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Een eerste zichtbaar teicen 
Bijna onopgemerkt is dezer 
dagen een eerste 
regeringsdaad gesteld in 
direkte uitvoering van het 
Egmontpakt. Bij de Kamer 
heeft eerste-minister 
Tindemans op 5 december 
het wetsontwerp op de 
Europese verkiezingen 
neergelegd. De dagbladpers 
heeft het feit zelf even 
vermeld, maar wijdde er 
nauwelijks enig kommentaar 
aan. Nochtans is de 
gebeurtenis niet zonder 
belang: terwijl in 
Stuyvenberg het gesprek 
verder gaat, is de 
neerlegging van het 
Euro-ontwerp een eerste 
zichtbaar teken van de 
fundamentele wijzigingen die 
het gevolg zijn van het 
Egmontpakt op de strukturen 
van het land. 
Het wetsontwerp op de 
Europese verkiezingen bevat 
een aantal bepalingen die als 
het ware in een notedop de 
filozofie bevatten van de 
staatshervorming. De 

tweeledigheid wordt er in 
erkend : de Vlamingen zullen 
als dusdanig, als 
gemeenschap, in het 
politieke Europa 
binnentreden. Het is gedaan 
met het frankofoon 
kiesbedrog, dat in het 
verleden bij de Vlamingen en 
vooral bij de Vlaamse 
Brusselaars zoveel kwaad 
bloed heeft gezet Er zijn in 
het ontwerp sluitende 
waarborgen voor het 
bepalen van het Nederlands-
of Franstalig karakter van de 
lijsten. En ten slotte 
bevestigt het ontwerp de 
verbinding tussen de 
Vlamingen in gans 
Vlaanderen, Brussel 
inbegrepen. 

Dat zijn drie belangrijke 
verworvenheden, die een 
voorafspiegeling zijn van wat 
het Egmont-België morgen 
kan worden : tweeledig, met 
op het nationale en Europese 
vlak zelfs geen Brusselse 
iden^titeit; zonder frankofoon 
kiesbedrog, dat onze 
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instellingen te Brussel kan 
ondermijnen; doortrekking 
van de gemeenschappen tot 
en met te Brussel.-
De beginselen van dit 
wetsontwerp zijn tot stand 
gekomen in een soms harde 
konfrontatie, waarbij aan 
Vlaamse kant stug voet bij 
stek werd gehouden. Er 
waren heel wat tegenstanden 
te overwinnen. Het is een 
publiek geheim dat zelfs de 
eerste-minister voorstander 
was van een minimaler 
oplossing. De Vlaamse 

Egmont-onderhandelaars 
hebben echter het been stijf 
gehouden. 

De Volksunie heeft bij het tot 
stand komen van dit 
wetsontwerp een zeer 
belangrijke rol gespeeld. Het 
is in de eerste plaats onder 
druk van haar 
onderhandelaars, dat de 
sluitende waarborgen over 
het Nederlands- of Franstalig 
karakter van de lijsten 
werden besproken en 
uiteindelijk aanvaard. 
Wanneer straks de Vlaamse 

gemeenschap in haar geheel, 
met inbegrip natuurlijk van 
de Brusselse Vlamingen, 
haar intrede zal doen in het 
gekozen Europese 
parlement, dan zal men het 
historisch karakter van deze 
gebeurtenis niet kunnen 
ontkennen. En men zal 
meteen moeten erkennen, 
dat de Volksunie daarbij niet 
alleen een belangrijke, maar 
een beslissende rot heeft 
gespeeld. 
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KENT GIJ u w LAND? 

« Kent gij Vlaanderen aan zee ' Kent 
gij zijn taal, zjjn zeden, zijn geschiede
n i s ' 

Weet gij dat het Vlaamse Volk het 
edelste, het fierste, het schoonste 
volk IS, dat onder de kap des hemels 
leeft? 

In gansch Europa, klinkt het woord 
« Vlaamsch » als een toverklank 
In Engeland, is «flemish» synoniem 
van zwierig, bevallig en elegant 

Te Rome, is «Fiammingo», de Vla
ming, gekend en geëerd 

In geheel Italië, om iets te bestempe
len dat schoon en mooi en wel 
gemaakt is, zegt men gewoonlijk 
«Una cosa fiamminga » 't Is op zijn 
Vlaamsch i 

« No hay mas Flandes'», zegt heden 
nog de Spanjaard en dat beteekent 
« Er IS maar een Vlaanderen » 

De meesterstukken van onze Vlaam-
sche kunstenaars zijn verspreid, staan 
te prijken en te pronken in alle musea, 
over gansch den aardbol 
En WIJ, hier in ons eigen land, zouden 
WIJ beschaamd staan Vlaamsch te 
spreken en Vlaming te zijn ' » 

R Van de Meule 
« De Torrewachter» Juni 1938 

Dit IS mijn antwoord aan Jacques 
Brel i 
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MIUOENEN NODIG 
VOOR MELAATSEN 
Wie wil helpen bij het regelmatig inza
melen van alledaagse reeds gebruikte 
postzegels en ze nu en in toekomst 
per gelegenheid opsturen naar de 
postzegel-aktie van de melaatsen-ak-
tie van de Salvatonaanse hulpaktie in 
onderontwikkelde landen van Azie, 
Zuia-Amenka en Afrika ' Het hoeven 
dus maar doodgewone reeds gebruik
te postzegels te zijn, alhoewel andere 
ook wel altijd welkom zijn Het kost 
aan u lezeKes) «geen cent», maar 
alleen de moeite om het graag en 
regelmatig te willen doen ten bate van 
uw broers en zusters de melaatsen 
Deze postzegels zullen in het buiten
land worden verkocht en de op
brengst zal gebruikt worden om wat 
meer vreugde te brengen bij de me
laatsen, die met nog meer dan 20 mil
joen mensen zijn die graag blijven 
leven 

Hier het juiste adres voor opzending, 
en daarbij ook de postrekening van 
deze Aktie voor wie ook wel eens 
«toevallig » sinterklaas wil en kan spe
len Postzegel-Aktie van de melaat-
sen-aktie van de Salvatonaanse hulp
aktie, Salvatorstraat 149, 3590 Ha-
mont (prk 000-0909827-64) 

P.V.C, St-Pieters-Woluwe 

ST.-LAMBRECHTS-
WOLUWE 
Ik zie mij genoodzaakt nogmaals op 
de zaak van de FDF-direktnce in St -
Lambrechts-Woluwe terug te komen 
(zie mijn lezersbnef in «Wi j» van 3 
n o v j Het is mij nog steeds met duide
lijk waarop de bewenng, als zou een 
dergelijke benoeming na de uitvoe-
nng van het Egmontpakt met meer 
mogelijk zijn, steunt Verwijzen naar 
de verklaring van de partijvoorzitters 
van 4 oktober is een goedkoop argu
ment Deze verklaring is ovengens 
zeer misleidend Beweren dat de ge
meenschapskommissies bevoegd zul
len zijn voor de kommunautaire as-
pekten van het gemeentelijk onder
wijs, kan de indruk wekken dat het 
om een werkelijke beslissingsmacht 
gaat Het Egmontpakt zegt echter 
heel duidelijk dat die «bevoegdheid» 
zich beperkt tot het verplicht verstrek
ken van een advies, dat echter met 
bindend en bijgevolg waardeloos is 
Hoewel ik nadrukkelijk naar de argu
menten voor de stelling van de partij
voorzitters heb gevraagd, kreeg ik 
daar geen antwoord op Ik kan daar 
enkel uit afleiden dat de titel in «Wi j» 
van 6 oktober «Na het Egmontpakt 
mot meer mogelijk de FDF-schooldi-
rektrice», een grove leugen is 

M D, Kessel-Lo 

RED. — De drie partijvoorzitters heb
ben op 14 oktober hun gezamenlijke 
verklaring van 4 oktober opnieuw 
bevestigd Wij publiceren ze 
'Reagerend op een verklaring van 
het « Vlaams Komitee voor Brussel» 
bevestigen de voorzitters van de 
Vlaamse meerderheidspartijen hun 
verklaring van 4 oktober 1977 waar
in zij betoonden dat de gemeen
schapskommissies, die in de Brus

selse gemeenten zullen worden op
gericht, een verplicht advies zullen 
verstrekken over ieder kultureel 
voorstel van de gemeente of van het 
OCMW. Dit betekent dat deze ge
meenschapskommissies ook be
voegd zullen zijn betreffende de 
kommunautaire aspekten van het ge
meentelijk onderwijs.» 
De < grove leugen > Is een apprecia
tie die we voor rekening van lezer 
M.D. laten net zoals zijn twijfel over 
de waarde van een «verplicht ad
vies ». 

GEBALDE VUIST 

De inhaligheid en de kolonizatiezucht 
van de Brusselse franstaligen is wel 
bekend en ligt trouwens aan de grond
slag van «het probleem Brussel» 
Waar er gewezen wordt op de pacifi-
katiegeest durven wij ten sterkste 
betwijfelen dat mensen die met deze 
veroveraarsmentaliteit behept zijn, tot 
vreedzame bedoelingen kunnen ko
men door toegevingen te doen Deze 
kolomzatoren verstaan maar éen ar
gument een gebalde vuist en een 
krachtig neen aan hun eisen Trou
wens IS Vlaanderen dan met meer de 
eisende p a r t i j ' 

Wolven worden getemd door een pak 
slaag, maar met door in te gaan op 
hun vraatzucht Zie reeds hierover de 
uitspraken op het laatste FDF-kon-
gres 
Wij zijn echter met blind voor de vele 
«belangen», met te verwarren met 
deze van ons volk, waarmee rekening 
moet worden gehouden 
De goede kanten die aan het Egmont
pakt verbonden zijn kunnen wij ten 
zeerste naar waarde schatten, maar 
de manier waarop deze werden beko
men IS de Volksunie, als enige Volks-
nationale partij onwaardig Dat de situ
atie in en rond Brussel zo is gewor
den kan bezwaarlijk aan de VU wor
den verweten (eerder aan de gemeen
te- en andere bestuurders die nu, uit 
opportunisme en belust op het afro
men van de VU-stemmen in het 
Egmontkomitee zetelen), maar daar
om zijn we nog met verplicht er onze 
medewerking aan te verlenen 
Als het met mogelijk is onze eigenheid 
te bewaren in een unitanstisch, gere-
gionalizeerd of pseudo-federaal land, 
wel dan bestaat er voor ons geen 
enkele reden meer om met onze 
inbreng zo een land nog verder in 
stand te houden 

H V D , D e H a a n 

GODENGESCHENK 

De krantengroep « De Standaard » no
digt ons als «betrouwbare krant» uit 
om ons leesgeld voor het komende 
jaar te hernieuwen en dit in een sier
lijk verpakte meuwjaarsgeschenk-
vorm Luister maar «een culinaire 
vliegreis naar Lyon Een grandioze 
feestmaaltijd in de tempel van de Fran
se «haute cuisine», het «3-sterren» 
restaurant Van Paul Bocuse 

Inderdaad, indien je bij de gelukkigen 
bent nl 100 personen kan je om 
9 u op 20 februari 1978 vertrekken 
vanop Zaventem en om 10 u 30 lan
den te Lyon om daarna met een luxe
autocar te vertrekken om ongeveer 
tot 6 u te eten bij Paul Bocuse 

Voorwaar de juiste manier om in deze 
matenalistische wereld ons ten top te 
voeren in de maatschappelijke, ekono-
mische, sociale en kulturele belan
gen Of m e t ' 

J.D., Leuven 

STRIKT GEZIEN 

In « W I J » , nr 46 van 17,11 1977, ver
schijnt boven de handtekening H C 
een artikel over de interkommunale 
voor teledistributie HAVI-TV Hienn 

'word t een mening die ik in het Parle
ment vertolkte, weergegeven 
Bedoeld artikel munt met uit door 
zakelijkheid Het is evenmin exact 
Nooit heb ik beweerd dat het innen 
van een waarborg door HAVI-TV 
voor bij haar klanten geplaatst mate
rieel, zelfs « strikt gezien misschien met 
helemaal in orde » zou zijn Ik acht het 
integendeel, zelfs strikt gezien, wel in 
orde Zowel wettelijk als bednjfs-eko-
nomisch Met het oog op een billijk 
beheer, zoals het een goede huisva
der past bleek het noodzakelijk een 
— terugbetaalbare — waarborg in te 
voeren voor inderdaad gratis ter be
schikking gesteld matenaal 
Geen maatschappij voert een meer 
open beleid dan HAVI-TV Ongetwij
feld kan men van mening verschillen 
over de inhoud van het beleid dat er 
gevoerd word t Waar is dit m e t ' 
Maar wat baten kaars en bnl als de 
joernalist niet zien 'n wil Hopelijk is 
het dit met en dan blijf ik graag 
bereid tot nadere toelichting 

A. Diegenant 
Beheerder HAVI-TV 

RED. — Vermits de h. Diegenant 
meent te moeten replikeren, willen 
wij even zijn interventie tijdens de 
interpellatie Valkeniers nagaan. De 
h. Diegenant zelf beheerder bij HA
VI-TV, meent dat HAVI-TV van een 
sociale bekommersnis uitgaat en 
o.m. alle woningen zal aansluiten. 

Dat is thans niet het geval. Afgele
gen woningen moeten zelf voor de 
infrastruktuur zorgen (graven van 
greppels e.d.). Thans zou ook beslist 
zijn de maximale kosten per aange
slotene tot 9.000 fr. te beperken. 

Wat de vertegenwoordiging in de 
Raad van Beheer betreft, zegt de h. 
Diegenant dat deze het best door 
gemandateerden van het volk ge
beurt 

Wat het vragen van een waarborg 
betreft, moeten we eerlijkheidshalve 
toegeven dat de h. Diegenant — 
naar o.i. ten onrechte — < zich af
vraagt, of het als beheer zo verkeerd 
is dat op een bepaald ogenblik men 
beschadiging of verdwijning pro
beert te ondervangen door een be
heersmaatregel die uitmondt op een 
waarborg >. De dubbelzinnigheid 
blijkt ook uit het standpunt van voog
dijminister Chabert dat het natuur
lijk niet «verboden > is een waar
borg te vragen, maar dat men nog 
minder yerplicht kan worden die te 
betalen én dan onder dreiging te wor
den afgesloten. Indien de h. Diege
nant beweert dat er in overeenstem
ming met Art 13 van het KB van 
1966 wordt gehandeld is hij alles
zins een andere mening toegedaan 
dan o.m. de verbruikersvereniging 
Test-Aankoop. 

brief van de 
redaktie 

Brussel,? december 1977 

Waarde lezer(es), 

Voor het eerst ontving de Wij-
redaktie gisteren het bezoek 
van Sinterklaas.Klandestien 
vermits we de (door de Kerk 
afgedankte maar door de mensen 
voorts vereerde) Sint niet in 
levende lijve te zien kregen. 
Maar hij liet aangename sporen 
achter onder de "gedaante" van 
spekuloos (op het eerste gezicht 
net een ... kneedbom, maar zeer 
lekker^,grote mandarientjes en 
smakelijke lettertjes.Dit alles 
proper gepresenteerd op een -
witte papieren onderlegger. 
Alle kantoren trouwens pp het 
Barrikadenplein hebben dit 
bezoek gekregen : sekretariaat, 
studiedienst, dienst voor de -
gemeentemandatarissen,kortom 
de hele familie van deze VU-
vesting, leidende partij
instelling, die in haar huidige 
vorm de groei en bloei van de 
Volksunie simboliseert. 
We hopen allen nog het geluk 
te beleven, dat Sinterklaas 
Vlaanderen een eigen staat 
zal bezorgen (al zullen we 
uiteraard een duchtige hand 
toesteken), des te meer daar 
de heilige man toch uit Spanje 
komt gevaren, land waar het 
momenteel allemaal federali
seren is dat de klok slaat ! 

WIJ 1 8 DECEMBER 1977 
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VU vraagt 
maatregelen voor beter tewerkstelling 

Antwerpen 11 december 1977 

Dialoogdag kleine en 
middelgrote ondernemingen 

Ontwikk 
samenw4 
langer Fi 

KMO's verdienen beter — - - J ^ n V%i 

Ontwikkelings 
samenwerking mag niet 
langer Franse 
paden bewandelen 
« Op dit fascinerend ogenblik van de geschiedenis, waar riet steeds 
duidelijl(er blijkt dat er ook voor onze eigen problemen alleen een 
oplossing mogelijk is door een ruimer internationale verstandhou
ding, stelt men met spijt vast dat het heel nieuwe hoofdstuk van 
onze samenwerking met de boeiende en bewegende Derde Wereld 
tot nog toe slechts een bron van herrie en ergernis is geweest Het 
Belgisch beleid heeft nooit de gemeenschappen bij dit wereldgebeu
ren weten te betrekken. In de huidige officiële ontwikkelingssamen
werking komt de Vlaamse gemeenschap helemaal niet aan haar trek
ken... Met haar eigen duidelijke visie legt onze kultuurgemeenschap 
de klemtoon op de kulturele en menselijke ontwikkeling van de vol
keren van de Derde Wereld. Zonder verwijl behoort men daarom de 
ontwikkelingssamenwerking volgens de gemeenschappen te organi-
zeren.» 

de noodzaak van een ver
hoogde tewerkstell ing en 
een rechtvaardiger herver
deling van de beschikbare 
arbeid. 
Het uitgangspunt daarbij Is 
dat elkeen recht op arbeid 
heeft. De oplossing van het 
werkloosheidsprobleem Is 
voor de overheid een aller
eerste dwingende opdracht. 
De zg. soclaai-ekonomi-
sche plannen van de heren 
Spltaels, Humblet en Claes 
bevatten veel waardevolle 
beleidspunten. 
Nochtans is de VU van oor
deel dat de grootste aan
dacht moet gaan naar: 

1. Arbeldsverkort ing; 
2. Het uitbreiden van de mo
gelijkheden voor deelt i jds 
werk ; 
3. Veranderingen in de loon-
struktuur; 
4. Het zg. derde arbeidscir
cuit herdenken; 
5. De dienstverlening uit
bouwen als een volwaardi
ge arbeidssektor; 
6. Alles op alles zetten om 
de leefbaarheid van de klei
ne en middelgrote onderne
mingen te bevorderen. 

Op de VU-dlaloogdag van kleine 
en middelgrote ondernemingen 
volgende zondag zal uiteraard 
het ontwikkelingsplan van de 
minister van Middenstand 
uitvoerig besproken worden. 
Het belang van de KMO's In 
onze ekonomie is enorm. 
Verheugend is dat de 
tewerkstell ing in de kleine 
ondernemingen alsmaar in 
sti jgende lijn gaat. 

In een nota aan de regering lezen 
we: «Elke ekonomische politiek 
die op het oog heeft de begunsti
ging van de leefbaarheid van 
onze ondernemingen, de mede
dinging van onze ekonomie op 
nationaal gebied en de tewerkstel
ling binnen de ondernemingen, 
kan slechts ten volle verwezen
lijkt worden, indien rekening 
wordt gehouden met de KMO's 
en hun specifieke karakteristie
ken. 
Het respekt voor dit specifieke 
karakter is niet altijd terug te vin
den in het geheel van ekonomi
sche, fiskale en sociale maatrege
ien die in het verleden werden 
getroffen; daaruit volgt dat de 
objektleven, voorgesteld door de 
wetgever en de regering slechts 
zelden werden bereikt 
Dit IS de reden waarom een 
reeks maatregelen worden voor
gesteld die, In sommige gevallen, 
alleen de bestaande wetten en 
reglementen verbeteren en in 
een uitbreiding van het toepas
singsgebied voorzien. Deze maat
regelen moeten, in de mate van 
het mogelijke eenvoudig zijn en in 

elk geval het sociaal statuut van 
de werknemers eerbiedigen.» 
Minister van Buitenlandse Han
del, Hector De Bruyne, liet al
vast reeds weten dat de KMO's 
in het kader van de exportpol i-
tlek hun bedri jvigheid nog ste
vig kunnen opdri jven. 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 

Plaats: Bouwcentrum, Auditori
um 1, Jan van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen, tel. 0 3 1 / 
37.28.90. 
Datum: Zondag 11 december 
1977 van 10 tot 17 u. Een doku-
mentatiemap wordt u ter beschik
king gesteld. 

V O O R M I D D A G : 

10 uur: 
Inleiding door voorzitter R. Mat-
theyssens, 

10 u. 10: 
Referaat door lic. Luc Beernaert, 
11 uur: 
Bespreking in werkgroepen. 

12u . 30 : 
Besluiten uit de werkgroepen. 

N A M I D D A G : 

14 u. 30 : 
Voorstelling van het politiek pro
gramma. Slotwoord door de h.' 
Hugo Schiltz, voorzitter VU. 
Er IS gelegenheid tot middagmaal 
ter plaatse, wie er gebruik wenst 
van te maken moet zich hiervoor 
inschrijven bij Vlaams-Nationaal 
Studiecentrum, Barnkadenplein 
12, 1000 Brussel (02/219.49.30). 

Voorzitter Maurlts Coppieters 
van de Nederlandse Kultuurraad 
heeft bij de opening van de nieu
we parlementaire zitt i jd In okto
ber ondubbelzinnig gewezen op 
een vernieuwde federale aanpak 
van de ontwikkelingssa'menwer-
king. 

Met de huidige bewindsman van 
dit departement (Lucien Outers) 
bli jkt het andermaal de verkeer
de toer op te gaan. 
Op 15 jaar BelgiscK ontwikke
lingsbeleid noteerden we 12 mi
nisters voor ontwikkelings
samenwerking. Herhaaldelijk 
kwam onder meer de gebrekki
ge én onwettige werking van het 
Algemeen Bestuur voor Ontwik
kelingssamenwerking (ABOS) 
ter sprake. Aan wat het finan-
cieel-ekonomisch magazine 
«Trends» noemt «frankofiel be
leid met Vlaamse centen» is 
vooralsnog geen eind gekomen. 
Minister Outers kreeg immers 

In het voorjaar heeft de 
Volksunie haar bezorgd
heid geuit over onze zieke 
ekonomische strukturen en 
over de zorgwekkende so-
claal-ekonomische toe
stand. 
Daarbij maakte de VU de 
krachtlijnen bekend van 
een soclaal-ekonomisch be
leid dat tot een herstel kan 
le iden: 
1. Het streven naar een sta
biel Inkomen- en prljzenvo-
lume; 
2. Sanering van de openba
re f inanciën; 
3. Herstel van de konkur-
rentlekracht en de rendabili
teit van de ondernemingen, 
en ook het streven naar een 
gezond klimaat binnen de 
ondernemingen; 
4. Modernizering van het in
dustrieel beleid"-en indus
triële rekonversie; 
5. Bestri jding van de fiska
le fraude en van de kapitaal-
v lucht ; 
6. Een aktieve tewerkstel
l ingspol i t iek; 

Op een perskonferentie de
ze week donderdag be
lichten VU-woordvoerders 

zelfs kritiek van zijn Nederland
se kollega, de h. Pronk, die de 
FDF-mInister verweet: « Bij hem 
ontbreekt elke schijn van objek-
t iv i te i t ; hij is zo Frans georiën
teerd. » 

L A P M I D D E L E N B E L E I D 

Lucien Outers stoort zich niet 
aan deze kritiek. Hij maakte 
zelfs bekend dat hij 300 tot 400 
miljoen frank van de begroting 
van Ontwikkelingssamenwer
king wil besteden voor het Inter
nationale Agentschap voor Ver
spreiding van de Franse Taal en 
Kuituur. Anderzijds denkt minis
ter ook aan de oprichting van 
een Fonds voor Ontwikkelings
samenwerking, waarbij hulpver
lening aan en export naar de Der
de Wereld zou aangemoedigd 
worden. 
Inmiddels wordt op dit departe-

ABOS 
SPLITSEN I 

ment met geen woord gerept 
over het voorstel van VU-sena-
tor Eugeen Defacq voor de split
sing van het ABOS. 
De sinds 1962 officieel georgani-
zeerde ontwikkelingshulp is niet 
boven het niveau van een lap-
middelenbeleid uitgestegen. 
Waarbij de «ontwikkelings
samenwerking • onmiskenbaar 
bij voorkeur naar de Franse lan
den werd gericht. 
Minister Lucien Outers blijkt die 
politiek getrouw voort te zetten. 
Het is duidelijk dat dit niet lan
ger kan. Het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwer
king dient georganizeerd te wor
den naar de kultuurgemeen-
schappen toe. 
Trouwens, een zeer belangrijk 
gedeelte van de werking van het 
ABOS (dat een budget van 12,5 
miljard frank heeft) wordt nu 
reeds aangewend voor interna
tionale kulturele betrekkingen. 
Met ongeduld kijken we dan ook 
uit naar een perskonferentie van 
het Vlaams Internationaal Cen
trum (voorzitter is senator Eu
geen Defacq) over de hervor
ming van het ABOS, die voor vol
gende maandag is aangekon
digd, (hds) 

8 DECEMBER 1977 
WIJ 3 



KOMMCMT/I/IR 

En bovendien 

Zeebrugge: 
geen kompensatiekredieten als pasmunt 

... vernemen we dat de kalorieman 
van Ekonomische Zaken verhuisd 
is (naar de De Motstraat 30, in Etter
beek) : 
... konden we niet achterhalen of 
het zijn bedoeling was met deze ver
huis energie te besparen; 
...kijken tal van maatschappijen op-

' nieuw uit naar de mogelijkheden 
om opnieuw postduiven werk te ver
schaffen ; 
... wegens de prijsdolle posttarie-
ven ; 
...ziet de toekomst er alleszins roos
kleurig uit voor straatventers van 
kranten en tijdschriften; 
...Is een schip uit Namen bij een uit-
wljkmaneuver in Nederlandse wate
ren aan de grond gelopen ; 
...vervoerde dit schip gelukkig geen 
LNG-gas, maar slechts 1.100 ton 
kalksteen ; 
...vergaderde de kamer van volks
vertegenwoordigers deze week niet 
één dag, maar wel twee dagen ! 
...wilde de Senaat niet onderdoen: 
de heren van de Hoge Vergadering 
kwamen één namiddag in hoge ver
gadering bijeen: 
...werden in de maand november In 
het Belgisch staatsblad 226 faillis
sementen aangekondigd, of vier 
meer dan in dezelfde maand vorig, 
jaar; 
...heeft de EG In Brussel een debat 
over de kernenergie georganl-
zeerd; 
...waren de deelnemers slechts 
eensgezind over één punt: het 
wordt een dringende noodzaak dat 
wij energie gaan besparen ; 
...vermeden voorstanders van de 
kernenergie angstvallig om uitge
breid over de gevaren van kernener
gie te spreken; 
...noteren we in de budgetten van 
het Wegenfonds, en van enkele 
interkommunales voor de wegen
bouw, nog steeds een vermeerde
ring van de Investeringsbedragen 
voor autowegen ; 
...wordt erop gewezen dat het aan
tal projekten zienderogen vermin
dert; 
...kunnen we slechts vaststellen dat 
de autowegenbouwers, die In hun 
betonwerk hardnekkig volharden, 
geen. slechte zaken doen ; 
...heeft monseigneur Van Peteghem 
van Gent zijn motieven bekendge
maakt om een kandidaat-priester 
die het statuut van gewetensbezw
aarde draagt, In zijn Oostvlaams bis
dom niet te wijden; 

... vindt hij dat de kandidaat-pries
ters zich niet mogen onttrekken aan 
de plicht om hun vaderland te ver
dedigen ; 
...vinden wij het-mis en dom van de 
Gentse monseigneur dat hij de be
ginselen van de wetenschap ^ n 
oorlog en vrede (polemologie ge
naamd) eenzijdig en dus tenden
tieus hanteert; 
...wijst de redaktie van een Brits 
wetenschappelijk tijdschrift 
« Health Physics » erop dat werkne
mers in kerncentrales een bijzonder 
groot gevaar voor kanker oplopen ; 
...kan ons dat natuurlijk niet van de 
wijs brengen : de uitbouw van kern
centrales Is niet gevaarlijker voor 
kankerziekten, dan de verkoop van ' 
de sigarettenindustrie; 
... wordt de sigarettenindustrie met 
een zware zgn. « gezondheidstaks » 
belast; 
...wordt vooralsnog op de exploita
tie van kerncentrales geen zware 
gezondheidstaks geheven... 
...zullen de Europese ministers voor 
leefmilieu half december in Brussel 
vergaderen: zij zullen van gedach
ten wisselen over zuiver drink
water, toxische en gevaarlijke afval, 
titaandioxine, pulp- en papierver-
watering, vogelbescherming en de 
kwaliteit van de lucht 

En bovendien 

De uitbreiding van de haven van Zeebrugge met de geplande installa
tie van een LNG-terminal (voor vloeibaar Algerijns gas) zorgt in de 
regeringsraad voor een stekelige voetangel van jewelste. Er is de 
gebrekkige en betwiste raming van de miljardeninvesteringen, én er 
zijn de daaraan verbonden kompensatle-eisen van Waalse zijde. 
Morgen, vrijdag zou de regering uitpakken met haar nationaal vijfja
renplan voor grootse infrastruktuurwerken. Minister van Openbare 
Werken Mathot heeft inmiddels reeds verklaard dat sommige Waal
se kringen (en hij bedoelde daarbij duidelijk ook de Waalse Ekonomi
sche Raad) het plan-Zeebrugge willen misbruiken om onverantwoor
de investeringseisen van het Zuiden van het land te eisen... 

In regeringskringen wordt ge
steld dat de uitbreidingsplannen 
voor Zeebrugge niet alleen ver
antwoord, maar voor de toe
komst van onze industrie ook 
dringend noodzakelijk zijn. On
der meer voor wat betreft de 
energiebevoorrading van ons 
land. Van Waalse én van Brussel-
se-frankofone zijde schuift men 
die argumenten om opp)ortunisti-
sche redenen terzijde. 

SMEERPIJP 

Er wordt zonder blozen gepleit 
voor « komfjensaties ». En daarbij 
wordt dan met name gedacht 
aan bijvoorbeeld: 
— stadskemvernieuwing; 
— de oprichting van een admini
stratief centrum in Namen; 
— de oprichting van een «open 
universiteit»; 
— modemizering van het open
baar ven/oer in Waalse steden; 
— de beruchte smeerpijp (ten 
voordele van het Solvay-bedrijf 
in Ck)uillet) naar de Vlaamse 
kust, met de vuile uitlaatklep in 
Nieuwpoort; 
— enzovoort . 
Van Brusselse zijde wordt 
bovendien ook een dringende 
kompensatie-eis gesteld: méér 
miljarden voor de Brusselse me-
trowerken. 
Bij al die investeringen krijgt men 
zo de indruk dat de overheid in 
deze benarde tijden nog maar 
eens sinterklaasje zou moeten 
spelen. 
Er zijn twee gezonde principes 
die de regering niet ongestraft 
met de voeten kan treden. 
* Allereerst is het duidelijk dat 

Wil ly Claes voor omroep Oost-
Vlaanderen, vo rige dinsdagmid
dag : 
'Als wij voor onze energie van 
het buitenland blijven afhangen 
dan is het morgen met onze 
industriële staat gedaan. Amen 
en uit!' 
Betekent dit, mijnheer de minis
ter, geen Algerijns LNG-gas in
voeren en ook geen uranium 
voor de kerncentrales ? En dus, 
alles op alles zetten op om 
opnieuw de exploitatie van de 
kolenmijnen zoveel als mogelijk 
op te drijven...? 
Betekent dit ook, mijnheer de 
minister, de Ministeriële auto 
op stal laten en met de fiets 
rondtoeren om energie te bespa
ren ? 

de miljardendans van Zeebrug
ge een ondubbelzinnig begro
tingsdossier vereist Het gaat 
niet op voor de ontzagwekkende 
werken vandaag 41 en morgen 
plots 60 miljard frank van de 
betalingsbalans te eisen. 
* Daarbij is het duidelijk dat 
van kompensaties voor Wallonië 
geen sprake kan zijn. De uit
bouw van de Zeebrugse haven 

komt immers de nationale ekono-
mie ten goede. 

EEN DERDE 

Zowel de Waalse regeringsle
den als de Ekonomische Raad 
voor Wallonië hebben kunnen 
kennis nemen van een rapport 
van het ministerie van ekonomi
sche zaken waarin "geschreven 
staat 'dat slechts één derde van 
de glot>ale investeringen in het 
nieuwe Zeebrugge-projekt aan 
het Vlaamse landsgedeelte ten 
goede komt: 

Van de 8 fjermanent bij de 
havenwerken van Zeebrugge be
trokken aannemers kunnen er 
bovendien slechts 2 met een 
bedrijfszetel in Vlaanderen 
(Aalst en Gent) aangeduid wor-

Je kent in je omgeving nog een aantal oudere arbeiders die, 
meestal zwaar hoestend, vertellen over de tijd dat ze werk
ten o in de put». De put, dat was de koolmijn ergens in de ver
re Borinage. Zestien uur weg van thuis, eindeloze pendeltrein 
door de nacht naar het werk onder dag. Of op logies ginder 
achter, met zeventien in een stal en een fles jenever in dl 
winter, tegen de kou en het flerecijn. Je hebt ze zélf nog zien 
vertrekken, een halve generatie geleden: gekrompen van de 
kou en van de vaak op weg naar het afgrijselijk pendelstation
netje, de schofzak in tapijtstof op de rug. 
Verleden tijd. De oude mannen hoesten en de put ginder-
achter is ook al geshten. Ik-ben-d'r-nog-geweest, meneer, vier 
jaar geleden, met de auto van mijn schoonzoon, om aan mijn 
kleinkinderen te laten zien waar hun grootvader gewerkt 
heeft. Het stond er allemaal verroest en gesloten en potdicht 
En tegenwoordig, meneer, hebben de mensen het toch 
gemakkelijker D'r is niemand niemeer, die aan het eind van 
de wereld moet gaan werken. 
Verleden tijd ? In Luik vergaderden enkele dagen geleden de 
weldoorvoede direkteurs van Cockerill Pour moi du café, 
mademoiselle, avec un soupgon de lait Et passez-moi Ie dos
sier de Villebrouck. 

Verleden tijd 
te Willebroek 

Wat de heren in het dossier van Willebroek gelezen hebben, 
blijft voorlopig netjes onder hen. We leven nog altijd in een 
wereld waar de mens desnoods kan wikken, maar waar de 
direkteurs in ieder geval beschikken. Zonder dat zij geacht 
worden, de zin en de betekenis en de noodzaak en de 
gegrondheid van hun beschikkingen den volke kond te doen. 
Zo kan het gebeuren dat in het verre Willebroek (ver vanuit 
Luik) 200 arbeiders en bedienden vernemen — donderdag 
bij heldere hemel — dat hun cokesoven gaat gedoofd wor
den en dat zij dientengevolge hun baan verliezen. Baan verlie
zen ?Ach wat, we leven in beschaafder tijden, men heeft van
daag de dag sociale zin ook in de direkties, men zoekt naar 
een oplossing en het is niet meer gelijk in de tijd van de hoes
tende ouderlingen: d'r is niemand niemeer, meneer, die aan 
het eind van de wereld moet gaan werken. 
Nee hoor, niemand niemeer De tweehonderd van Ville
brouck krijgen dan ook het vriendelijk aanbod om maar effe-
tjes in Wallonië te gaan werken. Als ze zo goed willen zijn om 
dat te doen, ontvangen ze daarenboven nog de 
reus-ach-ti-ge premie van 20.000 fr Kwestie van een nieuw 
leven te beginnen. Elders. Ver van Willebroek. 
En dan zeg je; verleden tijd ? En dan vraag je, waar je het 
hebt Wallonië beweert krom te staan van de werkloosheid, 
de Luikenaars klagen steen en tjeen dat er geen werkgele
genheid is in hun streek. Maar plots kan er zo maar werk ver
schaft worden aan de 200 van de gedoofde cokesoven te 
Willebroek. 

Of heb je het door ? Weet je óók, wat de heren direkteurs 
van Cockerill besloten hebben bij hun ochtendvergaderings-
koffietje. De mens wikt, maar zij hebt>en beschikt dat aan de 
mens een voorstel zal worden gedaan dat voor hem onont
vankelijk is. 
En zo denken de heren hun fagade te redden, die van henzelf 
en die van Cockerill Kijk-es. we-pakken-geen-mens-zijn-werk-
af en we geven hem nog 20.000 fr op de koop toe. Als hij 
maar een beetje mobiel is, geen vastgeroeste cokestoker te 
Villebrouck, maar beweeglijk en si en la en als hij liever thuis 
blijft, tant pis, wij hebben onze plicht gedaan. 
Verleden tijd? 

den ! Heeft Wallonië dan wel 
Vlaanderen i.v.m. de Zeebrugge-
projekten kompensaties nodig? 
Zal minister Mathot (openbare 
werken) vrijdag aan de kabinets
raad een — in overhaast opge
steld —• objektief vijfjarenplan 
voor openbare werken voorleg
gen? 

We kunnen hierbij vooriopig 
slechts verwijzen naar een on
dubbelzinnig standpunt van een 
ekonomisch gezaghebbende 
Vlaamse instelling, het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, die reeds 
eerder ondubbelzinnig stelde dat 
het systeem van de komfjensa-
tiekredieten (de kredieten die 
niet beantwoorden aan de reële 
noden van het Waalse gewest) 
volledig dient afgeschaft te wor
den. 

Het Zeebrugge-projekt kreeg uit
eindelijk ook nog zware kritiek 
van tal van Vlaamse milieugroe
peringen. Zij drongen er niet ten 
onrechte bij de regering op aan 
om de LNG-terminal zo ver als 
mogelijk op de oostelijke strek
dam te installeren, om de opslag
ruimten ondergronds aan te leg
gen, en de industriezone van 
Zeebrugge oostelijk én westelijk 
te begrenzen en alleszins te 
beperken tot de zones die voor
zien zijn op het gewestplan. 
Waaruit nog maar eens mag blij
ken hoezeer Wallonië ook op 
milieugebied geenszins bena
deeld wordt met de nieuwe voor
genomen Zeebruggeprojekten. 
(hd) 

Waalse luchtli|nen: 
een flopl 

We hebben desti jds voorspeld 
dat de Waalse luchtli jnen (Luik-
Parijs en Luik-Charleroi-Lon-
den), tot stand gekomen onder 
impuls van de toenmalige staats-
sekretaris voor Waalse Aangele
genheden Gol (RW), een nuttelo
ze en ekonomisch onverantwoor
de aangelegenheid was. De fei
ten hebben ons in het gelijk 
geste ld : staatssekretaris Urbain 
(Waalse Ekonomie) kondigde de 
onmiddell i jke stopzetting van de 
luchtverbinding Luik-Parijs aan 
en tegen begin maart van de lijn 
Luik-Londen. 
De luchtverbinding kostte de 
schatkist 4.500 fr. subsidie per 
passagier Luik-Parijs hetzij bi j
na het dubbel van -de prijs van 
één ticket, 2.600 fr.! 
De normaal voorziene subsidie 
van 24 miljoen voor vier jaar 
moest reeds enkele maanden la
ter met 10 miljoen «aangepast» 
worden. Welnu deze 24 en 10 mil
joen of 34 miljoen zijn op 15 
december a.s. vol ledig opge
bruikt Een nieuw krediet van 20 
miljoen moest voorzien worden 
om de luchtverblndlngen in 
stand te houden, zulks bij een 
geleidelijke daling van het aan
tal passagiers... Over de omstan
digheden waarin moest gewerkt 
worden, deden sterke verhalen 
de ronde. Het is maar logisch 
dat men dat dwaze experiment 
stopzet Het lamentabel einde 
van deze Waalse fantazie belet 
Intussen de Waalse Ekonomi
sche Raad, het RW en nog enke
le andere verlichte Waalse gees
ten niet opnieuw kompensaties 
voor Zeebrugge te vragen. Deze 
hernieuwde vraag komt op een 
ogenblik dat het Waalse lucht
kasteel uiteenspat en dat er 
anderdeels opnieuw wordt ge
waagd van toegestane kredieten 
aan Wallonië, die niet werden 
opgebruikt bij gebrek aan Waals 
initiatief en Waalse pro jek ten! 
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KOMM€MT^^R 

KMO's steunen 
met wetenschap 

Voor de toekomst van onze kri-
sismaatschappij, die technolo
gisch gericht is, Is het weten
schappeli jk onderzoek een 
voorwaarde om te kunnen over
leven. 
Bij de opening van een nieuw 
onderzoeksblok in het Limburgs 
Universitair Centrum te Hasselt, 
benadrukte minister voor weten
schapsbeleid. Rik Vandekerck-
hove, het belang van de over
dracht van technologische ken
nis : 
« Om dat te realizeren dient men 
te voorzien in transfermekanis-
men om de vraag en interesse 

van het' bedrijfsleven te brengen 
bij het onderzoek en ook omge
keerd. Dit is in ons land met zijn 
industriële struktuur — vooral 
voor onze kleine en middelgrote 
ondernemingen — zeer noodza
kelijk', aldus de minister. 
En Rik Vandekerckhove voegde 
daar onmiddell i jk aan toe : 
« De regering neemt zich voor in 
het kader van het nieuw indus
trieel beleid dergelijke syste
men van kennisoverdracht uit te 
bouwen. Het is ook evident dat 
instellingen als de gewestelijke 

ontwikkelingsmaatschappijen 
een belangrijke rol hierbij kun
nen spelen voor een streek als 
Limburg.» 
Minister Vandekerckhove gaf bij 
deze gelegenheid enkele krachtlij
nen van zijn wetenschapsbeleid 
aan: 
— Dat onderzoekswerk niet a 
prion kan voorbehouden blijven 
aan de universiteiten (wat soms 
trouwens zoals gezegd ten on
rechte begrepen werd als be
perkt tot de instellingen met twee
de en derde cyclus onderwijs). 
Dat het onderzoekswerk niet kan 
versnipperd worden over een 
groot aantal instellingen van klei
ne omvang (schaalvergroting is 
nodig). 
— Dat de universitaire instel
lingen wel voorrang dienen te krij
gen bij de uitbouw van fundamen
teel onderzoek, maar dat verder 
een breed domein openblijft voor 
onderzoek dat afgestemd is op 
praktische toepassingen. 

— Dat dit onderzoek van uitzon
derlijk belang is voor de regionale 
ekonomie, en dat daarbij kan 
gedacht worden aan een « funktie 
technische bijstand aan kleine en 
middelgrote ondernemingen ». 

Cockerill dooft Vlaamse 
oven met een smoesje 
Als de Cockeri l l-direktie haar 
voornemen uitvoert om in febru
ari e.k. een cokesoven in Wil le-
broek te doven, dan zal het Mc 
Kinseyrapport over de toekomst 
van de staalindustrie in ons land 
zonder twijfel op een kommunau-
taire rel onthaald worden. 
Immers, de vorige regering de-
kreteerde dat de staalreuzen 
voor nieuwe grote beleidsbeslis
singen moeten wachten tot een 
Amerikaans studiebureau de toe
komstkansen van de staalnijver-
heid voor geheel het land afge
wogen heeft. 
Die studie is momenteel in een 
eindfaze. 
Inmiddels kreeg onder meer 
het Cockeril l-f i l iaal ALZ-Genk 
geen toelating om de broodnodi
ge tweede grote sli jpmachine te 
installeren. Ook de ontdubbeling 
van de koudwals'bl i j f t uit... 
Maar, de Cockeri l l-direktie 
stoort er zich anderzijds langs 
geen kanten aan om plotseling, 
< zomaar», de sluiting van een 
Ifiliaal in Wiltebroek af te kon
digen. 
In dit geval wordt er NIET ge
wacht op Mc Kinsey. 
180 Vlaamse werknemers ko
men daardoor in het voorjaar op 
straat te staan. 
De direktie zet in een medede
ling wél enkele sussende woord
jes op een rijtje : « alle sociale 
maatregelen zullen genomen 
worden ». 

S M O E S J E 

Inderdaad, de 180 Wil lebroekse 
werknemers, waarvan velen bij
na 30 jaar werkzaam zijn in de 

fabriek, krijgen een werkplaats 
in Wallonië aangeboden én 
20.000 fr. aanmoedigingspremie, 
waarmee het leed zou moeten 
verzacht worden. 
Terwijl precies in de Waalse 
staalbedrijven hard geprotes
teerd wordt tegen het verdwij
nen van arbeidsplaatsen, be
weert de Cockeri l l-direktie nu 
dat een paar honderd Vlaamse 
werknemers in Wallonië werk 
zouden kunnen vinden. Het is 
duideli jk dat de Wil lebroekse ar
beiders, die in het Vaartiand 
honkvast leven, dat smoesje 
geenszins aanvaarden. Hoe dan 
ook, de Cockeri l l-direktie nam 
een laakbare eenzijdige beslis
sing. En, nu zou men weer op het 
ministerie van Vlaamse streek-
ekonomie moeten trachten de 
gebroken potten te li jmen... met 
kompensct ies? 
De Cockir i l l -d i rekt ie verschuilt 
zich alva Jt achter het argument 
dat de aangekondigde afdan
kingen bij de Wil lebroekse co
kesoven in de werkzaamheden 
van de chemische nijverheden 
moeten gesitueerd worden, en 
niet bij de staalaktiviteiten. Toen 
sprake was van een broodnodi
ge expansie van ALZ-Genk ge
raakten meteen 700 Limburgse 
staalarbeiders werkloos, als ge
volg van een staking van 42 
arbeiders in het Luikse Chertal, 
daartoe gesteund door Cocke
ri l l . . . 
Het is duideli jk dat de afvloeiing 
van 180 werkplaatsen van Wille-
broek naar het Waalse gewest 
door de Vlaams-nationale minis
ters in de regering verhinderd 
moet worden, (hds) 

De Vlaamse beroepsvereniging 
van opvoeders (VBVO) is vast 
voornemens om de beroepsbe-
langen van haar leden 1.200 (op 
3.000 opvoeders) tot het uiterste 
te verdedigen. 

Maandenlang werd bij de over
heid voor hun eisen geen ge
hoor gevonden: de erbarmelijke 
werk-omstandigheden zijn nog 
steeds niet van die aard dat de 
jeugdzorg kwalitatief verbeterd 
kan worden. 
Een aantal aktles (bezettingen 
van ministeries) hebben blijk-

triestig precedent, het maakt de 
yerdedigingsmiddelen van de 
opvoeders nog zwakker dan ze 
reeds waren.» 

Nu bli jkt meer en meer dat de 
organizatle in de sektor van de 
jeugdzorg zélf een rem betekent 
op verbeteringen van het statuut 
van de opvoeders. 
Met name werken 80 tot 85 t h . 
van de instellingen voor biezon-
dere jeugdzorg onder de hoede 
van Caritas Catholica. Van die 
hoek uit wordt met veel argwaan 
gekeken naar de maatschappelij-

Jeugdzorg is niet alleen 
een centenkwestie 
baar eindelijk wel een aanial 
regeringsleden wakker geschud. 
Op het VBVO-kongres, volgen
de zaterdag, zal de waardering 
van het beroep van de opvoe
ders — « basis voor een gezond 
pedagogisch klimaat» — behan
deld worden. Er zijn nog steeds 
hemeltergende toestanden in de 
instellingen voor (biezondere) 
jeugdzorg. 
Vanuit een pluralistische visie 
wil de VBVO nu maatschappe-
li jk-ideologische standpunten in
nemen. 
Het gaat de opvoeders niet al
leen, en zeker niet hoofdzakeli jk 
om de centen. De opvoeders 
ergeren zich onder meer aan de 
vri jspraak in het proces tegen 
de direktie van de welbekende 
inrichting «Vri j en Vrol i jk». 
(Waartegen nu beroep werd aan
getekend). 
Een woordvoerder van V B V O : 
"Dit proces is voor ons een 

ke opstell ing van de Vlaamse 
beroepsvereniging van opvoe
ders. 
Men is niet scheutig om advies
kommissies in de instellingen 
op te richten, waarin de direktie, 
het personeel én de jongeren 
vertegenwoordigd zijn... 
De werkgevers van de jeugdte
huizen willen ook de opleiding 
van de opvoeders in handen hou
den. 
Minister van Justit ie, Renaat 
Van Elslande, had dus in de 
kamer ongeli jk toen hij in ant
woord op een mondelinge vraag, 
stelde dat de realizatie van het 
eisenpakket van de opvoeders 
alleen een kwestie van geldmid
delen is. 
Waarop wordt gewacht om de 
sinds 1974 gevraagde -nationa
le konferentie over de (her)op-
voeding» meteen bijeen te roe
pen en wel per kultuurgemeen-
schap ? (hds) 

DR.WYNENOP 
Z I J N N U M M E R GEZET 

VU-senator Vandezande rea
geerde scherp op eên eentalig 
Frans schrijven van dr. Wynen, 
de bekende leider van het art-
sensyndikaat aan alle parle
mentsleden. In zijn antwoord is 
de senator van oordeel dat dr. 
Wynen op geen representativi
teit aanspraak kan maken aange
zien hij de taal niet wenst te 
gebruiken van de meerderheid 
van de Belgische bevolking en 
ook van de Belgische parle
mentsleden. Nu moet men we
ten, dat dr. Wynen qua represen
tativiteit van de artsen praktisch 
maar zeer ten onrechte hel mo-
nopolium ope is t . . 
Dr. Wynen kan een knap genees
heer zijn en een even bekwame 
sindikatist. Voor het overige 
blijkt hij als zovele franstaligen 
met zijn hoofd in de wolken te 
leven. 

N E D E R L A N D S E 
B I B L I O T E K E N TE B R U S S E L 

In de jongste zitting van de Brus
selse gemeenteraad werd de op
richting aangekondigd van Ne
derlandstalige biblioteken in de 
hoofdstad in samenwerking met 
de Hoofdstedeli jke Openbare Bi-
blioteek. Thans zijn er slechts 
tweetalige met sterk Franstalig 
overwicht Afwachten wat het 
word t ook al is de intentie goed. 
Dit besluit werd genomen nadat 
de raad een krediet van 2 1/2 
miljoen had goedgekeurd voor 
de doortocht te Brussel van de 
«Tour de France»... 
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Drie dagen senaat 
In tegenstelling met de Kamer — die precies zijn draai niet vindt — 
kwam de Senaat vorige week drie dagen naeen bijeen. Blijkbaar wil 
de Senaat — met verdwijning bedreigd in een regionaal België — 
tonen, dat hij nog absoluut niet overbodig is. De werkzaamheden wer
den ingezet met de bespreking van de Begroting van Volksgezond
heid en het Gezin, 1978 en aanpassing van de begroting 1977. 

Wanneer taalkaders ? 
In dit debat kwam VU-senator 
Vandezande tussen met een kla
re belichting van de diverse as-
fjekten van de volksgezondheid. 
Hij hekelde inleidend dat bij de 
plannen inzake vervolmakingskur-
sussen voor huisartsen meer aan 
de tarieven gedacht w^erd dan 
aan de volksgezondheid. Na erop 
gewezen te hebben dat vreemde 
geneesheren, die zich hier in het 

kader van de EG-verruiming naar 
binnen toe mogen vestigen, ten 
minste een elementaire kennis 
van de landstaal zouden hebben. 
Hij ging uitvoeriger in op het pro
bleem van de doping. Zijn stelling 
is dat er geen nieuwe wetten 
nodig zijn om de doping efficiën
ter te tiestrijden. Daar de federa
ties als rechtsinstanties niet te 
vertrouwen zijn achtte spreker 
gerechtelijk ingrijfjen het enige 

l\em 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

3 \ J t 4 ^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmanszaak »an Btlqie ? 000 m2 oppprvl.ikip 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedies. vesten, daim ol leder broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen, 
meer dan 300 verschillende modellen. 

< Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing 

s ^.)iid,tqs ope-i van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

middel om de plaag te tjestrijden. 
Inzake oorlogsslachtoffers pleitte 
de senator niet voor de herope
ning van de termijnen maar voor 
het niet-sluiten ervan. Tot nog toe 
kregen oorlogsslachtoffers uit de 
Oostkantons een medaille maar 
geen vergoeding. 
Intussen zou de minister van de 
benoeming van een nieuwe direk-
teur-generaal zowel bij het Natio
naal Werk Oorlogsinvaliden als 
bij het Nationaal Werk Oorlogs
slachtoffers gebruik kunnen ma
ken om het taalevenwicht in deze 
diensten te herstellen. De h. Van
dezande stelde overigens met 
spijt vast dat de NWOl-leiding de 
mogelijkheid onbenut liet om pro-
tesen door Duitsland te laten 
betalen. Inzake medisch school
toezicht betreurde spreker- het 
aanwerven van niet-gekwalificeer-
den wegens een tekort aan ver
pleegsters. Ook drong hij aan, de 
kuratieve en preventieve gezond
heidszorg niet nodeloos te herha
len. Niet alleen is hier een bespa
ring mee gemoeid maar wordt 
ook het gevaar van ingrepen 
(zoals röntgenopname) beperkt 
Wat de verpleging van bejaarden 
in rustoorden betreft noemde se
nator Vandezande de meeste ou
derdomspensioenen veel te ge
ring, want opname in een home is 
een dure zaak. Tot slot bracht hjj 
kritiek uit op de taaitoestanden in 
de Brusselse ziekenhuizen. Na 15 
jaar staat men qua taalkaders 
nog nergens I 

smui 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

• VU-kameriid Luk Vansteenkis-
te diende op 24 november jl. een 
interpellatieverzoek in tot minister 
Defosset (van PTT en FDB over 
de talrijke rapporten in verband 
met het beheer en de struktuur 
van de (in het honderd gelopen) 

• postcheck. Het gaat om 11 perti
nente vragen o.m. hoever het nu 
staat met de regularizatie van de 
beruchte deficits of nog de in
vloed van de syndikaten bij be
noemingen en bevorderingen. 

# VU-kameriid Willy Desayere 
zal de minister van Ekonomische 
Zaken interpelleren over de toe
stand en de toekomst van de 
Kempische steenkolenmijnen. 
Meer bepaald gaat het om het uit
blijven van een beslissing in be
paalde steenkoolverwerkende 
projekten (kooksfabriek, elektri
sche centrales enzJ, de prijsre-
dukties aan de Waalse staalnijver-
heid, het al dan niet opnemen van 
de huidige spotprijzen in het huidi
ge kontrakt, de regionale in
spraak bij. het McKinsey-rapport 
enz. 

# VU-kamerlid Emiel Vansteen-
kiste vroeg de minister van Lands
verdediging hoever het staat met 
de studie tot wijziging van de wet 
dd. 3 januari 1933 op de vervaar
diging en het dragen van wapens 
en in de handel in munitie ten ein
de het bezit van zekere jacht- en 
s(X)rtwapens mogelijk te maken. 
De minister antwoordde dat de 
studie beëindigd is en zei, zich te 
zullen inspannen om een ontwerp 
ter zake nog vóór het jaareinde 
door de kabinetsraad te doen 
goedkeuren. 

# Het is niet van vandaag dat 
de franstalige mafia aan de leger
top zoveel als mogelijk nederiand-
talige eenheden in tweetalige en 
zelfs eentalig franse poogt om te 
vormen. Dit gebeurt ook met het 
oog op het plaatsen van franstali
ge beroepsmilitairen (er zijn nu 
eenmaal meer Vlaamse dienst
plichtigen en vrijwilligers). Daar
om pogen ze de rekruteringsnor
men (thans 60 % N en 40 % B te 
wijzigen in het voordeel van de 
franstaligen. In zijn antwoord aan 
VU-kamerlid £ Vansteenkiste lo
genstrafte de minister van Lands
verdediging de geruchten die ter 
zake de ronde doen. Wel zal een 
in BRD gelegerd nederiandstalig 
artilleriebataljon van taairegime 
veranderen, terwijl in België een 
nederiandstalig transmissiebatal
jon zal opgericht worden. Boven
dien keren verscheidene neder-
landstalige eenheden (niet tot de 
1ste Brigade behorende) terug 
naar België. De reden daarvan 
zou zijn dat de betrokken eenhe
den gemakkelijker « professionali-
zeren» in België dan in de BRD. 
De minister logenstraft ook enige 

Er schort iets aan onze parle
mentaire demokratie. In vrij
wel alle demokratische lan
den is men op zoek naar 
nieuwe formules. Wij staan 
niet alleen in deze krisis. 
Zelfs in landen met een twee 
partijensysteem, wat normali
ter tot een grotere stabiliteit 
zou moeten leiden, fieeft 
men moeilijkhedenJoch wer
den in de voorbije jaren 
reeds tieel wat positieve 
voorstellen gedaan, o.m. 
door onze VU-parlementsle-
den. 
Heel wat deskundigen — 
ook in politieke kringen zelf 
— zijn van oordeel dat het 
parlement dringend zijn pre
rogatieven en onafhankelijk
heid moet herwinnen. Thans 
gaan alle beslissingen en 
voorstellen uit van de rege
ring. Hugo Schiltz met zijn 
lange parlementaire ervaring 
heeft het goed gezien en 
besloten dat een federalize-
rende hervorming enkel kon 
gebeuren met de VU in de 
regering. Als buitenstaander 
kan men slechts machteloos 
toekijken hoe bepaalde posi
tieve voorstellen totaal wor
den afgeleid en afgezwakt 
Het IS dan ook minder fae-
langrijk welke departemen
ten men beheert zolang 
men maar zijn stem kan ver
heffen in de kabinetsraad en 

<UITDE 
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de kollega's op de vingers 
kan kijken. Misschien kan bij 
ons de staatshervorming de 
katalyzator zijn voor een par
lementaire renaissance. Zo 
zouden de parlementaire 
kommissies heel wat aan in
vloed moeten bijwinnen o.m. 
door het inrichten van open
bare hearings: verder zou
den de pariementsleden die 
een ministerambt waarne
men moeten ontslag nemen 
als pariementariër Thans 
steunt een lid van de rege
ring mee het vertrouwen in 
zichzelf..! Dat zou echter 
ook een zgn. legislatuurrege-
ring noodzakelijk maken, nl. 
een regering die gedurende 
vier jaar niet of vrijwel niet 
kan worden omvergewor
pen. 

Het is duidelijk dat er nog 
vele andere vereisten zijn 
om de «balance of power» 
in onze politieke instellingen 
te herstellen en in elk geval 
heeft de VU het demokrati

sche spel in de laatste 20 jaar 
zeer loyaal meegespeeld, 
wat men niet zo maar kan 
zeggen van andere partijen. 
Een bewijs voor de zwak
heid van het parlement werd 
vorige week nog maar eens 
gegeven. Terwijl achter de 
schermen gebokst werd om 
de onaanvaardbare Waalse 
eis naar «kompensaties >>, 
kwam de Kamer 1 dag bij
een om enkele vragen te 
horen, waaronder één over 
Zeebrugge, met een niets
zeggend antwoord van pre
mier Tindemans. De Senaat 
deed drie dagen over de 
begroting van Volksgezond
heid, waarbij wél de charis
matische figuur van Maurits 
Coppieters opviel die de de
mografische evolutie in ons 
land vlijmscherp analyzeer-
de en kritiek te over had 
voor het gebruikte procédé 
van de kerncentrale te Doei 
Ook senator Van In liet zich 
niet onbetuigd. Hij pleitte 
voor een milieupolitiek, waar

bij investeringen afhankelijk 
moeten worden gemaakt 
van milieuvriendelijke nor
men. Moedige taal in deze 
•periode van ekonomische 
moeilijkheden! Dezelfde se
nator diende overigens een 
lijvig pak voorstellen in o.m. 
in verband met de repressie 
én met het taalonderwijs in 
het lager onderwijs. 
In de Kamer kwam Brei nog 
maar eens op de draaitafel. 
CVP'er Verroken meende 
dat het «geleuter' over de 
Vlaamse kollaboratie. nu 
maar eens moest op
houden : omdat de kollabora
tie in Wallonië en Brussel 
minstens even erg was. Hij 
vroeg zich ook af wat de 
reaktie zou geweest zijn van 
de «beschaafde wereld-, in
dien men het over joden, 
negers of Palestijnen had ge
zongen. .. 

Ten slotte pleitte Pajot Valke
niers voor een echte sociale 
huisvestingspolitiek. In de 
jongste jaren is onze sociale 
woningbouw veel te duur ge
worden, zodat vele jonge ge
zinnen problemen kennen bij 
de aankoop van een huis. 
Sprekers van de andere par
tijen moesten Jef beamen 
en ook de staatssekretaris 
De Wulf meende dat de toe
stand moest worden recht
gezet (H.CJ 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

discriminatie bij de aanwerving. 
Dit antwoord is erg stroef en 
vaag geformuleerd. Het kan de 
Vlaamse argwaan niet wegne
men. We weten uit ervaring dat 
franstaligen onbetrouwbaar zijn 
ook in de legertop. 
Met dit wantrouwere staan we 
niet alleen, getuige daarvoor een 
Vrije Tribune in de Gazet van Ant
werpen door de h. Jozef De Troy-
er. Hij stelt vast dat de fransta
ligen eerst meer franstalige be
roepssoldaten aanwerven. Ver
volgens proberen ze rond dit 
franstalig overschot een neder-
landstalige eenheid te verfransen. 
Ten slotte volgt daaruit dat er 
geen franstalige officieren ge
noeg zijn... Ook deze publicist 
wantrouwt de minister, die aan dit 
spelletje meedoet (hij is te ver
standig om zich om de tuin te 
laten leiden). Het zal afhangen 
van het Vlaams verzet tegen dit 
maneuver of het zal slagen of 
niet Het is een test-case en daar
om worden alle Vlaamse parie
mentsleden opgeroep)en, dit ver-
fransingsproces in de kiem te 
smoren, desnoods door te weige
ren de begroting van Landsverde
diging goed te keuren. Tot zover 
de h. De Troyer, aan wiens uiteen
zetting we vooriopig niets toe te 
voegen hebben. 

Hoofden 
tellen 
Bij de bespreking van het wets
ontwerp, dat neerkomt op een tel
ling van de vertegenwoordigers 
van de artsen (cfr. de aanspraken 
van de Wynen-federatie op een 
praktische « alleenheerschappij» 
in de organizatie van een regeling 
voor verplichte ZIV) uitte VU-se
nator Van In zijn wantrouwen in 
dergelijke tellingen en bepleitte hij 
veeleer de provinciaal georgani^ 
zeerde lichamen van de Orde der 
Geneesheren in te schakelen. Het 
beste middel achtte hij echter ver
kiezingen, beter daii nu een over
haaste oplossing op te dringen. 
Minister Califice legde de nadruk 
op het strikt en gegarandeerd 
karakter van de voorgenomen tel
ling. 

Agentschap, gespeciali-
zeerd in Engelse repro-
duktie, Duitse keukens 
en Zwitserse slaap
kamers + aanbouwwan-
den zoekt zelfstandige 

vertegenwoordigers. 
Goede kwaliteit is gekop
peld aan konkurrentiële 
prijzen. Telefoneer: 054-
33.34.35 of schrijf naar 
Lauwaet Agentschap, 
Onderwij slaan 3, 
9400 Ninove. 
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De krisis 
in de hopteelt 
VU-senator Cappoense interpel-
leerde de minister van Landbouw 
en Middenstand over de krisis in 
de hopteelt, gevolg van de ineen
storting van de prijzen Om een 
katastrofe in deze gespecializeer-
de sektor te voorkomen stelde de 
interpellant voor, aan iedere hop-
teler een rooipremie te geven De 
vonge minister kende deze pre
mie toe Waar blijft intussen de 
erkenning van producentenver
enigingen, zoals de EG voor-
schnjf f? Gezien de aard van de 
knsis verwachtte de interpellant 
een beslissing nog vóór het jaar
einde 

Minister Humblet deelde o m me
de dat een krediet van 50 000 fr 
per ha zal toegekend worden aan 
iedere teler die er om vraagt, uit
genomen ZIJ die reeds een krediet 
ontvingen Ook zal uitstel van 
terugbetaling verleend worden 
aan hen die reeds een voorwaar
delijk krediet ontvingen Op lange
re termijn beloofde de minister 
naar een oplossing te zuilen zoe
ken in samenwerking met de 
Europese overheid 

Veroudering van 
de bevolking 
Tijdens het senaatsdebat over de 
begroting van Volksgezondheid 
en het Gezin wees VU-senator 
Coppieters op de toenemende 
veroudenng van de bevolking Hij 
stelde voor, jaarlijks een niet te 

omvangrijk verslag op te stellen 
en te verdelen, over de diagnose, 
de prognose en de middelen tot 
bevordenng van een degelijke be-
volkingsfwlrtiek, gespreid over de 
gemeenschappen, de gewesten 
en het Rijk Na hoorzittingen zou 
de minister aldus over een basis 
beschikken om een beleidsnota 
op te stellen 
Wat de gezinspolitiek betreft 
staat het volgens spreker vast, 
dat een gemiddeld aantal van 
twee kinderen per gezin noodza
kelijk IS voor het voortzetten van 
ons sociaal beleid, ons gezond
heidsbeleid en de vernieuwing 
van de maatschappij Wat de 
geestelijke gezondheid betreft 
ziet de senator met angst een stij
gende wanhoop bij de bevolking 
over de werkloosheid, vooral bij 
de jongeren De offers van vele 
gezinnen om t iun kinderen te 
laten studeren wordt momenteel 
«beloond » met werkloosheid van 
afgestudeerden 
Tot slot wees hij in het kader van 
een korte beschouwing over het 
leefmilieu op het gevaar van Doel 
IV dat volgens wetenschapslui 
voorbijgestreefd is Zal de rege-
nng de bouw toestaan van een 
milieugevaarlijk koelsysteem *? 
Het milieu was ook onderwerp 
van de tussenkomst van VU-se
nator Van In in het debat Hij 
betreurde de toenemende voor
rang van bepaalde ekonomische 
waarden op de vervuiling Hij acht 
het ogenblik gekomen opdat het 
ministerie van Volksgezondheid 
met klem de stelling zou verde
digen dat iedere nieuwe ekonomi
sche aktiviteit dient afgewogen te 

worden tegen de nadelen voor 
het milieu Hoe pijnlijk ook in deze 
tijd van werkloosheid en ekonomi
sche knsis toch mag men dit pro
bleem met uit de weg gaan 

Vragen, 
interpellatie, 
inoverweging-
nemingen 
De enige zittingsdag van de Ka
mer ging donderdag door Wat 
de V U betreft noteerden we inter-
pellatieverzoeken van mevr Nelly 
Maes (lot van de vroegere ge
meente Doel), Kuijpers (uitzonder
lijke noodsituatie inzake jeugd en 
verkeer) Verder de inoverwe-
gingneming van wetsvoorstellen 
door VU-kamerleden Belmans, 
Paul Peeters en Baert Mondelin
ge vragen werden gesteld door 
mevrouw Nelly Maes (waarom af
zonderlijke vormingskursussen 
voor werkloze vrouwen"?) en de 
h Andre De Beul (loodbevuiling 
door de Metallurgie Hoboken) 

VU-kamerlid Valkeniers interpel-
leerde de staatssekretaris voor 
sociale zaken over dringende 
maatregelen, te nemen om de 
sektor van de sociale huisvesting 
werkelijk sociaal te houden Het 
was een uitvoerige en stevige 
uiteenzetting, zoals we dat van de 
interpellant gewoon zijn De h De 
Wulf, staatssekretans trad groten
deels het standpunt van de inter
pellant bij en kondigde een reeks 
nieuwe maatregelen aan De h 
Valkeniers drong in een repliek 
op spoedige uitwerking aan 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 
VANW^IJNEGEM 
Dienst voor gezins- en bejaardenhulp en modem 
bejaardencentrum « Rustenborg » bieden u een aan
gename werksfeer 

Mannelijke en vrouwelijke kandidaten kunnen in
schrijven in een werfreserve voor. 

verpleging Al en A2 
verpleegassistenten 
sanitaire helpsters 
gezins- en bejaardenhelpsters 
kinderverzorgsters 
onderhoudspersoneel 

voor het rustoord «Rustenborg» en gezins- en be
jaardenhelpsters voor haar dienst voor gezins- en 
bejaardenhulp 
Al deze betrekkingen kunnen voltijds of deeltjjds 
bezet worden 
De aanvragen moeten toekomen bij een ten laatste 
op 28 december '77 aangetekend schrijven aan de 
voorzitter van het QCMW van Wijnegem 

Alle inlichtingen worden u graag verstrekt via tele
foon 53 91 61 of op het sekretariaat, Koolsveldlaan 94, 
2110 Wijnegem . Adv 44 

Voor wie zoekt 
— Echtpaar met pensioen 
zoekt tegen december een huis
je op de buiten met garage, voor 
een 5000 a 6000 frank per 
maand, in de omgeving van Ant
werpen of Lier 

Tumleraar te St-Katelijne-Waver 
voor de fysieke bijwerking van 
een jongeman, en voor het 
aanleren van tennis 
Belangstellenden wenden zich tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, üersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op nummer 015/ 
217900 • N131 
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Traag maar zeker! 
Met de principiële toekenning van 
een — alsnog zeer bescheiden 
— vorm van autonomie aan de 
vier Baskische provincies scheen 
men voorlopig rond te zijn in 
Spanje wat decentralizenng en 
de demokratizenng betreft Frans 
Baskenland heeft tot nog toe als 
toevluchtsoord voor de vervolg
de en opgejaagde ET A-leden ge
diend, de eigen eisen geraakten 
daardoor op de achtergrond al is 
de drang naar autonomie benoor
den de Pyreneeën even groot als 
bezuiden de staatsgrens Dat zal 
vlug genoeg blijken eens dat er in 
Spanje een Baskische deelstaat 
IS, die uiteraard de Franse Bas-
ken zal helpen en stimuleren 

Terwijl de Katalanen tevreden ble
ken te zijn met de door Madrid 
toegestane autonomie — hoe be
scheiden ook — blijkt dat de Bas-
ken met met een dode mus zullen 
te paaien zijn Vooral de ETA 
heeft dit duidelijk en op bloedige 
wijze diets gemaakt Al werd de 
jongste moordaanslag door de 
gematigde Basken afgekeurd, de 
ETA schijnt daaronder met te lij
den Suarez zal in elk geval ver
der moeten gaan, anders komt er 
geen vrede 

In dit verband verschilt de Britse 
regering tav de Schotse en 
Welshe bewegingen in mets van 
haar Spaanse kollega ook in 
Groot-Bnttannie wordt het zelfbe
stuur slechts met- mondjesmaat 
toegekend Na de stemming in 
het Lagerhuis moet nu nog het 
Hogerhuis zijn fiat geven Het 
House of Lords kan het besluit 
van het House of Commons met 
ongedaan maken, maar kan wel 
de uitvoering ervan vertragen 

Maar de Spaanse kous is nog 
met af Omdat de plaatselijk goe-
verneur het hijsen van de Anda-
loesische vlag naast de Spaanse 
er verbood, kwam het in het Zuid-

andaloesische Malaga tot zware 
incidenten tussen een menigte be
togers, die op 30000 werd ge
schat, en de politie, die op de beto
gers vuurde en daarbij een jonge
man dodelijk trof Zijn uitvaart gaf 
aanleiding tot nieuwe botsingen 
tussen de politie en de massale 
rouwstoet 
De betogers van Malaga laten er 

Frans-
Vlaanderen ook 
Evenals een Bretoen, een Bask 
en een Duitser uit Oost-Belgie 
spreekt een Frans-Vlaming op 
het Europa-weekend van het 
Dosfelcentrum te Kortenberg. 
Deze Frans-Vlaming is Jean-
Paul Sepieter uit Steenvoorde, 
die vorig jaar als regionalis-
tisch kandidaat opkwam bij de 
departementale verkiezingen 

Kortenberg ligt op de 
oude baan Leuven-Brussel 
« De oude abdi| • in de Abdij-
straat, zijstraat van de genoem
de hoofdweg Brussel-Leuven 
Wie vergat in te schrijven kan 
nog telefoneren naar het Dos
felcentrum (02/21912 02) of 
zich aanbieden ter plaatse in 
Kortenberg, vnjdagavond om 
19 u 30 

geen twijfel over bestaan naar 
het Katalaanse en Baskische 
voorbeeld eisen ze op hun beurt 
autonomie voor Andaloesie, het 
zuidelijkst gelegen Spaans ge
west, dat weliswaar door het toe
risme floreert maar door Madrid 
stiefmoederlijk behandeld werd 
wat investeringen en industrialize-
ring aangaat 
Ook Galicie kent een groeiende 
beweging voor zelfbestuur Als 
straks ook Kastilie en Asturie 
autonomie zouden eisen, staat de 
cehtrale macht voor de nieuwe 

realiteit van een min of meer gefe-
deralizeerd Spanje, met vier of 
zes deelstaten, die na een begin 
van autonomie geen enkele kans 
onbenut zullen laten, om de (mo
menteel bescheiden) autonomie 
uit te breiden 
Hoe dan ook, de federalizering 
van de tot voor kort streng cen
tralistische Spaanse staat be
hoort tot het demokratizeringspro-
ces, dat na Franco is begonnen 
en welke evolutie nog steeds 
voortduurt en feitelijk pas nu ern
stige vormen begint aan te ne
men We zullen met ver naast de 
waarheid zijn wanneer we straks 
in Spanje zes deelstaten zien ont
staan, in federaal verband en met 
bevoegdheden waarvan de 
Spaanse volksnationalisten korte 
tijd geleden nog met eens durf
den dromen En om met een bou
tade dit Spaans hoofdstukje te 
besluiten ware Vlaanderen met 
beter bij Spanje gebleven, dan 
zouden we nu eveneens op de 
drempel van de Vlaamse staat 
staan 
In Frankrijk gaat 'de aandacht 
(relatief gesproken dan) naar Bre-
tanje en Korsika In Bretanje heb
ben de autonomisten door enkele 
bomaanslagen (zonder personen 
te doden of te verwonden) Parijs 
aan hun bestaan herinnerd Op 
Korsika heerst een bedrieglijke 
rust want Parijs heeft nog met 
veel gedaan om aan de Korsi-
kaanse verzuchtingen (zowel van 
kulturele als van soaaal-ekonomi-
sche aard) tegemoet te komen 
Zal la ville lumière wakker schie
ten als het te laat is ? 
Van het andere front (Occitanie, 
Elzas en Frans-Vlaanderen) valt 
voorlopig mets te melden Deze 
drie gewesten beschikken niet 
over een politieke struktuur al is 
er in de Elzas een alsnog beschei- . 
den begin wat het formuleren van 
kulturele eisen betreft 
Ook in Zuid-Tirol is het momen

teel rustig, al zijn de autonomisten 
met tevreden, én dat omwille van 
de voortdurende Italiaanse inwij-
king en omwille van de ontoerei
kendheid van de door Rome toe
gestane autonomie Het zijn de 
fascisten geweest, die Zuid-Tirol 
totaal wilden veritaliamzeren, óok 
al kan Italië geen enkele histo
risch gefundeerde aanspraak op 
dit zuiver Germaans gebied ma
ken 
We eindigen deze — onvolledige 
— rondgang in Zwitserland waar 
men zich opmaakt om het 23e 
kanton op te richten, nl dat van 
de Jura, waarvan de autonomis
ten straks met de uitroeping van 
hun deelstaat de kroon op hun 
jarenlange werking zullen zetten 
Hier mag wel eens aangestipt 

worden — en dat ten behoeve 
van hen, die bij hoog en bij laag 
staande houden, dat het federalis
me ons nog meer geld zal kosten 
dan de unitaire staat — dat de 
Zwitserse bondsstaat ondanks 
de 23 staatjes en hun administra
tie, de Confederation Helvetique 
slechts een beperkt aantal politici 
telt terwijl ook het aantal ambte
naren beperkt is Nog ten be
hoeve van de zwartkijkers en 
onheilsprofeten de 23 kantons 
h ibt>en hun eigen vlag, hun eigen 
regenng, hun eigen parlement 
(wetgevende macht) en hun ei
gen junsdiktie Ondanks deze een
heid in grote verscheidenheid lo
pen de staatszaken in de op Enge
land na oudste demokratie van 
Europa op wieltjes' 

Kortenberg 9 - 1 0 - 1 1 december 

Europa opbouwen 
aan de basis 

Rond dit tema houdt het Dosfelcentrum belangwekkende studieda
gen inhoudelijk uitgebouwd als volgt 

— Waar staan we nu met het officiële Europa tav de regio's 
— « De toekomst is onze zaak » het ideeengoed van de grote Euro
pese federalist Denis de Rougemont 
— Uiteenzettingen door vertegenwoordigers van « volkeren zonder 
staat» « Wat zijn onze noden en eisen"? Wat verwachten wij van een 
voortschrijdend Europa » Getuigenissen uit Baskenland, Frans-Vlaan
deren, Duits-Belgie, Bretagne 
— Wat met de Europese verkiezingen "̂  
— Opdracht van het Vlaams-nationalisme naar het nieujve Europa 

Datum van vn|dagavond 9 december tot zondagnamiddag 11 
december 

Plaats het enig mooi kader van de «Oude Abdij» te Kortenberg, 
gelegen in een prachtig park 

Inschrijving Cbeperk* tot 35 personen) zo spoedig mogelijk bij vor
mingscentrum L Dosfel, Tnbunestraat 14 te Brussel Tel 02-
2191202 waar ook verdere inlichtingen 

— Op zaterdagavond wordt deelgenomen aan een grootse « Euro
pa der volkeren » zangavond in de grote aula van de UIA te Wilrijk 
met o m de Baskische kleinkunstenaars Maite Idinn en Imanol Miche-
lena de Frans-Vlamingen Maneke en Bart samen met andere solis
ten en koor 
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Oost-Vlaanderen spant 
weer de kroon 
Buiten het feit dat ons aller Georgette de kaap-duizend heeft 
overschreden is het in deze top-50 vooral opvallend dat het 
goede weer uit Oost-Vlaanderen komt. Deze provincie levert 
bijna de helft van de vertegenv^/oordigers binnen de eerste 
twintig. Brabant en West-Vlaanderen draaien ook goed mee, 
maar Antwerpen en Limburg hebben slechts 1 top-twintiger. 
Anny Lenaerts en Harry Van Herf fungeren dan ook als stich
tende voorbeelden. Voor Antwerpen kan de nabije toekomst 
beterschap brengen, want Jan Peetere, Piet Severins en Leo 
Thijs staan klaar om hun intrede te doen in de top-twintig. 

1. Georgette De Kegel, Ninove 1.020 
2. Guido Callaert, Opwijk 588 
3. Erik Vandewalie, Izegem 552 
4. Joris Depré, Tervuren 432 
5. Anny Lenaerts, Wilrijk 372 
6. Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 324 
7. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 312 
8. Daniel Denayer, Aalst 276 
9. Kris Versyck, Gent 252 

10. Maurits Passchijn, Meise 192 
11. Harry Van Herf, Zutendaal 180 
12. Achiel Goderis, Oostduinkerke 144 

Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 144 
14. Frans Jansegers, Herdersem 138 
15. Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 132 
16. Jaak Janin, Huise 120 
17. Lutgard Decoster, Machelen 108 
18. Jan Caudron, Aalst 96 

Cecile Rennmerie, leper 96 
20. Hernnan Ros, Lokeren 72 

Freddy De Valck, Iddergem 72 
22. Jan Peeters, Hoboken 60 
23. Piet Severins, Zwijndrecht 36 

Leo Thijs, Pulderbos 36 
Arthur De Schrijver, Hekelgem 36 
Jozef Labaere, Kortrijk 36 
Jozef De Meyer, Heverlee 36 

28. Jozef Dockx, Borsh)eek 24 
Mare De Vriese, Assebroek 24 
Leonie Vanderstraeten, Brussel 24 
Huguette De Bleecker, Gent 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 24 
Jozef Nagels, Oostende 24 

35. Erwin Vermeire, Denderleeuw 12 
Fonne Crick, Hoboken 12 
M.J. Eeckhout-Wambecq, Ranst... .T 12 
Hugo Schiltz, Deurne 12 
Lode Van Camp, Hoboken 12 
Eugeen De Knop, Asse 12 
Cl. Moortgat, Strombeek-Bever 12 
Johan Beke, Mariakerke 12 
Jan Ritzen, St.-Amandsberg 12 
Leo De Bruyn, Tessenderio 12 
Jan Goetshouwers, Diepenbeek 12. 
Jos Truyen, As 12 
Henri Devos, Watou 12 
Guillaume Malesijs, Poperinge 12 
Hervé Vandamme, Wervik 12 
Paul Cresens, Schaffen 12 
Ludo Van Lent, Herent 12 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 12 
H. Segers, Bornem 12 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen : 12 
C. De Saveur, St.-Lievens-Esse 12 
Omer Laga, Oostende 12 
Guido Dornez, Ingelmunster 12 
Dirk Van Leuven, Roeselare 12 

ANTWERPEN 

„Wilrijk voert geen kultuurpolitiek!" 
Tot die konklusie kwamen wij na het 
antwoord van kultuurschepen Boeye 
(CVP) op een Interpelleatie van Wal
ter Decoene. In die mening werden 
wij zelfs nog gesterkt toen CVP-bur-
gemeester Fabré «het een pluspunt 
vond dat de kultuurfunktionaris 's 
avonds bestuurswetenschappen 
volgt Ci.p.v. zich bv. vertrouwd te 
maken met < kulturele animat ie») ! 

Uitgebre ide dagorde 
Dcx>r de afvoering in oktober, ston
den de hernieuwing (met aanpassing) 
van een hele reeks belastingen op de 
agenda. De V U ging akkoord met de 
belastingen die de verloedering van 
het leefmilieu (zoals publiciteitstwrden 
en autokerkhoven) tegengaan, maar 
kantte zich resoluut tegen de overbe
lasting van de KMO's. Tom Verhoe
ven vroeg de vrijstelling voor de eer
ste 3 werknemers en voor de eerste 
5 PK drijfkracht. Hoewel toegegeven 
werd dat deze belastingen niet zoveel 
zaad in het bakje brengen, kon deze 
kleine aanmoediging voor de kleine 
ondernemers er niet af I l.v.m. de sinds 
1971 niet meer verhoogde belasting 
op de publiciteltsborden, vroeg Wal
ter Decoene een billijke aanpassing 
of de plaatsing van een blanco publici-
teitspaneel per wijk, als ludieke schil
der- en tekenruimte of voor muurkran
ten (een VU-programmapunt van ok
tober 76). Fabré voelde wel iets voor 
die idee, maar vond dat ze op een 
andere manier diende gerealizeerd. 
Hij kondigde voor begin 7 8 ook een 
globale herziening van een aantal 
belastingen aan. 

Dienstbetoon In het 
Arrondissement Antwerpen 

S e e f h o e k b e v e i l i g e n 
N.a.v. de aankoop van een eigendom 
aan de nauwe ingang van de St.-Ca-
millusstraat vroeg de V U het volksca-
fé op de hoek van de Heistraat niet te 
slopen. Fabré verzekere dat er dien
aangaande besprekingen aan de 
gang zijn. Voor de onvermijdelijke ont
eigeningen in de Camillusstraat vroe
gen wij een menselijke aanpak: het 
merendeel van de bewoners zijn ou
de Seefhoekers en het is gevaarlijk 
oude bomen te verplanten... 

Té dure verbouwingswerken 
Nadat wij Fabré in een vroeger stadi
um reeds van zijn nieuw-gemeente
huis-droom hadden afgebracht wer
den wij thans gekonfronteerd met 
een lening van 25,5 miljoen voor de uit-
breidings- en aanpassingswerken van 
het oude gemeentehuis. 

Fraktieleider Pol Van der Gucht kant
te zich niet tegen de aanpassing van 
de oude garage en werkplaatsen aan 
de Doorn- en Oudestraten, maar 
vroeg zich wel „af, of het, met groot-
Antwerpen in het vooruitzicht nog wel 
zin heeft zoveel geld uit te geven. 
Zelfs wanneer het gemeentehuis na 
1982 behouden blijft, zal men ongetwij
feld tot een inkrimping van een aantal 
diensten overgaan. V U en PVV ont
hielden zich dan ook bij de stemming. 

KOSTUUMS • VESTONS • BROEKEN • PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83^ 

Verantwoordelijke voor het dienstbe
toon van Hector de Bruyne, minister 
van Buitenlandse Handel; 
Gerard Bergers: alle .woens- en zater
dagen van 10 u. tot 12 u. en op 
afspraak, p/a G. Bergers, Sint-Jans-
vliet 19, 2000 Antwerpen, tel.: 0 3 1 / 
33.91.65. 
3de dinsdag te Burcht om 19 u. 30 
bij Ward Lemmens, Koning Albert-
straat 62 ; te 's Gravenwezel om 21 u. 
in Café Molenveld (vanaf jan.) 
I s le woensdag te Boechout om 

Vik Anciaux 
te Berchem 
Op vrijdag 16 december 1977 om 
20 u. 30 komt Volksunie-staatsekreta-
ris Vik Anciaux naar Berchem. Hij zal 
spreken over het Egmontpakt en over 
zijn ervaringen en vooruitzichten als 
staatssekretaris. 
De vergadering gaat door in het 
KOV, Grote Steenweg 66 te Ber
chem. Wij rekenen op een talrijke 
opkomst, ook van onze vrienden bui
ten onze afdeling. 

20 u. in Café De Perel, Hoek Lange 
Kroonstraat (vanaf 4 jan). 
2de woensdag te Hoboken om 19 u. 
in Steynstraat 85 ; te Edegem om 
20 u. in Drie Eiken. 
1ste donderdag te Kontich om 18 u. 
in Alcazar; te Lint om 19 u. in Kan
toor Joris Roets; te Hove om 20 u. in 
Café Reinaert 

2de donderdag te Niel om 20 u. in 
VU-sekretariaat, Antwerpsestraat. 
3de donderdag te Aartselaar om 
19 ü. in V.U.-lokaal Rodenbach; te 
Boom om 20 u. in Lokaal Nele 
4de donderdag te Wijnegem om 
20 u. in Café Modern, Turnhoutse-
baan (vanaf 26 jan).; te Schilde om 
21 u. in Puttehof (vanaf decJ 

Het sleutel incident 
Walter Decoene, interpelleerde het 
kollege over - het Kasteel Steytelinck 
als Kultureel Centrum» en kwam tot 
de bevinding dat CVP en BSPer niets 
aan doen om het kasteel voor een bre
der publiek «toegankelijk» te maken. 
Alles wordt overgelaten aan kultuur
schepen Boeye die van het voeren 
van een eigentijdse kultuurpolitiek wei
nig kaas heeft gegeten. Aanleiding tot 
deze interpellatie was een « sleutelinci
dent» n.a.v. een koncert in het kas
teel : de inrichters zochten urenlang 
vergeefs naar de sleutel van de vleu
gel, tot de burgemeester uiteindelijk 
opdracht gaf het instrument voor de 
ogen van het publiek open te breken ! 
Ons raadslid stelde de oprichting van 
een werkgroep «Demokratizering 
Kasteel», een betere uitrusting, een 
vaste programmatie en een aangepas
te promotie voor. 

P o l i t i e k e b e n o e m i n g 
Hoewel er 35 kandidaturen waren bin
nengekomen, besliste de meerder
heid dat de voorlopig aangestelde kul
tuurfunktionaris — toevallig de zoon 
van een ander CVP-gezind ambte
naar I — definitief benoemd wo rd t 
Volksvertegenwoordiger De Beul 
vroeg zich af waarom de kultuurfunk
tionaris « wordt beziggehouden » i.p.v. 
hem z'n specifieke (niet-administratie-
ve) opdracht te laten uitvoeren. Ofwel 
is de man er niet toe in staat, ofwel is 
hij het slachtoffer van het gemis aan 
kulturele feeling van het CVP-BSP-kol- . 
lege dat van herh liever een bureaurat 
maakt... 

André De Beul nam het ook nog op 
voor het VNJ, dat door het UIA « om 
veiligheidsredenen» uit zijn heem in 
Fort VI wordt gezet. Noch André De 
Beul. noch Hugo Jacobs, die inpikte 
toen de oud-burgemeesterswoning 
werd voorgesteld als socio-kulturele 
ruimte (?), konden er Fabré van over
tuigen dat er voor de « dakloze » VNJ-
ers iets moest gedaan worden. Zielig I 

VU-Kapeiren 
koos nieuw 
Voorzit ter: Van Geenhoven Guido ; 
sekretaris: Verbaenen Lode; schatbe
waarder : Noels Jacqueline; propa
ganda, organizatie «Roskam» (perio
diek) : Jamart Fred, Bastiaensens 
Paul, Goris Jan en Van Rompaey Ro-
sine ; arr. afgev.: Heirman Luc en Ver
baenen Lode : res. arr. afg.; De Wispe-
laere Donald en Goris Jan ; gemeente
raadsleden : Cox Godelieve, Schonke-
ren Gerard en De Wispelaere Do
nald ; OCMW-l id : Lenaerts Viktor. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

- ) O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 
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Ulaams nationaal Uleekblad 
Wij brelcen unitaire staat af 1 

ZELFBESTUUR NU 
De standpunten van veel Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen tegen het Egmontpakt weerspiege
len het streven naar een idealistische oplossing van het kommunautair probleem, zoals 
ook wij die reeds jarenlang wensen. 
Maar, niet alles wat men als politieke wensen vooruitschuift, kan men meteen bereiken met 
onderhandelingen van gemeenschap tot gemeenschap. Van Vlaamse zijde heeft men momenteel de 
neiging om nogal simplistisch te denken dat het volstaat overtuigd te zijn van zijn gelijk om 
het onderhandelen met de politieke tegenpartij tot een goed einde te brengen. 

Ik wil hier duidelijk stellen dat we met de 
toegevingen van de vorige Vlaamse politieke 
generaties nooit iets bereikt hebben. 

De vraag dient gesteld of wij wensen onszelf 
eveneens te laten veroordelen om nooit iets te 
bereiken in verband met de staatshervorming, en 
wij dus de toestand verder laten verrotten. 

Jammer genoeg moeten wij inderdaad 
vaststellen dat er momenteel een breuk is tussen 
de politieke vertegenwoordiging van het 
Vlaamse volk, die steunt op demokratische 
verkiezingen, en anderzijds de woordvoerders 
van allerlei drukkingsgroeperingen. 

Het verschil tussen beide politieke 
woordvoerders is wel precies dat de politieke 
mandatarissen verplicht zijn over hun politieke 
standpunten verantwoording af te leggen. 

De woordvoerders van de Vlaamse 
drukkingsgroeperingen kunnen er zich toe 
beperken Vlaams-radikale eisen te stellen. Hun 
verantwoordelijkheid ligt duidelijk op een ander 
vlak: de radikalizering van de Vlaamse beweging 
verzekeren. 

De Vlaamsnationale politici daarentegen (de 
Volksuniemandatarissen) hebben nu verkozen 
de Vlaamse eisen te verwezenlijken, langs 

regeringsdeelname. Na 50 jaar Vlaamse 
(strijd)beweging is er nu eindelijk de kans om het 
politiek streefdoel dichterbij te brengen. Het Is 
vanzelfsprekend duidelijk dat de akkoorden van 
het Egmontberaad geenszins 100 procent aan 
onze wensen beantwoorden. 

Z e l f b e s t u u r 

Men hoeft zich nu plots geen illuzies te maken : 
de onaangename punten voor ons in het 
Egmontakkoord kunnen wij geenszins bij de 
uitwerking van het pakt ongedaan maken. 

Wél is het zo, en ik wil het belang daarvan onder
strepen, dat we momenteel tijdens de Stuyven-
bergbesprekingen, zo nauw mogelijk trachten 
aan te sluiten bij onze Vlaamsnationale politieke 
betrachtingen. 

Maar, er werd zeer duidelijk overeengekomen 
dat wij, noch de frankofonen, aan de formele 
Egmónt-afspraken fundamenteel iets kunnen 
veranderen. Het Egmontpakt dient door alle 
ondertekenende partijen globaal, én in een 
geest van verzoening tussen de gemeenschap
pen, geëerbeidigd te worden. 

Het is mijn overtuiging dat dit Egmontakkoord de 
meest ingrijpende hervorming is van ons staats
bestel sinds 1830. Hoewel we uiteraard sommi
ge belangrijke detailpunten als Vlaamsnationalis
ten niet zo gretig kunnen aanvaarden, kan men 
toch niet loochenen dat het geheel van de 
voorgestelde hervormingen zó belangrijk is dat 
het afwijzen ervan voor de toekomst van het 
Vlaamse volk erg noodlottig zou kunnen uitvallen. 

Niemand kan momenteel voorzien welke andere 
en betere oplossingen in lengte van jaren zouden 
kunnen uitgewerkt worden ; in acht genomen de 
politieke machtsverhoudingen in dit land I 
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Mounts Coppieters: 

„Wij leggen de versleten 
Belgische gewaden af" 
Over het uiteindelijk doel van onze ontvoogdings-
strijd zijn zowat allen het eens: de grootst moge
lijke autonomie voor het Vlaamse volk. Politiek 
vertaald heet het: de Vlaamse staat. In de ellen
de en de modder van de loopgraven van de IJzer 

formuleerden de Fronters hun droom: zelfbe
stuur voor Vlaanderen. En in de Belgische gevan
genis bad Lodewijk Dosfel om een «goed 
gezag ». 
Wij hebben het Gemeenschapsakkoord aan

vaardbaar gevonden omdat wij geloven dat dit 
historisch kompromis ons een stap dichter 
brengt bij onze droom. In de polemiek over 
« Egmont» wordt het uiteindelijke doel wel eens 
uit het oog verloren. Ik stel mij wel eens de vra
gen of velen die met ons sinds decennia in het 
Vlaamse kamp hebben gsestreden niet te veel 
naar de bomen kijken en te weinig het bos zien. 
Ontbreekt het velen ook niet aan vertrouwen en 
geloof in het eigen volk? 
Mogen wij daarom even proberen ons de nieuwe 
realiteit voor ogen te roepen die hoe dan ook tot 
stand komt na de uitwerking van het Egmontak-
koord ? 

4-
Vlaanderen in Brussel 
Men zegt ons dat sinds kort het verfran-
singsproces in de hoofdstad tot staan is 
gekomen. De Vlamingen in Brussel laten 
zich niet verder verfransen. Mag men dan 
niet aannemen dat hun zelfvertrouwen en 
geloof in eigen kunnen verder zullen toe
nemen dank zij de nieuwe instellingen die 
voor hen tot stand komen, met toenemen
de bevoegdheid voor de persoonsgebon
den aangelegenheden*^ Mogen wij niet 
verwachten dat de zin voor initiatief, de 
verbeelding en de werkkracht die in de 
eigen instellingen sinds 1970 aan het licht 
IS getreden, zich verder zal ontplooien? 
Zouden de Vlamingen in de hoofdstad, 
met de ruggesteun van de hele Vlaamse 
gemeenschap, dan de moed laten zak
ken? 
Op het moment dat Vlaanderen zelf rui
me kansen krijgt in nieuwe instellingen is 
dit naar mijn mening niet waarschijniijk. 
Ik geloof integendeel dat de Nederlandsta
lige bevolking van de hoofdstad — Vlaan
deren in Brussel — zich er spoedig zal 
van bewust worden wat het betekent 
deel uit te maken van een volk in bewe
ging, een natie in wording. 

Een Vlaams gezag 
De Vlaamse kiezers verkiezen een Vlaams parle
ment : de Gemeenschapsraad. 
Onscheidbaar, door vele partijpolitieke en natio
nale bindingen verbonden, zetelen daar de leden 
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De Vlaamse Staat 
Het is soms moeilijk, door de bomen het bos te zien. Voor 

velen in Vlaanderen blijkt het moeilijk, de historische betekenis te 
vatten van de fundamentele hervorming van de Belgische staat, 
zoals die thans ter hand wordt genomen. Er is in de geschiedenis 
van dit land definitief een bladzijde omgedraaid. Zelfs indien het 
Egmontpakt uiteindelijk niet zou verwezenlijkt en uitgevoerd 
worden, kan deze bladzijde niet meer worden teruggedraaid. 

De grote verworvenheid is de staatsrechtelijke 
verwezenlijking van de Vlaamse zelfstandigheid in een grondig 
hervormd België. De zelfstandigheid die onze gemeenschap 
verwerft is zo ruim, dat het begrip « Vlaamse staat» er in zijn volle 
betekenis op van toepassing is. 

In feite hebben diegenen die op deze hervorming kritiek 
uitbrengen vrijwel uitsluitend oog voor neveneffekten, meer 
bepaald voor de regeling in Vlaams-Brabant en voor sommige 
aspekten van de regeling voor Brussel Zij zien het bos niet meer 
door de bomen. 

Het staat nochtans als een paal boven water dat de 

toekomstmogelijkheden van de Vlaamse natie te Brussel 

aanzienlijk verbeterd worden. De enig geldige vergelijkingsnorm 

die daarbij aangelegd kan worden, is de toestand van de Vlamingen 

heden ten dage te Brussel 

Wat de regeling voor Vlaams-Brabant en meer bepaald het 

inschrijvingsrecht betreft dient een en ander gezegd dat voor de 

algemene beoordeling van de politiek van de Volksunie van 

wezenlijk belang is. 
Het is duidelijk dat de huidige hervorming van de staat en de 

regeerverklaring niet identiek zijn met het programma van de 
Volksunie. Zelfs als een partij de volstrekte meerderheid behaalt -
en daar zijn we ver af — zelfs dan is ze zelden in staat haar 
partijprogramma integraal te verwezenlijken. 

Het is duidelijk dat in het Egmontpakt artikels 
zoals die overhel inschrijvingsrecht 
voorkomen, die de weergave zijn van de 
feitelijke politieke machtsverhouding in dit 
land. Tot deze feitelijke politieke 
machtsverhouding behoort ondermeer 
het verlies van de Vlaamse 
meerderheidspositie door de 
grondwetsherziening van 1970. De 
Volksunie-onderhandelaars hebben in het 
Egmontpakt een aantal van onze 
wezenlijke eisen — waaronder de 
belangrijkste: die van een Vlaamse staat 
— kunnen doordrukken. Maar ze hebben 
in het geheel van het machtsevenwicht ook 
punten moeten aanvaarden die ongunstig zijn. 
Voor een verantwoordelijk politicus en voor een 
partij is het van het allergrootste belang te weten, 
in welke proportie de positieve en de negatieve 
elementen in een kompromis kunnen en mogen 
aanwezig zijn. 

Doorslaggevend is daarbij de mogelijkheid om de Vlaamse 
staat gestalte te geven. Sinds jaren was de Belgische politiek 
vastgelopen op de klippen van de kommunautaire verhoudingen. 

In tien jaar Vlaamse strijd sinds de splitsing van Leuven werd 
geen enkel essentieel winstpunt geboekt. Verstarring en 
immobilisme tastten de Vlaamse Beweging aan, die de hopeloze 
dag-aan-dagstrijd rond taalwetten en Nolsloketten moest 
voeren. Aan deze periode van stilstand en achteruitgang is thans 
een einde gekomen. En wanneer straks het Egmontpakt kan 
uitgevoerd en verwezenlijkt worden, is ook déze bladzijde 
definitief omgedraaid. 

Beslissende bres 
Van het unitaire België blijft geen steen op de andere. Er 

komen een Vlaams parlement en Vlaamse ministers, die voor het 
voeren van een Vlaams beleid zullen kunnen beschikken over 
Vlaamse centen. Hun bevoegdheid strekt zich uit, op wezenlijke 
vlakken, tot de Vlamingen te Brussel die volwaardige leden van 
de Vlaamse staat zijn. De bevoegdheden van het Vlaamse 
gewest en van de Vlaamse gemeenschap zijn exclusief, wat wil 
zeggen dat zij onttrokken zijn aan iedere vorm van centrale 
voogdij Dit is, naar federale en Europese maatstaf, een 
volwaardige autonomie die daarenboven de dynamiek van een 
verdere uitbreiding inhoudt 

Voor de beveiliging van Vlaams-Brabant beschikt 
Vlaanderen voortaan — ondanks inschrijvingsrecht en 
faciliteiten — over exclusieve machten die het nog nooit heeft 
kunnen hanteren. 

het eerst is de beslissende bres 
geschoten in de wallen van het unitaire 

België. Het komt er thans op aan, het 
terrein te bezetten en de Vlaamse 

staat uit de steigers te helpen. 
Wie zou in ernst durven beweren 

dat de afwezigheid van de 
Volksunie in deze beslissende 

faze heilzaam zou zijn voor 
Vlaanderen ? En wie zou durven 
beweren dat zij, die een leven 
lang geijverd hebben voor 
deze Vlaamse staat 
afwezig zouden moeten 

blijven op het ogenblik dat hij 
vorm en inhoud, gestalte en 
betekenis krijgt ? Wie het bos nog 

kan zien door de bomen, beseft 
dat vandaag binnen ons bereik 
ligt het ideaal waarvoor 

onnoemelijk veel gestreden 
en geleden werd ; 

zelfbestuur! 



spoedig traditionele textiel nijverl|ieid 
en handel omschakelen j 

Eén van de redenen die de belangstelling voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen thans op regeringsniveau verklaart, is het feit dat de KMO zich veel 
beter in de huidige ekonomische inzinking handhaaft, dan sommige grote 
ondernemingen. 

Dit manifesteert zich onder meer in de tewerkstellingsgraad die bij de K M O 
bestendiger blijkt te zijn dan bij grote bedrijven. 

In 1976 telde België bijna 500.000 personen die als hoofdberoep een zelfstandige 
aktiviteit uitoefenden. Dit cijfer wijst op een bestendige stijging van het aantal KMO'.s in 
verhouding tot het geheel der werkgevers. Ik wil hierover statistisch niet uitwijden rnaar 
dan zou blijken hoeveel de gemeenschap te danken heeft aan de kreativiteit van deze 
honderdduizenden zelfstandigen in dit land. 

Het zal U wel opgevallen zijn dat op regeringsvlak hieraan zeer recent veel 
aandacht is tjesteed. De objektieven komen neer op het vergemakkelijken van de 
tewerkstelling in de KMO, het waarborgen van de leefbaarheid en het 
konkurrentievermogen van onze ondernemingen en het uitbreiden van de 
exportmarkten voor de KMO's. 

Wanneer een kleine en middelgrote ondernemer op buitenlandse markten wil 
opereren kan hij zich wenden tot een aantal instellingen die hem helpen elk op hun 
specifiek werkdomein. Voor problemen in verband met informatie, administratie en 
technische hulp is de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel de instelling bij uitstek. 
Voor financieringsproblemen kan men zich wenden tot het Fonds voor Buitenlandse 
Handel, Creditexport, Herdiskonterings- en Waarborginstituut en Copromex. De 
Nationale Delcrederedienst is bevoegd om de politieke risiko's en de betalingsrisiko's 
op overheidsdebiteuren te dekken. 

Men zou denken dat wat deze financiële instellingen betreft, hun statuten en hun 
werking niet specifiek aan de KMO zijn aangepast. Wat dit betreft dient echter gezegd 
dat in de door de regering voorbereide KMÖ-maatregeien er een aantal zijn die de 
KMO, inzake financiering van de export nieuwe faciliteiten willen geven. 

Dit is de bedoeling van de maatregelen die in het raam van de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet voorzien zijn. 

Om de toegang van de KMO's tot de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel 
te stimuleren werden er in elke provinciehoofdplaats regionale BDBH-diensten 
opgericht En, in het kader van deze regionalizering werd er twee jaren geleden door de 
BDBH een specifiek systeem voor de KMO's in voege gebracht waarbij ze kunnen 
genieten van een financiële tegemoetkoming wanneer zij een exportdienst oprichten of 
reorganizeren. De werkwijze is als volgt: 

de KMO ontvangt van de BDBH een lijst van erkende uitvoerexperten. De 
onderneming doet beroep op een van deze specialisten die een gratis verslag opmaakt 
Dit verslag bevat een identifikatie van de onderneming, de vaststellingen i.v.m. de 
exportkansen, de eventueel voor te stellen maatregelen en het aantal dagen dat hij 
meent nodig te hebben om de uitvoerdienst te plannen en te herorganizeren. De BDBH 
onderzoekt dit verslag, samen met de regionale agenten en geeft er al dan niet een 
gevolg aan. 

Hector de Bruyne 
Minister van Buitenlandse Handel 

Wanneer dit verslag tot geen gunstige konklusie leidt is het meestal wegens het 
feit dat er beroep gedaan wordt op een expert om andere zaken op het punt te stellen 
dan de uitvoer bijv. van boekhouding of dgl. Na gunstige beslissing wordt er dan een 
kontrakt gemaakt tussen de HDBH, de expert en de firma. De maximale vergoeding die 
een expert mag vragen is 7.00p fr. per dag, te vermeerderen met de 
verplaatsingskosten en de BTW (18 %, zal op 16 % gebracht worden). De BDBH 
betaalt van dit bedrag de helft terug aan de onderneming. 

yVat de buitenlandse hartdelspolitiek voor de textielnijverheid Ijetreft dient 
verwezen te worden naar de r p g niet beëindigde onderhandelingen over het 
multivezelakkoord, en de daaraan verbonden bilaterale akkoorden. 

Voor de minister van Buienlandse Handel ligt hier één van zijn voornaamste 
verantwoordelijkheden, die dianen opgenomen te worden in het raam van het 
EEG-beleid, en nog ruimer in de voltooiing van de Tokyo-ronde in de GATT. 

De toekomst van dte textlelsektor dient voor een deel verzekerd in een 
wereldomvattende handelspolitiek model waarin enerzijds de bezorgdheid voor eön 
open wereldekonomie aanwezig is, en anderzijds tijd en middelen voorzien worden 
voor de omschakeling van de traditionele textielnijverheid en handel in Vlaanderen 

Vic Andaux wil 
Brussel wat meer 
onze hoofdstad maken 

Brussel is een veelkoppig probleem. Het is de slapeloze nacht van de 
Vlaamse beweging, en van de sociale werker die machteloos tegen zoveel miserie 
aankijkt en er zo weinig kan aan verhelpen. Het is de slapeloze nacht van de « groene 
jongen» die hele volkswijken met schaars groen door de buli-dozer ziet wegvreten. 

Brussel wordt voor allen de slapeloze nacht waarin een snelopgroeiende 
gastarbeidersjeugd alsmaar agressiever wordt en morgen misschien uit de keurslijven 
van haar getto's barst 

Als er dnngend en hard gewerkt wordt kan deze stad weer leefbaar, mooi en 
vriendelijk worden voor iedereen. 

Op een ogenblik dat deze problemen zich scherp stellen werd aan een 
volksnationalist de opdracht gegeven deze problemenstad gezond te maken. Sinds zijn 
aanstelling tot staatssekretans voor de Nederlandse Kuituur voor de Brusselse 
Vlamingen en Sociale Zaken voor de hele Brusselse bevolking is Vic Anciaux de 
rusteloze arbeider op de restauratiewerf die Brussel heet 

De ontvolking van de 19 gemeenten is het gevolg van de verkrotting van de 
volkswijken. Een voorbeeld is de welbekende Marollenwijk. 

Eind juli 1977 bracht staatssekretaris Anciaux een werkbezoek aan deze wijk. 
Onder grote belangstelling van bewoners, sociale werkers en perslui wandelde Vic 
Anciaux door het Marollenkwartier, bezocht vervallen panden en sprak vrijuit met de 
bevolking. 

Dadelijk kondigde hij konkrete maatregelen aan om de hele huisvesting in de 
Brusselse agglomeratie menselijker te maken. 

Een paar maanden na dit bezoek ligt een Koninklijk Besluit klaar om het Brussels 
huisvestingsprobleem een eind weg op te lossen. 

— Vic Anciaux streeft naar een behoorlijk Vlaams medebeheer in de 38 Brusselse 
huisvestingsmaatschappijen (tot nu toe overwegend franstalig). 

— Hij wil begin 1978 de deuren openen van een Onthaalcentrum voor mensen met 
woonproblemen, een administratie met een vriendelijk gezicht die problemen kan en wil 
oplossen en niet bevriezen, een centrum waar grote gezinnen terechtkunnen en waar 
men aandacht heeft voor de vele bejaarden die een grootstad herbfergt 

— Een systematische vernieuwbouw van 10O.OOO ongezonde woningen. 
— Een nieuw premiestelsel dat een financiële tegemoetkoming tot één derde van 

de verbouwingskosten voorziet. 
— Een verbetering van de huursystemen vajn sociale woningen. 
Allemaal middelen om de verloedering van de hoofdstad tegen te gaan zodat de 

Brusselaar het nog de moeite waard vindt in zijn stad te blijven leven. Zo kan verdere 
uitwijking naar het Vlaamse randgebied worden tegengegaan en de verfransing van 
Vlaams-Brabant doelmatig bestreden. 

De gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de 19 gemeenten zijn steeds weinig 
aantrekkelijk geweest voor de Brusselse Vlamingen. In gemeentehuizen en 
KOO-klinieken werden de Vlamingen steeds als vreemdelingen behandeld. 

Staatssekretaris Anciaux die als geneesheer deze toestanden te gronde kent, 
stelt voor de diensten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn te 
splitsen. 

Hij wil in alle Brusselse gemeenten zelfstandigheid voor het onthaal en de 
behandeling van mensen uit de twee bevolkingsgroepen. 

Alle patiënten zullen aldus in hun eigen taal behandeld en verzorgd worden. 

Om het vraagstuk van de welzijnszorg grondig aan te pakken voorziet het 
staatssekretariaat in een overzichtelijke « sociale kaart • waarop de noden van de 
bevolking kunnen afgelezen worden en aangepakt 

In dit verband is de reeds gevorderde samenwerking met de Brusselse 
Welzijnsraad van het grootste belang. 
Vic Anciaux acht kulturele centra in alle Brusselse gemeenten overbodig. De «hoge 
drempel» van deze gebouwen schrikt de gewone burger vaak zonder meer af. Het 
grootste belang hecht hij aan de buurthuizen die hij in alle wijken wil laten uitbouwen en 
waar de plaatselijke Welzijnsraad met de socio-kulturele raad nauw kan samenwerken. 

De Brusselse agglomeratie herbergt ook 220.000 vreemdelingen. Hele wijken van 
Brussel, Anderlecht St-Gillis, Molenbeek en Schaarbeek worden reeds uitsluitend door 
hen bevolkt. 

Bijna de helft van de geboorten in de Brusselse agglomeratie zijn kinderen van 
vreemdelingen. 

Staatssekretaris Anciaux weet dat de opgroeiende gastarbeidersjeugd over vijf, 
tien jaar voor nieuwe problemen zal zorgen. Problemen die nu reeds moeten worden 
aangepakt, want morgen kan het te laat zijn I 

Daarom wil hij een gekoördineerd onthaalbeleid, wil hij hen behoorlijk gehuisvest 
zien en hen van de welstand die wij kennen laten delen zodat de miserie hen morgen 
met aanzet tot misnoegdheid en harde konfrontaties. 

De bedoelingen van staatssekretaris Anciaux zijn overduidelijk. Hij meent het goed 
met Brussel en met de bewuste Brusselse Vlaming maar hij wil naar het hart van de 
80 procent 'ongekende Vlamingen « die niet in de KVS zitten en die niet naar het 
Paleis voor Schone Kunsten gaan.» 



Vic Anciaux 
Staatssekretaris van Nederlandse Kultuur 

en Sociale Zaken 

Wetenschappelijk 

onderzoek kan onze 

energievraagstukken 

oplossen 
De ekonomische krisis van de jongste jaren heeft de broosheid van de welvaart 

aangetoond . om te kunnen behouden worden moet zij ononderbroken gevoed worden 
met een wassende energiestroom. Alhoewel zij fundamenteel andere oorzaken heeft is 
het toch symptomatisch dat de ekonomische recessie uitgebroken is op het ogenblik 
dat de aardolieproducenten hun prijzen verhoogden en aldus de zogenaamde 
energiekrisis van 1974 uitlokten. Het bleek toen hoe kwetsbaar de Europese ekonomie 
was: 60,8 % van onze energiebehoeften werden gedekt door aardolie-invoer 
voornamelijk uit Arabische landen. 

In december 1974 stelde de Europese Gemeenschap zich tot doel deze 
verhouding tot 40 % tegen 1985 te herleiden. Zeggen wij onmiddellijk dat dit doel op 
verre na niet bereikt zal zijn — maar dat veeleer een bescheiden verlaging tot 50 % 
mag worden verwacht. Het is nochtans dringend nodig dat onze afhankelijkheid van 
deze kwetsbare en politieke energiebron afneemt, des te meer daar ook de iets langere 
termijn in rekening moet worden gebracht. Indien het waar is dat tot de eeuwwisseling 
op wereldvlak geen direkt gevaar bestaat voor de uitputting van minerale brandstoffen 
— petroleum en aardgas — dan dient toch gesteld dat Europa geen rechtstreekse 
invloed heeft op het grootste gedeelte van deze bronnen en dat zijn afhankelijkheid van 
de buitenwereld nog zal toenemen na 1990 wanneer de aardolie en -gasreserves uit de 
Noordzee sterk zullen zijn verminderd. 

Het is hier dat de wetenschap moet worden ingezet enerzijds: om de eigen 
energiebronnen te valorizeren, anderzijds om alternatieve bronnen aan te boren. 
Europa beschikt bv. over enorme steenkoolvoorraden. Ook België — vooral Limburg 

— is nog rijk aan fossiele brandstof. Nochtans droegen in 1976 de steenkolen slechts 
voor 22 % bij tot het totaal Belgisch primair energieverbruik (45 miljoen ton 
olie-ekwivalent). Alleen liggen de ontginningskosten van de klassieke steenkoolwinning 
veel te hoog in vergelijking met bv. de aardolieëxploitatie. 

Wel vormen in de huidige stand van zaken de exploitatiekosten van de klassieke 
steenkoolwinning een probleem in West-Europa en in ons land in het bijzonder. 

Er wordt thans een onderzoek ondernomen om na te gaan, welke rendabili 
teitsverbeteringen in de exploitatie kunnen gerealizeerd worden en op welke wijze de 
eigen steenkolen best kunnen gevalorizeerd worden voor energieopwekking en voor 
industriële exploitatie. 

Ik acht dit zeer belangrijk omdat de steenkool vooralsnog onze voornaamste eigen 
energievoorziening inhoudt, waarvoor wij niet afhankelijk zijn van het buitenland. 

In de jongste jaren werd echter ook vooruitgang geboekt in de techniek van de 
ondergrondse vergassing. 

Indien men deze techniek op de enorme hoeveelheden steenkool die op grote 
diepte onder het gebied Engeland-Noordzee-Belgié liggen kon toepassen dan zou 
Europa over een energiebron beschikken die zowat overeenstemt met de totale 
huidige volgens traditionele metoden ontginbare wereldvoorraden steenkool. 

Bij de nieuwe energiebronnen horen voorzeker de kernsplitsing en -fusie. Over de 
eerste is de jongste tijd heel wat kommentaar geleverd — maar zolang geen geldig 
alternatief gevonden wordt — en dit kan nog enkele decennia duren — zullen wij ook 
deze energiebron wel moeten gebruiken. 

Toch blijft, gezien de ernstige implicaties inzake kernafval, op dit domein de 
uiterste voorzichtigheid geboden. 

Op 25 oktober jl. zijn wij het in EEG-verband te Luxemburg eens geworden over 
de vestiging van een reuze onderzoeksreaktor inzake kernfusie (JET) te Culham: de 8 
miljard fr. van dit projekt zullen ongetwijfeld goed besteed zijn want kernfusie kan op 
langere termijn een oplossing brengen voor vele energievraagstukken. De grondstof — 
deuterium — is overvloedig aanwezig in de wereldzeeën en de afval is vrij zuiver. 

Fusie zal echter niet kosteloos zijn — vooral de beginkosten zouden biezonder 
hoog liggen — en helemaal zeker dat het lukt zijn wij tot dusver ook niet. 

Het verdient dan ook aanbeveling het wetenschappelijk speurwerk aangaande de 
zogenaamde « zachte » energie (wind, zeegetijen, zonneënergie, e.dJ te aktiveren. 

Ten slotte, zullen heel wat vraagstukken een heel eind aan de oplossing toe zijn 
indien wij erin mochten slagen ons energieverbruik te verminderen door « anders »te 
gaan verbruiken. Een Deense wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat het 
mogelijk is de aangroei van het energieverbruik van de traditionele jaarlijkse 3,5 % ter .• 
herleiden tot 1,5 % zonder de levensstandaard te verlagen of de levensstijl grondig te 
wijzigen. Ook in België werd in het kader van het nationaal onderzoeksprogramma 
inzake energie wat dit betreft een luik « modelisatie »ingevoerd. Dank zij dit 
wetenschappelijk werk kunnen wij onze strijd tegen het energietekort efficiënter 
maken. 

Vanderkerckhove 
Minister van Wetenschapsbeleid 
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De Volksunie heeft de moed gehad om het 
gewicht van haar politieke macht en van haar 
half miljoen kiezers te laten doorwegen in de 
weegschaal. Alleen zó kon de balans in even
wicht gehouden en een billijk akkoord tot stand 
komen. Zij heeft daarbij van mest af aan beseft 
dat kritiek haar niet zou bespaard blijven. Ze is 
met ongevoelig voor deze kritiek. Maar ze brengt 
wel de politieke moed op om het te bereiken doel 
hoger te schatten dan deze kritiek. Indien het 
Egmontpakt kan uitgevoerd en verwezenlijkt wor
den, zal blijken, ook voor wie vandaag aan de 
kant van de kritiek staat dat het een historisch 
moment is geweest. Uit dit pakt kan een Vlaamse 
staat geboren worden, die een eigen politiek 
leven zal leiden, die zichzelf kan zijn. Generaties 
Vlaamsgezinden hebben voor dit doel geleefd en 
gestreden, hebben er offers voor gebracht. Het 
zou getuigen van lafheid en gebrek aan inzicht 
deze kans niet te benutten en niet de moed te 
hebben om thans de droom om te zetten in een 
daad. 

Indien de uitvoering en de verwezenlijking van 
het Egmontpakt zou stuiten op de - f ranstalige 
onwil om tot een billijke regeling te komen, dan 
zal de Volksunie geen ogenblik aarzelen om daar
uit de konklusies te trekken. Ze zal zich niet vast
klampen aan de macht. De macht heeft voor haar 
slechts zin, wanneer ze kan gehanteerd worden 
in het belang van het Vlaamse volk. 

sociaal en federaal 

« Gedaan met geven en toegeven ». Onder deze leuze is de Volksunie naar de ver
kiezingen van april 1977 gegaan. Is ze daaraan trouw gebleven ? Of heeft ze bij de 
ondertekening van het Egmontpakt met haar kiezers een loopje genomen ? En valt 
deze leuze haar vandaag als een boemerang op het eigen hoofd ? 

De tegenstanders van het Egmontpakt bewe
ren het Hebben ze gelijk ? 

Eerlijk toegegeven: het Egmontpakt is een 
kompromis. Het kenmerk van een écht kompro-
mis IS, dat er gegeven en genomen wordt. Er 
werd inderdaad van Vlaamse kant gegeven. De 
regeling voor Vlaams-Brabant bevat toegevin
gen, waar ook de Vlaamse ondertekenaars van 
het pakt niet gelukkig mee zijn. Maar het is volko
men onjuist te beweren, dat dit eenzijdige toege
vingen zouden zijn. Tenzij men zeer simplistisch 
oordeelt dat bv. de begrenzing van Brussel, of 
het statuut dat waarborgen geeft aan de Vlamin
gen te Brussel, geen franstalige toegevingen zou
den zijn. 

Voor het eerst is de Volksunie betrokken bij 
de ondertekening van een gemeenschapsak
koord. Voor het eerst ook is een dergelijk 
akkoord tot stand gekomen zonder eenzijdige 
Vlaamse giften en toegevingen. In het verleden 
was dat anders. In 1963 bij de taalgrensafbake
ning, op Hertoginnedal, hebben de Vlamingen 
gegeven en toegegeven. In 1970 bij de grond
wetsherziening, hebben de Vlamingen eens te 
meer gegeven en toegegeven. 

De grondwetsherziening van 1970, die door de 
Volksunie hardnekkig werd bestreden, heeft een 
zware hypoteek gelegd op de toekomst van 
Vlaanderen. Ze verzwakte bij voorbaat aanzien
lijk de Vlaamse onderhandelingspositie, zonder 
dat er definitieve regelingen tot stand kwamen. 
Tot 1970 bestond onze belangrijkste troef er in, 
dat de Vlamingen de meerderheid vormen in dit 
land. De grondwetsherziening van 1970 echter 
— met haar grendels, haar dubbele meerderhe
den en haar alarmprocedure — heeft deze 
Vlaamse meerderheidspositie definitief en onher
roepelijk prijs gegeven. Vanaf dat ogenblik be
schikte de franstalige minderheid over de macht 
om ieder Vlaams voorstel, dat haar niet zinde, 
tegen te houden. Zonder de instemming van de 
franstaligen was iedere verdere hervorming van 
de Belgische staat onmogelijk geworden. Zo 

6 bleef slechts de mogelijkheid over om tot eén 

overeenkomst te komen die een kompromis zou 
zijn. 

Had de Volksunie er beter aan gedaan, dit kom
promis niet te sluiten en de dingen te laten rot
ten? 

De grondwetsherziening van 1970 heeft ons 
nog een andere hypoteek opgelegd. In de nieuwe 
grondwet werd de gewestvorming ingeschre
ven : de hervorming van de Belgische staat zou 
gebeuren op grond van de gewesten Vlaande
ren, Wallonië en Brussel. Het vergt geen betoog 
dat in deze drieledige struktuur Brussel steeds 
op de wip zou zitten, ten nadele van Vlaanderen. 
De gewestvorming is onder de vonge regering 
wet geworden en kende sindsdien een stelselma
tig voortschrijdende uitvoering. 

Zo was de toestand aan de vooravond van het 
Egmontpakt De Vlaamse demokratische meer
derheid was verloren. En de drieledige gewestvor
ming, met Brussel op de wip, werd ingezet 

De Volksunie stond voor de reusachtige uitda
ging en de onmogelijk schijnende opgave om, 
langs de weg van een kompromis, deze rampzali
ge ontwikkeling te doorkruisen en om te buigen. 
Zij is daarin geslaagd. Het Egmontpakt is de 
beslissende stap naar de hervorming van de Belgi
sche staat in de zin van een tweeledig federalis
me. 

Zij is er echter niet in geslaagd, de hele hypo
teek van 1970 te doen lichten. Moest zij daarom 
haar verantwoordelijkheid ontvluchten? Langer 
wachten zou de problemen alleen maar vergroot 
hebben: in het België van de drieledige gewest
vorming werd de Vlaamse positie met de dag 
zwakker. Een verder uitstellen van de staatsher
vorming hield grote gevaren in. Wat kon ver
hoopt worden van uitstel, wellicht voor jaren ? De 
problemen zouden in de toekomst dezelfde blij
ven, evenals de machtsverhoudingen. Men zou 
steeds verplicht zijn, nu of later, aan tafel te gaan 
zitten en te onderhandelen. Nu of later zou geen 
van de betrokken partijen zijn eisen vopr het voh-
Ie pond ingewilligd zien. 



Vervolg van biz. 2 

van dit parlement samen: de leden van de dyna
mische Vlaamse Gewestraad en de strijdbare 
Vlaamse mandatarissen van het Brusselse ge
west. Samen overleggen zij met de Vlaamse uit
voerende macht, samen vormen zij de Vlaamse 
macht in de Senaat der Gemeenschappen. Uit 
hun samenzijn en samenwerken zal een een-
heidsvisie groeien als grondslag voor de welzijns
zorg (bevoegdheid van de gemeenschappen) en 
de welvaartspolitiek (bevoegdheid van de gewes
ten). Er is geen twijfel over dat het dynamische 
en kritische kiezersvolk van Vlaanderen hoge 
eisen zal stellen aan zijn mandatarissen. 
Overigens zullen deze mandatarissen geen enke
le verontschuldiging kunnen inroepen als zij 
tekortschieten. Hun stemgedrag in gewestraad, 
gemeenschapsraad en senaat der gewesten zal 
geen politieke betekenis hebben voor een « Belgi
sche » instantie. Zij zullen niet langer, zoals thans 
in de Kultuurraad, een paar middagen per maand 
lid van een Vlaams parlement en de andere 
dagen Belgische parlementariërs zijn. Een reden 
te meer waarom wij verwachten dat de nieuwe 
assemblees heel wat dynamischer zullen zijn dan 
dit na de grondwet van 1970 mogelijk is geweest. 
Dit dynamisme wordt de krachtbron van het nieu
we Vlaamse gezag. Er is niet veel twijfel over dat 
Vlaanderen straks nieuwe eisen zal stellen in ver
band met zijn ontvoogding. 
Gesprekken hierover met de Franstalige partner 
worden gevoerd door de autonome Vlaamse uit
voerende macht, de Vlaamse regering: de ge
westelijke en gemeenschapsministers zullen hier
over publiek verantwoording afleggen voor het 
Vlaamse parlement. 

Een goed gezag 
Aan de nationalisten worden in de komende tijd 
eens te meer hoge eisen gesteld. Met het ijzer 
van onze Vlaamse levenswil hebben wij in het ver
leden de onvolkse unitaire staat ondermijnd. Wij 
gaan door met het slopingswerk. Met de liefde 
van ons Vlaamse hart moeten wij nu reeds wer
ken aan de opbouw van een goede Vlaamse 
samenleving. 
Hpt moet een open samenleving worden. Het 
nieuwe Vlaanderen moet een vaderhuis zijn 
waar er een plaats is voor al wat wil leven en 
groeien. Er moet ruimte zijn voor nieuwe en frisse 
ideeën. Dat Vlaanderen moet zijn oor te luisteren 
leggen naar de harteklop van de wereld, de deur 
openzetten voor de inbreng van de jonge volken 
in opkomst. 
Daar is een goed gezag voor nodig: staatszin, 
verdraagzaamheid, een brede kijk. Versleten Bel
gische gewaden moeten worden afgelegd. Laten 
wij hopen dat in het nieuwe Vlaanderen het eigen 
parlement al dadelijk, door betere werkmetoden 
en groter zelfrespekt, meer invloed zal afdwin
gen dan dat in het Belgische Paleis der Natie het 
geval was. Dan zullen wij ook de kreativiteit 
weten op te brengen om de ingeroeste ideologi
sche en filozofische tegenstellingen die ons al te 
lang onder unitaristische voogdij tegen eiKaar 
hebben opgejaagd, ongedaan te maken. 
Om het met Rodenbach te zeggen: het realize-
ren van de Vlaamse utopie vraagt ons allen ruste
loze werkzaamheid. 

Maurits COPPIETERS 

: 1 
afzijdig I 

jven? 

In deze beslissende faze van de Vlaamse 
strijd kan u toch niet afzijdig blijven. 
Informeer u, haal het weekblad « Wij > in 
huis. (1 jaar: 500 fr., driemaandelijks 150 
fr.) 
Stuur ons deze bon ; wij bezorgen u elke 
week ' Wij -, het Vlaamsnationaal informa
tieweekblad. 

Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

Naam: 

Adres: 

• & « 

ZELFBESTUUR NU 
Vervolg van biz. 1 

Het Egmontpakt brengt het tweeledig 
federalisme naderbij. Men kan dat slechts 
ten onrechte betwisten I 

Ik wil eraan herinneren dat reeds in de 
jaren '40, ten tijde van het« Vlaams komitee 
voor federalisme », rekening werd ge
houden met de moeilijkheden van het 
Brussels gebied, die bij elke formule voor 
tweeledig federalisme in dit land opduiken. 

Carcan 
Bij de recente onderhandelingen was ons 
onwrikbaar uitgangspunt: het tweetalig 
gebied Brussel is én blijft voor altijd be
perkt tot de Brusselse 19 gemeenten. 
Daartoe werden we trouwens aange
maand door veel woordvoerders van 
Vlaamse strijdverenigingen, die ons nu 
bekampen. We hebben het Brussels 
gewest binnen zijn « carcan » gehouden. 
Maar, dat betekende onvermijdelijk dat we 
de erfenis van de zes faciliteitengemeenten 
erbij moesten nemen. Sommigen, zoals de 
socialistische oud-minister Hendrik Fayat, 
willen ons nu de les spellen met hun voor
stel om van Brussel een rijksgebied te 

maken, terwijl zijzelf verantwoordelijk zijn 
voor de kanker van de faciliteitengemeen
ten. 

Wat de betwiste «inschrijvingsgemeenten > 
(of deelgemeenten) betreft: de frankofo-
nen die dat wensen, krijgen «faciliteiten » 
die niet in Vlaams-Brabant, maar wél in 
Brussel-hoofdstad kunnen uitgeoefend 
worden 

Ontvoogding 

Wij, Vlaamsnationalisten, hoeven van 
niemand lessen in Vlaamse strijd te krijgen. 

We hebben het Egmontpakt onderschre
ven als een middel om politieke resultaten 
te bereiken voor de Vlaamse ontvoogdings-
strijd, die we zelf jarenlang in de eerste 
rangen meegestreden hebben. 

Geloof me vr i j : we zullen het Egmontpakt 
tot het uiterste aangrijpen om te verwezen
lijken wat we reeds lang met grote ijver 
nagestreefd hebben: een Vlaamse deel
staat vrijgevochten van elke frankofone 
bevoogding; een Vlaamse samenleving 
met waarachtig zelfbestuur! 

De taak 
van de VU morgen 

Ver. 

Vervolg van bIz. 2 
Naast deze belangrijke taak voor 

morgen heeft de Volksunie echter nog 
andere opdrachten. Welke zijn daarvan de 
krachtlijnen ? 

De Volksunie is en blijft dus een 
Vlaams-nationale partij. Ze wenst de 
strukturen van de Vlaamse staat te 
doordesemen met haar volksnationale 
opvattingen. Het volksnationalisme 
vertrekt van een mensbeeld dat niet 
abstrakt is of in het luchtledige hangt De 
enkeling kan maar tot volle ontplooiing ' 
komen binnen de gemeenschap waartoe 
hij behoort, waarbij hij is ingeschakeld en 
waarin hij verantwoordelijkheid draagt 
Dit is de grondslag van ons nationalisme. 
Daaruit vloeien een aantal belangrijke 
konsekwenties voort Zo bijvoorbeeld de 
voorrang van het sociale op het 
individuele, zonder echter het sociale 
zodanig uit te bouwen dat het de enkeling 
verstikt 

Als Vlaams-nationale partij blijven wij 
dus ijveren voor de opbouw van een zo 
autonoom mogelijke Vlaamse staat die 
de Vlamingen als groep met een eigen 
gelaat een plaats en een 
verantwoordelijkheid laat opnemen, niet 
alleen in de bondsstaat maar ook in 
Europa en de wereld. 

Daarnaast is de Volksunie een sociaal 
vooruitstrevende partij. Zij is dat wars 
van alle dogma's en van ieder 
groepsbelang. Ze houdt de handen vrij 
zowel tegenover de sociale als tegenover 
de kapitalistische drukkingsgroepen. Ze 
wil geen klasse- of standenbelangen 
verdedigen, maar een maatschappelijke 
opvatting. Ze kan derhalve geen 
arbeiders- of middenstandspartij zijn : ze 
is een volkspartij. 

De Volksunie wil een 
rechtvaardigheidspartij zijn, die belet dat 
de zwakken zwakker en de sterken nog 
sterker worden ; die streeft naar meer 
gelijkheid en die het opneemt tegen 
voorrechten. Ze steunt daarbij op een 
humanistische visie, die de waardigheid 
van de mens in de gemeenschap als een 
belangrijk goed verdedigt. 

De Volksunie is daarenboven de partij 
van de verdraagzaamheid. Aan deze 
maatschappelijke waarde hecht ze veel 
belang. Naast een grote dosis gelijkheid 
eist de waardigheid van de mens ook een 
grote dosis vrijheid. Tussen deze twee 
spanningsvelden — de gelijkheid en de 
vrijheid — moet het maatschappelijke 
leven zich afspelen. De 
levensbeschouwelijke verdraagzaamheid 
mag niet slechts passief beleden worden, 
maar moet ook aktief beleefd worden. Dit 
daadwerkelijk beleven van het pluralisme 
in de politiek vergt moed, de moed 
namelijk om op te tornen tegen de 
machtsstrukturen van de absolutistische 
ideologieën. Door zich zo op te stelten 
blijft de Volksunie in de beste traditie van 
de Vlaamse Beweging, die steeds 
gedragen werd door de 
vrijheidsgedachte. 

De Volksunie is ten slotte een 
toekomstgerichte partij. We leven in een 
snel veranderende wereld. Vooral 
kleinere groepen zoals het Vlaamse volk 
zullen zich in deze beweeglijke wereld 
slechts kunnen handhaven voor zover 
zijzelf geestelijk en maatschappelijk 
beweeglijk zijn. De Volksunie wil op het 
politieke vlak uitdrukking geven aan deze 
beweeglijkheid en dit inzicht Tevens wil 
ze een moderne volkspartij zijn, die het 
beginsel beklemtoont dat de 
demokratische beslissing de laatste en 
enig wettige in de gemeenschap is. 

Deze krachtlijnen zijn bepalend voorde 
werking van de Volksunie in de toekomst; 
ook na de staatshervorming. Sommige 
van deze krachtlijnen zijn ook terug te 
vinden in de programma's van andere 
partijen. De Volksunie ontleent haar 
unieke en onvervangbare opdracht echter 
aan het harmonisch samengaan van deze 
vier elementen. Daardoor onderscheidt zij 
zich van alle andere partijen en blijft zij 
anders dan de anderen. 

Onze taak is het morgen en 
overmorgen, aan de Vlaamse staat en 
zodoende aan de wereld mede inhoud en 
vorm te geven vanuit onze eigen 
volksnationale, onvervangbare visie. 

uitg. Hugo Schiltz, Te Couwelaerlei 134. Deunse. '-



Bevoegdheden NATIONAAL NIVEAU 

Bondstaat 

WETTEN 

Wetgevende Macht 

KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

212 leden rechtstreeks verkozen 

SENAAT 

212 leden 
gevormd door 2 Gemeenschapsraden 
meerderheid in elke taalgroep nodig 

Uitvoerende Macht 

NATIONALE 
REGERING 

F rf̂ -

KAMER 

— Buitenlandse Zaken. 
(intern, kulturele samenwerking) 

— Landsverdediging. 
— Justitie. 
— Binnenlandse Zaken (voogdij...). 
— Financiën. 
— Nationaal ekonomisch beleid 

(materies voorbehouden aan gewesten) 
— Grote infrastruktuur Openbare Werken en Ver

keer (toerisme). 
— Sociale Voorzorg. 
— Nationaal gezondheidsbeleid. 
— Statuut overheidspersoneel. 

SENAAT: = reflektiekamer (amendementen) 
+ herziening grondwet 

wetten met speciale meerderheden. 

Bevoegdheden GEMEENSCHAPPEN 

DEKRETEN 

Gemeenschappen 
Wetgevende Macht | | Uitvoerende Macht [ 

Vlaams parlement 

NEDERL GEMEENSCH. RAAD 

leden Vlaamse Gewestraden 
Vlaamse leden 
Brusselse Gewestraad 

FRANSE GEMEENSCH. RAAD 

Vlaamse regering 

NED. EXEKUTIEF 
^mmpi^mi^^sfXff^^s. 

•^tuÉtiaÊémimÉÊéÊSm 

2 (1 VI. Bruss.) 

FR. EXEKUTIEF 

Kulturele en persoonsgebonden aangelegenhe
den. 

— Taalwetgeving in Nederlands taalgebied. 
— Internationale kulturele samenwerking. 
— Taal. 
— Vorming navorsers. 
— Kunsten 
— Patrimonium, musea... 
— Biblioteken... 
— Radio en TV. 
— Jeugd. 
— Volksopleiding. 
— Sport 
— Vrijetijdsbesteding en toerisme. 
— Gezondheidszorg. 
— Welzijnszorg. 
— Vorming. 
* Onderwijs voorlopig status-quo: 

gedeeltelijk onder gemeenschappen, 
gedeeltelijk onder nationale macht 

2 (1 Fr. Bruss.) 

Bevoegdheden GEWESTRADEN 

ORDON-
NANTIÊN 

8 

Gewesten 
Wetgevende Macht | 

VUAMSE GEWESTRAAD 

i^t^tÊÊUétiÉiÉitiitÊÊÈÉÊi 

rechtstreeks verkozen 

BRUSSELSE GEWESTRAAD 

rechtstreeks verkozen 

WAALSE GEWESTRAAD 

rechtstreeks verkozen 

Uitvoerende Macht 

VL EXEKUTIEF 

BR. EXEKUTIEF 

KMJé 
2 + 1 N. 5 + 1 F. 

W. EXEKUTIEF 

Eigen diensten, instellingen... 
Begroting. 
Leningen. 
Kriteria verdeling gemeente- en provinciefonds 
Ruimtelijke ordening. 
Natuurbescherming. 
Bosbouw, jacht... 
Stedebouw. 
Grondbeleid. 
Huisvesting. 
Regionale ekonomie. 
Natuurlijke rijkdommen. 
Waterbeleid (drinkwater, afvalwaters, waterlo
pen. ..). 
Tewerkstelling. 
Gemeenten en subgewesten. 
Interkommunales. 
Ruilverkaveling. 
Afvalverwerking 
Tracé of vestiging openbare werken. 



vu Bonheiden-
Rijmenam kiest nieuwe voorzitter 

De uitgebreide VU-bestuursoloeq met in het midden van links naar rechts de voorzitter Frans Plaskie, de 
sekretans Piet De Pauw en volksvertegenwoordiger Joos Somers Rechts bemerken we ook het OCMW-

raadslid Godelieve Pelgnms-De Wever en de gemeenteraadsleden Willy Bogaerts en Emiel Tuymans 

Ingevolge de statutaire verkiezin
gen kreeg de Volksunie in de fusiege
meente Bonheiden-Rijmenam een 
nieuwe voorzitter en een verruimd 
bestuur De nieuwe voorzitter, dhr 
Frans Raskie is echter geen «nieuw 
gezicht-, daar hij in de voorbije jaren 
reeds een aktieve rol speelde in de 
dagelijkse werking van de plaatselijke 
VU-afdeling en ook reeds zijn waarde 
bewees op arrondissementeel vlak 
De andere leden van het dagelijks 
bestuur werden in hun funktie herko
zen Het betreft Miei Pelgnms als pen
ningmeester, Mark Ribbens als organi-
zatieverantwoordelijke en Piet De 
Pauw als sekretans Twee nieuwe 
bestuursleden vervolledigen de 
ploeg Mane-Therese De Jongh, die 
verantwoordelijk is voor het sociaal 
dienstisetoon en Tony Huysmans als 
verantwoordelijke voor de propagan
da Samen met de twee VU-gemeen-
teraadsleden. Miei Tuymans en Willy 
Bogaerts. en het ÓCMW-raadslid, 
mevr Godelieve Pelgnms, De Wever, 
zullen ze de volgende dne jaar verant
woordelijk zijn voor de VU-werking te 
Bonheiden-Rijmenam 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/8671.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 0 9 1 / 2 2 45 62 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Boechout 
Het dienstbetoon van de Volksunie 
Boechout Vremde zal voortaan ge
schieden door oud-senator Gerard 
Bergers namens de minister van Bui
tenlandse handel Hektor de Bruyne 
De heer Bergers zetelt elke eerste 
woensdag in cafe «de Perel» op de 
hoek van de Provinciesteenweg en 
de Lange Kroonstraat in Boechout 
HIJ luistert er naar uw problemen van
af 20 u Onze eigen mandatarissen zul
len elke derde week een zitdag hou
den maar het spreekt voor zich dat u 
met al uw wensen en verzuchtingen 
bij onze schepenen of gemeente
raadsleden terecht kunt Een telefoon
tje- naar hun prive-adres kan al vol
staan 

V U - b a l Antwerpen 

U kan kaarten voor het 10e galabal 
verkrijgen op het sekretariaat Wet
straat 12 of u kan het bedrag 300 fr 
per kaart storten op KB 404-
3036801-74 van VU-Antw Stad 

Positief opposi t lewerk mogel i jk 
maken 

Tijdens een perskonferentie, waarop 
men in aanwezigheid van volksver
tegenwoordiger Joos Somers de nieu
we VU-bestuursploeg voorstelde, liet 
de nieuwe voorzitter opmerken dat 
het zijn hoofdbekommernis is gedu
rende de komende jaren de CVP-
meerderheid te verplichten rekening 
te houden met de opbouwende VU-
oppositie HIJ stelt daarbij immers vast 
dat de weinig gestruktureerde Ge
meentebelangen praktisch met aan 
bod komen en door de gemeentever
antwoordelijken volledig genegeerd 
worden Volgens Frans Plaskie is er 
helemaal geen reële inspraak van de 
bevolking en wordt de deelgemeente 
Rijmenam bewust verwaarloosd 
Sociaal d ienstbetoon staat 
centraal 

Door de bevolking oprecht jaar in 
jaar uit, positief te benaderen, meent 
voorzitter Frans Raskie een verschui
ving in de machtsverhoudingen te kun
nen realiseren bij de volgende ge
meenteraadsverkiezingen Aktivitei-
ten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstdag 
voor de Derde Leeftijd, Dnekoningen-
dag, pakketbedeling voor de zieken 
en zelfs de uitbouw van een eigen 
voetbalploeg, worden als middel aan
gewend om het direkt kontakt met de 
bevolking te vergroten Een aktieve 
werkgroep, die het dagelijks VU-be-
stuur aanvult staat borg voor een vlot
te praktische uitvoenng 
Speciaal het Sociaal Dienstbetoon, 
dat geschraagd wordt door de dne 

De groene 
steenvreters 
bezorgd 
o p vrijdag 9 december om 20 uur 
spreekt provincieraadslid Rob Gee-
raerts in de parochiezaal van Westerio 
over de verontreiniging van de water
lopen in de Zuiderkempen 
Deze avond wordt ingericht door de 
milieu-aktiegroep «De Groene Steen-
vretertjes » uit Westerio in samenwer
king met de «Aktiegroep Zuivere 
Laak en Nete » 
Iedereen hartelijk welkom i De paro
chiezaal IS gelegen aan de Boeren-
knjglaan te Westerlo-centrum 

VU-Antwerpen (stad) 
Dienstbetoon 
Door volksvertegenwoordiger A De 
Beul telkens op maandag van 16 tot 
19 u op het sekretariaat Wetstr 12, 
Antw tel 368465 
Door Gerard Bergers die het dienst
betoon verzorgt van minister De Bruy
ne, bij Bergers thuis elke woensdag 
en zaterdag St-Jansvliet 19 2000 Ant
werpen tel 33 91 65 

Hernieuwing i idkaarten 1978 
De Iidkaarten worden aan huis be
steld U kan ook op voorhand betalen 
K B 404-3036801-74 van VU-Antw 
Stad (vermeld Hl 120f r o f /en Bijlid 
60 f r 

plaatselijke raadsleden en de dne VU-
parlementsleden van het arr Meche-
len, Wim Jonssen, Ludo Sels en Jpos 
Somers, wil men centraal plaatsen Tij
dens een korte tussenkomst van 
volksvertegenwoordiger Joos So
mers op de perskonferentie werd de 
vernieuwde uitbouw op vlak van de 
sociale dienstverlening geschetst ter
wijl Emiel Van Langendonck, stafme
dewerker van het Vlaams Zieken
fonds «IC DIEN», dat onlangs in het 
arrondissement Mechelen werd opge-
ncht een toelichting gaf over de kon-
krete werking en uitbouw van deze 
mutualiteit 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

Merl<sems nieuws 
Over l i jden 
In de gezegende ouderdom van 87 
jaar overleed op 23 november II mw 
Augusta Verstnnge, echtgenote Ste
vens, moeder van OCMW-raadsl id 
Omer Stevens Afdel ingsbestuur en 
kollega's-mandatarlssen van Volks-
unie-Merksem, betuigen aan de h 
Antoon Stevens, haar echtgenoot, 
aan Omer, José en Mare Stevens, 
evenals aan de famil ies Verstnnge 
en Stevens, hun diep medevoelen bij 
dit smartel i jk verl ies 

V I K r i n g Groeninghe 
Voor de maand december heeft de 
VI Knng weer heel wat aktiviteiten op 
het programma dat er uit ziet als 
volgt maandag 12 december om 
20 u dia-avond door Rene Herman 
over «Antwerpen aan U heb ik mijn 
hart verloren » Deze avond gaat door 
in Tester 2060 aan de St-Bartholo-
meusstraat en wordt ingencht in 
samenwerking met verscheidene ver
enigingen aangesloten bij de Merk-
semse Kultuurraad Op zaterdag 17 
december volgt dan een bezoek aan 
de tentoonstelling «Schilde van «Die 
Brucke » in het Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen en op zater
dag 24 december wordt de tentoon
stelling « Schilders-dichters uit Berlijn -
bezocht in het museum van het 
Vlaams Kultuurleven en ten slotte op 
zondag 25 december een bezoek aan 
het ICC aan de Meir waar het werk 
van de klassieker van het stripver
haal Wilhelm Busch kan bewonderd 
worden Voor alle verder inlichtingen 
kunt u terecht bij Rik Geelen, Alb 
Meulemansstraat 22 te Merksem 
waar u zich ook als lid van de VI 
Knng Groeninghe kunt opgeven Dit 
kan eveneens door storting of over-
schnjving van 100fr voor een jaar
abonnement op het tweemaandelijks 
tijdschrift van de VI Knng of van 
200 fr als steunend lid op de P R nr 
000-0916923-79 op naam van VI 
Knng Groeninghe te Merksem 
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K^LCHDIR 
DECEMBER 

9 WESTERLO Informatieavond over de verontreiniging van de 
rivieren in de Zuiderkempen Spreker provincieraadslid Rob 
Geeraerts Om 20 u in de parochiezaal 

HERENTHOUT Mosselfeest om 20 uur in zaal De Kat 

10 BORGERHOUT VUJO-wijnavond in zaal «Hand in Hand-, 
Onderwijsstraat 44 te Antwerpen om 20 u 30 

15 ZANDHOVEN VU-kaartprijskamp Boomke-Wies, om 19 u 30 
in het parochiecentrum te Viersel 

16 BERCHEM Staatssekretaris Vik Anciaux spreekt over het 
Egmontpakt zijn ervaringen en vooruitzichten als staatssekre-
tans Om 20 u 30 in KOV Grote Steenweg 66 

23 BORGERHOUT Kerstfeest om 20 u 30 in de Nieuwe Carnot 
Deelname 150 f r 

Mol kiest nieuw 
afdelingsbestuur 
Op 24 november werd het nieuwe 
afdelingsbestuur samengesteld voor
zitter Jan Bollen, Brandstraat 118, 
Mol, i e l 3 1 4 0 8 5 , ondervoorzitter 
Mark Loos, H Consciencestraat 29, 
Mol, tel 312791 sekretariaat Brief
wisseling Marcel Stijns, Laar 32, Mol, 
tel 31 48 20 , verslaggever Leo Be
llen, St-Paulusstraat 53, Mol, tel 
312603 leden administratie Karel 
Vaes, Oude Bleken, 35 Mol, tel 
31 3666 penningmeester Fernanda 
Sannen-Philipsen, O-L-Vr-straat 89 
M o l , Propaganda en organizatie Mar
cel Stijns en Suzanne Geyzen-Mey-
nen. Beekstraat 22, Mol, tel 31 2 3 2 0 , 

leden Jeanne Deknock-Hennen, Rol-
lekens, 103, Mol, tel 31 2046 Freddy 
Luyten, Keikenstraat 31, Mol, tel 
31 52 50 Jo Valgaeren, Turnhoutse-
baan 112, Mol, tel 31 3455 , Rene Van 
Hoof, St-Theresiastraat 24, Mol, tel 
317231 , mandatarissen Carlo Van 
Eisen, Furnhoutse baan 137, Mol, fel 
3 1 2 8 9 5 , Rik Curinckx, Feynend 11, 
M o l , OCMW-leden Jan Bollen en 
Roza Goelen-Matheve, Rauwdreef 
74, Mol, tel 314402 

Z A N D H O V E N 

Sociaal en jundisch dienstbetoon iede
re donderdag vanaf 19 tot 21 uur, ten 
huize van onze voorzitter Leo Theys. 
Moerstraat 28, 2242 Pulderbos 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio (Voortka 
pel) tel 014/213696 
Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/2681402 

Dames en heren tn uw/ belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8 1760Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/3337 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Sctiilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBAJ BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 
Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014/31 1376 

.UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/31.2376 

Fabrikatie kleine lederwaren 
brieventassen geldbeugels sleutel 

houders 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/334857 
Uw tweede thuis' 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15 MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open van 
19 u Zondag gesloten 

TAPPERIJ 
KUMMELSHOF 

Oaze in de drukke verkeerswoes-
tijn Stationsstraat 27 te ASSE 
Tel 02/452 7005 

IDEL-Tel 011/534349 
Gelegenheidsgrafiek huwelijk ge 
boorte Zelfklevende plakband en eti 
ketten Houten drukletters Reklame-
kalenders 

DRUKKERU PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

WIJ 17 
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BRABANT 

VU-Lennik koos nieuw en gaat er tegen aan 
op 11 november II had ook bij ons de 
herverkiezing van een nieuw afde
lingsbestuur plaats Hier volgt het 
resultaat 
— Voorzitter Jo Aemouts 
— Ondervoorzitter Jules Cornells 
— Penningmeesteres Mw E Van 
de Weyer 
— Sekretaressen Suzanne Van den 
Bossche en Hilde Claes 
— Propaganda Georges Herre-
mans 
— Organizatie Piet Van den El-
schen 
— Diensttsetoon en kuituur Arnold 
De Baere 
— Dienstt)etoon-OCMW Marcel 
Herremans 
— VUJO-verantwoordelijke Alain 
Fleurus 
— Bestuursleden Osw/ald Boge-
mans, Bert Brenael, Carlos Van Coil-

Koop bij een Vlaamse zaak. 
Groothandel - import - ex
port 

WUNGAARD 
RAYMONDI 

WUNEN - LIKEUREN 
RODESTRAAT 5, 
SINT-KATHERINA-LOM-
BEEK (bij TERNAT) 

Tel. 02/582.18.56 

Grote promotieverkoop 
van eerste klasse wijnen. 
Gratis degustatie. 100.000 
flessen aan prijzen buiten 
konkurrentie. 

lie, Emiel Van de Weyer, Alfons Van 
den Bossche 
— Gemeenteraadsleden Jozef üs-
sens en Etienne Van Vaerenbergh 
— üd OCMW Marcel Henremans 
Raatsvervangers Mia DieudOnne en 
Arnold De Baere 
— Arrondissementele afgevaardig
den Georges Herremans, Emiel Van 
de Weyer en Alfons Van den Bos
sche Plaatsvervangers Hilde Claes, 
en Jo Aernouts 
Een mooie ploeg die de komende vier 
jaar zeker goed werk zal verrichten te 
Lennik 
Maar met alleen werd er overgegaan 

andere ziekenfondsen en dit tegen 
lagere bijdragen i Kan het nog beter ' 
Zitdagen iedere dinsdag op ons So
ciaal Dienstbetoon van 19 tot 2030 
uur, in ons lokaal «In de verzekenng 
tegen de grote dorst-, te Eizenngen 
Maar weldra Czo mogelijk vanaf 
1-1-78) ook een tweede zitdag in ons 
eigen sociaal centrum te Lennik Te 
gepastertijd nadere inlichtingen hier
omtrent 

GEPLANDE AKTIVITEITEN 
• 9 december - Voorlichtingsavond 
Sociale woningbouw te Lennik met 
financienngsmogelijkheden. Werf van 
de Nationale Landmaatschappij So
ciale leningen bij NLM - BGJG -
ASLK 
• 24, 25 en 26 december - Jaarlijkse 
bakschieting en teerlingenworp in ons 
lokaal te Eizenngen, met Kersttombo
la 
• 7 januan Traditionele kosteloze 
wafelenbak voor alle leden van al 
onze verenigingen, georganizeerd 

Kerstfeest bij 
V\A/G-aggiomeratie-
Brussel 
In een gemoedelijke sfeer en in het bij
zijn van 95 gegadigden hebben we de 
vier tachtigjangen 1977 van ons ver
bond gevierd, met toespraken, btoe-
men en geschenken Speciaal dient 
hierbij de lieve attentie te worden ver
meld van staatssekretans dr Vic An-
ciaux, die een afvaardiging van zijn 
kabinet ter plaatse zond met mooie 
rozen De toespraak van de voorzitter 
en het dankwoord van de h Miei de 
Ridder ontroerden de aanwezigen 
De vienng verliep in de beste stem
ming 
Op 8 december hebben wij ander
maal een gezellige koffietafel met als 
eregast, Willem de Meyer, die ons een 
dnetal liedjes van onze Vlaamse kom-
ponist Armand Preud'homme, komt 
aanleren Iedereen op post 
Op 22 december hebben we ons jaar
lijks Kerstfeest ditmaal in 
Kapellen-op-den-Bos, dus met uitstap 
In een mooie aangepaste innchting 
wordt het Kerstmaal, om 14 uur aan
geboden 

TAALCURSUSSEN 
TE HUUR 

Frans Engels Duits enz 
ASSIMIL platen en cassetten 

OIDAC Begeertenlaan 24 
1140 Brussel Tel 02/7356891 

Vraag gratis proefles 
Adv 36 

tot de verkiezing van een nieuw 
bestuur Ook twee nieuwe spruiten 
kwamen namelijk onze VU-familie ver-
njken 
Vooreerst de opnchting van een ei
gen Vlaams ziekenfonds • Leda » on
middellijk gevolgd door de Federatie 
van Vlaamse Vrouwen (FW-Lennik) 
We dnngen dan ook bij onze leden 
aan om onze rangen te vervoegen 
We bieden onze verzekerden tainjke 
extra-legale voordelen die met be
staan of slechts gedeeltelijk bij de 

Vlaamse poëzie 
te Edingen 
Vrijdag 9 december gaat in het 
museum van het Kapucijnen-
klooster Kapucijnenstraat 5 te 
Edingen om 20 u een Vlaamse 
poezieavond door Leden van 
de literaire Kofschipkring zullen 
er voorlezen uit eigen werk en 
hun aktiviteitenprogramma voor 
1978 voorstellen Tevens zullen 
de groepsbundels - Stemmen 
uit het dorp», «Brusselse poë
zie- «Jonge reuzen 2» en «De 
vrouw en haar poëzie» worden 
voorgesteld Deze avond wordt 
georganizeerd door de heem
kring « Het oude Land van Edin
gen en omliggende» 
Een steunbezoek aan deze 
Vlaamse kulturele manifestatie 
in het tweetalige Edingen is dan 
ook aanbevolen 

RESTAURANT CHECKPOST 
I jzerenkruiss traat 84,1000 Brussel 

Tel. .02/218.29.88 
is open voor KERSTREVEILLON en NIEUW-
JAARSREVEILLON met 

Gastronomisch en origineel menu 
Reservatie is vereist. 
Op voorhand onze beste wensen. Adv 32 

door onze FVV-afdeling Iedereen har
telijk welkom 

• begin februan - Bezoek aan de 
BRT, samen met andere kulturele ver
enigingen van Lennik Ingericht door 
de Vlaamse knng Lennik 

• 4, 5, 6 maart - Groot Mosselfestijn 
- in onze lokalen te Eizenngen 

• Half maart - Vooriichtingsvergade-
nng «Ongevallen thuis met spelende 
kinderen », naar alle waarschijnlijkheid 
met dr Couvent van Lennik samen 
met andere kulturele verenigingen 
Houd deze data vrij en moedig ons 
aan door uw aanwezigheid We reke
nen op U Het nieuw bestuur (mh) 

LEUVEN D A N S T 
VU-BAL - T7 DECEMBER 

Arr Leuven 

in Thier-Brau om 21 uur 
Orkest THE BLUE STARS 

Inkom 75 fr 

Wij in nieuw Diest 
Dezer dagen komt het Diestse streek-
blad van de Volksunie van de pers 
Vanaf nu verschijnt -WIJ IN NIEUW 
DIEST» op 7200 eksemplaren In het 
nummer dat op komst is wordt veel 
aandacht besteed aan de sekretans-
kwesbe, waarover heel wat Dieste-
naars vertxjigen zijn Maurtts Coppie-
ters zal in een artikel over een hele 
bladzijde zijn visie weergeven over de 
Volksunie in de regenng Bovendien 
wordt de Diestse lezer nog gekonfron-
teerd met de jeugdwerkloosheid 
enz 
Dit VU-blad in nieuw Diest kost stuk-

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

£ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

ken van mensen ledere keer opnieuw 
slaat de penningmeester aan het tel
len en begint hij te sakkeren Maar 
steeds opnieuw ook liggen de centen 
bijtijds bij de drukker Onze penning
meester is een schat van een mens 
en beheert de kas op een deskundige 
wijze HIJ kan echter met toveren 
Daarom doet hij nog maar eens een 
beroep op de vrienden sympatizanten 
om een financiële bijdrage te leveren 
Op een ogenblik dat sommigen met 
nalaten pogingen te ondernemen om 
via de weg van leugens en halve 
waarheden ja zelfs van persoonlijke 
verdachtmakingen, de VU te kraken, 
IS het de plicht van een redaktie als 
deze van ons streekblad daartegen, 
over de feitelijke waarheid te plaat
sen Daarvoor als Vlaams-Nationalist 
of als gewoon Vlaamsvoelende Dies-
tenaar een bijdrage kunnen leveren is 
zeker de moeite waard Dat hebben 
velen in het verleden ook zo aange
voeld WIJ zijn er vandaag eveneens 
van overtuigd dat de Diestenaar ons 
niet in de steek zal laten Namens heel 
het VU-bestuur en namens alle afde-
lipgen in de fusiegemeente op voor
hand onze oprechte dank 

Dienstbetoon Dirk 
Van De Weyer 
Ons gemeenteraadslid en plaatsver
vangend Volksvertegenwoordiger 
Dirk Van De Weyer houdt zich ter 
beschikking van de bevolking elke 
eerste en derde maandag van de 
maand van 18 u 30 tot 20 u 30 Even
tueel ook op afspraak via het telefoon
nummer 013/331408 Langenberg 
30 Molenstede 

KflL€nD€R 
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7 ST.-AGATHA-BERCHEM Voordracht over «Vrouw en Ar 
beid » door H De Bleecker om 20 u in het Kultureel Centrum 
Organizatie van de Federatie der Vlaamse Vrouwen 

10 DIEST VU-eerste lustmmbal in de Hallezaal Eerste dans om 
21 u Orkest Bert Minten 

10 DIEdT: VU-bal in Hallezaal om 21 u Orkest Minten Inkom 
50 f r 

TERNAT St-Niklaas T-dansant in zaal Uilenspiegel om 19u 
met Discobar Norbert Organizatie van VUJO 
BUIZINGEN VU-Pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Bosco-
kelder. Steenweg naar Alsemberg Ook op 11 december vanaf 
11 u 30 

13 DILBEEK Voordracht over de Europese verkiezingen door 
Kamerlid Willy Kuijpers in het ontmoetingscentrum «West
rand» Kamerijklaan om 20 u Ingericht door het plaatselijk 
Karel Bulsfonds 

17 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM VU-bal om 20 uur in de Cecilia-
zaal Oppemstraat te Wolvertem Orkest The Hitcrackers met 
Ronny Oriandy 

17 WOLVERTEM /U-bal in zaal St-Cecilia 

Vlaamse Kring „Pajottenland" 
wordt feestelijk geopend 
Feestprogramma: 
De besturen van VU-Liedekerke en 
de Vlaamse Kring - Pajottenland » 
nodigen leden, sympatizanten, vrien
den en mandatarissen uit Halle-Vil-
voorde en Aalst uit de opening van 
het Vlaams Sociaal Centrum bij te 
wonen 

Buurtafdehngen worden vriendelijk 
verzocht een delegatie met afde-
lingsvlag af te vaardigen Een grote 
aanwezigheid op deze plechtigheid 
draagt ongetwijfeld bi| tot de Vlaam
se en sociale aanwezigheid m onze 
gemeente Dank bij voorbaat 

Vrijdag 16 december 20 u 30 ope
ning met receptie van de schildenj-
en- en keramiektentoonstelling met 
werk van Hilde Nys en Walter De 
Rycke 
Zaterdag 17 december 15 u sluiting 
van het oud-Vlaams sociaal centrum 
in de Opperstraat 168 Optocht van 
leden en sympatizanten naar het 
nieuwe sociaal centrum «Pajotten
land» Optreden en rondgang door 

Schepenkoliege op 
de korrel . 
Dat we met alleen staan met onze kri
tiek op de PVV-BSP-koalitie in nieuw 
Diest bewijst wel het feit dat een 
bepaald joernalist in een weekblad 
regelmatig het schepenkoliege op de 
korrel neemt Die joernalist kan nu 
met bepaald «verdacht» worden van 
VU-simpatieen Een reden te meer om 
hem ernstig te nemen ook al schrijft 
hij zijn kommentaar op een ludieke wij
ze onder de titel « Neus » 
In zijn jongste artikel stelt hij aan het 
schepenkoliege voor een voltijdse am-
bassadnce in dienst te nemen Deze 
zou dan het schepenkoliege kunnen 
vertegenwoordigen Want zo schrijft 
de man, die schepenen blinken zowat 
overal uit door hun afwezigheid behal
ve op massabijeenkomsten De be
trokken joernalist schrijft er met bij 
dat er op deze massale bijeenkom 
sten stemmen te rapen zijn Op verga-
denngen met een beperkt publiek die 
meestal veel doeltreffender zijn na
tuurlijk met 

In hetzelfde artikel noteert de « Neus » 
dat de brankardiers, die zich onlangs 
verenigden in een VZW « Brancard » 
een dansfeest wilden houden Dit 
werd hen echter geweigerd Nu wis
ten WIJ met dat men iemand kan ver
bieden te dansen buiten de dienstu
ren Maar aangezien wij de bedoelde 
joernalist nog nooit op leugens heb
ben betreft, voelen ze ons ook nu ver
plicht hem te geloven 
Tenslotte maakt dezelfde schnjvelaar 
nog melding van het feit dat het tus
sen de direktie en dokters van het St -
Jozefsziekenhuis tot een « verhouding 
op pooltoestand» is gekomen Hij 
doet een beroep op hun gezond ver 
stand WIJ doen dat met hem, want 
zoals hij het schnjft «er is al ellende 
genoeg » 

Willy Somers 

de gemeente vgn de fanfare « Nieuw 
Leven » uit Aatgem 
In het Vlaams centrum Pajottenland 
16 u Welkomstwoord door de voor
zitter van de Vlaamse Knng «Pajot
tenland» Roger Couck 
— Historisch overzicht van de VU 
eh haar werking in Liedekerke door 
schepen-provincieraadslid Staf Kie-
sekoms 
— Officiële opening van het centrum 
door staatssekretans Vic Anciaux 
— Receptie en bezichtiging van de 
lokalen 
18 u Ontvangst van staatssekreta
ns Anciaux door het kollege van bur
gemeester en schepenen op het 
gemeentehuis 

Nieuw bestuur bij 
VU-Lubbeek 
Op 22 november werd een ledenver-
gadenng gehouden van de plaatselij
ke afdeling in aanwezigheid van Jef 
De Meyer, arrondissementsafgevaar
digde 

Het nieuw bestuur werd verkozen en 
ziet eruit als volgt voorzitter Alice 
Vloeberghs-De Roo sekretaris Lieve 
Janssen-Van De Voorde, [penning
meester Edgar Coosemans propa
ganda Theo Peeters en Jos Wouters, 
organizatie Bert Beelen 

Jef De Meyer wenste de nieuwe 
bestuursleden veel geluk en ijver en 
schetste de verschillende taken 
Jaklien Mortelmans-Remon plaatselij
ke voorzitter van het OCMW zorgde 
voor een boeiende uiteenzetting en 
overliep de toestand van vroeger tot 
nu, van KOO naar OCMW 

Ten slotte werd een receptie aangebo
den aan de leden, die er dankbaar 
gebruik van maakten, en die stimuleer
de tot goede voornemens en politieke 
werklust 

VOS gewest 
Diest samen 
Zoals ieder jaar op 11 november kwa
men de VÓS-leden van het gewest 
Diest weer samen tijdens een stemmi
ge eucharistievienng in het St-Martha-
kerkje van Molenstede dat voor deze 
gelegenheid weer bijna was volgelo
pen Na de misviering was het verza
melen geblazen in het gekende Ber
kenhof waar eens te meer heerlijke 
gerechten op de spijskaart stonden 
en waar zoals steeds de jaarvergade
ring werd gehouden 

Het hoeft met gezegd, dat de gesprek
ken hier gingen over de gemeen
schapsvraagstukken Opvallend was 
eens te meer dat ook bij de plaatselij
ke VOSSEN de houding t c v het 
Egmontpakt helemaal anders ligt dan 
deze van sommige leidende figuren 
op nationaal vlak Op deze bijeen
komst werd de aanwezigheid opge
merkt van VU-gemeenteraadslid Dirk 
Van de Weyer 
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LIMBURG 
„Barmeiden worden duur 
in Zutendaal!" 
Dit blokletterden verschillende kran
ten boven hun verslag over de jong
ste gemeenteraad 
Jammer genoeg blijft het hier niet bfj 
Alle gemeenetebelastingen worden 
drastisch verhoogd personeelsbelas
ting van 200 fr naar 300 fr per per
soon, dnjfkracht van 200 fr naar 350 
fr per kW, huisvuil van 200 fr naar 
400 fr, nolenng 500 fr per jaar, nacht-
vergunning van 7000 fr naar 15000 
fr per jaar Al deze verhogingen wer
den sterk bekntzeerd door Simon 
Janssen als woordvoerder van de 
ZVP Volksvertegenwoordiger W De-
saeyere ondersteunde dit met de 
opmerking dat hij een verhoging van 
15 % nog zou kunnen goedkeuren, 
maar zeker geen 100 % Ten stotte 
bezwoer W Desaeyere de CVP-meer-
derheid om in de huidige knsispenode 
toch zeker de verhogingen op perso
neel en dnjfkracht te laten vallen om 
de werkgelegenheid in Zutendaal niet 
te schaden Niets mocht baten alle 
belastingen werden gestemd door de 
CVP-meerdertieid die nog eens liet 
blijken dat mensen alleen maar be-
langnjk zijn in verkiezingspenoden In
derdaad de belastingen worden ver

hoogd maar de begroting 1978 is nog 
met eens ingediend i 

ZVP-Bal 
Het bal van de Zutendaalse Volks Par
tij in zaal Apolk} werd een groot suk-
sea Onder de tainjke aanwezigen 
waren o a volksvertegenwoordiger 
W Desaeyere, alle ZVP-gemeente-
raadsleden van Zutendaal, Nationaal 
VUJO-voorzitter J Sauwens, Dr 
Dops, gemeenteraadslid Bilzen, afge
vaardigden van de VU-afdelingen 
Munsterbilzen, Eigenbilzen en Bilzen 
WIJ mogen zeker Dirk Vandeweyer 
genneenteraadslid van Diest niet ver
geten die wel door een speciale 
vnendschapsband met VU-Zutendaal 
verbonden is 
Het groot aantal aanwezigen en de 
ambiance was een reden tot fierheid 
van het ZVP-bestuur en een bewijs 
voor de groeierKle steun van de 
Zutendaalse bevolking aan deze plu
ralistische gemeentepartij 
De aanwezigheid van vele VU-leden 
van Zutendaal en omgeving beteken
de voor het VU-bestuur een goedkeu-
nng voor hun polibek zich op gemeen
telijk vlak achter de ZVP op te stellen 

Maaskant wijst 
verbrandingsoven 
nog steeds af ! 
Volksunie Maaskant afdeling Dilsen 
deelt mee dat zij zeer ongerust is 
over de vernieuwde plannen i v m een 
verbrandingsoven te Dilsen-Rotem 
(oude zinkfabnek) die terug in uitvoe-
nng zijn 

VU-Dilsen hennnert eraan dat in 1968 
door de hele bevolking van het Maas
land tegen deze milieu-onvnendelijke 
inplanting geageerd werd Toen werd 
de belofte gedaan dat deze verbran
dingsoven rKKjit zou ingeplant wor
den 

VU-Maaskant eist daarom dat de laat
ste ontwikkelingen in^ verband met dit 
complex aan de bevolking worden 
voorgelegd en dat de beloften van 
toen met ongedaan zullen worden 
gemaakt 

VU-Maaskant belooft de bevolking 
toezicht te houden op de ontwikkeling 
van het complex en verbindt er zich 
toe de tegenstand van de bevolking 
die toen tot uiting kwam ook nu nog 
te verwoorden 

ZIJ roept ook de gemeenteraad op om 
zich duidelijk uit te spreken over dit 
probleem Omdat het welzijn van de 
hele streek van deze beslissing zal 
afhangen 

OOST-VLAANDEREN 
Kamerlid Jan Caudron 
vinnig debatter 
In het raam van de socialistische kul-
tuurweek te Velzeke werd verleden 
vnjdag een debat georganizeerd over 
het Egmontpakt De senatoren Ver-
minnen (BSP) en Herman-Michielsen 
(PVV) en de kamerleden Willems 
(CVP) en Caudron (VU) namen er 
aan deel 
Als eerste spreker gaf ons kamerlid 

Nieuw VU-bestuur 
te Zandbergen 
• Zandbergen - Idegem - Gnmminge -
Smeerebbe - Vloerzegem kreeg 
nieuw bestuur Op 25 november werd 
in lokaal « Het Hoekske » te Zandber
gen, in bijzijn van arrondissementeel 
bestuurslid Staf Scheerlinck een 
nieuw afdelingsbestuur aangesteld 
De samenstelling ziet er uit als volgt 
erevoorzitter Achiel Ronsijn, voorzit
ter Pierre Vanderpoorten, sekretans 
Staf Van der Biest penningmeester 
Mare Daneels, ondervoorzitter Rudy 
Luystermans, propaganda Andre De 
Borre, orgamzatie Michel De Glas, 
dienstbetoon en Vujo Freddy Pools, 
leden Chariy Steenhout Guido Vonck 
en Enk Steenhoudt Afgevaardigde ar-
rondissementsraad Staf Van der 
Biest 

Jan Ciaudron een heldere uiteenzet-
tng over de nieuwe staatsstruktuur 
en belichtte op een objektieve manier 
zowel de voor- als de nadelen Na een 
knbsche fcienadenng bestempelde hij 
dit pakt als de laatste trein die wij niet 
mogen missen om de oude droom 
van zelfbestuur te realizeren Cau
dron tieeindigde zijn inleiding met een 
geloofsbelijdenis in de dynamiek van 
de Vlaamse volkskracht 
Nadien ontstond een vinnig steekspel 
tussen onze woordvoerder en me
vrouw Herman-Michielsen, ondervoor
zitter van de PVV Caudron hennner-
de aan het bezwarende verleden van 
de PVV, die hij als hoofdverantwoor
delijke bestemfjelde van de verzwak
te Vlaamse onderhandelingspositie 
BIJ de grondwetsherziening van 71 
verkwanselden de Vlaamse traditione
le partijen onze numeneke, demokrati-
sche meerderheid en hierbij werden 
ZIJ geholpen door de Vlaamse PVV, 
die vanuit de oppositie voor het vereis
te aantal stemmen zorgde 
Als antwoord op een vraag uit de zaal 
verklaarde mevrouw Michielsen dat 
de PVV nooit tot een regenng zal toe
treden zolang het inschnjvingsrecht 
gehandhaafd blijft i Caudron betwijfel
de deze bewenng maar treurde er 
met ^m 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi] - ruiteriiitrustingen - ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz go carts - traktoren pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Breugelfeest 
Vlierzele-Sint-
Lievens-Houtem 
In de kantine van de voetbalklub SK 
Vlierzele werd de bestuursverkiezing 
gekoppeld aan een landelijk en sma
kelijk Breugelfeest zoals in de goeie 
ouwe tjd Na de njke maaltijd werd er 
het woord gevoerd door uittredend 
voorzitter Herman Hermie en door 
provincieraadslid Juul Hendenckx Na
dien werd het nieuwe bestuur verko
zen, dat er als volgt uitziet voorzitter, 
Herman Hermie, ondervoorzitter, Cy 
nel De Wint, sekretans, Michel Sturte-
wagen penningmeester. Herman 
Van Nedervelde, orgamzatie, Luc Bra-
cke en Michel Faes, Vujo, Romain 
Ckippens, propaganda, Roland 
Roels, public relations, André Aelter-
man en de laatste maar met de minste 
verantwoordelijke voor de vrouwen-
knng, Rita De Middeleir 
Tot slot nam kamerlid Jan (Daudron 
het̂  woord en dankte het uittredend 
bestuur voor het werk van het afgelo
pen jaar en wenste het vernieuwde 
bestuur veel dynamisme en werfijver 
Hl] schetste de taak van het bestuur 
en kondigde zijn zitdag aan voor 
sociaal dienstbetoon De voorzitter be
loofde met zijn medewerkers binnen
kort 50 nieuwe leden en vele «WU»-
abonnementen te zullen werven 

Sinterklaasfeest te 
Denderleeuw 
In de zaal Riva te Iddergem had verle
den zaterdag het jaarlijks Sinterklaas
feest plaats en dit in aanwezigheid 
van het bestuur, de gemeenteraads-
en OCMW-leden, arr bestuurslid Ri
chard De Grom en kamerlid Jan (Cau
dron en zijn echtgenote De Sint over
laadde onze vele kinderen met speel
goed en zoetigheden Het werd een 
echt gezellig familiefeest in het sympa-
beke Iddergem 

Vlc Anciaux te Temse 
Op 6 december as komt staatssekre-
tans Vic Anciaux te Temse praten 
over het Egmontpakt 
Deze informatieavond gaat door op 
uitnodiging van de kulturele afdeling 
«Amedee Verbruggenknng» De 
avond begint om 20 u en gaat door in 
zaal Brouwershof, Edg Tinelplaats te 
Temse, inkom gratis 
Voor animatie zorgt het duo Werner 
en Yvette 

MLCriDCR 
DECEMBER 

9 PEER : Volksvergadenng in zalen van Hotel Estancia Sprekers 
provincieraadslid Wilfned Wijsmans en kamerlid Jaak Gabnels 

13 DIEPENBEEK: VU-bestuursverkiezingen om 20 u in de -Or
chidee», Marktplein 

16 ST-TRUIDEN- Paneelgesprek met Hugo Schiltz, Willy De 
Clercq, Karel Van Miert en Georges Monard over de verkiezin
gen van het Europees Parlement Om 20 u in het kultureel cen
trum Org Sociaal Progressief Europ)ees Studiecentrum 

Nieuw 
afdelingsbestuur bij 
VU-Hasselt 
Op donderdag 24 nov jl werd het 
afdelingsbestuur voor Klein-Hasselt 
herkozen De samenstelling is pu 
Voorzitter Jos Put prof LUC' onder
voorzitter Flor Haesevoets (uittre
dend voorzitter), sekretans Jan Mis-
soul, penningmeester Jos Neven , le
den Rik De Brauwer, Vic Beirens, 
Hubert Kuypers, Jos Schruers, Jean-
Pierre Dewulf, Ivo Boesmans en Leliè-
vre, mandatanssen Edgard Ballet 
provincieraadslid, Jean-Paul Claes en 
Edgard Foner, gemeenteraadsleden, 
Louis Raymaekers, OCMW-lid 
Dit kembestuur afdeling Klein-Hasselt 
zal later verruimd worden met een 
tweetal vertegenwoordigers uit de be
sturen van de deelgemeenten Ku-
nngen, Kermt Stevoort St-Lam-
brechts-Herk en Wimmertingen De 
verdere takenverdeling binnen dit be
stuur en de aanduiding van de arron-

dissementele afgevaardigden zal ge
beuren op de eerstvolgende bestuurs-
vergadenng op woensdag 7 dec ek. 
in hotel Warson, Bampslaan 

Ook Genk koos een 
nieuw bestuur 
Op 4 november kon men zich in zaal 
Majestic over een grote belangstel
ling verheugen voor de verkiezing van 
het nieuwe bestuur 
Uit de bus kwam het volgende resul
taat voorzitter Jan Gysen , sekretans 
Hilde Naveau-De Wree, penning
meester Mark Hendnckx, propagan
da Miei Roux en Juul Gijsbrechts, 
orgamzatie Bieke Roux-Jacobs, VuJo 
Ivo Ckjninx, ledenwerving Jan Wuy-
tens, gepensioneerden Mathieu Sche
pers , Sociaal Dienstbetoon Urbaan 
Grognard, koordinabe Leo Wevers, 
raadsleden Clairette Govaerts-Ziar-
czyk, Jons Van Cutsem, Paul Vanor-
melingen, afgevaardigden in de arron-
dissementsraad Rob Gieusens, Mark 
Hendnckx en Leo Wevera 

A.LI''A.LJ keuken- en badkamerinlichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S ^wanenstraat 1, 
Tel. 0117222322. Hasselt (centrum) 

ML€nD€R 
DECEMBER 

9 DENDERLEEUW: bestuursverkiezingen van VUJO-Groot-Den-
derleeuw op vnjdag 9 december om 20 u., lokaal , Vlaamse 
Knng, Dorp 11 a te Denderleeuw 

HILLEGEM . Statutaire VU-vergadenng om 20 uur in zaal Kon-
takt Provinciebaan Mosselfeest met als gastsprekers kamer
lid Jan Caudron en Germain De Rouck 

ST-NIKLAAS: VU-bestuursverkiezingen van 18u30 tot 
22 u 15 in Hotel De Arend. O -L-Vrouwplein Gastspreker Prof 
W Desaeyere over de ekonomische toekomst in Vlaanderen, 
om 20u 
BRUGGE-POORT: VU-Sinterklaasfeest om 18 u 30 in zaal Rei-
naert Reinaertstraat Koeken met chokolademelk Poppenspel 
en overhandigen van speelgoed 

10. OUDENAARDE : VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal 
De Zalm, Hoogstraat o I v Germain De Rouck Om 20 u 30 
leden- en sympabzantenfeest met Vlaamse hutsepot koffie en 
gebak (200 f r j Gastspreker kamerlid Frans Baert 

OUDENAARDE: VU-bestuursverkiezingen om 19 u 30 in zaal 
De Zalm, Hoogstraat Gastspreker volksvertegenwoordiger 
Frans Baert Om 20 u 30 ledenfeest 

10 

11. 

12 

16 

17 

18 

22 

KIELDRECHT-VERREBROEK: Eerste eindejaarsbal in zaal 
Gouden Ruim, Dorpsstraat 19 te Kieldrecht Orkest Wim's 
Band Organizabe Amedee Verbruggenknng 
OUDENAARDE Dienstbetoon van 10 tot 11 uur in Huis van 
Parma door Lieven Bauwens en gemeenteraadslid Frans Van 
den Heede 
WAASMUNSTER : VU-bestuursverkiezingen om 20 uur in café 
Onder de Toren, Kerkstraat 
Ledenavond met toespraak van volksvertegenwoordiger Nelly 
Maes over de huidige polibeke toestand 

WELLE • Bestuursverkiezing in cafe Botjeshof om 20 u 

BRAKEL Vlaamse hutsepot met Brakelse leute om 20 uur in 
de zaal Vogelzang, Nieuwstraat 62 te Michelbeke 

BRAKEL \Dosfel-vormingsavond om 20 u op de Markt Markt
plein 19 Ook op 23 december 
BRAKEL • Breugelavond m m v Andre Vandenhaute Inschnjvin-
gen bij bestuursleden aan 180 fr 200 fr voor met-leden 
ZINGEM: voetbalwedstrijd hjssen Vlaamse Knng Zingem en 
KWB-Ouwegem op het terrein Nederzwalmse Steenweg, Zm-
gem 
MELLE. Koud buffet voor alle leden en sympahzanten uit het 
nieuwe Melle Om 20 u, zaal De Vrede, Merelbekesfraat Melle-
Vogelhoek Pnjs 250 fr per persoon Inschnjvingen voor 3 de
cember bij Covent Martin, Brusselse stwg 445 of bij VU-be-
stuursleden Tel 091/622200 

MOORSLEDE-DADIZELE: VU-T-dansant in zaal The Ranch, 
Roeselaarsestraat te Moorslede 
HEMELVEERDEGEM (OPHASSELT) Smulparbj ten voordele 
van Vlaams Sociaal Centrum in zaal « De Vlasschaerd -, Gent
sesteenweg 75 Hutsepot 120 fr Van 11 u 30 tot 14 u en van 
17 u tot 20 u 

DESTELBERGEN-HEUSDEN VU-bestuursverkiezingen in ca
fe De Toekomst Magerstraat te Heusden 
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Op 2 november overleed te Deinze Albert De Mulder, een In alle 
vlaamsgezlnde verenigingen gewaardeerde figuur. 
Hij meldde zich m oktober 1914 als vri jwil l iger, hij was toen nog 
geen achttien jaar oud, want hij werd geboren op 21 december 
1896. Hij was, na een vlugge opleiding, vier jaar lang aan het front, 
samen met Renaat De Rudder, tot wiens peloton hij behoorde. 
Na de oorlog zette hij de frontbeweging verder en werd te Deinze 
de ziel van het flamingantisme. In 1932 werd hij tot gemeenteraads
l id verkozen voor het VNV, maar stond zijn plaats af aan Luc Mat-
thijs, die op die manier met Van Risseghem een meerderheid kon 
vormen en schepen werd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 1938 
traden drie VNV-mensen in de gemeenteraad te Deinze, Matthi js, 
De Mulder, andermaal verkozen en Hertoghe. Matthi js werd wpei^ 
schepen. 

In memoriam Albert De Mulder 
Alhoewel vastgesteld werd dat Deinze ddor De Mulder goed mee-
bestuurd werd, werd hij na de oorlog vervolgd Burgemeester Van 
Risseghem werd geschorst en nog andere stommiteiten werden uit
gehaald. Albert De Mulder, zwaar getroffen ook in zijn zaak, liet 
zich niet ontmoedigen en werkte, nadat hij vri jgelaten werd, ernstig 
weer aan de opbouw van zijn zaak, de zorg voor zijn gezin, en liet 
zich niet ontmoedigen zich ook verder in te zetten voor al wat 
Vlaams was. 
Bi) het graf hield Herman Maes de li jkrede en wees er o.a. op dat 
Albert De Mulder zich ti jdens de oorlog persoonli jk borg stelde 
om aangehouden stadsgenoten vri j te krijgen, een moed waarop 
De Mulder zich met beriep of beroemde. 
Hi) dankte Albert De Mulder voor zijn vriendschap en zijn raad, 
zijn levenslange inzet en zijn trouw. 
Een schoonmenseli jke figuur verdween te Deinze. 
De VOS verloor haar voorzitter, vele Vlaamse verenigingen verlo
ren in hem een trouw en wijs lid. 

Nieuw bestuur bij 
VU-Denderleeuw 
Op vn)dag 25 november werd tijdens 
een receptie een nieuw bestuur verko
zen binnen de afdeling, in aanwezig
heid van Richard de Grom, penning
meester van het arrondissement 
De verrassend nieuwe ploeg, waarbin
nen de jongere generatie duidelijk de 
bovenhand haalt voorziet voor de 
komende jaren een energieke aan
pak 
De verantwoordelijkheden werden in 
volgorde verdeeld 
- voorzitter Luk van E e s b ^ k , Fontein-
straat 9 (tel 664940 ) , 
- sekretaris Erwin Vermeire, Boom
gaardstraat 15 (tel 6681 54) , 
- penningmeester Nestor de Saede-

leer, Th de Bolsterstraat 21 (tel 
664197 ) . 
- ondervoorzitter Herman Van de Vel
de, Zandplaatsstraat 105a, 
- propaganda Peter Rigo, Guido Ge-
zellestraat 104a (tel 666439) 
- lokaal Johan Cornells, Dwarsstraat 
50 (tel 666702 ) , 
- dienstbetoon schepen Wilfned de 
Metsenaere, Sportstraat 2 (tel 
665827) en gemeenteraadslid Fritz 
Van Damme, Veldstraat 161 (tel 
669440) 

Bovenvermelden werden ook aange
duid om onze afdeling in de Politieke 
Raad van Groot-Denderleeuw te ver
tegenwoordigen, samen met Herman 
de Poorter en Herman Jacques 
Niet alleen voor de volledigheid ver
melden we ook nog de overige be-

WEST-VLAANDEREN 
Juul Haezebaert 
gevierd te Veurne 
76 leden namen deel aan deze maal-
bjd V^ij mochten voorzitter Omer 
Huyghebaert en volksvertegenwoor
diger Miei Van Steenkiste begroeten 
Tijdens de maaltijd werd de heer 
Jules Haezebaert bijzonder in de bloe
men gezet wegens 50 jaar ononder
broken dienst aan Vlaanderen Bert 
Hendryckx schetste op een omstandi
ge wijze de levenskxspbaan van Ju
les Ook volksvertegenwoordiger Van 
Steenkiste dankte Jules voor zijn 
inzet Een ontroerende Jules Haeze
baert dankte dan ook de aanwezigen 
voor dit hulpbetoon, dat voor hem een 
een komplete verrassing was Jules 
werd dan ook tiedacht met een mooi 
geschenk, terwijl zijn echtgenote 
eveneens in de hulde werd betrokken 
met een prachtige btoemtuil 
Na het avondmaal volgde dan een 
dansparbj tot in de late uurtjes 

Marik te 
Blankenberge 
Ons medelid Mank zal zijn werken 
(olieverfschildenjen en fjentekenin-
gen) tentoonstellen in de Stadsgalerij 
van 9 tot 24 decemtier e k Openingsu
ren van 10 tot 12 u , van 14 tot 18 u 

en van 19 tot 21 u De officiële ope
ning zal plaatshebben op vnjdag 9 
december te 20 u 30 Inleiding door 
Lic Boterberge Deze tentoonstelling 
wordt gehouden onder de auspiciën 
van het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen Warm aanbevolen 

Nieuwe VU-afdeling 
te Spermalie 
Onlangs werd overgegaan tot de 
oprichting van een zelfstandige Volks
unie-afdeling Spermalie 
Om dit verheugend feit niet te verge
ten en kennis te maken met het 
bestuur, nodigen wij alle VU-vnenden 
uit op een «Breugheliaans» etentje 
met daarna een gezellig samenzijn 
Dit gaat door op vnjdag 16 december 
om 20 u Zaal « Op de zolder» 
U kunt daaraan deelnemen door voor
af in te schnjven, ten laatste tegen vnj
dag 9 december en mits betaling van 
200 fr voor de volwassenen, 100 fr 
voor kinderen beneden de 14 jaar 

A R D O O I E - K O O L S K A M P 

BIJ Jan Gadeyne-Demey een zoontje 
«Klaas», goede moed, een Tijl en 
Nele wezen de volgende bestelling 
BIJ Godfned Galle-Kindt ook een zoon
tje « N I C O » , zekerlijk welkom bij de 
twee zusjes 
W I J wensen de beide families van har
te geluk 

PIANO'S 

DE MONTE 
Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, a l s : 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz... 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Adegemstr. 9, 2800 Mechelen 

T e l . ( 0 1 5 ) 2 0 5 0 3 4 Adv. 12 

Soldatendienst 
«IC DIEN» o p 3 
plaatsen aktief 
Meer dan duizend toekomstige solda
ten vergaderden op 3 plaatsen in het 
arrondissement Onder de leiding van 
Lieve Craeynest provinciaal sekreta-
resse kwamen volgende sprekers 
aan de beurt dhr Roger Allijn (Kom-
mandant provincie W-VIJ , Jef Piepers 
gemeenteraadslid Kuurne, Luk Van 

Steenkiste «Quaestor van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers» De 
moeilijkheden kwamen aan bod en 
werden besproken met Jan Pottie 
(provinciaal afgevaardigde en reser
ve-majoor) en Luk Van Steenkiste 
Het is opmerkelijk dat weinig mensen 
de militiewetten en werking kennen 
Wij danken alle toekomstge soldaten 
voor hun aanwezigheid Indien er nog 
problemen zijn gaat gerust naar Luk 
Vansteenkiste, die zal U met raad en 
daad bijstaan Dank ook aan alle stille 
medewerkers die hier niet werden ver
noemd 

Wanneer Wijkraden 
te Westende-
Lombardsijde ? 
Tijdens de jongste bestuursvergade-
nng werden diverse beslissingen ge
troffen Met nadruk werd gevraagd 
dat het schepenkollege eindelijk kom
af zou maken met de installatie van 
de wijkraden het is nu al bijna een 
jaar geleden dat dit beloofd werd 
Bovendien zullen enige aktiviteiten op 
touw gezet worden " zo een Sinter
klaasfeest en het jaarlijks avondfeest 
werd vastgesteld op 11 februari a s 
De ledenslag is inmiddels ingezet ont
vang onze kaders prompt en inmid
dels ook dank u wel aan de 20 % van 
onze leden die het lidgeld vooraf via 
de bank betaalden i Deze vorm van 
betaling mag nu stopgezet worden tot 
volgend jaar 

Kortemark-Handza
me naar de 
VU-stembus 
Alle leden hebben inmiddels de brief 
ontvangen waann zij gevraagd wer
den zich kandidaat te stellen voor het 
bestuur Indien alles volgens plan ver
loopt wordt uw bestuur voorgesteld 
op 9 december tijdens een volksver-
gadenng waarop Miei Vansteenkiste 
en Jef Nagels het zullen hebben over 
Egmont zaal Casino, Handzame, Sta
tionsstraat Breng vnenden mede 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft in haar 
verplegmgs- en verzorgingsdiensten betrekkingen 
opengesteld van: 

— 1 diëtiste Al. 
— 1 anestesist. 

De kandidatiiren moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
O.C.M.W, Gasthuisstraat 40, AALST, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk op 23 december 1977 ter 
bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst. (Tel: 053/2123.93 - bin-
nenpost 104). 

Adv. 42 
stuursleden Herman de Kegel, Her
man de Poorter, Herman Jacques, 
Eugeen Mornout en Freddy van Wi
chelen 
Werden verkozen voor onze afdeling 
in de arrondissementsraad Luk van 
Eesbeek, Erwin Vermeireden Herman 
Jacques 
Blijft nog te vermelden dat wij met 
Nestor de Saedeleer over een nieu
we bode van het Ziekenfonds pnes-
ter Daens beschikken voor ( j root-
Denderleeuw 

EIGENAARS 
Wi] wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, teL 058/ 
51 1889 

Kortnieuws uit 
Brugge 
Ombudsman te Brugge 
Het schepenkollege van de stad Brug
ge heeft besloten een ombudsman te 
benoemen, los van alle partijverband, 
samen met een sekretans en een 
typiste De gemeenteraad, CVP-oppo-
sitie inkluis, reageert positief De be
noeming van een ombudsman was 
een der voornaamste punten uit het 
kiesprogramma van de Volksunie 
Brugge Wij houden onze beloften i 

Coppieters over het Vlaams 
nationalisme 
Op vnjdag 16 december — en niet 
zoals eerst gemeld op 12 december 
— komt de voorzit ter van de Neder
landse Kultuurraad, VU-senator Cop
pieters spreken over « Hoop en wan
hoop van het Vlaams Nationalisme >. 
Begin 20 u. 30 in de bovenzaal van 
het Breydelhof. 

Geschenk voor onze 
Bussers 
Op vnjdag 9 december (dus morgen) 
heeft om 20 u 30 in het Breydelhof. 
Jozef Suveestraat 2 te Brugge een 
vergadering plaats van de Groot-
Brugse Raad voor de bussers van 
« W I J in Brugge», aan wie een ge
schenk zal overhandigd worden, ten 
blijke van dank voor hun belangloze 
jarenlange inzet 

Nieuws uit Koksijde 
S i n t e r k l a a s k w a m en g i n g ! 
Tijdens zijn kort onverwacht verblijf 
te Koksijde maakte Sinterklaas ge
bruik om de kleintjes van de Vlaamse 
Vriendenkring een kort bezoek te 
brengen Hij bedacht hen met versna-
penngen Het volgend jaar hoopt hij 
terug te komen en het nog beter te 
doen De goede Sint werd begeleid 
door gemeenteraadslid W Arnoys en 
Fr Meirlevede 
Het bestuur dankt Sinterklaas en 
Zwarte Piet voor hun komst en de 
heer Meirlevede voor het vervoer 

« D e S t r a n d j u t t e r » 

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de 
kaartnamiddag, iedere I e en 3e 
woensdag om 14 u 30 en dit vanaf 7 
december in Cafe-Restaurant Soil 
Cress, Koninklijke Baan 225 (recht
over Kerk Ster der Zee) 
Z w e m m e n 

Gratis toegang tot het gemeentelijk 
zwembad Tijdens de bespreking over 
de uitbating van het gemeentelijk 
zwembad werd door de meerder
heidspartij, waaronder VU-raadslid F 
Wybo, beslist dat gedurende het hele 
schooljaar kinderen in schoolverband 
gratis toegang krijgen tot het gemeen
telijk zwembad 

St.-Maarten 
Erpe-Mere 
Op zaterdag 12 november jl werd 
feest gevierd in de afdeling van Erpe-
Mere De benedenzaal van Hof ten 
Dale was voor de gelegenheid gevuld 
met kinderen van onze leden en sym-
patizanten die op hartstochtelijke wij
ze meeleefden met de helden van de 
zeer goede poppenkastvertoning die 
hen werd aangeboden Vele kleine 
hartjes gingen echter een slag vlug
ger slaan wanneer St-Maarten en zijn 
knecht hun intrede in de zaal deden 
De emotie was echter vlug overwon
nen en de goede Sint werd luidkeels 
OD een welkomstlied onthaald Het 
hoogtepunt voor onze kleine vnend-
jes was uiteraard het ogenblik waar
op ZIJ persoonlijk van St-Maarten een 
geschenkje mochten ontvangen waar
bij de Sint hen allen enkele woordjes 
toesprak 

Na het afscheid van St-Maarten was 
het nog te vroeg om het geplande 
vuurwerk af te steken maar de aan
wezige leidersCsters) en kerels van 
het V N J zetten hun beste beentje 
voor om de talnjke kinderen tot het 
invallen van de duisternis aangenaam 
bezig te houden Hiervoor onze beste 
dank 

De weermaker bleef ons gunstig ge
zind en het beloofde vuurwerk kon 
dan eindelijk toch worden afgestoken 
tot grote vreugde van klem en groot 
W I J wensen ons bestuurslid de Heer 
Osppens van harte te feliciteren voor 
zijn prestatie Het vuurwerk werd de 
onverhoopte apoteose van deze ge
slaagde namiddag 

Er dient opgemerkt dat volksvertegen
woordiger Jan C^udron er eveneens 
aan gehouden had op ons feestje aarv 
wezig te zijn 

Coppieters te Brugge 
Op 12 december a s komt de voorzit
ter van de Nederlandse Kultuurraad 
VU-senator Maurits Coppieters te 
Brugge in het Breydelhof spreken 
over • Hoop en wanhoop van de 
Vlaams-nationalisten» Begin om 
20 u 30 
Het IS overtxsdig senator Coppieters 
voor te stellen opnieuw zullen We 
kunnen luisteren naar een gloedvol, 
begenadigd redenaar Iedereen op 
post i 

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 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst' 11 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM t 
Tel 051/303701 (4 1.) 
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Joz Vanril laer; 

teder 
of agressief ? 
Een gebeurtenis mag je de tentoon
stelling van Joz Vannllaers nieuwe 
werk wel noemen. Het is de eerste 
keer dat hij zo uitvoerig aan het 
woord komt als onder de houten bal
ken van de gloednieuwe galerij «De 
Blauwe Schuit» op de Vismarkt te 
Leuven. Er waren zeer veel mensen 
opgekomen bij de vernissage, wat er 
op wijst dat deze Vlaams-Brabantse 
stad op een ruime belangstelling voor 
de beeldende kunsten kan rekenen. 
De tentoonstelling van Joz Vanrillaer 
staat helemaal los van de kringen 
rond de stedelijke Akademie voor 
Schone Kunsten. Dat hangt wellicht 
samen met het feit dat de kunstschil
der gedurende drie jaar zijn opleiding 
kreeg in de Akademie voor Schone 
Kunsten te Antwerpen bij Jos Hen-
drickx, waar hij steendruk leerde. 
In Leuven en omgeving heeft Joz Van
rillaer tot nog toe een vrij onrustige 
werkzaamheid aan de dag gelegd als 
animator van jeugd-atelierwerk, als uit
bater van de galerij « Duizeke »te Kes-
sel-Lo, als organizator van politieke 
akties. Hij zelf stelde nog weinig ten
toon, tenzij in enkele groepstentoon
stellingen. In velerlei kringen is men 
hoge verwachtingen blijven stellen in 
deze man, die in al wat hij doet getuigt 
van goede smaak en nauwgezetheid. 
Dat zijn in de allereerste plaats al de 
hoedanigheden van zijn tentoonstel
ling in de-«Blauwe Schuit». 

Een ander kenmerk is de veelzijdig
heid in het aangeboden werk. Die 
veelzijdigheid heeft mets te maken 
met het zoeken naar technieken, 
maar eerder met het zoeken naar de 

zin van het artistieke werk in onze 
samenleving. Hoe moet je nu meede
len wat je te zeggen hebt ? Vanrillaer 
heeft beslist veel mee te delen, gevoe
lens en ervaringen die hij de jongste 
jaren opdeed in het maatschappelijke 
en politieke werk, steeds in de rand 
van onze maatschappij. Met tedere 
hand en met zachte licht-bruine tinten 
roept hij de massastad te voorschijn 
in een figuratie die het midden houdt 
tussen grafiek en olieverf. Een gelijk
aardige techniek wendt hij aan voor 
twee menselijke figuren, koppen ei
genlijk die met elkaar dialogeren. 
Daarmee kontrasteren felkleurige ron
de dynamische figuraties in een soort 
neo-Cobrastljl of de angstige grote 
hoofden met opengesperde ogen die 
onder een doorlopende geel-groene, 
rode met één borstelstreek geschilder
de band de kijker uitdagend aansta
ren In die werken wil .Vanrillaer iets 
bevestigen Andere werken geven in 
een nieuw-realistische, dokumentaire 
stijl en in fel afgetekende kleuren, 
sociaal bewogen beelden weer van 
fabrieken. 

Volgens mij zijn de «tedere» werken 
het meest geslaagd, fn die taal is er 
een gesprek mogelijk over onze we
reld, met agressiviteit bereik je weinig 
meer. We moeten de mensen met stil
le tekens overtuigen van wat er gaan
de IS. 

E.V.I. 

Tot 14 december (van 11 u 30 tot 23 
u. - zondag van 11 u. 30 tot 17 u J - Vis
markt 16, Leuven (adres atelier: Mar-
telarenlaan 121). 

Vlaamse Kulturele 
Missie in Portugal 
Chris Ferket Is een welvarend zakenman uit het kunstenaarsdorp 
St-Martens-Latem, die wellicht meer uren in Boeings en Caravelles 
besteedt dan in zijn bed. Daarnaast is hij ook dichter, cartoonist en 
tekenaar. Zi jn artistieke belangstelling en kosmopolit ische aktiviteit 
vonden elkaar in de verwezenlijking van een wens die hij al lang 
koesterde : het promoveren van de hedendaagse Vlaamse kunst (en 
dan niet enkel de gekonsakreerde coryfeeën) in het buitenland. Van 
24 tot 28 november had de eerste door Chris Ferker georganizeerde 
Vlaamse Kulturele Missie plaats. Zowat 130 schilders, dichters, jour
nalisten en geïnteresseerden togen voor 4 dagen naar de Portugese 
hoofdstad Lissabon. Iedereen was er gelukkig, Chris sprak na afloop 
van een batig saldo en beloofde voor eerlang een volgende missie 
(naar Spanje misschien). Voor «Wi j» redenen genoeg om de eerste 
«Miss ie» 'ns onder de joep te nemen. 

geslaagd initiatief met 

schoonhei 

De reis (8.400 frank per deelne
mer) werd opgevat als een infor-
nnele uitstap nnet ter plaatse 2 ten
toonstellingen, een literaire avond 
en natuurlijk de vanzelfspreken
de recepties. Daarnaast werd 
een vrij luxueuze catalogus ge
drukt en «De trekvogels achter
na », een bloennlezing uit het werk 
van de nneereizende dichters 
(kompleet met vertaling in het Por
tugees). De eerste tentoonstelling 
(1 werk per deelnemende schil
der) in de zaal van het hotel Flori
da was rondj j t een mislukking, 
door de hoeveelheid verzonken 
nagenoeg alle werken in een 
naamloze, stijlloze zee van middel
matigheid (en dat is dan nog een 
beleefd eufemisme). De tweede 
tentoonstelling in de galerij Tem
po betrof «Realisme Magico na 
Pintura Flamenga Actual». Met 
namen als Jan Van der Loo, 

Hugo De Putter, Ludwin Ludwin 
en vooral Jacques Michel kon zij, 
haar ballast ten spi j t wél overtui
gen. 

Het magisch-realisme ligt de Vla
mingen, hoewel men aan de hand 
van het getoonde toch moeilijk 
van een school kan spreken. Het 
meeste bijval oogstten de dich
ters tijdens hun leesavond dn de 
universiteit van Lissabon). Er was 
zelfs heel wat belangstelling van 
Nederlandskundige Portugezen. 

Aan de lokale universiteit bestaat 
overigens een leerstoel Neder
lands, waar in de afgelopen 11 
jaar ruim 1500 Portugezen onze 
taal bestudeerden. De onvermij
delijke recepties gingen door in 
de Belgische ambassade en op 
het wondermooie Quinta de Mon-
serrate-kasteel, waar de aanwezi
gen op een fabelachtig staaltje pri-

?'-•/-
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vé-rijkdom vergast werden. De 
hele Missie werd besloten met 
een door de Portugese Dienst 
voor Toerisme aangeboden feest
maaltijd met een prachtige uitvoe
ring van de aangrijgende fado-lie-
deren. Al bij ai een geslaagde Mis
sie, waarbij de gesmede vnend-
schapsbanden (ook tussen de 
deelnemers onderling) het gebrek 
aan niveau van de tentoonstel
lingen ruimschoots goedmaakten. 
Chris Ferket organizeerde deze 
eerste Vlaamse Kulturele Missie 
zowat in z'n eentje (zij het met eni
ge steun van ons ministerie voor 
Kuituur en van Sabena). Hij ver
dient daarvoor alle lof, al zijn we 
niet blind voor de tekorten van de 
voorbije missie. Een te welwillen
de selektie (lees: een gebrek aan 
selektiviteit) komt de kwaliteit van 
het geheel geenszins ten goede. 
Er moet in de toekomst zeker 
naar een beperking van het aan
tal deelnemers gestreefd worden, 
die dan evenwel met méér wer
ken prezent moeten zijn. Pas dan 
kan een tentoonstelling genoeg 
impact opbrengen om een 
«vreemd» publiek aan te spre
ken. En dan is er — uiteraard — 
het typisch Belgische aan zo'n 
«Vlaamse» Missie. De ambassa
deur verwelkomde de Vlamingen 
uitsluitend in het Frans en later op 
de avond deed een Vlaams criti
cus dit staaltje van onwillig wan
begrip nog maar eens over. In zijn 
toespraak op de literaire avond 
bestond onze kulturele attaché 
het enkel Nederiandse (en niet 
één Vlaamse) dichters te citeren, 
om nadien schielijk te verdwijnen, 
ook hem was enige diplomatieke 
beleefdheid vreemd. De nieuwe 
ambassadeur, een Vlaming, heeft 

in Lissabon dus wat goed te 
maken. 
V\/aar het peil van de poëzie-
avond gemiddeld goed was, was 
het ontbreken van elke vrouwelij
ke aanwezigheid (tussen toch 17 
deelnemers) te flagrant om onver
meld te blijven. En als er dan toch 
een inleider moet zijn, laat die dan 
ten minste zijn materie iets beter 
kennen dan nu het geval was 
(Paul De Vree was nooit redak-
teur van «Gard Sivik» zoals ge
zegd werd, maar publiceert al 
jaren zijn «De Tafelronde» wat 
onvermeld bleeO. Met al zijn goe
de wil en slagvaardigheid heeft 
Chris Ferket ter plaatse al heel 
wat scherven gelijmd. Al bij al is 
de Missie een sukses geworden 
(zo zelfs dat een Vlaamse servi-
ce-klub voor verdere missies 
haar steun toezegde). De erva
ring leert en wij zijn er zeker van 
dat de organizator(en) de nodige 
konklusies getrokken hebben. 

Het initiatief is goed en mits een 
weinig bijschaven kan het in rui
me mate bijdragen tot de ver
spreiding van onze kuituur in het 
buitenland. Er bestaat al zo wei
nig op dit punt, dat het jammer 
zou zijn zo de «roeping» van 
Chris Ferket door te voortvaren
de kntiek gefnuikt zou worden. 

Lissabon bevatte genoeg posi
tiefs om — wat selektiever dan 
— verder te werken. Het idee en 
de bestede energie zijn een bete
re «inhoud» waard. 

# * 

DAVIDSFONDS 
Vlaanderens grootste 
sociaal-kulturele vereni
ging, gegroeid uit de 
Vlaamse Beweging, 
stelt voor: 

Dossier Abbeville 
Van C.H. Vlamynck 

De lotgeval len van 
78 Weggevoerden naar 
Frankr i jk in mei 1940. 
Op t ragische wijze werden 
in de vroege ochtend 21 
van hen door Franse so l 
daten vermoord . 
Onder hen: 
Jor is van Severen 
424 biz. — 420 F 

Repressie zonder 
maat of einde? 
Van Raymond Derine 

EEN TERUGBLIK OP 
COLLABORATIE, 
REPRESSIE EN 
AMNESTIESTRIJD 

Al w ie met het vraagstuk 
van repressie en epurat ie 
doo r l^ctuur of misschien 
doo r e igen ervaring c o n 
tact heeft gehad, weet dat 
de repressie in België 
geen maat kende. Daarbij 
komt dat tot op heden de 
repressie ook geen einde 
kent. We z i jn 32 jaar na de 
tweede were ldoor log en 
or\danks vele oproepen 
en init iat ieven duurt de 
repressie voor duizenden 
personen nog steeds voort. 
Als sommigen het verie-
den niet w i l len vergeten, 
dan mogen de jongeren 
weten welke schande de 
overdr i jv ingen van de 
repressie en van de epura
t ie voor ons land zi jn ge
weest en nog zi jn. 
Wie over repressie schr i j f t 
kan dat niet zonder ook 
een beeld te tekenen van 
het voorspel , de col labora
t ie. Op haar beurt heeft de 
bu i tenspor ige repressie 
vri j vroeg in Vlaanderen de 
amnest iegedachte opge
roepen. 
208 bIz. — 345 F 

BESTEL NU: 

Ondergetekende: 

Straat: 

Postnr 

Gemeente: 

Bestelt h ierbi j 

eks. 

Dossier Abbevi l le 420 F 

eks. 

Repressie zonder maat of 

e inde 345 F 

wenst meer informatie 

over het Davidsfonds 

Handtekening: 

Stuur deze bestelbon in 
z i jn geheel terug naar: 

DAVIDSFONDS 
Blijde-lnicomststraat 79 
3000 LEUVEN 
Tel.: 016-22 18 01. Adv. 41 
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TP'-PROGR/^MMKS 

8 DECEMBER 

BRT 1 

1400 
1800 
1805 
1830 
1835 
1905 
1935 
1945 
2015 
2040 
2130 
2150 
2220 

Schooltelevisie 
Bereboot (f J 
Rondomons 
Lachertjes 
Van horen en zien 
Premiere 
Kijk uit 
Nieuws 
De Muppet Show 
Panorama 
Standpunten 
Premiere + 
Nieuws 

BRT 2 

1400 Overname BRT 1 (tot 
2015) 

2015 Ondergaande wereld 
21 05 Villa des Roses 

TV-spel naar Willem Els-
schot 

NED. 1 

1030 
1430 
1845 
1855 
1904 
1920 
2000 
2035 
2135 
2150 
2205 

2305 

Schooltelevisie 
Journaal voor de scholen 
De Fabeltjeskrant (D 
Nieuws 
Door dik en dun 
2 voor 12 
Koning klant 
Onedin lijn ( f ) 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Markant 
TV-portret van Dr W A Vis
ser 't Hooft 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington CO 
1910 Mikula, de kleine kapitein 

( f j 
1935 De dik voor mekaar show 
2000 Nieuws 
2025 De Ted show 
21 30 De familie Bellamy (fJ 
2220 Hier en nu 
23 00 Ander nieuws vandaag 
2320 Nieuvi^ 

W-

9 DECEMBER 

BRT 1 

1400 ScfKxsltelevisie 
1800 Beertje Colargol (fJ 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Protestants-godsdienstige 

uitzending 
1945 Nieuws 
2015 Het dierenparadijs Cf J 
2045 Hoe warmer, hoe beter 

VS-komedie 
2245 KTRC 
2315 Nieuws^ 

BRT 2 

14CX) Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol Cf) 
1815 Open school 
18 45 Daq aan dag 
1910 Protestants-godsdienstige 

uitzending 
2015 Ringling Bros Bamum and 

Bailey 
Amenkaans cirkusprogram-
ma 

21 05 Theun de Vries 
2155 Nobelprijs 1977 Pngogine 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1905 55 dagen in Peking 
21 35 Nieuws 
21 50 Voor de vuist weg 
2300 De prijs van de onafhanke

lijkheid 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

CfJ 
19 30 De natuur en de mens 

Dokumentaire serie 
2000 Nieuws 
2025 Sonja's goed nieuws show 
21 25 Momenten 
21 30 Vara-visie 
2220 Les quatre cents coups 

Franse speelfilm Cl 958) 
2345 Nieuws 

10 DECEMBER 

BRT 

1345 
1415 
1600 
1800 
1805 
1855 

1945 
2015 
2115 
2200 

2310 

Doe mee 
Het ei en ik 
Open School 
De Bereboot CO 
Laat ons een ark bouwen 
Morgen wordt het beter Mi
lieuprogramma over de 
jacht 
Nieuws 
De Wies Andersen-show 
Session Show 
Getuige Amenkaanse 
weekendfilm 
Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Bereboot CO 
1545 De holle bolle boom CO 
1610 Wat je zegt ben je zelf 
1630 Stuif es in 
1815 Teleac 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 De man van zes miljoen CO 
1955 Lm Chung (O 
21 35 Nieuws 
21 50 Wordt u al geho l pen ' CO 
2220 Gast-vnj 
2325 Tros Sport 
2350 Nieuws 

NED. 2 

1840 Paspoort 
1855 Nieuws (O 
1910 AVRO'S Top-Pop 
2000 Nieuws 
2025 Hollands glone CO 
2120 AVRO'S puzzeluur 
2220 Televizier Magazine 
2305 AVRO'S sportpanorama 
2330 Nieuws 

11 DECEMBER 

BRT 

900 Doe mee 
9 30 Open School Voor boer en 

tuinder 

1000 Israëlitische dienst vanuit 
Antwerfjen 

11 00 Konfrontatie defeat 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
14 30 Open School 
1500 Peppi en Kokki CfJ 
1515 Sesamstraat CfJ 
1540 Het vnje leven Geroman-

ceerde Amenkaanse doku
mentaire over een woonge
meenschap in San Francis
co 

1710 Van folklore tot klassiek 
Koncert 

1755 Sportuitslagen en kommen-
taar 

1830 De Bereboot CfJ 
18 35 Van Pool tot Evenaar Kwis 

over de Nederlandse Antil
len 

1940 Mededelingen en weerbe
richt 

19 45 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
20 30 Paul van Vliet Show • Paul 

van Vliet in Carre» 

21 20 Ommekaar 
2200 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1400 Teleac 
1700 Vesper 
1730 Bencht van de Wilde Gan-

1815 
1850 
1900 
1905 
1915 

2010 

2200 
2230 
2245 

zen 
Teleac 
Paspoort 
Nieuws 
Tom en Jerry Cf), 
All you need bedjes van 
gisteren 
• Wie in Nederland wil zin
gen - Kabaret uit de zes
tiger jaren 
Heel de mens 
Zingenderwijs 
Nieuws 

NED. 2 

1600 Nieuws 
1602 De kristenen Histonsche 

dokumentaire 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio Sport I 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat CfJ 
1850 Artsenij 
1920 Studio Sport II 
2030 Nieuws 
2035 11 december 1917 
2040 Mary Hartman, Mary Hart

man Cf) 
2110 Hollands spoor 
21 40 Made in ( jermany Merce-

des-fabneken 
22 30 Mooi Kunstprogramma 
2310 Nieuws 

wm 

12 DECEMBER 

BRT 

1800 Bereboot (fJ 
1805 Klein, klem kleutertje CfJ 
1820 De kinderen van apparte

ment 41 A CfJ 
18 45 Open School Sociale 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2050 Grote lui, kleine lieden CfJ 
2140 Koncert door Ana-Mana 

Vera 
2205 Nieuws 
2220 Open School 

NED. 1 

1000 
1830 
1845 
1855 
1904 

1957 

2125 
2150 

2230 
2320 
2325 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Fabeltjeskrant CfJ 
Nieuws 
Ontdekkingsreizen onder 
water 
Requiem voor een zwaarge
wicht speelfilm Cl 962) 
Nieuws 
Een winteravond met Nana 
Mouskoun, Rob de Nijs, 
Liesbeth List e a 
De magische berg 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Vikmg Cf) 
19 25 De kris Pusaka CfJ 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de Wre

kers CfJ 
2115 De Muppet-show 
21 45 Sanford en zoon Cf) 
2210 Brandpunt 
2250 t Zand 33 
2315 Verwachting 
2320 Socutera 
2335 Nieuws 

13 DECEMBER 

BRT 1 

1800 De Bereboot Cf) 
1805 Sesamstraat ( f ) 

1830 Open School 
1900 Kom op je verhaal 
1945 Nieuws 
2015 Jazz Special 
2105 Mensen van maïs Doku

mentaire over Guatemala 
21 55 Gastprogramma 
2225 Nieuws en Wetstraat 

BRT 2 

1800 Overname BRT-1 Ctot 
2015) 

2015 Een verdeeld land, of hoe 
gelijk zijn de Fransen "̂  

2100 De laatste safan Britse 
avonturenfilm 

NED. 1 

1400 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Windkracht 16 
19 30 1977 500 jaar liefste bijbel 
2000 Geen God, geen meester 
20 30 't Licht schijnt overal 
21 00 Nader bekeken 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Kortweg 
2210 Robert Schumann koncert 

voor klavier en orkest 
2245 Openbaar Kunstbezit 
2310 De vrije gedachte Eros -
2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Het kleine boompje 

Tekenfilm 
1929 Vader Abraham met zijn 

smurfen TV-special 
2000 Nieuws 
2025 Tatort Cf) 
21 50 Aktua TV 
2305 Nieuws 

ï^" 

14 DECEMBER 

BRT 1 

1530 Open School 
1630 Tip-Top 
1815 De Bereboot CfJ 
1820 Het huis van Mohammed 
1850 De luchtschippers CfJ 
1945 Nieuws 
2020 Het meisje van de TV CfJ 
2045 Spiegels Spel van Dimitn 

Frenkel Frank 
2205 Fundamenten Gesprek 

met B H Levy, 
2305 Nieuws 

BRT 2 

1530 Overname BRT-1 (tot 
2020) 

2020 Secret Army CfJ 
21 05 De mens in wording 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie 
15 30 Wat heet oud ' 
1605 Avonturen van Peppi en 

Kokkj CfJ 
1630 Maja de bij CfJ 
16 55 KRO's wereldcirus 
1825 Sesamstraat CfJ 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1945 Toeristische tips 
1950 Politieke partijen 
2000 Kunt u een geheim bewa

r e n ' 
2055 M A P 

Informatief programma 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 Kon Hesi Baka Cf) 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera (Tanzania) 
2030 Wat n natuur 

Dokumentaire 
21 20 Alias Smith and Jones ( f ) 
2210 Ontmoeting met Ernesto 

Cardenal 
2245 Nieuws 

TV-SELERTIE 
VRIJDAG 9 DECEMBER 1977 
1905 — NL 1 — 55 dagen van 
Peking (USA 1963) 
Historische rekonstruktie van Nicolas 
Ray met Charlton Heston, David Ni-
ven, Ava Gardner 

Geromanceerde brok geschiedenis 
Naast individuele voorbeelden van 
koelbloedigheid, durf en edelmoedig
heid, staat de kollektieve bewustwor
ding van de noodzaak aan kollektieve 
samenwerking 

20.45 — BRT 1 — Hoe warmer, hoe 
beter (USA 1959) 

Vaudeville komedie van Billy Wilder 
met Manlyn Monroe, Tony Curtis en 
Jack Lemmon Een fantastisch gebeu
ren ten tijde van de beruchte gang
sters uit Chicago en dit op fel satin-
sche toon 

2Z15 — RTB - Hol lywood story-
dancing t ime (Fr. 1975) 
Kompilatiefilm van Cathenne Dupuis 
met filmuittreksels, journaalbeelden 
en interviews met het beroemde dans
paar Rogers-Astaire 

22.52 — F 2 — De uitnodiging (Zw. 
1973) 
Impressionistische zedenschets van 
Claude Goretta met Jean-Luc Bideau, 
Michel Robin, Frangois Simon 
Levensechte schets van een gezellig 
feestje van werkkollega's ondereen, 
die ten slotte ervaren dat hun verhou
ding erg oppervlakkig is en daardoor 
uitloopt op een reeks misverstanden, 
waarover ze ten slotte met meer zul
len spreken en hun leven gewoon her
nemen 

ZATERDAG 10 DECEMBER 1977 
15.00 — D l — De vogelhandelaar 
(Dtl. 1953) 
Operettefilm van A M Rabenalt met 
Gerhard Riedmann en Eva Probst 

2010 - RTB - Zorro (Fr . / l t 1974) 
Mantel- en degenfilm van Duccio Tes-
sari met Alain Delon en Stanley Ba
ker De film mist de warmte van de 
vroegere Zorro-films maar is tech
nisch uiterst goed verzorgd 

20.15 - D 2 - De reis ( I t /Fr . 1974) 
Dramatische komedie van Vittono de 
Sica met Sophia Loren en Richard 
Burton 
Konventioneel Italiaans liefdesdrama, 
gesitueerd in Sicilie tijdens de eeuw
wisseling 

21.00 — Lux — Schatjes en kwajon
gens (USA 1955) 
Muzikale komedie van J Mankiewicz 
met Marlon Brando en Frank Sinatra 
Dynamische film die door zijn cynis
me -wat vernieuwing brengt m een 
oud genre 
22 45 — D l — The Scalphunters 
(USA 1957) 
Western van Sydney Pollack met 
Burt Lancaster en Shelley Winters 

Z O N D A G 11 DECEMBER 1977 

10.30 - D 1 - Die Freudlose Gas-
se (DtsI 1925) 
Stomme film met Greta Garbo, regie 
van Hans Jonsson 

16.45 — Lux. — Tarzan ontsnapt 
(USA 1937) 
Avonturenfilm van Richard Thorpe 
met Johnny Weismuller 
Een avonturier spant een valstnk voor 
Tarzan met de bedoeling Tarzan als 
zeldzaam dier ten toon te stellen 

20.30 — F 1 — Bachelor mother 
(USA 1938) 
Komedie van Garson Kanin met 
Ginger Rogers en David Niven 
Een jong verkoopstertje van speel
goed vindt een baby, gedeponeerd 
tussen de speelgoedafdeling Ze is 
van plan het te behouden 
21 00 — Lux — Louisa, een woord 
van liefde (B 1972) 
Alternatieve liefdesbeleving van Col-

WIJ 11 8 DECEMBER 1977 
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let en Drouot met Willeke Van 
Ammelrooy, Roger Van Hooi en An
dre van den Heuvel 
22.30 — F 3 — De strategie van de 
spin (IL 1969) 
Weerstandsfilm van Bernardo Berto-
lucci met Alida Valli en Giulio Brogi 
Een jongeman gaat op zoek naar het 
waarheidégedeelte van een vi^eer-
standslegende 

MAANDAG 12 DECEMBER 1977 
1957 — NL 1 — Requiem voor een 
zwaargewicht (VSA 1962) 

Drama van Ralph Nelson met Antho
ny Quinn en Jackie Gleason 
Een zwaargevidcht bokser wordt tij
dens een gevecht bijna blind ge
slagen Uiteindelijk wordt hij gedwon
gen catchpaljas te spelen tot spot van 
het publiek 
2030 — F 1 — Futureworld 
Science-fictionfilm met Raymond Mas-
sey en Edward Chapman Regie Wil
liam Cameron Gevolgd door een 
debat 

2030 — F 3 — Laatste trein voor 
Frisco (USA 1970) 
Western van Andrew McLaglen met 
George Peppard en Diana Muldaur 
2100 — Lux — De Comancheros 
(USA 1961) 
Western van Michael Cuttiz met John 
Wayne en Stuart Whitman 
21 15 - D 2 - Casanova (It 1969) 
Filminterpretatie van Luigi Comencini 
met Leonard Whiting 

DINSDAG 13 DECEMBER 1977 
2100 — BRT 2 — De laatste safan 
(G.B 1967) 

M A A N D A G : In Engeland werd eindeli jk een voor de mens
heid van enorme betekenis zi jnde wereldrekord verbeterd ; 
water scheppen met een vingerhoed • D I N S D A G V o l 
gens de Hol landers is het wachten nog maar enkel op de 
dag dat M o n n e Goetha ls bij Ander lecht vervangen wordt 
door een Hol lander • W O E N S D A G : Een bericht dat alle 
sport l ieden met ontsteltenis heeft g e s l a g e n : de nationale 
Belgische skiploeg maakte een zwak debuut te Les Diable-
rets • D O N D E R D A G Z ie , 't O o s t e n g loor t ! In Joegosla
vië krijgt men verstand van voetbal D e match tegen Span
je werd een ware afs lachtenj . M e t f lessen en al # VR IJ 
D A G Voor de kulturelen onder ons er is een nieuw mees
terwerk verschenen over Eddy L'homme du defi , heet h e t 
In onze kataloog « M e r c k x 3527 » • Z A T E R D A G . Frankrijk 
stort ook in elkaar. Daar werd M o r e i o n — als amateur nog 
steeds — op rust geste ld D e man is nog goed, maar de 
benen, niewaar. • Z O N D A G Dat sportgedraaf is alle
maal goed en wel M a a r een dag luieren toch ook, dunkt 
ons, voor mensen die moeten werken in de week • 

Avonturenfilm van Hathaway met Ste
wart Granger en Gabnella Licudi 
Zeer onderhoudende avonturenfilm 
die geen hoge toppen scheert maar 
handig gebruikt maakt van de lokale 
kleuren in de natuuropnamen 
2100 — Lux — De terugkeer van 
Don Camil lo (Fr-It 1953) 
Komedie van Julien Duvivier met Fer-
nandel en Gino C^rvi 
2230 — D 3 — Alice's restaurant 
(USA 1969) 

Ballade over een hippiekommune van 
Arthur Penn met muziek van Ario Gut-
hne 
Ongineel en eigentijds Persoonlijke vi
sie op de niet-geintegreerden in de 
Amenkaanse maatschappij 

WOENSDAG 24 DECEMBER 1977 
2030 — F 3 — Cria Cuervos (Sp 
1975) 
Intimistische psychologische speelfilm 
van Carlos Saura met Geraldine Cha
plin en Ana Torrent 
2030 — D 3 - Out, deel 1 (Fr 1971) 
Psychologische speelfilm van P Rivet-
te met Juliet Berto J-P Leaud en 
Bernadette Lafont 
21 00 — Lux — Achter de gordi jnen 
(Fr 1972) 
Kroniek van J -C Bnaly met Mane 
Bell en Jacques Charner Belevenis
sen van een deserteur in een huis vol 
publieke vrouwen 

DONDERDAG 15 DECEMBER 1977 
1505 — F 2 — De parels van de 
kroon (Fr 1937) 
Geromanceerde biografie van Sacha 
Guitry met Sacha Guitry en Raimu 
2000 - F 3 - De bijbel (USA 1965) 
Bijbelgeschiedenis van John Huston 
met Michael Parks en Richard Harris 
2035 — F 2 — Des journees entie-
res dans les arbres (Fr 1975) 
Toneelfilm van Marguerite Duras met 
Bulle Ogier en J-P Aumont 
2030 — RTB 1 — Een zakje knikkers 
(Fr 1975) 

Franse dramatische komedie met 
Paul-Enc Schulmann en Richard Con 
stantini Regie van Jacques Doillon 
Twee joocfee jongens vluchten naar 
Menton tijdens W O II 

TY-SELEKTIE 

JEF 

Het proces Jef Junon — voetbalbond 
sleept zich moeizaam verder Verle
den week IS er weer een zitting 
geweest maar een uitspraak is er nog 
met gevallen De advokaat van de 
bond meester Goons was ziek naar 
het schijnt na een diner precies met 
voetbalhoogwaardigheidsbekleders 

Overigens schijnt de rechter nog met 
klaar te zien in heel de hutsekluts — 
hij zal met de enige zijn — en hij heeft 
dus Jef en de bond naar huis ge
stuurd met een lijst vragen waarop zij 
zo seneus mogelijk moeten antwoor 
den Op het eerste gezicht lijken er 
wel een aantal vragen bij te zijn (aan
giften van inkomsten, precedenten 
enzJ die ons als leek zouden verve 
len, maar daar zullen beide partijen 
wel raad mee weten En als wij eens 
een pronostiek mogen maken de 
voetbalbond zal met ontbonden wor 
den hoe graag Jef dat ook zou heb
ben 

K O M N O U ! 

Moeder voetbalbond heeft laten we
ten dat onze arme schatkist geen zot
te toeren moet doen om aan de sjotte-
nj ook wat manna uit te delen De 
voetbalbond ziet af van alle subsidies 
Gebaar dat door bepaalde gazetten 
op luid applaus wordt onthaald Men 
zou immers aan de voetbalbond zo
veel hebben moeten geven als aan al 
de rest samen en waar zou het geld 

vandaan hebben moeten komen ten
zij door de anderen minder te betalen 
Zal allemaal wel waar zijn, maar als 
WIJ nu eens alle institutieleer terzijde 
laten, en ons gaan afvragen of - d e 
gemeenschap» dan mets betaalt aan 
de voetballenj dan komen wij rap tot 
de vaststelling dat diezelfde brave 
maatschappij aan diezelfde voetballe
rij wellicht miljarden betaalt onder de 
vorm van stadions kwijtschelding van 
belasting, gemeentelijke subsidies en 
noem maar op Zoda t naar onze 
ondeskundige en dus ook bescheiden 
mening, de voetbalbond zeker met 
moet klagen 

S P O R T EN G E L D 

Sporta wijdde een kongres aan « geld 
in de sport» Een onderwerp dat 
beslist eens grondig moet uitgediept 
worden Maar dat uitdiepen is nu pre
cies met gebeurd, en daardoor is het 
kongres halvelings een mislukking ge
worden Er IS enorm veel gepraat en 
bitter weinig gezegd en dat is met 
eens zo verwonderlijk Wie beschikt 
over voldoende g e g e v e n s ' En van 
de weinigen die erover beschikken 
wie IS objektief genoeg om een werke
lijk beeld op te hangen van de reali
teit ' En wie van degenen die en over 
de gegevens beschikt en over de 
nodige objektiviteit is bekwaam om 
een syntese te maken waarmee men 
verder kan Mark Eyskens zal zeker 
geen mens bestempelen als «onbe
voegd» Welnu nagenoeg alles wat 

Achter de 
show de mens 

Het voetbalgebeuren blijft het leeu
weaandeel van de belangstelling opei
sen In eigen land verstevigt Club 
Brugge zijn leiderspositie omdat Ur 
bain Braems (Beveren) enn slaagde 
Anderlecht een pad in de korf te zet
ten Als trainer toch met te onder
schatten, onze ouwe schoolkame
raad i 

Internationaal ging de aandacht naar 
de laatste selekties voor de eindron
de van de wereldbeker volgend jaar 
in Argentinië Vijftien van de zestien 
finalisten zijn gekend Polen, Italië 
Oostennjk, Nederland, Franknjk Zwe
den Schotland, Spanje, Hongarije 
Brazilië Peru Mexico Iran West-
Duitsland en Argentinië De zestiende 
ploeg wordt Egypte of Tunesië Zoals 
men ziet enkele « groten » zijn er met 
bij zoals Engeland en USSR en een 
paar onverwachten zijn er wel bij 
zoals Iran en Egypte of Tunesië De 
andere sporttakken gaan we deze 
week maar eens vergeten en enkel 

nog zeggen dat het skiseizoen stilaan 
op gang komt 
W I J Belgen zijn daar uiteraard nauwe
lijks bij betrokken uitgezonderd in de 
bar s avonds, maar er is een man die 
blijkbaar aan een straffe come-back 
bezig IS Franz Klammer namelijk 
Verleden jaar heeft hij men weet het 
er met zoveel van terecht gebracht 
De oorzaak schijnt te zijn dat zijn jon
gere broer die hij zo een beetje 
beschouwde als zijn opvolger tijdens 
een wedstrijd een zwaar ongeval had 

Zo zwaar dat hij voor de rest van zijn 
leven verlamd zal zijn Frans heeft 
zich dat en hoe begnjpelijk is het erg 
aangetrokken Met alle gevolgen van-
dien voor zijn prestaties 
Nu schijnt Klammer er wat overheen 
te zijn Misschien wil hij zijn broer een 
nieuwe titel aanbieden Wie zal het 
zeggen ' 
Achter de show achter de hambras 
staat in de spor t zoals overal elders, 
de mens Gelukkig maar 

C H A T E A U C A R A V A N 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 
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hij over het onderwerp wist te vertel
len was onder de maat Ons komt het 
voor dat nr^en, vooraleer dit onder
werp eens grondig aan te pakken op 
een of ander kongres, eerst een ernsti
ge wetenschappelijke studie moet ma
ken Zoniet gaat men in het ijle blijven 
praten En vermits minister de Backer 
nu toch ten strijde is getrokken tegen 
het geweld in de spor t lijkt zij ons de 
ware vrouw om meteen eens degelijk 
te laten onderzoeken hoe dat zit met 
dat geld Iedereen voelt trouwens met 
de ellebogen aan dat er een nauw ver
band bestaat tussen geld en geweld 

O N T E V R E D E N 

W I J vertelden hier onlangs dat de kop
stukken van het Beize olympisch ko-
mitee de atleten met het oog op de 
olympische spelen in Moskou hadden 
onderverdeeld in vier kategoneen 
van A tot D wat zo ongeveer over
eenkomt met waarschijnlijke deelne
mers, mogelijke deelnemers beloften 
en zoiets als eventuele deelnemers 
als het met anders kan ondanks hun 
« hoge » ouderdom Bij die laatste kate-
gorie zitten Miei Puttemans Schodts 
Paul Thys en Willy Polleunis Dus 
eigenlijk zowat onze beste atleten 
Die jongens zijn met te spreken over 
hun «selektie», en dat ken iedereen 
best begrijpen Zij namen dan ook, in 
een ronde-tafelgesprek georgam-
zeerd door Het Laatste Nieuws, geen 
blad voor de mond Als het gepermit
teerd is twee bemerkingen Dat die 
kategoneen zinloos zijn hebben wij al 
lang als onze bescheiden mening hier 
neergeschreven Ten tweede wij vin
den het wel flauw bij het lezen van de 
kommentaar in de genoemde krant 
dat het vooral een kwestie van « bege
leiding » - lees poen - zou zijn 

B L O S O TE P A A R D 

Om het maar direkt te zeggen wij 
kennen niet het fijne van de zaak, en 
willen dus maar enkel vaststellen dat 
er iets aan de hand schijnt tussen 
staat (BLOSO) en ruitersport (mane
ges) Naar het schijnt zou BLOSO al 
een poos bezig zijn met het opkopen 
van verschillende maneges om die 
dan zelf uit te baten En naar het 
schijnt zou dat wel enig misnoegen 
opwekken omdat daann dan (oud-)mi-
litairen aan het werk worden gesteld 
— althans in hoofdzaak — zodat som
mige mensen hun job kwijtraken Het 
IS mogelijk wij weten het met Zo op 
het eerste gezicht echter komt het 
ons voor dat BLOSO toch ook de 
kans moet knjgen de paardesport bin
nen het bereik te brengen van de gro
te massa en dat de kans eerder klein 
IS dat BLOSO maneges zou (kunnen) 
overnemen die welvarend en bloei
end zijn Voor zover ons bekend is er 
de laatste jaren echter zo een beetje 
een wildgroei geweest in dat soort din
gen en is het hier en daar wel wat mis
gelopen En als BLOSO daar wat zou 
kunnen aan doen, dan zou dat met 
eens zo n slechte zaak zijn 

TRIPTIP 

Nu de hemel 's avonds helder is — 
hopelijk IS dat nog het geval wan
neer u dit leest — moesten wij van 
de gelegenheid gebruik maken om 
eens naar Jupiter en Saturnus te ki j
ken Voor Jupiter kijkt men rond 23 
uur naar het zuidoosten, en het hel
dere hemellichaam dat men daar 
opmerkt — men kan er met naast ki j
ken, want het is het helderste van 
allemaal — is Jupiter, de grootste 
planeet van ons zonnestelsel 

Meer naar het zuiden, en hoger, ziet 
men gemakkeli jk de Pleiaden of 
Zevengesternte Trekt men een (inge
beelde) lijn van Zevengesternte over 
Jupiter, dan vindt men meer naar het 
oosten en lager boven de honzon 
een bli jkbaar alleenstaand hemelli
chaam, tamelijk helder o o k Dat is 
Saturnus, de planeet met de geheim
zinnige ringen 

Wie over een sterke kijker beschikt, 
kan misschien de nngen zien Even 
proberen maar 

BETER ? 

Tegen 1980 staan er weer Europese 
voetbalkampioenschappen voor lan-
denploegen op het programma En 
iedereen weet nu al dat zo'n zaken 
beslecht worden via een voorronde 
en een eindronde Men vormt eerst 
reeksen waarvan de eindoverwin
naars dan tegen elkaar uitkomen, tot 
er maar twee overblijven tot er ten 
slotte maar twee overblijven om te 
stnjden voor de opperste eer Nu, bij 
de samenstelling van die reeksen vie
len WIJ traditioneel op Nederland, dat 
ons even traditioneel wipte Deze 
keer is het lot ons echter veel gun
stiger geweest Men heeft het zo 
geflikt dat België en Nederland, als 
reekshoofd, noodzakelijk in verschil
lende reeksen zaten Gevolg is dat 
Nederland nu als tegenstrever o m 
Polen krijgt toch ook met een zacht 
eitje en België Schotland Wat ons 
betreft zouden wij zo al halvelings dur
ven voorspellen dat het met de moei
te loont eraan te beginnen Van de 
rest zullen wij trouwens met veel «in 
de kas» knjgen 

Voor wie even van Boom via Terhagen en Rumst naar de 
nieuwe autobaan Mechelen—Antwerpen wil rijden, gaat een 
wereld open De wereld van Filip de Pillecijn en van de socia
le miserie in de negentiende eeuw in de Rupelstreek De klei-
putten, de loodsen, de droogplaatsen de stulpen (sommige 
nog bewoond), de steigers aan de Rupel het spreekt allemaal 
zo voor zichzelf voor wie enige belangstelling heeft voor de 
sociale geschiedenis, of voor de techniek van het steenbak-
ken, of voor de veel te trage opgang van "arm Vlaanderen' 
of voor de «architektuur», dat alle uitleg overbodig is Rij 
eens langs de Rupel, neem je tijd en denk eens na over de 
vraag wat in Vlaanderen bereikt werd, en wat met 
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Bij grote ramfjen, zoals de geregeld terugkerende overstro
mingen in het Scheldebekken, dringt het ongenoegen van de 
getroffen bevolking door tot in Brussel. Dit was nu ook weer 
het geval met de mensen uit Tielrode, Antwerpen, Heffen, 
enz. Maar fundamenteel verandert er weinig. Dit wordt tref
fend geïllustreerd door de vergadering die te Antwerpen 
moest doorgaan m.b.t de regeling van de schade voor de 
slachtoffers van de watersnood in Ruisbroek nu bijna twee 
jaar geleden, maar die werd uitgesteld wegens ... overstro
ming I Vandaag wordt eens te meer gepleit voor een globaal 
waterbeleid en niemand kan het nut nog ontkennen van een 
globaal dijkenplan voor heel het Scheldebekken. Toch wordt 
bij het waterbeleid veel te weinig rekening gehouden met eko-
logische argumenten en met het natuurbehoud. Het behoud 
en de herinrichting van waterrijke gebieden in het Schelde

bekken is niet alleen van levensbelang voor fauna en flora, 
maar kan ook bijdragen tot een verantwoorde oplossing voor 
wateroverlast In dit opzicht zijn gebieden zoals het Verdron
ken Land van Saaftinge, de Blokkersdijk, de kreken van 
Bazel, Rupelmonde e.d., de oude rivierarmen van de Durme 
en de Schelde, het Broek in Blaasveld, enz. van nature uit aan
gewezen als bergingskommen. Ook sommige polders zou
den met dit doel kunnen worden ingeschakeld. Waterrijke 
gebieden kunnen dus polyvalente funkties vervullen, die mits 
een goed beheer niet schaden. Landbouw, hengelsport, jacht, 
rekreatie en edukatie kunnen samengaan en in het beheer 
van waterrijke gebieden worden geïntegreerd, waarbij perio
dieke overstromingen kunnen worden ingecalculeerd. 
Grote waterbouwkundige werken, voorafgegaan door ont
watering en opspuiting, berokkenen meestal schade aan de 
landbouw en aan de natuur, omdat ze de waterhuishouding 
van een hele streek verstoren. Elders in de streek vergroten 
ze het overstromingsgevaar. Het Scheldebekken draagt daar
van duidelijke sporen. 

Overstromingen 
en 
natuurbehoud 

als ze niet p>assen in een globaal plan 
voor het hele bekken. Mocht later blij
ken dat het water van de Mark toch 
te snel afvloeit en elders overstromin
gen veroorzaakt dan kunnen de be
trokken firma's er misschien water-
spaartjekkens en dijken bouwen ! 
Eef) te snelle afvoer van het water 
leidt tot afdamming. In de Ardennen 
blijven de projekten voor de bouw 
van stuwmeren reakties uitlokken. Ze
ventien plannen zijn ter studie bij 
Openbare Werken. In de meeste ge
vallen worden zulke projekten alleen 
technisch benaderd, ook al hebben ze 
een grote weerslag op de omgeving. 
Ze hebben dus een meer dan regiona
le betekenis, ook al schijnt de strijd 
voorlopig alleen in Wallonië te worden 
gestreden Na het suksesvol verzet 
tegen de stuwdam op de Lesse en 
tegen de mogelijke afdamming van de 
Houille, IS het gevaar voorlopig gewe
ken, maar de kritiek op het waterbe
leid neemt ook daar toe. 
De typische meanders en de schilder
achtige oevers van de Ourthe te Moir-
cy zijn er verdwenen. De waterloop 
werd herschapen in een A-24 voor 
forellen, maar dan zonder bermbe
planting. Dit heeft geleid tot een mas
saal protest waardoor gelijkaardige 
werken op de Semois (voorlopig?) 
niet werden uitgevoerd. 
De natuurwaarde van waterrijke ge
bieden wordt vaak aangetast door 
afval en verontreiniging. Dit is niet 
alleen zo in Vlaanderen. Zo werden 
de prachtige moerassen van Hachy, 
nabij Aarlen, herschapen in een stort
plaats, met de bekende gevolgen. Ver

der werd deze streek ook bedacht 
met een ekspenmenteel projekt voor 
afvalwaterzuivenng I 

Polyvalente funkties 
van waterrijke gebieden 

Waterrijke gebieden zijn niet alleen 
van belang om hun groot bergingsver
mogen, maar ook als voedsel- en zuur
stofproducent en als rustplaats voor 
trekkende watervogela Ze zijn uiterst 
kwetsbaar Dit besef heeft geleid tot 
de Konventie van Ramsar (Iran) in 
1971, die het behoud van zulke gebie
den nastreeft en een basis biedt voor 
internationale samenwerking. Op de 
ontmoetingsdag van de Bond- Beter 
Leefmilieu vorig jaar te mechelen 
werd de vastberaden wil beklem
toond om de bescherming van water
rijke gebieden, ook in Vlaanderen 
beter te organizeren. 
Soms is het moeilijk te verantwoor
den om een waterrijk gebied uitslui
tend te'bestemmen als natuurreser
vaat Dat hoeft ook niet In het Mols-
broek te Lokeren bijvoorbeeld wordt 
er een beroep gedaan op de landbou
wers. Beweiding^ riet- en hooikultuur 
zijn niet in strijd met het natuurbe
houd en begunstigen het milieu. En, in 
droge jaren komen de watervoorra
den van het reservaat de landbouw 
ten goede. 

Het inrichten-van plassen voor de hen
gelsport stelt weinig problemen, mits 
eerbied voor de water- en overvegeta-
tie en voor sommige diersoorten, die 
als konkurrenten zouden kunnen 

doorgaan, zoals de ijsvogel, de blau
we reiger en de otter Deze dieren die
nen uiteraard te worden beschermd. 
Het domein Hofstade kan hier als 
voorbeeld gelden. 
Afspraken inzake jachtbeperkingen . 
op watervogels en het inrichten van 
jachtvnje bufferzones worden als po
sitief ervaren en zijn praktisch moge
lijk, zoals op de Blankaart in We?t-
Vlaanderen werd bewezen. Mits een 
goede organizatie gaan passieve re
kreatie en edukatie samen met een 
zinvol beheer van watterrijke gebie
den. 
Momenteel worden er door verschil
lende organizaties akties gevoerd om 
waternjke gebieden door aankoop te 
beveiligen. Dit is ondermeer het geval 
voor het Wereldnatuurfonds en voor 
de Stichting Limburgs Landschap. 
Ook de Belgische Natuur- en Vogelre
servaten doen mee. In Vlaanderen 
gaat het op de eerste plaats om het 
Stramproyer Broek in Limburg en om 
de Blankaart in West-Vlaanderen. 
Het Stramproyer Broek is een oud 
veen- en turflandschap van 260 ha te 
Kinrooi (Molenbeersel). Het bevat wei
den, moerassen, vochtige kreupelbos-
sen en heideveldjes. In dit opzicht is 
het Stramproyer Broek een unicum, 
niet alleen in Limburg maar in heel 
Vlaanderen. Grote gedeelten zijn on-
betreedbaar, maar juist daardoor zo 
waardevol als woongebied voor heel
wat vogel- en andere diersoorten. Er 
werden 120 verschillende vogelsoor
ten waargenomen en ruim 300 hoge
re plantensoorten. 

Dirk Buyes 

Bescherming van waterrijke 
gebieden: een noodzaak 

Een verantwoord waterbeleid 'steunt 
op de bescherming van waternjke 
gebieden Dit werd in 1976 nog be
klemtoond door een Europese kam
panje, die ook in ons land weerklank 
vond. Bronnen, moerassen, kreken en 
vennen regelen het waterpeil en zijn 
als dusdanig waardevol. In sommige 
streken wordt daaraan weinig of 
geen aandacht besteed Is het omdat 
een waterrijk gebied in België geen 
juridisch begrip is en als dusdanig niet 
bestaat in onze wetgeving ? 
Uit zakelijke overwegingen krijgt één 
funktie vaak voorrang, terwijl de ande
re worden verwaarloosd Dit heeft 
schade tot gevolg, die soms nog her
stelbaar is, maar in vele gevallen ook 
niet 
Het rechttrekken van waterlopen, 
vaak in het raam van de ruilverkave
ling, heeft in ons land op tal van plaat
sen de waterhuishouding verstoord. 
De Markvallei in het noorden van de 
provincie Antwerpen is daarvan een 
voorbeeld. Ondanks de gewettigde 
bezwaren, maken bulldozers momen
teel korte metten met de Mark. De 
waterhuishouding kon hier beter wor
den geregeld door minder arastisch 
In te gnjpen in het landschap, onder
meer door het reinigen van de loop, 
door het aanbrengen van oeverver
sterkingen en beplanting en door het 
verbreden van de rivier op enkele 
plaatsen waar vernauwing en aanslib
bing optreden In zijn praktische uit-
voenng is het bereikte kompromis 
inzake de zgn. sanenng van de Mark 
negatief Dit zal in de toekomst duide
lijk worden De waterhuishouding in 
dit stroombekken van 30,000 ha zal er 
in de verdere toekomst met op voor
uit gaan, ook al zal het water er in pnn-
cipe sneller afvloeien Elders zullen 
daardoor nieuwe, nog grotere proble
men ontstaan Dit kleinschalig voor
beeld kan worden doorgetrokken en 
toegepast op het Scheldebekken, 
waar lokale werken geen zin hebben Het herinrichten van waterlopen, als autowegen voor vissen, verstoord de waterhuishouding, is negatief voor 

het planten- en dierenleven en draagt op termijn bij tot overstromingen, of watertekort. 
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