek op lange termijn. 

De elekinnleHsnWdlMhappiiin staan 
m voor de produklie en distnbutie van de 
stroom die België op ieder ogenblik nodig 
heeft 

Sj moeien dus kunnen beschikken 
over centrales die in staat zijn aan de vraag 
te vold<ien, en dit znwel vandaag als bin
nen vyf of tien jaar Welnu, de bouw van 
een elekinsche centrale vergt vyf tot achl 
jaar. . 

Dn alles geefl aan de elektnateits-
producenl een zware verantwoordelijk
heid elke besbssing die vandaag wordt 
genomen heeft onherroepelijk gevolgen 
voor uw leven van morgen. 

En morgen? 
Een van de belangnjkMe aspecten van 

hel probleem is de brandstofbevoorrading 
van de centrales, en dil in volie energie-
cnsis, in een land dat voor 90% van zijn 
energievoorziening aangewezen is op het 
buitenland De energiebronnen worden 
alsmaar duurder en ze moeien dus 2 

tioneel mogelijk aangesproken worden. 
Voor de elektncileitsvoorziening heb

ben de producenlennu reeds doeltreffende 
maatregelen genomen aangezien jjetro 
leum schaars en duur wordt, hebben ze 
zich uitgesproken voor sleenkoo! en kern
energie, in overeenstemming met de aan 
beveluiRen van de Europese Gemeenschap 

S I eenkool kan gemakkelijk aangekocht 
worden op de talrijke buitenlandse mark-
len en, ahttans voor een klein gedeelte, 
ook op de binnenlandse markt Wat de 
kernenergie betreft: niet alleen biedt zij 
ons land de mogelijkheid deviezen ie be
sparen als gevolg van een beperking van 
onze pel role umin voer, maar tevens leidi 
de bouw van kerncentrales lot miljoenen 
werkurcnopde Beigisthearbeidsmarkt 

Nu reeds leveren sieenkiwil en kern
energie ongeveer de helfl van onze elekin 
cileil. in 1985 zal dii cijfer tot ongeveer 
dne vierden opgelopen zijn 

In afwachting dat nieuwe energiebron
nen voor de aflossing zorgen blyven sieen-
kool en kernenergie onze essentiële eco
nomische troeven 

Elektriciteit is leven. 

Bovenstaande -onschuldige» advertentie zoals ze in een reeks In de Vlaamse 
kranten eind 1979 verscheen. Binnenkort komt een nieuwe reeks in de kranten. 
Men heeft dus blijkbaar nog niet geleerd.» 
Als tegengif een paar citaten: 
'Niet te zien en niet te horen, maar wel degelijl( gevaarlijk zijn de verschillende 
elektromagnetische stralingen die opgevi/ekt worden door de miljoenen huis
houdelijke apparaten, industriële elektronische toestellen, radiozenders, com
puterspelletjes en andere toestellen die in deze tijd van technologische voor
uitgang uitzwerven,- aldus dr Don Justesen, deskundige op het gebied van 
elektromagnetische storingen. (De Standaard, 28-12-78) 
.Elektriciteit is leven ? Maar teveel is teveel en als elektriciteit met kernener
gie wordt opgewekt wordt ze een doodsbedreiging!' -De Natuurlijke Weg', ja
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SNOEIHOUT 

TOT HUMUS 

VERWERKEN 
In «De Gemeen te» , het maandb lad 
van de Veren ig ing van Be lg ische 
S t e d e n en G e m e e n t e n , Is on langs 
onde r d e titel «N ieuwe Humus-
bronnen» een art ikel v e r s c h e n e n 
ove r de rekupera t iemoge l i j kheden 
van hak- e n snoe ihou t vo lgens e e n 
p r o c é d é dat d o o r Jean Pain in het 
zu iden van Frankr i jk o p pun t w e r d 
gezet . 

He t komi tee w e r d als v z w opge 
richt o m deze m e t o d e ook bij ons 
uit te tes ten me t het hout- en 
s t ru i kgewas da t In e igen land als 
afval na hak- en snoe ibeur ten in 
g ro te hoevee lheden overbl i j f t . 

He t zeer posi t ief resul taat van 
deze p r o e v e n w o r d t nu d o o r da t 
komi tee g e p r o m o v e e r d d o o r ge
leide bezoeken , o p e n d e u r d a g e n 
en op le id ingss tages d ie o p aan
v raag van g roepe r i ngen en open 
bare d iens ten regelmat ig o p het 
p roe fs ta t ion te Londerzee l wo r 
d e n Ingericht. 

D e z e akt iv i te i ten kr i jgen niet al
leen in de b innen landse maar ook 
in de bu i ten landse in fo rmat leme-
dia aandacht . S a m e n me t «Bond 
be te r Leefmi l ieu V laanderen» 
w e r d een b rochu re ove r d e me to 
de Jean Pain u i tgegeven en wer 
d e n een paar g e m e e n t e n aange
s c h r e v e n o m als p l l oo tgemeen ten 
v o o r de rekupera t ie van hak- en 
s t ru i kgewas te fungeren . 
N u wi l m e n ech te r al d e gemeen te 
bes tu ren van het Rijk b e t r e k k e n 
bij het nat ionaal p r o g r a m m a v o o r 
de rekupera t ie van het hou tge-
wasafva l dat o p t o u w w o r d t gezet . 
A a n de hand van een gedetai l leer
d e vragenl i js t vist het komi tee 
naar het hak- en snoe ihou t dat nu 
ver io ren gaat in de gemeen ten . 
W i e me t deze rekupera t leprob le -
mat ie wi l kenn ismaken zoek t voe 
ling me t komi tee Jean Pain, v z w , 
Pnnses El isabethlaan 18 te 1030 
Brusse l (02-241.08.20). 

• «Groenkontakt» is een twee
maandelijks tijdschrift dat weten
schappelijke, technische en prak
tische informatie brengt i.v.m. 
groenvoorziening, openluchtre-
kreatie, ruimtelijke ordening, land-
schapszorg en natuurbehoud. 
Het tijdschrift wordt uitgegeven 
dor de vzw Vereniging voor 
Openbaar Groen. «Groenkon
takt» richt zich zowel tot deskun
digen en technici als tot de na
tuur- en tulnliefhebber. Een jaar
abonnement kost 420 fr. en je 
kunt een presentexemplaar aan
vragen bij het sekretariaat 
V.V.O.G., Buiten de Smeden-
poort 2, 8000 Brugge. Tel.: 050-
31.20.71. 

• Winsor Rubber C.V. te Ne
derland verwerkt oude autoban
den. Sedert één jaar is een instal
latie in gebruik die met vloeibare 
stikstof 3.000 kg oude banden 
per uur verwerkt. Het bedrijf 
verwerkt die banden die niet 
meer in aanmerking komen voor 
loopvlakvernieuwing bij Caruba 
N V . Gemiddeld is dit 7 op 10 
banden, die dan tot poeder en 
granulaten vermalen worden. 
Daarmee worden een aantal arti
kelen ontwikkeld die binnenkort 
produktieklaar zijn: afrasterings-
palen, irrigatieslangen, stalmat-
ten, tegels. Binnen afzienbare tijd 
wordt ook te Hamont in Belgié 
een produktie van artikelen uit te
ruggewonnen materiaal opgezet 
Informatie: Winsor Rubber C.V., 
Oranje Nassaulaan 44, 6026 BX 
Maarheeze, Nederland. Tel.: 
(04959)2626 of 2695. 

• Hoe «groen» is de milieube
weging vna de jaren '80? 
Welke zijn de vooruitzichten op 
een progressief milieubeleid door 
de regionalisering en in Europees 
verband? 

Hierover spreekt Roeland Dirks, 
algemeen sekretaris van de 
«Bond beter leefmilieu, Vlaande
ren», onder de titel: «Milieube
leid, een wensdroom?». Op don
derdag 24 januari 1980 om 
20 u. 30 in Restohof Ter Lo, Noor
dersingel, Borgerhout tel. 
35.56.00 (Stenenbrug, Borger
hout, dan Binnensingel richting 
Sportpaleis). De debatavond 
wordt ingericht door de kontakt-
klub. Inlichtingen tel. 031 -37.28.74 
en 031-16.02.97. 

• Een eigen gelaat voor het 
openbaar vervoer In de streek 
van Halle, Asse, Vilvoorde. 
Dit is het tema van de regionale 
studiedag die de Stichting Lode-
wijk de Raet op 19 januari vanaf 
9 u. in het Strombeekse kultureei 
centrum organizeert. 
Deze studiedag richt zich tot de 
gemeenteoverheid, verkeersdes-
kundigen, aktiegroepen en mi
lieuwerkers. Dit colloquium is een 
initiatief van de plaatselijke Werk
groep Openbar Vervoer i.s.m. het 

.;&efi£Ssf^_ 

Kultureei centrum en de Stich
ting Lodewijk de Raet Inlichtin
gen tel. 02-241.88.33, of in het kul
tureei centrum. 

• Wie glascontainers wil ko
pen of huren kan zich wenden tot 
Transcobel, pvba, Brugsestr 641, 
8600 Menen, tel. 056-51.34.33-
056-51.12.39). De firma zegt de 
vaste afname van het verzamel
de glas te verzekeren, ongeacht 
de hoeveelheid en de termijn. 

• «De koevoet», is een twee
maandelijks tijdschrift voor so
ciaal en ekologisch verantwoor
de techniek. Een van de jongste 
nummers handelt over kringloop, 
hergebruik van grondstoffen en 
energie. Tevens een neerslag 
van wat tijdens de kringloop-
week van de Werkgroep «Zach
te Technologie» naar voor is ge
komen. De huisvuilverwerking 
komt er in al zijn facetten en alter
natieve mogelijkheden aan bod. 
Tot slot een artikel over het zelf 
maken van kringlooppapier en 
wat praktische informatie. «De 
Koevoet» kost 25 fr. per los num
mer en een abonnement (zes 
nummers) 150 fr.. te storten op 
rek. nr. 001 -0695768-63 van Dia
loog Werkgroep Technologie, 
Celestijnenlaan 101, Heverlee. 

• Natuurwandelingen in groep 
raken weer zeer in en dat kan al
leen maar verheugen. Hier een 
greep uit de vele aanbiedingen. 
Op zondag 20 januari en 9 maart 
gaat de tocht van Bredene-Bad 
tot Blankenberge havengeul. Op 
zondag 10 februari is het aan de 
westkust te doen, van De Panne 
tot de IJzermonding te Nieuw
poort. Voor 20 januari en 9 maart 
trefpunt: Tramhalte Bredene-Bad 
om 9 u. 45. Voor 10 februari tref
punt: standbeeld Leopold I te De 
Panne om 9 u. 45. Inlichtingen: tel. 
02-648.37.46. 

• VTB-VAB-Hekelgem lopen 
een winterzwerftocht op zondag 
20 januari. Samenkon st aan de 
St-Michielskerk (Dorpsplein te 
Hekelgem). Vertrek om 9 u. 
Langs de panoramische Ekste-
renberg en het Ankerhof naar 
Essene-Dorp. 

Langs de Biezendries en de 
Sluisgracht naar de Bellemolen 
en verder naar Teralfene en te
rug naar Hekelgem-Dorp. Hier 
wordt verbroederd en verzus-
terd bij Frans de Block, kruiden
kenner en natuursierkunstenaar. 
Verrassing voor al de deelne
mers. Zondag 9 maart (om 14 u J 
«Op Benedikti jnerpaden». Ver
der vanaf de Abdij Affligem. Zon
dag 27 april (14 uJ: Lentetocht 

• Dworp-Zevenborren-Dworp». 
Zondag 1 juni (14 uJ: «Terheide-
Kartelobos-Terheide». Zondag 
29 juni: Lampernisse-Zannekin-
pad». Zondag 7 september. In 
het voetspoor van Breughel! (St-
Anna-Pede). Inlichtingen: tel. 053-
66.72.00. 
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Een jaar 
volkse strijd 

Aan het magere en v e r v o r m d e n ieuws dat het bu i ten land (di t is 
reeds het Wa len land en Neder land) over de V laamse beweg ing 
v o o r g e s c h o t e l d kr i jg t , kunnen wi j a fmeten hoe het ges te ld is met het 
n ieuws dat ons bere ik t aangaande derge l i j ke beweg ingen elders. 
A l leen wanneer het l inkse of rech tse kamp er voo rdee l meent uit te 
halen wo rd t doo r de in ternat iona le be r i ch tgev ing gewezen op het 
bes taan van nat ionale beweg ingen of tenmins te van vo l ke ren , die te 
onde rsche iden zi jn van het t oonaangevende s taa tsvo lk . W i j hebben 
ons we l i swaar geoe fend in de kunst , tussen de l i jnen te lezen. Ui t de 
al te kar ige in fo rmat ie die ons bere ik te pogen wi j een overz i ch te l i j k 
bee ld op te bouwen van wat er t i jdens het voo rb i j e jaar ge roe rd 
heeft aan nat ionale en na tona l i s t i sche beweg ingen . 

EUSKADh 

WIJ TUSSEN VOLKEREN EN STATEN 25 

Basket! veroverden 
zelfbestuur 

Ere wie ere toekomt. Op het Iberische 
schiereiland ging alle aandacht naar de 
Basken. 

In de zomer ontketende een van de ETA-
afsplitsingen een bommenoffensief tegen 
de toeristische industrie die Spanje zoveel 
geld opbrengt. Het was duidelijk niet tegen 
de toeristen zelf gericht Cde paar slachtof
fers waren eerder aan Spaanse noncha
lance te wijten) maar tegen de politiekers. 
Tevens bezorgde het ongetwijfeld een 
schok aan de Spaanse man in de straat, 
die nu ook ver van het Baskenland veront
rust werd. 

Inmiddels was Carlos Garaicoetchea, 
voorzitter van de Baskische Nationalisti
sche Partij, ook voorzitter geworden van 
de Baskische Algemene Raad, die het au
tonoom gebied Euzkadi bestuurt Dat deze 
Garaicoetchea nog wel in Pamplona 
woont, hoofdstad van Navarra (twistappel 

tussen Basken en Spanjaarden) is niet 
zonder politieke betekenis. Op 17 juli werd 
het akkoord bekend gemaakt, dat eindelijk 
bereikt was tussen de Spaanse regering 
en de meerderheid van de Baskische na
tionalisten en dat kort daarop door de 
Spaanse Cortes goedgekeurd werd. Dit 
akkoord verleent de Basken een vorm van 
zelfbestuur die veel verder gaat dan door 
om het even welke staatshervorming de 
Vlamingen ooit werd voorgespiegeld. 
Onder meer wordt de Baskische Algeme
ne Raad nu bevoegd voor onderwijs, radio 
en televisie. En zeggen dat er tien jaar gele
den nog geen woord Baskisch geduld 
werd in scholen of officiële gebouwen! 
Wie durft beweren dat dit er evengoed 
zonder ETA-oproer zou gekomen zijn? 
Men zou kunnen denken, en zeker hopen, 
dat verder ET A-geweld voortaan overbo
dig zal zijn. Toch is dit niet zo. In het post-
Franco is er weinig veranderd bij de politie 
en deze is voorlopig nog steeds Spaans in 
Baskenland. Een aflossing van de wacht 

De Nederlandse stam 
reageert verdeeld 

Over de Nederlandse stam willen 
wij hier kort zijn. In het koninkrijk 
der Nederlanden kent die weinig 
problemen. Samenhorlgheidsge-
voel met de zuidelijke Nederlan
den ontbreekt er bijna volkomen. 
Gelukkig duiken toch steeds weer 
uitzonderingen op, zoals de beken
de taalkundige Maarten van Nie-
rop (op 67-jarlge leeftijd overle
den) en de moedige Europa-amb
tenaar Bert Joosen, spreker op de 
laatste IJzerbedevaart. Verleden 
jaar was het precies 400 jaar gele
den dat de Unie van Utrecht tot 
stand kwam. 

De Nederlanders hebben deze 
herdenking met luister gevierd en 
wensten de Vlamingen erbij te be
trekken omdat die Unie in feite een 
Groot-Nederlandse bedoening ge
weest is. Ditmaal zijn het de Vla
mingen geweest die zeer terug
houdend (of bang?) gereageerd 
hebben. 

In België staan de Zuid-Nederlan
ders of Vlamingen er niet al te 
slecht voor. Gewapend met een 
half-ontwaakt volksbewustzijn, 

voerden ze een kampagne tegen 
de staatshervorming, zoals die 
door de huidige regering gepland 
is. Hun verzet richt zich tegen f i 
nanciële benadeling en vooral te
gen de versterking van de voor
rechten die een met Vlaanderen en * 
Wallonië grondwetteli jke gelijkge
steld gewest Brussel zouden toe
vallen; wal de verdere verfransing 
van deze agglomeratie onvermij
delijk zou maken. 

Zi j waagden een eerste en voorlo
pig nog niet met sukses bekroon
de tegenaanval op het In 1962 ver
loren gegane Westvlaamse taal
grensgebied. In het Land van 
Overmaas gaven zij met voorheen 
nooit geziene kordaatheid hun so
lidariteit te kennen met de volks-
bewuste bewoners van de Voer
streek, die op hun beurt meer 
moed toonden dan ooit tevoren. 
Deze werd dan ook op de proef 
gesteld door terroristische raz
zia's van Waalse Inwijkelingen en 
invallers, die kennelijk de steun 
genieten van hoge omes. 

zal slechts gedeeltelijk en geleidelijk plaats 
vinden. In dit verband staat ook het rumoer 
dat tijdens de tweede helft van het jaar 
ontstond rond de uitlevering door Frank
rijk van om (nationalistisch-)politieke rede
nen gevluchte Basken, meer in het biezon-
der rond de tragische figuur van Juan Et-
chave. Als gevolg van allerlei protest (o.m. 
door Vlaamse scouts tegen het Franse 
konsulaat te Antwerpen) werd laatstge
noemde niet uitgeleverd. Wat meer Is: heel 
deze zaak deed de weerbaarheid van de 
Basken in Frankrijk aanzienlijk toenemen. 
Uit Galicië heeft ons niet veel nieuws be
reikt. Toch werd ook daar een voorzitter 
gekozen voor de Algemene Raad van het 
autonoom gebied Galicla. Zoals In Katalo-
nië trouwens. 

Kelten trappelden ter plaatse 
De toestand in Noord-lerland blijft uitzicht
loos. Verleden zomer organizeerde het 
Iers Republikeinse leger (IRA) via haar poli
tieke arm Sinn Fein over heel het eiland 
een campagne tegen de voortdurende sta
tionering van Britse troepen in de zes 
graafschappen. 

De leuze «Brits must gol» was op vele mu
ren te zien, de straatbetogingen trokken 
veel volk en getuigden van indrukwekken
de vastberadenheid (ook in Noord-lerland 
zelf) maar... het Britse leger bleef waar het 
was. Eerste minister Thatcher liet daarover 
geen twijfel bestaan. Zij is daar trouwens 
de vrouw niet naar. 

Zo blijft de guerilla duren, die tenminste 
eenmaal per week een persberichtje ople
vert over een of meer neergeschoten poli-
tie-agenten, soldaten of «katolieken». Maar 
die ook soms de grondvesten van het Brit
se politieke establishment doet trillen. 
Zoals de aanslag op Ulsterspecialist Nea-
ve (van de Konservatieve partij) en lord 
Mountbatten (legendarische oorlogsheld). 
En recente wijzigingen in de regerings
ploeg van de Ierse republiek schijnen op
nieuw te wijzen in de richting van een in
tenser medeleven met de nog niet bevrijde 
volksgenoten aan de overkant van de ge
hate «border». 

Op 1 maart moesten de Schotten zich bij 
referendum uitspreken over de vraag of zij 
een eigen politieke vergadering wensen, 
overigens met beperkte bevoegdheden. 
Vooraf was gesteld dat er tenminste 40 % 
ja-stemmers moesten zijn om het referen
dum te doen slagen. Die 40 % werden 
echter niet op het aantal uitgebrachte 
stemmen berekend doch op het aantal 
kiesgerechtigden. En als men weet dat er 
in Groot-Brittannië geen stemplicht be
staat, dat het daar rond die tijd vaak bar 
koud is en dat de harde nationalisten die 
matige vorm van zelfbestuur afwezen (zij 
eisen gewoon onafhankelijkheid) dan is 
het met te verwonderen dat die 40 % niet 
bereikt werd. 

De Bretoens-nationalistische partij SAV 
(Strolled or Vro) verspreidde een druksel 
waarin de Bretoenen worden aange
spoord, hun checks in het Bretoens uit te 
schrijven; zij krijgen de juiste Bretoense 
cijfernamen toegestoken. Het is niet meer 
dan een prikje maar de Fransen zijn er 
toch van geschrokken dat zoiets kan (ook 
in het Nederlands), waarschijnlijk door een 
tekort aan omzichtigheid vanwege de 
Franse wetgever. 

Voor de Fransen 
weinig problemen 

Volkeren met een eigen staat hebben het 
gemakkelijk om te overleven. Zij hoeven 
hun instellingen maar te laten draaien. Wo
nen er toevallig andere volksgroepen bin
nen hun grenzen dan worden die lang
zaam maar zeker door diezelfde instellin
gen vanzelf gedenationalizeerd. De Fran
sen verstaan deze kunst biezonder goed. 

Op het grondgebied van hun staat blijven 
zij bestendig in de aanval en dit zonder 
«krampachtig» te hoeven zijn. Als zij maar 
niet in hun merg aangetast worden door 
de gauchistische verloedering van het taai
en letterkunde-onderwijs. 

Buiten Frankrijk staan de Fransen minder 
sterk. In België gaat het hen nog goed. Zelf 
maken zij veel kabaal omdat zij door de 
Vlamingen zouden bedreigd worden. Dit 
betekent niets anders dan wrok omdat 
hun greep op de Vlamingen verslapt; met 
dat één Waals gehucht met vervlaamsing 
bedreigd wordt. Ondertussen knoeit een 
Belgische regering verder met een soort 
schijnfederalisme, dat de stelling van het 
zich nog steeds uitbreidende, verfransen-
de Brussel grondwettelijk zou versterken. 
Verder slaagden de Fransen (in België ten 
onrechte allen «Walen» geheten) er in, een 
beperkte Vlaamse tegenaanval (een 
Vlaamse school langs de taalgrens te Ko
men) voorlopig (?) te verijdelen en het 
groeiend volksbewustzijn in Voeren, aan 
de Waals-Diets-Düitse grens, met geweld 
te bedwingen. 

Italië en de Italianen 
Ook in Italië wonen van oudsher Fransen, 
o.m. in de Aosta-vallei Hun toestand is het 
best te vergelijken met die van de Katala-
nen in Frankrijk en dus niet benijdenswaar
dig. De katolieke kerk speelt daar ook haar 
rol in het verfransingsproces. Zo kwam 
van 6 tot 12 maart in Aosta de gewestelij
ke bisschop mgr. Lari op bezoek. Voor
eerst IS die «natuurlijk» een Italiaan en ten 
tweede heeft die het bestaan, aanwezig te 
zijn in alle (Italiaanse) zondagmissen (een 
tiental) behalve in de ene Franse mis. Iets 
wat hem door de katolieke Fransgezinden 
niet in dank is afgenomen. 
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De Italianen gaan over het algemeen met 
weinig skrupules te werk tegenover hun 
niet-ltaliaanse landgenoten Henzelf gaat 
het alleen op Korsika, buiten de grenzen 
dus, met bijster goed. Voor zover althans 
de Korsikanen zich «Italianen» laten noe
men. Verleden jaar spraken Franse rech
ters zware straffen uit tegen Korsikaanse 
nationalisten die geenszins betwistten dat 
zij gewelddaden gepleegd hadden met de 
bedoeling, het gezag van de Fransen af te 
schudden. 

De Duitsers verdedigen zich 
(niet zo best) 

De Duitsers, die verspreid wonen over 
verschillende staten, zitten nog altijd in de 
verdediging De na-oorlogse hersenspoe
ling, die officieel «Entnazifizierung» beoog
de doch in werkelijkheid «Entdeutschung», 
draagt welige vruchten. 
In de Elzas konden zij een kleine overwin
ning boeken of liever een kleine afslaan te 
Breitenbach. Daar wilde de franskiljonse 
burgemeester Dillenseger alle straatna
men verfransen. Het protest van de bewo
ners was algemeen en ludiek: zij overplak-
ten de naam van hun gemeente met de 
naam «Large Riviere» en eisten dat alle ge
meenteraadsleden die het met 't burge
meesters plan eens waren, konsequent 
hun eigen naam zouden verfransen. Wat 
Maurice «Farce» gaf voor «Witz» en 
«Scieur de planches» voor «Dillenseger» 
zelf. Die tenslotte zijn plan liet varen. 
Belangrijker nieuws is dat de president 
van de Franse republiek de Elzasser Carl 
Eckart tot onderwijsinsfjekteur benoemd 
heeft. Deze is een voorvechter van de El-
zassische gewesttaai. Enige hoop op een 
betere behandeling van de Duitse taal in 
Frankrijk lijkt dus gewettigd. 

In Oostenrijk gingen de door kommunisten 
op sleeptouw genomen Slovenen van Ka-
rinthië door met hun gevaarlijk spel. Stel
selmatig en met onbegrijpelijk veel geld ko
pen zij zaken op in het Joegoslavische 
grensgebied en stellen eisen die wijzen op 
hun voornemen, als de gelegenheid 
schoon is, de Joegoslavische grens akjaar 
naar 't noorden op te schuiven, al woont 
daar nergens een Stoveense meerderheid. 
De angst of afkeer van ai wat «volks» Oees 
«Duits») is speelt ook de Oostenrijkers 
parten en maakt dat zij zich tegenover de 
Slovenen uiterst grootmoedig tonen, tot 
de zelfbenadeling toe. 
Niemand weet welke wending de zaken 
zullen nemen wanneer Tito ooit sterft (en 
dit kan met lang meer duren). Zal Joegosla
vië dan uiteenvallen? Zullen de Russen 
dan niet ingrijpen («op verzoek» van een 
regenng)? Zullen de Slovenen dan niet tot 
de aktie overgaan? En in hoever zal het 
Westen Oostenrijk steunen, gesteld dat dit 
het been durft stijf houden? 

Uit Zuid-Tirol is er weinig nieuws te mel
den. Dit betekent dus dat de veritaliaan-
sing daar rustig voortschrijdt. Soms ook 
wat meer onrustig en in de «dinamische» 
stijl die Italië tegenwoordig beheerst. Een 
bomaanslag rukte inderdaad te Meran de 
Tiroolse vrijheidsheld (uit de Boerenkrijg) 
Andreas Hof er van zijn voetstuk: werk van 
«militante Italiaanse nationalisten». 
Voor de Duitsers in Roemenië ziet het er 
met goed uit. Naast de plagerijen van de 
Roemenen hebben zij af te rekenen met 
uitwijking van de krachtigste elementen 
naar de Bondsrepubliek (Familienzusam-
menfuhrung). 

Teneinde een minimum aan zielezorg en 
geestelijk houvast te waarborgen besloot 
het Landeskonsistorium van Hermann-
stadt (Sibin) dat dominees voortaan geen 
uitwijkvergunning meer zullen krijgen. 

Men vraagt zich niettemin af hoe lang deze 
op 340.000 mensen teruggevallen volks
groep het zich nog zal kunnen veroorlo
ven, jaarlijks ongeveer 12.000 leden door 
uitwijking te verliezen. 
Ten slotte is er nog het stukje Duitsland 
dat tot België behoort. Iets opzienbarends 
IS daar verleden jaar niet gebeurd. De 
volksbewuste mensen vrezen daar sterk 
voor inlijving bij een Waals gewest. Zij we
ten dat de Vlamingen daar een stokje kun
nen voorsteken maar vrezen dat die het 
niet zullen doen; omdat ze het zelf al 
kwaad genoeg hebben en omdat ze zich 
eigenlijk niet erg gelegen laten aan hun 
stamverwante landgenoten. 
Enkele betekenisvolle incidenten wezen 
toch vermeld. Op het stadhuis van Sankt 
Vith werd van het officiële bord «Rathaus 
— Hotel de Ville» de Franse tekst door on
bekenden proper weggehaald. Bange'bur-
gemeester Kreins diende dadelijk klacht in 
tegen onbekenden. 

Men herinnert zich wellicht het voorstel 
van regeringsmaker Paul Van den Boey-
nants, een hele reeks «probleemgebieden» 
onder «nationale voogdij» te brengen. Het 
plan botste op veel weerstand. Als het 
echter ergens zin had, dan wel in Duits-Bel-
gië dat inderdaad noch bij het Waalse 
noch bij het Vlaamse gewest thuis hoort. 
Toch kwam daartegen veel kabaal vanwe
ge Walen uit Malmédy en omgeving, waar 
Duitse minderheden wonen die het nau
welijks aandurven, van hun recht op «facili
teiten» gebruik te maken. 

Troebelen in 
de Middellandse Zee 

In het begin van het jaar zag het er naar uit 
dat TuHten en Grieken een modus vivendi, 
ja zelfs overeenstemming zouden kunnen 
bereiken over de Cyprische kwestie 
Staatshoofd Kyprianou liet de zaak sprin
gen onder druk van de Grieks-Cyprioti-
sche socialisten en kommunisten, die niet 
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konden verdragen dat zodoende een 
Amerikaans voorstel (want dat was het) 
zou slagen. 

Een ander Middellandse Zee-eiland kwam 
even in het nieuws- Malta. Op 31 maart 
stak het Libische staatshoofd daar een 
anti-Europese verklanng af voor de radio. 
Na 179 jaren bezetting waren even voor
dien de laatste Bntse soldaten (7.500) ver
trokken. Malta's leider, dom Mintoff, be
weert dat zijn land een «vredeseiland» wil 
zijn tussen Europa en Afrika en voortaan 
— na hoofdkwartier van de NAVO-vloot 
te zijn geweest — een «ongebonden 
koers» zal varen. 

Er is niet alleen Europa 

Wij zouden zo nog lang kunnen doorgaan. 
Om redenen van plaatsgebrek maar even
zeer omdat er in de betrokken landen 
geen persvrijheid heerst kunnen we niet 
ingaan op de toestanden in kommunistisch 
Oost-Europa. 

Even werd het deksel opgelicht, toen de 
Russen de Oekraïense nationalist histori-
kus en baptist Valentin Moroz naar de 
VSA lieten uitwijken in ruil voor twee Rus
sische spionnen. De man was 41, maar 
leek wel 61. Dit is ook niet te verwonderen 
als men hoort wat hij allemaal heeft moe
ten lijdens wegens «antisovjetpropaganda 
die de sovjetautonteit ondermijnt». Maar 

r 

EUPEN 
mimim 

tegenwoordig hebben wij geen oren meer 
naar zulke verhalen. Vanzelfsprekend zijn 
er, buiten Europa nog ontelbare nationali-
teitenkwesties aan 't broeden, waarover 
ongraag inlichtingen worden medege
deeld. 

In Afrika gaat de internationale aandacht 
steeds maar naar Zuid-Afrika. De zgn. klei
ne apartheid werd er afgezwakt, zwarte en 
gemengde vakbonden kregen veel meer 
armslag en het thuisland Venda werd onaf
hankelijk. Zuidwest-Afrika is nog niet onaf
hankelijk geraakt, maar de unitaristische 
SWAPO, geholpen door de UNO, is dan 
ook niet geïnteresseerd in een etnisch ge-
struktureerd Namibië. 
Minder aandacht gaat naar de guerilla in 
Eritrea en in de Ogaden, waar de Abyssi-
niërs op massale wijze de Somali's vervan
gen door bewoners van Noord-Ethiopiè. 
De Ethiopische Joden werden zo goed als 
uitgemoord zonder dat de wereld van dit 
anti-semitisme walgde. 
In Amerika trokken de Franse Kanadezen 
nogmaals de aandacht. De eerste minister 
van Quebec, L.R. Levesque, kondigde aan 
dat begin 1980 een referendum zou ge
houden worden over het toekomstige 
staatsverband waarin de Franse Kanade
zen willen leven. Dit zal hoe dan ook uitlo
pen op een lossere band met Engelse Ka
nadezen. 

Nergens ter wereld rommelt het gevaarlij
ker dan in Azië. Wie zal het verwonderen 
dat bij al dit geweld etnische faktoren een 
belangrijke hoewel zelden belichte, rol spie-
len"? 

In Sn Lanka was er onrust onder de Tamils. 
Uit Vietnam trokken duizenden volks-Chi-
nezen weg en kwamen daarbij in botsing 
botsing met o.a. de Maleiers Ér werd en 
wordt onoverzichtelijk gevochten tussen 
Viëts, Thais, Khmers, Chinezen en vele an
deren. 

Libanon bleef en blijft een klem, maar ge
vaarlijk slagveld voor Joden, Arabieren, 
Aloeiëten en anderen. Ook in Israël zelf 
blijven er spanningen tussen Joden en 
Arabieren. 

Sommige Armeniërs hebben de uitdun
ning, die de Turken op hun volk gepleegd 
hebben in 't begin van deze eeuw, nog zo 
zwaar op hun maag liggen dat zij (in Euro
pa) Turkse ambassades opbliezen. 
En wat moeten we van de Koerden zeg
gen. Zij zijn geen lammeren. Gelukkig 
maar! Hun guerilla in Irak was nog maar 
pas (slecht) afgelopen of ze moeten er een 
beginnen in Iran. Ze zitten er nu nog slech
ter voor dan onder de sjah. En in hetzelfde 
schuitje als Turken, Turkmenen, Baloetsjen 
en . Arabieren, Baloetsjen wonen er ook in 
Pakistan. Die hebben het daar ook met 
mooi, met veel beter dan die in.. Afghanis
tan, waar ze nu met nog andere volkeren 
zijn om het met mooi te vinden. 
Alleen in Oceanie ziet de wereld er vreed
zamer uit Maar dat komt misschien door
dat ze daar zover weg wonen dat we er 
mets over vernemen. 

Karel Jansegers 
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D e v o o r b i j e w e e k r e g e n d e het p r i j zen in he t r ad io - en t v - w e -
re ld je . En da t trel<t noga l w a t a a n d a c h t V o o r a l dan a ls d ie p r i j s -
t o e w i j z i n g en -u i t r e i k i ng v la he t e i gen i ns t i t uu t d e n w e r e l d k o n d 
g e d a a n w o r d t Jos Ghijsen k r e e g v o o r d e d e r d e maal de Rad io -
O s c a r v a n w e g e de o r g a n i z a t o r e n van he t Rad io - en TV -sa lon in 
A n t w e r p e n . D i t m a a l v o o r z i jn t o ta l e rad io -we rk . D e V e r e n i g i n g 
v a n V l a a m s e Rad io - en TV -Pe rs h a d o o k geen m o e i t e o m lau
rea ten te v i n d e n : Jan van Rompaey k reeg de P r i j s van de TV-
k r i t i ek o m w i l l e van de b o e i e n d e j o u r n a l i s t i e k e w i j z e w a a r o p h i j 
s t e e d s o p n i e u w me t z i jn h u m a a n e n g a g e m e n t m e n s e n en d i n 
g e n ui t het r a n d n i e u w s b e n a d e r t 

D e Pr i j s v o o r de Rad io -K r i t i e k , de « K l o k k e Roe land» , gaa t naar 
Dirk Thieleman (z ie o o k biz. 24) v o o r z i jn b i j d r a g e n in A k t u e e l 
en in he t b i e z o n d e r v o o r z i j n v e r s l a g g e v i n g o v e r I ran. M e t en -
t o e s i a s m e s lu i t en w i j o n s aan b i j de b e s l i s s i n g e n van de ju ry ' s 
en z e g g e n : proficiat, laureaten, doe zo voort 

De grabbelton 
^ m V r i j d a g — B R T 1 draal t d e Franse film Sa lu t l 'a r t is te van 
^ Ê Y v e s R o b e r t (1973), nnet Marce l l o Mas t ro iann l en Fran-
^ j go lse Fabian, o v e r e e n d r u k b e z e t t e ar t iest d ie s lech ts 

v o o r z i jn k jeroep leef t e n z o d o e n d e zi jn v r o u w en gez in 
verv*/aarloost en o o k al n iet d e nod ige aandach t bes teed t aan zi jn 
mai t resse. N a d e filnn (In C u r r i c u l u m ) : e e n po r t re t van d e An t 
w e r p s e arch l tek t -urban is t Renaat B raem, d e p leger van d e uit
sp raak «Be lg ië , he t l e l i j k s te l and v a n de we re ld» . — Eindeli jk 
aandach t v o o r o n z e nat ionale Instel l ingen: d e f r i tuur, d e en ige in
stel l ing die alle moge l i j ke tegenste l l ingen In di t ve rhakke ld land 
o v e r s t i j g t M.m.v. G r u p p o S p o r t l v o (ex), Luk Vankesse l , D e C o n 
d o r s en Pier re R a t t e a u ( B e r o e m d e frituren - B R T 2). 

^ ^ Z a t e r d a g — H u m o r t roe f In d e ges laagde A m e r i k a a n s e 
^ V ' film The s e c r e t l i fe o f W a l t e r M i t t y , van N o r m a n Z. Leo-
^ ^ J na rd (1943), m e t D a n n y Kaye , Vi rg in ia M a y o e n Bor i s 

Kar lo f (BRT) — A n g s t o m |e ha r t ( N e d . 1) gaat o v e r d e 
moe i l i j kheden In huwe l i j ken m e t gas tarbe iders . — In Fo l l l i es 
(RTBF) : To R u s s i a - w i t h E l ton J o h n , e e n repo r tage o v e r d e toer-
n e e v a n El ton J o h n in Rus land — Le prête-nom Is d e Franse t i tel 
v o o r d e n o g j o n g e A m e r i k a a n s e film «The F ron t» van Mar t i n Ritt 
(1976) me t W o o d y A l len , Z e r o M o s t e l e.a. — Dui ts l . 2 b reng t d e 
24 b e r o e m d s t e films van Haro ld L loyd . D e eers te , vandaag o p he t 
p r o g r a m m a , hee t M o v i e C r a z y ( z w / w - 1 9 3 2 ) 

^ ^ Z o n d a g — B R T b r e n g t d e 2 d e a f lever ing van Pa rad i j s - ~ 
^ B v o g e l s . Een belangr i jk o n d e r w e r p e n g e b e u r e n in d e boe -
^ ^ J renfaml l les in V l a a n d e r e n w a s he t huwel i jk . Een gebeur te 

nis waarb i j d e he le fami l ie b e t r o k k e n w e r d . En een h u w e 
lijk m o e s t g e b e u r e n In funk t ie van he t boeren- fami l lebedr i j f en d e 
«stand» van d e famil ie. Z o o o k In d e famil ie S p e y d o n c k . — Tchao!, 
e e n lucht ig bl i jspel van Marc -G i lbe r t Sauva jon , Is g e b o u w d o p 
dubbe lz inn ige s i tuat ies en m isve rs tanden m e t d e au tomat lzer ing 
e n modern i ze r ing en d e e r m e e gepaa rd gaande mense l i j ke dra
ma's en on ts lagen In e e n bedr i j f als a c h t e r g r o n d (Ned . 1). — In 
H o r i z o n , e e n popu la i r -wetenschappe l i j k magaz ine (Ned . 2) wo r 
d e n enke le vee l v o o r k o m e n d e p r o b l e m e n behande ld . O.a. insek-
tenbes t r l jd lng me t n ie t -chemica l iën; moei l i jk te g e n e z e n been
b r e u k e n ; he t z o g e n a a m d e «luie oog». — In V P R O ' s kon t rovers ië le 
t a l kshow A m e r i c a 2 N i g h t (Ned . 2) is d e k o m i s c h e A m e r i k a a n s e 
ak t r i ce Caro l Burne t t te g a s t 

e M a a n d a g — Terwi j l enke le hav iken r iepen da t Barber t je 
m o e s t hangen in een zaak van o u d e r m o o r d , p le i t ten d e 
verded igers , psych ia te rs en iedereen d ie enigsz ins ob jek -
tlef oo rde len k o n en en ige kr is te l i jke vergev ingsre f lex had 

v o o r een al ternat ief v o o r d e v e r o o r d e e l d e : o p n a m e In e e n ge
sch ik te Instell ing In Neder land . I n s p r a a k 80 gaat o v e r d ie Instel
l ing: G r o o t Batelaar e e n «open» Instel l ing v o o r j onge de l i nkwen ten 
(BRT). — H ie r s ta ik nu ( N e d . 1), e e n tv -spe l van H e n k M o c h e l , 
gaat ove r d e kwes t i e van he t g e w e t e n in d e poli t iek, een zeer ak-
tue le p rob lemat iek d ie aan b o d k w a m in d e ke rn rake t tendeba t ten . 

^ ^ D i n s d a g — V e r o v e r de aa rde gaat o v e r (hoe cyn i sch in 
^ ^ d e z e t i jdD g e z o n d h e i d s z o r g In o n s land (BRT 1). — N.a.v. 
^ ^ / he t 35-jarlg bes taan van d e H o o f d s t a d o p e r e t t e w i j d t 

N O S o p N e d . 1 het p r o g r a m m a N O S - K u l t u u r aan d e 
o p e r e t t e : e e n uur lang h o o g t e p u n t e n uit «Die Csardas fürs t in» , ge
s p r e k k e n m e t d i rekt ie , m e d e w e r k e r s en publ iek, e n e e n k i jk je ach 
te r de s c h e r m e n . — D e t w e e d e reeks D a g b o e k van een Her 
d e r s h o n d (Ned . 2) haalt o n g e v e e r deze l f de ( iets minder ) waa rde 
r ingsc i j fe rs e n k i jkc i j fe rs als d e ee rs te reeks . 

— Er b e s t a a n geen B e l g e n gaat — h o e kan het ande rs ! — 
o v e r 150 jaar België, b e k e k e n d o o r e e n ve rneder lands te V laming 
A n d r é T r u y m a n (Ned . 2). 

^ M W o e n s d a g — Puu r K u i t u u r (BRT 1) handel t o v e r het 
^ P ^ ' w e r k van mees te r -ve rva lse r Han van M e e g e r e n . — T le-
^ ^ ne r k l anken (BRT 2) p rezen tee r t o n g e v e e r he t bes te w a t 

o p di t m o m e n t d e pops ien t e b rengen hee f t : Nei l Y o u n g , 
The W h o , The Pol ice, F l e e t w o o d M a c enz. — G r a n d Pr ix (Ned . 2) 
is e e n avondvu l lend magaz ine o v e r de Formu le l -wedst r i jden e n 
o v e r w a t z ich e r v o o r e n e rna a fspee l t in dat se lek t ieve g lamour-
were ld je van de a u t o - r e n s p o r t — RTBF maak t het zi jn k i j kers w e l 
moei l i jk o m te k iezen : RTBF 1 b reng t de s p a n n e n d e thri l ler van 
Haro ld Pinter N o M a n ' s L a n d , in e e n tv-vers ie. — RTBF 2 hee f t 
The Las t C o m m a n d (Les Cen tu r i ons ) o p he t p r o g r a m m a : e e n 
Amer i kaanse oor logs f i lm van M a r k R o b s o n (1965) m e t A n t h o n y 
Qu inn , A la in De lon , G e o r g e Sega l . 

^ ^ D o n d e r d a g — BRT 2 s tar t m e t de Du i tse reeks D e r e i -
^ ^ s e m e G u s t a v naar he t b o e k van Hans Fallada o v e r een 
^ ^ J kopp ige v o e r m a n die m e t de m o d e r n e t i jd niet meewi l en 

niet wi l ove rschake len o p auto 's. Hi j gaat e e n w e d d e n 
s c h a p aan da t hij m e t zi jn paa rd e n w a g e n naar Pari js kan. D e 
Du i t se ak teu r Gus tav K n u t h speel t hier in d e rol van d e «IJzeren» 
v o e r m a n (3ustav Hackendah l . Een g lansver to lk ing . — N e d . 2 be
g in t e e n n i e u w e reeks k o m i s c h e on tmoe t i ngen m e t he t Neder 
landse k o m i s c h e d u o D e M o u n t i e s . T o c h alt i jd in teressant : in het 
g a s t p r o g r a m m a van RTBF 1 zi jn F D F - R W te g a s t — Later o p de 
a v o n d kan er we l een lach af: Le r e t o u r d u g r a n d b l o n d , e e n komi 
s c h e f i lm van Y v e s Robe r t (1974), ghh-
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Vrijdag 
18 JANUARI ] 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
kwieken (O. — 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Kijk muziek. — 
19.00 Lachertjes (O. - 19.05 Hui
zen van turf (dok.). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Salut l'artiste 
(film). — 21.45 Renaat Braem, ar-
chltekt-stedebouwkundige (por
tret). — 22.35 Nieuws. 

— Renaat Braem, een p r o 
g r a m m a r o n d u r b a n i s t - a r c h i -
t ek t B r a e m . V r i j d a g 18 j anua r i 
o m 21 u .45 o p BRT-1 . 

B R T 2 

20.10 Gier en geur van bloemen (O. 
— 20.35 Beroemde frituren (varié
té). - 21.10 Dag aan dag. - 21.40 
Mensen willen gelukkig zijn 

NEP. 1 
18.30 Sesamstraat (O. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Alleen op de we
reld (O. — 19.25 Avro's sportpano-
rama. — 20.05 Doe de dance (dis-
ko dansles). — 20.30 De terugkeer 
van de Saint (f). — 21.20 Hier Parijs 
(Jan Brusse). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Een avond met Cralg Russell 
(imitaties). 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Lassie (f). 
— 19.25 BZN (pop-show). - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Stedenspel 
NCRV-55 (intersteden-kompetitle). 
— 22.10 Geheim kommando (f). -
23.00 Aktualiteitenrubriek. 

RTB 
19.00 Point de mire. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Energie: la crise 
n'existe pas! (avondvullend pro
gramma over het leefmilieu). — 

RTB 2 
21.04 La légende Irlandaise (f). — 
22.00 Nieuws. 

ARP 1 
16.20 Gettobewoners in New York 
(reportage). — 17.05 Country mu
sic (f). - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Nirgendwo ist Poenichen (f) — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die 
Schwester der Braut (Sophistica
ted Comedy). — 21.45 De situatie 
in Duitsland (reportage). — 23.00 
Tatort (f). — 0.30 Nieuws. 

ZPF 
18.20 Dick und Doof (Laurel en 
Hardy). - 19.00 Nieuws. - 20.15 
Der Alte (O. - 21.15 Felix und Os
kar (f). - 22.00 Heute-Journal. — 
22.50 Sport am Freitag. 

ARP 3 
20.15 Kultur und Wissenschaft 
(Amenkaanse kunstenaars uit de 
zeventiger jaren). 

LUX. 
— 20.00 Quand la vie s'arréte (Tus
sen Cambridge Bay en Yellowkni-
fe) (dok). - 21.00 La colline des 
hommes perdus (antimilitaristlsch 
drama). 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 2030 Lucrèce 
Borgia (toneel van V. Hugo). — 
22.23 Expressions (magazine). — 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Orient Ex
press (f). — 21.40 Apostrophes. — 
23.00 Nieuws. — 23.07 Ciné-club 
(twee korte films). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.30 Le nou
veau vendredi (reportage) — 

21.30 L'oiseau-lyre (poëzie van J. 
PréverO. — 22.25 Nieuws. 

BBC 1 
20.00 Superstars (wedstrijd tussen 
sportkampioenen). — 21.00 My 
wife next door ( f ) . — 21.30 Francis 
Durbndge ( f ) . - 22.00 Nieuws. -
22.25 The assassination Run (thril
ler). - 23.10 Sieur de Brecqhou 
(dok. over Leonard Matchaneks, 
filmmaker en direkteur van een 
cosmetica-bedrijf). — 23.40 
Nieuws. — 23.45 Where the boys 
are (film). 

BBC 2 
20.20 Nieuws. — 20.30 Het leven 
op het platteland (f J. - 21.00 Call 
me Flicka (opera-nieuws). — 22.00 
Biljarten (reportage). — 22.25 Golf 
(reportage). — 23.15 Sacha Distel-
show. — 23.55 Nieuws. — 0.10 
Hollywood and vine (tv-fllm). — 

ITV 
16.15 General Hospita! (reportage 
over Britse ziekenhuizen). — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
19.30 Tips voor trips op het platte
land. — 20.00 De Muppet Show. — 
20.30 3 - 2 - 1 (familiekwis). - 21.30 
A sharp intake of breath (f J. — 
22.00 Best Sellers (tv-fllm). 

Zaterdag 
19 JANUARI 

BRT 
15.00 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Het geheimzinni
ge leven van Walter Mitty (musi-
calJ: - 18.00 Mini Mimic Club (kin
derf.). — 18.05 Disneyland 
(jeugdfJ. - 18.50 Dit leuke land. -
19.45 Nieuws. — 20.10 De dokter 
heeft het druk (f J. — 20.30 Van tijd 
tot tijd (show). — 21.25 Iemand 
kijkt naar me. — 23.00 Nieuws. 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Lawaalpa-
pegaai. — 15.45 Sprookjes uit ver
re landen. — 16.00 Wat je zegt ben 
je zelf. — 17.45 EK schaatsen (re
portage). — 18.30 Sesamstraat ( f ) . 
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Staaltje 
de lokomotief ( f ) . — 19.05 Ted-
show (kwis). — 20.40 The streets 
of San Francisco (f.). — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Angst om je hart. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa. 
- 19.05 Pinokkio (fJ. - 19.27 Dick 
Turpin ( f ) . - 20.00 Nieuws. — 
20.27 Maggie en haar van hier
naast (f) . - 20.52 Sonja's Goed 
Nieuws show. — 21.55 Achter het 
nieuws. — 22.25 De Onedin Lijn 
( f ) . — 23.15 Internationaal voetbal
magazine. — 23.50 Nieuws. 

LUX. 
12.00 Leo centre tous. Spelpro-
gramma waarin de kijkers het moe
ten opnemen tegen een computer 
— 12.10 Goldorak. Tekenfilmserie. 
— 12.40 Nieuws. — 12.45 Leo cen
tre tous: spel. — 16.30 Programma
overzicht Een kijkje in de avond
programma's. — 16.32 Super Juke
box. Muzikaal programma van An
dré Torrent en René Steichen. — 
18.00 Star Trek. Science-fiction-
feuilleton. Op zoek naar dokter 
19.30 Nanga Parbat (reportage). — 
20.00 Le passager (thriller). -
21.30 Nieuws uit de filmwereld. — 
22.00 Ma femme est une sorciére 
(heksenfilm). 

ARP 
14.45 Leben und Abenteuer des 
Robinson Crusoe (film). — 18.05 
De Duitse voetbalkompetitie. — 
19.00 Regionaal nieuws. — 19.22 
Nirgendwo ist Poenichen ( f ) . — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Auf los 
geht's los (spelshow). — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Verflucht bis zum 
jüngsten l a g (Verzetsfilm). — 

ZPF 
17.05 Nieuws. — 17.10 Informatie 
en opinies. — 18.00 Das Haus am 
Eaton Place (f). - 19.00 Nieuws. 
— 20.15 Harold Lloyd: Filmver-
rückt (film). — 21.35 Nieuws. — 
21.40 Das aktuelle Sport-Studio. -

P 3 

ie (tv-film). — 22 45 lm Winter blü-
hen die Baume (korte film). 

RTB 
18.30 To Russia... with Elton John 
(reportage). — 19.10 Antenne-soir 
Gewestelijk nieuws uit Brussel. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.25 Le préte-
nom (tragi-komische film). 

F1 ~ 
19.44 Les t}eaux joueurs (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
(variété). — 21.33 Les 400 coups 
de Virginie (fJ. — 23.33 Nieuws. 

A2 
11.45 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 12.00 La vérité est au fond 
de la marmite. — 20.35 Les dames 
de la cóte (fJ. — 22.10 Variétépro-
gramma. — 23.00 Western rodeo 

F3 
12.30 Les pieds sur terre. Veilig
heid in de landbouw. — 19.10 
Nieuws. — 1920 Regionaal pro
gramma. — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 Les mains 
sales (toneel). — 23.10 Nieuws. 

BBC 1 
13.15 Grandstand (sportnamid-
dag). — 18.10 Wonder woman (fJ. 
- 19.00 Nieuws. - 19.15 Dr. Who 
(fJ. — 19.40 Wensen van de kij
kers worden vervuld. — 20.20 All 
creatures great and small (f J. — 
21.10 D e k Emery show. - 21.45 
Dallas (fJ. — 22.35 Nieuws. — 
22.45 Sportreportages. — 23.45 
Parkinson (talkshow). 

BBC 2 
1555 West of Zanzibar (film). — 
1725 Ptayaway (variété). — 17.50 
Populair-wetenschappelijk magazi
ne. — 18.40 Connections: Distant 
voices. — 20.00 Nieuws. — 21.10 
Public enemy (gangsterfilm). — 
22.30 Best of friends (tv-spel). — 
23.50 Nieuws. — 23.55 Film (tot 
2.00). 

ITV 

— 2015 Vladimir Ashkenazy spielt 
Beethoven. — 21.00 Schulerrevol-

13.30 Paardenrennen, voetbal, 
worstelen (reportages). — 18.05 
Nieuws. - 18.15 Oh Boy (f). -
18.45 Happy Days: Richie's Flip 
Side (film). - 19.15 Island of the 
lost (film). — 20.45 Search for a 
star (ontdek de ster). — 21.45 De 
bezetting van Guemsey tijdens 
W O . 2 (film). - 22.45 Nieuws. -
23.00 Heartland (f J. - 0.05 Priso
ner in the middle (film). 

BRT 
9.30 Doe mee. — 10.00 Literaire 
wandeling (Brussel, is een vreem
de stad). — 11.00 Konf rontatie (de-
baO. — 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden (tot 12.30). - 14.30 
Voor boer en tuinder. — 15.00 Se
samstraat (jeugdf). — 15.25 Kinde
ren op drift (gezinsfilm). — 1610 
Studio vrije tijd. — 17.10 Veldlopen 
vanuit Wingene. — 17.40 Sportuit
slagen. — 18.00 Jonger dan je 
denkt — 18.30 Mini Mimic club 
(kinderf.). - 18.35 Van pool tot 
evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. 
- 20.00 Sportweekend. - 2030 
Paradijsvogels (f). — 21.10 Een fa
miliekroniek (f). 

NEP 1 
11.00 Eucharistieviering. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 De solisten van 
Zagreb (muzikaal programma). — 
19.55 Sanford & Zoon (O. - 20.20 
Tchao Ij (toneel). - 22.00 De ver 
van mijn bed show (3de wereld). 

NEP 2 
15.30 Nieuws. - 1535 Love boat 
(f). — 16.25 De rode salon (kunst
programma). — 17.05 Studio Sport 
1. — 17.40 De reis van Charles 
Darwin (O. — 18.40 Sesamstraat 
(f). - 18.55 Horizon. - 19.20 Stu
dio Sport 2. - 20.15 Sprekers-
hoek. — 20.30 Humanistisch ver
bond. - 2035 Nieuws - 20.40 
Neon (jeugdprogramma). — 21.35 
Op hun pik getrapt! (Koot en Bie). 
- 22.25 America 2 night 

LUX 

parodie). — 19.00 Nieuv 
Hawaii 5-0 (f) - 21.00 
ge est le vent (psy< 
film). 

RTB 1 
12.00 Faire le point 
13.00 Nieuws. - 13.0E 
simo. — 14.30 Le mon 
ma (filmmagzine). — 
pour le monde. — 16.E 
qui valait trols milliards 
Sportuitslagen. — 17.5( 
magazine (energiebes 
18.30 Circus. - 18.40 ' 
19.00 Sportweekend. 
Nieuws. - 19.55 Chï 
carte (variété). — 21.1 
aura des hommes ( f 

RTB 2 
9.40 skiën. - 12.15 Ski 
Skiën. - 14.30 Overni 

ARP 
17.45 Kontrole van spo 
vliegerij. — 18.30 Nieuv 
Die Sportschau. — 20 
— 20.15 Luipaarden 
(dok). - 21.05 Der Wi 
Löwe (avonturenfilm). 
Nieuws. — 23.05 De 
massamedia (dok). 

ZPF 
12.00 Folklorico de Me 
tage). — 14.50 Die rot 
(dok). - 16.00 Ihr M 
(klassieke muziek). 
Nieuws. - 17.02 Die S 
tage. — 18.15 Der Wei 
gon (f). — 19.00 Nieuv 
Der König und Ich (exc 

P 3 
— 19.00 Rockpalast 
Sport im Westen. — 1' 
3. - 20.00 Nieuws. -
eerste wouden (dok 
Auslandsstudio — 21.' 
ma om mekaar te lerer 
22.30 Blood, sweat 
(show). 

F 1 
17.35 Ne coupez pas 
(toneel). — 19.25 Zwei 
dieren (dok). - 20.00 
20.30 Les racines du ( 
renfilm). — 22.30 Konc 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 
ta Fe (tv-fllm). - 22.20 
twee Franse families 

F 3 
10.00 Images d e . — 1 
que. — 16.00 Tous cor 
17.00 Prélude a l'apréi 
tav Mahler). - 18.20 L 
de Marianne (toneel). -
vité de Fr 3. - 22.25 
22.25 Docteur Mabus 
(gnezelfilm). 

BBC 1 
17.55 EBC (show). -
Old Curiosity Shop (I 
Nieuws. - 19.00 Holic 
ristisch magazine). — 
Way West (western! 
Beroemde spionnen ( 
Nieuws. — 23.15 Auc; 
23.50 Inside Japan (d( 

BBC 2 
17.15 Rugbywedstrijd. 
Sunday. — 19.10 Nieu\ 
Fin.-ekon. magazine. -
my bluff (spel). - 20 
Asia (dok). - 21 50 
22.00 Stuart Burrow: 
22.35 Schuld en boete 
Blind ambition (dok ov 
te). 

17.30 Un dróle de colonel (politie-

ITV 
15.30 Zuidengels voetl 
ges). - 16.30 Film 
Nieuws — 19.30 Nieui 
Family Fortunes (fam 
20.45 Live and let di 
23.00 Nieuws. 

Maande 
21 JAN 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. -
Mimic Club (kinderf). -
dl (jeugdf.) - 18.30 G 
van de kleine man (of 
— 19.00 Doe mee. -
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- 19.00 Nieuws. - 20.00 
) ( 0 . - 21.00 Car sauva-
! vent (psychologische 

e Ie point (debat). — 
iws. — 13.05 Concertis-
4.30 Le monde du cine-
lagzine). — 15.00 Visa 
ande. — 16.55 L'homme 
rois milliards (f). — 17.45 
jgen. — 17.50 Transport-
(energiebesparing). — 

us. - 18.40 Tintin (O. -
ortweekend. - 19.30 
- 19.55 Chansons a la 
iété). - 21.15 Tant qu'il 
hommes (O. 

- 12.15 Skiën. - 12.55 
14.30 Overname RTB 1. 

trole van sport- en privé-
- 18.30 Nieuws. - 18.33 
schau. — 20.00 Nieuws. 

Luipaarden en tijgers 
21.05 Der Wind und der 
ranturenfilm). - 23.00 
- 23.05 De Invloed der 
iia (dok). 

lorico de Mexico (repor-
14.50 Die rote Pyramide 
16.00 Ihr Musikwunsch 

muziek). - 17.00 
- 17.02 Die Sport-Repor-
8.15 Der Weg nach Ore-

19.00 Nieuws. — 20.15 
I und Ich (exotische film). 

Rockpalast - 19.45 
A^esten. — 19.55 Journal 
K) Nieuws. — 20.15 De 
ouden (dok). — 21.00 
studio. — 21.45 Program-
ïkaar te leren kennen. — 
3od, sweat and tears 

coupez pas les arbres 
- 19.25 Zwendel in wilde 
M. - 20.00 Nieuws. — 
racines du ciel (avontCi-

- 22.30 Koncert 

jws. - 20.35 Duel a San-
ilrn). - 22.20 Portret over 
inse families. 

ges de.. — 10.30 Mosai-
5.00 Tous contre trois. — 
lude a l'aprés-midi (Gus-
ir). — 18.20 Les caprices 
me (toneel). - 21.40 L'in-
- 3. - 22.25 Nieuws. — 
:teur Mabuse: le joueur 
n). 

2 (show). - 18.20 The 
)sity Shop ( f ) . - 18.50 
- 19.00 Holiday '80 (toe-
lagazine). — 20.15 The 
st (western). - 22.15 
3 spionnen ( f j . — 23.05 
- 23.15 Aucas (dok). — 
de Japan (dok.). 

bywedstrijd. - 18.30 Ski 
- 19.10 Nieuws. - 19.40 
magazine. — 20.15 Call 

(spel). - 20.45 Spirit of 
;.). - 21.50 Nieuws. — 
jart Burrows sings. — 
uid en boete (f) . - 23.30 
ition (dok. over Waterga-

Jengels voetbal (reporta-
16.30 Film. - 17.55 

- 19.30 Nieuws. - 20.15 
)rtunes (familiekwis). — 
e and let die (film). — 
uws. 

landag 
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ooitelevisie. — 18.00 Mini 
b (kinderf.). - 18.05Hei-
). — 18.30 Geschiedenis 
eine man (open school). 
Doe mee — 19.30 Kijk 

uit! - 19.45 Nieuws. - 20.15 Mi
cro-Macro. — 20.50 Ontsnappings
route (f.) — 21.40 Zonder tralies 
(reportage over jonge delinkwen-
ten). — 22.40 Nieuws. 

NEP. 1 
10.00 Schooltelevisie. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Staaltje de loko-
motief (kleutertje). — 19.05 Lucy 
en Mr. Mooney (f.). - 19.30 Mini-
voetbalshow. - 20.40 The Streets 
of San Francisco (fJ. — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Hier sta ik (tv-spel 
over kernenergie). 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (tekenfilm). - 19.05 
Avro's toppop. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Telebingo - Spelen en laten 
spelen. — 21.30 Een ruiter rijdt 
voorbij (f J. 

LUX. 
19.30 Les incollables: spel. — 19.45 
Entre chiens et chats (dok.). — 
20.00 La malle de Hambourg (f J. — 
21.00 La race des seigneurs (film). 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.45 Lun-
dl-sports. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le dossier 
51 (film over spionagepraktijken). 
- 21.48 Debat (n.a.v. de film). — 

RTB 2 
1955 Meskine et Djardini (Waals 
toneel). - 22.00 Nieuws. - 22.15 
Lundi-sports. 

ARP 1 
18.40 Tropisch regenwoud (repor
tage). — 19.15 Regionaal nieuws. 
— 19.45 Hirsemann & Ck) (sket
ches). - 20.00 Nieuws. — 20.15 
Jacques Offenbach (fJ. — 21.10 
Prager Notizen (reportage). — 
21.45 Bitte umblattern (Variété). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Laby
rinth (film). — 00.25 Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '80 
(show). — 21.00 Heute-journal. — 
21.20 Palme oder der Gekrenkte 
(toneel). — 23.15 Nieuws. 

P 3 
18.30 Telekolleg I. - 19.00 Exkur-
sionen. Kreta (reportage). — 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. — 
20.15 Landbouwkonkurrentie. — 
21.15 Out I (film). - 23.10 Nieuws. 

F 1 
14.30 Comment épouser un million-
naire (film). - 16.00 Charles Du-
mont (variété). — 16.25 Cet herita
ge qui est le notre. —• 17.15 Re
gards sur les musées de France. 
— 18.57 Ongewone, echt gebeur
de verhalen. — 19.12 Damesmaga
zine. — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.44 Les beaux joueurs 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
L'Etranger (film). 

A 2 
15.00 Rubens (BRT-f). - 20.00 
Nieuws - Aktualiteitenmagazine. — 
21.40 Mémoire du comte de Paris 

F 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Regionaal pro
gramma. — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Cours 
après moi que je t'attrape (film). 

BBC 1 
20.15 Blake's seven (SF-f). -
21.10 Panorama (aktualiteiten). — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Coogans 
Bluff ( f) . — 23.55 Filmmagazine. -
0.25 Ancestral voices (oude mu
ziek en instrumenten). 

BBC 2 
15.30 Roads to conflict (het konflikt 
in het Midden-Oosten). — 16.00 
Het geldverkeer (dok). - 18.40 
Charlie Brown (f). - 19.05 Hon-
dendressuur (kursus). — 20.10 
Nieuws. — 20.20 Rockmagazine. 
— 21.10 Des O'Connor show. — 
22.00 0 9 ( f ) . 

ITV 
18,45 Nieuws. - 20.00 Give us a 
clue (spel). - 20.30 Coronation 
street (f) . - 21.00 Keep it in the fa
mily (f) . — 21.30 Aktualiteitsrepor-
tage. - 22.00 Minder (f) . - 23.00 
Nieuws. - 23.30 Regionaal 
nieuws. - 0.05 Kaz (f). 

Dinsdag 
22 JANUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Mini 
Mimic Club (kinderf.). - 18.05 Se
samstraat (jeugdf). — 18.30 Os
car, het konijn (kleuterf). — 18.40 
Puff, de magische draak (teken
film). — 19.05 Gastprogramma. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 The Preten
ders in Koncert (variété). — 20.55 
Verover de aarde (de gezond
heidszorg). — 21.45 Jij of Wij 
(kwis). - 22.10 Koncert 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (pwezen). 
— 20.40 Paradijsvogels (fJ. — 
21.05 De leider van de dans (Pool
se film). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Ronduit 
(Jongerenprograaima). — 20.10 
Kurios Kombo (religieuze liede
ren). — 20.30 Land inzicht (kwIs). 
- 21.00 Tijdsein (kwis). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Leve de operette 
(fragmenten). — 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad, de 
zeeman ( f) . — 19.25 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Dagboek van een herdershond (f J. 
— 21.35 Brandpunt (aktualiteit). — 
22.10 Drie hoog achter (f J. - 22.35 
Er bestaan geen Belgen 

RTB 1 
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Petit de
jeuner compris (f J. — 20.50 Ver
bruikersmagazine. — 21.50 Crea
tion super 8. (korte films in super-
8). - 22.40. Kunstaktualiteit. — 

RTB 2 
18.45 Graan als wapen (dokO. — 
19.55 Fonnule 2 (variété). - 21.00 
Premier meurtre (dok. over de 
doodstraG. — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Le monde du cinéma. 

ARP 
— 18.30 Reizen en spijzen (gastro
nomie). — 19.15 Regionaal nieuws. 
— 19.45 Hirseman & Co (sket
ches). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Die Marvelli-Show. - 21.00 Aktua-
liteitenprogramma. — 21.45 Del-
vecchio (f) . - 22.30 Nieuws. -
23.00 Zwei himmlische Toechter 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Scharf-
schütze Jimmy Ringo (western). — 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Eine 
Woche mit Hans-Dietrich Gen-
scher (reportage). — 22.00 Nieuws 
uit de filmwereld. — 22.45 Anton 
Dvorak (koncert). — 23.30 Nieuws. 

P. 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Galerie 
(kultuui'vandaag). — 21.15 Frauen-
studien. — 22.30 Experimentele ar
beid van sociaalpsychologen 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

TF 1 
12.15 Réponse a tout. — 18.57 
Echt gebeurde, ongewone verha
len. — 19.12 Damesmagazine. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les beaux joueurs (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Comme 
chien et chat (tv-film). 

A. 2 ~ 
20.00 Nieuws. — 20.40 Le Transfer 
(film met debat over Russische dis
sidenten). — 23.30 Nieuws. 

FR. 3 ~ 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
magrazine. — 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 Banco a 
Bangkok pour OSS 117 (spionage-
film). - 22.25 Sjieliws. 

LUX "~ 
19.00 Nieuws. — 19.45 Entre 
chiens et chats (dok). - 20.00 Su

per Jaimie (f) . — 21.00 Arabesque 
(spionagefilm). 

BBC 1 
19.50 Uitvindingen in Zuidwest-En-
geland (reportage). — 20 20 Rock-
ford Files (f) . — 21.10 Decision 
(dok.). - 22.00 Nieuws. - 22.25 
Flesh and blood (f). - 23.15 
Kunstrubriek. — 0.05 Nieuws. — 
0.07 Question time. Bekende per
sonen ontmoeten een kritisch pu-
bliek. 

BBC 2 
16.00 Illusions of reality (de derti
ger jaren). — 19.40 Cambridge 
Folk Festival. - 20.10 Nieuws. — 
20.30 Coco the gorilla (dokJ. — 
21.10 Company and Co (fJ. — 
22.00 Edgar Hoover (dok.). - 0.30 
The okl grey whistle test (show). 

ITV 
18.45 Nieuws. — 20.00 Emmerdale 
Farm (f). - 20.30 Father dear Fa
ther (f.). - 21.00 The Victim (f J. -
21.30 Robin's Nest (fJ. - 22.00 
Hollywood (dokJ. — 23.00 Nieuws. 
- 23.35 If He Hollers, Let Him Go 
(politiefilm). 

Woensdag 
23 JANUARI 

BRT 1 
16.30 Tip-Top (jeugdprogramma). 
— 18.15 Mini Mimk; Ckjb (kinderf J. 
— 18.20 Projekt Ufo (jeugdf J. — 
19.07 Standpunten (CVP). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Merk en Mindy 
( f ) . — 20.40 Kommissaris Moulin 
van de «Polk» judk:iaire» ( f i — 
22.15 Han van Meegeren (reporta
ge). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Muzieksien (show). — 20.55 
Kunstrijden op de schaats (repor
tage). 

NEP. 1 
15.55 KRO's Wereldcircus. -
16.45 De Boris en Bram-show (kin
derprogramma). — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Van gewest tot gewest. 
— 19.50 Politieke partijen (D'66). 
— 20.00 De zondebok (tv-spel). — 
21.10 EK. Kunstschaatsen (repor
tage). — 21.35 Nieuws. — 21.55 
Panoramiek (buitenlandrubriek). — 
22.25 Studio Spor t - 2320 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Kouwe 
kunstjes (f) . — 19.25 Kenmerk 
(oecumene). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera (over lepra). — 
20.32 Grand Prix (reportage over 
F1-wagens). — 22.02 A man called 
Sloane (f). - 22.25 Veronica's 
Agenda. — 23.00 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.30 Le menteur 
(spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok). - 20.00 Hit-parade 
(show). — 21.00 Vol en détresse 
(tv-film). — 22.45 Que rèpondez-
vous? 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Granada 
(tv-speO. — 21.30 Anton Tsjechov 
(1860-1904) (dok.) - 22.35 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Les Centurions (oorlogsfilm). 
- 22.00 Nieuws - 22.15 Les ac-
tualités de Flandres (reportage). 

ARP 
15.45 Guten Tag Polen (reportage). 
- 16.30 Der Mann von Button Wil
low (f). — 16.45 Die Leute vom 
Domplatz (f.) - 17.20 W K . Skién 
(reportage). — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Nirgendwo ist Pónichen (f). 
— 19.45 Hirsemann & Co (sket
ches). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Heimat (tv-film) - 21.40 E.K. 
Kunstschaatsen (reportage) — 
22.30 Tagesthemen. 

ZPF 
17 00 Nieuws. — 17 10 Diamanten-
sucher (f) . — 1900 Nieuws. — 
21 00 Heute-Journal. - 21 20 Drei 
Engel fur Charlie (f.). - 22.10 
Blickpunkt (Informatie en opinies). 

— 22.55 Victor (muzikaal tv-spel). 
— 23.45 Nieuws. 

P 3 
19.00 De Schotse kusten (reporta
ge). — 19.45 Journal 3. - 20.00 
Nieuws. — 21.45 Momente. — 
22.05 Der Untergang des Hauses 
Usher (stomme film). — 23.10 
Nieuws. 

F 1 
18.57 Echt gebeurde, ongewone 
verhalen. — 19.12 Damesmagazi
ne. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.44 Les beaux joueurs 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Les maitres sonneurs (tv-spel). — 
22.00 La rage de rire Oiterair pro
gramma). — 23.00 Kunstschaatsen 
(reportage). — 00.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Collarshow 
(show). - 21.40 Grand stade. -
23.25 Nieuws. 

F. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (speD. - 20.30 La gran
de sauterelle (film). - 22.10 
Nieuws. 

BBC 1 
18.40 Nieuws. — 18.55 Regionale 
magazines. — 19.50 Run for the 
run (avonturenfilm). — 21.25 The 
two Ronnies (humor). — 22.00 
Nieuws. — 22.25 War school (dok. 
over de militaire opleiding). — 
22.55 Sportsnight (reportages). — 
23.45 Parkinsons talk show. — 0.45 
Nieuws. 

BBC 2 
2020 Nieuws. - 20.30 Binnenhuis-
planten (dok.). — 20.55 Kunstru
briek. — 21.30 Damn 'Vankees 
(film). 

ITV 
18.45 Nieuws en regionaal magazi
ne. — 19.35 Scene Midweek. — 
20.05 This is your life (onverwachte 
gasten en verrassingen). — 20.30 
Coronatwn Street ( f ) . - 21.00 
London night out (show). — 22.00 
Disaster on the coastline (tv-film). 
— 0.15 Regionaal nieuws. — 0.20 
Family ( f ) . 

Donderdag 

BRT T 
14.00 Schooltelevisie. - 18 00 Mini 
Mimic Club (kinderf.) - 18.05 
Agenda. — 18.35 Dick Turpin 
(jeugdf). - 19.00 Filopaten Patafil 
— 1905 Sporttribune. — 1945 
Nieuws. — 2010 De Mallens (f.) 
— 21.00 Panorama. - 21.50 De 
verovering van het Westen (f). — 
23.20 Nieuws. 

BRT 2 
20 00 Première. — 21.00 De ijzeren 
Gustav ( f ) . - 21.55 Karibu (film 
over lepra). 

NEP. 1 

— De IJzeren Gustav, k n a p 
pe reeks waa r i n G u s t a v 
K n u t h de ro l spee l t van de 
k o p p i g e v o e r m a n G u s t a v 
H a c k e n d a h l . D o n d e r d a g 24 
januar i o m 21 u. o p BRT-2. 

18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapafja 
( f ) . - 19.05 Pinokkio (fJ. - 19.30 
Ombudsman. — 20.00 Twee voor 
twaalf (kwis). - 20.40 Ernst Busch 
en zijn tijd (portreO. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Denkbeeld (be
denkingen). - 22.45 EK. Kunst
schaatsen (reportage). — 23.30 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk 
(SF.-f). - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Te gast bij de Mounties (show). — 
21.20 Nederland '43 (fJ. - 22.00 
Aktua TV (aktualiteiü - 22.50 
Soap (fJ. - 23.20 Nieuws. 

RTB 1 
18.30 FDF-RW (Politieke tribune). 
— 19.00 Point de mire. — 19.15 
Gewestelijk nieuws uit Namen. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Diesel con
tra t)enzine (reportage). — 20.15 
Le retour du grand blond (film). — 
21.30 Le carrousel aux images 
(Nieuwe films). - 22.15 That's Hol
lywood (Koningen van het spekta
kel). - 22.40 Nieuws. 

RTB 2 
21.(X) De eerste tocht van boot M 
(reportage). — 22.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
19.00 Nieuws. — 1929 Le coffre-
fort (spel). — 19.30 Le menteur 
(speD. — 19.45 Entre chiens et 
chats (dokJ. - 20.00 Voyage au 
fond des mers (fJ. - 21.00 Moi et 
le colonel (film). 

ARP 
8.05 Schooltelevisie. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 De Bundeswehr, 
leger van West-Duitsland, na 25 
jaar (reportage). — 21.00 Konzert 
frei Haus (show). - 22.00 Die letz-
ten 36 Stunden (satire). - 23.00 
Nachtdienst (tv-film). — 0.00 
Nieuws. 

ZPF 
18.20 Der Bürgermeister (f.). — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli Dalli 
(variété). — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Nieuws uit Oost- en West-
Duitsland. — 22.05 EK. kunst
schaatsen en dans op ijs (reporta
ge). — 2315 Geschichten aus der 
Zukunft (fJ. — 0.15 Nieuws. 

P. 3 
20.00 Nieuws, 
ganger (film) 

20.15 Die Müssig-
- 21.55 Kino '80. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout — 18.34 I, 
rue Sesame. — 18.57 Echt ge
beurd, ongewone verhalen. — 
19.12 Damesmagazine. - 1920 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 
Les beaux joueurs (spel). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Operation trafk:s 
(f) . — 21.32 Aktualiteitenmagazine. 
— 2225 Spektakelmagazine. — 
2313 Nieuws. 

A 2 
19.45 Politieke partijen (oppositie). 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Mes
sieurs les jurés (f J. — 22.35 Pre
mière. — 23.15 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). — 20.30 La C:alif-
fa (film). - 22.00 Nieuws. 

BBC 1 
18.40 Nieuws. — 1855 Regionale 
magazines. — 19.55 Mikeutieheer 
in de toekomst (dokJ. — 20.20 
Popshow. — 21.05 Rhino Rescue 
(dokJ - 21 30 Watch this space 
( f ) . - 22.00 Nieuws. 

BBC 2 
20.30 Newsweek (aktualiteiten). — 
21.00 Patently obvious (spel). — 
21.30 Een elite-school in Engeland 
(dok). - 22.00 Mash (fJ. - 2225 
Man alive (dokJ — 23.15 Optimis
tisch weekoverzicht 

ITV 
18.45 Nieuws en regionaal magazi
ne. — 1930 University Challenge 
(kwis). — 20.00 Emmerdale Farm 
(f). - 20.30 Bernie (show). -
21.00 The Victim (f J. - 21.30 Ak
tualiteitenmagazine. — 22.00 Chief 
of Detectives (f J. — 23.00 Nieuws. 
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KRITISCH D€K€K^ri 

. / # 

/ / Over ballet 
... zo genieti 

als de danskunst zelf 
De Amsterdamse ex-danser en danspedagoog Conrad van de Weete-
ring is m Vlaanderen zeker geen onbekende Voor de BRT rapporteert 
hij geregeld over het balletgebeuren in Nederland en in het Gentse 
Centrum voor Dans en Beweging 'd Oude Kapel gaf hij onlangs nog 
een kursus in renaissance-dansen Op het einde van vorig jaar ver
scheen van zijn hand bij de uitgeverij Bruna het zonder meer uitste
kende boek Over ballet met als betekenisvolle ondertitel Brieven aan 
een /onge ballerina Volgens de inleiding van de auteur is het een 
boek dat vooral bestemd is voor jonge balletbeoefenaars, maar door 
het brede spektrum van de behandelde onderwerpen en de even ori
ginele als boeiende aanpak mag Over ballet beslist een aanbeveler 
heten voor alle — ook in bredere zin — aan de danskunst geïnteres
seerden 

Ui t He p rak t i j k 

Over ballet schrijven is zeker geen 
gemakkelijke taak Het onderwerp 
IS zo specifiek lichamelijk ruimte
lijk en muzikaal dat de betekenis-
beperktheid van woorden maar al 
te vaak tekort schiet In schijnbare 
tegenspraak daarmee is het aan
bod van boeken over dans (zeker 
voor wie Engels leesü zo groot 
dat een nieuw boek altijd wel eni
ge argwaan wekt Er wordt name 
lijk zoveel herkauwd in deze mate-
ne 
De grote verdienste van het boek 
van Conrad van de Weetering ligt 
in het feit dat de schrijver op zeer 
eenvoudige en dus bevattelijke 
wijze vertrokken is vanuit de zelf 
beleefde balletervaring Zijn 
(somt) teoret'sche verhalen wor 
den dan ook 'elkens gestoffeerd 

galerij 
9 Naar aanleiding van de vijf
t igste verjaardag van het over
l i jden van dr Jan Oskar De 
Gruyter de beroemde toneelre
gisseur en akteur werd in Gent 
een tentoonstell ing georgani-
zeerd die van vri jdag 18 januari 
af ook te Antwerpen in het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Kultuurleven (Minder 
broedersstraat 33) zal opge
steld worden 

Een boeiende 
keuze dokumenten (eigen tek
sten brieven agendas pro
grammaboekjes tekstbrochu
res affiches) talrijke familiefo
to s en fo tos van De Gruyter in 
zijn belangrijkste rollen enkele 
portretten borstbeelden en me
dailles werden er bijeenge 
bracht 

met zoveel even simpele als ver
bluffende uit het leven gegrepen 
details dat bijna elke pagina tege
lijkertijd verbaast en vanzelfspre
kend lijkt In de 31 brieven voert de 
auteur de lezer op een bijna speel
se maar daarom niet minder ern
stige wijze mee doorheen een 
hele sliert van tema's de histonek 
van de dans het leven in een bal-
letgroep de aanpak van de ballet
scholen de anekdotiek van het 
ballet klassieke en experimentele 
scholen de ballettaal van Laban, 
de renaissancedans (uiteraard O 
praktische adviezen en af en toe 
ook al eens wat abstraktere be
schouwingen de Nederlandse en 
internationale balletaktualiteit be
naderingen van het wezen van de 
dans zelf bedenkingen rondom 
een aantal beroemde coryfeeën 
de meesters van de koreografie, 
beschrijvingen van een aantal bal
letten enz 

Leesbaar, beva t te l i j k 

Wat in dit boek vooral opvalt is de 
toegewijde gewetensvolheid en 
de enorme eruditie van de auteur 
die echter nooit uitdeinen in ge-
leerddoenerij of ex catedra uit
spraken Wel benadrukt de schrij
ver duidelijk zijn persoonlijke visie, 
maar dan steeds vanuit een bewe
zen levensechtheid De onderhou
dende spreektaal is af en toe wel 
eens wat te betuttelend, maar dat 
zijn dan hooguit enkele te ver
waarlozen schoonheidsfoutjes 
(wellicht inherent aan de ondertitel 
van het boek) 
Naast een overvloedig aantal 
mooie en zinvolle dansfoto s bevat 
Over ballet ook een duidelijke (en 
voor de leek met altijd zo gemak
kelijke illustratie) van de meest ge
bruikelijke ballettermen een han-

Op vri jdag 18 januari zal de 
tentoonstell ing in Antwerpen 
geopend worden met als gast
spreker de heer A Van Impe 
voorzitter van het Oscar De 
Gruyterkomilee 

De tentoonstell ing is tot half fe
bruari alle dagen open (behalve 
maandag) van 10 tot t7 uur In
kom gratis De mooi verzorgde 
catalogus kost 200 fr 

# Van 1 tot 24 februari zijn in 
Kunstgalerij «Embryo- Justus 
Lipsiusslr 20E te Leuven schil-
denjen van Jean Marie en een 
keuze van schilderijen en gra
fiek uit Toskante (Italië) te zien 

• Van zaterdag 9 februan 
1980 tot en met zondag 2 maart 
1980 wordt in galerij -Brabo». 
Mercatorbui lding Desguinlei 

dig alfabetisch register en een ge
lukkig beknopte maar goed selek-
tieve bibliografie Voor wie de Hol
landse laatdunkendheid over 
Vlaams werk kent mogen de en
kele positieve bedenkingen van 
Conrad van de Weetering over 
Jeanne Brabants en de recente 
evolutie van het Ballet van Vlaan
deren ook tot het batig saldo van 
dit schitterende Over ballet gere
kend worden Deze Brieven aan 
een jonge ballerina zou ik voor 
elke ware balletliefhebber een 
«must» willen, noemen 

Nic Van Bruggen 

•Over Ballet» door Conrad van de Weete
ring met vele foto s en getekende illustra
ties AW Bruna i Zoon Utrecht/Antwer 
pen 

Deze foto. met Conrad van de Weetering en de -jonge ballerina» Louise 
aan wie de bneven van het boek gericht zijn, is een fotografische para-
fraze van het omslag van -Over ballet-

„De honger 

heeft gezichten tt 

«De honger heeft veel gezichten» 
van Inez van Dulleman is een 
krachtig verhaal Het boek, dat in 
1969 al werd uitgegeven onder de 
titel «Luizenjournaal» beschrijft de 

100 2000 Antwerpen een ten
toonstell ing uit het werk van 
Ftenaat Ivens gehouden 
Toegankelijk op werkdagen en 
zondag van 14 uur tot 17 uur 
(gesloten op de zaterdagen) 
Vernissage heeft plaats op vrij 
dag 8 februari 1980 om 20 uur 

# Kunstschilder Urbain Mul 
kers stelt van 19 januari tot 24 
februari tentoon in de Galerij 
Paul Dewever Kasteeidreef 6 te 
8788 Wakken Van 14 u 30 tot 
18 u 30 behalve donderdag en 
vrijdag Zondag van 10 tot 12 en 
van 14 u 30 tot 18 u 30 

• Volgende tentoonstell ingen 
worden gehouden in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brus
sel Koningsstraat 10 
Van 11 lot 25 januari Tremplin 

Taka Imura (Video) en gezamen
lijk werk van Piet Stockmans 
Raoul De Keyser Hugo Ducha-
teau en Urbain Mulkers Zelfde 
openingsdata 
In Art Shop van 19 januan tot 
10 februari «American Amish 
and Mennomte Quils» Verder 
Gordon Matta Clark en Peter 
Deckers (Organizatie Jeugd en 
Plastische Kunst Brussel in sa
menwerking met de Stichting 
Gordon Matta Clark Centrum 
voor Hedendaagse Kunst) 

• Een internationale ex l ibris-
tentoonstell ing loopt in de Ab
di j Dielegem J Tiebackxstraat 
14 te Jette Dageli jks van 14 tot 
18 u zaterdag en zondagen ook 
s voormiddags van 10 tot 12 u 
Tot 17 februan 

trek van de in hun stad Nauvoo 
vervolgde en vervolgens ook uit
gedreven Amerikaanse mormo
nen naar het westen, naar wat la
ter Salt Lake City zou worden 
Inez van Dullemen die nadien ook 
nog Oog in oog (reisbrieven) en 
de romans Een ezeldroom en De 
vrouw met de vogelkop schreef 
beroept zich met op de historische 
werkelijkheid Zij gaat er wel van 
uit maar romanceert vervolgens 
biezonder krachtig gespierd en 
gebald het verhaal van een groep 
trekkende mensen hun onderlin
ge relaties hun individueel ervaren 
van dezelfde feiten, hun gepassio
neerde strijd met droom en wer
kelijkheid 

Leven en dood van mens en na 
tuur worden bijwijlen aangnjpend 
verhaald De honger heeft veel ge
zichten vormt zeker geen stillis-
tisch hoogtepunt maar boeit on
ophoudend Omdat de aktie de 
beweging het psychologisch ge
beuren konstant schraagt Daar
door bezit het werk ook sugges
tieve kracht De eenling in de 
groep De individuele en kollektie-
ve vertwijfeling en hoop Liefde en 
haat Passie en berusting De lief
hebbers van verhalend proza zul
len zich heus met vervelen 

De honger heeft veel gezichten» Inez 
van Dullemen 127 biz Salamander 485 
Querido Amsterdam 
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KRITISCH D€K6K€ri 

Parapsychologie in de Sovjetunie 
In 1970 verscheen het boek Pa
rapsychologische ontdekkingen 
achter het IJzeren Gordijn van de 
hand van Henry Gris en Wil l iam 
Dick. Het boek sloeg in als een 
bom want tot dan toe was er wei 
nig of niets verschenen over de 
stand van zaken in dit specifiek 
verband in de Sovjetunie. Nu ligt 
een vervolg voor onder de titel 
Nieuwe psychologische Ontdek
kingen achter het IJzeren Gor
dijn. 

De auteurs kregen ongewone fa
ciliteiten in de S U in hun zoek
tocht naar merkwaadige beoefe
naars van de geheime krachten 
in de mens. Z e brachten niet min
der dan zes lange bezoeken aan 

de S U . Z e zouden vandaag waar
schijnlijk niet meer op een zelfde 
ontvangst als Amerikanen in de 
S U mogen rekenen in deze tijd 
van een nieuwe koude oorlog. 

Beide joernal is ten d e d e n heel w a t 
me rkwaa rd ige on tdekk ingen 
Zoa ls in het W e s t e n m o e s t de pa
rapsycho log ie in de S U hard vech 
ten o m als pos i t ieve w e t e n s c h a p 
e r e k e n d te w o r d e n Z o w a s het 
onthaal van de thans b e r o e m d e 
auta- fo tograf ie van S e m j o n Kir l ian 
aanvankel i jk koel , maar toen b leek 
dat deze fo togra f ie o a kon benu t 
w o r d e n o m kankerpa t iën ten te 
he lpen, kee rde het get i j D e «ver-
schnkke l i j ke sneeuwman» z o u w e l 

Logboek voor 

notuurwandeloars 
D e s to fw ikke l noemt dit u i te rmate 
ri jk en kunst ig geïllustreerde na-
t uu rboek «het logboek van een na
tuur l ie fhebber». M e e r moet d e le
ze r er ook met van v e r w a c h t e n 
Het relaas van d e wande laar d ie 
w e e r en w ind t ro tseer t o m d e na
tuur te p r o e v e n e n t e voe len in d e 
och tendmis t , de middaghi t te en d e 
avondst i l te , het hele jaar door , 
maand na maand , zal e lke natuur
l ie fhebber kunnen boe ien 
Het relaas is des te boe iender 
daar het in een v lo t te en poë t i sche 
taal w e r d g e s c h r e v e n 
A l s ee rs te kenn ismak ing me t he t 
w o n d e r e leven in de natuur van 
hei, bos en w e l kan de wandelaar , 
d ie missch ien alleen maar op zoek 
was naar een beetje verse lucht 

en een beet je sti lte, mets be te rs 
d r o m e n 

Na lektuur van dit boek zal heel 
veel waar hij t evo ren onach tzaam 
aan voorb i jg ing h e m beg innen 
boe ien 

W i e meer ver langt en d e gehei 
m e n van het leven van planten, vo 
gels, zoogd ie ren , insek ten en al 
wa t weme l t in he t g r o o t e n het 
k lem wi l u i tgestald zien, d ie zal ui
te raard ve rde r m o e t e n z o e k e n Z o 
ve r gaat de bedoe l ing van dit boek 
met 

D e natuur fo to 's en de teken ingen 
van de auteur m a k e n het w e r k tot 
e e n kos tbaar bezi t en e e n s iers tuk 
van de gezinsbib l io teek 
Wandelen in weer en wind - Geert Husste-
ge - Uitgeverij Altiora - Averbode 

degel i jk bes taan in de Kaukasus 
D e «almasi» zoals d e b e w o n e r s 
van dit bergach t ig geb ied d e 
s n e e u w m a n noemen , zou aanvan
keli jk d icht bij de normale b e w o 
ners ge lee fd hebben en o a v o e d 
sel hebben gek r egen M e t de 
k o m s t ech te r van v reemde l ingen 
en de in t rede van de industr ie zou 
er een ve r v reemd ing zijn on ts taan 
D e bevo lk ing is voo r het o v e n g e 
zeer zw i jgzaam over dit t ema hoe
wel er ve le b e t r o u w b a r e ge tu igen 
zi jn van de versch i jn ing van de 
s n e e u w m a n 

Het on ts taan van v l iegende scho 
tels w o r d t «geen sprook je» o f 
«verbeelding» g e n o e m d , er zou 
zel fs kon tak t zi jn g e w e e s t me t de 
bes tuu rde rs O o k in het W e s t e n 
zijn er mensen, die het ze l fde be
w e r e n 
Na de A m e n k a n e n passen de 
Sovjet - le iders nu ook de parapsy
cho log ie o p militair v lak t oe 
D e au teurs k o n d e n un ieke ge
s p r e k k e n voe ren me t ge leerden , 
te lepaten, psychok ine t i sche me
diums, he lderz ienden, hypnot i -
zeu rs en paranormale geneze rs 
Z e k regen inzage van rappo r ten 

e n d o k u m e n t e n ook of f ic ië le 
— ove r deze fasc inerende mate-
ne In fe i te k regen ze een pr imeur, 
w a n t in de S U zelf w a s nog maar 
we in ig v r i j gegeven 
Di t IS s lech ts een zeer summie re 
o p s o m m i n g Het w e r k ve ronder 
stel t w e l e e n z e k e r e bas iskennis in 
he t specia le dome in ook al leest 
het zeer v lo t M e n hoe f t er ook 
met onvoorwaarde l i j k in te gelo
ven o m het boek te lezen, maar 
het bli j ft een feit — zeker h ier i — 
da t d e werke l i j khe id (ook de ok-
kul te) vaak s te rker is dan de f ikt ie 

Oorspronkelitke titel -The new Soviet Psy
chic Discoveries» Prentice Hall, Inc 1978 
New York Vertaling Gerard Grasman 328 
biz Uitgever Gottmer. Haarlem Gebonden 
624 fr 

De zevende kunst 
voorbij 

Van 18 januari tot 16 februari 1980 loopt in de galerij van de 
Algemene Spaar- en ü j f ren tekas de tentoonstell ing «De ze
vende kunst voorbij', gewijd aan tekenfi lms, beeldverhalen 
en cartoons uit België (Galeri j ASLK, Kreupelenstraat 12, 
1000 Brussel, toegankeli jk alle dagen van 10 tot 18 u., toe
gang vrij). M e e r dan 200 werken worden tentoongesteld. 

Raoul Servais en Nicole vander Vorst hielden zich meer be
paald bezig met de tekenfi lm, terwijl Danny D e Laet mstond 
voor de koórdinatie der aktiviteiten inzake het beeldverhaal 
en het cartoon. 

Deze tentoonstell ing werd opgezet met de bedoeling om tij
dens enkele maanden in het buitenland rond te reizen, maar 
het ligt alleszins niet in haar bedoeling een definitief histo
risch overzicht te geven van deze drie grafische uitdruk
kingsmiddelen W a a r het om gaat is een aktueel profiel van 
elke verschijningsvorm te schetsen. Het belet evenwel niet 
dat de meest markante figuren vertegenwoordigd zijn, w ^ r -
door de prezentatie van de drie luiken een nagenoeg kom
pleet overzicht vormen. 

/ / Groep 1544", na datum 
En elke keer weer is januan de maand 
om even terug te gnjpen naar de (be
sneeuwde) winterrust, naar wafelen 
en dnekoningen, naar de volksmuziek 

Met Groep 1544 wordt alvast een 
goeie start gemaakt, en Guy Lam-
brechts van «Folk na 7» op vrijdag
avond was er als de kippen bij om de 
eerste elpee voor te stellen Dree Pe-
remans uit Leuven is een ouwe fol-
krakker die reeds begin 70 met de op
komst van Rum en De Snaar een eigen 
groep had, maar om uiteenlopende re
denen moest stoppen Waarom de 
naam 1544"^ Dit jaartal is zo belangrijk 
omdat toen het Antwerps Liedboek als 
eerste gedrukte bundeling van volks
liederen in het Nederlands taalgebied 
verscheen Het is in de plooien van de 
tijd verdwaald, en dank zij de Duitser 
Heinrich Hoffman von Fallersleben die 
het in 1820 herontdekte gepubliceerd 
in zijn «Horae Belgicae», waarna in het 
begin van deze een aantal zijn uitge
bracht door Flonmond Van Duysse in 
het dnedelige «het Oude Nederlandse 
lied» Wie IS wie, en wie doet w a f De 
groep bestaat uit Rita Mosselmans 
met draailier en trom, Dree Peremans 
met zang, slagwerk en kromhoorn, 
IVIimi van Dyck die ook instaat voor sa
menzang, hoorn en dwarsfluit in onder 
meer het mooie «Marche», en Johan 
van Robaeys die naast zang en diver
se instrumenten ook clavecimbel laat 
horen in hun nummer «de drie herder-
kens» De plaat is een geslaagde pro-
duktie van Wim Buelens voor EMI-Bel-
gie (nr lAO 64-23909) en ligt helemaal 
in de lijn van wat Rum en De Snaar 
steeds suksesvol pleegden De diato
nische akkordeon is en blijft in de 
volksmuziek enorm belangrijk, en Ludo 
Wellens slaagt erin nummers als «Vol
te» en «Menuet» zo oorspronkelijk mo
gelijk te bewerken, en zijn «Bourree» 

en het afsluitende en zeer vergelijkba
re «Bransie» vakkundig naar voren 
brengt Ret Sercu is als laatstgenoem
de echter niet de minste daar hij voor 
de meeste bewerkingen in afwisseling 
met Mimi van Dijck tekent Maar je 
hoort dat het echt groepswerk is en 
dat er vooral voor het plezier volksmu
ziek wordt gemaakt En zoals bij de 
twee voornoemde groepen blijft ook 
voor 1544 de a-capella-samenzang vrij 
belangnjk, en met liedjes als «Hanse-
lijn», «Tjanne» en «Fiere Margriet» is er 
sfeervol gewerkt, met trom en krom
hoorn hoor je in «Hoc festo» de bar
den-van-toen terug Aangeraden aan 
liefhebbers, volksdansgroepen en mis
schien ook anderen"^ 

N i e u w e « R u m » 

Met stille trom is inmiddels de sukses-
volle en internationaal erkende Rum 
van bij ons ter ziele gegaan door over
duidelijk vooral muzikale geschillen 
aan de basis Het vertek van Pol Rans 
in 76. na hun meest suksesvolle Euro
pese toer om familiale redenen heeft 
de groep de kans gegeven een nieuwe 
wending te nemen maar ook van het 
oorspronkelijk opzet afgeleid Voor 
ons blijft Rum in zijn eerste formule de 
beste hoewel dient gezegd dat de for
matie met Vera Coomans en Juan Ma-
sondo begin 79 een tweede toppunt 
bereikte Dirk van Esbroeck blijft de 
Argentijnse muziek aankleven en met 
de hulp van zijn vnend Juan trekken ze 
reeds twee jaar als duo rond Ze start
ten vorige week een nieuwe toer en 
treden morgen vrijdag (18-1) op in het 
Jeugdhuis Jebra te Brasschaat en za
terdag in de Babbeluut te Sleidinge. 
zijn volgende week nog te Kortrijk 
Leuven en Peer en ronden hun 9-
daagse te Peizegem at Ze starten een 
tweede reeks met de Nacht van de 

Poëzie in Vorst-nationaal op 16 feb 
Een nieuwe Rum-formule wordt inmid
dels uitgedokterd en hiervoor hebben 
Dirk en Juan een beroep gedaan op de 
bekende Leuvense muzikant Frakke 
Arn, tot voor nieuwjaar bij Big Bill en 
eerder bij Milkshake Banana en Luk 
Tegenbos, terwijl Jean-Pierre Van 
Hees met doedelzak en fluiten eerder 
speelde bij Claude Flagel en de Zu-
nants Plankets En voor april dit jaar 
wordt een nieuwe elpee verwacht 
Vera Coomans en Wiet Van de Leest 
werken inmiddels in stilte aan een nieu
we groep 

Belangnjk voor volgend weekeinde is 
ongetwijfeld de optredens van de 
overbekende Boomtown Rats, zater
dag in de Brusselse «Ancienne» en 
zondag te Antwerpen en volgende 
dinsdag komt «Madness» naar Brus
sel 

5 0 K i n d e r l i e d j e s 

Voor de kleinsten blijft het Jaar van 
het Kind doorlopen en een gelukkig ini
tiatief IS het uitbrengen van deze «50 
Kinderliedjes» (op MFP-Bimbo reeks, 
4MO 26-23851) De schuimtamboers. 
Hoedje van papier Lang zal ze leven, 
en Rozewiezewoze zijn slechts enkele 
van de bekende refreintjes uit deze 
fijngebrachte schijf waarvoor Frazy de 
bewerkingen maakte Een aantal van 
de liedjes zijn van Hollandse oor
sprong en wellicht hier met zo bekend 
en ook enkele van de meer Vlaamse 
liedjes kregen een gewijzigde tekst 
mee waarmee rekening dient gehou
den Maar gelukkig is het geen «Hol
landse» plaat geworden en blijft de 
«zachte gee-uitspraak» overwegend 
Een fijne produktie en de moeite 
waard 

Sergius 
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Gouden schoen voor gouden mens 

-SS?»- • ï :J i- \ - ." ,S^ 

Spelers, trainers, bestuurders en 
journalisten hebben Jean Janssens, 
de 35-jarige aanvoerder van SK Be-
veren, vereerd met de gouden 
schoen 1979. Een late, maar terechte 
bekroning voor een schitterende en 
in zijn genre ongeëvenaarde voetbal
carrière. 

Het is niet gebruikelijk op deze blad
zijde de loopbaan van een in dit land 
genoegzaam gekende sportfiguur te 
belichten. De dagbladpers voorziet 
ruimschoots in de desbetreffende 
behoefte. 

„Hef cement 
van de klas" 

Maar Jean Janssens is een te uitzon
derlijke figuur om er zo maar aan 
voorbij te gaan. Bovendien kennen 
wij de Waaslander al geruime tijd 
van dichterbij. Als voetballer maar 
meer nog als mens heeft de voetbal
lende duivenmelker ons jarenlang 
weten te boeien. 

• DE ABSOLUTE MEESTER - Bjórn 
Borg heeft nu ook het Masters Tourna
ment gewonnen. In de New Yorkse Ma
dison Square Garden stonden vorige 
week de acht beste tennisspelers van 
1979 in een tornooi (begiftigd met circa 
vijftien miljoen frank prijzen) tegen 
over elkaar. Mc Enroe, Roscoe Tanner, 
Gerulaitis, Connors, Salomon e.a. 
Grand Prix-sterren konden niet voor
komen dat Borg de nog op zijn palma 
res ontbrekende prestigezege behaal 
de. In een van onze komende bijdragen 
zullen wij dieper op het fenomeen Borg 
trachten in te gaan. 

• VERBIJSTEREND. - Omwille van 
onze poging tot jaaroverzicht konden 
wij vorige week niet inpikken op de ak-
tualiteit. Toch wensen wij nog even te
rug te komen op de voetbalwedstrijd 
Kortrijk —AA Gent. Deze absolute top
per in tweede klasse werd door de BRT 
bondig in beeld gebracht. Bondig 
maar- overduidelijk. Ongemeen zware 
overtredingen, gele kaarten bij de 
vleet, vuistslagen her en der. Kortom, 
de beelden logen er niet om. Stel je 
onze verbijstering voor als we 's ande
rendaags in de kranten lazen dat de 
sportiviteit al bij al binnen de perken 
bleef en dat scheidsrechter Van Lan-
genhove — die deed alsof hij blind was 
toen in zijn onmiddellijke nabijheid 
vuistslagen werden uitgewisseld — 
zich voortreffelijk van zijn taak had ge
kweten. Wanneer zullen voetballers in 
dit land rood verdienen? 

• NIEUWE VELDRITKAMPIOENEN 
— Roland Liboton heeft te Maurage 
het nationaal veldritkampioenschap 
voor beroepsrenners gewonnen. Libo
ton, al weken in grote konditie, werd ei
genlijk op geen enkel ogenblik be
dreigd. De bevroren grond werkte in 
zijn voordeel. Hij reed gewoon van de 
konkurrentie weg. Bij die konkurrentie 
ontbraken de gebroeders De Vlae-
minck. Roger verklaarde niet meer op
gewassen te zijn tegen de spanning en 
de nervositeit die rond kampioen
schappen hangt. Eric van zijn kant kon 
in de voorbije maanden niet verhelen 
wel degelijk, en nu ongetwijfeld ook 

definitief, op de terugweg te zijn. Er 
scheelde Eric altijd wat In wedstrijden 
met kwalitatief sterke bezetting kwam 
hij zelfs niet sporadisch aan bod. 

Liboton is ongetwijfeld een hoogbe
gaafd veldrijder. Normaal moet hij de 
Zwitser Zweifel in het wereldkam
pioenschap kunnen bedreigen. Nor
maal. Maar desbetreffend bestaan 
voor het komende wereldkampioen
schap geen garanties. Er wordt gere
den in het Zwitserse Wetzikon. In de 
tuin van Zweifel om het zo maar eens 
te zeggen. Zweifel, die in de voorbije 
weken geen duw teveel gaf en gekon-
centreerdnaar het wereldkampioen
schap toeleeft. 

Bi| de amateurs profiteerde Paul De 
Brauwer van de onkans van Yvan Mes
selis om een eerste kampioenstitel te 
behalen. Net als Liboton werd hij door 
de omstandigheden (droog, koud weer 
en steenharde grond) bevoordeeld. 
Maar het kon niet ontkend worden dat 
De Brauwer al jarenlang thuishoort bij 
's lands beste veldrijders. Samen met 
Messelis moet hij in het wereldkam
pioenschap voor amateurs behoorlijk 
voor de dag kunnen komen 

• KAMPIOEN HALFWEG? - De na
tionale volleybalkompetitie is halfweg 

en Ruisbroek wordt door iedereen al 
aangewezen als de toekomstige kam
pioen. De Brabanders staan inderdaad 
afgetekend aan de leiding. Elf overwin
ningen (het maximum der punten dus!) 
en een 33-3 setverhouding. Duidelijker 
kan onmogelijk. Toch zal Ruisbroek in 
de terugronde op zijn tellen moeten 
passen want regerend landskampioen 
Kortrijk is na een rampzalig kompeti-
tiebegin (drie nederlagen) erg sterk te
ruggekomen. De Westvlamingen staan 
momenteel vierde gerangschikt, maar 
het lijdt geen twijfel dat zij de enigen 
zijn die Ruisbroek misschien nog kun
nen bedreigen. 

• EERSTE HEIBEL - Vorige zondag 
begon in Buenos Aires het Grand Prix-
seizoen voor de formule-1-wagens. De 
Grote Prijs van Argentinië veroorzaak
te alvast heibel onder piloten, kon-
strukteurs en organizatoren. De veilig
heid van het circuit stond ter discussie. 
De piloten, aangevoerd door wereld
kampioen Jody Scheckter, verklaarden 
in de gegeven omstandigheden niet te 
zullen starten. Na veel gepalaver en 
weinig verbeteringswerken kropen de 
heren uiteindelijk toch maar in de boli
des. Er was veel blikschade maar ge
lukkig werd niemand ernstig gekwetst. 

• DAG TRAINER. - Beerschot heeft 
trainer Novak aan de deur gezet. Al het 
gezeur over het beëindigen van de sa
menwerking in gemeenschappelijk 
overleg ten spijt. Het verwonderde ons 
eigenlijk niet. Beerschot worstelt al 
lang met problemen. Discipline is de 
klub volkomen vreemd. Invloeden van 
binnen- en buitenuit drukken op de 
spelersgroep. Beerschot is een van die 
klubs met tien trainers. Iedereen be
moeit er zich met het werk van iemand 
anders. 

Met Novak — dadelijk vervangen 
door zi|n_ voorganger Knobel — ging 
ook Juan Lozano heen De briljante 
middenvelder wijkt uit naar de Verenig
de Staten. Hij koos erg jong voor het 
grove en gemakkelijk verdiende geld 
Blijft de vraag tot wat hij nog zal be
kwaam zijn indien hij ooit naar Europa 
wenst terug te keren. 

De opgang van SK Bevaren van bevorde
ring naar eerste klasse heeft destijds meni
ge sportbladzijde gevuld. Zelf zagen w\\ 
Jean Janssens voor het eerst voetballen in 
derde klasse Een Beveren—Zwevegem. 
De kleedkamer stond nog achter de goal. 
Een lage tribune Toeschouwers in de plet
sende regen Het Beveren van toen heette 
vooral Rogiers, Omer Janssens, Mon 
Goossens En er was ook een tengere, ra
zendsnelle buitenspeler. Jean Janssens 

Nog erg jong en enigszins onbesuisd 
Voetballend in één tijd. Bal direkt op de 
slof en weer weg Een knaap die streed in 
de zone van de waarheid 

Iemand die bij het vuur ging staan Om het 
eens met de woorden van Rinus Michels 
te zeggen Want Jean Janssens, het kan 
met genoeg beklemtoond worden, voet
balt nu al negentien jaar in de spits van de 
aanval Negentien jaar lang al ontmoet hij 
verdedigers die hem proberen te intimide
ren Die hem trachten af te schrikken 

Maar Jean liep nooit weg. Hooguit keek hij 
eens misprijzend naar één van die vele 
mannetjesputters die hij op zijn weg ont
moette Maar ruziën deed Jean nooit Hij 
voetbalde Zo goed mogelijk Zo efficient 
mogelijk Ook wanneer hij eens — en veel 
te laat en veel te weinig — werd opgeroe
pen voor een training van een of ander 
vertegenwoordigend elftal Maar Jean was 
te bescheiden wanneer hij zich in Brussel 
als kandidaat-internationaal aanmeldde. 

Lobby en voor een selektie deed hij nooit. 
HIJ had bovendien tweemaal pech- eerst 
stond Puis — toch ook met de eerste de 
beste — hem in de weg, en daarna was er 
de aartskonservatieve bondstrainer Goet-
hals die desnoods nu nog zou durven spe
len met Semmeling en Van Himst. 

Maar Jean leed er niet onder. Hij was ge
lukkig bij Beveren. In de klub van zijn dorp 
— want dat was Beveren toch nog toen 
Jean zich in de belangstelling begon te 
spelen — gedijde hij het best. 

Hij beleefde er in de jongste jaren, toen 
zijn generatiegenoten al lang naar de ano
nimiteit waren teruggekeerd, de grootste 
triomfen, winst in de Belgische bekerkom
petitie, halve-finalist in de Europacup II, 
landskampioen en gouden schoen 

Jean was en is voor SK Beveren echter 
veel meer dan een uitstekende voetballer. 

Hij was, zoals zijn schoolmeester (de 
schrijver Leo Mets) het ooit uitdrukte, het 
cement van de klas, het cement van de 
ploeg De jongen die de klasgeest, de man 
die de ploeggeest waarborgde. 

HIJ hield de groep gesloten, hij was bemid
delaar en onderhandelaar, Hij zweeg en hij 
praatte. Het groepsbelang oriënteerde zijn 
handelen Door de klubleiding wordt hij om 
die gaven hoog geprezen Voorzitter Van 
Ussel zegde ons ooit dat Jean een voetbal
ler van onvergelijkbare waarde is. De be
langrijkste man in de klub. De bescheiden, 
kalme dokwerker die zijn moeilijkheden al
leen verwerkt en zijn vreugden onophou
delijk deelt. Jean Janssens ademt geel en 
blauw Hem nooit verkocht te hebben is de 
beste transferzaak die zijn klub ooit deed 

Jean mag gerust zijn: geen voetballer ver
diende meer de gouden schoen. Geen 
mens misgunt hem zijn late triomf Volgend 
jaar speelt hij zijn twintigste seizoen in het 
eerste elftal van zijn SK Beveren Ik durf 
veronderstellen dat men nadien een monu
ment te zijner ere zal opnchten aan de in
gang van het Freethielstadion 
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In het teken 
van de politieke aktualiteit 

Dag van het ekonomisch federalisme 

D e reger ingspar t i jen h e b b e n 
er zopas v o o r gezo rgd dat d e 
g e w e s t v o r m i n g met dr ie ge
stal te kr i jgt en da t d e staats
he rvo rm ing in ech t federal ist i 
sche zin naar de ve rgee thoek 
w o r d t v e r z o n d e n ; daarenbo
ven bl i jven f inancieel beleid, 
we tgev ing inzake sociale ze
kerhe id en dergel i jke str ik t 
unitair zoda t d e mi l jarden
t rans fe rs van V laams ge ld 
naar een ekonom isch zielto
g e n d Wal lon ië bl i jven voor t 
du ren . 

Di t al les bewi j s t eens te meer 
dat in V laanderen enkel de 
Vo lksun ie ech t federa l isme 
w i l ; onze huid ige federa le 
s t ra teg ie zo duidel i jk mogel i jk 
omsch r i j ven is dan ook de 
bedoe l ing van «Aalst-10 fe
bruar i '80». G raag hadden w i j 

d ie dag de afde l ingen sterk 
z ien dee lnemen aan het de
bat, in de voo rm iddag na refe
ra ten en in d e namiddag tij
dens een paneeld iskussie. 
Ve r lenen alvast hun mede
w e r k i n g : H u g o Schi l tz, Je f 
M a t o n en Wi l ly D e Saeyere . 
D e b i j eenkomsten w o r d e n 
voo rgeze ten d o o r Frans Kui j -
pers , par t i jvoorz i t ter V ic A n -
ciaux houd t de s lo t toespraak. 

Eén zaak m o g e n w e niet 
uit 't o o g ver l iezen: de plaats
ru imte in d e feestzaal van het 
Aa ls te rse S tadhu is is be
perk t ; verw i t t ig daa rom zo 
v lug mogel i jk Lutgar t D e 
Beul, h o o f d studiedienst , met 
hoevee l pe rsonen u w afde
ling o p 10 februar i naar Aals t 
komt . (Barr ikadenple in 12, 
1000 Brussel . 02/219.49.30). 

WEDER-WOORD 

J 

Bij wijze van nieuwjaarsgroet 
hebben we op de VU-parti jraad van 
12 jan. II. de wens, om niet te 
zeggen de eis, uitgedrukt alle 
goedbedoelde bewegingen (inter-, 
prae-, pro- of para-VU!) 
opgevangen te zien door de 
geëigende kanalen van de 
parti jwerking. 

Van het vervullen van deze wens 
hebben we zelfs het verder 
voorzitterschap van de parti jraad 
afhankelijk gesteld. Beoefening van 
luisterbereidheid en inspraak
mogelijkheden bij alle Instanties 
van de parti j, ter beschikking 
stellen van middelen, diensten en 
lokalen én enig begrip voor het feit 
dat men niet tegelijk alles en nog 
wat behandelen, c.q. veranderen 
kan, moeten voldoende waarborg 
en ruimte geven om — binnen de 
partij — ernstige desiderata op te 
vangen en voldoening te geven. 

Meer dan eens is hier al gepleit 
voor de herwaardering van ons 
weekblad, meer dan eens is hier al 
verwezen naar de werking van 
verschil lende partij-diensten en 
nevenorganizaties, opnieuw mag 
hier beklemtoond dat de diverse 
kommissies die van de partijraad 
afhangen hun werkzaamheden 
effektief hebben aangevangen, ook 
wil het bureau van de partijraad 
werkeli jk als ombudsdienst 
fungeren voor het opvangen en 

Staf Driesen: 

„Mijn abonnementen 
zijn ploegwerk!" 
In de t o p 20 van deze w e e k s taat S ta f D r i e s e n , v o o r z i t t e r van V U - H e -
ren thou t , o p de zes t i ende p laa ts . S ta f v i nd t al d ie lo f v o o r hem a l leen 
niet eer l i j k en d a a r o m sch ree f h i j ons v o l g e n d ve rhaa l . 

"Al deze abonnementen (en er volgen er nog, hoor) zijn gewonnen 
dank zij een degelijk ploegwerk. Hoe gingen wij te werk? De week 
voor Kerstdag schreef ik 132 geselekteerde adressen aan met een 
kort briefje waarin het weekblad «Wij» werd voorgesteld. Op maan
dag 24 december kwamen wij in de namiddag met 8 mensen samen, 
verdeelden ons in vier groepjes en kozen elk zo'n 33 adressen uit 
waar wij 3 eksemplaren van 'Wij» gingen overhandigen. Wij peilden 
dadelijk naar de interesse en vroegen het blad eens rustig te lezen. 

Het resultaat? 

— Zeven bezochten hebben onmiddellijk een abonnement genomen. 
— Dertig mensen vonden het best dat de voorzitter samen met een 
bestuurslid eens op bezoek kwam om te «klappen'. 
— Van deze geïnteresseerden bezocht ik er ondertussen reeds 21, 
waarvan acht «Wij'-abonnent werden. 
— 95 mensen betoonden weinig interesse. 

Zo zie je dat mijn punten geen eenmanswerk zijn maar wel degelijk 
het werk van een ganse ploeg medewerkers die ik bij deze van harte 
bedank!' i s 
Deze w e n k e n v a # a l f d e l l n g s v o o r z i t t e r Staf D r i esen kunnen hee lwa t 
a f de l i ngen i nsp i re ren o m eens in p l o e g o p w e r f t o c h t te gaan. 
Dank je we l , Staf! , Dank je we l , p l o e g m a k k e r s ! 

TOP 50 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

18. 

J a n C a u d r o n (Aa l s t ) 1008 
Erik V a n d e w a l l e ( I zegem) 564 
A n n y Lenaer t s (W i l r i j k ) 474 
Je f V inex ( E r p s - K w e r p s ) 393 
G u l d o Ca l l ae r t ( O p w i j k ) 300 
Jan De R o o v e r ( A n t w e r p e n ) 288 
J o z e f A l l ae r t (Ko r t r i j k ) 288 
W i l l i a m V a n d e c a u t e r ( H o f s t a d e O.-VI.) 264 
W i l l y S e r p i e t e r s ( O o s t e n d e ) 264 
A c h i e l G o d e r i s ( O o s t d u i n k e r k e ) 246 
Veer ie Th i j s sens (Ekeren) 240 
W e d . S e v e r i n s - B a i c k ( Z w i j n d r e c h t ) 228 
Rosa L e r n o u t - M a r t e n s ( G e l u w e ) 216 
L ieve F a v o r e e l - C r a e y n e s t (Lauwe) 198 
v u - H o b o k e n 192 
Paul C r e s e n s (Scha f f en ) 180 
Sta f D r i e s e n ( H e r e n t h o u t ) 180 
W i l f r i e d Vandae le ( D e n Haan) 168 

19. V U - H o e i l a a r t 144 *;*v!^>i^3J8S3W«| -

M.L Van Hecke -Th ibau t (Be rg ) ! . • . ' : . . ; " . ' : ? . 144 
V U - N o o r d e r k e m p e n 144 

22. 
23. 
24 

27. 

33. 
34 

36. 

IVIartin Covent (Melle) 138 37. 
K. Van Meenen CHeusden) 132 
M De Vriese (Assebroek) 120 
M. Sergooris CSt-UI-Kapelle) 120 
J Balduck (Beveren) 120 
VU-Wommelgem 108 
VU-Borsbeek 108 
VU-Hekelgem 108 
VU-Brakel 108 
VU-Veurne 108 45. 
VU-Bree 108 
VU-Londerzeel 102 
Frans Beert (GenO 96 
R. Haelterman (Denderw.) 96 
E. Favoreel (Schaarbeek) . 90 50 

vu-Geel 72 
E Vanlangendonck (K.-Wav.) 72 
J. Labaere (Kortrijk) 72 
J De Graeve (Ertvelde) .. 72 
W. Nollet (Hove) 72 

42 Willy De Saeger (Alsemb) 66 
VU-Damme 66 
J. Verlinden (BoechouO 66 

VU-Kruibeke 60 
Maurits Grielen (Kessel) . 60 
VU-VUJO Kraainem 60 
Jos Truyen (As) 60 
VU-Berlare 60 
J De Muynck (St-Laureins) 51 

verwerken van alle oprispingen, 
zure en zoete, waarmee men toch 
niet terecht zou zijn gekomen. 
Tenzij men, achter ideologische 
nuances, afrekeningen met 
personen zou camoufleren, moet 
men ons niet wi js maken dat 
degene of degenen, die de 
Volksunie op een of ander terrein 
willen aktiveren, nog niet aan hun 
trekken zouden kunnen komen-
Op een voorbeeldige manier is 
inmiddels de inzet van de 
werkgroep «Europees Parlement» 
toegelicht, hetzelfde zal zich binnen 
de partijraad dienen te herhalen 
voor de werking van onze frakties 
in Senaat, Kamer en 
Provincieraden. Niets belet de afd. 
en arr op dezelfde manier te 
handelen ta.v. gemeentelijke 
frakties, OCMW-gekozenen en VU-
vertegenwoordigers in allerlei 
raden van beheer 
Ten slotte bli jft er het zo 
gemakkelijk vergeten veldwerk; we 
krijgen soms de indruk dat 
iedereen druk doende is om vooral 
zichzelf te overtuigen. Terwijl deze 
energie bij voorkeur aan de 
anderen zou moeten besteed. En 
deze anderen vormen nog steeds 
de overgrote meerderheid van de 
Vlaamse bevolking. 

Gu ido V a n In, 
voorz i t te r VU-par t i j raad 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC) nodigt u uit op zijn 

COLLOQIUM 
OVER DE 

BELGISCHE 
ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 

Op zaterdag 26 januari 1980 
vanaf 10 uur in de gebouwen 
van de UIA te Wilri jk. 

9 Heeft het nieuwe ontwikke-
lingsdenken het Belgisch beleid 
beïnvloed? 
Inleider: prof. Van Bilsen (RUG). 
• Niet-goevernementele orga-
nizaties, alibi voor een gebrek
kig beleid? 
Inleider: Mare Van Dommele — 
Hoofdredakteur -De Wereld 
Morgen». 

• Een proeve van een nieuw 
beleid en een nieuw instrument 
Het Nederlandse voorbeeld, 
toegelicht door een afgevaar
digde van NOVIB (Nederlandse 
Organizatie voor Internationale 
Bijstand). 

• Wat moet in het Belgisch 
beleid en in het ABOS verande
ren? 
Een paneel, onder voorzitter
schap van pro f Henderickx 
(RUG), met deelneming van: L 
Beernaert (studiedienst VEV); T. 
Colpaert (studiedienst A B W ) ; 
E. De Facq (voorzitter VIC); P. 
Ghyssels (Raad van Beheer 
VIC); W. Kuijpers (parlement
slid) en pro f Maton (RUG). 
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VUJO en Afghanistan 
De nationale VUJO-raad heeft met be
zorgdheid de invasie van de Sovjet
troepen in Afghanistan besproken 
Het centrale beginsel, verdedigd door 
VUJO. «met ontvoogde volkeren naar 
wereldvrede» wordt i v m Afghanistan 
flagrant aangetast 

Inderdaad wordt het zelfbeschikkings
recht van de volkeren in Afghanistan 
ontkracht 

VUJO stelt vast dat het nationaliteiten-
vraagstuk zich over heel de wereld als 
een politiek probleem van eerste orde 
aandient en verwerpt daarom in 't bie-
zonder het repressief optreden van de 
Sovjetleiding t a v nationaliteitskonflik-
ten binnen en buiten de Sovjetrepu

blieken 

Het brutale feit van buitenlandse 
agressie bedreigt de wereldvrede en 
roept opnieuw de koude-oorlogmenta-
liteit op 

VUJO IS evenwel van mening dat het 
streven naar wapenbeheersing en ont
wapening, uitdrukkelijk geuit door de 
meerderheid van het Vlaamse volk 
n av de atoomrakettenkwestie, verder 
moet gerealizeerd worden 
Verdere bewapening en stopzetting 
van de ontwapeningsonderhandelin
gen leidt tot meer onveiligheid in Euro
pa en biedt aldus geen oplossing als af
dreiging voor de Sovjetleiding 

Brussel, 5 lanuari 1980 

VVM-studiedag over urbanisatiebelasting 
Een negent igta l Vo lksun ie -manda
tar issen besp raken za te rdagvoor -
nniddag, vóór d e maandel i jkse par
t i j raad, het p rob leem van de ge
meente l i j ke verhaalbelast ing en d e 
nieuvi/ in te v o e r e n urbanizat iebe-
lasting 
O n d e r voorz i t te rschap van vo lks
v e r t e g e n w o o r d i g e r A n d r é D e 
Beul le idden J -P Wul laer t en me
v r o u w K Co lpaer t van de Veren i 
ging van Belg ische S teden en 
G e m e e n t e n , en Daan Vervae t , 
VU-gemeente raads l id te S t -Pie-

1 Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIH 
VERWARMING 

V A N D E R C R U Y S 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
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 i- flékia-
me-kale<Mlri;. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
N a 1 8 u 425 46 42 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-5693.34 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen- en marmerhouwerij 

Bnlstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

MATRASSEN PLAHEAU 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-6674.56 

IO%vr.V.U.Ieden 
KUSIUUMS VtbTONb BHOtKEN PARDtibUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

TeL 031-313583 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraal 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

DE CRAEN ROM pvbj 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom san-tair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

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. 

d 
1 K E U K E N S 1 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 

Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel. 053-21.93.25 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE-WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-62 5142 

L U K O S p.vba. 

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

Fortsfraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02-268.14.02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Tel 582 1055 

Specialist primitief — 
slijlmeubelen en modem 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
TeL 053-66.89.73 

qZTN STUDIO 
-*-*^ DANN 
02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 
Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

P V B A J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-412589 ' 

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

B L O E M E N «ERIKA» 
Kerkstraat 23, 
2650 BOOM 

Tel. 031-88.01.60 

Alle bloemen en planten 

Korting van 10 % voor alle 
VU-leden en andere Vlaams-
nationale groeperingen 

LEON KESTELOOT -

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 

8480 VEURNE 

Tel 058/31 1909 

te rs -Leeuw, d e ma tene in, ko r t en 
g o e d 
Ach te ra f vo lgde een gean imeerde 
d iskuss ie z o w e l ove r de techni 
sche als ove r de pol i t ieke aspek-
ten van de zaak D e konk lus ie 
daarui t w a s dat veel a fhangt van 
de plaatsel i jke oms tand igheden 
en dat het deba t in d e t o e k o m s t 
bes t eens ru imer o p e n g e t r o k k e n 
w o r d t naar mogel i jke al ternat ie
ven toe Dat de gehan tee rde for
mule waarschi jn l i jk de g o e d e is, 
bl i jkt we l uit het feit dat versche i 
dene aanwez igen v r o e g e n het met 
bij deze ene b i jeenkomst te hou
den 

D e V V M heef t dan ook reeds be
slist op za te rdag 8 maart e k een 
vo lgende «studiedag» te organize-
ren, d i tmaal r o n d het n ieuwe biblio-
t eekdek ree t W a t de pol i t ieke ak-
tualiteit be t re f t w e r d een sche rpe 
mot ie d o o r de aanwez igen g o e d 
g e k e u r d 

VVM-motie 
• De Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM) laakt de kapitulatie 
van de CVP en BSP, die opnieuw ge
zwicht zijn voor de chantage van de 
Franstaligen Zij verzet zich tegen het 
doorvoeren van de 3-ledige gewest

vorming, zonder waarborgen voor de 
Brusselse Vlamingen en met behoud 
van het stelsel van dotaties op basis 
van de huidige verdeelsleutel, waar
door de miljardendiefstal ten nadele 
van Vlaanderen bestendigd wordt 
• V V M wijst op het feit dat door het 
behoud van de huidige verdeelsleutel 
de Vlaamse gemeenten gekonfron-
teerd worden met een min-groei van 
het Gemeentefonds die binnen de 
twee jaar een aanzienlijk aantal Vlaam
se gemeenten met een deficitaire be
groting zal opzadelen 
• V V M zegt haar steun toe aan de 
aktie van de Vlaamse mandatarissen 
uit de 6 Brusselse randgemeenten 
• V V M vindt het onaanvaardbaar 
dat de gemeenten opgedrongen wordt 
miljoenen te besteden aan de viering 
van 150 jaar België, niet alleen omwille 
van de benarde financiële toestand 
van de gemeenten, maar ook omwille 
van de nog steeds voortdurende ach-
teruitstelling en bevoogding van het 
Vlaamse volk door het Belgische esta
blishment 

V e r m e l d e n w e ten s lot te n o g da t 
de dokumen ta t i emap zal h e r w e r k t 
w o r d e n , reken ing h o u d e n d me t 
wa t t i jdens de d iskussie uit de bus 
k w a m , en zo spoed ig mogel i jk toe-
igestuurd aan alle mandatar issen 

(PdB) 

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

(N 159) 

Gevraagd 
voor nieuw Vlaams café -t- lo
kaal, uitbaters (man -|- vrouw), .. 
centrum Brussel, inwoning Tel i 
02/4255622 (na 18 u ) 

Juffrouw, 21 jaar, diploma sekre-
tanaat talen, zoekt betrekking te 
Brussel of Aalst Schrijven bureel 
Wad nr. N 162 

GROOT-GENT 
Een 23-jarige jongeman, licentie 
Aardrijkskunde R.U.G.. inge
schreven voor aggregaat weterv 
schappen 1979, zoekt passende 
betrekking. Voor inlk;htingen zich 
wenden, senator O. Van Oote-
ghem, Oud-strijdersstraat 29, 
9219 (]ientbrugge, t e l 091-
30.72.87. (N I 57) 

Vlaamse Kust 
Klem huisje of benedenverdie
ping gezocht voor gepensio
neerd echtpaar, lid V U Voorkeur 
kuststreek tussen De Haan en 
Knokke (niet Zeebrugge) tegen 
matige prijs 
Aanbiedingen- senator Oswald 
van Ooteghem, Oud-stnjdersstr 
29, 9219 Gentbnjgge, tel 0 9 1 / 
307287 (N162) 

VUJO-kaderblad 
VUJO zal vanaf 1980 maandelijks 

een kaderblad uitgeven. De arrondis
sementen en kernen worden vrierxte-
lijk verzocht hun aktiviteiten zo snel 
mogelijk door te seinen aan het natio-
De arrondissementen en kemen wor
den tevens verzocht de namen en 
adressen van hun kaderleden ck>or te 
geven aan het VUJO-sekretariaat 
Dank bij voorbaat 

pas gestichte onderneming in 
Brussel wenst zeer dnngend een 
hoofdboekhouder aan te werven 
— met ± 5 jaar ervaring in 

boekhouding 

— met kennis doorschrijfme-
tode en machinale syste
men 

— bij voorkeur op de hoogte 
van BTW-wetgeving auto-
mobielsektor 

Soll icitaties te richten naar 
redaktie «WIJ» (N163) 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 
Rangschikking 
Winterronde 

1. Roeselare-Tielt (1) 329 
2. Aalst (2) 244 
3. Oudenaarde (15) 233 
4. Turnhout (7) 176 
5. Kortri jk (4) 174 
6. Oost-Veurne-Diksm. (5) . . . 1 6 7 
7. leper (3) 158 
8. Halle-Vilvoorde (6) 143 
9. Antwerpen (12) 115 

10 St.-Niklaas (8) 107 
11. Gent-Eekio (9) 105 
12. Leuven (11) 99 
13. Dendermonde (10) 78 
14. Hasselt (18) 74 
15. Tongeren-Maaseik (13) 37 
16 Brugge (14) 33 
17. Brussel (15) 23 
18. Mechelen (17) 19 

Algemene 
rangschikking 

1. Aalst (1) 1325 
2. Oost-Veurne-Diksm. (2) . . . 833 
3. Roeselare-Tielt (3) 685 
4. Kortri jk (5) 643 
5. leper (4) 605 
6 Halle-Vilvoorde (6) 578 
7. Antwerpen (8) 496 
8. Leuven (7) 488 
9. Turnhout (9) 405 

10 Gent-EekIo (10) 294 
11. Oudenaarde (18) 280 
12 Brugge (11) 229 
13. Mechelen (12) 200 
14. Hasselt (15) 195 
15. Dendermonde (13) 187 
16. Tongeren-Maaseik (14) M7 
17. St-Niklaas (16) 120 
18. Brussel (17) 101 
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Ondanks kerstgebak.. 

Geelse raad niet amnestiegezind 
Op de gemeenteraadszitting van 
donderdag 27 december 1979 heeft 
Jo Belmans voor de zoveelste maal 
een amnestie-motie verdedigd en ter 
stemming gelegd. In het kader van 
het kerstfeest liet de Volksunie-frak-
tie de diskussie voorafgaan door de 
aanbieding van drie kerstmistaarten, 
met de passende opschri f ten: 
•Kerstmis - Vrede - Amnestie». 

Motie 
De gemeenteraad van Geel, in verga
dering op 27-12-79. 

• Stelt vast dat 35 jaar na het einde 
van de wereldoorlog in ons land — in 
tegenstelling met de andere Europese 
landen — nog steeds geen amnestie-
maatregelen werden getroffen en 
zelfs geen begin werd gemaakt met de 
afbouw van de asociale gevolgen van 
de repressie; 

• Stelt vast dat deze ongenadige re
pressie tot op heden een aantal een
voudige mensen blijft achtervolgen en 
treffen in hun elementaire sociale en 
menselijke rechten, zoals pensioen, 
oorlogsschade, vuurkaart- en front-
streeprente, sekwesten, nationaliteit 

• Stelt vast dat een aantal medebur
gers in feite van de Geelse en Vlaamse 
bevolking reeds lange jaren amnestie 
hebben gekregen, omdat zij, buiten de 
betwistbare repressie, de algemene 
achting verdienen en genieten, zodat 
het onverantwoord lijkt henzelf of hun 
kinderen nog langer te laten gebukt 
gaan onder eventuele vergissingen uit 
een lang vervlogen periode; 

• Stelt vast dat de repressie onbe
twistbaar een Vlaamse kwestie is, om
dat ze een groot aantal hoogstaande 
Vlamingen getroffen heeft blijkbaar 
omdat ze Vlaams en hoogstaand wa
ren; 

• Doet in deze kersttijd en op de 
vooravond van de viering van het 150-
jarig bestaan van de Belgische staat 
een dringende oproep tot alle verant
woordelijken in dit verscheurde land, 
om zonder verder verwijl een gebaar 
te stellen van edelmoedigheid en so
ciale rechtvaardigheid, waardoor de 
verstandhouding tussen onze landge
noten, kristenen en humanisten, alleen 
maar kan bevorderd worden; 

• Besluit deze motie te verzenden 
aan zijne majesteit de koning, aan de 
eerste minister, de minister van Justitie 

en aan alle parlementsleden en aan de 
pers. 
Jo Belmans vroeg dat de raadsleden, 
die deze motie zouden afwijzen, ook 
de moed zouden hebben te zeggen 
met welke passus zij zich niet konden 
akkoord verklaren en waarom. 
Geleerd door vroegere ervaringen 
waarschuwde hij de meerderheid dat 
zijn fraktie en ook de bevolking een 
stemming, waarbij de motie niet-ont-
vankelijk zou worden verklaard, zou 
beschouwen als een ondubbelzinnige 
verwerping. En zo verliep het inder
daad. 

De burgemeester, als spreekbuis van 
de CVP-meerderheid, oordeelde dat 
deze motie op een gemeenteraad niet 
op haar plaats was en dus moest ver
worpen worden. 

Jo Belmans toonde nochtans aan dat 
bij diverse andere gelegenheden de 
gemeenteraad beslissingen trof en 
zelfs subsidies toekende voor zaken 
die totaal vreemd zijn aan het «ge
meentelijk belang», terwijl de gevolgen 
van de repressie toch een ganse reeks 
van Gelenaars aanbelangen. 
Bij de stemming hierover werd de bur
gemeester gevolgd door de frakties 
van P W en BSP en ook door de CVP-
nneerderheid, met uitzondering van 
Fons Van Heuckekjm. Deze steunde 
inderdaad de motie. Bij een vorige ge
legenheid had hij reeds zijn partij het 
recht ontzegd zich nog langer «kriste-
lijk» te noemen, indien ze niet dringend 
voor amnestie zou ijveren. 
Tijdens de geheime zitting die daarop 
volgde werd het kerstgebak broeder
lijk verdeekl en opgegeten. 

Deze aköe in de Geelse gemeenteraad 
ging vooraf met een aktie rond de tien 
kerken van Geel waar affiches werden 
LHtgehangen «Algemene en onvoor
waardelijke amnestie: nul*. Op kerst
avond werd de aktie in de kerkporta
len nog eens herfiaakl. 

De VU-fraktie in de Geelse gemeente
raad: Jo Belmans, A. Tobbeckx, mevr. 
De Koninck, Frans Teuwkens en... de 
drie kersttaarten. 

Uit de Merksemse gemeenteraad 

VU zegt neen aan 150 jaar-kredieten 
De hoofdschotel op de bi jkomende gemeenteraadszitting van 27 dec. j l . be
stond uit de gemeentebegroting voor 1980. Nadat de schepen van Financiën 
deze begroting had ingeleid en verdedigd vroeg VU-fraktieleider Luk Droog-
mans het woord. 
Vooreerst stelde hij vast dat deze raadszitting, spij t alle vroegere beloften, 
toch opnieuw in de week tussen Kerstmis en nieuwjaar werd voorzien, met als 
gevolg dat de raadsleden, voornamelijk deze van de opposit ie eens te meer 
hun kerstboom met het begrotingspakket mochten versieren. De feesteli jke 
kerstdagen mochten benutten om dit vri j l i jvige dossier door te nemen en te 
bestuderen. Uit naam van de ganse VU-fraktie dankte hij de burgemeester en 
schepen voor dit originele en traditionele geschenk-

Na deze inleiding tot de kern van de 
zaak doordringend betoogde hij o.m. 
dat men bij het nazicht van het dossier 
tot de bevinding is moeten komen dat 
men bij het opstellen van deze begro
ting de gemakkelijkste weg heeft be
wandeld, nl. zoveel % naar de loonlast 
zoveel % naar werkingskosten en le-
ninglasten en het overblijvende ver
deeld tussen de verschillende schepe
nen. Volgens een verdeelsleutel die 
onmogelijk na te bootsen is wegens 
zijn grillige vorm en soms zelfs totaal 
onvindbaar is. Op hun beurt hebben 
dan de schepenen dit overschot weg
gewerkt naar eigen inzicht en wille
keur, dit alles dan ook nog overgoten 
met een pré-fusiesausje. Van enige be
leidsvisie op langere termijn geen 

spoor, geen zweem zelfs van enige 
koördinatie. Het enige lichtpunt dat 
deze begroting vertoont is dat zij in 
evenwicht is. Spreker legde er dan ook 
de nadruk op dat dit evenwicht en het 
feit dat de opcentiemen niet verhoogd 
werden de enige redenen zijn voor de 
VU-fraktie om deze begroting, op en
kele punten na, uiteindelijk toch goed 
te keuren. Tot slot van deze tussen
komst dankte hij de gemeentelijke ad
ministratie die de VU-fraktie zeer be
hulpzaam IS geweest bij het nazicht 
van deze begroting. 
De tweede zeer opgemerkte tussen
komst behalve dan door de fjers, hield 
de VU-fraktieleider toen het krediet 
van 300.000 fr. dat ingeschreven werd 
in de begroting voor de viering van het 

De prijsbreker 
v a n het goede m e u b e l 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel . 031/36 .45 .31 . 

O p e n van 10 to t 19 u. 30. Z o n d a g en maandag ges lo ten . 

150-jarig bestaan van België ter sprake 
kwam. 
Hiertjij t>etoogde Luk Droogmans dat 
de VU-fraktie tegen dit voorziene kre
diet zou stemmen, daar zij als Vlaams-
natkjnalisten van mening zijn dat de 
Vlaamse Beweging in dit 150-jarig be
staan geen enkele reden kan vinden 
om dit te vieren. Zeker niet in een 
Staat die vanaf zijn ontstaan, alles in 
het werk heeft gesteld en al zijn krach
ten heeft gebruikt (en dat waren er 
vele) om de ontvoogding van deze 
Vlaamse Gemeenschap te breken of 
af te remmen. Een Staat waarin dezelf
de Vlaamse Gemeenschap met inzet 
van levens, bloed en tranen reeds 150 
jaar heeft moeten vechten (spijtig ge
noeg soms ook met alle middelen) om 
datgene te verwerven waar zij recht
matig en zonder strijd recht op heeft. 
Een Staat waar nog geen 50 jaar gele
den onze kinderen verplicht waren 
hun middelbare en hogere studies in 
een voor hen vreemde taal te volbren
gen en wij allen als tweederangsbur
gers werden behandeld. 
Dit als eerste reden om het voorziene 
krediet af te keuren. Vervolgens haal
de hij het probleem van de amnestie 
aan. 
Tot daar de tussenkomsten van de 
VU-fraktieleider die in de fjersversla-
gen met nog geen woord werden ver
meld... 

Ekeren 
L e d e n - en a b o n n e m e n t e n s l a g 
Wie kent er nog personen, die VU-lid 
of «WlJ'-abonnee willen w o r d e n ' Ge
lieve hun naam zo spoedig mogelijk 
mee te delen aan het VU-sekretariaat 
Geestenspoor 72, Ekeren. Tel.: 
41.04.41. 

ANTWERPEN 

Kfiuno^R 
JANUARI 
18 DEURNE: Grote kwiswedstrijd (allerlei onderwerpen: literatuur, 

muziek, toneel, politiek, spor t kunst aktualiteit enz...) voor families 
of groepen van ± 6 pers. Kwisleidster. mevr. I. Vaelst wt Ede-
gem. Om 20 u. in zaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28. Organizatie: 
Vlaamse Kulturele Vrouwenknng (aangesloten FVV). 

19 EDEGEM: VOSKA-bal (tennis en voettiaD om 20 u. 30 in zaal 
-Centrum». Strijdersstraat Inkom: 100 fr. 

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

25 EKEREN: VU-ledenvergadering om 20 u. in het lokaal -De Boter
ham». Veltwijcklaan 23. 

25 BORGERHOUT: Worstenbroodavond voor leden. Gastspreker: 
nationaal voorzitter Vik Anciaux. Om 20 u. 30 in De Nieuwe Car
ne t 

26 BORGERHOUT: VUJO gaat naar een toneelvoorstelling van 
Jack Popplewell «Klokslag negen uur- in zaal (Centrum, Hallerhof-
straat 14 te Deume. Kaarten te bekomen op VU-sekr, Statielei 8 
te Borgerhout 

26 NIJLEN: Voordrachtencyclus over de Vlaamse Beweging door 
Walter Luyten. Om 20 u. in lokaal Kemfjenland, Gemeentestraat 
41A. Tevens op 8 en 22 maart e.k. 

FEBRUARI 
2 WILRIJK: vu-ba l in zaal «De Kern». Kern 18. Om 20 u. 30 met het 

orkest «The Raymates». Inkom 100 fr. 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tol . 031-86.71.21 

V o o r «AL» u w b ie ren 
e n l imonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

TeL 031-36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 

vu-Herenthout 
dankt 
Het bestuur van VU-Herenthout wil 
langs deze weg haar voorzitter Staf 
Driesen feliciteren en danken voor de 
belangeloze inzet en moeite die hij op
brengt bij het tot stand komen van ons 
tweemaandelijks tijdschrift «Volksunie 
Nieuws Herenthout». 
Staf, hierbij onze dank en laat ons sa
men nog vele jaren samenwerken aan 
de uitbouw van onze reeds zo sterke 
afdeling. 

Het bestuur 

DANK! 

M e v r o u w w e d u w e Vande r -
l i nden -De G r e v e d a n k t h ier 
m e d e al d i e g e n e n d ie hun 
b l i j ken van m e d e l e v e n h e b 
ben b e t u i g d b i j het o v e r l i j 
den van e c h t g e n o o t A d e -
mar. 

Aambeeldstraat 30 
2800 Mechelen 

Rouw te Edegem 
Op donderdag 10 januari overleed te 
Mortsel dhr. Alfred Van Reeth. De af
gestorvene was op 5 februari 1897 te 
Niel geboren en een trouw lid van de 
Volksunie en van het Verbond van 
Vlaamse Gepensioneerden. 
Dr. Van Reeth werd woensdag 1.1 op 
kerkhof van Edegem begraven. 
Aan zijn zoon Karel, de nationale 
VUJO-stafmedewerker en de ganse 
familie bieden wij onze innigste deelne
ming bij het afsterven van deze goede 
vader en grootvader. 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELUK 
WELZIJN KONTICH 
Antwerpsesteenweg 62, 2550 
Kontich 

Het OCMW van Kontich gaat 
over tot aanwei^ng , met het 
aanleggen van een werving
sreserve, voor de volgende 
betrekkingen: 

A. KINDERKRIBBE-PEUTERTUIN: 

— één voltijdse gegradueer
de of gebrevetteerde ver-
ple(e)g(st)er; 
— drie voltijdse kinderver
zorgsters; 
— deeltijds schoonmaak- en 
keukenhulppersoneel 

B. DIENST VOOR GEZINS-
EN BEJAARDENHULP: 

— bejaardenhelp(st)ers (vol
tijds of deeltijds) 
De aanwervingsvoor waar
den en bijkomende inlichtin
gen kunnen bekomen wor
den op bovenvermeld adres 
of na telefonisch verzoek 031-
57.77.34 (post 16). 
De uiterste datum voor het 
indienen van de kandidatu
ren is gesteld op 29 februari 
1980 (datum van de poststem
pel). 
Tevens worden kandidaten 
gevraagd voor de betrekking 
van toezichthoudende dokter 
voor de kinderkribbe-peuter-
tuin. De kandidaturen daar
voor dienen eveneens ten 
laatste op 29 februari 1980 in
gediend te worden. 

De secretaris 
J. Van Peer 

De voorzitter 
R. Jaeken 

(Adv.-11) 

GEMEENTE 
BORGERHOUT 
Vorming van een wervLigs-
reserve voor: 
— politieagent(e) 
— typist(e) 
— redder geoefend 
Inlichtingen: sekretaris ten 
gemeentehuize (tel. 36.99.00). 
Aanvragen aangetekend 
toezenden aan het Kollege 
van Burgemeester en Sche
penen, Moorkensplein l, 
Borgerhout, vóór 16 februari 
1980. 
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A/IJ in D€ l/OLK^Um€ 

Marmkreet van VU-raadslid Cuppens vindt bij CVP geen gehoor 

,,Bergerven" 
door zandwinning bedreigd! 

LIMBURG 

MAASEIK — Tijdens de raadszitt ing 
van 9 januari 1979 hield VU-raadsl id 
Jaak Cuppens een vurig pleidooi 
voor de bescherming van het Ber-
gervengebied Dit natuurgebied, be
stemd voor toerisme en rekreatie, is 
van grote wetenschappeli jke waar
de Het IS in Vlaanderen bekend 
door de aanwezigheid van het va
kantieoord van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen 
De nnoeilijkheden begonnen in augus
tus 1976 toen een partikulier alle ver
plichtingen van de gemeente in dit ge
bied overnam en hiervoor een vŝ aar-
borg C ) van 500 000 frank deponeer
de Einde 1977 diende deze persoon 
een bezwaarschrift in betreffende het 
ontwerp-gevi^estplan Maasland met 
het oog op het bekomen van uifbrei 
dingsmogelijkheden voor de aldaar 
reeds bestaande zandgroeve Het 
schepenkollege steunde deze aan
vraag argumenterend dat de uitba
ting van de groeve «een enorme bron 
van inkomsten voor de stad» bete
kende De vraag hoe de uitbating 
Cmet of zonder toelating) door een 
partikulier de stad zoveel geld kan op
brengen blijft echter onbeantwoord 
In januan 1978 bij de bespreking van 
het ontwerp-gewestplan beweert het 
kollege dat er geen uitbreiding zal ko

men' Waarom steunt het dan het be
zwaarschrift van de partikulier'' Deze 
vraag stelt zich nog meer wanneer 
men weet dat het eigen ontwerp 
BPA-Bergerven geen uitbreiding 
voorzieti De partikulier die ook inziet 
dat deze vragen gegrond zijn. stuurt 
een lijst van zijn klanten naar de pro
vincie om zijn bezwaarschnft te steu
nen en zwaait met argumenten als 
werkloosheid en ekonomische krisis 
HIJ bewijst ze echter met In oktober 
1978 dient hij een aanvraag in tot ex
ploitatie van de zandgroeve 
Verschillende instanties gaan hier
mee met akkoord Ook gedeputeerde 
Didden heeft ernstige bezwaren 
Maar de bal blijft rollen en de gronden 
voor uitbreiding komen in handen van 
de partikulier Zijn advokaat tevens 
voorzitter van de CVP in de gemeen
te schnjft naar het kollege en wijst 
erop dat de partikulier reeds herhaal
delijk gevraagd heeft om een provi-
soire uitbreiding van de «momenteel 
toegestane uitbreidingszone» 
Welke toegestane uitbreiding' Wie 
heeft iets toegestaan' Het kollege 
knjgt een week later de door hem ge
vraagde studie ( ' ) . die het ekono-
misch belang van de zandgroeve be
wijst ( ' ) Het gaat gewoon om een lijst 
van aannemers Wat wordt hiermee 

NU GELD 
BELEGGEN 
IN DE ZON... 
ALS U VOLGENDE ZOMER 
UW VAKANTIE IN SPANJE 
IN UW EIGEN VILLA WIL 
DOORBRENGEN IS HET NU 
DE HOOGSTE TIJD OM ER 
WAT VOOR TE DOEN 

N U kunt U nog bouwen in PUERTO REY, 
een mooie tuinurbanisatie van 70 ha, 
in de nabijheid van een prachtig golfterrein 
(18 holes) en een jachthaven, aan een onge
rept zandstrand, waar U zich dadelijk thuis 
zult voelen. 

In PUERTO REY bouwt men onder Belgisch 
beheer volgens Belgische normen en... 
tegen Spaanse prijzen. (Met 1.000.000 F 
kunt U NU in Spanje nog bouwen). 

PUERTO REY 
is een Vlaamse urbanisatie, waar reeds 
méér dan 200 gezinnen hun villa bouwden, 
met de zekerheid dat ze altijd gemakkelijk 
verhuurd wordt via V.T.B. - V.A.B. 

WILT U MEER WETEN OVER PUERTO REY? 

stuur onderstaande bon ingevuld terug en u krijgt zonder 
enige verbintenis een volledig gratis dokumentatie 

Naam 

Adres 

Piaats 

Tei nr 

Opsturen aan Promoclones Puerto Rey 
Leo de Betnunelaan 10 9300Aaist België 

bewezen ' Niettemin steunt het kolle
ge nogmaals de partikulier in een brief 
aan het Hoofdbestuur van Stede
bouw waann om een vervroegde uit
spraak ten gunste van de uitbreiding 
verzocht wordt Ondanks deze stap
pen blijft het schepenkollege bij o a 
de Maaseiker Adviesraad voor Leef
milieu tijdens een bijeenkomst op 6 
november 1979 de indruk wekken 
dat het geen uitbreiding of vergunning 
mogelijk acht Ondertussen heeft het 
Kommissanaat-Generaal voor Toeris
me investeringen gepland (ongeveer 
71 miljoen) voor de herwaardenng 
van toensme en rekreatie in dezelfde 

K e r s t d a g e n 1979 

De zaak evolueert snel Op 19 decern 
ber II worden bomen gekapt De poli
tie legt de werkzaamheden stil en 
stelt een PV op er is geen kapver-
gunning Op 26 december 79 gaat 
een persoon door met kappen Op 
27-12- 79 zijn drie mensen de hele dag 
bezig met het kappen van bomen Op 
28-12-79 geeft de politie bevel de 
werken stil te leggen ze stuit op een 
weigering en stelt een PV op 

V o o r s t e l V U - r a a d s l i d C u p p e n s 

Wanneer de bomen gekapt zijn en 
onverwacht de graafmachines gra
ven wordt men voor een feitelijke si
tuatie geplaatst die alle wegen open
stelt Daarom moet men nu streng 
preventief optreden en alle betrokken 
personen verwittigen van de ernst 
waarmee iedere inbreuk zal worden 
aangepakt stelt raadslid Cuppens 
Het bezwaarschrift van de gemeente 
(niet meegestemd door de oppositie) 
met het oog op een uitbreiding moet 
dadelijk ingetrokken worden Alle 
overheidsinstanties moeten bij hoog-
dnngendheid hiervan op de hoogte 
gebracht worden De zegels moeten 
gelegd worden tot de goedkeunng 
van het gewestplan Bij de eerste 
overtreding zal een kort geding inge
spannen worden De oppositie stemt 
in op deze voorstellen van VU-raads-
lid Cuppens Ook CVP-schepen Seg-
hers IS hiermede akkoord Burge
meester Gutschoven die tegen VU-
raadslid Pieters duidelijk voordien ge
zegd heeft dat hij tegen uitbreiding 
van de zone is gaat met in op de voor
stellen van raadslid Cuppens stemt 
tegen en wordt daarin gevolgd door 
de rest van de CVP-meerderheid 
Van dubbelzinnigheid gesproken i 
Krasser nog is dat in deze CVP-meer-
derheid drie bestuursleden van de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
zetelen (Geebelen Schaefer en Op 
't RoodO die ondanks alle uitdrukkelij
ke bezwaren van deze vereniging 
pertinent weigeren maatregelen te 
treffen ter bescherming van de Be
rgerven tegen de belangen van de 
Bond in' En maar achteraf in het be
stuur bij hoog en laag beweren dat 
het niet waar is 

C Berghmans 

Dringende oproep 
VUJO-Limburg 
Volksunie-jongeren Limburg nodigen 
alle jonge mensen uit op hun vergade
ring van zondag 27 januari 1980 te 
Genk in de Slagmolen om 10 uur 

De volgende punten komen daar aan 
bod 

— verkiezing van nieuw provinciaal 
bestuur 

— programma 1980 
— rondvraag 

We rekenen op je zondag in de Slag-
molen Slagmoienweg te Genk Je kan 
er vanuit Genk geraken door de weg 
naar Hasselt te nemen je rijdt fietst of 
loopt onder de viadukt door en slaat 
de eerste weg links af Iets verderop 
aan de rechterkant zie je de Slagmo
len 

C Berghmans 
Uittredend voorzitter 

KflL€l1D' 
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 

FEBRUARI 
2 GENK Groot VU-bal van de Genker mandatarissen Rik Vande-

kerckhove Roger Boesmars Jos Geusens An Gysen-Demees-
ter Hugo Olaerts Jef Olaerts Jan Roux Door Van Dueren Anita 
Wellens-Purnal Bert Niesten Paula Vandeloo-Timmermans en 
Leo Wevers Vanaf 20 u in zaal Rembrandt Orkest «The 
Crony s» 

IJzerbedevaart- komitee 
Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren 
organizeert kursus 
Het IJzerbedevaartkomitee organi
zeert een cyclus van vier voordrach
ten met als tema De Vlaamse Bewe
ging 

ledere avond zal een biepaalde periode 
uit de 150 jaar Vlaamse ontvoogdings-
strijd belicht worden ofwel door de 
heer Staf Vermeire ofwel door pater 
Donaat Snijders 

De avonden gaan door in de konferen-
tiezaal van het Kultureel Centrum te 
Neeroeteren 
De lesgevers zijn de h Staf Vermeire 
en p Donaat Snijders 
ledere avond wordt zo ingedeeld 
2 0 u 2 1 u - inleiding, 15' pauze 

BRABANT 

21 u 15-22 u 30 - vragen gesprek, dis-
kussie 
Donderdag 24 januan S Vermeire 
over het ontstaan van de Vlaamse Be
weging tot aan de eerste wereldoorlog 
(1914) 
Donderdag 14 februari D Sniiders 
over de penode tijdens de eerste we
reldoorlog 
Donderdag 6 maart S Vermeire over 
de tweede wereldoorlog + de tijd 
erna 
De inschnjvingen gebeuren de eerste 
avond vanaf 19 u 30 
Onkosten 100 f r per persoon voor de 
vier avonden samen 30 fr per per
soon voor een avond 

JANUARI 

BOORTMEERBEEK Lessenreeks Dosfelinstituut «De gemeente 
als politiek werkinstrument» In de Gildezaal Dorp Organizatie 
VUJO Dit gaat door elke donderdag van de maand (21/2 20/3 
17/4 22/5 en 19/6) 

LEUVEN Grote Vlaamse Scholierendag in zaal der Hallen 
(ZeelstraaO met o a vertoning Takfilms over Voeren en Komen 
met als spreker kamerlid Willy Kuijpers Organizatie VUJO 
GLASBEEK 9e Vlaams bal in dancing Lusthof te Kapellen (Glab-
beek) 
BOORTMEERBEEK VUJO-TD om 20 u in het Brouwershuis 
WEZEMBEEK-OPPEM Lezing door kamerlid Willy Kuijpers 
«150 Jaar ' » Om 20 u in schoolrefter Mechelsesteenweg Toe
gang gratis org Davidsfonds 
LONDERZEEL VU-bal van de gemeenten Londerzeel Malderen 
Steenhuffel en St-Jozef Om 21 u in zaal «Centrum» Inkom 60 fr 
Orkest Waltra 

FEBRUARI 
2 HERENT VU-dansavond met showorkest Rico Zorow om 20 u 

in Sporthal te Winkelse 

17 

19 

19 

19 
21 

26 

Jan De Berlangeer 
won het pleit 
Dat VU-agglomeratieraad-schepen 
Jan De Berlangeer een vasthouder is 
weten we al lang Wanneer hij een 
maal de tanden in iets heeft gezet lost 
hij met eerder dan wanneer hij vol
doening krijgt 
Het ging o a over de moeilijkheden 
waarmee de Vlamingen hebben af te 
rekenen die in de administratieve 
diensten van de Brusselse agglome 
ratieraad willen promoveren Volgens 
de frankofone machthebbers is een 
diploma van het Hoger Instituut voor 
Bestuurswetenschappen (5 jaar) 
waarvan de Vlamingen houder zijn 
minder waard dan een getuigschrift 
van het provinciaal avondonderwijs 
(slechts 3 jaar) waarvan de Franstali
ge kandidaten houder zijn Schepen 
Van den Bossche legde dit reeds 
voor aan het schepenkollege Sche 
pen Jan De Berlangeer bond in april jl 
de kat de bel aan en «bewerkte» zo
danig voorzitter Lagasse dat deze be 
loofde de kwestie op de dagorde te 
zullen plaatsen van de vergadering op 
19 december jl Dit gebeurde dan ook 
waarbij het voorstel ingrijpende kor-
rekties voorstelde Dit voorstel werd 
eenparig en zonder diskussie aan
vaard' 

De h De Berlangeer vroeg nog hoe 
het staat met de brandweerpost van 
het VUB ziekenhuis te Jette Adminis
tratieve moeilijkheden zouden de 
werken remmen 
Terloops stippen we aan dat de in
stemming met de amendementen 
voornoemd door staatssekretaris Ly-
dia De Pauw-Deveen in het Frans 
werd uitgedrukt wat hoogst verwon
derlijk is voor een Nederlandstalig lid 
i v m een Nederlandstalig dossier 
(Vrije Universiteit Brussel) 

«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-
Belgie» Steenstraat 15 te Brus
sel (Beurs) Het grote formatie
orkest Stan Philips speelt ten 
dans (100 fr inkom) 

G e v r a a g d v o o r n ieuw 
V l a a m s ca fe + lokaa l , u i tba 
t e r s (man en v r o u w ) i n w o 
n ing , c e n t r u m B u s s e l Tel 
02-425.5622 (na 18 u ) 
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verdorie aartsmoeilijk om 

SOLDEN 
aan te bieden 

EXTRA BON «WIJ» 
MET 10 % KORTING 

Geldig op alle 
MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 

Afgeven aan uw verkoper 
NIET AAN DE KASSA 

Niet geldig op «Koopjes- of Soldenaanbiedingen» 

als men geen enkel minderwaardig of 
verouderd kledingsstuk in huis heeft, en toch... 
wil SKM kop lopen in deze koopjesperiode! 

2 0 o/o k o r t i n g ^P ̂ ® 9̂ *̂ ^ meuwe voorraad van 

VEEL BETER DAN 
,,<Ï0EDK0PE KOOPJES 
KWALITEITSKLEDINiG 
NU TEGEN INKOOPPRIJS!! 

Meestal wordt er in de solden of koopjesperiode oude of minderwaardige kleding 
aangeboden. Bij SKM kan dat met. Bij SKM blijft geen enkel kledingsstuk langer 
dan 6 maand in de zaak en van minderwaardige kleding houdt SKM nu eenmaal 
met. SKM heeft een reputatie van 30 jaar kwaliteit en vertrouwen te verdedigen! 

PROFITEER VAN DEZE 20o/o KORTING 
U KOOPT LUXE KLEDING TEGEN INKOOPPRIJS! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D X C C I A A D 
TEL 031.87.38 42 A A K T b É L A A K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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FILMTHEATERS 

studio 
W e e k van 18 tot 2 4 / 1 / ' 8 0 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

Cinderel la 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u K N T 

Enter the Dragon 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 K N T 

Prophecy 
van John Frankenheimer 

met Talia Shire 
Robert Foxworth 

NIVWF - Donderdag 20 u 30 
K T 

Convoy 
van Sam Peckinpah 

LEUVEN 1 
13 u 30 en 17 u 30 K T 

Mane-Christine Barrault 
Rutger Hauer Roger Van Hooi 

Een vrouw tussen 
hond en wolf 

van Andre Delvaux 

19 u 30 K N T 
Marlon Brando Martin Sheen 

Apocalypse 
van Francis Ford Coppola 

22Z K N T 
Clint Eastwood 

Escape 
from Alcatraz 
van Don Siegel 

15 u 30 en 24 u K N T 
Laurence Olivier Donald Plea-

sance 
Dracula 

LEUVEN 2 
13 u 30 en 18 u K T 

Alain Delon Robert Wagner 
Sylvia Knstel 
Airport 80 

The Concorde 
van David Lowell Rich 

2ÖT1 KT 
Diane Keaton Woody Allen 

Manhat tan 
van Woody Allen 

15 u 45 en 21 u 45 K N T 
Sally Field 

Sybil 
van Daniel Petrie 

24T, K N T 
Bruno Ganz 
Schaakmat 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u K T 

De Witte 
met Jefke Bruyninckx 

Vnjdag zaterdag 20 u K T 
Zondag 17 u 30 en 21 u 30 
Dinsdag woensdag 20 u 30 

Airport 80 
The Concorde 

van David Lowell Rich 
met Alain Delon Robert Wagner 

Sylvia Knstel 

Vrijdag zaterdag 22 u 30 K T 
Zondag 19 u 30 en maandag 
20 u 30 

Big Boss 
met Bruce Lee 

TIENEN 
Zaterdag zondag woensdag 
15u K T 

Sound of M U S I C 
met Julie Andrews 

Christopher Plummer 

Vnjdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u K N T 
Maandag 20 u 30 en woensdag 
18u 

D e terugkeer van de 
18 bronzen mannen 

van Joseph Kuo 
met Carter Hwang 

Zaterdag 18 u zondag 20 u 30 
Dinsdag 20 u 30 K T 

Airport 80 
The Concorde 

van David Lowell Rich 

Rouw te Aalst 
Te Aalst werd zaterdag II mevrouw Jo
sephine Bocque ten grave gedragen 
ZIJ was de echtgenote van architekt 
Theo Vyverman uit Denderleeuw 
Mevrouw Vyverman Bocque was op 
29 november 1910 te Aalst geboren en 
overleed er op 4 januari van dit jaar 

De afgestorvene was de dochter van 
de Aalsterse burgemeeser ti jdens de 
oorlogsjaren, dhr Bocque 
Beide families hadden zowel in Aalst 
als in Denderleeuw diepe wortels in 
het Daensisme De moeilijke jaren na 
de oorlog zijn ook aan hen met voor
bij gegaan 
De zeer grote belangstell ing en het 
diepe medeleven ti jdens de begrafe-
nisplechtigheid zijn dan ook gemak
kelijk te verklaren 
Mevrouw Vyverman was een l ieftall i
ge dame die steeds voor iedereen 
een vriendelijk woord had Toen de 
familie nog in Denderleeuw woonde 
was haar huis in de Lindestraat voor 
vele generaties jonge lui, vrienden 
van de vijf kinderen, een ware thuis 
W I J behouden er de beste herinnerin
gen aan Op het dodensanktje stond 
dan ook niet ten onrechte te lezen 
WIJ wisten dat wij altijd welgekomen 
waren steeds met dezelfde vriend
schap ontvangen werden Want haar 
liefde ging verder dan haar gezin, 
verder dan haar bekenden haar lief
de ging ook naar haar Vlaamse Volk, 
dat volk dat ze terecht zo beminde, 

Stad Aalst 
Bi| het stadsbestuur zijn er 
20 betrekkingen van politie
agent vakant Deze zijn zowel 
voor mannelijke als vrouwe
lijke gegadigden toeganke 
hjk 
De kandidaturen voor deel
name aan het examen wor
den ingewacht tot uiterlijk 
31 januari 1980 Zij moeten bij 
ter post aangetekende brief 
gericht worden aan het Kol
lege van Burgemeester en 
Schepenen, stadhuis. Grote 
Markt 3, 9300 Aalst 
De formulieren voor kandi
daatstelling alsmede de vol
ledige voorwaarden kunnen 
schriftelijk of telefonisch aan 
de personeelsdienst, Kapucij-
nenlaan 63, 9300 Aalst wor
den aangevraagd, tel 053-
21 5751 

(Adv 091 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn - Aalst 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de stad Aalst, 
heeft bij het verplegings- en 
verzorgingspersoneel twee 
betrekkingen opengesteld 
van gegradueerde verpleeg
ster. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
Voorzitter van het O C M W , 
Gasthuisstraat 40, 9300 
AALST, en dienen met de be
wijsstukken uiterlijk op vrij
dag 18 januari 1980 ter be
stemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering 
van 04-08-1978, genaamd anti-
knsiswet, is de opengestelde 
betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053/ 
21 2393 - binnenpost 104) 

(Adv 07) 

omdat het haar ook nauw aan het hart 
lag' 
Zelden hebben wij zo'n ontroerende 
begrafenisplechtigheid bijgewoond 
W I J bieden aan dhr Vyverman en de 
ganse familie nogmaals onze blijken 
van innige deelneming bij het afster
ven van deze dierbare echtgenote en 
moeder van deze fi jngevoelige dame 

Pas gestichte onderneming te Brus 
sel vraagt zeer dringend een direktie 
sekretaresse met ± 5 jaar ervaring 
steno daktylo en sekretariaatswerk 
op hoog niveau 
Sollicitaties te nchten naar redaktie 
«WIJ» 

CN 164) 

wasautomaten koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage pnjzen 

(Adv.871 

OOST-VLAANDEREN 
KflLCnD 
JANUARI 
18 AALST Nieuwjaarsreceptie om 21 u in zaal Gulden Vlies 
18 

18 

18 

18 

21 

2 3 

25 

26 
30 

ST-NIKLAAS Voordracht over «Erfrecht» om 14 u in de lokalen 
van het Vrouwencentrum Casinostraat 20 
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 «NIKLAAS Vrouwencentrum organizeert voordracht over 
«erfrecht» Voor inlichtingen Vrouwencentrum Casinostraat 20 
ST-NIKLAAS Perskonferentie om 19u Stad Nantes Grote 
Markt zetel van de Wase Persklub Toespraak door scheidend 
senator M Coppieters over zijn ervaringen in het Europees Parie 
ment en over zijn visie op de toekomst van het Waasland Sena 
tor Walter Peeters spreekt over zijn inzichten en verwachtingen 
voor het arrondissement St-Niklaas 

BEVEREN Koffietafel ingericht door de Vlaamse Vrouwenbewe 
ging Nele om 20 u in de bovenzaal van de Centrumschool Bos 
damlaan 1 Spreker Dr Sebruyns over «Optimisme middel tegen 
alle kwalen» Deelnameprijs 100 fr voor leden en 120 fr voor met 
leden 
ST-AMANDSBERG Info-avond i v m financieel en ekonomisch 
federalisme «Het geld van de Vlamingen» door volksvertegen
woordiger Paul Van Grembergen Om 20 u in zaal «Tijl» Klink 
houterstraat 70 Organizatie VUJO 
DE KLINGE VU feest voor leden en sympatizanten 
GENT Dia- en filmavond voor leden en sympatizanten «Een 
avond in Thailand» ingericht door «Wij-Vrouwen» Gent Om 20 u 
op het PVV sekretanaat Bennesteeg 2 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerio 

CVoortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naes 
sens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 
9230 Melte 
Tel 091 3006 53 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053 21 3533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken 
inUl] demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-801568 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos 
Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u. Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-restaurant 
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 

Wilfned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 675712 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 
drankhuts met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 334857 

Uw tweede thuisi 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 16.06. 
Algemene voeding bieren wij 
nen likeuren Recfitstreeks in 
voer Duitse en Franse wijnen 

êof Un Criilioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandae eesloten 
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Bij Izegemse CVP-meerderheid 
is liet cirkus begonnen 
Met de gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 ol^tober 1976 haalde de CVP 
te Izegem een nipte meerderheid van 
15 zetels op de 29. En dat met zo'n 
48 % van de stemmen en na een fu
sie van het landelijke Kachtem met 
Izegem-Emelgem. 

De CVP beging toen haar tweede 
vergissing met zich als verkiezings
overwinnaar te beschouwen en al
leen te willen besturen De Interne 
moeili jkheden bij de meerderheid 
waren sindsdien nooit meer uit de 
lucht. 

D e k r a b b e n m a n d 

De Izegemse CVP wist het haar even
tuele meerderheid moest uit Kachtem 
komen Daarom werd landbouwer-bur
gemeester Verhelst C° 1899) ge
praamd om de vierde plaats op de lijst 
in te nemen En hij kreeg de belofte 
schepen te worden in het verruimde 
Izegem Dezelfde partij pakte er ook 
nog Rafael Leenknecht (° 1935) bij, 
een veevoederhandelaar uit een Kach-
temse landbouwersfamilie En ook 
hem werd een schepenzetel beloofd, 
indien hij evenveel of meer voorkeur
stemmen haalde als zijn dorpsgenoot 
Verhelst 
De meeste niet-Kachtemnaars wisten 
toen nog niet dat de families Verhelst 
en Leenknecht elkaar van oudsher niet 
kunnen luchten en elk hun clan heb
ben En daar stak de eerste grove ver
gissing van de CVP Of beter, het ging 
om een cynisch pokerspel van de 
CVP De lokale partijleiding lachte in 
zijn vuistje de twee clans zouden elk 
voor hun man stemmen Zo kreeg men 
heel Kachtem achter de CVP-banier 
En wat zou die Leenknecht aan stem
men kunnen ha len ' 
De uitslag met de cijfers bezorgde de 
meerderheid een eerste koud stort
bad Verhelst kreeg 802 voorkeur
stemmen achter zijn naam, maar R 
Leenknecht zorgde voor 1112 voor
keurstemmen! 
En de koude douches volgden elkaar 
op liefst 3 kandidaten (op 15) voor het 
burgemeestersambt en 11 kandidaten 
(op 150 voor 6 schepensjerpen De 
meerderheid vertoonde het beeld van 
een echte krabbenmand' 

W i e blijft? W i e gaat weg? 

Terwijl elders meestal spoedig de sa
menstelling van het kollege van burge
meester en schepenen bekend werd 
gemaakt, kwam er maar geen nieuws 
in Izegem Of tochi De CVP bleek met 
van zins te zijn haar belofte te houden 
tegenover Rafael Leenknecht, die op 
zijn beurt met blaakte van trouw aan 
zijn partij Hij ging zijn oor te luisteren 
leggen bij een deel van de oppositie, 
vlinderde wat heen en weer tussen 
CVP en oppositie en kreeg het uitein
delijk van de CVP gedaan dat hij 5de 
schepen zou worden, voor zijn nvaal, 
Verhelst, 6de schepen 

S c h e p e n e n v e r k i e z i n g 
met o n g e l u k k e n 

Op 2 januari kon de nieuwe gemeente
raad zijn schepenen verkiezen Zoals 
dat het gebruik is, zette de oppositie 
(BSP, VU en PVV) gezamenlijk tel
kens een tegenkandidaat tegen elke 
CVP-kandidaat Zo werden 4 opeen
volgende schepenen verkozen met 
een score 15 — 14 

— 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 

— Boekhouder met veel jaren 
ervaring, zoekt deeltijdse betrek
king in boekhoudingskantoor, in 
midden-West-Vlaanderen Inlich
tingen via Enk Vandewalle, ge
meenteraadslid, H Dunantstraat 
11,8700 Izegem, tel 051 -30 26 70 

Toen het voor de 5de zetel tussen R 
Leenknecht (CVP) en L Crochon 
(PVV) ging, kwam de enige PVV'er uit 
de raad als overwinnaar uit de bus 
De verrassing bij de CVP was groot 
De burgemeester schorste de verga
dering, liet zijn fraktie bijeenroepen en 
liet elk lid, een voor een, aan de tand 
voelen Want intussen moest ook nog 
Albert Verhelst als 6de schepen ver
kozen worden en die had als oppositie
tegenkandidaat ex-burgemeester G 
Nyffels (BSP) En tijdens de urenlange 
schorsing kon men de ongelukkige 
Leenknecht nog herhaaldelijk heen en 
weer zien laveren tussen de CVP-frak-
tie en G Nyffels De lang uitgestelde 
stemming gaf uiteindelijk drie keer na 
elkaar een uitslag 14—14, zodat de 
oudste in jaren (A VerhelsO het pleit 
won 

Een m y s t e r i e u z e o n t s l a g b r i e f 

Het was allemaal een uitermate pijnlij
ke geschiedenis en voor de CVP en 
voor een middelgrote stad als Izegem 
Uiterlijk althans werd het enige tijd rus
tig bij de CVP De ene PVV-schepen 
bleek geen enkel probleem te schep
pen voor de meerderheid hij was vaak 
afwezig of stemde gewoonweg mee 
met de meerderheid Hij vroeg enkele 
bevoegdheden, die hij spoedig ook 
kreeg, maar waarvoor hij in december 
1979 alweer bedankte, omdat de 
meerderheid hem simpelweg negeer
de 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2fi0 m en 
vanerend m lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vniblijvend folder en 
priislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel, 051/30.37.01 (4 1.) 

Intussen liet de C V P het gerucht ver
spreiden dat er een akkoord bestond 
tussen de CVP en schepen Verhelst, 
een akkoord dat erin bestond dat 
schepen Verhelst na dne jaar ontslag 
zou nemen Aan Leenknecht had men 
dus andermaal wat beloofd 
Vorige maand, op de gemeenteraads
zitting, kregen de raadsleden en de 
pers een eerste openlijke brief van 
schepen Verhelst De man verklaarde 
daann geen ontslag te zullen nemen en 
had het over een «vroegere ontslag
brief, geschreven op een voor mij on
bekende datum» 
Die formulering roept wel enkele vra
gen op 
Had de man op een ogenblik van 
zwakheid te wijten aan zijn hoge ou
derdom, een ontslagbrief opgesteld en 
onder tekend' Personen die hem ken
nen zijn formeel de man heeft nooit 
met de idee gespeeld voortijdig ont
slag te nemen Weliswaar heeft hij een 
hoge leefttijd en een respektabele 
staat van dienst (KOO-voorzitter se
dert 1925 schepen vanaf 1932 en bur
gemeester van Kachtem vanaf 1941) 
maar ontslag is een begrip dat hij met 
kent Bovendien heeft hij geen last van 
zijn hoge ouderdom 
Heeft de CVP hem dan een dokument 
laten ondertekenen onder voorwend
sel dat het om een formaliteit van een 
heel andere aard g i n g ' Of heeft de 
CVP hem een brief laten onderteke
nen die de CVP zelf zou da te ren ' Of 

heeft de CVP een 80-jarige een hand
tekening afgeperst onder een of ande
re bedreiging' De vraagtekens blijven 

Een c i r c u s z l t t j n g 

Dan blijft er de figuur van R Leen
knecht die vroeg of laat de indruk 
moet opdoen dat de CVP met hem de 
vloer aanveegt Op de eerste raadszit
ting na nieuwjaar reageerde hij met 
Zijn hem door de CVP andermaal be
loften gedaan ' 
Die zitting had meer weg van een cir-
cusvertoon dan van een gemeente
raadszitting 
De heel korte en onschuldige agenda 
liet al vermoeden dat de meerderheid 
het terrein wou verkennen inzake de 
houding van Leenknecht en de andere 
CVP-raadsleden, want de samenhang 
in deze partij lijkt nu definitief zoek te 
zijn 
Precies met de hoop die samenhang 
wat op te peppen, kreeg mevr Driege-
linck (CVP) de opdracht de PVV-sche
pen te interpelleren over de wijze 
waarop hij zijn bevoegdheden had uit
geoefend Toen haar tussenkomst op 
een sisser uitliep, sprong J Derolez 
(CVP) haar bij om met tremolo s in de 
stem af te geven op de «onwaardige» 
wijze waarop de PVV-schepen een 
kommissievergadering had voorgeze
ten' 
De pietluttigheid van dit soort CVP-
tussenkomsten was kennelijk nog met 
duidelijk genoeg Andere raadsleden 
van dezelfde partij deden er een 
schepje op, door vervolgens schepen 
Verhelst te interpelleren, schepen Ver
helst die zijn kat gestuurd had De man 
had trouwens voor een tweede bnef 
gezorgd, met dezelfde inhoud als de 
vonge en verwijzend naar een ontslag-
bnef «buiten mijn weten gedagtekend 
op 31 december 1979» en in het bezit 
van R Leenknecht 
De zitting verliep in de grootste ver-
warnng en de meerderheid zorgde 
voor een niveau dat middeleeuws te 
noemen is 

I zegemse meerderheid 
lelijk in de knoei 

Het IS nu duidelijk de CVP heeft geen 
meerderheid meer te Izegem De partij 
heeft trouwens met veel gerucht sche
pen Verhelst uit de partij gestoten Dit 
stoere gedoe heeft vermoedelijk meer 
te maken met het verdoezelen van de 
verdere tegenstellingen De ACW-
fraktie is de rest van haar CVP-part-
ners beu en gat trouwens een eigen 
pamflet uit iets wat sedert de gemeen
teraadsverkiezingen van 1976 met 
meer gebeurd was Aan de Kachtem-
se kandidaat-schepen zullen weer 
nieuwe beloftes gedaan zijn die on
houdbaar zullen zijn De (iVP-groep 
kan dus nog verder afbrokkelen Niet 
te verwonderen dus dat de CVP al 
lang probeerde te hengelen buiten de 
partijrangen 
Zelfs als de meerderheid zich, al of met 
met hulp van buitenaf, weet te herpak
ken, dan nog zal het resultaat van 3 
jaar CVP-meerderheid ontzettend ma
ger blijven 
Intussen is het gedonder in de glazen 
bij de CVP daarmee nog met ten einde 
De Izegemse CVP is erin geslaagd 
nog in andere blubber vast te blijven 
steken Meer informatie daarover bij 
een volgende gelegenheid 

Literaire prijs 
«Guido Gezelle» 
van de stad Brugge 
Het s tadsbes tuur van B rugge 
heef t een vi j f jaarl i jkse l i teraire pr i js 
van B rugge ingesteld In 1980 is 
deze «Guido Gezel lepr i js» voo rbe 
houden aan de lynek D e pn js be
draagt voo r met gepub l i ceerd 
w e r k 50 000 fr en 20 000 fr v o o r 
gepub l i ceerd w e r k tussen 1 janua-
n 1977 en 31 decennber 1979 D e 
eers te pnjsui t re ik ing zal plaats
hebben in de loop van novennber 
1980 Al le in l icht ingen en afschnf-
ten van het reg lement zijn verkr i jg 
baar bij het s tadsbestuur . B u r g te 
8000 B rugge 

WEST-VU\ANDEREN 
hflLinD< 
JANUARI 
21 BRUGGE: Gespreksavond over werking van de nieuw opgerich

te Danskring om 20 uur in lokaal Craenenburg Grote Markt Kon-
taktadres Koen Rotsaert, Weimansstraat 30, 8372 Zuienkerke 

29 BRUGGE. Opvoering «Pnester Daens» door NTG in de Brugse 
Schouwburg Om 20 u Warm aanbevolen 

FEBRUARI 
2 TORHOUT VU-ledenfeest 

ASSEBROEK Eerste 
door vzw Trefpunt 

Assebroekse Meersen-tocht ingencht 

• Kind en Apartheid» te Brugge 

Als uitloper van «Het Jaar van het 
Kind» heeft de dienst «Maatschappelij
ke Werken» van de stad Brugge een 
veertiendaagse gepland waarvan nor
maal mocht verwacht worden dat er 
zou informatie verstrekt worden over 
de verschillende soorten van discnmi-
natie waarvan kinderen het slachtoffer 
zijn 
BIJ het publiceren van de aktiviteiten-
kalender bleek echter dat enkel en al
leen de Zuidafrikaanse situatie aan 
bod kwam Op het laatste ogenblik 
heeft men deze monumentale eenzij
digheid nog willen doorbreken met een 
zgn debat over de Zuid-Afnkaanse 
apartheid 
W I J menen een VU-standpunt te ver
tolken wanneer we hier (en elders) 
stellen dat de verschillende vormen 
van elitaire en eliminatiediscnminaties 

waarvan onmondige kinderen hier en 
elders nog steeds het slachtoffer zijn 
in eerste instantie het voorwerp ver
dienden uit te maken van een Brugse 
voorlichtings-veertiendaagse De Zuid
afrikaanse situatie mocht wat ons be
treft daar gerust een onderdeel van 
zijn Ook menen we dat in een be-
stuurskoalitie die zichzelf respekteert 
dergelijk projekt bij uitstek het voor
werp moest zijn van een ruim vooraf
gaandelijk overleg 

Omdat eenzijdigheid misleiding is en 
omdat voor-oordelen het oordelen on
mogelijk maken, distantieren we ons 
van het Brugs initiatief De politieke 
konsekwenties ervan dienen uiteraard 
elders uitgevochten 

G Van In, woordvoerder VU in Brugse ge
meenteraad 

im. ' ,'/,' "•••• 
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De l(ust meldt 
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 januan 
om 20 u 30 in het hotel Duinroos 
(Manakerke t o Duinenkerkje) Alle 
bestuursleden, effektieve en plaatsver
vangende wijkraadsleden en uiteraard 
de gekozenen (die de kosten betalen) 
worden van harte verwacht 

Vaarwel en welkom 
te Gistel 

Onze vnend Renaat Sys — die 
reeds enige tijd in het huwelijk trad — 
heeft ons verlaten met bestemming 
Brugge Wij danken hem voor zijn goe
de diensten en weten dat hij zijn werk
lust ook in Brugge zal botvieren In zijn 
plaats komt in het bestuur Johan Se-
naeve, die we dan ook van harte wel
kom heten 

Nieuws uit 
Blankenberge 
VVVG 
Ter intentie van de overleden ereleden 
en leden van de plaatselijke afdeling 
van het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden wordt er op zondag 
20 januari om 11 u 30 in de hoofdkerk 
van St -Rochus een plechtige eucharis
tieviering opgedragen door de e h de
ken, die ook de homilie zal houden 
Daarna begeven alle leden zich naar 
het lokaal 't Vissershuis om aan te zit
ten aan een lekkere hutsepotkermis 
Alle Vlaamse sympatizanten die willen 
medeleven met onze bejaarden zullen 
met nalaten deze plechtige dienst bij te 
wonen 

V o o r d r a c h t 
De plaatselijke Vlaamse Kulturele 

Knng pakt wederom uit met een zeer 
interessante voordracht Op dinsdag 
29 januari zal de gekende natuur- en 
kruidenkundige H Werrebrouck in het 
stedelijk Kleinkunstteater van het Ca
sino komen spreken over «Genees
kundige Kruiden, Wondergeschenk 
van de Natuur» De voordracht zal aan
vangen om 20 u 30 en de toegang is 
vrij voor iedereen 

Westende wijzigt 
bestuur 
De nog vakante plaats in ons bestuur 
werd voor enige tijd terug reeds opge
vuld door Willy Bruneel Inmiddels gaf 
mevr Dewulf, echtgenote van onze 
schepen haar ontslag wegens te druk
ke t)ezigheden Doch ook Leon Ver-
cruyce ging heen uit het bestuur en uit 
de partij zelfs Zij werden beiden ver
vangen door nieuwe krachten die we 
van harte welkom heten Hugo Dewulf 
en Peter Germonpre Wij wensen hun 
goede werklust toe En onze leden-
hernieuwing vordert goed nog een 
kleine duw en we zijn klaar voor het 
einde van de maand 

Mariakerke weer 
aan de slag 
Oef het was al tegen de valavond op 
Oudejaarsdag dat onze ledenhermeu-
wing rond kwam en Bert Vergote de 
arr sekretans uit zijn familiale plichten 
wegriep doch we haalden de arr pre
mie en zijn vijf maanden vroeger klaar 
dan in 1979 Bart de Bruycker kwam 
zelfs met een nog lauw vers gekookt 
echt kreeftje opdagen Hartelijk dank 
aan alle medewerkers 
Alles IS nu ook geregeld voor het jaar
lijks ledenfeest Duinroos, 1 februan 
om 20 u 30 met een maaltijd tegen (val 
niet om) slechts 150 fr Vlug inschnj-
ven want de plaatsen zijn beperkt 
En voor wie het nog met wist Jons 
Vanhecke is nu onze penningmeester 
in de plaats van Fneda Pincket (die 
verhuisde) en Knstien Vandecasteele 
vult de plaats van Linda Vansteenkiste 
(die ook al naar Stene verhuisde J 
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Radio-joernalist Dirk Thieieman: 

# # Ons landje, na de Iran-krisis tl 

L E U V E N — De radiojournalist met de 

warme kordate stem kwam precies 

tien jaar geleden op de sociaal-eko-

nomische redaktle van de BRT-

nieuwsdlenst. Die redaktie omvatte 

toen 1 redakteur: Dirk Thieieman. 

Vandaag zijn er drie radioreporters 

die zich min of meer In die zin «gespe-

cializeerd» hebben. M a a r die drie 

journalisten staan ook in voor andere 

nieuwsgaring. Z o heeft Dirk Thieie

man nogal wat tijd gespendeerd voor 

nieuwsgaring en reportages omtrent 

de Iran-krisis. Voor dit laatste journa

listiek werk krijgt de voorzitter van de 

V laamse Journal istenvereniging 

eerstdaags de - G o u d e n Klokke Roe

land» die jaarli jks wordt toegekend 

door de tv- en radioperscrit ici . 

In een vraaggesprek hengelden we 
naar de joernalist ieke en andere be
vindingen van Dirk Thieieman, na zijn 
Irantrips. Want hij is die brandhaard 
meer dan één keer gaan verkennen. 

— Met uw recente buitenlandse reporta
ges — vooral in India en Iran — is de bin
nenlandse redaktie van de radionieuws
dienst zo te zien een reporter kwijtge
speeld ' -

Dirk Thieieman: «Ik blijf meespelen in de re-
daktie-binnenland. en wat zou kunnen over
komen als een plotse overstap naar buiten
land-reportages IS noch voor mij noch voor 
mijn BRT-chefs onverwacht gekomen Dat 
ik jarenlang in de radioploeg zorgde voor 
binnenlandse sociaal-ekonomische informa
tie (en nu nog altijd) is vooral gekomen door 
de mijnstakingen van 70 in Limburg Hoewel 
ik geen ekonomist ben (wel germanisO ben 
ik naderhand almaar meer het politiek-eko-
nomisch beleid op de voet gaan volgen 
In het begin van de jaren zeventig was zulks 
een enorm boeiend journalistiek werk, er 
viel voortdurend op het sociaal-ekonomisch 
front verrassend veel nieuws te rapen 
Sinds 74-75 evenwel heb ik het gevoel dat 
zowel vakbonden als patroons zich vastge
beten hebben in een immer weerkerend so
ciaal refreintje Zulks is ook goed te verkla
ren de welvaartskoek groeide niet meer 
aan» 

— Uw antennes draalden zich stilaan naar 
het nieuws over de grenzen. 

Dirk Thieieman: «Ik heb immer veel interes
se gehad voor wat zich elders in de wereld 
afspeelt, vooral in die landen waar we nogal 
wat kunnen bijleren en die mede onze toe
komst en die van de gehele wereld zullen 
bepalen 
BIJ een eerste voorzichtige verruiming van 
onze nieuwsdienst kon ik me wat verdiepen 
in de zogeheten Noord-Zuid-relaties De 
Noord-Zuid-toppen in Parijs (over internatio
nale arbeidsverdeling) heb ik ter plekke ge
volgd Mijn binnenlandse benchtgeving over 
de petroleumknsis in 73 (en de nare gevol
gen ervan) brachten me automatisch in in
ternationale politieke voetsporen 
Vier jaar geleden, op de ÜNCTAD-konfe-
rentie in Nairobi, was er dan die nare vast
stelling dat alles muurvast kwam te zitten En 
dan was het voor mij als journalist nauwe
lijks nog een stap om in ontwikkelingslanden 
met sleutelposities de beschavingsevolutie 
en de internationale gang van zaken van 
zeer dichtbij te gaan bekijken 
Zo heb ik vorig jaar een kleine dne weken 
rondgereisd in India, het was een prospek-

tiereis voor de nationale verkiezingen De 
dag van de verkiezingen zelf was ik terug in 
de radiostudio om te trachten met de bijeen
gesprokkelde achtergrondinformatie het 
verkiezingsgebeuren in een passende kon
tekst te brengen» 

— En dan kwam de Iran-krisis Het aloude 
verwi|t aan het BRT-huis is dat zelden of 
nooit een reportageploeg op het moment 
van grote politieke branden ter plekke 
aanwezig is._ 

Dirk Thieieman: «Wij werken inderdaad wel 
anders dan bij voorbeeld een BBC, alleen al 
omdat we nauwelijks iemand in Brussel kun
nen missen Maar of we het daarom, alle ver
houdingen in acht genomen, slechter zou
den d o e n ' Ik heb al meer dan éen keer vast
gesteld dat radio- en tv-ploegen van befaam
de zenders weliswaar op het heetste van de 
strijd aanwezig waren met mikro's en came
ra's, maar of ze dan ook voldoende achter
grondinformatie hebben over het land en de 
aktuele politieke miserie, dat is een ander 
paar mouwen Het Iran-fenomeen bij voor
beeld kan je toch bezwaarlijk begrijpen en 
journalistiek bevatten vanuit een of ander 
Westers hotel in de Iraanse hoofdstad Of 
ter gelegenheid van een of andere officiële 
reis van koningen of presidenten» 

wind van de sjah enorme industriële spron
gen zijn gemaakt Van een overwegend 
agransch land met belangrijke oliewinning in 
het zuiden en wat kleine industrie rond Te
heran, IS Iran op een decennium uitgegroeid 
tot een belangnjke industriële entiteit 

Maar tijdens die reportagereis bleek vooral 
de frustratie van de Iraniers het onthouden 
waard het besef te leven in een ontwrichte 
maatschappij die te snel groeide, een sa
menleving die gedropt werd in een Westers 
computermodel Zowel voor de arbeiders, 
de bedienden als het politiek personeel 
groeide verzet tegen het ontwikkelingspro
ces dat op alle niveaus werd uitgewerkt en 
in handen bleef van buitenlanders 

— En dan is Khomeiny vanuit Parijs zijn 
fameuze kruistocht begonnen. 

Dirk Thieieman «Ik heb Khomeiny aan het 
werk gezien in zijn Parijse vesting Ik ben 
met hem naar Teheran meegevlogen, en ik 
heb na de uitdrijving van de sjah zowat een 
maand in Iran vertoefd Na mijn vorige pros-
pektiereis was het dit keer mijn voornaam
ste opdracht om snelle berichtgeving te ver
zorgen Ik was er op uit om echt «nieuws» te 
brengen, geen resumé of afkooksel van offi
ciële nieuwsbulletins. 

— Hoe is Dirk Thieieman in Iran aangeko
men? 

Dirk Thieieman: «Ik ben jaren geleden reeds 
in Iran geweest, zoals in India Ik heb dus 
reeds van vroeger gezocht (en kunnen zoe
ken) naar wat er in die landen «onder
gronds» leeft en beweegt Toen de politieke 
situatie in september 78 krampachtig begon 
te worden, kreeg ik de opdracht ter plaatse 
een reportagereis te maken 
Vooraf heb ik dne weken kontakten ge
zocht met Iraanse studenten in West-Euro
pa en kon ik vooral in Panjs kontaktadres-
sen verzamelen om met als een blinde toe
rist in Teheran te belanden 
Ter plaatse aangekomen bleek tot mijn gro
te verbazing dat ik als Westers journalist zo
maar kon binnenstappen bij mensen van het 
verzet, terwijl ik almaar tevergeefs hengelde 
naar gesprekken met de officiële politieke 
bewindvoerders Ik ben toen amper bij het 
hoofd van de staatspetroleummaatschappij 
geraakt Wat me ook nog trof dn vergelijking 
met tien jaar voordien, toen ik in '69 als toe
rist het land bereisde) is dat tijdens het be-

Toen heb ik de reportageploegen van pers
agentschappen en Amenkaanse media aan 
het werk gezien We zaten op het heetst van 
de «stnjd» met 200 tot 300 joernalisten in 
hetzelfde Westerse hotel Van daaruit be-
nchtten de reporters naar hun media, aan de 
hand van nieuwsresumés die persattachés 
aanbrachten De meeste korrespondenten 
zaten in het hotel als het ware geketend aan 
hun telex- en telefoonlijnen Ik heb gezien 
hoe vooral de tv-nieuwsagentschappen zich 
aan massale deformatie bezondigden, in de 
feiten alleszins, gedeeltelijk onbewust en ge
deeltelijk bewust Vooral van Amerikaanse 
benchtgevers bleek dikwijls dat zij er op uit 
waren «te bewijzen wat er moest bewezen 
worden» 

Dne Amerikaanse tv-stations lagen in kon-
kurrentie met mekaar om «het beste beeld» 
te schieten van de islamitische barbaren en 
fanatici, van schreeuwende betogers tegen 
de VS-politiek en tegen president Carter Ik 
heb Amerikaanse reporters aan het werk 
gezien die zowaar opereerden als soldijge-
nieters van een vreemdelingenlegioen ze 

werden zwaar betaald om met hun mikro's 
en camera's in het schietveld te gaan staan 
tijdens levensgevaarlijke manifestaties en in
cidenten 
Zowel de reportageploegen van 25 man die 
vanuit het hotel hun nieuwtjes de wereld in 
seinen als de waaghalsreporters die specta
culaire beelden najagen werken hoe dan 
ook aan nieuwsmanipulatie en indoctnnatie 
Er wordt over de gebeurtenissen in Iran via 
de persagentschappen en Amerikaanse me
dia een vertekend beeld ophangen» 

— Welke informatie vind je dan hoege
naamd niet over Iran in de internationale 
berichtgeving? 

Dirk Thieieman: «Door mijn reportagewerk 
aldaar ben ik tot belangwekkende bevindin
gen gekomen Zo bij voorbeeld dat wij hier 
in een hol vat leven, in een losgeslagen maat
schappij Iran is het eerste land ter wereld 
dat de Westerse beschaving van de hand 
wijst en in die zin politiek ageert We zouden 
er totaal verkeerd aan doen dit historisch feit 
louter politiek te bekijken, want er zit achter 
de Iran-gebeurtenissen een islamitische be
schaving, een groeiend zelfbewustzijn die 
waardevoller zou kunnen blijken dan onze 
Westerse beschaving De Iran-revolutionai-
ren, mét hun grondige verdeeldheid, hebben 
dit nu wel voldoende scherpgesteld «Waar 
halen jullie Westerlingen de pretentie van
daan om ons een beschaving op te dringen 
waar jullie zelf aan twijfelen » 
Desondanks blijft in de internationale pers-
berichtgeving de zware troef het zoeken 
naar «goeden en slechten» Ik houd mijn hart 
vast voor het moment waarop zal blijken 
hoe WIJ verkeerd geïnformeerd werden over 
de gebeurtenissen in bij voorbeeld Cambod
ja Over de dagelijkse benchtgeving vanuit 
India, Afghanistan » 

— Na zo'n Iran-trip ga je allicht onze Bel
gische miserie in een ander perspektief 
bekijken dan voorheen? 

Dirk Thieieman: «Ik ben de communautaire 
politiek (met de problematiek) waarlijk gaan 
verafschuwen Glrote politici, of die er willen 
voor doorgaan, verdoezelen de dieperlig
gende sociaal-ekonomische problemen De 
communautaire miserie is duidelijk te veel 
een alibi voor regeringslieden om op een be
paald moment met meer te moeten regeren 
BIJ mijn sociaal-ekonomische journalistieke 
opdrachten zie ik een fundamentele gelijke
nis tussen de evolutie hier en bij voorbeeld 
in Iran de mensen vechten immer voor een 
stukje lotsverbetenng, voor het afgooien 
van dominante krachten die door vreemde 
instanties opgedrongen worden 
Tal van konflikten in onze samenleving, tal 
van ziekten ook, vertonen steeds meer be-
schavingssmetten Er wordt hier zoveel af
gereageerd met drank, overvloedig eten, 
medikamenten, werkverzuim, ruime vakan
tieperioden en dies meer 
Ik heb de indruk dat wij ons hier, na Iran, ook 
nogal wat vragen beginnen te stellen over 
het soort beschavingspatroon dat is mis-
groeid en in sommige opzichten werd opge
drongen» (hds) 
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