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Ulaams nationaal Uleekblail 

Op een druk bijgewoonde 
dialoogdag heeft de Volksunie 
verleden zondag te Antwerpen 
haar programma voor de 
zelfstandigen en de KMO 
voorgesteld en toegelicht. De 
belangstelling van de Volksunie 
voor deze sektor is niet nieuw. 
In het verleden heeft de partij 
herhaaldelijk initiatieven ten 
bate van de zelfstandigen 
genomen. Zo werd er nog 
ti jdens de vorige legislatuur een 
wetsvoorstel gedeponeerd met 
sociaal-ekonomische 
maatregelen voor hoofden van 
K M O in moeili jkheden. De 
jongste jaren heeft de Volksunie 
haar standpunten terzake 
samengevat in de kernachtige 
zin < dat het nog de moeite moet 
lonen om te werken, te 
ondernemen en te sparen ». 

De Volksunie is nochtans geen 
middenstandspart i j ; zij is ook 
geen travail l istische partij. 
Krachtens haar volksnationaai 
beginsel is zij een volkspart i j , 
bekommerd om het algemeen 
welzijn in Vlaanderen. Voor dit 
algemeen Vlaams welzijn is de 
leefkracht van de sektor der 
zelfstandigen en KMO echter 
een essentiële voorwaarde. 

Deze groep speelt een 
onvervangbare rol in het 
ekonomisch leven. De 
professionele kontakten binnen 
deze groep zijn persoontijk en 
kunnen plaatsvinden in een 

gunstig sociaal klimaat, daar 
waar het werk in de grote 
bedrijven vaak leidt tot 
vervreemding. Daarenboven zijn 
de KMO-bedri jven In grote mate 
tewerkstellend en zijn het 
ondernemingen met een sterke 
behoefte aan vakmanschap. Om 
al deze redenen ziet de 
Volksunie een essentiële 
waarborg zowel voor de 
sociaal-ekonomische als voor 
de polit ieke demokratie in een 
levenskrachtige middengroep 
die, naast de eigenlijke 
zelfstandigen en KMO, 
trouwens ook de kaders, de 
gekwalif iceerde beroepen, de 
ambtenaren en de vrije 
beroepen omvat 

Het sociaal-ekonomisch belang 
van de KMO, vooral in 
Vlaanderen, is af te lezen uit 
enkele basisgegevens. Ruim 
90 <Vb van de bedrijven zijn KMO 
en haast 4 op 10 aktieven in de 
privé-sektor vinden er hun 
bestaan. Deze tewerkstell ing 
neemt overigens toe : van 35 "/o 
in 1971 groeide het naar 
praktisch 40 "/o in 1976. Vooral 
in deze ti jd van krisis en 
werkloosheid dringt de 
vaststell ing zich op dat, daar 
waar grote bedrijven het laten 
afweten, de KMO standhouden 
en zelfs nieuwe mogelijkheden 
vinden. Alleen reeds hun 
onvervangbaar sociaa'l nut en 
belang wettigen dus meer dan 

ooit de volle aandacht voor de 
leefbaarheid van de KMO en de 
zelfstandigen. 

Alhoewel de huidige regering 
oog heeft voor de rol en de 
betekenis van de zelfstandigen 
en de KMO, en blijkbaar bereid 
is haar beleid daarop af te 
stemmen, blijven er toch een 
reeks belemmeringen en 
negatieve faktoren die de sektor 
beletten om zijn positieve rol 
ten volle te spelen. Het 
steunmekanisme van de 
overheid bli jft nog al te zeer op 
het kapitaal gericht en niet op 
de arbeid, waardoor de KMO in 
de kou bli jft staan. De zware 
administratieve infrastruktuur 
en de fiskale druk laten slechts 
een beperkte ruimte voor het 
echte ondernemen. 

Het Volksunie-programma, dat 
vorige zondag werd 
bekendgemaakt, wil dat 
verhelpen. Het bevat een brede 
waaier van voorstellen die erop 
gericht zijn aan de zelfstandigen 
en de KMO de plaats te geven 
waarop / i j , alleen reeds ter wille 
van hun sociale funktie in deze 
krisist i jd, volop recht hebben. 

We rekenen op onze ministers 
in de regering en op onze 
parlementsfraktiea om in de 
komende maande.t deze 
voorstellen om te zetten In 
werkeli jkheid. 
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BLAUWDRUKKEN 
In het artikeltje » 10 miljoen"?» (Wij, 24 
november) worden zo terloops de 
«blauwdrukken voor staatshervor
ming >• onder schot genomen Zomer 
1976 hebben inderdaad achtereenvol
gens de verenigde-socialisten, de 
PVV, de CVP en de VU blauwdruk
ken van staatshervorming gepubli
ceerd Tussendoor ook het Overleg-
centrum dat eindelijk, met de traagstie 
schuiten in het konvooi, voor ons fede-
ralisme-met-twee opteerde Betreurt 
de redaktie van « Wij» het dat dank zij 
de jaren uitzichtloze strijd van de dui
zenden VU-militanten, sprekers en 
plakkers, de traditionele Vlaamse par
tijen en de niet-partijpolitieke Vlaamse 
Beweging ertoe kwamen zich tot het 
federalisme Cof toch tot een federaal 
getinte politieke decentralizering) te 
b e k e r e n ' Betreurt de redaktie het 
dat, na jaren vaak oppervlakkige fede
ralistische sloganistiek, het Vlaamse 
volk zich in zijn verschillende geledin
gen, bezint op de konkrete vormen 
van staatshervorming' Blauwdruk
ken van federalistische staatshervor
ming vergelijkbaar met prestaties van 
paalzitters of grafliggers ' 

Of bedoelde « Wi j» de eerste' fatsoen
lijke blauwdruk van federalisme in die 
oude brochure van Frans Van der 
E l s f Gelukkig voor Vlaanderen dat 
hij jaren geleden de eenzame paalzit-
ter wou spelen Of vizeert « Wi j» mis
schien de studie « Waterdichte federa-
lizering » van Van Haegendoren ' 
In dat geval en met alle ijdelheid van-
dien en in alle passende bescheiden
heid, acht ik mij gelukkig deze duit m 
het zakje te hebben gedaan - O p 
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afstand bekeken» zullen eenzame 
paalzitters misschien ooit gelijk krij
gen 

M V H, Leuven 

Studentenjobs 
gevraagd 
Meer en meer studenten wen
sen vandaag een deel van hun 
(studie- en andere) kosten zelf 
te dragen ; de vraag naar stu
dentenjobs neemt daarom aan 
alle universiteiten gestadig toe 
de jongste jaren. Het aantal aan
geboden jobs blijft echter ver 
beneden de vraag. 
De studentenjobdienst van de 
UFSIA doet daarom een drin
gende oproep tot alle werkge
vers (en m deze periode van 
het jaar ook heel biezonder tot 
alle verenigingen en organizato-
ren van eindejaars- en andere 
festiviteiten) om studenten in 
te schakelen en deze jobs ken
baar te maken aan de jobdienst 
van de UFSIA (Anita Bijnens), 
Rodestraat 14, 2000 Antwer
pen, 031/32.39.23 toestel 41 
(tel. bij voorkeur 's voormid
dags). 

OPEN BRIEF AAN 
LODE CLAES 

Dat u uit de Volksunie gestapt zijt, en 
een nieuwe partij opgencht hebt is uw 
goed recht 
Wat ik met uw goed recht vind is dat 
u het mandaat van senator dat u toe
gewezen werd door de VU-leiding en 
de VU-kiezers blijft behouden 
Wanneer u konsekwent wil zijn met u 
zelf zou het maar billijk zijn dat u 
afstand doet van dit mandaat want u 
vertegenwoordigt met langer meer de 
Volksunie, noch haar kiezers 
Een daad van eerlijkheid tegenover 
beiden zou zijn uw senatorszetel ter 
beschikking stellen van de parti j ' 

H.V, Kortriik-Kuurne 

DRINGEND GEVRAAGD 

Dringend gevraagd voor Vlaam
se instelling te Brussel: Vlaam
se tandarts. 
Brieven naar de redaktie onder 
N 135. 

HAVI-TV 
RED. — In ons redaktioneel ant
woord op de brief van de h. Dlege-
nant, beheerder van Havi-TV, is een 
paragraaf weg gevallen met als ge
volg dat een bepaalde zin geen zin 
meer heeft Volledigheidshalve vul
len wij aan: 
>Wat de vertegenwoordiging in de 
Raad van Beheer betreft, zegt de h. 
Diegenant dat deze best door de 
gemandateerden van het volk ge
beurt » Daarop moest volgen- ' D e 
VU is anders maar pover vertegen
woordigd in de Raad van Beheer van 
Havi-TV, nl. door slechts twee van 
haar gemeenteraadsleden en dat 
voor het hele (grote) arrondissement 
Halle-Vilvoorde. Wat duidelijk onder
vertegenwoordigd is zodat de stel
ling als zou Havi-TV door de geman

dateerden van het volk moeten ge-
kontroleerd worden maar een lacher
tje is.» 
Ondertussen kreeg Havi-TV het ook 
nog aan de stok met de gemeente
raad van Vilvoorde. De kontroverse 
rond Havi-TV gaat dus niet alleen 
verder, zij begint pas goed. 

«VOORUITGANG» 
De pers meldt dat de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen 
van plan is een belangrijk stuk van het 
Zomenwoud op te offeren aan een 
nieuwe spoorlijn 
Ik verwacht (en eis) van de Volksunie 
dat ZIJ zich — als progressieve en 
alternatieve partij — met alle midde
len tegen dit misdadig opzet zal ver
zetten 
Mocht deze nieuwe aanslag op onze 
natuur toch mogelijk blijken te zijn, 
dan IS het duidelijk dat de overheid in 
België bereid is alles te verkwanselen 
in naam van de « vooruitgang » i 

J V V , Brugge 

^Iksunie 
sociaal en federaal 

AMNESTIE 

Hoe IS het mogelijk dat een volk zich 
zo door tegenpropaganda kan laten 
beïnvloeden, dat het lijdzaam kan toe
zien dat volksgenoten, waarvan voor 
velen hun enige misdaad was volk en 
ideaal gediend te hebben, nu nog 
altijd verstoten blijven van hun rech
ten, omdat dit haatdragend land hard
nekkig blijft weigeren amnestie te ver
lenen 
Nooit of nooit heeft dit land ook maar 
het minste begrip getoond voor het 
Vlaamse volk, dat sinds het bestaan 
van België, immer heeft moeten strij
den en lijden voor zijn bestaan Het is 
zoals Cyriel Verschaeve het zegde, 
« Vlaanderen heeft een lijdenskapitaal 
vergaard voor eeuwen» 
België is het enige land ter wereld dat 
meer dan dertig jaar na de feiten nog 
weigert om amnestie te verlenen Zou
den onze knstelijke farizeeërs zich 
met eens spiegelen aan Jezus, die 
geen dertig jaar nodig had om een 
zondares en een moordenaar amnes
tie te verlenen, maar dertig sekon-
d e n ' 
En als men de geschiedenis van 
Vlaanderen kent, mag men dan de kol-
laboratie niet veeleer als een ontvoog-
dingstnjd tegen de bezetters van 
1830 beschouwen ' 
De mens is nu eenmaal zo, de grote 
massa gunt zijn eigen volk vnjwe' 
nooit hetzelfde recht wat ze voor een 
vreemde wel eisen Men laat het lijden 
en trappelt het in het slijk en voert 
dan zonder schaamte het noge 
woord in Europese Dijeenkomsten om 
er het onrecht in andere landen aan 
te klagen 
Het wordt de hoogste tijd dat men 
ook in dit land de haat van zien 
afschudt en zonder dralen amnestie 
zal verlenen op de dag van goede wil i 

J V P, Blankenberge 
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brief van de 
redaktie 

Brussel,14 december 1977 

Waarde Lezer(es), 

We doen momenteel niet alleen een 
inspanning voor de abonnementen
werving, ook op het vlak van de 
reklame doen we al sinds maanden 
een bijzondere inspanning. Terloops: 
in deze maanden van werving voor 
het weekblad is een reklame in het 
blad nog meer renderend omdat er 
juist nu meer dan ooit proefnum
mers verspreid worden. 
Voor deze reklame-werving deden we 
beroep op een man van het vak, 
Karel Severs, die al'jaren in de 
branche zit en bij de kollega's 
een stevige faam geniet. 
We hebben altijd binnenpretjes 
als we de Karel horen telefoneren 
met kliënten en kliënten-in-spe : 
hij gaat - zeer hoffelijk - recht 
op het doel af, windt er geen 
doekjes om en haalt meestal zijn 
slag thuis. Ergens doet de Karel 
ons denken aan de schrijver Willem 
Elschot die over het vak merk
waardige dingen heeft geschreven. 

Het spreekt vanzelf dat we de Karel 
veel sukses toewensen. Maar ook 
zonder wensen speelt hij het donders 
goed klaar. 

WIJ t 15 DECEMBER 1977 
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EUROVERKIEZING: 
volwaardig Vlaming 
naar Straatsburg 
Nog niet zo lang geleden was 
het nog een broze wensdroom 
om de organizatle van de Euro
pese verkiezingen in ons land 
gerealizeerd te zien op basis 
van twee kieskolleges: een 
Vlaams en een Franstalig. 

Met het Egmontpakt is dat nu 
een verworvenheid. Maar (wie 
had het anders verwacht?) de 
anti-Egmonters willen ook hier 
niet van weten. 

Ze spannen zelfs de bekende 
Eurojournalist Guido Naets voor 
hun kar (met artikels in « Europa 
Eén », en in « De Nieuwe »), die 
zowaar schrijft: « Het Europees 
ideaal zou op Belgisch vlak kun
nen benaderd worden door het 
invoeren van nationale lijsten.» 
De anti-Egmonters opteren dus 
voor de mogelijkheid dat franko-
fone politici in heel Vlaanderen 
stemmen zouden kunnen ron
selen. Gekker kan het wel niet 
meer. 
Tot spijt van wie het benijdt zul
len de Euroverkiezingen bij ons, 
op aandringen van de Volks
unie-onderhandelaars, georgani-
zeerd worden op basis van een

talige lijsten in Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel. 
De inwoners van de Brusselse 
agglomeratie zullen kunnen kie
zen op welke lijst (Franstalig of 
Nederlandstalig) zij hun stem 
willen uitbrengen. 
Het is nu — als gevolg van stem
mingen in het Brits parlement — 
zo goed als zeker dat de Euro
verkiezingen niet in de lente van 
volgend jaar zullen plaatsheb
ben. Wat meteen betekent dat 
tegen deze verkiezingen In het 
kiesarrondissement Brussel-Hal-
1e-Vilvoorde zal gesplitst zijn, en 
frankofonen niet meer op stem-
menjacht buiten Brussel zullen 
kunnen. Moeten we aannemen 
dat de anti-Egmonters de split
sing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde even
eens een rotoplossing vinden ? 
Ten slotte vinden sommigen het 
willicht ook geen verdienste dat 
voor de Euroverkiezingen — 
eveneens op aandringen van de 
VU — garanties voorzien zijn 
dat de kandidaten op de Vlaam
se lijst geen frankofone pionnen 
zullen zijn. Dat is allemaal te wij
ten aan het Egmontpakt (hds) 

De zelfstandigen, en de kleine en middelgrote ondernemingen zitten in moeilijke papieren. Dat zelfs de bier-
hiandelaars er niet meer kunnen mee lachen is een teken aan de wand. Hoewel je aan hun protestbetoging 
toch een aangenamer smaak overhoudt dan pakweg aan een manifestatie van bureauklerken Droger, maar 
evenzeer geslaagd was de VU-dialoogdag vorige zondag. (Lees biz. 18-19). 

EUGEEN DEFACQ: 

«Lapmiddelenbeleid en frankofonie in 

on f wikke/ingssoffien werking stopzetten f» 
Onze ontwikkelingssamenwerking is mislukt, ondanks het vele geld 
(dit jaar 20 miljard frank) dat de opeenvolgende regeringen er tegen
aan gesmeten hebben. Voorzitter Eugeen Defacq van het Vlaams 
Internationaal Centrum (VIC) was vorige maandag op een perskonfe-
rentie niet te spreken over de « frankofone en konservatieve poli
tiek', die onze relaties met de Derde Wereld kenmerkt. Het ABOS 
(Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) verkeert in 
een dubbele onwettigheid. Dit bestuur is dringend aan een hervor
ming toe: een splitsing naar de gemeenschappen toe. 

Senator Eugeen Defacq stelde 
duidelijk : « Wij weigeren mede
plichtig te zijn aan de politiek van 
ontwikkelingssamenwerking, zo
als die momenteel wordt ge-, 
voerd!» 
Volgens het VIC is niet slechts 
één minister (Lucien Outers) ver
antwoordelijk voor de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, 
maar wel de gehele regering. 
Immers, zo stelde Defacq, in onze 
relaties met de Derde Wereld zijn 
een zevental ministers betrok
ken • waaronder die van Buiten
landse Zaken, Nationale Opvoe
ding, Landsverdediging, Finan
ciën. .. 
Eugeen Defacq stelde duidelijk 
dat vooral één partij een verande-
nng en verbetering van de ontwik
kelingssamenwerking tegen
werkt : de PSC. 
Het VIC zal spoedig met de eer-
ste-minister een onderhoud aan
vragen, en een memorandum be
kendmaken. In het voorjaar zal 
het Centrum een kongres hou
den, en intussen ook de leden 
van parlement en kultuurraad op 
hun verantwoordelijkheid wijzen. 
Op korte termijn dient allereerst 
het ABOS gesplitst te worden 

Daarover Eugeen Defacq: «Het 
gaat om een fundamentele wijzi
ging van strukturen, die verder 
reikt dan het tellen van een aantal 
ambtenaren. Tenzij het de bedoe
ling IS van de regering te verlam
mende taairuzies in stand te hou
den om aan de machtigen toe te 
laten verder internationaal de la
kens uit te delen.» 

FEDERAAL 

Een eigen samenwerkingspolitiek 
van elke kultuurgemeenschap 
zou met alleen de belangrijke bin
nenlandse opdracht van het 
ABOS qrondiger en doelmatiger 
organizeren, maar ' ook recht
streeks operationele aktiviteiten 
in de ontwikkelingslanden zelf hel
pen beheren. 
Tot deze bilaterale akties beho
ren uiteraard: de samenwerking 
inzake personeel, beurzen en ont
haal, universitaire en wetenschap
pelijke programma's, de projek-
tenhulp en de samenwerking met 
niet-goevernementele organiza-
ties 
Op federale basis kunnen de 
gemeenschappen van dit land 

eveneens «als nationaal» naar 
buiten treden, en federaal met 
andere landen samenwerken. 
De multilaterale samenwerking 
(internationale organizaties) kan 
verder nationaal beheerd blijven, 
maar wel met dien verstande dat 
zij op wettelijke basis wordt geor-
ganizeerd. Deze eerste hervor
mingen kunnen zelfs zonder wets
wijzigingen in het ABOS doorge
voerd wordenijk reglement. 
Het nieuwe Fonds voor Ontwikke
lingssamenwerking dat minister 
Lucien Outers wil oprichten, kan 
met gesplitste kredieten werken. 
De Raad van advies, die momen
teel vernieuwd wordt, kan in twee 
kamers of kommissies volgens 
de kultuurgemeenschappen geor-
ganizeerd worden. 
Het Vlaams Internationaal Cen
trum stelt duidelijk: -Het welva
rend geworden Vlaanderen moet 
de kans krijgen op een eigen wij
ze deel te nemen aan het huidige 
boeiende wereldget)euren » 

W I N G E W E S T 

Typisch voor het frankofoon be
leid van ontwikkelingssamenwer
king is dat de Franstaligen het 
leeuweaandeel van goedbetaalde 
jobs in de ontwikkelingslanden 
voor hun rekening nemen, terwijl 
het statistiekje van de vrijwilligers 
vermeldt 368 Nederlandstaligen 
tegen slechts 291 Franstaligen 
De vertegenwoordiging van ons 
land in de meeste ontwikkelings-

(landen) wordt nog steeds toever
trouwd aan overwegend frankofo
ne bureaukraten. 
Senator Eugeen Defacq: « De vijf
tien voorbije jaren officiële Belgi
sche ontwikkelingshulp werden 
een eindeloze aaneenschakeling 
van bekrompen aanpak, kortzich
tig lapmiddelentjeleid en geldver-
spillende mislukkingen Dit soort 
'hulp» bracht nergens zoden aan 
de dijk, noch in de Derde Wereld, 

noch voor de toekomst van Euro
pa zelf Het omstreden ABOS 
werd een nieuw Franstalig winge
west en bleef een grote volks- en 
wereldvreemde onbekende.» 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum verwacht van de regering 
dat zeer spoedig een einde wordt 
gemaakt aan de "ontspoorde en 
uit de hand gelopen ontwikker^ 
lingshulp.» (hds) 

Dovemansgesprek 
over Egmont 
beëindigd 
Na het jongste gesprek tussen 
het Egmontkomitee en de Vlaam
se partijvoorzitters hebben de 
voorzitters P Daels en Clem De 
Ridder meegedeeld • «Ons be
stuur stelt vast dat spijts de groei
ende agressiviteit van de Fransta
ligen, die bewijst dat de zoge
naamde pacifikatie met dit ak
koord onmogelijk is, de partijvoor
zitters zich nog met wensen aan 
te sluiten bij de standpunten van 
het Egmontkomitee betreffende 
de fundamentele gebreken van 
dit pakt standpunten die noch
tans de grondstellingen van de 
Vlaamse Beweging vormen 
Daarom beslist het Uitvoerend 

Bestuur van het Egmontkomitee 
in de toekomst nog slechts een 
gesprek aan te gaan met de partij
voorzitters op hun uitdrukkelijk 
verzoek met betrekking tot agen
dapunten waarover het zinvoi 
geacht wordt te praten in het 
kader van de principiële stand
punten van het Egmontkomitee >• 

Het anti-Egmontkomitee wil dus 
nog slechts gesprekken, indien 
de partijvoorzitters de stand
punten van de anti-Egmonters wil
len delen In dar geval zijn dikus-
sies toch wel overbodig, of niet ? 
Het dovemansgesprek wordt dus 
beëindigd 
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In het voorjaar van 1977 heeft de Volksunie haar dtepe 
bezorgheid uitgedrukt tav. onze ekonomische strukturen. 
Deze zijn ziek en het zal een lang genezingsproces vergen 
om ze weer fundamenteel gezond te maken. Daartoe moe
ten we noodgedwongen door een saneringsfaze. 
Maar ook de sociale toestand blijft hoogst zorgwekkend. 
De werkloosheid blijft stijgen. Er stellen zich enorme rekon-
versieproblemen. 
Het zou sociaal onaanvaardbaar zijn dat deze toestand vol
ledig over te laten aan de wetten van de marktekonomie. 
Dit zou ons brengen naar een massale toename van de 
werkloosheid, een groep van circa 50.000 werkloze afgestu
deerden die uitgesloten blijvan van de arbeidsmarkt 
In dit licht onderstreepten VU-voorzitter Schiltz en de 
kamerleden Nelly Maes en Paul Peeters op een perskonfe-
rentie de noodzaak om tot oplossingen van het tewerkstel
lingsvraagstuk en tot een rechtvaardige verdeling van de 
beschikbare arbeid te komen. 

I. Vermindering van 
de arbeidsduur: 
100.000 nieuwe 
werkplaatsen 

De Voiksun.ie meent dat arbeidsduur
verkorting op zichzelf een waarde 
betekent voor de werknemers en dat 
het ook een middel kan zijn tot sprei
ding van de beschikbare arbeid An
derzijds moet worden gesteld dat een 
drastische arbeidsduurverkorting tot 
36 uren zonder loonverlies in sommi
ge sektoren een te sterke verzwaring 
van de loonkosten zou meebrengen 
en in de huidige konjunktuur aanlei
ding zou kunnen geven tot nog meer 
bednjfssluitingen De VU meent dan 
ook dat de overheid hier geen alge
meen geldende maatregel kan uitvaar
digen doch dit moet overlaten aan de 
overlegstrukturen binnen de sekto
ren 
ZIJ opteert wel voor een geleidelijke 
werktijdverkorting Artseidsduun/er-
korting in de vorm van langere vakan
tie, IS niet interessant 
Optie voor een geleidelijke werktijd
verkorting aan het ritme van de jaren 
vijftig d w^ een snellere daling van de 
werktijd dan in de jaren zestig nl met 
17 uur per jaar Op 10 jaar tijd zou de 
arbeidsduur dus met 5 uur per week 
verminderd zijn wat 100000 werklo
zen zou kunnen opslorpen 
De VU meent dat het groeintme in de 
zestiger jaren van de tijdswelvaart te 
traag is geweest omdat in de toe
komst de produktiviteitsstijging aan 
de mensen moet uitgekeerd worden 
via meer vnje tijd 
De vraag of een dergelijke optie ook 
in de praktijk realizeerbaar is hangt in 
grote mate af van de groei van de 
ekonomie Wellicht zou dit met een 
groeintme zoals in de vijftiger jaren 
geen problemen scheppen 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het 
groeintme de volgende tien jaar heel 
wat lager liggen Als wij aannemen 
dat de reële welvaart per arbeider 
slechts zou stijgen met 3300 fr of 
ongeveer 2 % per jaar dan betekent 
een arkjeidsduurverkorting van 17 uur 
per jaar in pnjzen van 1970 reeds 
2000 fr of 60 % Slechts 40 % van 
de welvaartsstijging zou dan in geld 
worden opgenomen Om de ekonomi
sche groei te handhaven moeten de 
machines optimaal benut blijven bij-
voorkjeeld via het aantrekken van 
part-time werknemers of glijdende 
werkuren 

II. Invoering van 
part-time werk 
op ruime schaal 

Part-time werk op ruime schaal zal 
een duidelijk effekt hebben op de her
verdeling van de art)eid wegens een 
aantal vrijwillige uittredingen, maar an
derzijds ook een nieuw aanbod op de 
arbeidsmarkt meebrengen 
Part-time werk heeft op dit ogenblik 
weinig of geen nadelen voor de werk
gevers Het statuut heeft wel grote 
nadelen voor de werknemers die het 
verzet tegen de veralgemening ervan 
begnjpelijk maken Het recht op de 
voordelen van de ZIV is kieperkt en 
de part-time werker wordt gediskrimi-
neerd t o v de zogenaamde regelmati
ge werknemer Deze disknminaties 
moeten in elk geval worden wegge
werkt De v u staat positief tegenover 
elke maatregel die de disknminatie 
wegwerkt tov de deeltijdse arbeid 
zodat vrijwillige aanvaarding van part
time betrekkingen door werkenden, 
werklozen en werkzoekenden met lan
ger zou worden gestraft 

III. Het veranderen 
van de loonstruktuur 
Dikwijls hoort men beweren dat de 
lonen in België te hoog zijn, en dat ons 
land met meer kan konkurreren om
dat de loonkosten een te groot deel in 
de produktiekosten zouden hebhen 
Wat de globale loonkost betreft kan 
deze vraag gerechtvaardigd zijn voor
al voor de arbeidsintensieve bedrij
ven 
WIJ willen er echter op wijzen dat de 
werknemersgroep discipline heeft op
gebracht, en dat loonmatiging is inge
treden 
WIJ willen evenwel opmerken dat de 
loonstruktuur in België te rigied is Vol
gens ons moet het loon als inkomens-
faktor door herverdeling verbeterd 
worden Dit kan get)euren ofwel via 
belastingen waardoor te grote inko
mensverschillen worden weggewerkt 
en een rechtvaardige inkomenssprei-
ding tot stand komt, 
ofwel via het toekennen van arbeids-
subsidies (vb tjeginloon van jonge 
arbeiders) 

IV. Een andere 
opvatting over 
het derde 
arbeidscircuit 
Men spreekt van « derde » arbeidscir
cuit omdat het komt naast het eerste 
circuit van de pnve-sektor en naast 
het tweede circuit van de overheids-
sektor In het plan-Spitaels is het der
de arbeidscircuit opgevat als een sup
plementaire tewerkstelling in de over-
heidssektor en dit bij diensten die veel
al reeds overbezet zijn De projekten 
die in dit kader door de gemeenten 
enz zijn voorgesteld wijzen bijna alle
maal op het opknappen van « klusjes » 
die zijn blijven aansleuren Inzake 
opvang van de werkloosheid is het 
vnjwel een louter statistische opera
tie 
Het derde arbeidscircuit moet daaren
tegen een gemeenschapsdienst zijn 
die de strukturele werkloosheid op
vangt, na verloop van tijd zichzelf 
bedruipt en relancerend werkt voor 
onze ekonomie zonder daarom de pn
ve-sektor konkurrentie aan te doen 
die deze sektor met zou kunnen ver
dragen 
Vermits in de VU-visie het derde 
arbeidscircuit een nieuwe en blijven
de struktuur is op de art)eidsmarkt 
moet het kunnen opereren op een ter
rein dat maatschappelijk nuttig is en 
dat ekonomisch rendeert Het komt er 
dus op aan een arbeidsveld te vinden 
dat de pnve-sektor braak heeft laten 
liggen en waar ook de overheidsdien
sten met aan toe komen Wij denken 
hier bijv in eerste instantie aan de 
stadskernvernieuwing, die zeer ar
beidsintensief IS en die volkomen ligt 
in de lijn van de verbetering van de 
kwaliteit van het leven Andere sekto
ren kunnen ziin de _ systematische 
verbetering van onze dijken, de herbe
bossing, het systematisch aanleggen 
van waterspaarbekkens over heel het 
land, het opzetten van biologische 
landbouwbedrijven enz 

V. Dienstverlening 
aan gezinnen 
als volwaardige 
arbeidssektor 
Deze arbeid wordt op dit ogenblik 
veelal vervuld in de huishouding, door 
vrijwilligers (vb werklozen), als deel
tijdse taak Vaak wordt het door vrou
wen gedaan en staat er weinig of 
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geen direkt loon tegenover, met als 
gevolg lage maatschappelijke status 
De Volmksunie meent dat het beter 
zou zijn de realiteit onder ogen te zien 
en de hulp aan gezinnen als maat
schappelijke noodzaak te erkennen 
en de kosten ervoor aftrekbaar te 
maken Zo wordt de stimulans voor 
het aanbieden van zwart werk wegge
nomen en kunnen daarentegen vol
waardige arbeidsplaatsen gekreeerd 
worden, met een behoorlijk sociaal 
statuut, kansen op vorming en bijscho
ling, begeleiding enz 
Kinderverzorging, bejaardenhulp, ge
zinshulp zouden volwaardige beroeps
kansen bieden, en geïnteresseerden 

zouden met enkel aangewezen zijn 
op instellingen en diensten ten behoe 
ve van noodlijdenden 
Er moet tegemoet gekomen worden 
aan een pijnlijk dilemma wat met bin
nen het gezin door het gezin kan 
opgevangen worden, moet weg uit 
het gezin naar een aparte instelling 
als een t>ejaardenhuis, een home voor 
gehandicapten, een creche enz Daar
naast zullen vanzelfsprekend de dien
sten die okkasionele hulp uitsturen 
naar gezinnen tegen sociale voor
waarden, maximaal moeten worden 
uitgebouwd , het vele vnjwilligerswerk 
IS een aanduiding voor het noodzake
lijke en zinvolle van deze taken 

VI. Dynamische 
kleine en 
middelgrote 
ondernemingen (KMO) 
De problematiek van de KMO en de 
zelfstandigen staat momenteel volop 
in de politieke belangstelling 
Drukkingsgroepen, beroepsvereni
gingen hebben eisendossiers klaar In
dien de overheid de ontwikkeling van 
de KMOs wil bevorderen, dan dient 
dit vooral te getieuren door het creë
ren van een gunstig ondernemingskli
maat, wat herstel van de bedrijfsren-
dabiliteit veronderstelt 
Het herstel van het ondernemingskli
maat en van het vertrouwen in de eko
nomische heropleving zijn nodig om 
de investeringsbereidheid te stimule
ren (Lees in dit verband ook het ver
slag over de KMO-dialoog van vorige 
zondag) 

nemen Wij 
de uitdaging aan... 

Luc lleaems 
Afg. beneerder 

GROEP ILEGEMS 
Vaartstraat 

2251 Zandhoven 
(Massenhoven) 

031/84.40.01 

Het begnp «ekonomische knsas» beheerst heden 
ten dage m grote mate de denkpatronen van poli
tici, teoretici, bedrijfsleiders, werknemers, kortom 
van iedereen die er zich door getroffen voelt 

Door de enen wordt het begrip misbruikt in mis
leidende en subjektieve propaganda, anderen grij
pen ernaar om een vorm van wanbeheer te ver
bergen, zeer velen echter aanvaarden het in alle 
gelatenheid ais een onontkoombaar verschijnsel 
en zoeken er een verklaring in om het bedroe
vend karakter van onze hedendaagse situatie te 
onderstrepen 

Er zijn weliswaar tekenen te over die bewijzen dat 
het met onze ekonomie met goed gaat groeiende 
overheidsschulden, begrotingstekorten, werkloos
heid, zware belastingdruk, te laag investenngs-
peil, verminderde koopkracht, enz 

• 
Niettemin staat het voor ons vast dat de knsis in 
de eerste plaats diegenen zal treffen die hun 
plaats opzoeken aan de klaagmuur, zonder daad
werkelijk, aktief verzet 

Gebrek aan bekwaamheid, aan kreatief inzicht en 
ondernemingslust, kapitaalvluchten, wanbeheer 
slaan even grote wonden in 's lands ekonomie als 
de konjunkturele verschijnselen zelf 

Meer nog, in deze knsis, waann de zwakke struk
turen onverbiddelijk geëlimineerd worden, liggen 
voor gezonde ondernemingen de mogelijkheden 
besloten om in expansie te gaan 

De Groep Ilegems moet het geweer niet van 
schouder veranderen om m deze richting te evo
lueren 

Onder inipuls yan de vanouds gevoerde bednjf s-
pohtiek beschikken onze ondernemingen over 
een kader en een struktuur die hen moet toelaten 
de knsis met open vizier tegemoet te treden Het 
resultaat van deze bednjfspolitiek, gekenmerkt 
door dynamisme, vakbekwaamheid, volharding, fi
nancieel inzicht, hennvestenng van winsten en 
openheid van geest, kan zonder meer briljant 
genoemd worden 

— WIJ zijn financieel 100% autonoom, 
— onze eigen middelen belopen 134 000000 fr , 
— WIJ zijn gespecializeerd in alle sektoren van 
het bouwbedrijf, uitgezonderd wegeniswerken, 
— al onze opdrachten worden probleemloos, 
voor tevreden opdrachtgevers afgewerkt, 
— onze verschillende afdelingen, hetzij uitvoe
ring, engineering, research, of administratie zijn 
bemand door kundige en gemotiveerde mede
werkers 

Wi] zoeken en vinden nieuwe markten, ontwikke
len nieuwe metodes en evolueren sneller dan de 
knsis kan toeslaan 

WIJ aanvaarden de uitdaging' 

(Adv. 46) 
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Minister Vandekercichove 
wil meer mindervaliden 
aan het werlc zet ten 
De wet van 16 april 1963 bepaalt 
in een van haar artikelen dat de 
openbare besturen en sommige 
instellingen van openbaar nut 
verplicht zijn een bepaald aantal 
minder-validen te werk te stel
len. Op voorwaarde echter dat 
deze diensten ten minste 20 per
soneelsleden tellen. 
Een voorstel van de minister 
van Binnenlandse Zaken voorge
legd aan de ministerraad strekte 
er toe één betrekking voor 1 min
der-valide op 55 te behouden 
met uitzondering echter voor 
het onderwijzend en het me

disch personeel van de veil ig
heidsdiensten. 
Minister Rik Vandekerckhove 
had bezwaar tegen deze uitzon
deringen die hij een discrimina
tie noemde. Zi jn bezwaar werd 
aanvaard zodat de ministerraad 
zich akkoord verklaarde de uit
zonderingen voor onderwijzend 
en medisch verplegend perso
neel te schrappen. Door deze 
VU-tussenkomst worden de mo
gelijkheden voor minder-validen 
uitgebreid en kunnen zij zich zin
voller inschakelen in de maat
schappij. 

En bovendien 

NCC jubileert ondanks deficit 
Het gemeenschappelijk vak
bondsfront van de ACOD-
CCOD, afdeling sociaal-kulturele 
sektor van Brussel, protesteert 
nnet klem tegen het feit dat de ver
antwoordelijke ministers van Ne
derlandse kuituur reeds geruime 
tijd hun verantwoordelijkheid niet 
opnamen, en zo de werkgelegen
heid van veel mensen, en dus ook 
de totale werking van de sociaal-
kulturele sektor, in gevaar bren
gen 
Dit vakbondsfront behartigt on
der meer de belangen van de 
sociaal-kulturele werkers in de 
Brusselse gemeenten die als ge
volg van de financiële tekorten 
var de Nederlandse kultuurkom-
missie (NCC) dreigen zonder 
geld te vallen 
Aangemoedigd door voorzitter 
Hugo Weckx (tevens CVP-volks 
vertegenwoordiger) luidden zij de 
alarmklok 
Er IS inderdaad reden tot onge
rustheid de NCC kijkt aan tegen 
een miljoenendeficit, onder meer 
als gevolg van toelagen die lager 
liggen dan de goedgekeurde be
grotingen 
Het kar sommigen gneven, maar 
het IS toch opmerkelijk dat bij dit 
alles uitsluitend het probleem van 
de tewerkstelling onrust wekt De 
goede werking van de sociaal-kul
turele raden komt daarbij slechts 
terloops ter sprake 
Inmiddels heeft staatssekretaris 
Vic Anciaux de vakbondsmensen 
gewezen op zijn inspanningen om 
het miljoenendeficit weg te wer
ken, de dotaties voor dit werkings
jaar met 11 miljoen frank te ver
meerderen, en de begroting 1978 
tot 120 miljoen frank op te dnj-
ven 
Maar, Vic Anciaux voegde daar 
aan toe , de NCC moet drastisch 
bezuinigen Dat heeft niets te 
maken met een inkrimping van de 
aktiviteiten van de kultuurkommis-
sie, aangezien nu reeds enkele 
miljoenen fr méér toegekend zul
len worden aan de Nederlandse 
kultuurkommissie, dan aan de 
Franse kultuurkommissie Uiter
aard zéér terecht i Overigens or-

ganizeert de NCC volgende dins
dag een feestkoncert in het ko
ninklijk muziekkonservatonum ter 
gelegenheid van het vijfjarig be
staan van de kultuurkommissie 
in de Regentschapsstraat, met 
o m de uitvoering van de « Water-
muziek van Handel» De toegang 
voor dit « uniek klassiek koncert» 
Is gratis 

Keerpunt 150 
Het alternatief plan van voorzit
ter Maurits Coppieters van de 
Nederlandse Kultuurraad om (in 
1980) 150 jaar België te «vie
ren » met een groots opbouwpro-
jekt in de Vlaamse Ardennen en 
Henegouwen, geniet bijval 
De Waalse burgemeesters van 
Ellezelles, Flobeca en Frasnes-
les-Anvaing gewagen van een 
projekt < pour la region des Col l i 
nes», dat zij tenvolle steunen. 
Maurits Coppieters zelf heeft in 
Oudenaarde zijn «Keerpunt 
150» toegelicht Hij verhoopt 
dat de lokale besturen van de 
Vlaamde Ardennen zelf het pro
jekt zouden bekijken en verde
digen. 
De gemeenteraad van Oudenaar
de heeft zich alvast achter het 
projekt Keerpunt 150 geschaard. 
Inmiddels blijkt het fameuze 
-Trefcentrum 150», op de taalg
rens bezuiden Tienen, nog niet 
helemaal afgedaan te hebben. 
Ondanks alles. Naar verluidt krij
gen leden van de wijkraden be
zoek van de BOB om hen aan te 
manen alle verzet tegen het nieu
we Belgicistisch projekt te laten 
varen. 
Ook wordt er verdacht veel druk
te gemerkt op de luchthaven van 
Bevekom, wat er op wijst dat 
men het projekt van Opheylis-
sem toch nog niet helemaal op
geborgen heeft, en zelfs in stilte 
reeds aan het uitvoeren Is. 
Het wordt t i jd dat premier Tinde-
mans hierover duideli jke verkla
ringen aflegt, en dat ook de 
Koning Boudewijnstichting eens 
in het daglicht treedt. 

Antoinette Spaak heeft een paar weken geleden voor enige 
beroering gezorgd door op het FDF-kongres een paar stekeli
ge verklaringen af te leggen, die de hele pacifikatie-geest van 
Egmont dreigden overhoop te zetten Ze is nadien véél voor
zichtiger en behoedzamer op die verklaringen teruggekomen, 
zodat het incident heel wat van zijn scherpte verloor Haar 
kongresrede was weliswaar met haar maiden-speech, maar 
toch mag men aannemen dat het grote publiek voor het eerst 
aandacht heeft besteed aan haar figuur en haar rol in de poli
tiek 

Als men zou zeggen dat Antoinette Spaak de politiek heeft 
ingezogen met de moedermelk, dan zou men haar vader 
schromelijk tekort doen De bijna vijftigjarige FDF-voorzitster 
IS de dochter van wijlen Paul-Henri, bij leven Belgies in het bui
tenland best bekende politicus, en naar het einde zijner 
dagen toe politieke eenzaat die de BSP ruilde voor vage 
federalistische opvattingen 

Antoinette Brei? 
BIJ de Spaaks is politiek een traditie De overgrootvader van 
Antoinette was de progressieve liberale staatsman Paul Jan
sen, haar grootmoeder Marie Spaak, de eerste vrouwelijke 
senator Zij is de vijfde generatie in eon ononderbroken poli
tieke familielijn 

Alhoewel ze als politicus eigenlijk een late roeping is Ze stu
deerde rechten, is met een prof gehuwd voedde twee kinde
ren op, hield een literair salon te haren huize, en wijdde zich 
tot vóór een paar jaren hoofdzakelijk aan een uitgebreide 
kring van vrienden en kennissen in de artistieke wereld In 
1974 vroeg Outers haar om het FDF te vervoegen Ze ging in 
op dat verzoek en de goden waren haar gunstig kort daarop 
viel de regering en twee maand nadat ze lid geworden was 
van het FDF vertegenwoordigde ze de partij reeds in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers Sindsdien heeft ze het 
nog hogerop geschopt en is ze voorzitster geworden van 
haar partij 

Eigenlijk is dat FDF een zeer kurieus verschijnsel Een « stads
partij- IS op zichzelf al een gek idee Dat deze stadspartij een 
kwart miljoen kiezers achter zich weet te krijgen, is nog 'n 
gekkere bedoening Aan de top van die partij zitten een aan
tal talentrijke knapen en dames, hoffelijk en voorkomend in 
de omgang tussen vier ogen bereid om te relativeren en te 
nuanceren, maar in het politieke bedrijf keihard en geslepen 
Hef middenkader beschikt over heel wat bekwame mensen 
technisch en politiek geschoold in hoge ambten en verant
woordelijkheden Een deel van de Franstalige Brusselse intelli
gentsia heeft zich zonder veel bedenken ter beschikking 
gesteld van de partij Maar daartussen en daaronder wemelt 
het van halve en hele garen, van gefrustreerden en van grote 
of kleine maniakken, van Nolsen en Nolsen in vestzakformaat 
en van nog kleinere mini-mini-Nolsen dan de echte mini-Nols 
zelve 

Een deel van deze aanhang is van Vlaamse oorsprong Het 
kan gek klinken voor de oningewijde, maar het is niet zelden 
dat men op een FDF-meeting tussen het publiek meer 
Vlaams-Brussels hoort dan Frans, vooral wanneer de gemoe
deren in beweging komen, en zich ontladen in Vlaams-Marol-
liaanse krachttermen 

Tussen vier ogen en in de beslotenheid van een salonnetje 
zal de intelligente FDF-top na enig pramen graag toegeven, 
dat de partijbasis een vaak wansmakelijk zootje is Maar in 
de politieke arena bedient hij zich met wellust van deze 
basis de minst smakelijke maneuvermassa van België 
Zo ziet de Force de Frappe eruit die Antoinette in haar lieve 
handen houdt 

Ons standpunt 

Vanavond op BRTV-1 om 
21 u 30 het Vlaams-na
tionaal standpunt over-

— KMO's in Vlaande
ren 

— De sociale opvoe
ders 

— Vrouw en arbeid 

Een programma ver
zorgd door de Vlaamse 
pers, radio en tv-insti-
tuut 

.IS er niets zo erg als een café zon
der bier: zeggen de bierhandelaars. 

.werd vonge vrijdag in Zuid-Afrika 
(Johannesburg) voor het eerst een 
blanke passagier vervoerd door een 
zwart taxi-chauffeur 

.reageerden de blanke taxi-chauf
feurs, en behouden zij zich vanaf nu 
hel recht voor om ook zwarte klan
ten te vervoeren 

. .hield Amnesty International vong 
weekend een waardige betoging 
voor tal van ambassades In Brussel 
om te protesteren tegen de schen
ding van de mensenrechten. 

..zijn de scholieren In China niet zo 
gelukkig met het nieuwe politiek regi
me Werden immers opnieuw exa
mens ingevoerd voor het middel
baar onderwijs 

werden die examens tien jaar gele
den afgeschaft, omdat het overblijf
selen waren van • het burgerlijke 
kapitalisme en het oud mandarijnen
dom '. 

. .kreeg Eddy Wally in Evergem vijf 
gouden LP's uitgereikt door Johnny 
Hoes 
..en Jacques Brei met, verdorie! 

.behandelde de kamer deze week 
de gewesfeliike begrotingen voor 
het dienstjaar 1977 

...kreeg de burgemeester in Ternat 
van de gemeenteraad de machtiging 
om voortaan Franse reklame op de 
openbare weg te verbieden 

.gaan wi| er In Vlaanderen duidelijk 
op vooruit 
..bedenkt de Brusselse agglomera-

tleraad de hoofdstad met een ver
brandingsoven voor afval 

.zou het niét de bedoeling zijn om 
alle kommunautaire vuiltjes weg te 
ruimen 

..jiullen we binnenkort hier te lande 
een nieuw soort ereburgers tegen 
het lijf kunnen lopen. De regering 
pakt uit met een wetsontwerp waar
door de titel van ereburgemeester of 
ereschepen kan verleend worden 
aan de gemeentevaderen die min
stens 9 jaren In dezelfde gemeente 
hun ambt uitgeoefend hebben. 

..kunnen veel afgedankten van de 
fusie-operatle zich verkneukelen In 
het vooruitzicht dat zij weldra op
nieuw aan politiek gewicht zullen 
winnen, en misschien zelfs een sjerp 
als herinnering aan hun goede wer
ken kado krijgen 

...hoopt de BRT spoedig meer geld, 
en meer journalisten te knjgen. 

. .hopen wij al lang niet veel meer, 
maar wel veel betere BRT-informatle 
te krijgen, over Egmontpaktonder-
handelingen bijvoorbeeld, of over de 
organizatle van de Europese vrkle-
zlngen. 

.hoeven we ons geenszins onge
rust te maken de Nationale Bank 
maakte vorige vrijdag bekend dat de 
Europese slang blijft! 

. worden de kredieten voor wegen-
werken in 1978 verdubbeld, krijgt 
onze taksbetalende viervoeter dan 
hopelijk spoedig ook zijn honde
paadje 

...werden honderddertigduizend re
keninghouders van de postcheques 
bij boekhoudkundige bewerkingen 
solidair wat minder rijkaard ge
maakt • alles boven de 100.000 fr ver
dween als sneeuw voor de zon van 
hun rekeningen 

. .waren wij «gelukkig » niet bij die 
ongelukkigen. 

En bovendien 
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Rendabiliteit in 
ferromangaanbedrljf 
In een mondelinge vraag infor
meerde VU-kamerlid Van Gram
bergen naar de rendabiliteit van 
het ferro-mangaanbedrijf SADA-
CEM, waar de tewerkstelling in 
het gedrang dreigt te komen. In 
zijn antwoord verwees minister 
Claes naar het verband met de 
staalnijverheid, waar de krisis een 
vermindering van de ferro-man-
gaan produktie tot gevolg heeft 
terwijl er ook rechtstreekse kon-
kurrentie is vanwege Zuid-Afrika 
en Noorwegen. De minister ziet 
een voorlopige oplossing in het 
werken op halve kracht waar
door een derde van het perso
neel aan het werk zou kunnen blij
ven. 

Europese 
verkiezingen 
VU-kamerlid Frans Baert ver
heugde zich over de indiening 
van een wetsvoorwerp in Europe
se verkiezingen, die vooral van 
belang zijn omdat een recht
streeks gekozen parlement meer 
gezag zal hebben. De Vlaams-na
tionalisten vinden tevens dat het 
Europese Parlement nog meer be
voegdheden moet krijgen. «We 
blijven streven naar een auto
noom Vlaanderen in een federaal 
België en in een gefedereerd 
Europa ». 

De chaos in 
de Wase polder 
VU-kamerlid Nelly Maes maakte 
zich in een interpellatie tot staats-
sekretaris Eyskens tot tolk van 
de bevolking van Doel, die nu ein
delijk eens zou willen weten wat 
de overheid met deze gemeente 
van plan is. Staatssekretaris Eys
kens verstrekte een uitvoerig ant
woord maar kon niet met absolu
te zekerheid zeggen of Doel al 
dan niet zou blijven bestaan. Wel 
zal hij een nieuwe aanpak nastre
ven om Doel als kern van een 
leefgemeenschap te behouden. 

Niet overdrijven met 
scanners! 

Al eerder wees VU-kamerlid Val
keniers op het misbruik van de 
«scanners», een apparatuur die 
een geweldige stap vooruit is in 
het opsporen van inwendige ziek
ten. Hij kwam tussen in het debat 
over het wetsontwerp tot wijzi
ging van de wetgeving op de zie
kenhuizen. Er is bovendien weer 
een communautaire discriminatie 
mee gemoeid : terwijl in Vlaande
ren vijf scanners evenwichtig 
verdeeld zijn over de universitai
re centra moesten Bruxelles en 
Wallonië er natuurlijk weer meer 
hebben, nl. vier keer zoveel als 
Vlaanderen (negen te Brussel en 
tien in Wallonië!). 

Zeer terecht drong de h. Valke
niers aan op een zuiniger beleid 
bezuiden de taalgrens. Voor Brus
sel en Wallonië moet beperkend 
opgetreden worden. De zware 
medische apparatuur moet in ie
der geval gereglementeerd wor
den. Met de beddenverdeling 
gaat de VU niet akkoord : 55 bed
den in het frankofone gebied en 
slechts 45 in Vlaanderen ! Sarkas-
tisch vroeg de interpellant of er 
soms minder zieken zijn in Vlaan
deren ? 

Ingaand op het steeds schrijnen
der wordend probleem van de 
«ongewenste» bejaarden stelde 
hij vast dat er een groot tekort 
aan rusthuizen is. Daar ligt de 
hond gebonden en bv. niet dat zie
ke bejaarden te lang in de zieken
huizen blijven. Met wetten kun
nen we de houding tegenover de 
bejaarden niet wijzigen, daarvoor 
is mentaliteitswijziging nodig. Hij 
ontkende evenwei niet dat vele 
ziekenhuizen de bedden onnodig 
lang bezet houden wegens de 
vergoeding. In geen geval mag 
men spreken van een beddente
kor t De geneesheren moeten 
ontslaan maar spreker verwacht 
geen grote kuis uit die hoek. Tot 
slot pleitte hij voor nog ruimer sub
sidies aan de thuisverpleging. 

Preventieve maatregelen 
tegen werkloosheid 
van geneesheren 

(UIT DE 
<WETSTRflflT 
De kerstvakantie nadert, 
ook voor de parlementsle
den en plotseling stelt men 
vast dat er nog bergen ont
werpen en begrotingen moe
ten worden goedgekeurd. 

De vakantiereizen van velen 
zijn reeds geboekt, en de 
familie wil haar eisen ingewil
ligd zien. Vader is wel parle
mentslid — en dus veel weg 
van huis — maar de vakan
ties zijn er voor het gezin. Na 
twee maanden met tussen
door enkele openbare verga
deringen, moet dan maar 
aan maratonzittingen wor
den gedacht Toch lijken de 

parlementsvergaderingen 
vaak een rookgordijn voor 
de grote politieke beslissin
gen die achter de schermen 
afspelen. Al te dikwijls lijken 
Kamer en Senaat een klank
bord-met-vertraging voor de 
vele politieke gebeurtenis
sen. Egmont, Stuivenberg, 
Zeebrugge, zoveel delikate 
problemen die slechts met 
veel uitstel ter sprake komen 
in de openbare vergadering. 

Toch kan men niet beweren 
dat het Parlement geen 
weergave is van wat in de 

bevolking leeft De meeste 
volksvertegenwoordigers 

zijn niet zo wereldvreemd 
als velen het willen voor
houden. Zij kennen maar al 
te best de moeilijkheden 
waarmee hun kiezers ge
plaagd zitten. Al te vaak ech
ter moeten zij zich beperken 
tot de rol van waterdrager, 
van «go-between» tussen 
de bevolking en de doolhof 
van de administratie. Onge
twijfeld bewijst dit de nood
zaak van een neutraal om
budsman. Het zal wel niet 
toevallig zijn dat een derge
lijk ambt in Brugge werd 
opgericht door een schepen
college waarvan de VU deel 
uitmaakt Een staatshervor
ming is een werk van lange 
duur en begint bij dergelijke 
initiatieven. Vele parlements
leden hebben hun handen 
vol met administratieve bij
stand en verwaarlozen daar
door noodzakelijkerwijze 
hun politiek mandaat Ook 
door het juist aanwenden 
van de rol van de mandata
rissen kan men een herwaar
dering van het Parlement be
komen. Toch is het aantal 
voorstellen en interventies 

van vele kamerleden en se
natoren indrukwekkend. Vo
rige week nog diende sena
tor Van In een tiental voor
stellen in, maar ook andere 
leden laten zich niet onbe
tuigd. Valkeniers, Van Steen-
kiste, Baert, Kuijpers en de 
neofieten De Saegere, Cau-
dron en Gabriels brengen 
vaak interessante voorstel
len naar voren. O.m. in ver
band met het leefmilieu pleit
te Jan Caudron voor de 
bouw van zuiveringsstations 
op de Dender en Jef Valke
niers kloeg de verspilling en 
de discriminatie van Vlaande
ren aan, bij de toekenning 
van moderne medische ap
paratuur Tussendoor werd 
een niet onbelangrijk ont
werp in verband met de 
Europese verkiezingen goed
gekeurd. Het eigenlijk ont
werp dat de modaliteiten 
van de verkiezingen in ons 
land moet regelen zal eer
lang worden besproken. Be
langrijk is echter dat bij die 
verkiezingen de Vlamingen, 
inclusief de Brusselse, op 
één lijst zullen kunnen stem
men. Fraktievoorzitter Baert 
keurde het ontwerp goed 
met de woorden van Au
gust Vermeylen: « Vlaming 
zijn om Europeeër te wor
den: De VU blijft streven 
naar een autonoom Vlaande
ren in een federaal België, in 
een gefedereerd Europa. 
Wellicht geven wij hiermee 
het voorbeeld van een Euro
pa der volkeren. HG 

In een tweede tussenkomst tij
dens het debat over de begroting 
1977 Volksgezondheid zei VU-
kamerlid Valkeniers over de vor
ming van geneesheren "dat pre
ventief moet opgetreden worden, 
teneinde te vermijden dat we 
straks met werkloze geneeshe
ren opgeschept zitten. Er zijn nu 
al duizenden werkloze apote-
kers! (hier dient overigens opge
merkt dat in het kader van de EG-
interpretatie straks buitenlandse 
artsen in ons land hun praktijk zul

len uitoefenen. NvdrJ. Daarom is 
de h. Valkeniers (zelf dokter in de 
geneeskunde) voorstander van 
een soepele numerus clausus ten
zij een aantal afgestudeerde art
sen naar de ontwikkelingslanden 
wordt georiënteerd. Hij herhaalde 
dat de artsenopleiding mank 
loopt, waardoor vele artsen we
reldvreemd staan tegenover ba
sisproblemen. Hij waarschuwde 
voor de invoering van het dokto
reren dat wetenschappelijk mis
schien wel verantwoord is maar 
de medische praktijk zal er niet 
door gediend zijn. Hij bepleitte het 
behoud van zeven jaar opleiding 
maar wenste een grondige her
vorming binnen die periode van 
de opleiding. 

De h. Valkeniers herhaalde dan 
zijn kritiek op de [X)litiek van 
opbod in aantal ziekenhuizen en 
ziekenhuisbedden, de beperking 
van het aantal vreemde studen
ten en verheugde zich erover, dat 
zijn streven naar vermindering 
van de farmaceutika (met 1,5 mil
jard) eindelijk wordt bijgetreden. 
Verder hekelde hij nogmaals het 
opbod in scanners, waarschuwde 
tegen het oprichten van « praatba-
rakken » in het kader van een ver
keerd begrepen preventieve ge
neeskunde. «We moeten de 
moed hebben tegen de wildgroei 
van dergelijke centra in te gaan. 
Als we niet opletten zijn er straks 
500 dergelijke centra en dan zal 
ons land « gepsychiatreerd » zijn ». 
De h. Valkeniers sneed diverse 
onderwerpen aan o.a. in verband 
met de bejaarden, de gedetineer
den, de diskriminatie ten nadele 
van de Vlamingen in de O K M G in 
Brussel; de Brusselse watermaat
schappij, buitenlandse artsen (die 
de gewesttaai moeten kennen) 
en het probleem van de kinderop
vang. Bij de stemming over de 
motie i.v.m. de interpellatie Valke
niers stemde niemand tegen. Na
mens de liberale familie motiveer
de de h. Decroo de onthouding 
van zijn fraktie o.a. «uit simpatie 
voor de R. Valkeniers». 

WIJ 6 

Volksgezondheid en 
gezin 
Door het Egmontpakt wordt de 
politiek van de waterzuivering ge-
regionalizeerd. De Raad van het 
Leefmilieu van de EEG zal richtlij
nen verstrekken. Wat doen wij ? 
Jan Caudron wees erop dat 
Vlaanderen meer nood aan een 
degelijke politiek van volksge
zondheid heeft dan Brussel en 
Wallonië. We hebben de meest 
bevuilde waterlopen en slechts 
één waterspaarbekken in wer
king (IJzer). Als federalist drong 
de h. Caudron aan op een betere 
koördinatie. Intussen stellen we 
vast dat een aantal zuiveringssta
tions in Vlaanderen niet meer wer
ken. Vlaanderen heeft te weinig 
natuurgebieden (0,50 % tegen 
Nederland 2 % van het grondge
bied). 
Na erop gewezen te hebben dat 
de regionalizering, bedoeld door 
het Egmontpakt, de Vlaamse 
achterstand zal inhalen betreurde 
spreker dat dit probleem tot de 
bevoegdheid behoort van het mi
nisterie van Landbouw, waar het 
toch aangewezen is dat het pro
bleem veeleer tot de bevoegd

heid van de gewestelijke leefmi
lieudiensten behoort 

Te laat ingediende 
begrotingen 
De vervroeging met één maand 
van de opening van het parlemen
tair jaar (in oktober i.p.v. in novem
ber) en het feit dat de regeringen 
niet tijdig hun begrotingen indie
nen, heeft tot gevolg gehad dat 
het parlement in de maand okto
ber en zelfs een stuk in november 
niet veel te doen heeft. Men kan 
het aantal volle werkdagen sinds 
de tweede dinsdag van oktober 
1977 op de vingers tellen. Er 
waren zelfs weken dat het parle
ment ofwel helemaal met verga
derde of hoogstens een halve 
dag bijeenkwam. Hoe goed be
doeld ook, de vervroegde ope
ning van de zittijd heeft niets posi
tiefs tot gevolg gehad. Integen
deel, door de verlate neerlegging 
van de begrotingen draait de nieu
we regeling tegen het parlement 
zelf uit De «zaak» wordt nog 
bedenkelijker als men weet dat 
Kamer en Senaat volgende week 
met kerstvakantie gaan... 

Zie verder blz. 8 
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Onvolwassenheid of takt iek? 
De weigering van de Arabische 
staten, op de uitnodiging van de 
Egyptische president naar Kaïro 
te komen, om er na het bezoek 
van Sadat aan Israel, over te 
gaan tot de voorbereiding van de 
Geneefse vredeskonferentie, kan 
vanuit verschillende standpunten 
verklaard worden Men kan de 
weigering als een nieuwe blijk 

Sadat-Begin 

van Arabisch fanatisme Of als 
een taktisch maneuver, nl om de 
Arabische huid tegen Israel zo 
duur mogelijk te verkopen, omdat 
« men » er Sadat van verdenkt, te 
toegeeflijk te zullen zijn Anderen 
beweren dat de weigering van 
Sine, Libie, Jemen, Algerie en de 
Verenigde Emiraten toe te schrij
ven IS aan onvolwassenheid, aan 
onbegrip over de werkelijke 
machtsverhoudingen Dat de 
PLO eveneens tot de neen-zeg-
gers behoort is maar normaal 
aan tafel gaan zitten met 
machtshebbers die de PLO met 
eens erkennen en weigeren haar 
als partner te aanvaarden, ja 
zelfs met eens de naam van de 
PLO vernoemen zou integendeel 
een bewijs van zwakheid zijn Het 
IS fout zowel vanwege Israel als 
vanwege Egypte, de PLO te wil
len weren, met alleen omdat de 
PLO representatief is voor bezet 
Palestina, maar ook omdat pre
cies de weigenng de andere har
de Arabische staten ervan weer
houden heeft de oproep van 
Sadat te beantwoorden 
Men mag dus met uitsluitend ste
nen gooien naar Assad, Kadef en 
de ovengen wo ook nog Algene, 
terwijl Marokko samen met Saoe-
di Arable en Jordanië zich in een 
voorzichtige onthouding terug

trekken Daarop zetten Sadat en 
Cyrus Vance alles op haren en 
snaren om de « neutralen » alsnog 
te bewegen naar Kaïro te gaan 
Zowel Jordanië als Saoedi Ara
ble zijn de politiek van Sadat 
genegen doch schrikken er voor 
terug, dit openlijk te bekennen Er 
hoefde feitelijk maar een van de 
neutralen te « bewijzen » opdat de 
andere voorzichtige leiders zou
den volgen 

Aan kordaatheid ontbreekt het 
ovengens Sadat met Hoezeer hij 
zich door zijn charisma de vader
rol in de Arabische wereld toe
eigent dat belet hem met de diplo
matieke betrekkingen met de «re-
kalcitrante» Arabische staten te 
verbreken Sadat heeft reeds her
haaldelijk bewezen, een kordaat 
man te zijn, ondanks zijn bonpa-
pa-uiterlijk Hij weet verdraaid 
goed wat hij wil en dreigt — 
althans in eigen land — wijlen 
Nasser naar de kroon te steken 
In ieder geval schijnt het Egypri-
sche volk achter Sadat te staan 
Diens verklaring «ik ga liever zelf 
naar Jeruzalem dan het leven 
van ook maar éen Egyptisch sol
daat in gevaar te brengen » heeft 
het bij de Egyptische massa ge
daan Welk volk zou een dergelij
ke uitspraak van vaderlijke be
zorgdheid met toejuichen, daarbij 
uit het oog verliezend dat deze 
zin ook een politieke berekening 
dekt? 
De inzet is hoog en er kan nog 
van alles gebeuren De Sovjets 
kijken de kat uit de boom doch 
pogen Sadats positie te ondermij
nen, waarop deze met de opzeg
ging van een paar verdragen ant
woordt 
Of Sadat een afzonderlijke vrede 
zou aanvaarden is twijfelachtig, 
ook al spekuleert Jeruzalem daar
op. Een afzonderlijk verdrag 
brengt immers met de afstand 
van Transjordanie mede, op het 
behoud waarvan Israel veel meer 
gebrand is dan op de Sinai en 
Gaza.. 
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Terwijl er van het Ogadenfront de laatste weken weinig nieuws was, 
komen uit Eritrea berichten over nieuwe vorderingen van de rebellen, 
die de volledige afscheiding van Ethiopië nastreven Dire Dawa is geval
len en de Entrese hoofdstad Harar zou omsingeld zip Daarbij zouden 
honderden Ethiopische soldaten gesneuveld zijn of op de vlucht 
gejaagd Voegt men daarbij de onzekere verhouding in de Ethiopische 
top en dan is het niet verwonderlijk dat men Ethiopië in de strijd tegen 
Somalia en Entrea steeds minder kansen geeft Als Addis Abeba niet 
kan instaan voor een offensief dat de balans weer zou doen omslaan, 
dan nskeert het de bezetting van het niet-Eritrese en niet-Ogaden-ge-
bied 

Siemens kleuren-T V's 
met mierocomputer...genialeTV's. 

/ Van een Siemens 
kleuren-TV mag u meer 
verwachten dan een mooi 
beeld heel wat meer 
Enkele geniale pluspunten? 

Een TV die nadenkt 
Een Siemens TV kunt u 
zo programmeren dat hij 
automatisch aangaat bij 
het nieuws, bij de 
zaterdagavondf ilm, of bij 
een bepaald 
kinderprogramma - een 
week, twee weken op 
voorhand Dankzij de 
ingebouwde 
microcomputer, een 
vernuftig loestelletje dat 
ook beeldhelderheid en 
klankvolume automatisch 

op afstand 
Met Infrarood 

Het modernste 
systeem om de 

TV kompleet 
vanuit uw zetel 

te bedienen 
Het nieuwe koude 

chassis Minder stroom
verbruik, minder opwarming 
minderonderdelen en dus 
minder slijtage Zodat u 
steeds op uw Siemens W 
kunt rekenen Jaar in, 
jaar uit 

Siemens Diagnose 
systeem 9 piepkleine 
lampjes op de achterkant 
tonen uw vakman 
onmiddellijk waar er iets 

I verandenng 
; van het 

toestel zelf 
Van voor-
uitziendheid 
gesproken 

De harde 
Siemens 24-u ren test is een 
waarborg voor 
betrouwbaarheid Een 
Siemens komt met uit onze 
fabriek zonder het 
welverdiende o k -etiket 

Kom en kiik En ontdek 
de Siemens TV's, vanuit een 
komfortabele zetel 
bij uw verkoper 
Neem rustig de 
tijd om de 
superiqriteit 

te onder
vinden Wij 
kennen 
reeds uw 
kommentaar 
„ongelooflijk 

Siemens TIDs, 
geniaal tot in de 
details. 
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uw wensen Zodat uw 
Siemens TV steeds optimaal 
geregeld is Geregeld van 

hapert gesteld dat er ooit 
iets hapert Daardoor spaart 
hij heel wat tijd (die geld kost) 
En u verliest geen kijktijd 

Supermodule-chassis 
Siemens TV's zijn gebouwd 
met het oog op de toekomst 
Want door het hele 
modulesysteem kan een 
toekomstige module gewoon 
geïntegreerd worden -
zonder ombouwing of 

SIEMENS 

1 
Voor gedetailleerde en 

gratis documentatie zend 
deze bon naar 

Siemens N V, 
Charleroise Steenweg 116, 
1060 Brussel, Tel 
02-537 31 00 

Naam 
Adres 
Woonplaats 
Postnr 
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Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

• In het bulletin van Vragen en 
Antwoorden was er een vraag 
van VU-kamerlid Emiel Van 
Steenkiste over de door Het Volk 
onwettig genoemde benoemin
gen door minister Defosset CFDF) 
bij de RTT Volgens het blad zou 
de minister zich niet houden aan 
de ter zake geldende taalwet. 

• VU-kamerlid Emiel Van Steen
kiste vroeg de minister van Lands
verdediging aan welke criteria 
een dienstplichtige moet beant
woorden om vrijstelling van militai
re dienst te verkrijgen. Hetzelfde 
kamerlid maakte zich tot tolk — 
via een mondelinge vraag aan de 
zelfde minister — over de aanwe
zigheid van een generaal van het 
leger op een partijbijeenkomst en 
over de aangekondigde aanwe
zigheid van dezelfde militair op de 
stichtingsmeeting van de «BSP 
Federatie in de Bondsrepubliek», 
samen met partijvoorzitter Cools 
en andere BSP-prominenten. 
Volgens de minister druist de hou
ding van de betrokken militair hier 
tegen het tuchtreglement voor ho
gere officieren in. 

Elders in deze rubriek komen we 
terug op de interpellatie Cale-
waert (BSP) over het lidmaat
schap van magistraten en amb
tenaren van politieke en para-poli
tieke verenigingen, waarbij VU-se-
nator Jorissen nog tussenbeide 
kwam. 

Twee voorstellen 
tot steun aan de 
Vlaamse film 
VU-kamerlid André De Beul dien
de bij de Nederlandse Kultuur-
raad twee voorstellen van de
kreet in, het ene tot oprichting 
van een Filmfonds, het tweede tot 
de oprichting van een Vlaamse 
Filmoteek. 
In de memorie van toelichting ves
tigt de h. De Beul o.a. de aan
dacht op het feit, dat Vlaanderen 
op het vlak van de wereldwijde 
filmkultuur lang met de plaats 
inneemt, waarop het aanspraak 
zou mogen maken gedachtig zijn 
kultureel potentieel. Afgestu
deerden met een filmopleiding ko
men na hun studies helemaal niet 
aan hun trekken. Een kultuurge-
meenschap als de onze moet 
bovendien haar filmkultuur steu
nen en prikkelen. Het privé-initia-
tief alleen is daartoe niet in staat, 
zodat overheidshulp geboden is. 
Met de oprichting van een film
fonds zullen de pogingen van het 
Ministerie van Nederlandse Kui
tuur een wettelijke struktuur .ver
krijgen en zullen naast de financië
le steun ook meer werkmiddelen 
ter beschikking zijn. 
Wat de Vlaamse Filmoteek be
treft, stelt de indiener vast dat de 
Tweetalige Filmoteek van Brussel 
haar werking tot het Brusselse 
beperkt. Onthaal en werkwijze 
zijn bovendien met van aard om 
de filmoteek in een ruimere kring 
bekend te maken Daarom het 
voorstel tot opnchting van een 
Vlaamse filmoteek met als op
dracht het bewaren van het 
Vlaams filmpatnmomum, een rui
me decentralizering van de filmop
leiding en een betere versprei
ding van de oudere en de nieuwe 
Vlaamse films. 

Geen strakke 
opdeling van 
Brussel 
In het debat over de gewestelijke 
begroting verklaarde onder meer 
staatssekretaris Anciaux zich 
tegenstander van een te strakke 
opdeling van de stad in diverse 
grote woon- en dienstenzones. In
teressanter is het scheppen van 
een multidimensionaal uitzicht 
voor de verschillende wijken. De 
staatssekretaris zei te zullen 
wachten met een beslissing tot 
het dossier volledig is. 

Vlaamse opvoeders in kongres 

«Loon naar werk, recht naar maat!» 
Te Hasselt had zaterdag 10 de
cember het tweede nationaal kon
gres plaats van de VBVO (de 
Vlaamse beroepsvereniging voor 
Opvoeders) met als tema: De 
waardering van de opvoeder, ba
sis voor gezond pedagogisch han
delen. Op dit zeer druk bijge
woond kongres waren afgevaar
digden van de vakbonden, van de 
Werkgroep Biezondere Jeugd
zorg (WBJ), van het Staatssekre-
tariaat voor Sociale Zaken (Brus
sel) van de VU, van VUJO en 
van de CVP aanwezig. 
Na het welkomstwoord, bena
drukte voorzitter Mare Van Coil-
lie het volwaardig, deskundig as-
pekt van het beroep van opvoe
der. Verder pleitte hij voor de 
evenwaardigheid in het team
werk, voor een juridisch beveiligd 
statuut en voor gezonde werk-
voorwaarden. Hierna werd het ei
senprogramma nog eens duide
lijk naar voor gebracht. Dit si
tueert zich rond 6 aksentpunten : 

Zuid-Afrika 
In het kader van het debat dat 
zich ontspon na de interpellatie 
Calewaert (BSP) over «de hou
ding van hoge magistraten en 
hoge officieren als stichtende le
den van een politieke kontakt-
klub» (bedoeld is Protea — Latijn 
voor suikerbossie — voor een 
objektiever informatie over Zuid-
Afnka) vestigde VU-senator Joris
sen de aandacht op de aanwezig
heid van vele ambtenaren in de 
BSP-kaders en besturen. De se
nator zei dat de BSP in dit opzicht 
de kroon spant. Hij vroeg zich af 
of de socialistische ambtenaren 
wel lid van politieke verenigingen 
mogen zijn en met-socialistische 
met. Militairen en ambtenaren wo
nen politieke manifestaties bij in 
de Bondsrepubliek, zijn lid van de 
«Amities Belgo-Soviétiques», van 
Belgisch-Poolse en Belgisch-Ame
rikaanse verenigingen. De sena
tor zei niet te zullen dulden dat er 
een politiek van twee maten en 
twee gewichten zou gevoerd wor
den. De minister zei in zijn ant
woord dat de kritiek geen zin 
meer had, vermits de betrokken 
magistraten en officieren ontslag 
uit de vereniging hadden geno-

Gevolgd van een indrukwckkerae sliert taxi-Kollegas werden de twee neergeschoten Brusselse 
taxichauffeurs ten grave gereden Geweld als dit is weerzinwekkend en^moet bestreden en 

gestraft worden. 

1. Een duidelijk gedefinieerd sta
tuut voor de opvoeder. 

2. De inspraakmogelijkheden als 
deskundig opvoeder. 

3. De toepassingen inzake ar
beidsduur en arbeidswet. 

4. Rechtmatige bezoldiging: 
«loon naar werk - recht naar 
maat!» 

5. Betere funktioneringsnormen. 
6. Een aangepaste pensioenrege

ling. 

Het tweede gedeelte van de voor
middag werd ingenomen door het 
referaat van de Nederlandse or-
topedagoog prof. W. Kok. Hij 
behandelde vragen zoals: Wat is 
ortopedagogie ? Wat is opvoe
den en wat betekent het in een 
internaat te werken ? Verder leg
de hij de nadruk op de persoon 
achter de opvoedingsstrategieën, 
daar hij het toch is, die het geheel 
moet waarmaken. 
Na de middagpauze was er de 
keuze tussen een aantal work

men. Op een repliek van senator 
Calewaert (die zei dat de h. Joris
sen naast de kwestie sprak) wen
ste de h. Jorissen te antwoorden, 
maar hij kreeg geen toelating zgn. 
omdat dit verzoek buiten het bes
tek van de interpellatie viel... 

Doeane-entrepots 
VU-kamerlid De Saeyer was ver
slaggever over het wetsontwerp 
betreffende de doeane-entrepots 
en de tijdelijke opslag. Door een 
wijziging (grove nalatigheid i.p.v. 
nalatigheid) wordt de verantwoor
delijkheid van de administratie tot 
een minimum herleid. 

Nood aan ruimtelijk 
struktuurmodel 
Volgens VU-senator Van In verto
nen de kredieten op de gewestelij
ke begrotingen tekenen van de 
speerpuntuitgaven. De regionali-
zering werd niet doorgetrokken 
wat verwarring schept. 
Dit zei de senator in zijn inleiding 
bij zijn tussenkomst in het debat 
over de begrotingen van de ge
westelijke aangelegenheden 
1977 (een aanpassing van 1976). 
We hebben grote nood aan een 
ruimtelijke struktuurmodel voor 
Vlaanderen Dit mag zich niet 
beperken tot ruimtelijke ordening, 
maar moet ook slaan op tewerk
stelling, opleiding en ekonomi-
sche expansie. De behoefte aan 
een dergelijk middel blijkt uit de 
toestand in en om de hoofdstad, 
wier druk op beide gewesten nor
maal zou moeten afnemen, doch 
die integendeel tot 2000 qua 
werkgelegenheid nog zal toene
men ! 

Wat de bevoegdheden van de 
GOM's betreft werd ondanks her
haald aandnngen in werkmidde
len en projekten geen klaarheid 
geschapen Er is een gebrek aan 
koördinatie. Inzake bouwbeleid is 
er een inflatie van bouwmaat
schappijen (143 in Vlaanderen). 
Opdat het bouwbeleid zijn sociaal 
karakter met zou verliezen is men 
dringend aan een herziening van 
de huurstelsels toe. Er moet ook 
een einde komen aan de chaoti
sche bouw en verkaveling van 
waardevolle gronden De aan
dacht moet gaan naar groeiker
nen, nieuwe vormen van bouwbe
leid, zoals restauratie van het 
bestaande womngspatnmomum 
enz. Het bouwbeleid heeft trou
wens een weerslag op de water-
zuivenng, de kabel-tv en de ener
gievoorziening. 

groepen en het paneelgesprek 
waarop kamerlid André De Beul 
voor de VU aanwezig was en het 
VU-standpunt verwoordde Hij 
trok hierin het probleem kritisch 
open en gaf de opvoeders de 
raad zich intern hechter te organi-
zeren. Ook benadrukte hij de 
gevoeligheid van de V U voor 
deze problematiek zowel wat be
treft budgettaire als inhoudelijke 
noden en waarschuwde anderen 
voor hun mooipraterij. 
Tijdens de slotzitting werd alles 
nog eens op een rijtje gezet en 
werden de aanwezige partijen be
dankt voor hun aanwezigheid, 
echter met de aanmaning: het 
niet bij woorden te laten. 
Als besluit kunnen wij ons bij de 
orgamzatoren aansluiten wat be
treft het geslaagde en hoopvolle 
karakter van dit kongres en wen
sen hen veel sukses bij hun verde
re akties. 

Dirk Van Put 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAP

PELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

PLAATSEN VAN 
KINESIST(E) 

De bediening van kine-
sist(e) half-time of full-ti
me wordt openver-
klaard. 
Huidige bruto-aanvangs-
wedde: 31.249 fr. of 
31.664 f r. per maand 
(full-time) en 15.625 fr. of 
15.832 fr. per maand 
(half-time), naargelang 
de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaats
vergoeding of op haard-
toelage. 
Een vergelijkend ek-
samen zal afgenomen 
worden waarna een 
werfreserve zal worden 
aangelegd met een geld
igheidsduur van 3 jaar, 
die zal aanvang nemen 
bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking ko
mende kandidaat. 
De kandidaten moeten 
een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, 
dienstig voor openbaar 
bestuur, inleveren, de 
mannelijke kandidaten 
tevens een militieattest. 

Leeftijdsvoorwaarden; 
de leeftijd van 21 jaar 
bereiken op 31.12.1977 en 
deze van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 
30.12.1977. Toepassing 
der wetten van 3.8.1919, 
27.5.1947 en 27.7.1961. 
Een bijzondere regle
mentering op de stand-
plaatsverplichting is van 
toepassing. 
Studievereisten: diplo
ma van gegradueerde m 
de kinesie. Inschrijvings-
recht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden 
en verplicht inschrij
vingsformulier te beko
men op de 7e Afdelmg, 
Personeelszaken van 
het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van Antwerpen, 
Lange Gasthuisstraat 39. 
De aanvragen dienen op 
het Sekretariaat toegeko
men te zijn uiterlijk op 
30.12.1977. 
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Kamerlid Somers 
wil beiaardkunst bevorderen 
De Beiaardkunst is een oorspronkelijk kultuurelement van de Zuidelijke-Ne-
derlanden en dient om kultuurhistorische redenen een bijzondere plaats te 
bekleden. Zeker te Mechelen wordt dit nog sterker aangevoeld omdat de 
grootmeester van de moderne beiaardkunst, de Mechelse Stadsbeiaardier 
Jef Denyn, de medestichter en direkteur was van de allereerste beiaard
school ter wereld. Toen deze school in 1922 haar deuren opende, hebben de 
Stad Mechelen en de Staat de Beiaardschool met alle middelen gesteund. De 
« Koninklijke Beiaardschool - Internationaal Hoger Instituut voor Beiaard
kunst» stimuleerde de aangroei van het aantal bespeelde beiaarden tot meer 
dan 100 in België, tot ongeveer evenveel in de Verenigde Staten van Amerika, 
tot een zeventigtal in Nederland, terwijl Engeland, Frankrijk, Duitsland en 
zelfs Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland volgen met een kleiner aantal. 
De grootste uitstraling van de Mechelse Beiaardschool gaat echter uit van 
haar leerlingen, die afkomstig zijn uit enkele tientallen landen, waaronder 
zelfs Australië en Mexico. Oud-studenten hebben zelf beiaardscholen opge
richt in de VSA, Nederland en Frankrijk. Mechelen waakt als het ware over de 
beiaardkunst, werkt aan haar voortdurende uitbreiding en stimuleert onophou
delijk haar artistiek niveau in de geest die Jef Denyn en zijn leerling en opvol
ger Staf Nees bezielde. 

Een « eerste prijs 
beiaard » noodzakelijk ? 
Indien we echter weten dat de Natio
nale Beiaardschool te Amersfoort — 
gesticht door Leen 't Hart, een leerling 
van de Mechelse Beiaardschool — 
door het rijk v\/erd erkend en gemach
tigd is officiële diploma's toe te ken
nen, waardoor men bij onze noorder
buren leerkrachten beiaardkunst di
plomeert en een andere oudleerling 
van onze Mechelse Internationale 
Beiaardschool, Jacques Lannoy, een 
beiaardschool te Tourcoing stichtte, 
die eveneens staatsdiploma's uit
reikt., dan moeten we beseffen dat 
de Zuidelijke-Nederlanden en onze 
Mechelse Beiaardschool in haar lei
dinggevende funktie op wereldvlak in
zake de beiaardkunst belemmerd 
wordt, daar onze school geen « eerste 
prijs beiaard» mag uitreiken en dus 
ook geen door de staat erkende leer
krachten «beiaard» kan diplomeren. 

Daardoor wordt het ook onmogelijk 
dat muziekleraars beiaard bv. een 
door de staat erkende en betoelaag
de initiale kursus beiaard zouden in
richten in de muziekakademies en 
muziekscholen. Mocht dit wel gebeu
ren, dan zou niet alleen een grotere 
groep jonge Vlaamse melomanen kun
nen ingewijd worden in de overweldi
gende muziek die door een beiaard 
tot leven kan komen, maar dan zou
den ook een groter aantal kandidaat
beiaardiers aangetrokken worden 
door het Mechels Hoger Instituut voor 
Beiaardkunst Een «eerste prijs bei
aard » zou dit wel mogelijk maken. 

Typisch Zuidneder lands! 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers kende dit probleem reeds enke
le maanden, daar het hem was gesig
naleerd door enkele beiaardiers. Hij 
wilde hiervoor een passende oplos
sing vinden omdat de beiaard een 

PIANO'S 
OE NONTE 

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 . (015) 20 50 34 Adv. 12 

typisch kultuurelement van de Zuidelij
ke-Nederlanden is en kenschetsend 
voor de Vlaamse eigenheid. Bekom
merd om het behoud van de toonaan
gevende positie van Vlaanderen en 
de Mechelse Beiaardschool heeft hij 
een voorstel van dekreet «tot bevor
dering van de beiaardkunst in Vlaan
deren» ingediend bij de Kultuurraad 
van de Nederlandse Kultuurgemeens-
chap. Zoals men weet mogen alleen 
Koninklijke Muziekconservatoria een 
«eerste prijs» voor een solistisch 
instrument uitreiken. De oplossing ligt 
dan volgens kamerlid Joos Somers in 
het instellen en wettelijk erkennen 
van een « eerste pnjs Beiaard », toe te 
kennen aan studenten aan de Interna
tionale Beiaardschool te Mechelen. 
Die school met haar specifiek pro
gramma, opgesteld door Jef Denyn 
en zijn opvolgers, beschikt immers 
over de mogelijkheid volwaardige 
beiaardiers op te leiden, wat men niet 
kan beweren van de Kon. Muziekcon-
servatona. In zijn voorstel van dekreet 
vermeldt volksvertegenwoordiger 
Joos Somers evenwel dat alleen stu
denten van de Mechelse Beiaard
school in aanmerking zouden komen 
voor een «eerste prijs beiaard», in
dien ze uiteraard niet alleen zouden 
slagen in de voorgeschreven eindek-
samens van dit Internationaal Insti
tuut, maar ook voordien aan een van 
de Koninklijke Muziekconservatoria 
een «eerste prijs notenleer» en een 
«eerste prijs piano of orgel» zouden 
verworven hebben. 
Naast de herwaardering en de verde
re uitstraling van de beiaardkunst en 
de Mechelse beiaardschool zou de 
goedkeuring van het dekreet ook bij
dragen om het sociaal statuut van 
onze beiaardiers gevoelig te verbete
ren en de beiaardkunst gepast te 
beschermen. Het dekreet brengt ook 
een zekere hulde aan allen die via de 
beiaardkunst hebben geijverd — over 
heel de wereld — voor een typisch 
Zuidnederlands Kultuurgoed. waar
voor men internationaal in bewonde
ring staat. 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS -VESTONS- BROEKEN-PARDtSbUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.B3, 

Kortnieuws uit 
Ekeren 

Wensen 

Het VU-bestuur wenst aan alle leden 
en sympatizanten een zalig kerst
feest en een gelukkig nieuwjaar. 

Leden en abonnementen 

De ledenhemieuwing verloopt heel 
vlot Wie geeft er als nieuwjaarsge
schenk een lidmaatschapskaart 
1978 of een « Wij »-abonnement aan 
zijn levenspartner, zoon of dochter 
van 16 jaar of ouder ? Inlich- I tingen 
steeds te bekomen op het VU-sekre-
tariaat, Geestenspoor 72, Ekeren, tel. 
41.04.41. 

Guido Callaert, 
in het spoor 

van broer Leo 
Op het einde van de vorige abonne
mentenslag eindigde Leon Callaert 
uit Lebbeke op een schitterende 
vijfde plaats. « Wat Leo kan, kan ik 
ook!' dacht broer Guido. 
Heel wat Opwijkse huisbellen verto
nen vandaag dan ook zijn vingeraf
drukken. Het resultaat is dat hij 
thans in de bovenste gelederen 
van de top-50 terug te vinden is. 
Alleen Georgette De Kegel Is voor 
het ogenblik nog ongenaakbaar 
voor henn. Maar willen Erik Van de 

Walle, Joris Depré of Anny Lenaerts op de tweede plaats ein
digen zullen ze nog terdege met Leo moeten rekening hou
den. 
Wanneer we naar zijn «systeem» van werken vragen zegt 
hi j : « overal gaan aankloppen tot sommigen abonneren ». Zo 
eenvoudig is dat maar ge moet het doen I 's Nachts dromen 
wij dat elke gemeente over zo een werver beschikt 
Utopie ? ? ? toch niet I Leo Callaert is er het levonde bewijs 
van... 

Top 30 
1. Georgette De Kegel, Nlnove 1020 

2. Guido Callaert, Opwijk 732 

3. ErikVandewalle, Izegem 660 

4. Joris Depré, Tervuren 432 

5. Anny Leemans, Wilr i jk 372 

6. Koen Van Meenen, Neusden (O.-VI.) 324 

7. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 312 

8. Daniël Denayer, Aalst 276 

9. Kris Versyck, Gent 252 

10. Maurits Passchijn, Meise 192 

11. Harry Van Herf, Zutendaal 180 

12. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 144 
Jaak Janin, Huise 144 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 144 

15. Frans Jansegers, Herdersem 138 

16. Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 132 

17. Lutgard Decoster, Machelen ÈfM^.... 108 

18. Jan Caudron, Aalst 96 
Cecile Remmerie, leper 96 

20. Freddy De Valck, Iddergem 72 
Herman Ros, Lokeren 72 

22. J. Peeters, Hoboken 60 

Arthur De Schrijver, Hekelgem 60 

24. Herman Gi lbert Maarkedal 48 

25. Willem Nollet, Hove JipiMmM- 36 
Piet Severins, Zwijndrecht 36 
Leo Thijs, Pulderbos 36 
Leonie Vanderstraeten, Brussel 36 
Jozef Labaere, Kortri jk 36 
Jozef De Meyer, Heverlee 36 
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ANTWERPEN 
Herenthout richt FVV-afdeiing op 
Tijdens de maand november nam de 
afdeling Herenthout een nieuw initia
tief BIJ gelegenheid van een koffie-
klets kwam men tot de cSpnchting van 
een FVV-afdeling Daar alle aanwezi
gen onmiddellijk tot de nieuwe kring 
toetraden, kon men starten met 32 
leden Volgend bestuur wordt dezelf
de avond nog verkozen voorzitster 
Dina Janssens (Kerkhofs), ondervoor
zitster Julia Van de Poel (Cambre), 
sekretaresse Simonne Verbeeck 
(Van Thienen), penningmeester Ber
tha Aerts (Dnesen), organizatie Jean-
nine Verwerft (Verheyen), twee raads
leden Bettina Veraert (Cambre), en 
Monique Aerts (Cambre) 

I raditiegetrouw wensten de dames 
een eigen afdelingsnaam te bezitten, 
en de keuze viel op - Wij Vrouwen » 
W I J vinden de naam zonder meer 
goed gekozen, daar hij hun doelstel
lingen karakterizeert Enerzijds duidt 
hij op de zelfstandigheid als vrouw 
naast de man, anderzijds is deze 
naam een getuigenis van hun afhanke
lijkheid van de Volksunie gesymboli-
zeerd door het weekblad •• Wi j» 
Onze dames gingen met bij de pak
ken zitten, en nchtten dadelijk volgen
de avonden in dia-montage met 
Emiel Hullebroeck en enkele dagen 
later een sfseelgoedbeurs met debat
avond Beide avonden moqen gerust 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Gemeenteraad 
Brasschaat: 
WIJK MARIABURG 
KRIJGT SPORTHAL 
In haar zitting van 24 november heeft 
de gemeenteraad van Brasschaat 
haar goedkeunng gehecht aan de last-
voorwaarden voor de levenng en 
plaatsing van een luchthalle voor 
sportbeoefening in de wijk Maria
burg 

* Diverse onderzoeken hebben uit
gewezen dat de wijk Manaburg dnn-
gend behoefte heeft aan een sport
zaal In het Volksunie-programma 
werd dit projekt als • met voorrang uit 
te voeren* bestempeld 
* De sporthalle wordt gepland op 
de terreinen van het gemeentelijk 
onderwijsinstituut en moet zowel die
nen als turn- en sporthalle voor die 
school als voor naschoolse aktivitei-
ten zodat ook verenigingem er ge
bruik van zullen maken 
* Technisch gezien gaat het hier om 
een opblaasbare luchthalle van 
47 X 36 X 10 m De gemeentelijke 
technische diensten ramen de kosten 
voor halle en vloer op 5,5 miljoen 
frank De huidige turnzaal van de 
Mariaburgse gemeenteschool zal wor
den ingencht als kleedkamer en sani
tair bij de sporthalle 
* Raadslid Roger Vanthillo (VU) gaf 
als toelichting dat het in Manaburg 
gaat om een proef die, als ze goede 
resultaten geeft, eventueel ook in 
andere wijken een oplossing kan bren
gen voor het nijpend tekort aan over
dekte sport- en rekreatieruimten 

Jaak Decru 

als geslaagd worden genoteerd, het 
zal de nieuwe ploeg voldoende ver
trouwen geschonken hebben om met 
nog meer ijver door te zetten Verder 
staat nog op hun programma kerst
feest winterwandeling, voordracht 
«Breng uw zenuwen tot rust», krui-
denavond enz 

De Volksunie werkt intussen aan het 
Sinterklaasfeest (4 december) voor 
de kinderen tot 10 jaar Op 9 decem
ber worden gratis mosselen aangebo
den aan al de helpers van het voor
bije Volksuniebal Op 14 januan gaat 
het jaarlijks teerfeest door met als 
gastspreker Walter Luyten die wil 
spreken over Met een Vlaamse 
staat naar Europa ' 

Zaterdag 28 januan zal nochtans het 
hoogtepunt worden van ons jaarpro
gramma, met name een Vlaamse 
zangavond Nagenoeg 40 liederen 
van Emiel Hullebroeck, Renaat Ve-

remans. Armand Preud'homme en zo 
meer zullen gezongen worden door 
volgende vedetten Will Ferdy, Eddy 
Romy, Ingnani, Yvette Rqvell Het He-
renthouts zangkoor St-Lutgardis heeft 
eveneens zijn medewerking toege
zegd Bovendien zijn we de heer Mau-
rits Coppieters, voorzitter van de Ne
derlandse kultuurraad zeer dankbaar 
dat hij toegezegd heeft deze avond 
persoonlijk te willen inleiden De in-
kompnjs beperken we tot 80 f r , de 
houders van een kultureel jongeren 
paspoort slechts 60 f r Wi j doen langs 
deze weg een oproep tot de diverse 
afdelingsbesturen steun in de mate 
van het mogelijke onze zware onder
neming, dit kan gebeuren door het 
aanvragen van een steunkaart 
(200 frJ of door het aankopen van 
enkele inkomkaarten Dit kan steeds 
geschieden bij Staf Dnesen, Punt 22, 
Herenthout, rekeningnummer 230-
0311498-51 Dank bij voorbaat 

VU-Kontich-Waarloos 

Een mensgerichte begroting 
Op maandag 28 november jl bracht 
VU-raadsl id Van den Hauwe de be
groting 1978 voor de gemeenteraad 

Het was voor de eerste maal in de 
geschiedenis van Kontich dat een 
begroting zo vroeg werd besproken 
Raadslid Van den Hauwe vestigde 
vooral de aandacht van de mandata
rissen op onderstaande projekten 
uit de buitengewone d iens t : 

1 Een aanvang zal gemaakt worden 
met de eerste faze van het administra
tief centrum met volgende voordelen 
— centralizatie van de verschillende 
gemeentelijke diensten, 
— bejaarden en minder-validen zul
len eindelijk te Kontich als volwaardig 
geïntegreerde personen, zelf hun za
ken kunnen afwikkelen, 
— betere service voor de inwoners 
inzake dienstbetoon, 
— betere akkommodatie voor de per
soneelsleden van de gemeente 
2 De gemeentelijke jongensschool 
zal volledig vernieuwd worden 
— aangename sfeer voor de kinde
ren om les te volgen 
— speciale ruimten voor audiovisue
le technieken en bijzondere opdrach
ten 
— vergaderlokaal voor het leraren
korps , 
— aanpassing van de conciërgewo
ning aan de moderne behoeften 
3 Definitieve afwerking van zwem
bad en sporthal, waardoor het moge
lijk wordt dat de inwoners van Kon
tich reeds vanaf het laatste kwartaal 
1978 van deze sportinfrastrukturen 
kunnen gebruik maken 
Specifiek voor deze realizatie is dat er 
geen beroep gedaan wordt op staats
subsidies Dit levert een tijdwinst van 
minimum twee jaren op 
4 Aanpassing van de lokalen voor 
jeugd en kuituur (worden eveneens 
toegankelijk voor minder-validen) 
5 Een uitgebreid programma voor 
wegenwerken 
6 Bouw van twee waterzuivenngs-

stations 
Niettegenstaande deze begroting - ge
durfde » projekten omvat kon raadslid 
van den Hauwe een sluitende begro
ting voorleggen Daarenboven wer
den 

GEMEENTE EKEREN 
Bi] het gemeentebestuur van Ekeren wordt een werf-
reserve aangelegd van tijdelijk part-time toezichter 
voor de gemeentelijke sporthal 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de 
gemeentesekretane, Veltwycklaan 27, Ekeren 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten 
aan de heer burgemeester der gemeente Ekeren 
uiterlijk op 15 januan 1978 
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— belastingverminderingen voor 
KMO's doorgevoerd 
— verbetenngen aan de sociale voor
delen aangebracht (om voorhuwe-
lijkssparen) 
— de subsidienng aan de Kontichse 
verenigingen met 100 % verhoogd 
Het was duidelijk dat de CVP-opposi-
tie door deze begroting aangeslagen 
was Verschillende objektieven die 
thans zullen gerealizeerd worden zijn 
vroeger door hun blijven «rotten » De 
door de CVP geformuleerde opmer
kingen beperkten zich tot vragen om 
in 1979 nog andere projekten te reali-
zeren Kritiek op de begroting zelf had
den ze met 
De nieuwe meerderheid te Kontich 
heeft duidelijk de wind m de zeilen 

Voor wie zoekt 
Handelsprospektor van handels
beurzen, perfekte kennis van Ne
derlands, Engels en Frans, 16 
jaar zakenervanng, gespeciali-
zeerd in het verzamelen van nut
tige informatie, het vinden van 
nieuwe produkten en eventuele 
afzetgebieden voor expor t 
zoekt een aangepaste betrek
king, liefst in vast dienstverband 

Jongeman uit Bomem, 19 jaar, 
legerdienst volbracht met het di
ploma van A2 elektronika, zoekt 
betrekking 

Meertalige steno-daktylo uit Ele-
wi j t met een diploma A6 /A2 , 
twee jaar praktijk op het gebied 
van ziekenhuisadministratie, 
zoekt een aangepiaste betrek
king, bij voorkeur in staatsdienst 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015/21 79 00 N I 37 

— Tweeentwintigjange jonge
man vnj van legerdienst volledi
ge humaniora, zoekt werk als 
bediende, eventueel als magazij-
nier 
— Regentes plastische kun
sten, diverse interims als referen
tie zoekt werk in het onderwijs 
in Oost- en West-Vlaanderen of 
Brabant 
— Jong Izegems echtpaar 
zoekt woning met tuin te Izegem 
of Emelgem 
Wie voor een van de drie hier
boven genoemde gevallen een 
oplossing heeft gelieve kontakt 
op te nemen met gemeente
raadslid Enk Vandewalle, H Du-
nantstraat 11, 8700 Izegem, tel 
051/302670 (N136) 

DECEMBER 

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

16 BERCHEM . Staatssekretans Vik Anciaux spreekt over het 
Egmontpakt zijn ervanngen en vooruitzichten als staatssekre
tans Om 20 u 30 in KOV, Grote Steenweg 66 

17 MORTSEL : Voorstelling film - Taxi Dnver » in het Ontspannings
lokaal, hoek Mayerlei-Van Dijckstraat Om 20 uur Inkom 30 fr 
Organizatie V U J O 

21 EKEREN : Kerstkoncert om 20 u 30 in St-Lambertuskerk 
Gemengd koor Con Amore, Jeugdkoor (Darmina Gasten Yvet
te Colignon met haar Harpenensemble Inkom 80 fr 

23 NIEL VUJO-kerstfeest in zaal - Verlinden », Volkenbondstraat 
53 Diskobar Besame Inkom 200 fr 

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

31 M O L . Groot oudejaarsavond Breughelfeest van 21 u tot 23 u 
in Malpertuus, Turnhoutsebaan 

VU-Hoboken besprak het «pakt» 
Na de verwelkoming door onze arron-
dissementele voorzitter Oktaaf Meyn-
tjes zette de heer Leo Neels, docent 
in staatsrecht op klare en verstaanba
re manier het Egmont-akkoord uiteen 
HIJ vergeleek de bestaande toestan
den met de toekomstige situaties en 
strukturen na de uitvoenng van het 
pakt Alle aanwezigen moesten toege
ven dat hienn wel degelijk enorme 
vooruitgang steekt Dit pakt is echter 
geen eindpunt wel een begin en een 
wapen om ons doel «zelfbestuur» te 
bereiken Het bleek vanavond weer 
eens duidelijk dat de meeste twijfe
laars en/of tegenstanders van het 
pakt alleen door de •• grote » pers zijn 
ingelicht Dat daarin dan nog eens 
kwakkels en onwaarheden worden 
voorgesteld, is op zijn minst oneerlijk 
te noemen en helpt de Vlaamse zaak 
op geen enkele manier < Tijdens de 
gelegenheid tot vragen en diskussie, 
werd ook beklemtoond dat de Vlaam
se kultuurverehigingen die nu zo anti 
zijn, vergeten te schnjven dat zij in 
1971 aan de V U gesmeekt hebben de 
jammerlijke grondwetsherziening 

goed te keuren om hun kulturele auto
nomie te bekomen, daar waar onze 
tegenstanders steeds meer of alleen 
oog hebben voor ekonomische en 
financiële eisen i Nu tellen die kulture
le zaken met meer mee en wil men de 
echte verwezenlijkingen (en de VU) 
van de tafel schuiven Reeds 2000 
jaar geleden zei Julius Caesar « Ver
deel en heers » 

Waar het echter al bij al op aankomt 
IS dat de Vlamingen in Vlaanderen en 
Brussel, samen achter hun echte lei
ders staan om ons doel te bereiken. 

Greta 

Verhulst-Latomme 

gevierd te Hove 
De kadervergadenng van 1 decem
ber 1977 werd een gezellige feestzit-
ting De afdelingssekretaresse me
vrouw Greta Verhulst-Latomme 
werd letterlijk en figuurlijk in de bloe
men gezet ter gelegenheid van haar 
zeventigste verjaardag op 4 decem
ber daaropvolgend 
Zowel volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens, als afgevaardig
den van het arrondissementeel be
stuur en van de afdelingen Edegem, 
Kontich en Mortsel hadden zich bij 
talrijke leden van de VU-afdeling 
Hove gevoegd om hulde te brengen 
aan mevrouw Greta Verhulst-Latom
me voor haar jarenlang volgehouden 
inzet in de strijd voor Vlaamse zelf
standigheid De geestdnft en het 
dynamisme van de jange staan er 
borg voor dat VU-Hove nog jaren op 
haar medewerking mag rekenen i 

zoniet zijn wij 60 jaar inspanningen, 
leed, bloed en tranen met waard i Het 
zou prachtig zijn, mochten onze enke
le overgebleven oud-strijders van 
1914-1918 het zelfstandige Vlaande
ren nog kunnen beleven Een van hen 
bevond zich vanavond onder ons Na 
afloop van deze leerrijke avond 
mocht onze Jan Peeters uit naam van 
de VU-afdeling Hoboken een Tijl-en-
Nele-glasraam in ontvangst nemen 
Sommigen onder u zullen nog met 
twijfels in het hart rondlopen in ver
band met het Egmont-pakt Het afde
lingsbestuur IS steeds bereid om uit
leg en toelichtingen te verschaffen 

Volksunie Laakdal 

kiest een 

nieuw bestuur 

Op vrijdag 2 december vergaderde 
de Volksunie van Laakdal om een 
nieuw bestuur samen te stellen Met 
eenparigheid van stemmen werd het 
bestuur als volgt samengesteld Dik 
Neuts (Veerie) voorzitter Liliane Ven 
(Eindhout) ondervoorzitter Frans Hel-
sen (Groot-Vorst) en Karel Bastiaens 
(Eindhout) afgevaardigden in de ar-
ron dissementele raad Jan Peeters 
(Groot-Vorst) penningmeester Karel 
Peeters (Klein-VorsO en Fons Nuyts 
(Groot-Vorst) verantw voor organi
zatie en propaganda De vijf mandata-
nssen zetelen eveneens in het be
stuur Andre Laenen (Veerie), Jef 
Van de Weyer (Eindhout), Octaaf 
Janssens (Groot-Vorst), Mia Maes 
(Groot-Vorst) en Rob Geeraerts 
(Klem-Vorst) 

Ook de Volksunie-jongeren stelden 
hun bestuur samen Frans Plu, Ludo 
Helsen, Mare Hoes Patnk Vankrun-
kelsven en Fons Levens 
Het VU-bestuur, VUJO-bestuur, de 
gemeentelijke mandatanssen en nog 
enkele gekoopteerde bestuursleden 
vormen samen het bestuur van de 
VU-Laakdal Voorlopig werden vol
gende personen gekoopteerd na
mens de V U Maunts De Hondt en 
LOUIS Schepers Namens de VUJO 
Bart Van Bael en Rik Huybrechts 
Volksvertegenwoordiger Willy Kuy-
pers die een vormingsles over de 
taak van de Volksunie als volksnatio-
nale partij gaf, wenste het nieuwe 
bestuur veel moed en sukses Hij druk
te ook de hoop uit dat het bestuur in 
de toekomst een beetje meer «ge
mengd» zou worden Langs deze 
weg doen wij daarom ook een beroep 
op vrouwelijke elementen die met ons 
willen meewerken Er is in onze groep 
steeds plaats voor aktieve personen 
die op basis van idealisme zich willen 
inzetten voor de verbetenng van onze 
gemeenschap 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel 031 /21.98 15 Ook 's zondags open. 
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Sinterklaas bij Katelijnse iiinderen 
Ook dit jaar pakte de VUVA (Volksunie-Vrouwenaktie) uit met een groots Sin
terklaasfeest in de fusiegenneente St-Katel i jne-Waver. In de Parochiezaal van 
het Centrum waren immers alle kinderen uit Katelijne en Waver samen met 
hun ouders en grootouders van harte welkom Natuurli jk mochten ook tante 
en oompje meekomen. Gelukkig voor de VUVA kwamen ze niet allemaal, 
maar dat de inrichters met deze formule een tradit ioneel sukses boekten, 
hoeft geen betoog. 

B i j d r a g e n t o t meer 
v e r d r a a g z a a m h e i d 

VUVA-voorzitster Hilda De Wit-De 
Broeck, OCMW-raadslid, opende de 
feestelijke aktiviteiten door iedereen 
welkom te heten Ze beklemtoonde 
dat het feest voor alle kinderen uit de 
fusiegemeente wordt georganizeerd 
zonder onderscheid op basis van par
tijpolitieke overtuiging en dat de op
roep uit alle deelgemeenten positief 
werd beantwoord en bijdraagt tot een 
sfeer van verdraagzaamheid in Katelij
ne en Waver Speciaal werd volksver
tegenwoordiger Joos Somers, VU-
fraktie-voorzitter gemeenteraadslid 
Ward Hellemans en OCMW-raadslid 
Lutgart Wijns verwelkomd 
Hierop werden de allerkleinsten ver
gast op een aangepast poppenspel, 
waarin ook St-Niklaas en Zwarte Piet 
een rol speelden Maar ook de groot
sten volgden geboeid de avonturen 
van Jan Klaas Kamerlid Joos Somers 
zorgde voor het <• tussenspel» en ani
meerde op het podium de grote en 
kleine vrienden van de Heilige man en 
zijn knecht Massazang bereidde de 
komst van St-Niklaas en Zwarte Piet 
voor terwijl ook de allerkleinsten hun 

feestelijke indrukken en verlangens 
voor de mikro kwamen uiten 

Eers te o p t r e d e n van het 

Ka te l i j n s J e u g d o r k e s t 

Ondertussen zat het Jeugdorkest en 
het trommelkorps van de Koninklijke 
Harmonie «De Verenigde St-Kathari-
navnenden» uit St-Kat-Waver Cen
trum klaar om in een eerste gemeens
chappelijk publiek optreden de aanwe
zigen te verrassen met hoogstaande 
muzikale prestaties 

Een lid van het Jeugdorkest, Els De 
Vos, wist — verkleed als een Zwarte 
Piet — op een speelse wijze de leden 
van het Jeugdorkest aan het publiek 
voor te stellen en de verscheidene 
muzikale gedeelten aan elkaar te pra
ten Het maakte bovendien heel wat 
indruk — vooral dan bij het jeugdig 
publiek — dat deze Zwarte Piet zelf 
meespeelde in het Jeugdorkest en 
trommelend voorop stapte in het trom
melkorps, toen dit met slaande trom 
de zaal binnenstapte gevolgd door 
de Goede Sint en Zwarte Piet Ver
melden we ook dat het jeugdorkest 
gedingeerd werd deels door Jan Van 

Dessel, Jeugdorkestdingent, en deels 
door Frans Smets, dirigent van de 
Harmonie « De Verenigde St -Kathari-
navnenden» Dit eerste optreden van 
het Katelijns Jeugdorkest toont aan 
dat de muzikale opleiding in deze 
fusiegemeente hoge toppen scheert 
De prestaties waren van een hoog 
peil en lokten ledereens bewondering 
uit 

Pannenkoekenbak en 
geschenken 

De VUVA-verantwoordeli jken had
den ondertussen stapels pannenkoe
ken klaar gemaakt, die door de jeugdi
ge magen werden verslonden Het 
hoogtepunt was natuurlijk de intrede 
van Sint-Niklaas en Zwarte Piet, die 
met alleen de individuele wensen 
mochten aanhoren van entoesiaste 
sympatisanten maar ook onthaald 
werden op de massazang van de jon
ge keeltjes 

Toen men dan nog elk afzonderlijk bij 
St-Niklaas en Zwarte Piet mocht voor
treden om een geschenk in ontvangst 
te nemen en via een persoonlijk 
woordje zijn hartewensen kon meede
len was het hoogtepunt van deze vie
ring bereikt Op de tonen van <• Dank 
U Sinterklaasje En volgend jaar 
(VUVA) vergeet ons met i» verliet het 
«hemels» gezelschap het feest en 
konden de VUVA-verantwoordeli jken 
van Katelijne en Waver opnieuw een 
geslaagde aktiviteit op hun palmares 
schrijven 

Nieuw bestuur in 
Brasschaat 
T'en november, half elf, werden onder 
grote belangstelling de namen van 
tien uit vijftien kandidaten verkozen 
bestuursleden bekendgemaakt Willy 
Baens, Jaak Decru, Bernard Roose, 
Hubert Scheir, Hugo Thibaut, Ivo Van 
Assche, Paul Van Eyck, Jef Van Gils, 
Jan Van Koeckhoven en Miei Wage-
makers (alfabetische volorde) 
Tijdens de eerste bestuursvergade
ring, onmiddellijk na de verkiezing, 
werden de funkties verdeeld als 
volgt 

* Voorzitter Paul Van Eyck 
•*• Sekretans Willy Baens 
* Penningmeester Jaak Decru 
• Organizatie Jef Van Gils 
• Propaganda Ivo Van AsSche 

Volgende mensen werden als arron
dissementeel afgevaardigd aange
duid 
* Jaak Decru (plaatsvervanger Jan 
Van Koeckhoven) 
* Paul Van Eyck (plaatsvervanger 
Hugo Thibaut) 
•*• Willy Baens (plaatsvervanger Jef 
Van Gils) 
De VUJO stelt een te koopteren 
bestuurslid voor tijdens de eerstvol
gende bestuursvergadering 

Opvallend in de uitslag is 
• de grote vernieuwing — slechts 3 
van de nieuwe bestuursleden behoor
den tot het bestuur dat in 1974 werd 
gekozen, 
• de spreiding van de bestuursle
den over de wijken — alle wijken wor
den in het bestuur vertegenwoordigd 
wat een belangrijk voordeel betekent 
voor praktische aangelegenheden en 
dienstbetoon 

Jaak Decru 

Kortnieuws uit Balen- Olmen 
Op 30 november was er een belangrij
ke gemeenteraadszitting te Balen met 
als biezonderste punt de begroting 
1977. 

Ons enig gemeenteraadslid Ivo Gillen 
kwam op een entoesiaste en overtui
gende manier tussen bij volgende pun
ten 

• De vergoeding aan de gehandi
capten Daar waar voorzien werd dat 
voor de gehandicapten van 2 tot 25 
jaar die volledig aan de zorgen van 
hun ouders zijn overgelaten, in totaal 
40000 fr zou worden uitgegeven 
d w z 4000 fr per gehandicapte, maar 
dan in geval er meer dan 10 zouden 
zijn met een gelijkmatige verdeling 
van de 40000 fr onder het aantal 
gehandicapten. voor de gehandicap
ten van 2 tot 25 jaar die over dag 
school lopen, in totaal 60000 fr zou 
worden uitgegeven t t z 2000 fr per 
gehandicapte, maar dan in geval er 
meer dan 30 zouden zijn met een 
gelijkmatige verdeling van de 60000 
fr onder het aantal gehandicapten 
Daar noemde Ivo deze vergoedingen 
een aalmoes geven en stelde hij voor 
de uitgaven voor de gehandicapten 
zeker te verdubbelen Gezien zijn min
derheidspositie in de Raad bekwam 
hij geen verdubbeling Hij bekrachtig
de zijn rechtvaardige visie met de 
gemeenteraadsleden er op te wijzen 
dat voor recepties en feesten « w e l -
belangnjke meer-uitgaven werden 
voorzien maar wei dat men er van 
afzag om de gelijkmatige verdeling 
toe te passen De enen zouden dus 
zeker 4000 fr krijgen de anderen 
2000 fr 

• De verpachting voor de foorkra
mers Door Ivo's interventie werd 

bekomen dat voor de foorkramers 
van de gemeente Balen-Olmen bie-
zondere regelingen zouden getroffen 
worden 
* De fietstaks Daar voor de grote 
gezinnen, tesamen met hun grote 
gezinslast, deze taks zeker het 
zwaarst is, omdat zij dikwijls voor 
meerdere fietsen taks moeten be
talen, stelde Ivo voor deze taksen 
gewoon af te schaffen Ivo's voorstel 
hieromtrent werd verworpen 
• Bij de geheime zitting van de 
Raad stelde Ivo nog voor om aan de 
«tewerkgestelde werklozen » een i 3e 
maandloon toe te kennen Dit voorstel 
werd aanvaard 
•* Aanstelling Op 16 november leg
de Albert Geuens in handen van de 
burgemeester, de eed af als werkend 
lid in de raad van het O C M W 
•*• Overlijdens Een trouw lid ging 
van ons heen Mon Mangelschots 
Ook het gezin Adriaens-Peeten rouwt 
om het heengaan van moeder en 
grootmoeder Wij bieden langs deze 
weg beide families onze blijken van 
medeleven aan 

•* Gelieve te noteren dat onze maan
delijkse bestuursvergadering door
gaat telkens op de 3e donderdag 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio CVoortka 
pel) tel 014 /213696 
Vraag prijzen voor uw feestmenu s 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van * vak 
ADOLF CLAES EN Z O O N ANDRE 
KerkwegS '760 Roosdaal-Stnitem 

Tef 054/33 37 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tatelgene* 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboralonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 4642 

PVBA j BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 /412589 

Wi bouwen voor u sleute op de 
deur CAdv 24) 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETEP 

Kollegestraat 33 2400 M O L 
014/31 1376 

UILENSPIEGEL .̂  
Herberg en Feestzaa' 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 58213 45 

Volksunielokaal 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014 /312376 

Fabrikatie kleine lederwaren 
brieventassen - geldbeugels sleutel 

houders 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69.2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/33 48 57 
Uw tweede thuis ' 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

Cnabi) station) 
Turnhoutsebaan 15 MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

, Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

TAPPERU 

K U M M E L S H O F 

Oaze in de drukke verkeerswoes-

ti)n Stationsstraat 27 te ASSE 

Tel 02/452 7005 

Weet dat een 

AANBEVOLEN HUIS 

in • Wi |» altijd rendeert 
Vraag eens naar onze speciale voor
waarden 02 /2194930 of 
02/356 7844 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

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

LIMBURG 

DECEMBER 
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 Europees Studiecentrum 

Kortnieuws 
uit Maasmechelen 
S i n t e r k l a a s f e e s t 
Op 26 november 1977 waren 68 kin
deren samen met hun ouders in zaal 
«Allenthuis» aanwezig om van de 
goede sint een pakje Cnee. twee pak
jes) te ontvangen 

B e s t u u r s v e r k i e z i n g e n 
Eenenzestig leden brachten hun stem 
uit, wat voorzeker een rekord mag 
betekenen ook ver buiten onze afde
ling Werden verkozen voorzitter An-
nemie Wampers . sekretans Jef Pen-

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
TeL 

WETTELIJK 

58 KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

ders , penningmeester Clement Wit
ters , leden Jef Van Der Hallen, Nico 
Vanherf Pierre Daenen Door koopta-
tie, bestuurslid Nikole Albrechts-Hei-
nes, Ria Bemong, Walter Wampers 
en Kristine Kerkhofs-Ubben 

S i n t e r k l a a s b a l 
Op uitnodiging van provincieraadslid 
J Albrechts 
Geslaagd bal met 'n zeer gemoedelij
ke stemming, sfeervolle zaal en goede 
muziek met D J Roger Warson 
Na zijn pittige toespraak werd de 
dienstdoende sinterklaas (Jef Al
brechts) plots gekonfronteerd met 
een konfrater-sint CMon Rubens), het
geen de nodige hilanteit verwekte 
Onder de aanwezigen minister Rik 
Vandekerckhove volksvertegenwoor
diger Jaak Gabnels provincieraadslid 
Johan Sauwens en arrondissemen
teel voorzitter Jos Truyen (senator 
Raskin was verontschuldigd) De sym-
patieke aanwezigheid van burgemees
ter Dexters, een enkele CVP-dissi-
dent en de bijna voltallige BSP- en 
PVV-fraktie van de gemeenteraad 
werd door ons zeker gewaardeerd 
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BRABANT 
Gemeenteraad Groot-Leuven 

is het slachthuis een sterfhuis? 
De aankondiging van de CVP In een Leuvens reklameblad, waarbij de schuld 
van de beruchte maratonzitt ingen op de oppositre gelegd wordt, gaf aanlei
ding tot enkele zure oprisprngen bij BSP en VU. Bij elke tussenkomst werd er 
beleefd-cynisch op gewezen dat het niet ging om «obstrukt ie> ! Uit de jong
ste raadszitt ing is gebleken dat de lange duur van de besprekingen dikwi j ls 
zijn oorzaak vindt in de onduideli jkheid van de voorgelegde beslissingen of 
in toestanden uit de vorige deelgemeenten onder CVP-bestuur, die nu op een 
of andere wijze moeten recht getrokken worden. Dat was het geval met het 
slachthuis, waarvoor de meerderheid nog geen duideli jke oplossingen heeft 
of ze achterhoudt Dat geldt voor de overname van het personeel van het 
sportcomplex te Kessel-Lo, dat door een CVP-BSP beheerde V Z W bestuurd 
wo rd t Zo'n ander netelig punt was de huur door de stad van bejaardenloka
len in Heverlee, die meestal deel uitmaken van parochiële centra en die niet 
voor iedere bejaarde toegankeli jk zijn. 

B e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n het slachthuis te sluiten met ingetrok-

V U en BSP keurden de begrotingswij- ^^" ^ ° ' ' ' ^ ' ^en arider gegeven uit het 
zigingen met goed De financiële toe
stand van de stad kent wel een gunsti
ge ontwikkeling In de gewone dienst 
zakt het totale tekort van 
37847314 fr tot 18448066 fr In de 
buitengewone dienst is er een bom 
van 28100289 fr De gunstige toe
stand is toe te schrijven aan meeront
vangsten, onder meer 24500000 fr 
onvoorziene ontvangsten voor de 
stadsaandelen in de mterkommunale 
ESA voor elektnciteit Het industne-
park van Haasrode dat bij Leuven 
gevoegd werd, zit voor een groot stuk 
in dat aandeel Er komt nog 8 miljoen 
bij de 10 miljoen die voor de belas
tingen op het ophalen van het huisvuil 
in de begroting ingeschreven waren 
VU-raadslid Van Ittertieek verheugde 
zich in de gunstige ontwikkeling van 
de stadsfinancien, maar nam afstand 
van het fiskale beleid en was ook van 
oordeel dat de betoelagingen, vergele
ken met het verleden, met mondjes
maat worden toebedeeld Met betrek
king tot de buitengewone dienst 
noemde hij de samenvoeging een wer
kelijke stilstand, vooral nu er belangrij
ke werken als de nieuwe nolenng 

Tiensevest-Martelarenplein-Diestse-
straat en investenngen in speel
pleinen en sportinfrastruktuur uit de 
begroting geschrapt werden, omdat 
de dossiers met klaar waren Voorts 
kon hij met akkoord gaan met de wer
ken in de Bremstraat 

He t s l a c h t h u i s o f k o s t e n 
o p he t s t e r f h u i s 
De PVV-schepen voor stadsbedrij-
ven werkt hard aan het dossier van 
het slachthuis, maar zijn voorstellen 
konden noch de V U noch de BSP 
overtuigen De oppositie, vooral bij 
monde van Maunts Vanhaegendoren 
CVU) en Louis Tobback (BSP), kon 
met akkoord gaan met de beslissing 
om voor 5 miljoen kosten te doen aan 
het slachthuis «In Leuven noemt 
men dat kosten op het sterfhuis », zei 
Vanhaegendoren De oppositie liet 
zich ook skeptisch uit over de belofte 
van minister D'Hoore om de EEG-
stempel te bekomen Op dit ogenblik 
IS het slachthuis verlieslijdend de 
begroting geeft een tekort van 
3 956 000 fr Het gebouw is gelegen 
naast een nieuwe flat van Amelinckx, 
die aan de overkant eigenaar is ge
worden van het Bodart-park dat, te
gen vele bezwaarschriften in, volgens 
het gewestplan, in de bouwzone ligt 
Het schepenkollege kon met zeggen 
of het slachthuis op de huidige vesti
gingsplaats zou behouden blijven Een 
feit IS dat de beslissing van 1971 om 

dossier is dat de BSP op die plaats de 
geplande «evenementenhal» zou wil
len opgericht zien, terwijl burgemees
ter Vansina eerder aan Kessel-Lo 
denkt Vervolgens bestaat de moge
lijkheid nog dat het stadsbestuur het 
slachthuis in koncessie zou willen 
geven aan een privé-instelling. Waar
om dan nog 5 miljoen investeren, 
zogezegd om hygiënische redenen ' 

« G e o g r a f i s c h p l u r a l i s m e » 

Met die uitdrukking bekampte Mau
nts Vanhaegendoren de beslissing 
om bejaardenlokalen te huren in som
mige parochiële centra Ze zijn door 
hun ligging met « pluralistisch » Hij stel
de voor het advies in te winnen van 
de Kultuurpaktkommissie, wat door 
de meerderheid verworpen werd Dat 
was voor de V U een reden om zich te 
onthouden bij de stemming 

Personeelskwesties 
Ongeveer een uur werd er rond de 
hete brij gedanst van de aanwervings-
voorwaarden voor de hoofdverant
woordelijken van het sportcomplex te 
Kessel-Lo en van de sporthal van 
Heverlee Iedereen wist duidelijk dat 
die voorwaarden vooral bestemd wa
ren om de zoon van een CVP-ge-
meenteraadslid, die met aan de ge
wenste bekwaamheidsvereisten 
beantwoordt in zijn huidige funktie 
van hoofdverantwoordeli jke te hand
haven, als de V Z W zal zijn overgeno
men door de stad Vandezande CVU) 
stelde dat het personeel zo kon over
genomen worden door de stad Wat 
gaat het stadsbestuur doen als er 
zich kandidaten met een universitair 
diploma lichamelijke opvoeding of re-

Pygmalion te Brussel 
De Wijngaard Brussel-Centrum no
digt uit op de gastopvoenng gereali-
zeerd door «De Alsembloem» uit Al
semberg 
Geproduceerd wordt « Pygmalion » 
van G B Shaw 
De toneelvereniging «De Alsem
bloem •> neemt met dit werk deel aan 
het landjuweel en De Wijngaard wil 
aan de toneelliefhebbers uit Brussel
centrum de mogelijkheid aanbieden 
deze prachtrealizatie bij te wonen 
De opvoenng gaat door m de Beurs
schouwburg op vrijdag 16 december 
e k om 20 u Tijdige reservatie is 
gewenst 
Tel Beursschouwburg 5125738 of 
bij de h J Wouters, tel 267 29 83 en 
R Willems, tel 4660361 ('s avonds) 

K o m ook eens gezel l ig en l e k k e r e ten in . . . 

® e tKabeeme 
BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE ! 

K a a s m a r k t 157, 1810 W e m m e i - 02/478.83.18 
OPEN VANAF 11 U. 30 (op zaterdag vanaf 18 uur) 
GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG. 

genten aanbieden en in hun eksamen 
s l a g e n ' Gaan ze opzij geschoven 
worden ' Dan kunnen die kandidaten 
naar de Raad van State gaan en 
klacht neerleggen, wat met in het 
belang is van het personeel Als dat 
de bedoeling is van het stadsbestuur 
IS het alles behalve behoorlijk kandida
ten op te roepen voor die betrek
kingen Maar hoe kan je scheve toe
standen rechttrekken zonder de be
langen van het personeel te scha
den f E. V. I. 

KflL€nD€R 
DECEMBER 

17 WOLVERTEM: VU-bal in zaal St-Cecilia, 

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

18 

21 

BRUSSEL: Groot kinderkerstfeest om 14 u 30 in de « Waltra» 
Alle kinderen uit de agglomeratie zijn welkom 
JETTE: Kerstfeest Vlaamse Bond Gepensioneerden om 15 uur 
in het St-Pieterskollege, J B Verbeystraat 

^of ten C'citlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Werk van Grandjean 
te Kessel-Lo 
Op vnjdag 16 december e.k heeft te 
Keerbergen in restaurant 't Kasteel 
(Haachtsebaan) om 20 u de opening 
plaats van de schildenjententoonstel-
iing van Frangois Grandjean uit Kes
sel-Lo (Leuven) E Van Itterbeek leidt 
in. De Leuvense Schnjversaktie ver
zorgt bij die gelegenheid een literair 
programma 

Sint kreeg groots onthaal te Vossem 
Op zondag 4 december jl heerste er 
kinderdrukte in de zaal Edelweiss te 
Vossem Meer dan vijftig kinderstem
metjes gilden er door mekaar En dat 
was wel goed te begrijpen, want de 
goede Sint werd te Vossem ver
wacht de VU-afdeling had juist ge
mikt I Als eerste belangnjk treffen na 
de bestuursverkiezingen werd een 
sinterklaasfeest voor de kinderen 
van onze leden op touw gezet Dat 
dit initiatief erg in de smaak viel, 
bewees de indrukwekkende op-
konnst van kleintjes, ouders en groot
ouders Ons bestuur had zich volle
dig ingezet om dit feest te doen sla-

TAALCURSUSSEN 
TE HUUR 

Frans. Engels, Duits, enz 
ASSIMIL platen en cassetten 

DIDAC. Begeertenlaan 24 
1140 Brussel Tel 02/7356891 

Vraag gratis proefles 
Adv 36 

Karel Bulsfonds 
te Grimbergen 
Ook te Gnmbergen (fusiegemeente), 
als randgemeente van Brussel en 
Egmont-gemeente, werd een plaatse
lijke afdeling van het Karel Bulsfonds 
opgericht 

Het (voorlopig) sekretanaat is geves
tigd Stephane Rummens, Beigemse 
steenweg 146 -1850 Gnmbergen, tel 
02-2693160 Wie wil meewerken 
kan hier terecht 
Hoe lid worden "̂  

Door 100 f r als lidmaatschap te stor
ten op rekening 436-6202871-71 van 
Karel Bulsfonds Grimbergen, of kon-
takt op te nemen met een der 
bestuursleden 

Noteer alvast vnjdag 23 december 
1977, Fenikshof Gnmbergen, 20 u 
debat «Welk Vlaanderen», met 
Werkgroep Arlseid - Vlaams Ekono-
misch Verbond - Vlaams Nationaal 
Studiecentrum - Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel - gratis toegang 

Verzamelen in 
Brussel 
De Brusselse vereniging van verzame
laars werd op 3 december in het 
leven geroepen 
Deze vereniging zal alle verzamelaars 
in de mogelijkheid stellen elkaar te ont
moeten, hun rijke verzamelingen te 
delen en vruchtbare betrekkingen 
aan te knopen 
Een brede waaier aan mogelijkheden 
staat nu reeds ter beschikking van 
elkeen en dit in diverse domeinen 1) 
De filatelie, maximafilie, macrofilie 2) 
Postkaarten 3) Munt- en penningkun-
de Deze lijst is ver van volledig 
Het voorlopig sekretanaat is geves
tigd de Keusterstraat 59, te 1150 Brus
sel (de heer F Borgmet, tel 731 3314) 
en staat ten dienste van de verzame
laars om hun alle bijkomende inlich
tingen nopens deze nieuwe en dyna
mische vereniging mede te delen 

gen leuke kinderfilmpjes, een njkge-
vulde koffietafel, een gratis biertje 
voor de vaders en opa's, een welrie
kende sigaar en dan verscheen de 
Sint met Zwarte Piet beladen met 
geschenken, snoepjes en frui t 
Of onze kinderen in hun nopjes 
waren "> Je hoefde maar hun stralen
de gezichtjes te bekijken Hun dank 
betuigden zij met enkele welluidende 
klaasliedjes De allerkleinsten, drie 
jaar, trokken zelf hun stoutste 
schoentjes aan en brachten een 
solo-nummertje Natuurlijk mocht de 
smurfendans met ontbreken Het nt-
me hiervoor werd prachtig aangege
ven door onze dne plaatselijke VU-
mandatanssen, schepen Frans Trap-
peniers en raads leden Lode Aerts 
en Alex Vander Hulst evenals door 
al de leden van ons bestuur 
Zoiets maak je met vaak mee in Vos
sem, lieten velen zich ontvallen Dat 
tsetekent voor ons een stimulans om 
in die zin verder te gaan Terwijl de 
kleinsten hun speelgoed bewonder
den en de ouderen de avonturen van 
Suske en Wiske verslonden, werd er 
nog heel wat nagepraat en verteld 
door onze leden , het leek eén grote 
familie i Dank aan alle vrienden, voor 
de komst en steun, aan de bestuurs
leden, voor de sympatieke en onbaat
zuchtige inzet Dank u, meisjes en 
jongens van de VUJO, voor jullie 
onmisbare medewerking 
Ondertussen is in onze afdeling de 

VU-Molenstede 
smulde op 
Breugelfeest 
26 november was voor de Volksume-
Molenstede eens te meer een grote 
dag Immers, op die datum ging het 
zevende Breugelfeest door in het Ber 
kenhof Wanneer men vanaf 20 u 
langs de Turnhoutsebaan voorbijreed 
kon men reeds merken dat het daar
binnen barstensvol zat Inderdaad, 
ruim 200 vrienden, leden en sympati-
zanten verorberden honderden pen
sen, ki los gebraad liters rijstpap en 
tientallen stukken heerlijke Kempi 
sche vlaaien 
De mensen van het bestuur waren 
uiteraard weer in hun nopjes met dit 
geslaagd initiatief Met Jef Verheyen 
aan het hoofd werkte een ploeg dag 
en nacht om pensen te maken De lof 
welke hen werd toegezwaaid was 
dan ook meer dan verdiend 
Ook de genodigden genoten van dit 
feest Senator Vandezande en de 
heer Van Nieuwenhove, kabinetschef 
van de minister van Wetenschapsbe
leid zagen er in ieder geval stralend 
uit 

Dit zevende Breugelfeest stond in het 
teken van de vernieuwde politiek wel
ke in nieuw Diest wordt gevoerd De 
afdelingen blijven afzonderlijk be
staan, maar ieder initiatief, dat op het 
vlak van een deelgemeente wordt 
genomen wordt steeds opengesteld 
voor de hele fusiegemeente Zo verne
men WIJ, dat er konkrete plannen 
bestaan om in iedere deelgemeente 
minstens éen aktiviteit per jaar te 
organizeren Op 10 december komt 
stad Diest aan de beurt met een dans
feest in de Hallezaal 

lidkaartenvernieuwing reeds volop in
gezet Alles wordt prachtig georgam-
zeerd en gecentralizeerd door onze 
onvervangbare sekretaris Luk Van
hagendoren Ook werden er reeds 
verschillende nieuwe leden aange
sloten waarbij onze kersverse onder
voorzitter, Fons Vandenabeele, top
pen scheert 
W I J maken nu reeds een afspraak 
met al onze leden voor ons eerste, 
groot ledenfeest in het voorjaar van 
'78. 

Vlaams 
centrum te 
Heist-op-den-Berg 
Vrijdag 16 december a s is voor de 
Volksunie van Groot-Heist een belang-
njke datum 
Op die dag wordt inderdaad het 
Vlaams Centrum door minister Vande 
Kerckhove officieel geopend 
Het idee ontstond toen in het Heistse 
nood kwam aan een neutrale Vlaam
se ziekenfondswerking Dit vereiste ui
teraard dat dit ziekenfonds een ge
schikt onderkomen moest vinden 
Van het een kwam het ander Toen er 
midden in het centrum van Heist-op-
den-Berg een grote woonst te huur 
kwam, werd de koe bij de horens 
genomen De Vlaamse Knng Zuider
kempen vzw werd opgericht het huis 
in kwestie werd voor 18 jaar gehuurd 
en vervolgens totaal vernieuwd en 
heringencht, een miljoenenzaak i 
Het resultaat is dan ook verbluffend 
Wat eens een oud en slecht onder
houden huis was, IS thans een werke
lijk Vlaams Centrum geworden, met 
een stemmige drankgelegenheid 
o Tijl», kantoren voor het Vlaams Zie
kenfonds «Ie Dien», dienstbetoon en 
plaats voor vergaderingen 

Voor de V U in het Heistse, reeds 
lang de tweede partij van de streek, 
breekt een nieuwe penode aan, waar
in dit Vlaamse Centrum ongetwijfeld 
een belangnjke rol zal spelen 
Het lokaal «Tijl» wordt officieel ge
opend op vnjdag 16 december te 
19 u 30 door minister Vandekerckho-
ve De receptie duurt tot 22 u Op 
zaterdag 17 december is er een 
«open deur» van 14 tot 17 u Alle 
belangstellenden knjgen dan de gele
genheid de lokalen t ^ bezichtigen 

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

W U N G A A R D 
RAYMOND! 

W I J N E N - 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. 
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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 

Buurtafdelingen worden vriendelijk 
verzocht een delegatie met afde-
lingsvlag af te vaardigen Een grote 
aanwezigheid op deze plechtigheid 
draagt ongetwijfeld bij tot de Vlaam
se en sociale aanwezigheid in onze 
gemeente Dank bij voorbaaL 

Vrijdag 16 december 20 u 30 ope
ning met receptie van de schilderij 
en en keramiektentoonstelling met 
werk van Hilde Nys en Walter De 
Rycke 
Zaterdag 17 december 15 u sluitang 
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 
de gemeente van de fanfare « Nieuw 
Leven» uit Aaigem 

In het Vlaams centrum Pajottenland 

16 u Welkomstwoord door de voor 
zitter van de Vlaamse Kring « Pajot 
tenland » Roger Couck 

— Histonsch overzicht van de VU 
en haar werking in Liedekerke door 
schepen-provincieraadslid Staf Kie 
sekoms 

— Officiële opening van het centrum 
door staatssekretaris 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 

LEUVEN D A N S T 
VU-BAL-17 DECEMBER 

Arr Leuven 

in Thier-Brau om 21 uur 
Orkest THE BLUE STARS 

Inkom 75 fr 

Een geschenk voor VU-Brussel(stad) 
Met ca 180000 inwoners is onze 
gemeente < Stad Brussel» zo onge
veer de grootste van het land Dtt 
had als gevolg dat wij na de gemeen
teraadsverkiezingen, en ondanks de 
steun uit Vlaanderen met een 
schuld van 250000 fr bleven zitten 
De gemeenteraadsverkiezingen wa
ren net achter de rug of wij kregen af 
te rekenen met parlementaire verkie
zingen, en de onkosten vandien On
danks een fikse financiële mobilisa
tie bij onze leden en sympatisanten 
blijven we met een schuld zitten van 
30000 fr tegenover buitenstaanders, 
en van 15000 fr tegenover het arron
dissement Halle-Vilvoorde als bijdra
ge aan de in Vlaanderen gevoerde 
nationale campagne 
Hoewel ons jong bestuur nog heel 
wat akties plant om geld in het bakje 
te krijgen zien wij onze put nog niet 
rap gevuld, tenzij u ons helpt Dat 
kunt u door te storten op rekening 

428-4091441-14 van 
vu-Brussel-Stad 

Dirk Van de Weyer 
ter beschikking 
Voor de goede orde dient nog eens 
te worden vermeld dat ons VU ge 
meenteraadslid plv volksvertegen 
woordiger en lid van het kabinet voor 
Wetenschapsbeleid ter beschikking is 
voor sociaal dienstbetoon Hij is te 
bereiken op de Langenberg 60 in 
Molenstede en op het telefoonnum 
mer 331408 

WIJ danken u van harte om dit kerst
geschenk. 
U kunt ook onze afdeling blijvend 
steunen en werkelijke permanente 
politieke akties in Brussel-stad mo
gelijk maken door maandelijks een 
klein bedrag, bijvoorbeeld 50 of 100 
fr op dezelfde rekening te storten 
Om dit niet te vergeten stellen wij u 
voor, een doorlopende opdracht van 
overschrijving te geven aan uw finan
ciële instelling 
Dit zbu dan uw nieuwjaarsgeschenk 
zijn aan onze afdeling, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

Geert Hoogstoel 
Sekretans 

Rudi Roosens 
Voorzitter 

Mon Vandijck 
Penningmeester 

Nieuw bestuur 
bij VU-Asse 
Aangezien er evenveel kandidaten 
waren als vakante plaatsen in het 
bestuur waren er te Asse geen ver
kiezingen Het nieuwe bestuur is als 
volgt samengesteld voorzitter Lode 
Plas ondervoorzitter Rene Van den 
Cruijce sekretans Eugeen De 

Knop penningmeester Dirk V 
ijders propaganda Jan Boyekens 
organizatie Louis Lombaert Juul 
Van Dooren en lode Pletinckx beide 
schepenen en verder nog de manda-
tanssen Jan Vanderbeken (OCMVW 
en Piet Verbiest en Eugeen Vanden 
Broeck (gemeenteraadsleden) 

OOST-VLAANDEREN 

Oostvlaamse VU-provincieraads-
leden aan 't werk 
Beter laat dan nooit dat jullie met meer dan een maand vertraging iets te 
lezen krijgen over de aktiviteiten van de Volksunie-provincieraadsleden tij
dens de gewone zittijd van de Oostvlaamse provincieraad heeft iets te 
maken met het te vele werk van de schrijfster van dit verslag 
Voor de reeds vermelde vertraging vraagt ze dus nederig ekskuus zowel bij 
de lezers als bij de betrokken mandatarissen 
De provincieraadsleden van de Volksunie gedroegen zich dus in de Oost
vlaamse raad voorbeeldig kwamen te gepasten tijde tussen en legden een 
grote dosis vlijt aan de dag 

Raoul de Rijck hield voor de VU de 
traditionele fraktiespeech ter gelegen 
heid van de opening van de raad Hij 
had het over de ekonomische krisis in 
het algemeen en de textielsektor in 
het biezonder Hij pleitte voor een 
dynamische ekonomische politiek ge
richt op investeren en was van oor
deel dat wetenschappelijk onderzoek 
tot ontwikkeling van de bedrijven dnn 
gend geboden was Hij verdedigde de 
KMO en zei in verband met de staal 
nijverheid om «Het gaat met op aan 
Sidmar op te leggen nieuwe investe-
nngen af te remmen terwijl men in 
Wallonië in verloren bedrijven geld 
blijft steken » 
De ekonomie bleef het debat in den 
beginne beheersen Huguette De 
Bleecker vroeg een provinciale belas
ting die vooral de KMO-sektor aan 
spreekt in deze krisistijd op te schor
ten Guido De Pestel pleitte voor een 
verbetering van een provinciale weg 
in zijn streek terwijl Herman Burgh-
grave kntische opmerkingen maakte 
omtrent een reeks provinciale wegen 
in zijn streek 
Dezelfde Herman Burghgrave wijdde 
ook aandacht aan het jaar van het 
dorp aan de toelagen voor het bevor

deren van de sport in de provincie 
maar wat hij over ons kasteel van 
Laarne op te merken had was dan 
toch in de roos gemikt In dit verband 
pleitte hij voor het splitsen van de ver 
eniging «Historische Woonsteden» in 
een Nederlandstalige en Franstalige 
tak Van hem hoorden we opnieuw 
hoe -exclusief» het Franstalige ge
doe te Laarne wel gebleven is 
Fons Van Holderbeke pleitte voor 
een nette Lieve (nviertje O vooraleer 
hij het beleid van de provincie op de 
korrel nam in verband met het provin 
ciaal domein «Het Leen» beleid dat 
hij «tegenstnjdig onduidelijk en wis 
fjeltung » noemde Hij bepleitte verder 
nogmaals de toegankelijkheid der ge
bouwen voor gehandicapten en hield 
een hele degelijke en gefundeerde 
tussenkomst over de -ongebreidelde 
waterroof in het Meetjesland» en 
klaagde de laksheid van het provin 
ciaal bestuur in dit verband aan 
Urbaan Daumene had het over de 
treurige situatie van de Technische 
School te Ninove Leo Van Hoeylandt 
stekelig als steeds stelde zich vragen 
over de textielnijverheid ter plaatse 
en vroeg een beleid omtrent de kern 
centrales tussenkomst die de deputa-

EUROPESE 
BRILLENMODE 

RODENSTOCK 
METZLER 
ESSEL LOGO 
NYLOR 
ATRIO 
BUCHMANN 
ea 

MULTIFOCIALE GLAZEN VARILUX en PROGRESSIV 

™ JAN DE MOOR^̂  
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SCHOOLDREEF 21 9219 GENTBRUGGE-GE>nr 
(termmus tram 21 bushalte 9 20 en 32) 
tel 091/30 01 22 met fotoservice fotokopie pasfoto s 

tie op voorhand in verlegenheid 
bracht Leo is de macchiavellistische 
figuur uit onze fraktie We deden ver 
der erg kultureel Jules Hendrickx 
had het over de molens en kastelen 
uit zijn streek terwijl Huguette over 
de Gentse opera handelde die in 
steeds beklemmender omstandighe
den moet werken In dit verband 
bepleitte zij de spoedige invoenng 
van een operabeleid dit na twintig 
jaar plannen maken Na de begrotings
bespreking kwam nog een gans kul-
tuurpakket ter sprake een hele tnts 
nieuwe kultuurreglementen werden 
stante pede goedgekeurd zonder dat 
hieromtrent een ernstig beraad moge
lijk was Ondergetekende was er da
nig uit haar humeur van en tekende 
dan ook protest tegen deze werkwij 
ze aan Het banket dat de provincie
raadszitting besloot was weerom ko-
pieus en die donderdagnamiddag zag 
je meer aktiviteit bij de leden van de 
meerderheid dan dat zulks de voor
bije maand provinaale aktrviteit het 
geval was geweest 

Huguette De Bleecker 

« Voiksnationalls-
me »te Brakel 
In samenwerking met het vormings
centrum Lodewijk Dosfel wordt een 
vormings- en debatavond ingencht 
rond het tema « Volksnationalisme in
houd en opdracht» 
— tegenstelling met staatsnationalis-
me 
— betekenis nu in Vlaanderen 
— betekenis in het eenwordend Euro
pa 
De avond gaat door op vnjdag 23 
december om 20 u (dus in de plaats 
van 16 december) 
Raats VU lokaal Marktplein 19 te 
Brakel 
Dokumentatiematenaal ter plaatse ter 
inzage 
Spreker Walter Luyten sekretans 
Vlaams komitee van nationale minder
heden 

vu-Gent-Zuid 
in 't nieuw 
VU Gent Zuid trok naar de stembus 
en koos volgend nieuw bestuur 
Voorzitster Denise Goetijn 3 sekre
tans Gisele Janssens penning
meester Hubert Borgonie propa
ganda Koen Baert organizaüe 
Mark Symoens Lieve Baert Van Tyg-
hem Guido Deroo Wilfned Cassi-
man en Depourcq voor VUJO 

Op het staatssekretanaat van Nederlandse Kuituur en Sociale Zaken kwam de Sint langs om de kinderen 
van het personeel met geschenken te bedenken Staatssekretaris Vic Anciaux ging de kinderen en de Sint 

even gedag zeggen 

u 
DECEMBER 
16 ST-AMANDSBERG Voordracht over « Kernenergie voordeel 

of nadeel'» door Prof Eggermont (expert raad kernenergie) 
Om 20 uur in zaal Tijl Klinkkouterstraat Ingencht door de 
VUJO 
WELLE Bestuursverkiezing in cafe Botjeshof om 20 u 

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

16 BRAKEL Breugelavond m m v Andre Vandenhaute Inschrijvin 
gen bij bestuursleden aan 180 fr 200 fr voor met leden 
ZINGEM voetbalwedstrijd tussen Vlaamse Knng Zingem en 
KWB Ouwegem op het terrein Nederzwalmse Steenweg Zin 
gem 
MELLE Koud buffet voor alle leden en sympatizanten uit het 
nieuwe Melie Om 20 u zaal De Vrede Merelbekestraat Melle-
Vogelhoek Prijs 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 

18 HEMELVEERDEGEM (OPHASSELT) Smulpartij 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 

20 DE PINTE Spreekbeurt om 20 uur in zaal Flora « Waarom trad 
de Volksunie in de regenng''» door staatssekretans Vik 
Anciaux 

22 DESTELBERGEN-HEUSDEN VU bestuursverkiezingen in ca
fe De Toekomst Magerstraat te Heusden J 
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De sluiting van Borg 

St.-Niklase koalitie 
kraakt in haar voegen 
De gemeenteraad van St-Niklaas heeft vrijdag 25-11-77 een aantal merkwaar
dige momenten opgeleverd 
Centraal stond het probleem van de claim van de stad op de gronden van het 
bedrijf Borg, dat zi|n deuren onlangs moest sluiten Ter gelegenheid van de 
sluiting hadden de vakbonden van de staatssekretaris Eyskens (CVP) de 
belofte verkregen dal de staal zijn navorderingsrechl zou uitoefenen en dat 
de opbrengst hiervan zou gaan naar de Borgarbeiders 
Het bleek echter dat de staatssekretaris zijn belofte met kon nakomen omdat 
bleek dat hij geen claim meer had tegenover Borg De staatssekretaris en de 
vakbond in casu het ACV. vonden dat de stad St-Niklaas en de gemeente 
Temse die wel nog een claimrecht hadden tegenover de firma, de belofte van 
de staatssekretaris dan maar moesten honoreren 
Daarom werd door hel kollege voorgesteld dat de stad een claim ten bedrage 
van een goede 6 miljoen zou laten vallen mits Borg dit bedrag zou uitbetalen 
aan de afgedankte Borgarbeiders 
Voor de Volksunie stelde zich hier 
door een ernstig probleem 
— Het claimrecht van de stad kon uit
geoefend worden omdat de firma 
haar plichten inzake de duur van de 
tewerkstelling met was nagekomen 
— Het IS de hele St-Niklase gemeen
schap die het mogelijk gemaakt heeft 
gronden goedkoop ter beschikking te 
stellen zodat het ook deze gemeen
schap IS die moet beslissen over het 
uitoefenen van een navorderings-
recht en wel met het oog op de 
weder-tewerkstelling of het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen 
— De St-Niklase gemeenschap telt 
nog andere arbeiders die door slui-
-tingen getroffen zijn of erdoor wor
den bedreigd 
— Is het aanvaardbaar dat een ge
meente haar navorderingsrechl moet 
laten vallen omdat een minister be
paalde verbintenissen met kan nako 
men ' 

VU-voorstel = 
een solidariteitsfonds 
Daarom stelde de VU-fraktie voor dat 
de stad St-Niklaas haar recljt op 
navordering van 6 miljoen zou laten 
gelden en dat dit geld zou gestort wor 
den in een gemeentelijk solidanteits 
fonds waarop een beroep zou kun
nen gedaan worden met enkel door 
de Borgarbeiders maar ook door 
andere mei sluitingen en kollektieve 
afdankingen bedreigde arbeiders Dil 
fonds zou ook moeten aangewend 
worden voor het aantrekken van nieu
we arbeidsplaatsen en voor tewerk
stelling in het 3e arbeidscircuit bij voor
beeld Een gemeentelijke kommissie 
zou het fonds beheren 
Dat voorstel viel bij een meerderheid 
van de raadsleden in goede aarde 
zodat de VU een amendement indien
de op het voorstel van hel schepen-
kollege dat ertoe strekte de claim 
tegenover Borg te laten vallen mits 
Borg dit geld aan de afgedankte 
arbeiders gaf 

Dat stelde op zijn zachtst gezegd een 
erstig politiek probleem Schorsingen 
verzoeningspogingen tussenformu-

Xitxa 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^f^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmanszaak »an Btlgie 2.000 m2 oppefvükle 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Oamesmantels. kleedjes, vesten, datm of leder, broeken 

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

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing, 
s zondags ope') van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

nfim 

DIRK MARTENS 
AALST NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversienngen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij ruiteruitrustingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten_^ rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen tiirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken auto e go-carts trakteren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school 

lassen borden-tuinmeubelen tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

les intimidaties alles werd gepro
beerd om het voorstel van de CVP te 
doen aanvaarden 
Tegen S u s nachts was hel dan 
zover De BSP ging akkoord met een 
kompromis de stad zou haar claim 
tegenover Borg laten vallen mits beta
ling zoals door de heer Eyskens 
beloofd aan de afgedankte arbeiders 
Doch tegelijkertijd werd ook het voor
stel gedaan om een gemeentelijk soli
dariteitsfonds te slichten met een 
kapitaal van 5 miljoen en gevoed uit 
de opbrengst van eventuele andere 
claims De uitvoeringsmodaliteiten 
zouden later te regelen zijn 
Zo werd uiteindelijk het VU-amende-
ment enkel door de oppositie ge
steund maar er kwam levens een soli
dariteitsfonds tot stand 
Is hel met bedroevend dat dergelijke 
pnncipiele zaken onder voorwendsels 
naar de geheime zitting worden ver
schoven ondanks de vraag van bijna 
de helft van de raad om dit in alle 
openheid te doen zoals hel in een 
demokralie betaamt' 

Kamerlid N Maes 

Nieuws uit Ledeberg 
De eerstvolgende bestuursverkiezin-
gen zullen plaatsvinden op vrijdag 16 
december en dit in cafe « Rolbaanlje >• 
Driesstraat Ledeberg van 19 tot 21 u 
Wie zich kandidaat wil stellen voor 
een besluurskunktie kan dit schrifte
lijk richten lot mevr Sarlet-Rooser 
Brusselsestwg 193 9218 Ledeberg -
tel 091/302458 en dit uitdrukkelijk 
voor 10 december 

Nieuwkerken-
Waas dankt 
Senator Coppieters en de VU-afde-
ling danken allen die ertoe bijgedra
gen hebben dat ons 11 e VU-bal suk-
sesvol is verlopen inzonderheid de 
schenkers van de prachtige en v.ele 
prijzen voor de tombola 

Nieuws uit 
Nieuwkerken 
Op de bestuursvergadenng van 8 
november werd het bestaande be
stuur in zijn funklie bevestigd en dit 
voor de eerstvolgende drie jaren 
Dit bestuur is als volgt samengesteld 
voorzitter Guido Waterschoot Drie-
linden 75 tel 762998 Ondervoorzit
ter De Clerck Palmyre-Corne Sta
tionsstraat 20D tel 762852 Sekreta-
ns Dirk Mans Grote Baan 16 tel 
76 87 35 Penningmeester Hilaire Go-
vaert Heihoekslraat 72 Leden organi-
zatie Hector Van der Loo Vrase-
neslr 198A lel 764072 en Oswald 
Opgenhaffen Slationsstr 19D lel 
76 27 45 Propaganda Werner Wy-
meersch Slationsstr 1 tel 761292 
en Agnes Van Meirvenne Dorp 13 
tel 760252 
Deze bestuursleden waarvan enkele 
reeds jarenlang getrouw hun inspan
ningen waarmaken zullen ook in de 
toekomst volledig lot uw dienst staan 

Kamerlid Jan Caudron wil 

Aantrekkelijke voorlichting 
om volksgezondheid te genezen 

Op 7 december hield kamer
lid Jan Caudron (Aalst) 
twee opgemerkte tussen
komsten bij de besprekmg 
van de begroting van Volks
gezondheid, Gezin en Leef
milieu. Een eerste rede han
delde over onze verkeerde 
leefgewoonten en een twee
de over het vraagstuk van 
de waterzuivering en de na
tuurbescherming 
Dit was meteen de maiden-
speech van ons kamerlid. 
Deze week brengen wij zijn, 
eerst aangehaalde, tussen
komst waarin in eenvoudi
ge verwoordingen onze he
dendaagse slechte eet- en 
leefgewoonten onder het 
vergrootglas genomen wor
den en dringend voorl ich
ting gevraagd wordt om on
ze zieke volksgezondheid 
te genezen. 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

Terwijl in de ontwikkelingslanden 
miljoenen mensen sterven van 
honger, sterven in ons land, zoals 
in alle welvaartsstaten, duizenden 
mensen ten gevolge van overvoe-
ding, verkeerde voeding en slech
te leefgewoonten Hart- en vaat
ziekten zijn de oorzaak van 
40 % van de sterfgevallen 
Deze beschavingsziekten zijn de 
hoofdverantwoordelijken voor 
vroegtijdige dood De zes risico-
faktoren die hart- en vaatziekten 
veroorzaken zijn stress, tabak, 
zittend leven, zwaarlijvigheid, ho
ge bloeddruk, cholesterol Bij hart-
infarkt is de verkeerde voeding 
de hoofdschuldige Wij eten te 
veel, WIJ eten te veel zout, te veel 
suiker, te veel vet wij drinken te 
veel alkohol en wij bewegen te 
weinig 

Wat kunnen wij als beleidsmen
sen doen om de volksgezondheid 
in goede banen te leiden zonder 
te-raken aan het princiep van de 
persoonlijke vrijheid van de 
mens ' ' 
Onze medeburgers die open
staan voor informatie en die be
reid zijn hun levensgewoonten te 
veranderen hebben dikwijls geen 
houvast De tegenstrijdige bewe
ringen van geleerde professoren 
bij de keuze van natuurlijke boter 
en de meervoudig-onverzadigde 
vetzuren zijn niet van aard om 
het vertrouwen te winnen 
Kan een cholesterolnjke voeding 
het cholesterolgehalte in het 
bloed doen stijgen of is dit louter 
het gevolg van een endogene pro-

duktie van het organisme ten 
gevolge van bv stress "̂  

Over welke middelen kunnen wij 
beschikken om onze bevolking 
voor te lichten en te beïnvloeden 
om een gezonde leef- en eetge
woonte aan te prijzen"? Zijn de 
lessen van gezondheidsleer in on
ze scholen wel aangepast en vol
doende uitgebreid •? 

Waarom krijgen onze leerlingen 
met minstens een uur per dag 
gymnastiek of sport zoals in de 
meeste andere landen "̂  

Worden de akties ten voordele 
van het tandenpoetsen bij onze 
jeugd met geneutralizeerd door 
overdadig snoepgebruik met als 
gevolg dat meer dan 90 % van 
onze kinderen met slechte tan
den rondlopen"? 

Wanneer wordt het beroep van 
diëtist gewaardeerd en be
schermd "̂  Nu kan iedereen een 
plaat aan zijn deur hangen met 
de titel « Diëtist» en kan ook iede
reen een dieetwinkel uitbaten of 
uitbuiten met alle misbruiken die 
daaruit kunnen voortvloeien 
Het KB van 3181976, dat het 
zoutgehalte in het brood wettelijk 
regelt, juichen wij toe maar wij 
stellen ons de vraag of de kontro-
lediensten voldoende gewapend 
zijn om de overtredingen te sanc
tioneren Betekenen de bezuini
gingsmaatregelen op de verplaat
singskosten van de inspekteurs 
en kontroleurs eetwaren geen 
stap achteruit"? 
Het ministerie van Volksgezond

heid kent subsidies toe aan het 
Belgisch Instituut voor de Voe
ding Welke opdrachten worden 
daarmee vervuld en welke zijn de 
resultaten *? 
De Franse minister mevrouw Si-
mone Veyi heeft een wetsont
werp ingediend waarbij het verbo
den wordt te roken in publieke 
lokalen Wat voorziet onze minis
ter om het risico van longkanker 
hartziekten en andere kwalen te 
verminderen en de met-rokers te
gen de rokers te beschermen"? 
Hoe komt het dat de Nederland
se Hartstichting twintigmaal meer 
staatssteun krijgt dan onze Car
diologische Liga"? Een ruimere 
subsidie zou nochtans een goede 
investering zijn omdat de kosten 
ten gevolge van de hartziekten 
zeer zwaar wegen op onze ge
meenschap Hospitalizatie revali
datie, werkonbekwaamheid, be
drijfskosten invaliditeit weduwen-
pensioenen en wezengeld slor
pen naast het menselijk verdriet 
vele miljarden op per jaar 
Meer kapitaal voor aantrekkelijke 
en ludieke voorlichtingscampag
nes zal een goede besteding zijn 
om onze volksgezondheid te sa
neren 

Jan Caudron. 

VU-Gent-Muide aan 
't werk 
Onze avond van 25 november in de 
feestzaal van de ex-jongensschool 
van Sint Theresia-Mu'de is in die mate 
een sukses geweest dat vooral de 
buurtbewoners en leden kwamen op
dagen Alle bestuursleden verdienen 
een pluim voor hun weekend-inzet 
Nadat we mei een kleine delegatie 
een vergadering Ie Ertvelde hadden 
bijgewoond dn verband met de ekono-
mische toestand in de Kanaalzone) 
hebben we dan op zaterdag 3 decem
ber onze buurt rondgereisd om sinter
klaas bij de kinderen van leden sym-
palizanten en zelfs gewone buurtbe
woners Ie laten komen (op spontane 
aanvraag van die laatsten) We heb
ben kunnen vaststellen hoe groot de 
verborgen nood van sommige van 
onze medemensen is Het is voor ons 
een aansporing ons verder in te zet
ten voor de herwaardering van deze 
proletanerswijk Niet alleen in het 
kader van de partij maar ook van het 
buurtwerk als dusdanig zijn verschil
lende van onze mensen letterlijk 
dag-in dag-uil in de weer Op een half 
jaar tijds zijn zij er mee in geslaagd de 
officiële instanties wakker Ie schud
den naar onze ciles en krolwomngen-
aan-de-lopende-band te laten komen 
kijken Niet zonder fierheid kunnen 
we stellen dal we meer dan ons steen
tje hebben bijgedragen tol een gunsti
ge evolutie 
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VANDAAG START ^M MET ZIJN 
SUPER EINDEJAARS CADO'S ! ! ! 

REEDS IN HET KADER VAN ONZE NIEUWBOUW TE AARTSELAAR! 

ENORME PRIJSDALINGEN AAN AL ONZE AFDELINGEN EN 
1.000 GOUDEN KOOPJES TEGEN DIE 

FAMEUZE MEYERS FABRIEKSPRIJZEN 
enkele voorbeelden van 

meyers fabrieksprijzen aan de damesafdeling 
LUXEMANTELS 

Honderden stuks van tweed en 
Shetland. 
Tal van kleuren en maten. 

DA IM MANTELS 
Luxe modellen met grote echte 
pelskraag. 
Alle maten 

2.995 F eskam 4.995 F 

DAMESKLEEDJES 
Nieuwe collectie luxe modellen 
in alle maten. 
Meer dan 20 modellen 
modedessins 
Lange mouwen 
eskam 895 F 

OOSTENRIJKSE LODENS 
Prachtige kwaliteit. 
Luxe afwerking. 
In blauw, grijs of groen 

NU 
eskam 2,250 Fl 

er zijn gouden koopjes te doen... u moet nu beslist naar niel! 
A N O R A K K E N 

Duizend luxe modellen voor 
dames, heren en kinderen 

vanaf 

Kinderen vanaf 

1395 F 
500 F 

DAMESVESTEN 
Volle rekken 

vanaf 1.000 F 
DAMESBROEKEN 

vanaf 5 5 0 F 

ROKKEN 
Honderden stuks in stof of 
velours t - *>r - »-
eskam NU 5 9 5 F 

CHEMISIERS BLOEZEN 
1000 stuks oner r? 
eskam NU 0 9 0 P 

„ L A P I N " VESTEN 
Echte pels. Talrijke modellen in 
verschillende kleuren. 

eskam NU 2.695 F 

profiteer nu van mevers onklopbare fabrieksprijzen 
REGENMANTELS 

Kwaliteit Tergal met Borg. Alle 
I maten in zes kleuren. 

OVERGOOIERS 
Practisch om te dragen. Alle 
maten en vele kleuren. 

eskam NU 2 o 9 5 tm eskam vanaf 595 F 

FEESTKLEEDJES 
Een rijke waaier van lange suite 
kleedjes, lange rokken, 
feestbloezen. Lange kleedjes. 

Tain L800 •= 

MEiSJESMANTELS 

EN LODENS MET KAP 
Honderden stuks. 
Van 6 tot 18 jaar. 
vanaf 
^skam 1.395 F 

enkele voorbeelden van 
meyers fabrieksprijzen aan onze herenafdeling 

HERENKOSTUMEN 
SUPERAANBIEDING 

Ruim 1.000 stuks in alle maten. 
Moderne, jeugdige of klas
sieke modellen. 
Waarde 5.995 F of 4.995 F 
nu 
eskam 3.000 F 

HERENKOSTUMEN 
LUXE AFWERKING 

Twee- en driedelige modellen. 
Alle maten in Drachtige rpode-
tinten. Waarde: 7.500 F -

6.750 F - 5.950 F 

eskam O . ^ % / 0 r 

WINTER OVERJASSEN 

enorme keus in waterdichte 
wollen kwaliteit. Alle maten in 
talrijke modetinten. 

eskajn 2.500 F 

JAGERSLODEN 

Echte Oostenrijkse modellen 
van zeer bekende luxe merken. 
Waarde: 3.750 F 

eskam ^ . i b O U i 

super kortingen op alle luxe winteroverjassen 
AUTOCOATS 

Luxe kwaliteit 7/8 lengte. Oer
sterk, volledig met Borg ge
voerd 
Waarde 3.250 F 

eskam 2.500 F 

WINTERBROEKEN 
van beste velours 
nu 
eskam 895 F 
of 2 voor 
eskam 1.600 F 

SPORTVESTONS 
luxe modellen. Alle maten in 
talrijke modedessins. Nieuwe 
modellen. 
Waarde: 2.995 F 
nu 
eskam 1.500 F 

HERENBLAiSERS 

Wees er snel bij. Slechts be
perkt aantal tegen zulke onge
looflijke prijs. 

eskam I .OÜU i 

jagerslodens, cabans, anoraks, houthakkersvesten voor 
jongens vanaf 1.000 F 

LEDER VESTEN 
LEDER M A N T E L S 

Korte en lange modellen van 
echt leder. Onberispelijk afge
werkt. 

eskam 2 . 0 9 5 F 

HERENVESTEN 

van gekeerd schaap (mouton 
renversé) 
Alle maten voorhanden 

eskam D.O%IO i 

HERENCABANS 

Honderden exclusieve model
len. Ook voor de jeugd. 

IMITATIE LEDERVESTEN 

Volledig met Borg gedubbeld. 
Waarde: 2.995 F 

nu vanaf 
eskam 1.995 F nu 

eskam 1.495 F 

kom zo vlug mogelijk... dan is de keus nog het grootst! 
HERENBROEKEN 

Stevige kwaliteit 
in alle maten 

eskam 
of 2 voor 
eskam 

650 
1.200 

HERENREGENMANTELS 
Unieke aanbieding Engels 
Trench model. Tergal. Kwali
teit. Luxe afwerking. In beige, 
zwart of marine. 
Waarde: 3.250 F 
nu 
eskam 2.500 

SMOKINGS 

Honderden modellen in zwart 
of nachtblauw. Met punt revers 
of sjaal kraag. 
Alle maten. Vanaf 

3 . 0 0 0 F t o t 4 . 6 0 0 F 

EXTRA E3 BON 

CRAVATTE 
tegen 

HALVE PRIJS 

ge ld ig to t 31.12.77 

DITISDEMACHTIGSTEANTI-INFLATIEVERKOOPDIEUOOITHEBTGEZIEN. NOGVOORHET JAAREINDE WIL SKM NOG 
10.000 LUXE KLEDINGSTUKKEN BUITEN TEGEN ONGEZIENE, GUNSTIGE FABRIEKSPRIJZEN. WEES ERBIJ. KOM NIET TE LAAT. 
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WIJ IM D^ I^OLK9Um€ 

Lokeren 

Neen aan de 30 miljoen! 
• Neen aan de dertig miljoen - is de naam van het komitee dat de Lokerse 
publieke opinie alarmeerde n.a.v. geheime besprekingen die plaatsvonden tus
sen hef stadsbestuur en het bestuur van Sporting Lokeren. De voetbalklub 
uit eerste afdeling ging aankloppen bij het stadsbestuur om een financiële 
tegemoetkoming los te krijgen voor de verdere uitbouw van het stedeli jk sta
dion. In talri jke pamfletten beweerde het komitee dat het over 30 miljoen ging. 
Hun bezetting van het stadhuis bracht de zaak In de nationale belangstell ing. 

WEST-VLAANDEREN 

Wat achter de schermen bedisseld 
werd, kwam uiteindelijk op 28 novem
ber jl voor de Lokerse gemeenteraad 
Het bleek «slechts» over 23 miljoen 
te gaan De CVP-PVV-meerderheid 
deed haar best om de innerlijke ver
deeldheid voor het talrijk opgekomen 
publiek te verbergen De stemming 
bracht die echter duidelijk aan het 
licht De Partij Voor Voetpal (PVV) 
stemde unaniem voor, terwijl de CVP 
verdeeld stemde Ook de BSP (oppo
sitie) toonde twee gezichten ondanks 
een ultieme poging van BSP-volksver-
tegenwoordiger Van Lent om gans 
zijn fraktie vóór het miljoenenprojekt 
te doen stemmen 

Bleef dus de VU om bij monde van 
raadslid Hugo Broeckaert dit onver
antwoord prestigeprojekt te be
strijden HIJ gaf een overzicht van alle 
financiële hulp die door het stadsbe
stuur in het verleden reeds aan Spor
ting Lokeren werd verleend Een vrij 
milde rekensom bracht hem op onge
veer 20 miljoen De nieuwe buitenge
wone toelage van 23 miljoen (ge
spreid Qver 5 jaar) zou Sporting hn 

staat stellen om de kapaciteit van het 
stadion tot 20000 man op te drijven 
Hugo Broeckaert voerde aan dat de 
VU met kon aanvaarden dat het 
stadsbestuur het geld van de Lokerse 
belastingbetaler ter beschikking stelt 
van een pnvé-onderneming (en dat is 
een professionele voetbalklub toch O 
en dan nog voor een investenng die 
ekonomisch met te verantwoorden is 
Want — al blijven de installaties stads-
eigendom — wie zegt dat SC Loke
ren in de komende jaren met degra
deert 7 En wat dan met de lege tnbu-
n e s ' 

Daarenboven heeft de raad grote 
schulden Zo groot zelfs dat het verho
gen van de belastingen en het uitvin
den van nieuwe belastingen met vol
staan om de put te dempen De voor
uitzichten voor 1978 zijn nog angst
wekkender En uitgerekend op dat 
ogenblik een onverantwoorde uitgave 
van 23 miljoen Het stadstiestuur is 
als een gezin dat een nieuwe auto 
koopt, als het tot over zijn oren in de 
schulden zit < 

Namens VU-Lokeren, 
Herman Ros 

Plan Coppieters 
te Maarkedal voorgesteld 
Het plan Coppieters of Keerpunt 150, 
was het hoofdtema van de perskonte-
rentie gehouden door senator Mau-
nts Coppieters voorzitter van de Kul-
tuurraad voor de Nederlandse kuituur-
gemeenschap in de galerij Ladeuze 
te Maarkedal (Etikhove) In zijn toe
spraak beklemtoonde de voorzitter 
de noodzaak een eensgezinde aktie 
op te bouwen om een globaal plan 
voor de Vlaamse Ardennen uit te wer
ken in het kader van de herdenking 
van 150 jaar België 

Voordien had de h Germain De 
Rouck de voorzitter van de Kultuur-
raad ingeleid De h De Rouck vond 
dat men best kan gewagen van histo-
nsche ogenblikken indien slaagt wat 
in het plan «Coppieters» vooropge
steld wordt Namens de werkgroep 
W O V A dankte de h De Rouck voor 
de positieve bijdrage die men mocht 
ondervinden vanwege de voorzitter 
voor het probleem van de spoorweg-

Sinterklaas 
te Zingem 
De Vlaamse Kring Zingem had erop 
gestaan aan alle leden en sympati-
zanten een sinterklaasfeest aan te 
bieden De opkomst van de allerklein
sten was meer dan bevredigend Vol
gens de woorden van de goede Sint 
was het in ons lokaal zelfs gezelliger 
dan in de hemel Dit bracht de Sint in 
zulk een gemoedelijke stemming dat 
hij dan ook uitermate mild was voor 
klein en groot Want dit moet gezegd 
zelfs de grote mensen werden met 
vergeten 

Het was dan ook begrijpelijk dat de 
Sint na zijn zware doch blije taak 
enig vermaak zocht m het kaartspel 
De onervarenheid van de Sint in deze 
materie wist hij te verklaren met het 
feit dat dergelijke gebruiken in de 
hemel nog met bestaan Het was dar 
ook maar een koud kunstje voor onze 
geroutineerde bestuursleden om de 
Sint op dit voor hem ongebruikelijk ter
rein te verslaan 
Sinterklaas t)eloofde plechtig volgeno 
jaar terug te keren, met nog meer 
geschenken en fruit voor iedereen en 
beter geoefend in het kaartspel Onze 
dank aan alle bestuursleden van V K Z 
en V U die hun steentje hebben bijge
dragen tot het welslagen van dit initia
tief (jj) 

Vlaamse 
Ardennen 
op een 
keerpunt? 

verbindingen en het menselijker ver
voer van pendelaars vanuit Ronse 
In zijn toespraak wou Maunts Coppie
ters voor de laatste keer pleiten voor 
« Keerpunt 150 » Hij nep de aanwezi
ge beleidsmensen op dit plan voor de 
Vlaamse Ardennen niet meer te be
schouwen als «zijn» plan maar als 
een gezamenlijk projekt Hij vroeg 
met de grootste aandrang dat alle poli
tieke mandatarissen uit de streek 
mee zouden werken aan de uitbouw 
van dit projekt Over de taalgrens is 
de tegenhanger reeds ingediend Het 
wordt dus hoog tijd voor de Vlaamse 
Ardennen dat een stuwing van onder 
uit gebeurt 

De grote lijnen van het plan Coppie
ters komen erop neer dat met de gel
den van het nationaal fonds een aan
tal waardevolle projekten zouden wor
den uitgevoerd dit op archeologisch 
kunsthistorisch en sociaal-ekonomi-
sche basis De grootste blikvanger in 
deze bundel voorstellen is wel de mas
sale restauratie van de kunsthistori
sche gebouwen in Oudenaarde 
Senator Maunts Coppieters verzeker
de dat dit plan alle kans op slagen 
heeft, maar dari wordt het wel hoog 
tijd dat de politiekers hun elektorale 
berekeningen even opzij zetten en 
zich gezamenlijk inspannen om het 
laken ditmaal naar de Vlaamse Arden
nen te trekken en met naar partij zus 
of zo 

Verheugend is m elk geval dat de vol
tallige gemeenteraad van Oudenaar 
de achter dit plan staat Een voor
beeld om ook elders na te volger ' (|j) 

Aktie te Izegem 
Sinterklaasfeest 

Het Sinterklaasfeest, georgamzeerd 
door onze FVV-VU-vrouwen is uitge
groeid tot een schitterend sukses De 
zaal Sportief liep bomvol met kinde
ren en ouders Een pluim en veel dank 
aan Sinterklaas en zijn twee zwarte 
Pieten Wie bovenal een pluim ver
dient zijn de dames uit het FVV-VU-
vrouwenbestuur Renata Blondeel, 
Frieda Coene, Betty Hoste, Mimi Hu-
blou. Goddie Nolf, Kris Vandevyvere, 
Gaby Vens, Andrea Verbeke en voor
zitster Winny Smalle 

Wandelk lub V laams Huls 

Het jaarlijkse hutsepotsouper en de 
voorafgaande avondwandeling heeft 
nu zaterdag 17 december plaats Het 
is elk jaar een vrolijke afsluiting van 
het wandeljaar die ook al op een flin
ke traditie kan bogen De pnjs voor 
de hele avond (souper inbegrepen) 
bedraagt slechts 175 fr Schrijf van
daag, onmiddellijk in, bij Joris Verbe
ke, Krekelstraat 33 Victor Steelant 
Roeselaarsestraat 467 Tony Nollet, 
Bellevuestraat 84 of Wilfried Lagae 
Neerhofstraat 11 Programma om 
17 u 30 bijeenkomst aan het Vlaams 
Huis. om 18u start van de avond
wandeling naar Kachtem , om 20 u 

hutsepotsouper in het Nieuw Ge
meentehuis te Kachtem 

• Wi j te Izegem, Emelgem, 
Kachtem » 

Zoals onze leden en lezers al weten 
zal in 1978 opnieuw «WIJ te Izegem, 
Emelgem, Kachtem » verschijnen Iede
reen zal wel overtuigd zijn van de 
noodzaak van zo^n uitgave Vergeet 
met voor munitie te zorgen Gebruik 
het voorgedrukte overschnjvingsfor-
mulier en steun 

D i e n s t b e t o o n : 

Onze mandatarissen staan te Uwer 
beschikking voor alle vormen van 
dienstbetoon Voor problemen die 
met lokaal gebonden zijn, zullen zij 
graag zorgen voor de nodige kontak
ten hogerop U kan een beroep doen 
op Geert Bourgeois, gemeenteraads
lid. Vanden Bogaerdelaan 47 tel 
30 52 87 , Jef Pattyn, gemeenteraads
lid, Roeselaarsestraat 640, tel 
300741 Enk Vandewalle, gemeente
raadslid H Dunantstraat 11 tel 
302670 Jacques Deroose gemeen
teraadslid, P Boncquetstraat 44 tel 
3 0 3 6 3 3 , Miei Bourgeois, OCMW-l id, 
Meensesteenweg 47, tel 30 36 92 , Pie-
ter Derieuw, provincieraadslid, Werk-
huizenstraat 23, tel 300001 

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

Lief en leed te 
Oostende-
Mariakerke 
Op 28 oktober kwam bij ons wonen 
Jacques Cappelier (voorheen Stene) 
op die dag huwde hij met Vivane 
Kruydt proficiat aan het bruidspaar 
en welkom te Mariakerke 
Op 28 november dan werd Niek gebo
ren, dochter van Jaak en Kanne Fran-
co-Debleecker proficiat aan de ou
ders en meteen is Urbain Franco nu 
grootvader i 
Op 10 december overleed aan de 
gevolgen van een jammerlijk ongeval 
de heer Fernand Pierre, op de te jon
ge leeftijd van 67 jaar, daags na zijn 
verjaardag, vader van onze vnenden 
Jean-Pierre en Ludwina Neels onze 
innige deelneming 

St.-Maarten 
en St.-Niklaas 
hand in hand 
te Ingelmunster 
De vierde uitgave van het Sinterklaas
feest, ingericht door de Volksunie en 
West-Flandria afdeling Ingelmunster 
IS beslist een voltreffer gebleken De 
stemmig versierde zaal «De Wante» 
gonsde als een bijenkorf 
Aanknopend met een oude streektra-
ditie hadden alle kinderen (en vader 
had eveneens zijn best gedaan) voor
af een St-Maartenlantaarn uit een of 
andere biet geknutseld Voor de origi
neelste kreeg Ortwin Depoorter de 
beker van de zaaleigenaar Himpe ten 
geschenke De rondgang met de flik
kerende bietenlantaarns in de verduis
terde zaal was betoverend 
«Juf Jacqueline en Meester Werner» 
hadden het uiterst warm om bij de kin
derspelen (altijd en iedereen prijs) 
alles in de juiste banen te leiden Her
man en Jeaninne zorgden voor de 
muzikale omlijsting terwijl zij tevens 
de initiatiefnemers waren voor het fel 
gesmaakte en keung optreden van de 
majoretten De voorzitter doorspekte 
het geheel met St-Maartenanekdo-
tes 

Het hoopgtepunt van dit feest was 
ongetwijfeld de komst van St-Niklaas 
zelf Na de kinderwensen te hebben~^ 
aanhoord had die goeie Sint voor elk 
nog een zakje fruit over 
Lieve liet de pannekoeken voor meer 
dan honderd hongengen, smaken 
naar nog Voor de koffie de suiker, de 
boeter en de pannekoeken, kwamen 
Chantal Chnstiane Annemie en Sieg-
linde haast handen te kort 
De talrijke opkomst en de uitstekende 
sfeer gaven reeds de eerste stoot 
voor een gelijkaardig familiefeest vol
gend jaar 

Ons Nieuw Bestuur 
te Kortemark-
Handzame 
Op 9 december werd tijdens een 
goed bezochte ledenvergadering het 
nieuwe bestuur voorgesteld 
Voorzitter Alb. Stalens, sekretaris 
Albert Bondewei , Penningmeester 
Daniel Debeuckelaere (tevens ge
meenteraadslid) , Propaganda Jef 
De Gres Orgamzatie Johan Van-
damme en Vrouwenwerking Gilberte 
Clement-Spaans 
Kamerlid Vansteenkiste en arr sekre
taris Nagels hielden dan voorlichting 
over het Egmontpakt, waarbij zowel 
de negatieve als positieve aspekten 
toegelicht werden Een interessant de
bat volgde tot in de nachtelijke uren 
en de droogvis van Georges De
spienter geraakte al gauw uitver
kocht I 
We wensen dit nieuwe bestuur goede 
vaart en op korte termijn een leden
stand van 125 om een tweede per
soon met Bondewei naar de arr raad 
te kunnen zenden 

Dienstbetoon 
Arrondissement 
Kortrijk 
Verantwoordeli jke voor het diensbe-
toon van Hector de Bruyne, minister
van Buitenlandse Handel 
Joel Tahon iedere dinsdag van 19 tot 
20 u liefst na telefonische afspraak, 
p/a J Tahon, Leeuwenkenlaan 6, 
8600 Menen, tel 056/51 2874 

3de dinsdag te Rekkem om 19 u in 
Lentedreef 25 

Woensdag te Menen om 16 u in 
Stadhuis 

Nieuw 
VU-bestuur te Gistel 
Op 18 november vond de installatie 
plaats van het nieuw afdelingsbestuur 
van de Volksunie te Gistel, kanton
hoofdplaats 
Dit bestuur is als volgt samengesteld 
Voorzitter Gilbert Blontrock , sekreta-
ns Paul Vandecasteele, schatbe
waarder Herman Peel, jongeren Re-
naat Sys 
Overige bestuursleden Michel Bul-
lynck pers , Renaat Vandenbussche, 
propaganda , Jan Van Laar, orgamza
tie , Jan Vandeportaele, Marcel Lom-
bary 
De afdeling beschikt over twee ge
meenteraadsleden Pieter Gunst en 
Andre Vandecasteele, terwijl zij ook 
de voorzitter stelt van het O C M W , de 
heer Roger Ramon 

Menen kiest 
nieuw bestuur 
Vrijdag 11 18 november werd op
nieuw gekozen voor een nieuw Volks-
uniebestuur dat de afdeling groot-Me
nen zal leiden in de komende maan
den 
De stemming verliep v lot , de op
komst was eerder «matig» te noe
men Jammer, waht een aantal leden 
maakten dus geen gebruik van hun 
inspraakrecht Wellicht ligt de fout 
mede ergens op organizatorisch vlak 
Er waren 8 bestuursfunkties vakant 
waarvan er 6 prompt opnieuw wer
den ingenomen door het vroegere 
bestuur Een verheugend teken dat 
bewijst dat de afdeling draait en de 
leden tevreden zijn 
2 nieuwkomers, Rudy Vanoost en 
Eddy Schelstraete, die de laatste 
maanden een flinke inspanning lever
den, werden door de kiezers, in het 
bestuur gestemd 

Na de stemming werden de nieuwe 
funkties opnieuw verdeeld algemeen 
voorzitter groot-Menen Stefaan Tac-
coen , ondervoorzitter (Lauwe) Enk 
Ingels ondervoorzitter (Rekkem) Sig-
fried Hackx, algemeen sekretaris 
Herman Vanhaute penningmeester 
Roel Favoreel, redaktiewerk Eddie 
Couvreur , Vujo Rudy Vanoost , pro
paganda Eddy Schelstraete 

Belangrijke 
mededeling 
Onze schepen van Openbare Wer
ken, Herwijn Vandenbulcke. herinnert 
de inwoners van de Sabbestraat er
aan, dat op maandagavond om 
19 u 30 een inspraakvergadenng 
wordt gehouden in verband met de 
wegeniswerken die binnenkort zullen 
worden uitgevoerd 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Lauwe, zullen de bewoners hun stem 
kunnen laten horen over zaken waar
bij ze rechtstreeks betrokken zijn 
Hiermee komt alweer een programma
punt van de V U een stapje dichter bij 
de realizatie « een gemeente waar 
het goed is om leven, wordt bestuurd 
door de mensen zelf en met door 
enkele personen binnenskamers » 

VU-Koksijde 
wil leden 
samenbrengen 
De Volksunie afd Koksijde stichtte 
een ontspannings- en kulturele knng, 
die de -Strandjutter» werd gedoopt 
Het opnchten van deze knng heeft 
een dnetal doelstellingen 
1 Nauwere kontakten leggen onder 
de vu-leden 
2 Een vlottere werking tussen het 
bestuur en de leden 
3 Het aantrekken van nieuwe leden 
De kaartnamiddagen is de eerste akti-
viteit van de knng - De Strandjutter» 
Deze gaan door elke 1 e en 3e woens
dag van iedere maand Te beginnen 
op woensdag 7 december a s , in de 
zaal Soll-Cress, Zeelaan 225 (Ster der 
Zee), Koksijde, bij mevr J Depesser 
De knng «De Stiandjutter» hoopt in 
de toekomst met andere aktiviteiten 
te kunnen starten, zoals postzegelver-
zamelklub, dammen, schaken bndge 
enz Daarbij hoopt « de knng » dat de 
vrouwen zich met onbetuigd zullen 
laten 

Het IS wel een open deur instampen 
met te vermelden dat « De Strandjut
ter» rekent op de medewerking van 
alle VU-leden, maar het is misschien 
goed ze er eens aan te herinneren 
leder bestuursimtiatief mislukt zonder 
de inzet en medewerking van de 
achterban 

Wat met de rijksweg 
Komen-Moeskroen ? 
Op vraag van VU-senator Cappoen 
nopens het trace van de rijksweg 
Komen-Moeskroen antwoordde de 
minister van Openbare Werken dat 
met uitzondering van het vak tussen 
de autosnelwegen E3 en A l 9 het tra
ce reeds vastgelegd werd Op het pro
gramma Wegenfonds 1978 werden 
70 miljoen ingeschreven voor de aan
leg van het vak Komen-Wervik. 
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Spaar voorde thuis van uw dromen. 
"Combi-Woningsparen'.' 

Na 3 jaar sparen leent de KB u 
10-maal uw gemiddeld spaarbedrag 
op "spaardersvoorwaarden" 

Wie spaart bij de KB kan er ook 
lenen om te bouwen of een woning te 
kopen Sparen en lenen gaan bi) de KB 
immers hand in hand met het Combi-
Woningsparen een combinatie van 
sparen en lenen Voor nieuwe cliënten 
effent het na 3 jaar ongedwongen sparen 
de weg naar een eigen haard of naar een 
tweede woonst Spaart u al enige jaren 

bij de KB, dan kan het misschien nog 
vandaag 

U kunt tot drie miljoen lenen op 
spaardersvoorwaarden, terugbetaalbaar 
in 20 jaar Voor de berekening komen in 
aanmerking tegoeden op uwzichtreke-
ning, termijnrekening met looptijd tot 
6 maand deposito- en/of rekeningboekje 
van uzelf uw echtgenoot of echtgenote 
en uw kinderen ten laste 

Een tip om vlug tot een hoog 
gemiddeld spaarbedrag te komen 

spaar systematisch , 
Eén enkele opdracht volstaat en 

maandelijks wordt een vast of wisselend 
bedrag van uw KB-zichtrekening geno
men en op uw depositoboekje geplaatst 
Met de dagafschriften hiervan ziet u 
moeiteloos uw spaartegoed groeien 

Leg vandaag nog de eerste steen 
voor uw eigen woning Loop even binnen 
in een KB-filiaal Men neemt er graag de 
tijd om u hefCombi-Woningsparen" 
haarfijn uit te leggen 

KREDIETBANK 
Wij nemen graag de tijd voor u. 

COMBI
WONING 
SPAREN 
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Geslaagde dialoog te Antwerpen 
Vorige zondag waren we te gast in liet Bouwcentrum aan 
de Van Rijswijcidaan te Antwerpen om er de dialoog van de 
Volksunie over de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
(KMO) bij te wonen. De opkomst was goed, de uiteenzet
tingen zeer degelijk en vernieuwend, aansluitend bij wat de 
VU ter zake al sinds jaren voorhoudt (de VU was al eerder 
met dit belangrijk vraagstuk bezig dan zij, die nog maar 
zeer onlangs het bestaan ervan hebben ontdekt wat hen 
niet belet, nu zeer hoog van de toren te blazen). 
Dat er niet te veel teoretici waren bleek uit de vragen en 
tussenkomsten, die zeer duidelijk naar voor traden als nor
maal voortspruitend uit een jarenlange ervaring (en soms 
wel eens uit typische middenstandsfrustraties). Uit alles 
bleek een diepgaande bezorgdheid voor het zeer belang
rijk onderdeel van onze ekonomie, dat we thans KMO 
heten. 
De organizatie verliep zeer vlot, uitgenomen wat het mid
dagmaal betrof dat ruim een uur te laat werd opgediend! 
Gelukkig namen de hongerigen het incident met een zeker 
blijmoedig geduld en onthechting op, zelfs wanneer na een 
uur wachten eindelijk werd opgediend zonder dat er vorken 
en messen beschikbaar waren... We zagen er nochtans niet 
als holbewoners uit, wat niet belette met een profijtige vin
ger een frietje in de beluste mond te loodsen... 

De dialoogdag w/erd geopend 
met een toespraak door VU-
kamerlid Reimond Mattheyssens, 
van oudsher vertrouwd met de 
KMO. Hij wees erop dat de 
belangstelling van de VU voor de 
KMO geen konjunktuurverschljn-
sel IS. Integendeel werd in tal van 
wetgevende initiatieven en parle
mentaire tussenkomsten in vori
ge legislaturen voor de KMO 
gepleit evenals voor de zelfstan
digen. Een wetsvoorstel werd in 
de vorige legislatuur ingediend, 
dat sociaal-ekonomische maatre
gelen voorziet voor KMO-hoof-
den in moeilijkheden. Deze dia
loogdag was trouwens reeds 
vóór vorig jaar voorzien maar 
moest wegens de verkiezingen 
verdaagd worden. 
De h, Mattheyssens legde er de 
nadruk op dat de VU geen mid
denstandspartij is maar een partij 
van het algemeen welzijn, die 

gelooft in het vrije initiatief, in het 
stelsel van de geleide en gekon-
troleerde marktekonomie, die 
doelbewust op de werkelijke be
hoeften georiënteerd wordt 
Waar het privé-initiatief te kort 
schiet moet de gemeenschap in
springen. De VU zoekt naar het 
evenwicht tussen de rechten van 
het individu en de rechtmatige 
belangen van de gemeenschap. 
De KMO speelt een onvervang
bare rol in het ekonomische 
leven, waar bovendien de profes
sionele kontakten persoonlijk zijn 
en in een gunstig sociaal klimaat 
evolueren. In de grote onderne
mingen is het precies andersom 
en treedt vervreemding in. 
De VU ziet in een levenskrachti
ge middengroep (kaders, gekwali
ficeerde beroepen, ambtenaren, 
vrije beroepen, kleine zelfstan
digen e.dJ een essentiële waar
borg voor de sociaal-ekonomi

sche zowel als voor de politieke 
demokratie, die zelfstandig haar 
beroepsbelangen en demokrati-
sche rechten kan verdedigen en 
bovendien efficiënt en onafhanke
lijk haar sociale verantwoordelijk
heid kan opnemen. De VU wil 
dan ook door een geheel van 
gepaste maatregelen de KMO's 
beschermen en bevorderen, des 
te meer omdat zij de waarde en 
de macht van de vrijheid belicha
men. 

Enkele cijfers: ruim 90 % van de 
ondernemingen zijn KMO's, 4 op 
de 10 aktieven in de privé-sektor 
vinden er een bestaan, de gemid
delde tewerkstelling is in Vlaande
ren laag (70 % telt niet eens 5 
man personeel). Nauwelijks 2 % 
van de ondernemingen tellen 100 
en meer werknemers, niet eens 1 
op 1.000 bedrijven heeft meer 
dan 1.000 werknemers in dienst 
Maar daar waar de grote bedrij
ven wankelen en begeven hou
den de KMO's stand, vinden zelfs 
nieuwe mogelijkheden en bieden 
derhalve een grotere werkzeker
heid! 

Na enkele dringende maatrege
len te hebben opgesomd (o.a. ver
lichting van de fiskale druk, van 
de sociale druk, soepeler krediet-
veriening, stop administratieve 
rompslomp enz.) besloot de h. 
Mattheyssens zijn boeiende inlei
ding met de vaststelling dat niet 
alleen de KMO in de belangstel
ling staat maar evenzeer het 
ondernemingshoofd wiens be
roepsopleiding, beroepsvolma-
king, bijscholing, sociaal statuut 
pensioen eveneens op deze dia
loogdag zouden besproken wor
den. 

Small is beautiful 
De h. L Bernaert hield daarop 
een referaat over 'De KMO in 
Vlaanderen: een probleemstel
ling'. De myte van het gigantisme 
moet doorbroken worden: 
« Small is also beautiful». 
In de situering van de KMO-pro-

blematiek is de omlijning van het 
KMO-begrip belangrijk. Behalve 
de ondernemingsmoeilijkheden in 
het algemeen worden de KMO's 
bovendien gekonfronteerd met 
moeilijkheden die voortspruiten 
uit de kleine dimensie. 

Dan ging spreker het belang na 
van de KMO in Vlaanderen: het 
makro-ekonomische belang en 
het maatschappelijk belang (men
selijke inzet sterk tewerkstellend 
en professionele inzet van de 
mens). Dan ging de h. Bernaert 
de sterke en de zwakke zijden 
van de KMO na om dan over te 
gaan naar een beschouwing van 
de financiële realiteit waarvan de 
finale konklusie luidde dat we in 
een gesloten schuldenekonomie 
zijn terechtgekomen. 

Wat de technologie betreft moet 
men van de KMO geen door-
braakinnovaties verwachten, wei 
een verbeteringstechnologie. In
novatie is trouwens niet tot de lou
ter technologische ontwikkeling 
beperkt: in produktie brengen en 
op de markt stuwen zijn qua kos
ten en risico belangrijker en te
vens inherente onderdelen van 
de vernieuwing. 

De uitvoer is voor de KMO van 
zeer groot belang en niet een aan

gelegenheid van de happy few. In 
de uitvoerstrategie moet vooral 
gelet worden op een realistische 
aanpak, zowel geografisch als i.z. 
produktendifferentiatie. De EG 
moet onze thuismarkt worden. 
Een belangrijk element is de nood
zaak voor de KMO een export
techniek te verwerven, waarbij 
gebruik kan gemaakt worden van 
de ervaringen door de grote on
dernemingen. 
De sociale dimensie van de KMO 
wordt bepaald door de arbeidsin
tensiviteit met zeer zware loon
last en ook parafiskaal een zware 
dobber. De nood aan vakmensen 
maakt de KMO kwetsbaar en 
zeer afhankelijk. Jammer genoeg 
is de hele steunpolitiek van de 
overheid op het kapitaal gericht 
en niet op de arbeid, waardoor de 
KMO in de kou blijft staan. 
In zijn konklusie zei de h. Bernaert 
dat o.m. de overheid een klimaat
scheppende rol moet sp)elen. 
Voor de KMO moet opnieuw ini
tiatief en ontwikkelingsruimte ge
schapen worden. In deze ruimte 
kan de KMO haar specifieke rol 
spelen en meewerken aan een 
stijging van de snelheid waarmee 
aan de heropleving van de gehele 
ekonomie moet meegewerkt wor
den. 

Paul Peeters, 

VU-sekretaris 

Minister 

Heictor de Bruyne 
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VU-programma 
voor zelfstandigen 
en KMO 
Het spijt ons werkelijk dat we niet 
meer ruimte kunnen besteden 
aan het veelomvattend referaat 
van VU-kamerlid en tevens alge
meen partijsekretaris Paul Pee-
ters over de V U en de KMO's-zelf-
standigen. Inleidend bracht hij 
een ontleding van de ekonomi-
sche krisis en de betrekkelijk gun
stige positie, die ons land tot vóór 
kort innam. 
De regeringspolitiek tegen de in
flatie had deflatoire gevolgen, die 
de produktie afremden en de 
werkloosheid in de hand werkten. 
Ook de h. Peeters herinnerde aan 
de late belangstelling voor de 
KMO's bij sommigen, die van
daag het probleem hebben «ont
dekt » doch die bv. in 1972 de VU-
programmadag voor de land
bouw en de zelfstandigen te Brus
sel (onder overigens grote belang
stelling, n.v.d.r. die deze pro-
grammadag versloeg) negeer
den. Was het de V U niet die in 
een verkiezingsprogramma in 
1974 en 1977 stelde «dat het in 
ons land nog de moeite moest 
lonen te werken, te ondernemen 
en te sparen». 

De huidige scherpte van het te
werkstellingsvraagstuk toont in
tussen meer dan ooit aan dat 
voorrang moet verleend worden 
aan de ontwikkeling van de 
KMO's en de zelfstandigen. Waar 
komen trouwens al die plotselin
ge liefdesverklaringen aan de 
KMO's vandaan, daar waar men 
de sektor niet met een eigen 
ministerie heeft willen bedenken ? 
En wanneer zullen de voorbijge
streefde en zelfs belemmerende 
vestigingswetten aangepast wor
den ? Hierop ingaande stelde spre
ker de vraag of een jonge onder
nemer, die zijn scholing bij een 
oudere kollega opdeed, minder 
kent dat de kollega, die kans 
kreeg langer school te lopen ? Is 
de ervaring in het bedrijf met veel 
beter dan de loutere teone? Te
gen te voortvarende alleenlopers 
kan de maatschappij zich trou
wens beschermen door de onder-
nemingskontrole in handen te ge
ven van een accountantskantoor 
met verantwoordelijkheidshandte-
kening. Daarom stelt de VU voor, 
voor het verwerven van een vesti
gingsattest een onderscheid te 
maken tussen het bewijs van 
praktische en technische be
kwaamheid en het bewijs van 
boekhoudkundige kennis. 

Er moet bovendien een klimaat 
van gelijkheid in het leven geroe
pen worden, wat meteen een 
nieuwe aanpak van de sociale 
zekerheid inhoudt. De gelijkheid 
mag niet alleen spelen op het 
sociale vlak, ook fiskaal en ekono-
misch moet er naar gelijkheid 
gestreefd worden. Het moet op
nieuw de moeite lonen te onder
nemen. En we moeten ervan af 
het begrip -winst' met «diefstal" 
te verwarren, aberratie die nu al 
een kwarteeuw verlammend 
werl<t op het middelgroot en klein 
bedrijfsleven. 

Zijn eveneens aan een vereen
voudiging toe, het hele fiskale sys
teem en de BTW, met kontroles 
die eerder raadgevend dan be
straffend moeten zijn. Juridisch is 
er nood aan een specifiek statuut 
of een specifieke vennootschaps
vorm voor de eenmanszaak. Ook 
de opvolging in de familiebedrij
ven is niet goed geregeld. Ten 
slotte: zou het niet hoog tijd zijn, 
i.p.v. enorme bedragen te beste
den aan zieke en ongeneeslijke 
bedrijven, dat vele geld te spende
ren aan het beterkoop maken 
van het beroepskrediet ? 

De VU-parlementsfrakties zullen 
in het parlement volgende drin
gende punten aan de orde stel
len : wegwerken van sociale en 

Buitenlandse Handel en 
Wetenschappelijk Onderzoek 
ten bate van KMO 

fiskale fraude met een streven 
naar een nieuw geherwaardeerd 
levensminimum; hervorming van 
de beroepsopleiding, in handen 
van de middenstand en het minis
terie van de Middenstand zelf; 
een vereenvoudigd vestigingsbe
leid ; fiskalizering van de sociale 
zekerheid; oprichting van de 
EZPA (Eenmanszaak met Beperk
te Aansprakelijkheid). 
Daarna behandelde de referaat
houder enkele specifieke as-
pekten van de KMO, o.m. de 
bevordering van de tewerkstel
ling van de KMO's. Hij somde 
zeven voorstellen op w.o de af
schaffing van de belasting op de 
tewerkstelling (ondanks de krisis 
schijnt nog niemand op dit noch
tans elementair anti-krisisbesluit 
te hebben gedacht!). De KMO 
als tewerksteller moet een specia
le benadering krijgen, omdat de 
werktijdverkorting in deze ar
beidsintensieve bedrijven rende-
mentsdalend zal inwerken. 
Wordt de loonkost verhoogd dan 
zullen vele ondernemers geneigd 
zijn tot een verdere industrialize-

ring over te gaan. Men zou behal
ve de afschaffing van de taks op 
tewerkstelling integendeel tewerk-
stellingspremies moeten toeken
nen! 

Wat de uitvoer betreft pleit Paul 
Peeters o.a. voor de terbeschik
kingstelling van exportadvizeurs. 
Er moet ook een einde komen 
aan de stiefmoederlijke behande
ling van de KMO's bij het opstel
len van gewestplannen, die vaak 
neerkomen op een regelrechte 
tegenwerking! Wat de onregel
matigheden betreft stelt de V U 
een jaarlijkse publikatie van de 
schuldenlast tegenover de fiskus, 
de BTW en de RSZ. Daardoor zal 
men beter kunnen oordelen over 
de werkelijke toestand van ons 
bedrijfsleven en van zijn leefbaar
heid. 

Ten slotte hekelde de h. Peeters 
het feit dat de KMO's weinig of 
niet vertegenwoordigd zijn bij de 
besluitvorming en in paritaire ko-
mitees. Daarom stelt de VU de 
oprichting voor van een Hoge 
Raad voor de KMO. 

Minister van Buitenlandse Handel 
Hektor De Bruyne was 's namid
dags de eerste spreker. Hij lichtte 
vooral de regeringsvoomemens 
toe, die zij koestert ten opzichte 
van de KMO's. Hierbij worden vol
gende objektieven vooropge
steld : 1. het scheppen van de 
mogelijkheden die een vlotte te
werkstelling binnen de KMO mo
gelijk maken; 2. het waarborgen 
van de leefbaarheid en het kon-
kurrentievermogen van de 
KMO's ; 3. zichzelf situeren op 
het eigen ambtsterrein, nl. het uit
breiden van de uitvoermarkten 
voor de KMO's. Ter verwezenlij
king hiervan bevat het regerings
voorstel een sociaal, een admini
stratief en een financieel luik, dat 
de minister nader toelichtte. Gras
duinend in de praktische voorstel
len pikten we uit: de KMO's nau
wer betrekken bij overheidsop
drachten ; hulp aan jonge zelfstan
digen ; vereenvoudigen en verkor
ten van de toekenningstermijnen 
voor kredieten evenals ruimere fi-
nancieringsvormen van het risico
dragend kapitaal in de KMO's 
(cfr. referaat Bernaerü. 
In het laatste deel van zijn toe
spraak handelde de minister over 
enkele sF)ecifieke KMO-exportmo-
daliteiten, o.a. het verlenen van 
nieuwe faciliteiten via samenwer
king met de Delcrederediensten, 
de NKBK, de ministeries van Mid
denstand en Buitenlandse Han
del, het zich beveiligen tegen wis-
selkoersfluktuaties (in dit verband 
gaf de minister enkele praktische 
raadgevingen). Waarbij hij opriep 
de juridische afdeling van de Bel
gische Dienst voor Buitenlandse 
Handel te raadplegen, wat tot 
nog toe veel te weinig gebeurt 

De laatste spreker op dit KMO-
festival was de h. Rik Vande-
kerckhove. Hij overschouwde 
vooreerst de ekonomische krisis, 
haar oorzaken en gevolgen. In 
dergelijke tijden moet de innova
tie haar rol spelen, een ingewik
keld geheel van technologisch, 
ekonomisch inzicht en menselijke 
kreativiteit Dat veronderstelt di
verse vormen van research, in 
ons land meer een zaak van uni
versiteiten dan van de grote be
drijven. Dat vond spreker biezon-
der spijtig, omdat in tegenstelling 
met de beweringen wetenschap
pelijk onderzoek ook voor de 
KMO mogelijk en noodzakelijk is, 
omdat innovatie niet steeds een 
zaak van zware beleggingen is en 
binnen het bereik van de KMO 
kan liggen indien ze bv. vertrekt 
vanuit een oktrooi of met de 
steun van 'n extern onderzoeks
centrum. 

De minister ging nog verder in het 
neerhalen van verkeerde maar in
gekankerde bevooroordeeldheid 
door te stellen dat de KMO in de 
regel gemakkelijker innovatief 
kan werken dan de grote bedrij
ven I Hij ging daarop nader in om 
dan een tweede stelling te pone
ren, nl. de makro-ekonomische 
elementen, die een rol spelen 
naast de innovatie-ekpnomie: 
geen eenzijdige steun aan grote 
bedrijven maar een naar de 
KMO's gespreide steunverle
ning ; gunstige beïnvloeding van 
de snelheid van het vernieuwings
proces met eigen vindingen, die 
tevens moeten beschermd wor
den om voldoende tijd tot uitwer
king en marktpenetratie te berei
ken, wat niet monopolievorming 
betekent... De faktoren die thans 
een grot^e-deelneming aan de 
innovatie bij de KMO's in de weg 
staan zi jn: te weinig financiële 
middelen, gebrek aan technologi
sche kennis en middelen en ten 

slotte weinig of geen begeleiding 
bij het ontdekken en uitwerken 
van innovaties. Samenwerken 
met grote bedrijven kan een rem
mend effekt hebben. 
Hoe ver staan we nu? Voor de 
financiële en zuiver technologi
sche problemen werd reeds een 
oplossing gevonden. De innovatie
begeleiding gebeurt echter nog 
zeer gebrekkig. De minister ging 
in dit verband de werking van de 
bestaande instellingen na om te 
konkluderen dat' de kennisover
dracht van de technologisch-we-
tenschappelijke wereld naar de 
ekonomische mankloopt Daarom 
suggereerde de minister de orga-
nizatie van kennisoverdracht 
liefst regionaal (dichter bij de 
ondernemingen). Een zg. Interfa
ce Buro verstrekt alle onderne
mingen informatie om de stand 
van de technologie, de beschikba
re onderzoekskapaciteit, de «uit-
bestedingsmogelijkheden», de 
marktideeën in een technologisch 
onderzoeks- en ontwikkelings
plan te vertalen. Minister Vande-
kerckhove verwees hierbij naar 
het Deense voorbeeld om dan uit 
te weiden over het zg. preprojekt 
Hij somde ook de voorwaarden 
tot efficiënt werken op, o.m. het 
wederzijds vertrouwen, de ge
heimhouding, de neutraliteit enz. 
Initiatief en uitwerking moeten 
ook uitsluitend tot het verantwoor
delijkheidsdomein van de onder
neming behoren. Ten slotte stipte 
de minister aan dat de GOM's 
door de financiering van de zg. 
pilot plants eveneens ten voorde
le van de KMO's kunnen inge
schakeld worden. «In deze faze 
van onze bezinning lijkt mij echter 
wel duidelijk dat de oplossing 
voor preprojektfaze dnngend is», 
aldus de h. Vandekerckhove tot 
besluit 
Tot zover dit samenvattend — en 
daardoor onvolledig of onvoldoen
de representatief — verslag van 
deze dialoogdag, die dan toch 
een vrij volledig beeld gaf van 
wat de Volksunie ter zake tot 
stand bracht en aanbiedt om tot 
een zo gunstig mogelijke oplos
sing te komen van de problemen 
die rijzen in een der belangrijkste 
sektoren van onze ekonomie, de 
KMO's. R. C. 

Kamerlid Reimond 
Matheysens 
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Heel Vlaanderen door 
December is naar traditie een van de meest aktieve tentoonstell ings-
maanden, al gaat het — met de feestdagen voor de deur — meestal 
om groepstentoonstelhngen of exposities van grafiek. Toch is er 
thans op zoveel plaatsen, zoveel goed te zien dat we ons voor een 
keer met tot een tentoonstelling willen beperken, maar even met 
zevenmijlslaarzen doorheen het hele Vlaamse land stappen 

S t i ch t i ng Veranneman 

De Stichting Veranneman door 
de befaamde Vlaamse meubelont-
Vi^erper van die naam te Kruishou-
tem opgericht (een beetje naar 
het voorbeeld wellicht van de 
beroemde Fondatior Maegt te 
St-Paul de Vence) is eer archi 
tekturaal fraai complex var ver
schillende zalen Thans gaar daar 
liefst 3 tentoonstellingen stuk 
voor stuk var voortreffelijke kv\/a-
liteit Allereerst is er de postume 
hulde aan de onlangs gestorven 
Frans-Italiaanse kunstenaar Emile 
Gilioli HIJ IS voora' ter wille van 
zijn beelden en wandtapijten min
der om zijn grafiek die meer als 
aanzet tot de beide eerstgenoem
de genres geldt hoewe zn hier 
en daar een eigen gestalte krijgt 

Hoewel hij als beeldhouwer duide
lijk abstrakt te noemen is blijft de 
menselijke figuur vaak als essen
tieel vertrekpunt aanwezig In an 
dere beelden is hi; puurder plas
tisch soms naar het konstruktie-
ve neigeno en zijr bewonöering 
of vnendschap voor kunstenaars 
als Brancusi Laurens Duchamp 
Villon Poiiakoff er Dewasne met 
verloochenend Veranneman 

toont een boeiende reeks tekenin
gen pastels e r uiteraaro skulptu-
ren (tot ' februari) Het plastisch 

werk van de Oostennjker Karl 
Korab toont ons een poëtisch sur
realisme waann zowel herkenba
re als ondefinieerbare objekten ui
terst fijnzinnig afgewerkte droom 
landschapper opbouwen Dit 
werk flatteert door zijn zachte 
kleuren en voortreffelijke plasti 
sche opbouw al blijft het naar 
inhoud wat week te zeer aan de 
oppervlakte van het onderbewus
te (tot "• •" februan) De derde ten 
toonstellinc is een hulde aan Joris 
Minne die ir mei van dit jaar 80 
werd Deze te Oostende geboren 
Antwerpenaar is een van de veel-
zijdigste Vlaamse kunstenaars 
van deze eeuw die niet een tech
niek schuwae maar aar de 
grondslag var zijn werk wel de 
tekenkunst wist Zelf schreef hu 
eens < De filozofische en dienen
de ro var de kunstenaar is het 
promoveren van de tekenkunst» 
In de beelden wandtapijten et
ser er tekeningen die (eveneens 
tot 11 februari) bij Veranneman 
getoond worden herkent men de 
hele grootheia van Joris Minne 
fijnzinnig en monumentaal, viso-
nair en vakkundig, sakraai ook 
(daanr af er toe soms wat te tea 
traab De Stichting Verannemar 
geeft t, twee maanden de t ja 
maar L, moei > er dan ook eens 
naartoe Uit de tentoonstell ing « Hulde aan Joris Mmne - 80 jaar > 

r 

Laatste woorden 
' maar ik zaag geduldig aan de pijlers die mij scho
ren ', Jotie 'T Hooft 

De bespreking over Schreeuwlandschap (1975) en Jun-
verdnet U976) vroeg ik me af in hoever het spel van Jotie T 
Hooft met de dood helemaal waarachtig was Die vraag was 
bij mij opgekomen omdai ik moest ervaren met welk een 
artistieke vlotheid de dichter over het uitdovende levens
vuur getuigde Het kreatieve is voor mij verbonden met 
opbouw bevrijding, str i jd en niet met verval, doodsverlangen 
of verzakmg Het geestesklimaat waarin Jotie T Hooft ver
toefde IS mij vreemd Toch word ik bekoord door het van wee
moed doordrongen taalvermogen waarmee de dichter zijn 
innerlijke afbraak beschrijft en waarmee hij zijn eigen psychi
sche weerbaarheid op een haast bedwelmende stelselmati
ge wijze omdermijnt De psychische drijfveren van de dich
terlijke scheppingskracht zijn te zoeken in het aktie' 
bewerken van de eigen ondergang 

In die zin vereenzelvigt de dich
ter zich met de slopershand van 
de dood die hij in het gedicht 
Een brief als «handwerkman» 
begroet Het slachtoffer haat 
zijn vernieler niet de dood is een 
geliefoe De liefde bloeit slechts 
in de nacht •< de duisternis is de 
ware mantei der liefde» (Ode 
aan de nachO Elders wordt de 
dood aangeroepen als een 
droomgestalte als een redder 
die zoals in een sprookje de 
bevrijding brengt Op een ander 
ogenblik brengt de lokkende 
stem een boodschap van gru
wel en onheil Je kunt met zeg 
gen dat de omgang van de dich
ter met de dood een vreedzame 
verhouding is Het blijft een uit
puttende strijd met de levens
krachten niet om te overleven 
maar om te sterven Bij het le
zen van Jotie T Hoofts afscheids-
poezie wil ik me met laten 
bedwelmen door de verraderlij 
ke taal van de dichter ik wil de 
situatie van de schrijver door 
gronden Het antwoord op de 
vraag die ik me stelde toen ik 
Junkieverdnet las is er geko
men De dichter heeft zichzelf 
naar de dood toe gesenrever 
zijn poëzie was wel degelijk het 

relaas van een doodsverlangen 
Wat was dan de rol van de poë
zie in de psychische ontwikke 
ling van de dichter' Vanwaar 
die behoefte tot spreken ' Blijk 
baar wordt het woord in deze 
poëzie aangewend om naar een 
grotere bewustwording toe te 
groeien van een aanvankelijk 
vaag bese'f van de vluchtigheid 
van het bestaan Als er in dat 
verband van een behoefte aan 
kommumkatie kan gesproken 
worden lijkt de taal met in de 
eerste plaats gericht te zijn op 
het doorbreken van de eigen 
eenzaamheid maar wel op het 
uitdiepen van een intieme relatie 
met de dood Over heel deze 
dichtkunst hangt een sfeer van 
gekoesterde beslotenheid Als 
je van een twee-eenheid kunt 
gewagen dan blijft die bieperkt 
tot het psychische leven van de 
dichter Alleen binnen die afge 
schermde ruimte is er plaats 
voor een tweede persoon voor 
een andere voor de <• alter ego » 
die de dood is <• mijn toren is 
gebouwQ in mijn eigen toren» 
(Schuldbekentenis) Iemand an 
ders heeft van de dichter bezit 
genomen > m mij is onstuitbaar 
de doodsbloem ontloken» 

(SchuldbekentenisJ De Grote 
Aanwezige heeft het hele innerlij 
ke leven ingepalmo en laat geen 
enkele verwijzinc o* uitweg naar 
de buitenwereld tot Als de dich 
ter zegt «ik ben wereld» be 
doelt hij geenszins dat hij zich 
de wereld heeft toegeëigend 
maar wel dat de wereld totaal 
verdwenen is zodat hij alleen 
nog overblijft en die «hij» is de 
alles beheersende dood de 
dood IS de wereld geworden 
Het gevolg van die innerlijke ont
wikkeling IS dat alle zinspelingen 
op de buitenwereld dat de hele 
taalwerkelijkheid omgeschapen 
wordt tot het njk van de dood 
zoals in de volgende strofe uit 
Junkieverdnet 
Kind die in de bossen noten 

raapt 
Hoor de dood in onze schedel 

kruipen 
En zie hoe wij het geluk 

besluipen 
Dat binnen in die bittere bolster 

slaapt 
Wel heb ik de indruk dat de taai
kracht in De Laatste gedichten 
afneemt Dat gevoel wordt uiter
aard versterkt doordat de dich
ter nu zelf aan zijn eind geko

men IS Op verschillende plaat 
sen in de bundel bekent Jotie T 
Hooft hoe ook de taal haar funk-
tie verliest Het einde van de poë
zie betekent ook het einde van 
het leven • Ik word net als mijn 
woorden bleek •• (Nog een 
brief) Het spreken zelf heeft 
geen zin meer vermits de dood 
volledig bezit genomen heeft 
van de dichter de dood is zelfs 
geen <• alter ego » meer de kring 
is volledig gesloten de ontzielde 
•<ik» heeft geen gesprekspart 
ner meer de dichter is voor zich 
zelf een graf geworden « houd 
van uzelf ga u in uzelf leggen en 
raaskal met verder op deze ma 
chine die uw zielsmelodie speelt 
in contramine » In die volkomen 
be- en afgeslotenheid van de 
wegdeinende «ik» heeft de taal 

als kommunikatiemiddel opge
houden te bestaan «Ik praat 
tegen mijzelf» (uit Alles (of 
niets) De psychische dood 
krijgt zijn vervuiling in de dood 
van de taal Uit die eindtoestand 
vloeit voort dat in Schreeuwland 
schap en in iets mindere mate al 
in Junkieverdnet het dichter
schap een rol te vervullen had in 
de geleidelijke bewustwording 
van het levenslot van de dichter 
MIJ lijkt het nogal vermetel zoals 
sommige critici doen het dichter 
schap van Jotie T Hooft te 
betrekken op een soort alge
meen knsisgevoel en op de daar
mee samenhangende ervaring 
van de nutteloosheid van het 
leven Ik wil met ontkennen dat 
er geen verwantschappen zou
den zijn Toch IS de poëzie van 
deze dichter nauw verbonden 
met een strikt persoonlijke le
vens-tragiek en baadt ze in een 
fundamenteel pessimisme dat 
van Karel van de Woestijne tot 
Maunce Gilliams diepe sporen 
getrokken heeft in de Vlaamse 
dichtkunst 

Eugene Van Itterbeek 

Jotie T HOOFT De laatste ge
dichten Brussel Manteau 1977 
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Van A s s e n e d e naar B r u s s e l 

In de Galerij Margaretha De Boe-
ve te Assenede toont Bruno 
Dyckmans zijn nieuwste schilderij
en Waar deze schilder zich on
langs van uit zijn cirkel-formalis-
me bevrijdde tot een spetterende 
lyrische abstraktie introduceert 
hij nu pikturaal vage maar onont
koombare menselijke figuren in 
zijn (vaak grote) doeken De schil
derijen worden zo met een bood-
schap-dimensie vernjkt, maar wel 
ten koste van de plastische im
pact 

De Antwerpse galerij Jeanne Buy-
taert toont tot 23 december werk 
van Jaak Vanderheyden een ui
terst subtiel e r fijngevoelig ab
strakt schilder die zowel lyrisch 
als bewust komponerend werkt 
Zijn transparante kleuren (steeds 
geraffineerd in toon en toom ge
houden) zijn zwevende en vooral 
op diepte genchte kompositie en 
zijn luministische hang naar mo-
nochromie geven zijn werk iets 
romantisch en impressionis
tisch doeken om er zachtmoe
dig van te houden Eveneens te 
Antwerpen bii Lens Fine Art is 
Pierre Alechinsky te gast Deze 
te Panjs wonende Cobra-schilder 
(van de Brusselse groep) die 
zopas de zgn «Nobelprijs voor 
Schilderkunst» ontving is zoals 
WIJ hem al jaren kennen groots 
overrompelend tegelijk feestelijk 
en dramatisch aangrijpend Een 
laatste « must» voor deze weken 
IS (tot 2'' januan) bi' Isy Brachot 
te Brussel de hulde-tentoonstel-
ling gewijo aan het werk van 
onze wereldbefaamde surrealist 
Paul Delvaux De getoonde doe
ken akwarellen er tekeningen be
strijken 2 periodes van 1934 tot 
1948 en van 1968 tot 1976 Voor 
wie de onwezenlijke droomsitu
aties de verwarrende poëzie de 
kille erotiek van Pau Delvaux op 
:zn zuiverst wil ervaren is de eer
ste periode beslist de beste Wer
ken als «Vrouw met roos» en 
«Skeletten in gesprek» zijn be
slist hoogtepunten van museum
allure 

WF 
Stichting Veranneman, Vandevoorde-
weg, Kruishoutem Galenj Margare
tha de Boeve, Hoogstraat Assenede 
Galerij Jeanne Buytaert Jan van Rijs-
wijcklaan Antwerpen Isy Brachot, 
Louisalaan Brussel 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
m Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 
• Uitvoering m aluminium 

met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vnjbhjvend folder en 
prijslijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/30 37 01 (4 1) 
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kRITKCH D6K6K^h 

Naar aanleiding van deze tentoonstel
ling in het gemeentehuis van Borger
hout volgen hierna enkele beschou-
v/ingen. 
Geboren op 2 maart 1927 te Herent
hout en naar Lier verhuisd, zorgde hij, 
met Tonette Timmermans en Lode 
Verhoeven, voor een waardige opvol
ging van de plejade grote voorgan
gers : Isidoor Opsomer, Felix Timmer
mans, Mon Delahaye, Oskar Van 
Rompaey... 
Op 16-jarige leeftijd w/as hij reeds een 
uitstekend karikaturist. Drie jaar later 
won hij de internationale wedstrijd 
voor reklametekenen van het tijd
schrift - Contact». 
Maar de verten wenkten, nieuwe hori
zonten lokten hem, zoals zoveel grote 
voorgangers. Ook hij zal de zon, het 
geluk gaan opzoeken in Zuid-Ameri-
ka. 

Hij is en blijft een onvermoeibaar zoe
ker met impressionistische, surrealisti
sche, fauvistische, kubistische en ge
stileerde werken. 
Opvallend is de overwegend blauwe 
kleur, wat op introverte melancholie 
zou kunnen wijzen, maar nooit op 
droefheid zonder uitzicht. 
Nu eens is hij klassiek, dan weer 
modern, soms zelfs op het randje af 
abstrakt. 
HIJ werkt even zwierig met potlood als 
met houtskool, met pastelkrijt als met 
stelatex, met doorschijnende verven 
als met het paletmes. 
Af en toe met vibrerende vlekken, 
dan weer breedgeborsteld en ge
durfd met grote vlakken, naast tere 
roze en lichtblauwe ampertinten. 
Hij gebruikt hoofdzakelijk «Vlaamse» 
kleuren: blauw en rood, door het 
bruin in toom gehouden. 

Leonardo Torfs: 
magisch simbolisme 

Meer dan 30 jaar zal hij schilderen en 
ook een stempel drukken op de lokale 
kunst 
Leonardo Torfs wordt als betoverd 
door de exotische kleurenweelde van 
het Latijns-Amerikaans landschap en 
door de ongecomplexeerdheid van 
zijn mensen. 
Met ongekende vruchtbaarheid schil
dert hij er honderden en honderden 
portretten van de prominenten, presi
denten, ministers, ambassadeurs, enz. 
in opdracht om den brode. Maar ook 
de « pobres », de proleten van Latijns-
Amerika: arme boeren; een veer
man , moeders met kinderen; bede
laars ; dnnkebroers; bloemenmeisjes; 
een schoenpoetser,; wasvrouwen bij 
de beek; waterdraagsters; markt
vrouwen en ook de armsten onder de 
armen, de verschepte roodhuiden... 
De gehele «camera obscura » van het 
Zuidamerikaanse leven. 
Naar deze doeken gaat zijn ganse 
hart uit De mens fascineert hem in de 
eerste plaats. Daarom heeft hij ook 
als Vlaams portrettist haast zijn gelij
ke niet 
Hoewel ook het landschap hem intri
geert : een wervelstorm; rancho's ver
spreid tussen de palmbomen zoals 
onze Kempense hutjes verscholen lig
gen tussen de dennen. 
Want Kempenaar is hij gebleven : 
Kempenaar, wegens zijn onstuitbare 
werkkracht en zijn rotsvast geloof, 
weerspiegeld in zijn religieuze en mys-
tische werken. Zij baden in de sche
mering, in de deemstenng van de 
magie. 
In zijn symbolisch werk is er dan ook 
heel wat verwantschap met die ande
re grootmeester van het magisch-rea-
lisme, de sinjoor Rob Geenens. Leven 
en dood vinden wij weerspiegeld in tal 
van doeken 
Maar net als Pallieter blijft hij de kleur 
en de zon opzoeken in kleurendron-
ken doeken van bloemen, dieren en 
mensen. 
Leonardo Torfs is moeilijk te katalogi-
zeren, hij laat zich niet inlijven, is wars 
van de -ismen, net als alle groten. 
Anderzijds is er iets Rembrandtesk in 
zijn talrijke licht-en-schaduw-partijen. 

Hij waagt zich aan de meest uiteenlo
pende tema's. 
Jeruggekeerd naar Vlaanderen, is hij 
ook weer vlug in de ban van de 
Vlaamse natuur; in sneeuwlandschap
pen, stromen, kapelletjes en kerken. 
Zijn zin voor humor breekt baan in 
zijn «kaartspelers in de trein», in zijn 
« moppentappers », zo weggelopen uit 
een Timmermans-triptiek. 

Geen Sant in Eigen Land 
Nog altijd is Leonardo Torfs niet die 
sant die hij verdiende te zijn in eigen 
land ; nog altijd heeft hij in Vlaanderen 
met de waardenng gekregen waar hij 
recht op heeft. Hij stelde nochtans 
vaak tentoon in Paraguay, in Asun
cion, in Sao Paulo, in New York. Zijn 
werken prijken in Noord- en Zuid-
Amerika, in Engeland, Frankrijk, Duits
land en Australië. 
Wij verheugen ons in de terugkeer 
van deze grote Vlaming. Ons volk 
heeft nood aan sterke persoonlijkhe
den in de schilderkunst zeker op dit 
ogenblik waarop — eindelijk I — de 
imitatie en nabootsing van alles wat 
Frans is, naar zijn einde loopt 
Het werk van Leonardo Torfs weer
spiegelt alle elementen van déze tijd, 
in de eerste plaats: de menselijke 
angst 
Het werk dat wij hier te Mortsel thans 
te zien krijgen, is verrassend figura
tief, volksverbonden en doet neo-ro-
mantisch aan. 
In zijn onafhankelijkheid kan er ver
pand gelegd worden met nieuwe im
pulsen in de literatuur, waar bijvoor
beeld het verhaal weer in ere wordt 
hersteld. 
Het is opvallend hoe talrijk de symbo
len voorkomen, uit de mytologieén, als 
daar zijn: haan, appel, fruit p>aarde-
kop, vis enz. 
Mortsel heeft binnen zijn muren een 
heel grote meneer wonen, magisch-
symbolist op wie het héél trots mag 
zijn. 

Deze vaststellingen maakte ook de h. 
Andries Bogaert die de tentoonstel
ling te Mortsel passend inleidde. 

Colibrant najaar 1977 
Hier zijn ze weer (vorige bespreking : «Wij» 23 dec. 76), de 
pocket-grote boekjes in linnen omslagen met de sobere kleu
ren van neerwarrelende herfstbladeren, zes najaarsuitgaven 
waartussen een dissonant blauw slechts kan beduiden dat 
de boekbinder in een poëtische vergissing een stukje onbe
wolkte lucht voor een vulgair blad aanzag. Colibrant ver
koopt dure poëzie, de uitgaven zijn echter zorgvuldig geko
zen. 

Lerende zien, het eigenlijk de
buut van een volgroeid dich
ter, zoals men Jan Deloof 
kan typeren, is opgeschoten 
uit een bodenri van plotselin
ge, ironische, vertederde, 
weemoedige en verwonder
de waarnemingen en gevoe
lens. «In Warszawa stond 
een huis» behoort tot zijn 
«Poolse impressies»; de 
tweede strofe ervan treft 
raak (biz. 37) : «er zijn ook 
Gettomonumenten te bekij
ken/het eerste sober en aan
grijpend/het ander alleen 
maar pompeus — / maar 
zo zegt de gids dat natuurlijk 
niet.» 

Anne-Marie Demoen publi
ceerde reeds eerder in het 
Frans. Zilveren Kruisvaart is 
haar Nederlandstalig debuut. 
Het is een poëzie — wat de 
vorm betreft — gegroeid uit 
het experiment, doch innlg-
suggestlef en zinvol van ge-
dachtenverwoording : liefde
gedichten, reisherinneringen 
en een hommage aan Payl 
Delvaux. Tot die laatste be
hoort «Vrouwen met plulm-
hoed» (bIz. 51), waaruit hier 
de derde strofe volgt: «en 
trappen stenen luchten/zijn 
parelgrijs vertrapt/waar 
lood en zink in zingen/waar 
bloot je liefde weent» 

Het debuut van Ril< Huys, In 
Paradisum, kreeg als onderti
tel «Kleine suite voor cello 
en traverso ». Deze suite om
vat zestien In-Memoriam-ge-

dichten, vol schroom tegen
over de dood en het altijddu
rend vaarwel aan de bemin
de. Berustende ironie vinden 
we in de laatste verzen van 
« Zij stonden voor de kerkin
gang » (bIz. 17): « het was zo 
zielig daar op straat/verstild 
in een vakantiezon/onze 
dochter kon niet naast 
me/achter de lijkkist binnen
gaan/dat mocht niet om het 
ceremonieel/dan maar je 
arm mijn liefste/als bij ons 
trouvirfeest». 

Zen-wijsheid en Oosterse 
sensibiliteit verwoord in beel
den van de Westvlaamse 
buiten en uitgegroeid tot fij
ne poëzie die fraktie werd 
van een gevoelstrilling of 
van niets dan stilte. Dat le
zen we op de folder van de 
Colibrant-uitgaven, bij Verwij
dering, zoals de bundel van 
Bernard Seulsten heet De 
gedichten zijn genummerd 
van 1 tot 47. Goed bedacht 
en te denken geeft nummer 
8 : «In de diepe slaap/is 
geen denken noch voelen/ln 
de diepe slaap/blijft essentie 
over ». 

Ogen-Merk, het debuut van 
Guido van Herke, bestaat 
qua inhoud uit twee delen: 
« De Poldergedichten », waar
in de auteur een reeks 
beeld- en taalzuivere gedich
ten brengt, geïnspireerd 
door zijn geboortestreek 
Spermalie en de zee, en 
«Haar zachte ruimte», een 

suite van vertederde liefde-
poëzie. Een fragment (bIz. 
14) uit «De lange dag», dat 
tot het eerste deel behoort: 
«de dag verbrandde in een 
lange/gezwollen inge
houden kreet/de wind de 
vastgekleefde vogels/de 
smeltende hoeven/verzand
den in de langzaam wente
lende hitte.» 

Erik van Ruysbeek die on
langs de Prijs van de stad 
Brussel won voor zijn essay
roman De dood en de dage
raad poogt in de bundel Het 
Ruisen van de Stroom bin
nen te dringen in het myste
rie van zijn wereld en bewust
zijn, waarin tijd en ruimte 
worden getranscendeerd en 
waaruit het bewustzijn op
stijgt om er weer in onder te 
gaan. Dit voorbeeld komt uit 
«Het schouwen en het 
schouwspel» (bIz. 43) : « Van
uit het onbeweeglijke/is de 
beweging/zij gaat in cirkel
gangen/die geen ruimte 
zijn/haar vloeden in de t i jd/ 
zijn beelden van het tijdio-
ze./Slechts in de as beleef-
baar./Slechts in het punt vol
strekt. » 

Jan VAN B O S S U V T 

Jan Deloof: Lerende zien. 64 
blz,230fr. 

Anne-Marie Demoen: Zilveren 
Kruisvaart. 52 bIz., 220 f r. 

Rik Huys: In Paradisum. 44 bIz., 
210 fr. 

Bernard Seulsten • Verwijdering. 
•40blz., 210fr. 

Guido van Herke Ogen-Merk. 
52blz., 210fr. 

Erik van Ruysbeek : Het Ruisen 
van de Stroom. 56 bIz., 240 fr. 

Colibrant: J. De Belder, Rode 
Beukendreef 17, 9831 Deurle-
Leie. 

Poëtische wandeling 
met Maria 
«Een fijnzinnig debuut» schreef 
Lisette De Backer in «Getuige
nis», het tweemaandelijks tijd
schrift van de v.z.w. Open Kring, 
over de dichtbundel van Maria 
Sesselle die door dezelfde Gent
se vereniging boven de doop>-
vont werd gehouden. De bundel, 
wel te verstaan. Wandelen met 
Maria heet hij. De auteur is van
zelfsprekend een beetje ouder: 
Maria Sesselle werd geboren op 
12 augustus 1944. Ze bracht haar 
jeugd door in Adegem, waar ze 
opgroeide in de volle natuur, te 
midden van het onbedorven fris
se leven op de boerderij. Ze volg
de technische humaniora te Bas-
sevelde en werd daarna land-
bouwregentes. Ondanks bekro
ningen in opstelwedstrijden ge
raakte haar schrijfkunst op een 
dood spoor in haar eerste huwe-

• lijksjaren. Een vriend-dichter, Wil
ly Verschaetse, werd haar « klank
bord » : tussen 1973 en 1976 vloei
de de poëziebron open. Volgens 
Lisette De Backer, aan wie wij 
deze gegevens ontleenden, zijn 
het voornamelijk de gedichten uit 
die drie jaren, die met enkele 
goed bevonden stukjes van vroe
ger haar eerste bundel stofferen. 

Uit haar jeugd heeft ze de liefde 
voor de natuur bewaard, een uit
gangspunt voor een wandeling 
«tot aan het einde van dit deeltje 

levenslaan van een jonge 
vrouw», zoals Remi De Cnodder 
het in de inleiding op de bundel 
zegt Maria Sesselle streeft een
voud in haar gedichten na. Op 
ongekompliceerde wijze ontsluit 
ze het gemoedsleven van een rij
pe, fijngevoelige jonge vrouw 
voor al wie op haar uitnodiging in 
het eerste gedicht («Kom» - biz. 
9) wil ingaan. 

Jan Van Bossuyt 

Maria Sesselle Wandelen met Man'a -
«Getuigenis Poëziereeks» Nr. 8 -
1977-56blz., ISOfr. 

Te verkrijgen bij vzw. Open Kring, 
Blekenjstraat 43, 9000 Gent Tel. 091 / 
23.44.26. Girorekeningen • 235.62 - Kre
dietbank, Gent voor rekening: 
59.567; 887.80. - ASLK Gent voor 
rekening 154547-4063; telkens van 
Open Kring - Gent 

•••vanwege De Strangers 
a monsieur Brei 
Voor ons hoeft het echt niet 
meer: dit is nog maar eens koren 
op de molen van de franskiljons 
die het nog steeds in onze Vlaam
se steden voor het zeggen willen 
hebben. 

Nu de parodieplaat er toch is nog 
een groet aan Brei: Laat hem 
voor ons part in de brandende 
zon van zijn eiland dromen van 
een Vlaanderen vol franstalige 
bourgeois die hijzelf toen hij als 
sukkelaar in de Brusselse Gre-
nier aux Chansons optrad be
zong als «c'est comme des co-

chons...» Een van zijn vrienden 
van toen vertelde ons dat deze 
typische naooriogse tekst gedeel
telijk even na de koningskwestie 
zou zijn geschreven, en hij er 
slechts achteraf muziek heeft op 
gezet. Hijzelf (of moedwillig de pla
tenfirma ?) heeft bij gebrek aan 
betere verzinsels (of inspiratie) 
het dan maar uit de oude doos 
gehaald, en in een nieuw kleedje 
gestoken. Tot zover iemand uit 
zijn eigen omgeving die het zoals 
vele andere verstandige Brusse
laars een erg spijtig geval vin
den. 

15 DECEMBER 1977 
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NEP. 1 

11 00 Schooltelevisie 
1830 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1905 AVRO'S 3 x 2 0 
2005 Anita Kerr-avond 
2015 MASH (fJ 
2040 Kind in de echtscheiding 

Dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Fomnule 3 Rus 
2250 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington (fJ 
1914 Mikula, de kleine kapitein 

(fJ 
1935 De Dik Voormekaar-show 
2000 Nieuws 
2025 De mini-voetbalshow 
21 30 De familie Bellamy ( f ) 
2220 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

16 DECEMBER 

BRT 1 

1800 Colargol (fJ 
1815 Open School 
1845 Dag aan dag 
1910 Sportportret 

Roger De Vlaeminck 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes (fJ 
2040 Avanti 

Amenkaanse komedie 
(1972) 

2300 Nieuws 

BRT 2 

1800 Colargol (fJ 
1815 Open School 
1845 Daq aan dag 
1910 Sportportret 

Roger De Vlaeminck 
1945 Nieuws 
2015 Superstars met voor Vlaan

deren Freddy De Kerpel 
21 25 Ten huize van Mgr De 

Smedt bisschop van Brug
ge 

NEP. 1 

1030 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant (fJ 
1855 Nieuws 
1904 Pommetje Horlepiep (fJ 
1955 Wonderlijke wereld 

2020 Kojak (f J 
21 05 De rechter is Imker (fJ 
21 35 Nieuws 
21 50 50 jaar Knstelijk Residentie 

Mannenkoor 
2250 Tot besluit 
23 00 Des duivels trawanten 

Dokumentaire over demo-
me 

2325 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Vrouwenplaneet Medusa 

Cf) 
19 30 De natuur en de mens 

Kleine roofdieren (2) 
2000 Nieuws 
2025 Sonjas Goed Nieuws-show 
21 25 Momenten 
21 30 Vara-visie 
22 20 Onedin Lijn Cf J 
2310 Nieuws 

17 DECEMBER 

BRT 

1400 
1430 

1600 
1800 
1805 

1945 
2015 
21 15 
2200 

2310 

Doe mee 
Jeugdige artiesten 
VS-musical Cl 939) 
Open school 
De Bereboot Cf) 
Charlotte, de spin en Wil
bur, de big 
VS-animatiefilm 
Nieuws 
Wies Andersen show 
Terloops 
Droomfabnkanten 
VS-tv-film 
Nieuws 

NEP. 1 

1715 
1815 
1845 
1855 
1905 
1955 

2135 
2150 

2205 

2305 

Sport extra 
Teleac 
Fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
BIJ ons in Asten 
Inuk, de Eskimo 
Frans-Italiaanse speelfilm 
(1960) 
Nieuws 
Inuk, de Eskimo 
Speelfilm 
De alles is anders-show 
Show 
Nieuws 

NEP. 2 

1855 
1905 
1925 
2000 
2025 

21 15 

2205 
2245 
2310 
2315 

Nieuws 
Wickie, de Viking ( f ) 
De kns Pusaka ( f ) 
Nieuws 
De terugkeer van de wre
kers ( f ) 
Voor een bnefkaart op de 
eerste rang 
Spel programma 
Brandpunt 
Plaatsen van hoop 
Verwachting 
Nieuws 

18 DECEMBER 

BRT 
900 
930 

1000 

1100 

1200 

1230 
1430 
1500 
1515 

1610 
1640 
17 05 

1740 
1835 

1945 
2000 
2030 

22 00 

Doe mee 
Open school 
Euchanstievienng vanuit 
St-Truiden 
Konfrontatie 
Politiek debat 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
Peppi en Kokki (O 
Retroskoop 
Filmkwis 
Handbal 
Sesamstraat (F) 
Winter 
Koncert 
Bereboot ( f ) 
Terugkeer naar het steen-
tijdperk 
Nieuws 
Sportweekend 1 
We maken muziek 
Duits showprogramma 
Nieuws 

NEP. 1 

11 00 Euchanstievienng 
1500 Teleac 
1700 Meditatie 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1800 Nieuws 
1905 M c C l o u d ( f ) 
2020 2 voor 12-kwis 
2100 Onedin lijn ( f ) 
21 50 Julian Bream thuis 

Portret van deze wereldbe
roemde gitarist en luitspeler 

2255 Uitzending humanistisch 
verbond 

2320 Nieuws 

NEP. 2 

1600 
1602 

1655 
1710 
1755 
1805 
1825 
1850 
1920 
2030 
2035 
2040 

21 15 

2210 
2255 

Nieuws 
De knstenen 
Historische reeks 
Sprekershoek 
Studio sport I 
Van gewest tot gewest 
Kijken naar kinderen 
Sesamstraat ( f ) 
Cinevisie 
Studio sport 2 
Nieuws 
18 december 1977 
Mary Hartman, Mary Hart
man (F) 

jaren later 
Dokumentaire sene over 
de Bondsrepubliek 
De hoorn des overvloeds 
Nieuws 

19 DECEMBER 

BRT 1 

1800 De bereboot ( f ) ) 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 De kinderen van apparte

ment 47A ( f ) 
1845 La linea 
1850 IJsland 

Eerste deel van een doku
mentaire 

1915 Sporttribune 
1939 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 Grote lui, kleine lieden (fJ 
21 50 Wikken en wegen 
2230 Nieuws 

NEP 1 

1845 
1855 
1905 
1930 

2030 

21 15 
2135 
2150 
2240 
2244 

Fabeltjeskrant ( f ) 
Nieuws 
Televizier supplement 
Avro's sportpanorama pre-
zenteert 
Rood wit blauw op 8091 
meter 
Expeditie in Nepal 
Gitaar spelenderwijs 2 
Nieuws 
Tekst en muziek van 
Symbiose 
Nieuws 

NEP. 2 

1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Bereboot ( f ) 
1910 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Hollands glorie ( f ) 
21 25 Avro's wie kent kwis 
2225 Televizier magazine 
2310 Avro s sportpanorama 
2325 Nieuws 

wmm 
20 DECEMBER 

BRT 1 

1800 Bereboot Cf) 
1805 Sesamstraat Cf) 
1830 IJsland 
1855 Teaterstraat 
1945 Nieuws 
2015 Dough Henning's World of 

Magie 
21 05 Verover de aarde 
21 55 De Sterkere 

TV-spel van August Strind-
berg 

22 15 Nieuws 

BRT 2 

18 00 Overname BRT 1 
2015 Europa's Metropol ein ge-

teilter S t a t ' 
Reportage over de Belgi
sche taaitoestanden, ge
maakt in opdracht van de 
Westduitse televisie-B R 

21 15 Ludwig van Beethoven 
Biografische film CD D R 
1976) 

NEP. 1 

1845 Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Henkies droomboom 
1910 EO-kinderkrant 
1930 Het kleine huis (fJ 
2020 EO-Metterdaad 

Oost-Europa 
2025 Doelenkoncert 1977 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Kortweg 
2210 Beeldspraak 

Kultureel magazine 
2255 Nieuws 

NEP. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Matchpomt 
2000 Nieuws 
2025 De Mounties show 
21 20 De verpleegsters (fJ 
2210 A k t u a T V 
2300 Nieuws 

21 DECEMBER 

BRT 1 
1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 De bereboot ( f ) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 (fJ 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de TV (fJ 
2040 A gift to last 

TV-spel 
21 30 Het vuur 

Dokumentaire over het ge
bruik van vuur in de folklo
re 

2220 Nieuws 

BRT 2 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 De bereboot (fJ 
18 20 Jonger dan je dénkt 
1850 Space 1999 (fJ 
1945 Nieuws 
2015 Secret Army (f J 
21 10 De mens m wording 

Herhaling 

NEP. 1 

1530 
1600 

1825 
1855 
1904 
1945 
1950 
2000 

21 13 

2135 
2150 
2205 
2235 
2300 

De film van Ome Willem 
Het geheim van de gouden 
draak Jeugdfilm 
Sesamstraat ( f ) 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Toeristische tips 
Zendtijd politieke partijen 
Michael of de problemen 
met het geluk 
Toccata sesta van G Fres-
cobaldi 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Studio Sport 
Nieuws 

NEP. 2 

1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1904 Kon Hesi Baka kom gauw 

terug (fJ 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Overzicht keuze top 5 
2033 De wonderbaarlijke wereld 

van Will 
2055 Lex Harding met het pop

journaal 
21 05 Abba 
21 20 Starsky and Hutchon Play

boy island 
23 00 Aan de grenzen 

Dokumentaire 
2335 Veronicas agenda 
2330 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
VRIJDAG 16 DECEMBER 1977 
2040 - BRT 1 - Avanti (VSA 1972) 
Lichtvoetige komedie van Billy Wilder met 
Jack Lemmon Juliet Mills Clive Revill e a 

Praatzieke film met talrijke komische situ
aties maar weinig visuele gags 
2100 - LUX - Recht op leven (VSA 
1969) 
Politiedrama met Sidney Poitier, Joanna 
Shimkus Al Freeman jr Richard Dysart 
e a Politiefilm in avonturenstijl over het ras-
senprobleem Volgehouden spanning 
Knappe verwezenlijking maar eerder kon-
ventioneel dan persoonlijk 
22 15 - RTB - Stay Hungry (VSA 1976) 
Sociaal-filozotische film van Bob Rafelson 
Met Jeff Bndges, Sally Field, Arnold 
Schwarzenegger, e.a De makers willen 
aantonen dat degenen die mets meer te 
verlangen hebben door hun verzadiging 
reeds dood zijn Verzorgde film bestaande 
uit korte sequensen en in een daverend nt-
me dat deels door een vrij suggestieve 
montage wordt bereikt 
2230 — D l — Compasse de Espera 
(Braz.) 
Sociale film met Zozimo Bulblul Elida Pal
mer 
22 52 - F 2 - Tristina (Sp 1970) 
Psychologische film met Ciathenne Deneu-
ve, Fernando Rey Schone en gave film 
zeer eenvoudig funktioneel en klassiek 
gerealizeerd 
ZATERDAG 17 DECEMBER 1977 
H.30 — BRT — Jeugdige artiesten (USA 
1939) 
Musical van Busby Berkeley met Mickey 
Rooney Judy Garland Charles Winninger 
Guy Kibbee e,a Een musical met frisse 
geslaagde zang en dansnummertjes een 
oppervlakkig liefdesgeschiedenisje en en 
kele komische tafereeltjes 
20 15 — D 1 — Dr Franfoise Gailland (Fr 
1975) 
Drama van Jean-Louis Bertucelli met An
nie Girardot, Jean-Pierre Cassel Francois 
Perier Isabelle Huppert e,a Ontroerend 
onderwerp van een jonge dokteres die ont 
dekt dat zij kanker heeft en haar lot aan 
vaardt vechtend voor genezing 
21.00 - LUX. - Topkapi 
Politiekomedie van Jules Dassin met Peter 
Ustinov Maximilian Schell. Melina Mercou-
n Prettige politie-parodie, heel knap verwe
zenlijkt in een vlotte en geestige sfeer 
21.55 — D3 — Glimlach van een zomer
nacht (Zweden 1955) 
Dramatische komedie door Ingmar Berg 
man Met Gunnar Bjornstrand Ulla Jacobs-
son e.a 

2305 — D 2 — De valsmunter van Londen 
(Duitsl 1961) 
Politiefilm verwezenlijkt door Dr Harald 
Rein! Met Karin Dor Helmut Lange Walter 
Riller Politiefilm met als kern de versprei 
ding van valse bankbiljetten en twee moor 
den waarvoor men een onschuldige aan 
sprakelijk stelt 
ZONDAG 18 DECEMBER 1977 
1645 — LUX — Tarzan vindt een zoon 
(VSA 1939) 
Oerwoudavontuur van Richard Thorpe met 
Johny Weismuller Maureen 0'Sullivan 
John Sheffield Een vliegtuig stort neer in 
de jungle De enige overlevende een jon
getje, zal door Tarzan en Jane opgevoed 
worden 
21.00 — LUX — Hartenkoning (Frans-
Engels 1966) 
Satirische komedie van Philippe de Broca 
met Alen Bates. Genevieve Bujod, Jean-
Claude Brialy Fran^oise Christophe ea 
20J0 — FR 1 — Paint your wagon (VSA) 
Amerikaanse westernkomedie van Joshua 
Logan met Lee Marvin Clint Eastwood 
Jean Seberg In het westen kent de jacht 
naar goud haar hoogtepunt 
17 20 — FR 1 — De rustige man 
Amerikaanse komedie van John Ford met 
John Wayne Maureen O'Hara en Victor 
Mag Laglen Een Amerikaan van Ierse 
afstamming keert terug naar het eiland met 
het inzicht vredige dagen te slijten 
2230 - F3 - Sono State lo (It 1973) 
Psychologische speelfilm van Alberto Lat-
tuada met Giancarlo Giannini 
MAANDAG 19 DECEMBER 1977 
1950 - RTB 1 - Edison Dexman (VSA 
1940) 
Biografie van Clarence Brown met Spen 
eer Tracy Prachtig voorbeeld van een 
rechtschapen man die zijn hele leven lang 
aan zijn wetenschappelijk onderzoek heeft 
gewijd Gewetensvolle maar koude film 
zonder originaliteit 
2035 - F 3 - Cleopatra (VSA 1963) 
Historische film van J L Mankiewicz met 
Elizabeth Taylor en Richard Burton Masto
dont van een superproduktie groots geen 
sceneerd en bestaande uit twee delen 
Groots maar gebrek aan persoonlijkheid 
21 00 — LUX — Schuimers van de prairie 
(VSA 1960) 
Western van Don Siegel met Elvis Presley 
en Barbara Eden Een rancher heeft een 
mesties als zoon die zich in tijd van rassen 
strijd aansluit bij de Indianen 

WIJ tt 15 DECEMBER 1977 



VlftlJ^ TIJD 

21.15 - D 2 - Furtivos (Sp. 1975) 
Psychologisch-politiek drama van José 
LUIS Borau met Ovidi Montlior. Duistere 
maar interessante film over repressie in 
Spanje en seksuele taboes in het traditio
nele Spaans boerengezin. 
21.55 — F1 — Fantastische verhalen 
(Fr.-lt 1968) 
Sketchfilm van Roger Vadim met Jane Fon
da, LUIS Malle, Fellini. Elk gedeelte draait 
rond een ontaard iemand, maar de uitwer
king IS ongelijk voor de drie verschillende 
kineasten. 

DINSDAG 20 DECEMBER 1977 
20.35 - F3 - ZORRO (Fr.-lL 1974) 
Mantel- en degenfilm van Tessari met Alain 

Delen. Veel geld en vakkennis kunnen 
deze matte film niet redden 
21.00 — LUX. — Don Camillo... Monseig
neur (Fr.-lt 1961) t 
Humoristische film van Gallone met Fer-
nandel en Gino Cervi. Prententieloos 
werk, middelmatig uitgewerkt. 
21.15 — BRT 2 — Ludwig van Beethoven, 
Tage aus einem Leben (DDR 1976) 
Biografische schets van Horst Seemann 
met Donatas Banions. Persoonlijke inter
pretatie van de laatste jaren uit Beetho-
vens leven, zijn werk en zijn problemen. 
WOENSDAG 21 DECEMBER 1977 
16.00 — F 1 - Glazen schoentje (VSA 
1955) 
Spektakelfilm van Charles Walters met 
Roland Petit. Aardige film met geslaagde 
balletscènes. 
19.50 - RTB 2 - De Amerikaanse nacht 
(Fr.-lt 1973) 
Drama van Frangois Truffaut met Jacqueli
ne Bisset en Jean-Pierre Léaud. Dooreen-
werking van twee verhalen, een film over 
het filmmaken zelf. 
21.00 - LUX. - Amber (VSA 1947) 
Historische film van Otto Preminger met 
Linda Darnell. Naar de bekende roman 
van Kathleen W/indsor: een buitenmeisje 
Amber droomt ervan London te verken
nen. Daar wordt ze verliefd op een edel
man. 
DONDERDAG 22 DECEMBER 1977 
20.00 — RTB 1 — Vincent, Francois, Paul 
et les autres (Fr.-lt 1974) 
Psychologische film van Claude Sautet 
met Yves Montand en Michel Piccoli Stu
die van de problemen van een veertigjari
ge man. zowel familiaal, seksueel als finan
cieel, in Franse realistische stiji. 
20.15 - D 3 - Lucky Luciano (It-Fr. 1973) 
Politiek-psychologische film van Rosi met 
Rod Steiger en Gian Maria Volonte. Een 
maffialieder wordt naar Italië verbannen 
vanuit de USA Hij zet er zijn praktijken 
stiekem verder 

20.35 — F 3 — Manon der bron (Fr. 1952) 
Zedenstudie van Marcel Pagnol met Ray
mond Pellegrin. Onevenwichtig werk met 
talrijke langdradige passages en eindeloze 
dialogen. 

TV-SELEKTIE 
KOM NOU... 
Het grote nieuws werd hier vroeger al 
eens afgedrukt: men denkt eraan de 
Olympische Spelen van 1988 te orga-
nizeren in Beiglè. Het berichtje is in 
die mate serieus dat het Belgisch 
Olympisch Komitee zich daarmee ak
koord verklaarde. Het zal de kandida
tuur van Belgie-Belgique steunen. 
Veel reakties zijn in het land nog met 
merkbaar Het ligt allemaal nog zo ver 
af. En wellicht zullen de meeste men
sen, zoals wij, denken dat er toch 
niets van in huis komt Ach, voor onze 
gloriol zou het weer goed zijn De 
ogen van heel de wereld zouden 
andermaal op Belgenland zijn gericht. 
Maar is het anderzijds niet een beetje 
gek dat een landje van niks, gekon-
fronteerd met problemen die van dag 
tot dag ernstiger worden, iets zou wil
len gaan ondernemen waar de groot
ste en de rijkste landen beginnen 
voor te bedanken . tientallen miljarden 
verspelen aan enig sportgedoe. Want 
welke cijfers men ons ook zou voor
schotelen, voor ons staat het buiten 
kijf dat Olympische spelletjes veel, al 
te veel geld kosten. In ruil voor denk
beeldige voordelen. 

M A A N D A G : V o o r é é n keer h e b b e n de Engelsen eens iets 
bi j ons g e k o c h t : Dav ies . • D I N S D A G : V o o r d e g e n e n d ie 
m o c h t e n d e n k e n da t M e r c k x beg in t t e ve rs l i j t en : hij w o n 
z o p a s d e u i tzonder l i jk z w a r e zesdaagse van Z u r i c h 

• W O E N S D A G : Naar he t sch i jn t is vo lgens het s taats
b lad d e voorz i t te r van d e b o k s b o n d e e n man die al ja ren 
d o o d is. N e t als d e b o n d ? • D O N D E R D A G : In Engeland 
w e r d he t voo rs te l gedaan o p n i e u w schandpa len o p te r ich
ten. V o o r al t e s t ra f fe suppo r t e r s . • V R I J D A G : Na G a s t o n 
Roelants w o r d t de ru i ter Erik W o u t e r s w o o r d v o e r d e r van d e 
o l ymp ische at leten. Een e c h t e amateu r weer , zoals da t pas t 

• Z A T E R D A G : D e V e r e n i g d e A r a b i s c h e Emiraten k o c h 
ten in Engeland de duu rs te au tocar d ie daar oo i t g e m a a k t 
w e r d . V o o r hun s jo t te rs . L e v e d e a r m e l a n d e n ! • Z O N 
D A G : Een u i tzonder l i jk n ieuw w e r e l d r e k o r d . Een D J d raa ide 
900 u ren lang « p lo t jes ». M a a r w a t g e z e g d van w i e er z o lang 
m o e s t naar lu isteren ? • 

Wij en de sport (1) 
Toen wij, lang geleden al - voor enkele 
weken - invielen voor de sportrubnek 
in WIJ, zei de hoofdredakteur ons 
naar waarheid: niemand leest - WIJ' 
voor de sportrubriek, en wie sportin-
formatie wil zal die niet zoeken in 
' WIJ". Zo was het, en zo is het nog. 

En t>ovendien: zo is het goed, want 
- WIJ' heeft andere katten te geselen 
dan wat er zoal gebeurt op sportge
bied, en het zou spijtig zijn als de 
lezersschare van - WIJ' van de sport 
een bestaansreden of een eerste 
belangstellingspunt zou maken. Dat is 
voor geen enkele «WIJ'- lezer het 
geval, en dat is ook niet het geval 
voor ons. Verre van. 

Niettemin menen wij dat het zou getui
gen van blindheid voor wat leeft in de 
maatschappij als men denkt achte
loos te kunnen voorbijgaan aan het 
verschijnsel sport. Of men zich daar
over nu moet verheugen, of er verdrie
tig om zijn, dat kan hier in het midden 
worden gelaten, maar de sport en 
haar uitwassen zijn een belangrijk 
maatschappelijk fenomeen gewor
den. 

Een paar voorbeelden op nationaal 
vlak: de sportraden en de sportfunk-
tionaris in de nieuwe grote gemeen
ten, de opsplitsing van de sportfedera
ties vanaf 1 januan 1978, de vraag of 
de organizatie van de Olypische Spe
len in 1988 een duwtje zou kunnen 
geven aan de tewerkstelling en de 
ekonomische relance, de mogelijkhe

den die het plan Spitaels biedt aan de 
gemeenten om weer enkele mensen 
aan het werk te stellen, de eventuele 
erkenning van Vlaamse sportfedera
ties door internationale instellingen als 
het Olympisch Komitee. 

Op internationaal vlak: het geweld in 
de sport (tielanghjk genoeg om een 
aantal ministers uit heel Europa bezig 
te houden), het geld in de sport, de 
sport als stimulans (of redding) van 
het ekonomisch leven, de sport als 
uiting van neo-nationalisme, de sport 
in dienst van ideologische propagan
da, de sport als zoethouder van maat
schappelijk malkontenten, de sport 
als broodwinning, enzovoort 

Wij nemen ons voor, als u dat goed 
vindt van een reeks stukjes te bren
gen, waarin op ieder van die proble
men iets dieper wordt ingegaan. Zo
als steeds zonder pretentie. Zonder 
wetenschappelijk te willen doen (daar
voor hebben wij noch de kompetentie 
noch de middelen). Alleen maar met 
de bedoeling er even op te wijzen dat 
de problemen er zijn, en dat de oplos
sing ervan belangrijk is voor een aan
tal mensen. 

Met uw goedvinden dus vanaf volgen
de week aan de slag, en wij rekenen 
op veel tegenspraak, rechtzettingen, 
alternatieve zienswijzen, kortom be
langstelling en... begrip. 

Een eerste bezinning leerde ons al dat 
de materie nog niet zo simpel is, al 
gaat het maar over sport 

DUUR GEVAL 
De Ierse arbiter bij Standard—Jena 
was zo goed dat hij zich een zware fla
ter kon veroorloven. De Duitse aanval
ler Vogel beging een nogal zware fout 
nadat op hem een — onbestrafte — 
zware fout was gemaakt Vogel had 
voordien al geel gekregen. Welnu, 
arbiter Carpenter was konsekwent: 
Vogel moest eruit! En hij ging eruit 
zonder het minste misbaar Goed zo. 
Het is niet omdat de arbiter eens faalt 
dat de sjotters het recht in eigen hand 
moeten nemen. Dus een dikke bravo 
voor Carpenter, en een klein bravoke 
voor Vogel. Maar och arme, de bezo-
penen met hun bierblikjes! Er was op 
geen enkel ogenblik reden om te pro
testeren, laat staan flessen te gooien. 
Zeven werden er, naar het schijnt 
opgetekend, en wij horen dat men bij 
Standard zinnens zou zijn de boete 
die de klub zal moeten betalen, van 
hen terug te vorderen. Dat zou voor 
die zeven onnozelaars dus een duur 
dagje kunnen worden. 

DE LUC 
Luc d'Hoore, zowaar nog een ouwe 
patron van ons, gaat zich als minister 
van gezondheid buigen over het pro
bleem van de doping in de sporterij. 
Vooreerst : een prima idee die niks te 
vroeg komt Wij lezen zo links en 
rechts dat de Luc er enkele opvat
tingen op nahoudt waarmee wij het 
volkomen eens zijn omdat wij ze 
meer dan tien jaar geleden ook al ver
kondigden. Bij voorbeeld dat straffen 
weinig of niets uithalen Wij hebben 
ook de indruk dat Luc ergens speelt 
met de gedachte alles maar zoveel 
mogelijk over te laten aan de federa
ties. En hier kunnen wij hem niet zo 
goed volgen. Hij kent het sportmilieu, 
vernemen wij, want hij heeft ooit bas
ket gespeeld — hopelijk zonder dy
namiet Welnu, dan zou hij toch, dunkt 
ons, erg moeten twijfelen aan de ver
wachting dat de federaties een pro
bleem zouden oplossen dat zij groten
deels zelf in leven hebben geroepen, 
ongewild uiteraard, maar door de keu
ze van de richting waarin ze de hun 
toevertrouwde sport en sportbeoefe
naars hebben gestuwd. Weet u wat 
wij vrezen: dat er ook met Luc niks 
van in huis komt 

VERDIERLIJKT 
Eén van de mannen van Les Sports 
heeft een film van de BBC gezien 
over de supporters van een kleinere 
Londense voetbalklub. Maar dan toch 
nog altijd een klub uit de tweede afde
ling. Over de gedragingen van die sup
porters kunnen wij kort z i jn: die zijn 
gewoon van de dierlijke soort. En dan 
nog, want beesten drinken zich met 
vrijwillig zat om «beest» te kunnen 
doen. Wat ons interessanter lijkt zijn 
de pogingen die de klub onderneemt 
om haar supporters wat te bescha
ven. Degenen die al beschaafd wa
ren, zijn al lang geen supporter meer 
Men heeft zo bij voorbeeld gezorgd 
voor bussen bij de verplaatsingen, 
omdat de spoorwegen nauwelijks 
nog beestenwagens ter beschikking 
wou stellen. Men brengt foto's aan op 
de entreekaarten. Men heeft de sup)-
porters zelf laten sjotten, in de naïeve 
hoop ze wat fair-play of zo bij te bren
gen. Na tien minuten was het een 
slachting. Zou men er niet beter aan 
doen de boeken maar toe te doen, en 
zonder publiek te spelen ? 
In het artikel over de BBC-film lezen 
wij een kleine bemerking, die veel 
meer aandacht verdient dan ze in het 
opstel kri jgt Namelijk dat in de buurt 
waarin de klub gevestigd is, de men
sen armer zijn dan elders in Londen, 

TRIPTIP 
D e duivel is ve r leden w e e k besl ist in ons gevaren , w a n t t oen 
wi j het hadden over de Rupels t reek, v e r m e l d d e n wi j daarbi j 
de naam van Filip de Pil lecijn. 
N u w e e t iedereen natuurl i jk, ze l fs w i j , da t d é schr i j ver van de 
Rupe ls t reek Piet van A k e n is. Het is d o o r d iens w e r k da t d e 
ziel van de k le iput ten en ge legen zweef t . V o o r Filip d e Pille
ci jn m o e t e n we . e v e n v e r d e r o p zi jn, aan de b o o r d e n van de 
Schelde, e rgens in de buur t van S t - A m a n d s o f Mar ieke rke . 
En nu w e t o c h al in de Rupe ls t reek zi jn, kunnen wi j maar bes t 
eens een ki jk je gaan n e m e n aan het graf van Emiel Ve rhae -
ren en omgev ing . 

He t is een p rach t ige s t reek, en de pal ing en de mosse len zi jn 
er heerl i jk. 

De berichtjes uit de kosmos blijven 
maar binnenstromen. 
Primo zijn de Sovjets er eindelijk In 
geslaagd een ruimtetulg, de Soyuz 
26, te koppelen aan de Saljoet 6, die 
al zolang op bezoek wacht in een 
baan om de aarde. Het wordt niet uit
gesloten geacht dat ook nog een 
tweede tuig zal komen aanleggen, 
voor de uitvoering van een uitge
breid wetenschappeli jk programma. 
Secundo werd in november een Eu- ;^, 
ropese weersatel l iet de meteosat 
met sukses gelanceerd in Amerika, 
en de Fransen zijn er zopas in 
geslaagd radlokontakt te krijgen met 
de meteosat Die dus naar alle waar
schijnl i jkheid binnenkort aan de slag 
kan. 
Tertio meent men in Amerika in een 
meteoriet een stof te hebben ont
dekt die ouder zou zijn dan ons zon
nestelsel. Met dergeli jke berichtjes 
weze men echter voorzichtig. Die 
vergen eerst diepgaand onderzoek 
Zo diepgaand dat men er achteraf 
dikwij ls niets meer over hoor t 

en vooral dat ze erger te lijden heb- • • 
ben onder werkloosheid en ekonomi
sche recessie. Er wordt overal ge
zocht naar de oorzaken van het 
geweld in de sport Wij schreven het 
al naar aanleiding van het door minis
ter De Backer in Brussel belegd kon-
gres, gewijd aan dit onderwerp: geld 
speelt beslist een grote rol, maar 
gebrek aan geld, of noem het maat
schappelijke frustratie, waarschijnlijk 
nog een grotere. Het is eigenlijk ver
wonderlijk dat nog geen emstige stu
die — bij ons weten — werd gemaakt 
over het verband evolutie levensstan
daard — sportgeweld. Maar als 
mocht blijken — en dat zou, volgens 
ons — dat verslechtering van de 
sociale situatie, afbraak van de wel
vaart oorzaak zijn van geweld in de 
sport wat zou men er dan willen aan |f.. 
doen ? Lastige vraag voor wie even 
wil nadenken. 

OUT 
Verleden woensdag moest Standard 
Luik Carl Zeiss Jena uit de DDR partij 
geven, om te zien wie van beide zou 
doordringen tot de volgende ronde 
van de UEFA-cup. In de heenwed
strijd had Standard al met 2—0 verlo
ren. Om zich te kwalificeren moest 
het dus met drie doelpunten verschil 
winnen. Een zware opgave, waaraan 
de Luikenaars met overgave begon
nen. Hun vele aanvallen strandden 
echter op een defensief ingesteld — 
hoewel herhaaldelijk ook nog gevaar
lijk in de tegenaanvallen — Jena. 
Jena dat uit een tegenaanval trou
wens zelf scoorde. Daarmee was de * • 
kous eigenlijk af, maar het pleit voor 
de Belgen dat ze moedig bleven aand-
nngen. Hun moed werd bekroond met 
een doelpunt Kort nadien kon Jena 
echter weer voorsprong nemen dank 
ZIJ een (onbetwistbare) strafschop. 
Standard verloor aldus de match met 
1 — 2, 4n de kans om verder te gaan in 
de Euro-kompetitie. Wachten nu maar 
op een volgende gelegenheid. 
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IMTCRVIICW 

SENATOR BOB MAES: 
«Ik ben antl-Egmonter, 
maar geen Don Quichot» 

ZAVENTEM. — «We zullen een te zware tol betalen voor het Egmontpakt. Ik 
ben er niet gelukkig om. Toen de inhoud van dat pakt druppelsgewijs bekendge-
raakte heb ik geenszins emotioneel afwijzend gereageerd. Maar de informatie 
die ik totnogtoe kon inwinnen sterkt mij in mijn overtuiging dat we in Brussel en 
Vlaams-Brabant nog maar eens in de kaart van de frankofonen spelen, en dat 
we een onvolmaakt zelfbestuur verwerven. 
Ik blijf mijn mandaat en mijn partij getrouw, omdat we onze jarenlange polit ieke 
stri jd van de Vlaamsnationalisten precies vandaag hardnekkig moeten voortzet
ten. Ik betreur dat er nu opnieuw scheurmakers z i jn ; dat helpt ons geen stap 
vooruit. Maar, ik hoop ook dat de partijtop ti jdig zal inzien dat het Egmontpakt 
voor de Volksunie slechts aanvaardbaar kan zijn als we de toegevingen tot een 
strikt minimum beperken; als we het inschrijvingsrecht bi jvoorbeeld kunnen 
omvormen tol een ui tschr i jv ingsrechi In het tegenovergestelde geval zal ik 
tegenstemmen ; de grootste fout van het partijbestuur zou er dan in bestaan een 
stemtucht op te leggen.» 

L 

Senator Bob Maes is vastberaden om 
het Egmontpakt binnen de partij en 
met zijn invloed als parlementslid te 
bekampen. Hij heeft er zo zijn goede 
redenen voor. 
Bob Maes: « Het is duidelijk dat w\] het 
Egmontpakt geenszins door dik en 
dun kunnen verdedigen. Niet alleen bin
nen de V U maar in de gehele Vlaamse 
bew/eging heeft het Egmontpakt voor 
tweedracht gezorgd; niemand kan dat 
ontkennen. 
Het is duidelijk dat de Vlaamsnationa
listen het resultaat van de Stuyven-
bergonderhandelingen met ongeduld 
en spanning afwachten. 
Ikzelf voel mij momenteel ook ongeluk
kig omdat in het Egmontpakt voorlopig 
nog zoveel onduidelijke bepalingen zit
ten omtrent precies essentiële Vlaam
se eisen, die dreigen ondanks zware 
toegevingen niet gerealizeerd te wor
den. 

N O L S P R I N C I P E 

Er zijn de interpretaties en geruststel
lingen van de Vlaamse partijvoorzit
ters, maar daartegenover staan dan 
weer de verklaringen van frankofone 
politici, en van bijvoorbeeld de gezag
hebbende FDF-voorzitster, mevrouw 
Spaak. 
Maar, er is nog meer: zelfs als we zul
len kunnen kennis nemen van de pre
cieze Stuyvenbergteksten, dan nog 
zal het voorbarig zijn om een definitie
ve politieke balans op te maken. Im
mers, slechts na een paar jaren zal blij
ken in hoeverre de wetteksten uitwer
king zullen hebben. We kennen im
mers nu toch voldoende de arrogantie 
van de frankofonen als het om kommu-
nautaire wetten gaat» 
— Uiteraard zijn het de bepalingen 
omtrent Brussel en Vlaams-Brabant in 
het Egmontpakt die u grieven ? 
— Bob Maes: « Uiteraard. Maar er is 
nog veel meer. Ik kan niet instemmen 
met de informatie van de partijtop die 
ons voorhoudt dat wij globaal beke
ken een overwinning behalen. 
Ik vrees vooral dat de nieuwe instel
lingen die ons beloofd worden op 
dezelfde wijze — dezelfde gebrekkige 
wijze — zullen werken als andere 
maatregelen die werden genomen o m . 
bijvoorbeeld de Brusselse Vlamingen 
te beschermen tegen de frankofonie. 
Om over Brussel te spreken: staatsse-
kretaris Vic Anciaux heeft reeds heel 
wat goede maatregelen aangekondigd 
om de Brusselse Vlamingen opnieuw 
wat meer bij de Vlaamse gemeen
schap aan te sluiten. Hij werkt goed en 
heeft goede bedoelingen, maar ik 
meen dat hij zich illuzies maakt 

— Op welke wijze zou het dan wel 
kunnen ? 
— Bob Maes: «Door een aantal 
Vlaamsradikale principes niet prijs te 
geven. Bijvoorbeeld: met het Egmont
pakt wordt het Nolsprincipe aanvaard. 
Burgemeester Roger Nols van Schaar
beek joeg destijds de Vlamingen op 
stang met zijn lokettenkwestie. Die 
zaak is trouwens nu nog niet opgelost 
Welnu, in het Egmontpakt worden ver
schillende maatregelen voorzien die 
precies de Vlamingen in Brussel als 
een minderheid moeten beschermen. 
Dat aanvaard ik niet Niemand kan pre
cies zeggen hoeveel Vlamingen — die 
zich als dusdanig bekennen, maar ook 
die het van afstamming zijn — er te 
Brussel wonen. Trouwens, Brussel is 
ook nog wel een beetje onze hoofd
stad. 

Waarom zouden we dan ons eerstge-
boorterecht in Brussel moeten opge
ven Waarom moeten we in deze stad 
onze gelijkwaardigheid pri jsgeven?» 

PRINCIPES 

— Hebben de Brusselse Vlamingen 
dan geen behoefte aan bijvoorbeeld 
aparte sociaal-kulturele instellingen ? 
— Bob Maes: « Een aantaf verworven
heden moeten we natuurlijk be
houden, zoals de Nederlandse Kuituur-
kommissie. Maar toch moet de vraag 
gesteld worden naar de efficiëntie van 
de werking van deze instellingen om 
zoveel mogelijk Brusselse Vlamingen 
te bereiken De vraag naar de efficiën
tie van de sociaal-kulturele werkers bij
voorbeeld. Ik ben van mening dat de 
grote meerderheid van de Vlamingen 
in Brussel zal weigeren ook met de 
nieuwe instellingen, voorzien in het 
Egmontpakt te maken te hebben. 
Principieel stel ik voor Brussel nog 
steeds: we moeten weigeren ons daar 
als Vlamingen te laten tellen, we heb
ben recht op echte pariteit in de 
bestuursorganen, en we kunnen geen 
heil verwachten van advizerende kom
missies. 
— Ook het inschrijvingsrecht draagt 
allicht uw goedkeuring niet weg ? 
— Bob Maes: « Met het Egmontpakt 
zouden we een stapje vooruit zetten 
naar zelfbestuur voor Vlaanderen. 
Daar is iets van. In de prijs daarvoor 

zouden we onder meer dat fameuze 
inschrijvingsrecht erbij moeten nemen. 
Ik stel hierbij dan wel de vraag of het 
zelfbestuur dan zomaar een doel op 
zichzelf kan zijn... ? 
De motivatie van de eis voor zelfbe
stuur heeft sinds de eerste eisen van 
de frontsoldaten duidelijk een wijziging 
ondergaan. Immers, Vlaanderen wordt 
nu toch reeds door Vlamingen be
stuurd. Zelfbestuur blijft nu vooral nog 
nodig bm precies onze grenzen te 
beschermen tegen de frankofone in
vloed. En, met het inschrijvingsrecht 
geven we uitgerekend op dat vlak 
prijs. 

Bijkomend is er dan ook onze jarenlan
ge verzuchting om over eigen financië
le en ekonomische middeleVi te be
schikken. Ik stel vast dat in het Egmont
pakt ook op dat gebied nauwelijks een 
Vlaamse eis wordt tegemoetgekomen. 
Bijvoorbeeld wat betreft de verdeel
sleutel voor de gelden van gewesten 
en gemeenschappen. Hier geven we 
toe aan de unitaristen; de PSC en 
anderen. 
— Kan er wel onderhandeld worden 
over een nieuwe staatsstruktuur zon
der toegevingen te doen aan de fran
kofonen ? 
— Bob Maes; «Geven en nemen is 
onvermijdelijk als men met tegenstre
vers aan tafel gaat zitten. 
Maar met het Egmontpakt hebben we 
onze kwalijke gewoonte bevestigd 
van alsmaar toe te geven. 
Het is toch niet omdat de franstaligen 
niet alles bekomen hebben wat ze eis
ten dat zij zouden toegegeven heb
ben. Het is best mogelijk dat het 
inschrijvingsrecht achteraf bekeken 
de verfransing weinig of niet be
ïnvloed zal hebben. Niemand kan dat 
nu voorspellen. Maar intussen zien we 
toch dat de frankofonen die in 
Vlaams-Brabant de moed lieten zak
ken, momenteel met het Egmontpakt 
weer aangemoedigd worden om hun 
kwalijke wil door te drijven. Met het 
Egmontpakt staan wij aan het begin 
van een vernieuwde agitatie. Verheu
gend daarbij is wel dat blijkbaar veel 
Vlaamse gemeentebesturen orders ge
ven aan hun personeel om een defini
tief punt te zetten achter elke bedie
ning in het Frans.» 

— U zal als VU-mandataris de bespre
kingen van het Egmontpakt in de 
Senaat bijwonen... 
— Bob Maes: « Het zullen voor velen 
moeilijke momenten worden. Eén zaak 
is wei zeker: de Vlaamsnationalisten 
doen er momenteel goed aan om hun 
Vlaamsradikale stem binnen de V U te 
laten horen, en alles te vermijden wat 
onze elektorale posities zou verzwak
ken I 
We moeten de politieke evolutie nuch
ter bekijken en in de goede zin trach
ten te beïnvloeden. W e moeten im
mers inzien dat FDF-mensen als Defos-
set en Outers vrede willen nemen met 
hun machtsposities binnen de Brussel
se agglomeratie, terwijl bijvoorbeeld 
Clairfayt zich blijft opstellen als een 
frankofoon imperialist. 
Don Ouichot spelen helpt op dit ogen
blik niet: tenzij er een onverwacht inci
dent komt zal het Egmontpakt door 
de grote meerderheid in het parlement 
goedgekeurd worden. W e moeten 
trachten er het maximum voordeel uit 
te halen. 
En ik houd mij daarbij voor ogen dat 
wij niets van onze principes mogen 
prijsgeven. Ik zal het alvast niet doen.» 
(HDS) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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