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Bij een vergeten verjaardag 
Vandaag dag op dag precies zes
tig jaar geleden, tijdens de eerste 
wereldoorlog op 22 december 
1917, riep de aktivistische Raad 
van Vlaanderen de politieke zelf
standigheid van Vlaanderen uit. 
Deze revolutionaire daad werd 
gesteld na een lange, hevige en 
vaak verwarde diskussie en na 
een hartstochtelijke rede van dr. 
A. Borms. 

Er is, tussen de aktivisten zelf en 
later door de historici, langdurig 
geredetwist over de betekenis 
van de term politieke zelfstandig
heid. Voor de enen betekende 
het de volledige onafhankelijk
heid, voor de anderen de autono
mie binnen een Belgische federa
tie. 

Hoe dan ook, vandaag behoren 
deze daad van opstandigheid en 
dit exalterend moment reeds tot 
de verbleekte geschiedenis. Zes
tig jaar geleden was het een 
gebeurtenis die haar belang méér 
ontleende aan de revolutionaire 
gedachte die er de drijfveer van 
was, dan aan de politieke en staat
kundige gevolgen ervan. Het akti-
visme was een vooral intellektue-
le beweging, die geen brede wor
tel had in de Vlaamse volkslagen. 
Het Vlaamse volk, met zijn toen
malige onmiddellijke zorgen en as
piraties, stond vreemd en onver
schillig of vijandig tegenover het 
aktivisme, dat nochtans gedragen 
werd door een brede waaier van 
ideologische stromingen. In het 
aktivisme namen de vrijzinnigen 
een belangrijke plaats in en was 
er een relatief sterke groep socia
listen, naast katolieken en de vele 
Vlaams-nationalisten van alle slag 
en kleur. Minder dan een jaar na 
22 december 1917 zou het Belgi
sche unitarisme trouwens schijn
baar definitief triomferen door de 
plotse ineenstorting van Duits
land, door de vijandigheid van de 
bevolking tegenover het aktivis
me en door de triomfantelijke her
intocht van een franskiljonisme 
dat zegedronken was en doller 
dan ooit. 

In zijn oorlogsroman Eer Vlaande
ren vergaat heeft Jef Simons des
tijds geschreven dat het zaad 
der zelfstandigheidsgedachte in 
Vlaanderen nooit zou sterven. 
In de zestig jaar die achter ons lig
gen is deze voorspelling juist 
gebleken. Het zijn eindeloze jaren 
geweest met wisselende kansen 
voor de zelfstandigheidsgedach
te, met vooruitgang en terugslag, 
met opnieuw een oorlog die zorg
de voor minstens een generatie 
vertraging. 

Maar vandaag, en sinds ettelijke 
jaren reeds, is deze gedachte 
gemeengoed geworden in Vlaan
deren, heeft ze het Belgisch unita
risme reeds in feite overwonnen 
en is ze bezig met dat ook in rech
te te doen, wordt ze gedragen 
door een brede volkswil over de 
grenzen van partijen en ideolo
gieën heen. Voor zover er onder 
de Vlamingen nog getwist wordt 
daarover, gaat het niet over de 
gedachte zelf maar over de mate 
van zelfstandigheid en de wijze 
waarop ze moet gerealizeerd wor
den. 
Men kan de kracht van deze 

gedachte aflezen uit de feiten van 
iedere dag. Verleden zondag kon-
gresseerde de BSP, wier struktu-
ren het langst weerstand hadden 
geboden aan de zelfstandigheids-
idee. Ook de socialistische partij 
heeft thans de statutaire konklu-
sies getrokken uit de feitelijke toe
stand die al geruime tijd bestond. 
Ondanks alle formules van over
koepeling, overlegorganen en 
co-voorzitterschappen is de au
tonomie van de vleugels thans de 
kenschetsende struktuur van alle 
vroegere unitaire partijen. De ve
le stromingen zijn terug verenigd 
in één bedding. Net als in het akti

visme, vandaag echter niet alleen 
in de kring van een aantal intellek-
tuelen maar in de brede politieke 
realiteit, is de zelfstandigheidsge
dachte gemeengoed. 
De triomf van de gedachte moet 
thans omgezet worden in de 
daad. Voor het eerst in de ge
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging tekent zich de mogelijkheid 
af om de Vlaamse Staat te verwe
zenlijken op demokratische wijze 
en gedragen door een brede con
sensus in Vlaanderen. Dit is in de 
eerste plaats de verdienste van 
het Vlaams-nationalisme, van de 
Volksunie. 

Vrede en verzoening Lees biz. 3 

Wanneer men dit historisch mo
ment plaatst in het perspektief 
van de geschiedenis, dan kan 
men niet anders dan méér oog 
hebben voor de unieke kans die 
het ons biedt dan voor de scha
duwzijden waarvan het niet vrij is. 
Maar dan kan men ook niet blind 
zijn voor de noodzaak van onver
zettelijke Vlaamse frontvorming 
tegen alle frankofone pogingen 
en unitaire achterhoedegevech
ten die er op gericht zijn, onze 
autonomie te beperken. 
We hebben niet opnieuw de tijd 
om zestig jaar te wachten I (tvo) 
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PARTIJBASIS EN 
PARTIJTOP FDF 

NIET VERSAGEN 
Als oudgediende in de verscheidene 
etappes van het Vlaams-Nationalis-
me, vanaf de Frontpartij, over VNV, 
Concentratie en Volksunie, zou ik het 
van mijnentwege als een verraad 
beschouwen, nu mee te huilen met 
scheurmakers die zelf nooit iets dege-
lijks presteerden 
Mag ik bij U, redaktie, erop aan-
dnngen voorzitter Schiltz en al zijn 
getrouwen aan te zetten om met 
achterom te kijken en met te versa
gen •? W I J oude nationalisten hebben 
eindelijk een mogelijkheid gezien om 
na al die jaren van onmacht iets te 
kunnen bereiken, dank zij het gedurf
de meewerken van onze leiders aan 
het Egmontpakt De malkontenten 
van diverse pluimage kunnen geen 
enkel alternatief naar voor brengen 
BIJ al wat er op politiek gebied gebeur
de, waren diegenen die zich nu met 
hoogdravendheid in het fameuze Eg-
montkomitee opstellen, steeds achter
af aan het bekntizeren Steeds te 
laati ZIJ hebben zich nooit durven 
voorstellen, dat hetgeen nu door het 
Egmontpakt kan verwezenlijkt wor
den, ooit mogelijk zou zijn Nu zij zien 
dat anderen iets durven, voelen zij 
zich gekortwiekt 

A.V.D,, Gent 

DIPLOMATISCHER 

Door mijn beroepsbezigheden kom ik 
in kontakt met veel mensen in 
Vlaams-Brabant Het is voor mij aldus 
duidelijk geworden dat de VU hier 
haar geloofwaardigheid heeft verlo
ren 
Wellicht kan de VU nog iets goedma-
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ken bij deze mensen als ze de f ransta-
ligen ditmaal wat diplomabscher aan
pakt 
Het lijkt mij toch duidelijk dat de frans-
talige onderhandelaars i.vm het in-
schrijvingsrecht in een moeilijk parket 
gebracht kunnen worden 
De VU dient enkel te stellen dat zij, 
volgens de logika van de gewestvor
ming, akkoord kan gaan met eeuwig
durende rechten wat de huidige frans-
talige inwoners van de gemeenten in 
kwestie, om de verdeeldheid nu eens 
in het franstalige kamp te brengen 
Akkoord gaan met eeuwigdurende 
rechten voor toekomstige franstalige 
inwoners, zou toegeven zijn aan je 
reinste imperialisme 

J V L , Brussel 

WERKLOOS 

Het aantal werkloze jongeren groeit 
met de dag 
Het Vlaams Verbond van Katolieke 
Meisjesgidsen en Scouts heeft een ini
tiatief opgezet om de aandacht te ves
tigen op de specifieke situatie van jon
ge werklozen 
BIJ dit initiatief handelt een eerste luik 
over het begeleiden van deze jonge
ren in hun eigen situatie In het begin 
lijkt het immers een heerlijke vakantie, 
maar al vlug worden alle dagen het
zelfde Men vindt niet altijd een zinvol
le bezigheid, men geraakt ontmoe
digd, voelt zich nutteloos . 

In een tweede luik gaat men dieper in 
op de oorzaken van de werkloosheid 
Hoe zit het met de verspreiding van 
de werkloosheid op were ldv lak ' (Bv 
hier 7 t.h, in de Derde Wereld 40 t h ) 
Ook over de betekenis van de «ar
beid» zal er nagedacht worden Zin
volle arbeid is iets anders dan acht 
uur per dag « handjes » plakken die je 
tegen het raam van je wagen kan kle
ven Men zal samen nadenken en pra
ten over de opvatting dat waardenng 
voor iemand afhankelijk is in de mate 
dat hij geld verdient, presteert carriè
re maakt 

Een derde luik voorziet ook praktisch 
werk Er is bv heel wat werk dat kan 
gebeuren in de sektor van de welzijns
zorg, waardoor de taak van de nu dik
wijls overbelaste mensen daar ver
licht wordt 
Dit zijn echter allemaal ideeën'van jon
geren die wel werken en misschien zit 
het allemaal ver van de echte noden 
Bedoeling is dan ook kursussen te 
orgamzeren van één, twee of dne 
weken voor en door de werklozen 
zelf of mensen die dicht bij deze pro
blematiek betrokken zijn 

Het zijn dus louter voorstellen, wat 
het uiteindelijk worden zal, hangt 
hoofdzakelijk af van de reakties en 
voorstellen die zullen binnenkomen 
vanwege de werklozen zelf Vnjstel-
ling van stempelkontrole kan aange
vraagd worden Voel je er iets voor, 
bel of naar VVKM-VVKS, p-a Chris 
Quirynen, Dupontstraat 22 - 1030 
Brussel Tel 02-2192992 

VLAAMSE PARTIJEN 

Sedert het ontstaan van de Volksunie 
IS Vlaanderen rijk geworden aan par
tijen De zweeppartij heeft menig sla
per doen ontwaken Zoals velen zich 
vroeger schaamden om Vlaams te 
zijn, schamen zij zich thans bijna even

zeer om « Belgisch » te zijn Voor ons 
trouwens met gelaten. 
Er IS de Vlaamse CVP de Vlaamse 
BSP en de Vlaamse PVV, overal en 
alles Vlaams, wat de klok slaat om 
duidelijk aan te tonen dat men hen 
vertrouwen kan 

Dan IS er de Volksunie, de enige partij 
die geen Vlaams opschrift van buiten-
uit vertoont Het is altijd zo, dat de 
knechten de meester willen overtref
fen De Volksunie echter moest dit 
woord met bezigen om haar ware 
gezicht te tonen Iedereen wist het, 
dat waren de Vlaamse nationalisten, 
de mannen die met te koop waren 
met een of andere hoge funktie, die 
hun leven lang de offers brachten, 
met gevangenis, tranen en bloed Als 
de Volksunie er nu eens met geweest 
was, wat dan ' Dan was er misschien 
met eens een Vlaamse partij geweest 
Wat de schnk voor de kiezer toch kan 
doen. Prachtig zo! 

Thans liggen de kaarten anders En 
weer, nu langs de andere zijde komen 
er Vlaamse partijen bij Spijtig, menen 
ZIJ dan, verspreid, vlugger de scheve 
boel recht te kunnen trekken ' Thans 
IS de Volksunie, de Vlaamse centrum
partij In het midden sterk als een reus 
moet ZIJ staan. Ik heb zo de indruk, dat 
er hier mensen zijn in dit land, die na 
jaren slaperig toezien, ineens, haastig 
uit hun krammen losschieten omdat 
de Volksunie er bij is Zij moeten echt 
met verbaasd aan hun ogen wrijven 

De Volksunie is er altijd al bi jgeweest 
als er Vlaamse stnjd te beleven was 
Dit kunnen we evenwel met zeggen 
van sommige kultuurveremgingen 
Vroeger bij iedere toegeving in Brus
sel hadden de aanbidders van franko-
fonie reeds hun woord verloochend 
voor de inkt was opgedroogd Wij wis
ten het, wat die heren, waarmee zij te 
doen hadden, hoe zwaar zij waren 

Thans aan de mensen van de Volks
unie te tonen, dat de Vlaams-Nationa
listen uit ander en sterker hout gesne
den zijn 

Achiel Goderis, 
Oostduinkerke 

«VERGISSING» 

Heden werd mij ter kennis gebracht 
dat u verkeerdelijk een Franstalig 
rondschrijven herkomstig van de 
ASBL •• Pro-Post» werd toegezonden 
De Regie der Posterijen betreurt dit 
spij t ig voorval welke vermoedelijk 
aan een vergissing is te wijten 

Terzake zal een grondig onderzoek 
worden ingesteld nopens de verant
woordelijkheden Bovendien zullen al
le nodige voorzorgsmaatregelen wor
den getroffen teneinde mogelijke fou
tieve verzendingen te voorkomen 

Gelieve, in bijlage, een soortgelijk 
Nederlandstalige circulaire van de 
ASBL «Pro-Post» te vinden 

Ir A MASSART 

RED. — Een -WIJ—lezer ontving 
Franstalige omzendbrieven van de 
ASBL—ProPost •. Gewoonte-ge
trouw dacht hij dat het om de zoveel
ste vergissing ging. Vanwege de 
algemene direktie van de Regie der 
Posterijen ontving onze lezer boven
staand schri jven Uiteraard ging het 
als naar gewoonte om een -verg is 
sing •. 

Over het Nederlands van de brief 
zullen we maar zwijgen... 

Het FDF IS nu eenmaal een regerings
partner van de V U Zoals in zaken is 
het ook in de politiek wenselijk dat 
men zijn partners kent Het FDF is de 
regeringspartner die de Vlamingen in 
Binnen-Vlaanderen ongetwijfeld het 
minst kennen In zijn opstel Antoinette 
Brei (WIJ, 15 dec) stipt Diogenes 
terecht aan dat het een stadspartij is 
Minder juist is de waardenng die uit 
het artikel overkomt voor de hoge 
omes en het misprijzen voor de basis 
van het FDF Dat er daar wansmakelij
ke gevallen onder zitten wil ik met 
betwisten 

Grosso modo pleit ik «onschuldig» 
voor de kleine luyden in het FDF en 
met alleen omdat ik kleine luyden 
steeds tracht te begnjpen en te ver
ontschuldigen 

Kiesvee en basis-FDF behoren tot 
twee kategonen Het zijn ingeweken 
Walen of totaal verfranste Brusse
laars ofwel 3/4 of 1 /2 « verbrusselde » 
.ngeweken Walen De frankofone 
Brusselse hoge omes, sommigen uit 
Belgisch patnotardisme en anderen 
uit Franknjk-gezindheid, hebben se
dert onheuglijke tijden het misprijzen 
voor de Vlamingen en voor het Neder
lands er te Brussel ingestampt Walen 
dachten er dus met aan Nederlands 
te leren en ingeweken Vlamingen 
zorgden ervoor het hun kinderen, via 
de Franse school te «ontleren» 
Intussen werd de kennis van het 
Nederlands in overheidsdienst en in 
de grootste bedrijven meer en meer 
vereist — intussen botste de franstali
ge handelsbriefwisseling-vertegen-

woordiging in Vlaanderen op mensen 
die met meer zo heel goed Frans ken
nen Intussen leest de Waalse vader 
te Brussel en de verfranste halve 
Vlaming de « Petites Annonces » in Le 
Soir On demande représentant se
cretaire, télephomste, réceptionmste.. 
bilingue» Zijn kinderen geraken met 
aan hun brood omdat de hoge franko
fone omes hen ervan weerhouden 
hebben Nederlands te kennen In zijn 
ogen zijn met de Franse omes maar 
WIJ Flaminganten, die (dixit Brei) ver
hinderden dat ZIJ in 't Nederlands 
leerden «blaffen» de «broodro
vers » 

Op deze sociologische basis kregen 
de principieel imperialistische hoge 
Franse omes — bv een respektabele 
meneer Van Rijn — het gemakkelijk 
de normaliter joviale Brusselaar tegen 
Vlaanderen op te zetten Dat aspi-
rant-politici of politici die in hun partij 
met meer gelukkig waren, daar brood 
in zagen om een FDF-partij op te nch-
ten volgde normaal 
Met alle erkenning van de bekwaam
heid van de FDF-top, kan ik het met 
Diogenes met eens zijn als hij denkt 
dat het bij de top-figuren menens is, 
onder vier ogen «te relativeren en te 
nuanceren » 

In hun binnenste binnen blijven intel-
lektuele frankofielen kultuur-expansio-
nisten Dit hoeft met noodzakelijkerwij
ze iets af te doen aan persoonlijke 
integriteit Ik konstateer alleen maar 
een volksaard Ik konstateer ook dat 
mochten enkelen tegen hun expansio
nistische aard in een dijk van redelijk
heid willen opbouwen, deze vroeg of 
laat zou weggespoeld worden door 
de boze geesten die zijzelf voor hun 
elektoraal sukses hebben opgeroe
pen 

M V H.. Leuven-Heverlee 

brief van de 
redaktie 

Brussel,2i december 1977 

Geachte lezer(es). 

Op deze eerste - koude maar mooie -
winterdag van het oude jaar is ook 
Uw redaktie reeds in feeststemming. 
Twee redakteurs zijn straks met 
(welverdiende) vakantie, de twee 
overigen houden de vlam brandend 
voor de Wij-nummers van de volgende 
twee weken. 
Gezien de feest- en vakantietijd 
zal ons eindejaarsnummer slechts 
zestien bladzijden tellen.We 
maken van de gelegenheid gebruik 
om onze vrienden-korrespondenten 
te vragen, steeds hun teksten zo 
vroeg mogelijk in te sturen. 
De drukkerijdirektie heeft daarop 
reeds herhaaldelijk aangedrongen. 
Te laat ingediende kopij brengt 
de timing in de drukkerij in de 
war en daarom moeten we van 
volgend jaar af er iets aan doen. 
We denken daarbij ook aan de 
vrouwen en mannen die ook in 
deze eindejaarssfeer hun abon
nementenslag voortzetten.Ze zijn 
een toonbeeld van trouw,hard 
werken en inzet voor ons blad en 
voor de partij. 
Inmiddels wensen we U allen, 
duurbare vrienden, lezeres,lezers 
en familie een zalig en vrolijk 
kerstfeest en nieuwjaar. 

WIJ 1 22 DECEMBER 1977 
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Open brief aan premier Tindemans 

VU STELT DRINGENDE AMNESTIE-EIS! 
Bij de toetreding van de Volks
unie tot de regerlnq werd van de 
andere regeringspartners bedon
gen dat spoedlq werk zou ge
maakt worden van de wegwer
king van de sociale en humane 
nasleep van de repressie en de 
epuratle. 
De oprichting van een werk
groep op regeringsniveau werd 
door de formateur formeel on
derschreven. 

Nu kerstdag nadert wordt onge
duldig uitgekeken naar passen
de regeringsmaatregelen terza
ke. 

CVP-minister Van Elslande (Jus
titie) heeft de verantwoordelijk
heid voor het wegwerken van de 
repressiewonde. 
Er hoeft geen kommissieonder-
zoek meer plaats te hebben, 
want VU-minister Rik Van De 
Kerckhove heeft inmiddels een 
uitgebreid dossier samenge
steld. 

Het wordt hoog tijd dat de rege
ring amnestiërende maatregelen 
neemt. 

In een open brief aan premier 
Leo Tindemans dringt VU-voor-
zitter Hugo Schiltz er deze week 

op aan dat de eerste minister 
zijn verantwoorlijkheid terzake 
zou opnemen, en in de kerstpe
riode publiekelijk een gebaar 

van verzoening namens de rege
ring zou bekendmaken. 
Hieronder volgt de brief van VU-
voorzitter Hugo Schiltz: 

Mi jnheer de Eerste Minister, 

In aansluiting bij mijn brief van 24 november jl. ben ik zo vrij te en 
aan de afspraak die gemaakt werd bij de vorming van de regering 
volgens dewelke in een geest van nationale verzoening in de schoot 
van de regermg een grondig onderzoek zou gewijd worden aan de 
sociale en humane nasleep van de repressie en epuratie. 
Daartoe zou een werkgroep op regeringsniveau opgericht worden. 
Naar u mij meedeelde werd aan minister Van Elslande de opdracht 
gegeven deze taak op zich te nemen. 

Niettegenstaande herhaald aandringen heb ik nog steeds geen ken
nis gekregen van de vorming van deze werkgroep. Wel werden infor
mele besprekingen gevoerd en werd onder meer door minister Van 
De Kerckhove een dossier samengesteld. 

Het is mij bekend dat op individueel vlak een aantal maatregelen en 
beslissingen werden genomen ; wat ik zeker gunstig beoordeel. 
Dit neemt niet weg dat thans dringend werk zou moeten gemaakt 
worden van de oprichting van hoger vermelde werkgroep. 

Het partijbestuur van de Volksunie gaf mij opdracht energiek aan te 
dringen, te meer daar de kerstperiode niet zou mogen voorbijgaan 
zonder een gebaar van verzoening. 

Namens het bestuur van de Volksunie veroorloof ik mij dan ook in 
deze zin nogmaals energiek bij u aan te dringen. 

Tevens ben ik zo vrij een kopie van deze brief aan minister Van Els
lande over te maken. 
Met voorname achting, H. Schiltz, 

voorzitter Volksunie 

IN DE EGMONTGEMEENTE 
BEERSEL ! • • • 

Ongehoorde benoeming 
van een kommissaris! 
BEERSEL — De BSP-CVP meerderheid in de Egmontgemeente van 
burgemeester O. Van Roy heeft in geheime zitting de kandidatuur 
weerhouden van de heer Van Voicksem als politiekommissaris te 
Beersel. 
Het is een ongehoorde beslissing die om dezelfde reden laakbaar is 
als de omstreden benoeming van de schooldirektrice in Sint-Lam-
brechts-Woluwe. De kandidaat-kommissaris van Beersel stuurt 
immers eveneens zijn kinderen naar een Franse school in Ukkel. Het 
krasse van deze zaak is bovendien dat zoiets nog mogelijk is in een 
Vlaamse gemeente nabrj Brussel — zonder faciliteiten — waar de 
CVP-burgemeester lid is van het anti-Egmontkomitee ! Protest van 
de VU-fraktie, eind vorige maand, mocht niet baten. De CVP- en 
BSP-meerderheid heeft haar ongehoorde beslissing genomen, ge
steund door., leden van de FDF-oppositie. 

Op 22 november zond gemeente
raadslid Willy De Saeger een 
brief naar het kollege van burge
meester en schepenen van groot-
Beersel waann hij er op wees dat 
bij de kandidaten voor politiekom-
missans twee agenten weliswaar 
tot de Nederlandse taalrol beho
ren, maar hun kinderen in het 
Brusselse naar Franse scholen 
sturen Willy De Saeger VU-frak-
tieleider waarschuwde de BSP-
CVP meerderheid «Het is maar 
al te duidelijk dat deze twee kandi
daten door die keuze hun voor
keur hebben te kennen gegeven 
voor de Franstalige gemeen
schap Dergelijke kandidaten kun
nen dan ook geenszins in aanmer
king komen voor om het even 
welk ambt in onze gemeentelijke 
administratie Het zou een schan
de zijn moest het geval van Sint-
Lambrechts-Woluwe zich in onze 
gemeente herhalen Het zou daar
enboven nog ergerlijker zijn, daar 

dit in onze gemeente zou gebeu
ren door een homogene Vlaamse 
meerderheid -
BIJ de benoeming van een school-
direktnce in St -Lambrechts-Wolu-
we door het frankofone gemeen
tebestuur protesteerde, naast de 
Volksunie en tal van Vlaamse ver
enigingen, ook het anti-Egmontko-
mitee Vonge week dan kwam de 
gemeenteraad van Beersel in ge
heime zitting bijeen om twee kan
didaten voor te dragen voor de 
benoeming tot politiekommissaris 
Er waren vijf kandidaturen inge
diend 

K A A K S L A G 

Egmontburgemeester en CVP-er 
Van Roy gaf met 10 CVP-raadsle-
den, 3 BSP-ers, en gesteund door 
4 leden van de oppositie (PVV en 
Rassemblement Bruxellois), uitge
rekend de voorkeur aan de twee 
kandidaten uit Ukkel en Gansho

ren, die hun kinderen naar de 
Franse school sturen 
De heer Van Voicksem, die mo
menteel tewerkgesteld is als ad-
junkt-politiekommissaris in Brus
sel-stad, maakt de meeste kans 
om benoemd te worden 
De kandidaten uit Genk, Ovenjse 
en Drogenbos werden wandelen 
gestuurd In politieknngen verna
men we « dat het geen verwonde-
nng kan wekken dat de heer Van 
Voicksem zijn kinderen in het 
Frans school laat lopen Wie hem 
kent weet dat hij graag Frans 
praat » 
In een persmededeling protes
teert de VU-fraktie van Beersel 
tegen deze onbetamelijke beslis
sing van het schepenkollege 
« De VU voelt dit voorval aan als 
de zoveelste kaakslag aan de 
Vlaamse gemeenschap rond 
Brussel- en dit toegebracht door 
eigen Vlaamse ("?) politici en anti-
Egmonters » 
Opmerkelijk is bovendien dat de 
Vlaamse pers aan dit voorval 
haast geen ruchtbaarheid heeft 
gegeven tot nog toe Waar blij
ven de editonalisten van de goe
de katolieke, liberale en socialisti
sche dagbladpers"? 
Waar blijven de moties van de 
anti-Egmonters "^ Als de Beersel-
se benoeming de voorafbeelding 
IS van de wijze waarop een homo
geen Vlaams schepenkollege wil 
optornen tegen verdere verfrans-
ing in Vlaams-Brabant (hds) 
(lees ook biz. 24). 

BELANGRIJKE 
OPROEP 

Personen die nog geplaagd worden door de humane 
en sociale nasleep van repressie en epuratie, worden 
dringend verzocht om hun individueel dossier zo vol
ledig mogelijk kenbaar te maken bij de algemene 
sekretaris, Paul Peeters, van de Volksunie. 

Het betreft diegenen die : 

• nog last hebben van een dossier bij het sekwes-
ter ; 

• die als gevangenen «extra muros» gewerkt heb
ben voor privébedrijven, en die deze werkjaren 
erkend willen zien voor de berekening van hun 
pensioen; 

• diegenen die tot nog toe geen arbeidsereteken 
toegewezen kregen, hoewel zij er voor in aanmer
king kwamen. 

Alle dossiers en informatievragen worden ingewacht 
bij volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen 
VU-sekretar is, Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel. 
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En bovendien 

...lezen we in de krant: 
Erembodegem : wagen duikt van au
tosnelweg. 
Lubbeek: autobestuurder op slag 
dood. 
Kampenhout: bestuurder veronge
lukt 
Beerse : fietser onder auto. 
Westerio: dood tegen elektriciteits-
paal. 
St-Denijs: dodelijke klap... 

...enzovoort, enzoverder. 

...wensen we evenwel alle lezers van 
dit blad prettige eindejaarsfeesten. 

...wordt er momenteel een dokument 
over het gemeenschapspakt ver
spreid ; van staatssekretaris Ja
cques Hoyoux. 

...telt dit dokument meer dan 500 arti
kelen, en 200 bladzijden. 

...moeten we de weetgierigen even
wel teleurstellen : het is een vertrou
welijk dokument, dat ook Wij nog niet 
hebben kunnen bemachtigen. 
...maar blijven we ons best doen; 
uiteraard. 
...werkt het atoomcentrum van Mol 
aan een denderende wereldprimeur: 
de verbranding van nucleaire afval. 

...hoeven we ons nochtans geen den
derende illuzies te maken ; dit Mols 
procédé verkleint alleen de pakjes 
radio-aktiviteit, maar verandert niets 
aan het stralingsgevaar. 

...zorgde ook Nadine De Sloovere 
van de televisie voor een innovatie: 
de beste fruittob van het jaar. 

...kreeg zij daarvoor van de - Keizer
lijke Commanderie van de Edele 
Haspengouwse Fruyteniers en hun 
Gastronomie >, evenals van een mi
nister en nog anderen, ereprijzen en 
een tinnen schotel aangeboden. 

...doen wij een inspanning om de 
ereprijs voor de best-verzorgde ko
pij in de zetterij te halen, maar heeft 
tot nog toe niemand onze stakano-
vistische inspanningen opgemerkt 

...woedde tijdens het weekend, een 
hevige brand aan boord van een olie
tanker in Zeebrugge. 

...was het gelukkig (nog) niet aan 
boord van de Methania die Algerijns 
aardgas naar de LNG-terminal zal 
voeren. 

...kwamen voor de Zuidafrikaanse 
kust twee supertankers met mekaar 
in botsing, en werd een milieuramp 
naar verluidt op het nippertje verme
den. 
...breidde het brandende olietapijt 
zich immers «slechts» over 120 km 
uit: 
...van Brussel tot Oostende. 
...beseffen we plots dat het niet 
betaamt in deze kerstsfeer zo zwart
gallig te schrijven. 
...kunnen we er nochtans ook zelf 
niets aan doen dat de werkloosheid 
een half miljoen mensen treft, en aan 
de gemeenschap van belastingbe
talers jaarlijks 200 miljard frank 
kost 

...maar is er een lichtgevend punt: 
partijvoorzitters hebben het over 
meer en betere tewerkstelling. 

...hebben de diensten van de Senaat 
de teksten rondgedeeld van de be
groting van de eersteminister voor 
78 : het totaalcijfer is 1,69 miljard 
frank. 

...mochten we vernemen dat de BOB 
op het spoor is van 800 kisten whis-
ky. 
...zeggen we voor één keer, per gro
te uitzondering, en in de sfeer van de 
kerstverzoening : BOB schol jongen, 
maar pas op voor de pakkemannen 
als ge op straat komt 

En bovendien 

Vlaamse Sabena-
direkteur-generaal 
De direkteur-generaal van Sabe
na, Dieu (sic), gaat in mei a.s. met 
pensioen. Deze eentalig Franse 
Brusselaar heeft niets gedaan 
— uiteraard zijn we dat van fran-
kofonen gewoon — om de laal-
verhoudingen in deze maat
schappij (die de Vlamingen met 
hun centen recht houden) — aan 
de wet aan te passen. De man, 
die de frankofonen als zijn opvol
ger willen opdringen, de eentalig 
Franse Waal Pahaut, kunnen wij 
als dusdanig niet aanvaarden. 
Weliswaar schermen de franko
fonen met een voorzitter van de 
beheerraad, die Nederlandstalig 
zou zijn, om Pahaut op te drin
gen als direkteur-generaal. We 
bijten daar niet in, want de wer
kelijke machthebber in de Sabe
na Is steeds de direkteur-gene
raal en niet de voorzitter van de 
beheerraad. 

Naar verluidt oefent BSP-mede-
voorzitter Cools druk uit op 
minister Chabert, om de benoe
ming van de betrekkelijk jonge 
Pahaut op te dringen, hoewel 
diens carrière in hogere regio
nen nog maar kort geleden be
gon. Zi jn bliksemachtige promo
tie is duideli jk parti jpolit iek ge
kleurd. 

In geen geval zullen we de 
benoeming van een eentalige 
Waal of Brusselaar aan de top 
van Sabena aanvaarden. Het is 
nu al welletjes geweest met de 
fratsen van dit super-de-luxe-
paard, er blijft minister Chabert 
niets anders over, dan een Vla
ming te benoemen, er zijn bekwa
me kandidaten genoeg, die dan 
nog meestal perfekte tweeta-
ligen zijn (Vlamingen wonen im
mers in tegenstelling met de 
overgrote meerderheid frankofo
nen niet in een taaigetto !). Een 
voorbeeld van deze perfekte 
tweetaligheid was direkteur-ge
neraal Deswarte. 

Je vous souhaite. 
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— Uitnodigingen aan de frankofone inwijkelingen in het land van Zenne en Zomen Door anti- Sgmont-burgemeester, 
mevrouw Algoet, van Sint-Genesius-Rode . 

Zeebrugge blijft in mist gehuld 
De regering heeft beslist dat de 
werken voor de uitbouw van de 
haven van Zeebrugge mogen 
voortgezet worden. Meer pre
cies wordt 3,7 miljard frank vri j 
gegeven voor de uitvoering van 
het zgn. deelkontrakt III, A om
trent de werkhaven. 
Voor het overige is er volgens 
de enen zeer veel, en volgens de 
anderen nagenoeg nog niets be
s l is t Premier- Tindemans ge
waagde wel van de instemming 
van de regering om 21 miljard fr. 
in Zeebrugge te besteden tot in 
1981. Andere ministers zijn voor
zichtiger en beweren dat zo'n 
verregaand engagement nog 
niet werd genomen. 
Alleszins is het duidelijk dat er 
geen duidelijke afspraken zijn 
omtrent prijzen en precieze wer
ken. 
Er wordt gewacht tot minister 

Jeugdbescherming: 
gedurfde 
gevraagd 
Het parti jbestuur van de 
Volksunie besprak de eisen 
van de sociale opvoeders 
en verklaart zich solidair 
met tal van gegronde ver
zuchtingen. 

De Volksunie meent dat het 
probleem moet gesitueerd 
worden in het kader van de 
jeugdbescherming die aan 
een gedurfde en globale 
herziening toe is. De bijzon
dere jeugdzorg heeft nood 
aan integratie en mag dus 
niet langer als marginaal 
worden beschouwd. 

Het partijbestuur geeft op
dracht aan de werkgroep 
Jeugdzorg van de studie
dienst een dossier jeugd
zorg voor te bereiden en ter 
zake konkrete voorstellen 
te formuleren. De partij 
wijst erop dat de jeugdbe
scherming tot de bevoegd
heid van de kultuurgemeen-
schappen zal behoren. Daar
enboven is de VU de over
tuiging toegedaan dat de 
overheid een grotere in
spanning moet doen in de
ze sektor en moet beschik
ken over effektieve kontro-
lemogelijkheden. 
Hiertoe is het noodzakelijk 
dat deze materie wordt ont
trokken aan het ministerie 
van Justit ie en zou ressorte-

mg 

ren onder een toekomstig 
welzijnsministerie (cfr. 
C.R.M.) dat koördinatie van 
het globale jeugd- en wel
zijnsbeleid kan garanderen. 
Decentralizatie van het be
leid der biezondere jeugd
zorg is noodzakelijk en de 
VU ziet op dit terrein een 
biezondere taak voor de 
O C M W s . 
Op korte termijn dienen de 
door minister Van Elslande 
gedane beloftes gehouden 
te worden en omgezet in 
konkrete maatregelen. De 
VU steunt de eis van de 
sociale opvoeders wat be
treft hun vraag naar een juri
disch beschermd statuut en 
aangepaste werkvoor-
waarden. De erkenning en 
waardering van het beroep 
van opvoeder dient gekon-
solideerd te worden. 
De VU vraagt dat gezins
plaatsing als evenwaardi
ge opvang- en opvoedings-
mogelijkheid zou erkend 
worden, naast de residentië
le instellingen waar naar 
kleinere leefeenheden moet 
gestreefd worden. Ook 
dient de sociale begelei
ding en preventie een grote
re kans te krijgen met de 
meeste aandacht voor het 
kind, het individu in zijn leef
milieu. 

Mathot binnen uiterlijk twee 
maanden klaarkomt met zijn 
plan voor prioritaire infrastruk-
tuurwerken. Het zal de VU-minis-
ters in de regering inmiddels 
alleszins geraden zijn om er op 
te waken dat in dat plan geen 
gecamoufleerde kompensaties 
voor Wallonië en Brussel zitten. 
Want, de beslissing die de rege
ring weldra moet nemen — het 
licht definitief op groen zetten 
voor de uitbouw van Zeebrugge 
en de aanduiding van de andere 
nationale miljardenwerken — 
zal ontzettend lang de staatsruif 
leeghalen, zodat haast geen 
cent meer zal overbli jven voor 
andere infrastruktuurwerken die 
zich in de komende jaren zou
den aandienen als van primor
diaal belang. 

De bevolking verwacht onder 
meer duidelijke voorl icht ing 
over de kostpri js van de voorge
nomen gigantische werken. 

Zo komt het als weinig ernstig 
voor dat een minister op vier 
weken ti jd zijn raming voor Zee
brugge van 41 miljard frank op
dri j f t tot 46 miljard frank. Aan 
dat tempo verdubbelt de kost
prijs van de infrastruktuur
werken op één jaar t i jd ! 

Tweedens wordt nog steeds met 
ongeduld gewacht op precieze 
informatie over de bouw van de 
LNG-terminal. Mil ieugroepe
ringen bli jven hun ongerustheid 
uiten, en ook de toerist ische 
industrie zit vol ongenoegen. 
Elders in Vlaanderen wordt er 
op gewezen dat er nog andere 
grote infrastruktuurwerken drin
gend nodig zijn. Er zijn de grote 
noden van de Antwerpse haven, 
de massale dijkverbeteringen, 
enzomeer... 
De manke besluitvorming rond 
Zeebrugge die we nu reeds ja
renlang hebben beleefd, dient 
deze regering nu eindelijk om te 
buigen naar een ernstige demo-
kratische pol i t iek: met open in
formatie, precieze cijfers, en niet 
in het minst met het oog op de 
sanering van de overheidsuitga
ven. Dit laatste kan nooit het 
geval zijn als men blijft ingaan 
op onverantwoorde zogenaam
de kompensatieëisen. Met deze 
dubbele investeringspolit iek stu
ren we regelrecht aan op een fail
l issement 
Als in februari het plan-Mathot 
voor grote openbare werken be-
kendgeraakt, zal duidelijk moe
ten blijken dat er alleen investe
ringen van nationaal belang 
voorzien zijn, en dat er geen ver
kapte kompensaties bijzitten. 

Op een volks vergadering te Ertvelde werd nogmaals de benarde toe
stand in de Gentse Kanaalzone besproken De bijeenkomst, donder
dag jl, was georganizeerd door het staalarbeiderskomitee Prof Maton 
stelde dat de aktie niet bedoeld is om de Waalse arbeiders in het har
nas te jagen Senator Van Ooteghem deed een oproep tot solidariteit 
onder de Vlaamse arbeiders, kamerlid Van Grembergen waarschuwde 
opdat de aktie niet partijpolitiek zou uitgevochten worden Rik Verbes-
selt (staalarbeiderskomitee-Sidmar) lichtte nogmaals het 'Manifest van 
de Vlaamse staalarbeider» toe. 
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Kogelrond en gemoedelijk rolt hij door het leven, gezellig en 
openhartig, joviaal goed van de tongriem gesneden en stevig 
op de pint Men verbaast er zich over dat dit Brabants tempe
rament eigenlijk van Westvlaamse geboorte is. Antoon Brey-
ne: professor, politicus, ambtenaar, voorzitter van dit-en-dat, 
beheerder van zus-en-zo maar vooral joernalist Onder de 
schuilnaam waarachter hij met zijn volle breedte, al lang niet 
meer schuil gaat • A. Van Haverbeke, van de « Nieuwe Gids ». 
Joernalist die niet alleen schrijft, maar die de spil is van het 
Vlaams joernalistenwereldje. Beroemd om zijn luimige tafel-
speeches en gelegenheidstoespraken. Zijn 67 jaar draagt hij 
met zwier, voor zover In dit korte dikke lijf zwier te bespeuren 
valt Ja dank u, de maag is nog goed en de lever ook. 
Flamingant ? Ja, dat zal niemand ontkennen. Antoon Breyne 
Is altijd vlaamsgezind geweest Uit de school van Frans Van 

Breyne en het vel 
van de beer 

Cauwelaert. Flamingant en zeker geen belgicist uit overtui
ging. Maar komfortabel behuisd in een aantal gaatjes van de 
Belgische kaas. En dus een geruste Vlaamse huismuis, die 
vertederd de eigen staart aflikt en daarbij bedenkt dat het 
allemaal toch zo slecht niet is. En dat een vlijtige huismuis, 
mits een tikkeltje behendigheid, haar holletje wel vimdt Van 
Cauwelaertlaan dus. Vóór de oorlog op het krijgspad tegen 
de katollek-nationalistische onverlaten van het weekblad 
«Nieuw Vlaanderen», dat de koncentratie predikte. Na de 
oorlog bij de Herbert-ploeg van «De Nieuwe Standaard». Tot
dat die haring niet meer braadde en «De Standaard» terug 
verscheen zonder bijvoeglijk naamwoord. Van de niet meer 
nieuwe «Standaard» naar de «Nieuwe Gids». Bewonderaar 
en steunpilaar van Theo Lefèvre. Je kan Antoon Breyne niet 
ontzeggen dat bijzijn kogelrond formaat altijd langs één rech
te lijn heeft laten rollen. Je wéét, watje aan hem hebt En van 
zijn hart heeft hij nooit een moordkuil gemaakt als het ging 
om z'n overtuiging. 
Om maar te zeggen dat Antoon Breyne altijd met de Vlaams
nationalisten op zijn neus gezeten heeft. Mager is er hij niet 
van geworden, dat ligt niet in zijn aard. Maar dik zal hij er zich 
wel over gemaakt hebben. 
Alhoewel ook Tindemans een Van Cauwelaertlaan is, zal 
Breyne wel niet gelukkig zijn met de huidige regering. Hei 
Egmontpakt, dat ten slotte het hele koncept van Van Cauwe
laert voorgoed overboord zet, moet hem met afschuw vervul
len. Hij kan echter lastig de superflamingantische toer opgaan 
en spelen voor geluidsversterker van het Egmontkomitee. 
Geen mens zou dat ernstig nemen. En dus dwaalt de geest 
van Antoon Breyne rusteloos en gekweld door de hoofdarti
kels van « De Nieuwe Gids », op zoek naar de te nemen plooi 
en het te hanteren argument 
Deze week heeft Breyne-Van Haverbeke In de naakte ellen
de van de staatshervorming dan eindelijk toch een ouvas 
gevonden, een strohalm om aan vast te klampen. Met Bra
bantse zwier heeft hij een fors tafereel geschilderd van het 
politiek landschap na de uitvoering van het Egmontpakt. In 
dat landschap ziet hij met verrukking een Volksunie, die op 
apegapen ligt: de door hem tienduizend maal voorspelde 
dood van het Vlaams-natlonalisme is nog maar weer es 
nakend. Luister en geniet van het murmelen der Haverbeke: 
de meest aktieven onder de VU-aanhang, die nu reeds hun 
verantwoordelijkheid in een Belgische regering hebben opge
nomen, zuilen vroeg of laat de CVP-gelederen wel vervoe
gen. 
En dagdromend kabbelt de Haverbeke verder langs de liefelij
ke oevers van haar vizioen: op dat ogenblik wordt de CVP 
de meerderheidspartij in Vlaanderen, zal zij de dienst uitma
ken in het Vlaamse gewest 
Antoon Breyne is al meer dan veertig jaar aktief in de politiek. 
Bijna een halve eeuw reeds aast hij — lieftallige gier maar 
desalniettemin gier — op ons kadaver En wij? We voelen 
ons springlevend. Springlevend genoeg om een dikke stok te 
steken in het wiel van de CVP-staat 

Even wichtspol it iek 
van minister Califice 
Door senator Vandezande werd 
aan minister Califice een vraag 
gesteld om de lijst te kennen 
van de gebouwen waarover de 
Nationale Kas voor Bedienden
pensioenen het beheer waar
neemt. 
Dit dokument is zeer leerrijk en 
geeft volgend resultaat: 

In Vlaanderen beheert de Natio
nale Kas 3 gebouwen ter waarde 
van 72 miljoen, nl. te Kortrijk, 
Genk en Mechelen; 
In Wallonië: 33 gebouwen ter 
waarde van 600 miljoen. 
In Brussel: 7 gebouwen ter waar
de van 2 miljard 102 miljoen. 
Moet er nog zand zijn ? 

Op woensdag 14 december werden onder grote belangstelling in het internationaal Perscentrum te Brussel 
de wetenschappelijke prijzen (ter waarde van 250.000 fr.) uitgereikt van de n.v. Glaxo-Belgium. Aan Vlaamse 
zijde ging de eerste prijs naar de hh. Piet De Valkeneer en Stefan Mores, wetenschappelijke redakteurs bij 
de Vlaamse televisie. De tweede prijs naar dr Jan Peers en Manu Keirse van de Akademische Ziekenhuizen 
van de Leuvense universiteit De prijs voor jonge auteurs ging naar ir Robert De Locht 
Op de foto: minister van Wetenschapsbeleid dr Rik Vandekerckhove tijdens zijn toespraak. Naast hem 
bemerkt men o.m. de h. Leburton, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, prins Albert en de 
h. Walter Cabus, voorzitter van de « Groepering der wetenschappelijke beroepsjournalisten ». 

Sieiiiens kleuran-TVs 
met inicrocoinputer...genialeTV'!5. 

/ 
Van een Siemens 

kleuren-TV mag u meer 
venA^achten 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 toestelletje dat 
ook beeldhelderheid en 
klankvolume automatisch 
aanpast aan 

^ * ' ^ v . 

uw wensen. Zodat uw 
Siemens TV steeds optimaal 
geregeld is . . . Geregeld van 

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 TV 
kunt rekenen. Jaar in, 
jaar uit. 

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

verandering 
van het 
toestel zelf. 
Van voor
uitziendheid 
gesproken . . . 

De harde 
Siemens 24-uren test is een 
waarborg voor 
betrouwbaarheid. Een 
Siemens komt niet uit onze 
fabriek zonder het 
welverdiende o.k.-etiket. 

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

te onder
vinden.Wij 
kennen 
reeds uw 
kommentaar 
,,ongelooflijk 

Siemens TTHs, 
geniaal tot in de 
details. 

n 
h a p e r t . . . 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 

S I E M E N S 

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 

L 
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Een belediging 
voor liet parlement 

J&Af^SJ^. 

Frans schoeisel voor 
de Rijkswacht ? 
Het persbericht als zou de rijkswacht uitgerust worden met Franse rijlaarzen 
inspireerde kartoenist Brasser tot deze tekening en kamerlid Jan Caudron tot 

een parlementaire vraag. 

Op 27 juni 1977 werd door het 
ministerie van Landsverdedi
ging overgegaan tot een openba
re aanbesteding van duizend 
(1000) paar rijlaarzen ten behoe
ve van de rijkswacht. 
Een zaakvoerder uit Aalst heeft 
— zonder door de staat te zijn 
ingelicht — deelgenomen aan 
de openbare aanbesteding en 
voldeed aan alle gestelde voor
waarden. 
— Zijn prijsopgave was de laag

ste. 
— Uit toegevoegde stukken 

bleek dat hij in orde was met 
de RMZ, dat Belgische 
grondstoffen verwerkt wer
den en dat de fabrikatie zou 
gebeuren door Belgische 
werknemers. 

— De zaakvoerder ging ak
koord om een borgsom te 
betalen. 

— Deze nieuwe bestelling zou 

voor bedoelde firma drie (3) 
nieuwe arbeidsplaatsen creë
ren. 

Niettegenstaande al deze gege
vens werd de aanbesteding aan 
een buitenlandse firma toegewe
zen. 

In zijn vraag aan VDB wenst Jan 
Caudron te weten: 

— Hoe komt het dat een gespe-
cializeerde firma niet op een 
regelmatige manier werd in
gelicht over een openbare 
aanbesteding van de staat? 

— Waarom werden de resulta
ten van de aanbesteding niet 
openbaar gemaakt, zoals het 
reglement het voorschrijft? 

— Hoe komt het dat een binnen
landse firma, die aan alle 
voorwaarden voldoet, over 
het hoofd werd gezien ? 

Afwachten wat VDB zal antwoor
den. 

De liberale wailingant Bertouille 
heeft gemeend de eerste-minis-
ter te moeten interpelleren over 
een uitlating van VU-senator 
Coppleters, die in zijn hoedanig
heid van voorzitter van de Ne
derlandse Kultuurraad tijdens 
een vergadering van « Band », de 
vereniging voor Vlamingen in 
Wallonië, het volgende zei: 
«Wallonië heeft van Vlaanderen 
niet alleen mensen en geld ge
kregen maar ook bloed. Tijdens 
de IJzertragedIe in de eerste 
wereldoorlog vloeide er Vlaams 
bloed voor het België van de 
franskiljons. Vlaanderen is voor 
dit offer nooit betaald. Deze tra
gedie is Wallonië voorbijge
gaan ». 
Hoe weinig federalist Bertouille 
en ks. zijn blijkt uit de keuze van 
de instelling, de Kamer, terwijl 
de h. Coppleters senator is. Pre
mier Tindemans zei trouwens in 
zijn repliek, dat Bertouille aan 
het verkeerd adres is, zijn partij
genoten moeten de h. Copple
ters zelf ter verantwoording roe
pen. Meteen erkende de premier 
daarmee ook de autonomie van 
de Nederlandse Kultuurraad, 
hoe beperkt die ook nog is. 
VU-kameriid Baert maakte korte 
metten met Bertouille en ook 
met Defraigne (die als minister 
van Openbare Werken de Vla
mingen nog al wat zwaarder 
beledigde dan Coppleters de 
Walen - cfr. zijn beruchte en 
sinistere uitspraak over de over
stromingen te Ruisbroek). 

(UIT DE <WETSTRflflT 
«Le ridicule ne tue pas». 
Deze uitspraak lijkt zeer ge
past voor de klowneske op
voering van enkele — hoofd
zakelijk Waalse — PVV'ers 
vorige dinsdag in de Kamer 
n.a.v. een interpellatie van 
Bertouille over een uitspraak 
van Maurits Coppleters. De 
voorzitter van de Nederland
se Kultuurraad had nl een 
Interview toegestaan aan 
«Band», het blad van de Vla
mingen in Wallonië. Daarin 
vond de h. Bertouille een 
voor hem provocerende en 
kwetsende tekst Coppleters 
zou nl gezegd hebben dat 
«in 14-18 Vlaams bloed ver
goten werd voor het België 
van de franskiljons en dat 
Vlaanderen voor dit offer 
niet beloond werd, daar 
waar Wallonië die tragedie 
bespaard is gebleven ». 

De h. Bertouille vond het 
onaanvaardbaar te stellen 
dat Wallonië niet zou gele
den hebben onder de bezet
ting en de oorlog, maar dat 
had Coppleters niet gezegd. 
Coppleters had gezinspeeld 
op de verhoudingen in Bel
gië die ondanks de koninklij
ke belofte na 1918 niet ver
beterd werden en dat heeft 
Wallonië niet moeten mee
maken. Zelfs een Franstalig 
joernalist vond de tussen
komst van de h. Bertouille — 
en na hem Gendebien en Ris-
opoulos — immoreel, omdat 
hij vertrok van een verkeer
de vertaling en daarop zijn 
uiteenzetting baseerde. O, 
heerlijke tweetaligheid! Er
gerlijk in dit t>elachelijk debat 
was de medeplichtigheid 

van de «Vlaamse» PVV. 
Bovendien is een dergelijke 
interpellatie in feite onontvan
kelijk, omdat een parlements
lid enkel de regering kan 
ondervragen en niet een an
der parlementslid! Hopelijk 
zal men even «breedden-
kend» zijn wanneer het voor
stel van VU-lid Somers,om 
de epuratie te onderzoeken, 
in overweging moet worden 
genomen. 

Van een heel ander allooi 
waren de interventies van 
de senatoren Coppleters en 
Vander Eist in verband met 
het Egmontpakt Voorzitter 
Vander Eist bewees zijn 
staatsmanschap door te stel
len dat het Egmontpakt niet 
volledig beantwoordt aan 
wat men van Vlaamse zijde 
wenst maar dat men moet 
weten wat bereikbaar en po
litiek haalbaar is. Volgens 
hem is de polemiek tussen 
de kultuurverenigingen en 
de politiek verantwoorde
lijken te scherp geworden, 
en moet de reallzatie van het 
Egmontpakt overgelaten 
worden aan de politiek ver
antwoordelijken. Senator 
Coppleters ontleedde het 
pakt grondig met al zijn 
voor- en nadelen, zijn moge
lijkheden en zijn gevaren. In 
een federale staat en dus 
per se ook nu, zullen er kon-
flikten blijven bestaan, maar 
het komt erop aan om de 
strukturen te scheppen 
waardoor die tegenstel
lingen kunnen worden opge
lost 

Belangwekkend — maar te 
weinig in het nieuws versche

nen — was de interpellatie 
van neofiet De Saeyere 
over de ekonomische toe
stand in Limburg. Hij wees 
eerst — samen met nog 
andere Limburgers — op de 
grote en stijgende werkloos
heid in de provincie die o.m. 
een gevolg is van het ge
boorteoverschot en van de 
migratie. Hij legde echter 
vooral de nadruk op de valo-
rizatie van de steenkolenmij
nen. Thans worden de Lim
burgse steenkolen aan te la
ge prijzen verkocht aan de 
privé-elektrische centrales 
die daardoor hun winst ver
hogen en aan de Waalse 
staalfabrieken die daardoor 
miljarden staatssteun ont
vangen. Volgens Desaeyere 
moeten de steenkolen aan 
de kostprijs verkocht wor
den en de produktie verdub
beld worden. Daardoor zou 
het ook overbodig worden 
nog meer zo gesmade kern
centrales te bouwen omdat 
men de steenkolen zou kun
nen aanwenden voor het 
voortbrengen van energie. 

Intussen duurt achter de 
schermen de touwtrekkerij 
o.m. in verband met Zeebrug-
ge en het Egmontpakt voort. 

Vooral van FDF-zijde wor
den eisen en verklaringen ge
steld die erop wijzen dat zij 
dezelfde poujadistische weg 
opgaan als het RW. Zij kun
nen van de VU reeds enkele 
lessen in demokratische de-
ontologie komen halen. 

H.C. 

Hij noemde de interpellatie Ber
touille een belediging voor het 
parlement en had slechts misprij
zen over voor deze < nestbevui
ling >. Men heeft ten andere — 
aldus de h. Baert — de h. Cop
pleters slecht begrepen: hij 
heeft niet gezegd < dat de trage
die Wallonië is voorbijgegaan » 
maar wel < deze tragedie heeft 
Wallonië gespaard» wat heel 
wat anders is, doch welk on
derscheid de taalarme Walen 
vanuit hun frankofoon getto nu 
eenmaal niet kunnen maken. 
Heeft de h. Coppleters trouwens 
niet gepleit voor een kultureel 
akkoord tussen Vlaanderen en 
Wallonië ? Kamerlid Baert verge
leek de twee Waalse haantjes 

aan twee personages uit «De 
kleine Parade» van Henriette 
Van Eyck, waarin twee spelers 
struikelen over iets dat er niet 
ligt En vereenzelvigt de P W 
zich nog steeds met haar anti-
Vlaamse « geloofsgenoten > ? 
Ook de h. Risopoulos (hij is van 
Griekse afkomst doch een 
« grand patriote ») mengde zich 
in het debat met de doodversle-
ten belgistische « argumenten » 
die het in Frankofonie nog 
steeds doen. Premier Tindemans 
zelf zette op zijn beurt — zeer 
hoffelijk — de Nederlandsonkun-
dige Waaltjes in hun hemd en 
trok het voor de rest kort Meer 
was deze Waalse storm in een 
glas water ook niet waard. 

Staatsicommissie 
voor repressiegevolgen 
VU-kamerlid Joos Somers heeft 
een voorstel ingediend, tot op
richting van een staatskommis-
sie, die een inventaris moet op
maken van alle blijvende sociale 
gevolgen van wat hij noemt < de 
oorlogsomstandigheden ». Joos 
Somers gaat ervan uit dat tij
dens de grote verwarring na de 
bezetting een aantal mensen 
van hun rechten werden be
roofd, die hun normaal toekwa
men. In de verhitte (en ook anti-
Vlaamse) repressie werden ver
oordelingen en administratieve 
sancties uitgevaardigd die in 
geen verhouding stonden tot de 
ten laste gelegde feiten. (Men 
mag ook spreken van onschul
dig veroordeelden, een katego-
rie die men blijkbaar telkens ver
geet te vermelden. Nvdr.). 

En steeds maar 
de postcheck 
LUK VAN STEENKISTE is een 
vasthouder. Eens dat hij de tan
den in iets heeft gezet laat hij niet 
meer los. Vooral de opeenvolgen
de ministers van PTT kunnen 
ervan meespreken. Zo bracht hij 
in de kamerzitting van 13 decem
ber opnieuw het schandaal van 
de postchecks weer ter sprake, 
dienste ?) waarvan de automatize-
ring op een schabouwelijke wijze 
werd « georganizeerd » (men zou 
beter zeggen: gedesorgani-
zeerd). Om maar 'n voorbeeld te 
noemen: er werd een computer-
park aangelegd waarbij achteraf 
bleek dat er geen deskundig per
soneel was om deze machines te 
bedienen. Weldra kwam men 
voor een situatie te staan, waarin 
drie verschillende systemen wer
den toegepast: de handbediende, 
en twee verschillende automati
sche bedieningen. De h. Van 
Steenkiste gaf enkele staaltjes 
van die werking en deed dan 
gemotiveerde voorstellen om aan 
deze absurde en ook zeer nadeli
ge toestand een einde te maken. 
Hij betrok er ook de fraude bij 
(Toevallig kennen we de geschie
denis van een kliënt, die verschei
dene stortingen In het niet zag 
verdwijnen en omdat hij (terechO 
reklameerde bedreigd werd 
met... sancties I Nvdr). 

Minister Defosset (FDF) ant
woordde uitvoerig en hoopte te
gen de volgende begrotingsbe
spreking — 1978 — op de eerste 
positieve resultaten te kunnen wij
zen. 

De indiener van het voorstel 
meent dat daarin eindelijk klaar
heid moet geschapen worden. 
32 jaar na de feiten is het daar
voor werkelijk niet te vroeg. We 
staan weer vlak vóór Kerstmis 
en weer is er op dit vlak niets 
gebeurd. Er werd nochtans in 
«de nacht van Egmont» virtuee[ 
aanvaard dat ook voor dit pro
bleem een oplossing zou gevon
den worden. Terecht vraagt Ma
nu Ruys in een hoofdartikel 
waar is daarvan de eerste aan
wijzing ? 

Het boek van Derine heeft enke
le weken geleden de aandacht 
gevestigd op de repressie en 
haar sociale gevolgen. Links en 
rechts (niet ideologisch) gingen 
stemmen op om te vragen, waar 
de beloofde oplossing blijft Het 
is niet alleen een sociaal maar 
ook een moreel probleem. 
Vlaanderen moet zo vlug moge
lijk autonoom worden, ten einde 
niet alleen zijn welvaart en zijn 
welzijn te veroveren doch ook 
om een einde te maken aan een 
schandalige toestand, gevolg 
van een onmenselijke repressie. 
32 jaar na datum is het een 
schandaal op zich zelf. Daarom 
— het weze herhaald — moeten 
we los van de frankofone onver
zoenlijke zgn. kristenen en huma
nisten om de in Vlaanderen 
reeds lang in feite toegekende 
amnestie ook juridisch, moreel 
en sociaal-ekonomisch te ver
talen. Langer talmen is onaan
vaardbaar ! 

Niet-
onderhandelaars 
kunnen niet 
oordelen 
Na een grondige ontleding van de 
ekonomische krisis wijdde VU-sena
tor Vander Eist het slotgedeelte van 
zijn tussenkomst aan de staatshervor
ming, welke zonder tijdverlies maar 
ook zonder overhaasting dient voor-
t)ereld te worden. Na de verdeeldheid 
ter zake betreurd te hebben stelde hij 
vast dat een oplossing die alleen aan 
de Vlaamse wensen beantwoordt en 
geen rekening houdt met de wensen 
en eisen van de tegenpartij politiek 
niet haalbaar is, vandaag niet en mor
gen ook niet Alleen de politiek verant
woordelijken kunnen hierover het 
best oordelen en niet personen die 
nooit aan de onderhandelingen heb
ben deelgenomen. Het is ongepast de 
eerlijkheid en de verantwoordelijk
heidszin van wie ook in twijfel te trek
ken. De senator wenste op het resul
taat niet vooruit te lopen doch sprak 
de wens uit dat de regering in haar 
taak zou slagen. 
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Textielplan 
onvoldoende 
MEVROUW NELLY MAES acht
te in een tussenkomst tijdens het 
debat over de begroting van Eko-
nomische Zaken 1978 het textiel-
plan onvoldoende. De Europese 
beslissingen, die zich reeds laten 
gelden, vallen ten bate uit van de 
oudere bedrijven en dus in het 
nadeel van de jongere bedrijven, 
die hoofdzakelijk in Vlaanderen 
te vinden zijn. Hetzelfde geldt de 
staalnijverheid I Nelly Maes hekel
de ook het gemis aan verbeelding 
bij de produktie, zodat te veel din
gen worden ingevoerd, die w îj 
zelf even goed zouden kunnen 
produceren. Verder bracht zij kri
tiek uit op de ongelijke inkomsten
verdeling, de gebrekkige huisves
tingspolitiek, de geplande uit
bouw van een milieuvriendelijke 
nieuwe industriezone, daar waar 
Brussel veeleer een taak heeft 
van ontmoetingscentrum dan van 
zetel van konkurrente van de 
twee gewesten. Mevr. Maes be
klemtoonde dan het recht van 
inspraak in de Waalse ekonomie 
problematiek vermits wij met ons 
geld bijdragen tot de innovatie 
van de Waalse nijverheid. 

Ze pleitte voor eigen instellingen 
en vond de Waalse plannen nog 
te vaag. Bij de Waalse kompensa-
tieziekte komt nog de Waalse wei
gering, de haven- en energie
vraagstukken in een nationale 
kontekst te zien doch dat wel te 
doen voor hun eigen problemen. 
Onze ekonomie staat er beter 
voor dan de Waalse maar zij is 
nog zeer broos. Daarom is het 
onze plicht te zorgen voor een 
versteviging van onze ekonomie 
ten bate van onze nog steeds 
groeiende gemeenschap. 

Bob Maes: 
CVP-ministers zijn 
Egmont-sfinksen... 
Ook senator Bos Maes wou niet 
vooruitlopen op het resultaat van 
de besprekingen op Stuyvenberg 
maar was wel van mening dat de 
V U te loyaal is en de enige partij 

TOTALE 
ürrVERROOP 
Tan 2.500 nf meubelen 

kortingen tot 60% 
wegens verbouwing en reorganisatie 

DE PRIJSBREKER GROENSTRAAT 84-2000 ANTWERPEN (nabij Camotstraat)Tel.031-364531. 
Open van 9.30-12.30 en van 13.30-19.30, zondag van 10-12.30 en van 14-17uur. 

die het Egmontpakt door dik en 
dun verdedigt. Het FDF beweert 
het EP te goeder trouw te zullen 
uitvoeren doch geeft op haar kon-
gres blijk van imperialisme. De 
CVP is dubbelzinnig, haar minis
ters staan tegenover het pakt als 
evenveel sfinksen. Spreker blijft 
wantrouwig tegenover het pakt 
en verwerpt de faciliteiten en het 
inschrijvingsrecht Hij sprak tot 
slot de hoop uit dat de Vlamingen 
tot op het laatste ogenblik zuNen 
redden wat nog kan gered wor
den. 

Pacifikatie: een 
lachertje 
Ook VU-senator Jorissen staat 
wantrouwig ta.v. het Egmontpakt, 
terwijl hij de pacifikatie een lacher
tje noemt omdat men de grensge
bieden van de deelstaat met tijd
bommen ondermijnt. Daarom zal 
hij zich bij de stemming over de 
rijksmiddelenbegroting ont
houden. Vooraf had spreker het 
gebrek aan een Vlaamse refleks 
bij de Vlamingen betreurd. 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

• Uit het antwoord van de minis
ter van Kuituur aan VU-kamerlid 
Luk Vansteenkiste blijkt dat de 
film «Dood van een non» naar 
schatting tot op heden door zo

wat 225.000 betalende kijkers 
werd gezien. In deze Nederlands-
Belgische ko-produktie droeg Bel
gië 13 miljoen 162.000 fr. bij. De h. 
Vansteenkiste stelde de vraag 
n.a.v. het recent protest van de 
kineasten tegen de subsidiepoli
tiek. Feit is dat de Vlaamse film 
sedert geruime tijd en ondanks 
soms royale rijkssteun qua peil 
aan lager wal is geraakt (cfr. de 
schabouweiijke Rubensfilm). 

• In een vraag aan de minister 
van Nationale Opvoeding vroeg 
VU-kamerlid Jan Caudron welke 
regeling de jongste jaren werd 
getroffen om tot een menselijker 
examensisteem te komen; welke 
bedragen door het departe
ment werden geïnvesteerd met 
het oog op het vinden van betere 
evaluatiemetodes voor het hoger 
onderwijs; welke de voorzienin
gen zijn in het hoger onderwijs 
om studenten, vooral eerstejaars 
voor te bereiden en te begeleiden 
bij de eksamens. De minister gaf 
een voorlopig antwoord, in af
wachting van het bijeengaren 
van de nodige gegevens. Deze 
vraag werd eveneens via de Kui-
tuurraad gesteld. 

Korrekte toepassing Egmontpakt laatste kans 
Bij de bespreking van de Rijksmidde
lenbegroting 1978 hield de VU-sena
tor Coppieters een lange uiteenzet
ting over de staatshervorming, zoals 
deze uit het Egmontpakt moet te 
voorschijn komen. Hij zei o.m. tot 
besluit «De korrekte uitvoering van 
het pakt Is de laatste kans voor een 
vreedzame regeling van ons natlonall-
teitenprobleem. Ik ben voorstander 
van het voortbestaan van deze staat 
in een federaal verband, waarin de 
gemeenschappen met de grootst mo
gelijke autonomie aan hun eigen ont
plooiing kunnen werken. Ik hoop dat 
de uitvoering van dit akkoord in die 
zin een keerpunt zal betekenen in de 
geschiedenis van dit koninkrijk ». 
Vooraf had hij o.m. beklemtoond dat 
de pacifikatie de erkenning van kon-
fliktgronden Impliceert Pacifikatie be
staat in het scheppen van strukturen 
waardoor de oplossing van tegenstel

lingen mogelijk wordt Met een pacifi
katie echter In de vorm van betutte
ling kan er geen oplossing voor het 
Belgische natonaliteitenkonflikt ko
men. De h. Coppieters vergeleek de 
toestand van de Vlamingen in de 19e 
eeuw met de huidige situatie In de ont
wikkelingslanden. Hij gaf daarna een 
historisch overzicht van de VB, die 
ook ondanks de repressie onstuitbaar 
blijkt te zijn. Op deze hlstonsche 
achtergrond dient de huidige fase van 
de VB gezien. Een eerste reden waar
om het Egmontpakt voldoening 
schenkt is de stopzetting van de evo
lutie naar een gewestvorming met 
drie. Een tweede reden Is het feit dat 
het Vlaams gewest een nieuwe vaart 
zal geven aan de Vlaamse ekonomie. 
Hij somde dan de waartiorgen voor 
de Vlamingen in het Brusselse op, 
positieve aspekten die de tegenstan
ders van het Egmontpakt weigeren in 

te zien. De lange uiteenzetting over 
Brussel bewees eens te meer dat 
Bruxelles de voomaamste oorzaak Is 
van de moeilijkheden. Senator Coppie
ters sprak de verwachting uit dat de 
regering een anticiperend beleid zal 
voeren en dat ze de bestaande auto
nomie maximaal zal toepassen. 

Kulturele 
bekommernissen 
VU-senator Van In had het voor
namelijk op de over de begroting 
van de gemeenschappelijke kultu
rele zaken te Brussel en over de 
musea. De begeleiding van het 
publiek laat te wensen over, ook 
op taalvlak. Daarin moet verande
ring komen. 

(p.d.bJ. — De Gewesteli jke 
Ontwikkelingsmaatschap

pij (GOM) voor Vlaams-Bra-
bant blijft geld steken in SV 
Repro om op de markt van 
de fotokopieerapparatuur 
tussen de vele internationa
le produkten een eigen foto
kopieertoestel te brengen. 
Dit is een overheidsinit ia
tief, waarmee wi j allen gel
delijk bijdragen tot de ont
wikkeling van ons teerge-
liefd Vlaams-Brabants ge
wes t Het verhaal van dit 
overheidsinitiatief is dan 
misschien niet bijzonder op
beurend, leerrijk is het wel. 
Althans voor wie niet hard
leers is of ziende blind. 

Er was eens een man die 
voortdurend uitvindingen 

maar jaloers waren op hun 
goede vondst 

Toen deed die Man plots 
weer een uitvinding. Er was 
een bedrijf waar het slecht 
ging — dat was Rodange-At-
hus — en daar had die Man 
nu ook een plan voor. Hij 
begon daaraan te werken. 
Van langs om meer. 

Maar dat mocht niet van de 
GOM. Want de Man mocht 
alleen voor hen werken tot
dat de fotokopieermachine 
helemaal in elkaar zat De 
Man en de GOM kregen 
ruzie. Toen dankte de G O M 
de Man af. In hun overeen
komst stond evenwel dat die 
Man zijn brevetten voor het 
fotokopieerapparaat kon 
terugkopen. Maar de Man 

het patronaat waren al lang 
tegen en wilden dus weer 
geen geld geven. Maar nu 
vonden de mannen van de 
vakbonden toch ook dat het 
al welletjes was. En zij wil
den ook geen geld meer 
geven. 
Toen stond een liberaal 
recht Hij verdedigde het ini
tiatief van de overheid, waar 
zijn partij eigenlijk tegen is. 
En hij vond gehoor bij de 
boeren, bij de man met de 
schoenwinkel en bij de kolen-
handelaar. 

Maar de mannen van de vak
bonden bleven tegen. Toen 
stond een van hun bazen 
recht Die zei dat als zij dit 
overheidsinitiatief niet ble
ven steunen er dan mis
schien voor enkele jaren he-

Overheidsinitiatief 
deed. Er eC was ook een 
GOM die plots geld kreeg 
om goede werken te doen, 
maar niet wist wat hij ermee 
moest aanvangen. 
Toen vonden die twee el
kaar. Zij werden het eens 
dat de man zijn brevetten 
voor een fotokopieermachi
ne zou verkopen aan de 
GOM die daarmee een be
drijf zou oprichten waar ar
me doppers hun boterham 
zouden kunnen verdienen. 
Zo gezegd, zo gedaan. De 
Man kreeg 120.000 fr. en 
ging werken voor de GOM. 
De grote bedrijven die foto
kopieertoestellen maken zel
den dat de Man en de G O M 
zot waren. Maar die zeiden 
dat de grote bedrijven alleen 

wou zijn brevetten niet te
rug. Hij hield liever het geld 
van de GOM. Toen begon 
de G O M te denken dat de 
grote bedrijven misschien 
toch gelijk konden hebben. 
Maar gedane zaken nemen 
geen keer. Dus deed de 
G O M voor t Met drie profes
soren die voor 60.000 fr. per 
maand hetzelfde werk de
den voor de GOM als wat zij 
op de universiteit al deden 
en waarvoor zij ook al be
taald werden. 
Daarrvoor was weer meer 
geld nodig. En de GOM had 
het Maar in die GOM zaten 
veel mensen. Mannen van 
de vakbonden, van midden
stand en boeren, van het 
patronaat en F)olitici. Die van 

lemaal niets meer te doen 
zou zijn voor de arme wer
kende man. De vakbonds
mannen wilden wel goede 
overheidsinitiatieven en von
den dit een slecht Maar om 
later toch iets goeds te kun
nen doen, beslisten ze nu 
maar eerst Iets slechts te 
doen. Toen moesten alle 
GOM-mannen stemmen. 27 
waren voor, 4 tegen. Daar
mee kunnen de GOM-
Vlaams-Brabant en SV Re
pro voortwerken met ons 
geld aan een eigen nieuwe 
fotokopieermachine. 
Of zij lang en gelukkig leef
den weten wij nog met want 
het varken met de lange 
snuit is nog niet langs ge
weest .. 
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Het Arabisch-lsraëlische 
Iconflikt in beeld 

I r ^ vSH 
ÏÊÈL/ '̂  j i H ^ ^ B 

Tot beter begrip van de Israëli
sche voorstellen belichten we 
hierna de gebieden waarover het 
gaat 

C i s j o rdan ie . — Cisjordanie is 
het gedeelte van het vroegere 
mandaatgebied Palestina, dat ten 
westen van de Jordaan ligt Na 
de oorlog van 1948-1949 werd dit 
gebied onder bestuur van Jorda
nië geplaatst Aanvankelijk omvat
te deze staat slechts het gebied 
ten oosten van de Jordaan en 
heette Transjordanie, maar sinds 
1946 noemde dit land zich reeds 
Jordanië 
Sinds 1967 wordt Cisjordanie 
door Israel bezet Cisjordanie 
heeft een oppervlakte van 5650 
km2 en telt ongeveer 675000 
inwoners De voornaamste ste
den zijn Nabloes en Hebron 

Gazas t rook . — De strook van 
Gaza heeft een lengte van 40 en 
een breedte van slechts 8 km 
Gaza maakte vroeger deel uit 
van het mandaatgebied Palestina, 
maar werd tijdens de oorlog in 
1948 door de Egyptenaren bezet 
Tot 1967 werd Gaza door Egypte 
bestuurd Dit kleine gebied (363 
km2) heeft een bevolking van 

400000 mensen, waarvan het 
grootste gedeelte in vluchtelingen
kampen verblijft 

Sinaï. — Het schiereiland Sinai 
IS het gedeelte van Egypte, gele
gen ten noorden van de Rode 
Zee, tussen de Golf van Suez en 
de Golf van Akaba Sinai heeft 
een oppervlakte van 58824 km2 
en telt ongeveer 150000 inwo
ners Het grootste gedeelte van 
het schiereiland wordt ingeno
men door woestijnsteppe Langs 
de Golf van Suez wordt aardolie 
gewonnen, in het westen man-
gaanerts De voornaamste ste
den zijn El Ansj en het strategisch 
belangnjke Sjarm el Sjeik 

Tijdens de oorlog van 1967 werd 
de Sinai door Israel bezet In 1975 
ontruimde Israel een gedeelte 
van de Sinai, en trok zijn troepen 
terug in oostelijke nchting Israel 
raakte de petroleumgebieden 
langs de Golf van Suez kwijt, 
maar behield het grootste gedeel
te van de Sinai en Sjarm el Sjeik 
aan de ingang van de Golf van 
Akaba 

Go lan . — Golan is het gedeelte 
van Syrie dat sedert de juni-oor-
log van 1967 door Israel wordt 
bezet De hoogvlakte van Golan 
IS een dun bevolkt gebied maar 
heeft een strategisch belangrijke 
ligging 

Het nieuwe kabinet 
en de zure druiven voor de socialisten 
(jeeveedee) Negen maanden nadat door onenigheid over de 
grondpollt iek het Nederlandse kabinet (« rood-rooms » onder 
leiding van Joop den Uyl) ten val kwam, en zeven maanden 
na de jongste Kamerverkiezingen staat er dan nu een nieuwe 
ministersploeg ingespannen. Het is een kabinet geworden 
van kristendemokraten en liberalen, in de Noordnederland-
se terminologie: van het CDA (Christen-Demokratisch 

Appèl) en de W D (Volksparti j voor Vrijheid en Demokratie). 
Eersteminister is de vroegere professor aan de katolieke uni
versiteit van Nijmegen, Dries van Agt, die m de twee voor
gaande regeringen het departement van Justit ie beheerde. 
Zi jn vice-premier is Hans Wiegel, het liberale «wonderkind» 
van het begin der zeventiger jaren. En van de in totaal zes
tien ministers komen er tien uit CDA en de rest uit W D . 

Wie twee maanden geleden 
een dergelijke kabinets
samenstelling voorspeld zou 
hebben, had men in Neder
land voor met wel bij het 
hoofd verklaard Want al 
was de poging om een rege-
nng te vormen van het CDA 
met de socialisten en de tot 
nieuw leven gekomen Demo-
kraten '66 een slepende 
zaak geworden, vrijwel iede
reen besefte dat een kabinet 
Den Uyl II zo goed als onver
mijdelijk was Daarvoor was 
de verkiezingsuitslag immers 
te duidelijk geweest 53 ze
tels voor de socialisten (tien 
zetels winst O, 49 voor het 
CDA, samen dus 102, wat al 
meer dan tweederde is van 
de uit 150 leden bestaande 
Tweede Kamer Het handvol 
zetels van D'66 versterkte 
die meerderheid nog «We 
zijn eenvoudig veroordeeld 
om samen te gaan», was 
dan ook de mening die her
haaldelijk zowel door socia
listische leiders als door 
CDA-kopstukken werd uitge
sproken 
Maar het is — sinds begin 
november — allemaal an
ders gelopen De Kamer

meerderheid van CDA en li
beralen IS miniem (samen 
77) en daar zijn zijn dan nog 
een zevental kristendemo
kraten bij die slechts onder 
voorbehoud het nieuwe kabi
net steunen en eerst eens 
willen afwachten wat Van 
Agt-Wiegel ervan gaan ma
ken De grote verliezers, dat 
IS duidelijk, zijn intussen de 
socialisten, dezelfden die op 
de verkiezingsavond hun 
overwinningstnomf vierden 
In de maandenlange onder
handelingen met het CDA 
hebben zij het onderste uit 
de kan willen hebben, en, het 
IS bekend, men loopt dan de 
kans het deksel op de neus 
te knjgen De kristendemo
kraten, die zich getergd voel
den door de eisen die de Par
tij van de Arbeid vooral in 
het persoonlijke vlak stelde, 
hebben na het afbreken van 
de formatiepoging van Den 
Uyl resoluut de steven in libe
rale richting gewend Het re
sultaat IS wat men een cen
trum-rechtse regering pleegt 
te noemen, al legden de libe
ralen die zich de hele zomer 
uitgerangeerd voelden, zulk 
een regeer-gretigheid aan 

de dag dat ze allerlei «link
se» plannen uit het afge
sprongen rooms-rode ak
koord overnamen 
Het zou met de «rechtse» 
trekjes van het nieuwe kabi
net best eens kunnen mee
vallen Want of er nu socialis
ten of liberalen in de rege-
nng zitten, geen enkel Neder
lands kabinet kan het zich 
permitteren om de werkgele
genheid te verwaarlozen of 
de laagstbetaalden in de kou 
te laten staan Of om beper
kingen op te leggen aan de 
handelsuitvoer En zo zijn er 
nog wel meer zaken die feite
lijk op precies dezelfde wijze 
behartigd zouden worden 
door een regenng met socia
listen als door een kabinet 
waarin de liberalen het mede 
voor het zeggen hebben Al 
jaren geleden was het Den 
Uyl zelf die een veelgeci
teerd artikel schreef over 
«De smalle marges van de 
demokratie», daarmee aan
gevende dat er tussen demo-
kratisch opererende politie
ke partijen inhoudelijk heel 
weinig verschil bestaat 
Het IS in verband hiermee 
dat er nogal wat te doen is 

over dreigementen van link
se kant dat er weldra een 
«genadeloze oppositie» te
gen het kabinet Van Agt-
Wiegel gevoerd zal worden 
Het gezaghebbende dag
blad NRC/Handelsblad 
schreef «Den Uyl lijkt zijn 
eigen inzicht over de smalle 
marges vergeten te hebben 
en schildert het nieuwe kabi
net als rechts en regentesk 
Bovendien blijkt hij te den
ken dat de nieuwe ploeg de 
weg vrij zal maken voor een 
nationale restauratie, waar
door een ijzige grondkou zal 
opkomen die de maatschap
pelijke en kulturele vernieu
wingsbeweging der jaren 
zestig zal doen verstijven» 
De eerlijkheid gebiedt te zeg
gen dat Den Uyl zich per
soonlijk toch wel wat genu
anceerder opstelt Maar bin
nen de linkervleugel van de 
Partij van de Arbeid zijn die 
harde geluiden zeker te ho
ren Daar dient dan echter 
wél bij herinnerd te worden 
aan het feit dat het diezelfde 
linkervleugel is die door zijn 
gedram er danig toe heeft bij
gedragen dat er geen nieu
we regering van socialisten 

en kristendemokraten tot 
stand IS kunnen komen Een 
kwestie van zure druiven 
dus 
Voor Nederland op weg 
naar de tachtiger jaren zou 
het in elk geval het beste zijn 
wanneer de socialistische op
positie zich konstruktief op
stelt en intussen op een intel
ligente manier vooruitkijkt In
tussen zal de nieuwe rege
ring een zeker krediet gege
ven moeten worden, gezien 
haar voornemens en het ge
halte van de ploeg En het 
tijdsduur-rekord dat de infor
matie in 1977 vestigde, daar 
moet men in het nieuwe jaar 
maar met te veel over napie-

keren 
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ANTWERPEN 
Deurne 

Burgemeester dirigeert Vaudeville 
Het is niet makkelijk de gemeenteraad te dwingen tot ernst bij het debat over 
de gemeentebegroting als burgemeester Dequeecker de gesprekken steeds 
doet ontaarden in een platvloerse vaudeville. Voor de meerderheid wordt het 
dan des te gemakkelijker zich te schuilen achter zijn brede rug. 
Nochtans konden de VU-raadsleden verschillende punten uit de begroting 
voor 1978 in het daglicht brengen en er hun gefundeerde kritiek op uitbren
gen. Het is trouwens opvallend dat deze kritiek steeds opbouwend is en nooit 
afbrekend. 

Vijf dagen 
om de begroting 
te onderzoeken 
Paul Ooevenspeck kloeg aan dat de 
raadsleden slechts vijf dagen vóór de 
onderzoekskonnmissie in het bezit 
v̂ ^erden gesteld van het lijvige begro-
tingsdokument In tegenstelling tot het 
schepenkollege beschikken zij slechts 
over hun vrije tijd onn het gemeentebe
stuur te kontroleren en dat is ten slot
te toch hun taak. 

Systematiscfte 
'belastingverhogingen 
De vroegere BSP-meerderheid heeft 
het tot een systeem gemaakt de 
gemeentebelastingen te verhogen de 
eerste twee, drie jaren na de verkiezin
gen om tijdens de laatste jaren vóór 
de verkiezingen géén belastingverho
ging door te voeren, ook al ware dat 
soms aangewezen. De verhogingen 
zijn dan ook steeds fors, ze moeten 
immers ook de toekomst kunnen dek
ken ! Toen de CVP nog samen met de 
VU in de oppositie zetelde, aldus Paul 
Doevenspeck, heeft ze samen mét de 
Volksunie dit wangedrag gehekeld. 
De kiezer zou dan ook kunnen ver
wachten, de verkiezingen hebben het 
ook uitgewezen dat het zijn wil was, 
dat de nieuwe meerderheid hierin ver
andering zou brengen. We zijn nu aan 
de tweede begroting die door het 
BSP-CVP-kollege is opgesteld en de
ze levert opnieuw het bewijs dat aan 
het BSP-systeem niets veranderd 
werd. 

Bovendien komen sommige belas
tingen nutteloos over, zo bij voorbeeld 
pleitte Doevenspeck voor het vrijstel
len van de belasting op de eerste vier 
a vijf PK in de bedrijven. Het is vooral 
in deze knsistijd dat de kleine en mid
delgrote ondernemingen moeten ge
stimuleerd worden en bovendien 
neemt de gemeente met deze belas
ting op de drijfkracht met de linker
hand weg wat de Staat met de subsi-
diëringspolitiek met de rechterhand 
geeft 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

In dit verband kwam ook de motie ter 
sprake die door het kollege werd 
voorgesteld. Hierin vragen zij de minis
teriële omzendbrief, waarin een tarief
beperking voor de belasting op de 
onbebouwde gronden wordt opge
legd, ongedaan te maken. Deze belas
ting, die oorspronkelijk bedoeld was 
om grondspekulaties tegen te gaan, 
heeft de grondprijs gevoelig ver
hoogd, aldus ons raadslid, de VU 
stemde dus tegen de motie en stem
de ja voor de belastingvermindering. 

Schepen Boonet 
van Financiën 
in lastig parket 
Onze begrotings-deskundige Staf Her-
eygers stelde enkele specifieke vra
gen aan CVP-schepen Boonet Des

tijds maakte de CVP-oppositie enkele 
voorstellen i.v.m. de leningspolitiek 
van Deurne. Samen met de Volksunie 
bekloeg de CVP, bij monde van Boon
et zich over de zware belastingdruk 
die werd uitgeoefend op de Deurnese 
bevolking om de steeds groter wor
dende leningen af te kunnen betalen. 
Wat is er nu van deze voorstellen 
terechtgekomen, vroeg Staf Herey-
gers zich af? 
Het was ongeveer op dit moment dat 
burgemeester Dequeecker uit zijn 
slaapje werd gewekt en openbaar 
aantoonde dat hij met de hele verga
dering geen rekening hield, alle kritiek 
door middel van onnozele grapjes die 
met de bespreking geen uitstaans 
hadden wegwuifde. Het openingsak
koord voor de vaudeville was gege
ven! 
Geen enkel zinnig antwoord werd 
nog gegeven, konden de desbetref
fende schepenen de oppositie niet 
van antwoord dienen, kwam de burge
meester hen te hulp met uitroepen 
als: « Gij zijt niet helemaal in orde hier
boven, gij fantazeert de gronden van 
de Bouwregie zijn van niemand, ze 
zijn van de honden.» 

Jan De Landtsheer 

Sint verdiende gulden spoor 
te Bonheiden 

Zoals vorig jaar, organizeerde de Volksunie van Bonheiden-Rijmenam dit jaar 
opnieuw een prachtig sinterklaasfeest. 
leder ouderpaar van de gemeente kon vooraf inschrijven om het bezoek van de 
goede Sint aan te vragen. 
Gedurende twee volledige dagen heeft Sinterklaas, vergezeld van Nikodemus 
en Bartholomeus, gewerkt om al de aangevraagde adressen te bezoeken. In bij
na honderd gezinnen werd hierdoor weer een gelukkig moment gebracht wat 
als honorering voor de werkgroep van de VU-ploeg volstaat 
Als dank voor de geleverde inspanningen, ontving Sinterklaas vanwege het VU-
bestuur een Gouden Spoor, in de hoop dat hij zich hierdoor laat verieiden om in 
1978 terug te keren. 

Op de foto: Sinterklaas ontvangt de - Gouden Spoor» uit handen van de Vü-
voorzitter Frans Raskie en gemeenteraadslid Mil Tuymans. 

Als een trouwe gezel 

voor 1978! 
De voorlaatste Top 50 van 1977 gaat de lucht in met een Gui-
do Callaert die van geen stoppen wil w/eten en met nog 80 
punten verschil achter Georgette De Kegel aanzit 
Toch weer enkele uitschieters: Eugeen Van Itterbeek van 
144 naar 276 punten. Jan De Roover (Antwerpen) die als het 
ware uit het niets met 240 punten naar de elfde plaats oprukt 
Jozef De Meyer (Heverlee) die zich van de dertigste plaats 
naar de Top 20 wr ingt . . Om er maar enkelen te noemen. 
Een ideetje: misschien kan «WIJ » dit keer onder de kerst
boom liggen tussen de geschenkjes, als een trouwe gezel 
voor 1978 I 

Abonnementenslag 7 8 
1 Georgette De Kegel, Ninove 1020 
2 Guido Callaert, Opwijk 840 
3 Erik Vandewalle, Izegem 732 
4 Joris Depré, Tervuren 456 
5 Anny Lenaerts, Wilr i jk 420 
6 Koen Van Meenen, Neusden (O.-VI.) 324 
7 Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 312 
8 Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo _ 276 

Daniël Denayer, Aalst 276 
10 Kris Versyck, Gent 252 
11 Jan De Roover, Antwerpen 240 
12 Harry Van Herf,Zutendaal 216 
13 Maurits Passchijn, Meise 192 
14 Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 180 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 180 
16 Jaak Janin, Huise 144 
17 Frans Jansegers, Herdersem 138 
18 Lutgard De Coster, Machelen 108 
19 Jan Caudron, Aalst 96 

Arthur De Schrijver, Hekelgem 96 
Cecile Remmerie, leper 96 
Jozef De Meyer, Heverlee 96 

23 Freddy De Valck, Iddergem 72 
Herman Ros, Lokeren 72 

25 J. Peeters, Hoboken 60 
26 JosTruyen, As 51 
27 Piet Severins, Zwijndrecht 48 

Leo Thys, Pülderbos 48 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen . . . .. 48 
Frans Van Dessel, Nijlen 48 
Herman Gilbert, Maarkedal 48 

32 Willem Nollet Hove 36 
Leonie Vanderstraeten, Brussel 36 
Jozef Labaere, Kortnjk 36 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 36 
Gust Van Herck, Arendonk 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 

36 Luk Oste, Zottegem 24 
Erwin Vermeire, Denderleeuw 24 
Ria Deman, Halle (Kempen) 24 
Jozef Dockx, Borsbeek 24 
Mare De Vriese, Assebroek 24 
Leon Calders, Kapelle-o/d-Bos 24 
Jan Van Sumere, Beersel 24 
Frans Baert, Gent 
Johan Beke, Mariakerke .. . 
Huguette De Bleecker, Gent 
Leo De Bruyn, Tessenderio . 
Egied Vandommele, Deerlijk 
Jozef Nagels, Oostende 
Georges Raes, Ledegem 
Dirk Van Leuven, Roeselare 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Lucien Beyens, Meerhout 24 
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Vlaams Ziekenfonds „Ie dien" opende officieel haar kantoren 
Het Vlaams Ziekenfonds < Ie Dien » van het arrondissement Mechelen dat op 
t l juli 1977 officieel werd gesticht, kende op korte tijd zulk een ledenaan-
groei dat de Beheerraad niet alleen beschikt over een kantoor op de Dender-
mondsesteenweg te Willebroek, maar nu ook vorige donderdag onder ruime 
belangstelling kon overgaan tot de opening van haar hoofdzetel in de Mero-
destraat te Mechelen in aanwezigheid van de afgevaardigde van staatssekre-
taris voor Sociale Zaken, Vic Anciaux, en tevens een dag later haar kantoor 
als onderdeel van een complex met vergaderzaal en bijhorende lokalen in de 
Bergstraat te Heist-op-den-Berg kon laten openen door minister voor Weten
schapsbeleid, de heer Rik Vandekerckhove. 

Naar Vlaamse zelfstandigheid 
Tijdens de openingsreceptie op de 
hoofdzetel te Mechelen verwelkomde 
Koen Van Nieuwenhove, voorzitter 
van de Ziekenfondsbeheerraad, de 
aanwezige leden, waaronder volksver
tegenwoordiger Joos Somers, Provin
cieraadsleden Dr. Walter Jaspiers en 
Dr. Jan Moons, Fred Stevens, Arr. 

OPENBAAR 
CENTRUM 
VOOR 
MAATSCHAP
PELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Plaatsen van uitwonen
de kinderverzorgster. 
De bediening van uitwo
nende kinderverzorg
ster wordt openver-
klaard. 
Huidige bruto-aanvangs-
wedde: 24.437 f r. of 
25.268 f r. per maand, 
naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding 

of haardtoëlage. 
Van de kandidaten die 
slagen in het voorzien 
eksamen zal een werfre-
serve worden aangelegd 
met een geldigheids
duur van 3 jaar, die zal 
aanvang nemen bij de • 
benoeming van de eerst 
in aanmerking komen
de kandidaat van de 
werfreserve. 

Leef tij dsvoorwaarden: 
de leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebben en die 
van 40 jaar niet over
schreden hebben op 
27.1.1978. Toepassing der 
wetten van 3.8.1919, 
27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: bre
vet van kinderverzorg
ster, behaald volgens de 
normen van het Ko
ninklijk Besluit van 
17.8.1957 na 3 jaar studie. 
Houdsters van een bre
vet opgesteld in een an
dere taal dan het Neder
lands, dienen onderwor
pen aan een taalproef, 
in te richten door het 
Vast Wervingssekreta-
riaat. 
De uitwonende kinder
verzorgsters kunnen ge
houden zijn tot het ver
richten van nachtdienst. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Een bijzondere regle
mentering op de stand
plaatsverplichting is van 
toepassing. 
Volledige voorwaarden 
en verplicht inschrij
vingsformulier zijn te be
komen op de 7e Afde

ling/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 
te Antwerpen. 
(Tel. 31.09.70 of 32.98.35). 
De aanvragen dienen in
gezonden te zijn op het 
Sekretariaat, uiterlijk op 
27.1.1978. 

Adv. 48 

VU-voorzitter, Oskar Renard, voorzit
ter van de Mechelse VU-fraktie en tal 
van gemeenteraadsleden en OCMW-
raadsleden van Mechelen en omlig
gende gemeenten. 
Kamerlid Joos Somers sprak de ope
ningsspeech uit Hij hennnerde eraan 
dat de stichting en de opgang van de 
VU bepalend is geweest voor de poli
tieke bewustwording van onze volks
gemeenschap. De Vlaamse natievor
mende krachten zijn niet meer aan 
banden te leggen en de politieke 
macht van het Vlaams-Nationalisme, 
moet onomkeerbaar uitmonden in 
Vlaamse zelfstandigheid, in een 
Vlaamse Deelstaat Waar wij schre
den, zullen de lauwen gaan, al was het 
maar uit elektorale noodzaak, meen
de VU-volksvertegenwoordiger Joos 
Somers. Hij vroeg hierbij kntisch, 
maar met zin voor onderscheid tus
sen droom en werkelijkheid, de takti-
sche stappen van de Vlaams-Nationa
listische partijverantwoordelijken te 
volgen en gepast de dikwijls ongegron
de verdachtmakingen uit bepaakJe 
hoek kordaat te beantwoorden. 

In volkse dienstbaarheid 
Kamerlid Somers bracht VU-staatsse-
kretans Vic Anciaux hulde om zijn 
werk in de Brusselse agglomeratie 
waar men de eerste tekenen van een 
daadwerkelijke Vlaamse aanwezig
heid op socio-kultureel vlak kan be
speuren, zodat men er de gewone 
Vlaamse volksmens, die er generaties 
achter elkaar door de blunders van 
de traditionele partijen sociaal ver
drukt en verfranst werd, langzaam 
maar zeker kan terugwinnen voor 
eigen volksgemeenschap. Hij vroeg 
aan de afgevaardigde van de Staats-
sekretans, de h. Luc Willemyns, kabi-
netsadvizeur «Gezondheidszorg» de 
erkentelijkheid van de Vlaams-Natio
nalisten uit het arrondissement Me
chelen aan de Staatssekretaris te wil
len ovennaken. 

Met de groei van de VU als politieke 
incarnatie van de Vlaamse strijd, 
groeide ook het bewustzijn dat het 
Vlaams-Nationalisme gestalte moest 
krijgen op sociaal vlak en in de kulture-
le sektor De pogingen in het verleden 
in deze gebieden van het maatschap
pelijk leven waren de voorboden van 
deze socio-kulturele bekommernis. 
Nu het volkstiewustzijn in brede lagen 
van onze gemeenschap is doorge
drongen, kon het snelle sukses van 
het onlangs opgenchte Vlaamse Zie
kenfonds «Ie Dien» geen verwonde-
nng wekken. Zeker wanneer men 
steeds opnieuw dient vast te stellen 
dat de traditionele ziekenfondsen 
hand- en spandiensten leveren aan 
politieke formaties die in het verleden 
de zelfstandigheid van ons volk het)-
t)en gehypotekeerd. Te dikwijls aarzel
de men niet verheven levenswaarden 
te misbruiken voor lagere politieke 
doeleinden of persoonlijk winstbejag, 
zodat vele politiek daklozen en de 
Vlaamsbewusten resoluut gekozen 
hebben voor een eigen ziekenfonds 
dat in de eerste plaats een volkse 
dienstljaarheid en een efficiënte servi
ce nastreeft «Ie Dien» wil daarom 
geen partijziekenfonds worden, maar 
op haar terrein gestalte geven aan de 
Vlaams-Nationalistische betrach-
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RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 31.35 83 

Dienstbetoon 
Antwerpen-stad 
• Door Volksvertegenwoordiger A 
De Beul, telkens op maandag van 
16 u. tot 19 u. op het sekretariaat Wet
straat 12, Antwerpen. Tel. 36.84.65. 
•*• Door Gerard Bergers, die het 
dienstt)etoon verzorgt van minister 
De Bruyne, bij Bergers thuis elke 
woensdag en zaterdag, St-Jansvliet 
19, Antwerpen Tel. 33.91.65. 

Op een rijtje van links naar rechts : Emiel Van Langendonck, stafmedewerker < Ie Dien », Koen Van Nieuwenhove, voor
zitter van de beheerraad «Ie Dien ». Wilfried Leemans, schepen Sociale Zaken te Willebroek en stafmedewerker 
Vlaams Ziekenfonds, Luc Willemyns, afgevaardigde van staatssekretaris Vic Anciaux, Fred Stevens, arrondissemen

teel voorzitter Volksunie Mechelen en Kamerlid Joos Somers. 

tingen in het arr. Mechelen. Spreker 
schetste dan op anekdotische wijze 
de korte historiek van het zieken
fonds en bracht hierbij hulde aan allen 
die aan haar opgang hebben meege
holpen. Speciaal huldigde hij Emiel 
Van Langendonck uit St-Kat-Waver 
en schepen Wilfried Leemans uit Wil
lebroek, die samen werken aan hun 
sociale idealen, terwijl een wijze be
heerraad een waarborg is voor de toe
komst en op een passende wijze het 
algemeen beleid bijstuurt, zodat het 
Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien» op 
een optimale wijze de wettelijk opge
legde financiering van de gezond
heidszorg administreert Bijzonder 
dankte volksvertegenwoordiger Joos 
Somers provincieraadslid Dr. Jan 
Moons en gemeenteraadslid Dr. Ar
thur Wijns uit de fusiegenneente 
Groot-Heist om hun onmisbare steun 
en inzet tijdens de eerste levensmaan-
den van «Ie Dien». 

De zin van een Vlaams 
Ziekenfonds 
Kabinetsadvizeur Luc Willemyns be
lichtte in zijn toespraak de zin van een 
ziekenfonds in het algemeen en van 
een Vlaams Ziekenfonds in het bijzon
der. Naast de verzekeringstechnische 
en administratieve aspekten heeft 
een ziekenfonds de opdracht de wel-

zijnsbevordenng centraal te stellen en 
een persoonsgerichte sociale dienst
verlening uit te bouwen. Verder moet 
een Ziekenfonds haar leden helpen 
om klaarder te zien in de complexe 
strukturen van het zorgen-aanbod. 
Het groeiend kontakt met de leden 
moet bijdragen tot een meer doeltref
fende gezondheidszorg waarbij de 
«oplapgeneeskunde» dient terugge
drongen. In dit perspektief is een fedè-
ralizering, een regionalizenng en een 
decentralizenng noodzakelijk. Reke
ning houdend met het eigen karakter 
van de Vlaamse kuituur, met haar 
eigen waardenpatroon en haar eigen 
visie op de gezondheidszorg, moet 

het Vlaams Ziekenfondswezen bijdra
gen tot de realizatie van een eigen
soortig Vlaams gezondheidsbeleid. 
Belangrijk is daarbij het feit dat de 
Vlaamse Ziekenfondsen verschillen 
met de andere ziekenfondsen door 
het met gebonden zijn aan een bepaal
de politieke partij of aan een t)epaal-
de bevolkingsgroep. De Vlaamse zie
kenfondsen staan open voor iede
reen en willen meewerken aan de uit
bouw van een ruim Vlaams-Sociaal 
front Trouw aan haar keuze «Ie 
Dien» zal het Vlaams Ziekenfonds 
arr Mechelen hieraan In belangnjke 
mate toe bijdragen, meende kabi; 
netsadvizeur Willemyns. 

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

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 
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VU-nieuws uit Merksem 
Eindejaarswensen 
Voorzitter, bestuursleden en mandata
rissen van Volksunie-Merksem, wen
sen al de leden en sympatizanten een 
vreugdevol en vredig Kerstfeest en 
hopen dat het nieuwe jaar ieders ver
wachtingen en verzuchtingen op het 
gebied van de gezondheid, de wel
vaart en het welzijn volledig mag inlos
sen. 

Driekoningenfeest 
Op zondag 8 januan as. wordt nog
maals een Dnekoningenfeest inge
richt door onze damesafdeling,« Vrou
wen van Vandaag » voor de kinderen 
en kleinkinderen van de Merksemse 
Volksunieleden. Alvorens onze kinde
ren weer met een geschenkenpakket 
te bedenken worden zij eerst nog ver
gast op een leuke poppenkastvoor-
stelling en zullen enkelen onder hen, 
hun talenten laten bewonderen. 
Vanzelfsprekend zijn ook de ouders 
en grootouders van harte welkom op 
zondag 8 januari om 14 u. 30 in zaal 
Tijl, Bredabaan 298 

Mededelingen 
We willen er hier nogmaals de aan
dacht van onze leden op vestigen dat 
de dagen en data der verschillende 
vergadenngen werden gewijzigd en 
voortaan als volgt zullen plaatsvin
den : 

De maandelijkse ledenvergadering 
van de damesafdeling, « Vrouwen van 
Vandaag» gaat door op de eerste 
dinsdag van elke maand, elke donder
dag IS voortjehouden aan alle belang
stellende Volksunieleden terwijl het 
VU-afdelingsbestuur elke vierde don
derdag van de maand vergadert 
Al deze vergadenngen gaan door in 
het VU-Ontmoetingscentrum, Brede-
baan 298, 1 e verdieping, om 20 u. 30. 
Op die dagen zullen er ook steeds 
mandatanssen aanwezig zijn om U 
met eventuele moeilijkheden te hel
pen. 
Buiten deze dagen zijn onze mandata
rissen natuurlijk steeds bereid om U 
te helfjen met Uw problemen maar 
dan is het wel geraadzaam eerst tele
fonisch kontakt te nemen voor af
spraak Hierbij geven we U dan ook 
de nummers waarop onze mandataris
sen zijn te bereiken: 
Mevr. Kalingart-Dreesen, 45.85.19; 
mevr. Van Dijck-Govaert 46.16.06; A. 
Brat 46.02.79; A. Dewachter, 
45.65.59; L Droogmans, 45.51.81 ; J. 
Poels, 45.51.71. 
Dit geldt evenzeer voor alle zaken die 
via het OCMW zouden kunnen wor
den opgelost, hiervoor zijn onze 
OCMW-raadsleden A. Rammetoo, 
45.3556 én O. Stevens, 45.25.17, 
steeds t)ereid U alle nuttige inlich
tingen te bezorgen. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Sinterklaas 
te Herentals 
Zcals vorige jaren, heeft de Vlaamse 
vrouwenknng Herentals ook nu weer 
een Sinterklaasfeest ingericht op 11 
december jl., dat een daverend suk
ses IS geworden. Het optreden van de 
goochelaar, professor Cammardo, 
heeft de kinderen geboeid tot op het 
laatste moment Daarna heeft de 
goede Sint en z'n tweeTcnechten de 
prachtige geschenken overhandigd 
aan de 160 aanwezige kinderen-

Nieuw bestuur bij 
VU-Brasschaat 
Het nieuwverkozen bestuur van Bras-
schaat kwam samen onder voorzitter
schap van de arrondissementele afge
vaardigde Eddy Gaublomme. Alle tien 
stemgerechtigde leden zijn aanwezig. 
Het resultaat van de verkiezingen 
wordt nogmaals voorgelezen, waarna 
de verkozenen zichzelf kort voorstel
len Voor de funktie van voorzitter 
wordt de kandidatuur van Paul Van 
Eyck met unanimiteit aanvaard. Voor 
het sekretanaat zijn er twee kandida
ten ; Willy Baens wordt verkozen. De 
taken van penningmeester, verantw. 
organizatie en verantw propaganda 
worden eveneens met unanimiteit 
aanvaard. De VUJO-afgevaardigde 
dient later aangewezen te worden. 
Voorzitter. Paul Van Eyck, Kenislei 7 
(51.6521); sekretaris Willy Baens, 
Mishagenstraat 37 (6319.12), pen
ningmeester : Jaak Decru, Roegse-
baan 96 (6321.93), organizatie Jef 
Van Gils, Julialei 58 (51.56.11), propa
ganda • Ivo Van Assche, Bredestraat 
12 (51.61.04); Arr. Rd. eff.: Jaak 
Decru, Paul Van Eyck, Willy Baens; 
Arr Rd. pw. • Hugo Thibaut Breda
baan 59 (51.68.39), Jan Van Koeckho-
ven. De C^terslei 20 (64.19.46), Jef 
Van Gils. 
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LIMBURG 
Afval en centen 
aan de orde te Maaseik 

VU-Volksvergadering te Peer 
Op vrijdag 9 december II. organizeerden de belde VU-afdelingen van Peer-
Hechtei-Eksel een volksvergadering in de zalen van Hotel Estancia te Peer. 
Voor een goed-gevulde zaal, opende de Peerder voorzitter Reimond Eer-
lingen de avond. 

Burgemeester-volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels van Bree hield dan een 
erg gewaardeerde toespraak. Egmontpakt, het nieuwe onderwijsstatuut maar 
vooral de probleemsituaties van Limburg en bijzonder Noord-Limburg nam 
hij uitgebreid onder de loep. De talrijke aanwezigen luisterden aandachtig 
naar zijn goed voorbereid en degelijk gefundeerd betoog. Als konklusie kun
nen we alvast heel zeker stellen dat onze nieuwe volksvertegenwoordiger 
erg gesmaakt wordt door de kiezers en leden, en vooral geen inspanningen te 
veel vindt om iets daadwerkelijks te doen voor onze streek en voor Limburg. 

Provincieraadslid Wilfried Wijsmans 
hield dan z'n maiden-speech voor kie
zers en leden. Hij sprak over de 
opgang van de VU in ons kanton 
sinds dit jaar. Hij dankte de militanten 
die dit mogelijk maakten: hij noemde 
zichzelf « slechts een pion om voor de 
Volksunie naar best vermogen te 
mogen werken». Verder behandelde 
hij ook onze motieven, onze overtui
ging om nog intensiever door te gaan 
en vol te houden: een overtuigd 
Vlaams-Nationalisme, het rechtvaar-
digheidsstreven van onze partij, de 
onafhankelijkheid van de Volksunie, 
en ten slotte onze taak als vooruitstre
vende partij. 

Wij hebben een zw/are opdracht ge
kregen van de kiezers, maar we heb
ben ze aanvaard, gesteund door onze 
rotsvaste overtuiging als nationalis
ten, zo zei hij. HIJ eindigde met een 
oproep tot allen om daaraan mee te 
werken. 

Daarna was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen, waar door het 
publiek druk gebruik van werd ge
maakt Helaas moest dit om circa 
12 uur worden gestopt: de avond zou 
te lang geduurd hebben. 
De Volksunie in ons gewest heeft 
daarmee nog eens bewezen -méér 
dan ooit» levenskrachtig te zijn. Tot 
spijt van wie het benijdt: de CVP-be-
stuursleden die regelmatig en stiekem 
kwamen tellen hoeveel auto's er ston
den : een CVP-kollega, die vooraf nog 
smalend veronderstelde «dat we de 
mensen wel gemakkelijk zouden kun
nen tellen» en achteraf afgunstig 
vroeg of er inderdaad zo véél auto's 
geparkeerd stonden. 
Dat zijn leuke dingen voor de mensen. 

Ledenwerving 
Zowel voor afdeling Hechtel-Eksel als 
voor afdeling Peer kunnen we ver
heugd konstateren dat ons ledenaan
tal welhaast iedere dag toeneemt. 
Voor beide afdelingen samen werden 
reeds een zeventigtal nieuwe leden 
geworven. En we gaan nog gewoon 
verder. We verwachten dat we tegen 

medio volgend jaar voorheen dan ook 
nooit gekende aantallen zullen kun
nen bereiken. 
Leden en sympatizanten die mensen 
kennen die willen lid worden kunnen 
deze namen steeds doorgeven aan 
de bestuursleden: we zullen hen 
graag een bezoek brengen. 

VU-info 
De afdelingen Hechtel-Eksel en Peer 
hebben inmiddels reeds zes nummers 
van hun maandelijks tijdschrift uitge
geven. Na al die tijd gaan we nu enke
le praktische zaken wijzigen. De re-
daktie wordt vanaf heden waargeno
men door Dominiek Scrayen, Don 
Boscostraat 17, Hechtel-Eksel. Domi
niek zal tevens verantwoordelijk zijn 
voor de materiele organizatie van VU-
Info. 

De teksten voor het januari-nummer 
moeten uiterlijk 30 dec. op het Cnieu-
we) redaktie-adres toekomen I 

Advertenties VU-Info 
VU-Info krijgt niet alleen een andere 
redakteur, maar er wordt ook ge
tracht ons blad een nieuw kleedje aan 
te passen. Dit door middel van een 
gedrukte omslag, waarvoor we, om 
de kosten te dekken, advertenties pro
beren te werven. 

VU-Info wordt maandelijks verspreid 
bij (momenteel) 2500 lezers. In de nabij-
e toekomst gaan we dit aantal nog uit
breiden tot 4000. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot de redaktie of tot Jaak Inde
keu, Grotstraat 18, Peer, tel. 73.55.09. 

Bestuursvergadering 
Begin januari zullen er twee speciale 

bestuurssamenkomsten georgani-
zeerd worden. Een eerste om te pra
ten over de plaatselijke situatie van 
de VU in de gemeentepolitiek. Een 
tweede over de afdelingsorganizatie: 
een evenwichtige spreiding van taken 
en verantwoordelijkheden. Bestuurs-
feest 

Bestuursfeest 
Op zaterdag 28 januari a.s. organize-
ren we een feestje voor alle leden van 
de bestuursraden van Peer en Hech
tel-Eksel. Vergezeld van echtgenote 
of verloofde natuurlijk. 
Deelname in de onkosten : 200 fr. p.p., 
waarvoor een gezellige avond wordt 
aangeboden, met een koud buffet en 
gratis dranken. 

Inschnjvingen bij de afdelingssekreta-
riaten. 

Neeroeteren-Opoete-
ren koos een nieuw 
bestuur 
Op 2 december 1977 hadden de ver
kiezingen van het nieuw afdelingsbe
stuur van Neeroeteren-Opoeteren 
plaats in het Kultureel Centrum van 
Neeroeteren. 
Na een verslag van uittredend voorzit
ter, Mathieu , schetste sekretaris Clau
de Berghmans de huidige situatie op 
gemeentelijk vlak. 
Ter gelegenheid van deze verkiezin
gen werden ook enkele belangrijke 
opdrachten vastgesteld voor de ko
mende jaren. 
Zo zal het dienstbetoon in onze afde
ling uitgewerkt worden; tevens zal 
het bestuur alles in het werk stellen 
om tot een bredere verspreiding van 
WIJ te komen. 
Het nieuw bestuur van onze afdeling 
ziet er als volgt uit: voorzitter: Mat
hieu Meuwis; ondervoorzitster: Mia 
Colemont; sekretaris: Claude Bergh
mans ; penningmeester: Karel Verhey-
en ; propaganda: Hubert Cuppens; or
ganizatie : Lydia Wagemans; VUJO : 
Claude Berghmans; gemeenteraads
leden : Jaak Cuppens en Roger Kui
pers. 

X \ . 1 J ~ A . J _ I keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
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J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

Minister kreeg vrouwen over de vloer 

Donderdag 15 december ontving minister van Wetenschapsbeleid dr Rik Vandekerckhove op zijn Kabinet 
een uitgebreide delegatie van de FVV-afdeling Genk. 
Op de foto: mevr Paula Vandeloo, voorzitster, tijdens haar korte toespraak waarin zij namens haar leden, 
de minister dankte voor de hartelijke ontvangst 

Op 29 november 1977 kwam de 
Maaseikse raad bijeen om vooral 
over gemeentebelastingen te beraad
slagen, nieuwe leningen aan te gaan 
ten bedrage van 21.394.000 fr. en de 
begroting van 1977 nogmaals te wijzi
gen. 
Opnieuw bewees de CVP-meerder-
heid dat ze geen openheid wenst. 
Iedereen weet dat de bespreking van 
de begroting '77 aanleiding was tot 
heviqe diskussies tussen meerder
heid en oppositie. Het gevolg liet niet 
lang op zich wachten • twee ambtena
ren werden door Brussel naar Maas
eik gestuurd om de zaken recht te 
trekken. De gewijzigde begroting ligt 
nu dus in Brussel. Verschillende be
dragen werden aanzienlijk gewijzigd 
en het tekort werd teruggebracht op 
13.721.000 fr. De meerderheid werd 
door Brussel op de hoogte gebracht 
van deze veranderingen. De oppositie 
kreeg die informaties niet zodat het 
praktisch onmogelijk werd kommen-
taar te leveren op de nieuwe aanpas
singen. Eens te meer maakte de CVP-
meerderheid gebruik van haar tekort 
aan openheid om een reaktie van de 
oppositie te vermijden. Heeft de CVP 
van Maaseik dan zoveel te verber
gen? 

Alles verbergen is echter niet moge
lijk maar dan hanteert CVP-schepen 
Schiepers het woord t>elachelijk. Dit is 
veel eenvoudiger dan duidelijk bewij
zen wat men beweert! Ook is het 
veel eenvoudiger bewezen fouten in 
de gewijzigde begroting op rekening 
van twee Brusselse ambtenaren over 
te schrijven. Was er dan niemand van 
de CVP-meerderheid aanwezig b i j ' 
het bezoek van deze ambtenaren? 
Wij nemen aan dat het moeilijk is 
eigen fouten toe te geven, doch dit 
ook is openheid! 

Toetreding tot interkommunale 
voor afvalverwijdering en 
-verwerking 
In 1968 kantte de Volksunie zich 
tegen de inplanting van verbrandings
ovens in Rotem-Dilsen. Destijds werd 
t)eloofd dit projekt in de prullemand te 
klasseren. Recente gebeurtenissen la-

Hasselt heeft 
een eigen 
«trefcentrum » 
Goed nieuws voor de VU-afdeling 
Hasselt 
Inderdaad, vanaf 1 januari 1978 ne
men wij «onze intrek» in de gekende 
Hasseltse Uilenspiegel, op de hoek 
van de Guffenslaan en de Luiker-
steenweg. Reeds een hele tijd keken 
onze Ijestuursmensen uit naar een 
geschikt lokaal, dat als werkelijk tref
centrum voor de Volksunie Hasselt 
zou kunnen uitgebouwd worden. 

Zover is het nu ! 

De Uilenspiegel zal in de toekomst 
niet alleen vergaderlokaal worden 
(naast het vroegere lokaal «War-
son»), maar ook sekretariaat en 
dienstbetoon zullen vanaf nieuwjaar 
daar gevestigd worden. 
Tevens is het de bedoeling de Uilen
spiegel uit te bouwen tot ontmoetings
plaats voor alle Vlaamsgezinden. 
Vooral de vrijdagavond, tijdens en na 
de sekretariaatspermanentie van 18 
tot 20 u., zullen wij elkaar daar in een 
gezellige sfeer kunnen ontmoetea 
Een avondje uit? Op vrijdagavond 
ontmoet je zeker Vlaamse vrienden in 
de Uilenspiegel (tel. 22.28.93). 
Met dank aan de sympatieke gast
vrouw voor haar « gastvrijheid ». Maar 
oprechte dank ook aan onze penning
meester, Joske Neven, die ons zo lan
ge tijd zo gastvrij én belangeloos 
gehuisvest heeft op het nummer 38 
van de Zuivelmarkt! 
Tot slot nog even het dienstbetoon in 
herinnering gebracht: 

— Minister Van de Kerckhove: elke 
zaterdag van 17 tot 18 u.; 
— Kamerlid Desaeyere: elke 1 e zater
dag van 15 tot 16 u. en elke 3e vrijdag 
van 17 tot 18 u.; 
— Provincieraadslid Ballet: elke Ie 
en 3e woensdag van 17 tot 18 u.; 
— OCMW-lid Raymaekers: elke 2e 
en 4e woensdag van 17 tot 18 u. 
Koördinatie dienstbetoon kanton Has
selt: Provincieraadslid Edgard Ballet 
tel. 27.09.83. 

ten echter vermoeden dat dit enkel 
een belofte was! Zo wenst men in het 
Maasland over te gaan tot de oprich
ting van een interkommunale voor 
afvalverwijdering en -verwerking. De 
Maaseikse raad trof op 29 november 
II. een princiepsbesluit Maar wat 
houdt het woord pnnciep werkelijk 
in ? Bovendien, zo zei VU-raadslid 
Jaak Cuppens, zijn de voorstellen van 
statuten erg onduidelijk. Indien ze zon
der wijziging aangenomen worden, is 
Maaseik niet bij machte ook maar één 
enkel punt op de agenda van de alge
mene vergadering te brengen en 
staat men dus voor een periode van 
13 jaar machteloos om de belangen 
van de Maaseikse gemeenschap te 
verdedigen. Wij wachten af I 

Nieuw VU-bestuur 
te Lommei 
Na een overzicht van de jaarwerking 
door voorzitter Diel Verpoorten en 
een overzicht van de politieke toe
stand door ondervoorzitter Rik Bos-
mans, werden 7 bestuursleden geko
zen uit 10 kandidaten. De drie niet-ver-
kozen kandidaten werden gekoöp-
teerd. 
Tijdens de eerste bestuursvergade
ring werden de funkties verdeeld als 
volgt: 
Voorzitter: Ludo Berckmans, Hennep
straat 8, tel. 54.55.45. 
Ondervoorzitter: Rik Bosmans, Berg-
straat 35. 
Sekretaris: Luc Neels, Kerkstraat 26, 
tel. 54.41.61. 
Penningmeester: Arnold Knevels, Ein
derpad 43. 
Leden: Willy Poets, Leuken 54 j Louis 
Bosmans, Sparrestraat 30: Diel Ver
poorten, Prinsenstraat 25. 
Gekoöpteerde leden • Henri Van Heu-
kelom. Heide 201 , Jaak Poets, Onder-
wijsstraat 24; Frits Van Heeswijk, 
Driehoekstraat 66. 
Gemeenteraadslid: Jan Vansumme-
ren. Kapelstraat 15. 
Arrondissementeel afgevaardigden: 
Diel Verpoorten, Ludo Berckmans. 

Voor wie zoekt 
Reiziger gevraagd voor streek 
van Aarschot en omgeving. In 
bezit van eigen wagen, goed 
voorkomen. Krijgt bestaande 
kliënteel. Kontakt via André De 
Samblanx, schepen Aarschot 
Franse Liniestraat 3, 3240 Lang-
dorp. Tel. 016/56.84.37. NI 38 

Mooi appartement te huur te 
Mechelen, voorzien van alle 
komfort, grote living, badkamer, 
ingerichte keuken, grote slaap
kamer, rustige ligging. Onmiddel
lijk ter beschikking. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op nummer 015/ 
21.79.00. N-137 

— Welk vlaamsgezind meisje, 
wenst kennis te maken met 
vlaamsgezinde jongeman van 
23 jaar, die ondanks gebrek aan 
relaties toch het meisje hoopt te 
vinden, waarvan hij droomt Be
schikt over een goede betrek
king en spruit uit goed bemiddel
de ouders. Schrijven kantoor 
blad onder nr N-140. 

PLAATSAANBIEDING 
Daktylo, part-time, NI, Fr., not D., 
Antwerpse. Tel. Vital Peeters, 
031/21.4624. N-139 

DRINGEND GEVRAAGD 

Dringend gevraagd voor Vlaam
se instelling te Brussel: Vlaam
se tandarts. 
Brieven naar de redaktie onder 
N 135. 
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Publiek niet welkom op Diestse raadszittingen 
Tijdens een druk bijgewoonde perskonferentie op 8 december heeft de Volks
unie van Nieuw-Diesf zeer scherp geprotesteerd tegen het feit dat het sche-
penkollege niet minder dan acht agendapunten van VU-raadslid Dirk Van de 
Weyer ten onrechte naar de geheime zitting heeft verwezen. 
Gemeenteraadslid Van de Weyer trad tijdens deze perskonferentie op als 
woordvoerder van de politieke raad. Hij behandelde elk door hem aange
vraagd punt afzonderlijk. Hij deed een oproep tot de persmensen om de han
delwijze van het schepenkollege openbaar aan de kaak te stellen. De Diestse 
publieke opinie heeft het recht te weten wat er gaande is, aldus het VU-raads
lid. Het gaat hier niet om een partijpolitieke propagandastunt, zo besloot Van 
de Weyer, maar om een waarschuwing. Vandaag wordt duidelijk dat het Diest
se schepenkollege (PW-BSP) liever achter gesloten deuren werkt Het 
publiek is ongewenst 
In een korte inleiding vooraf had Pol Cresens, sekretaris van de politieke 
raad, reeds uitgelegd hoe deze perskonferentie tot stand was gekomen. 
Opvallend was dat praktisch alle plaatselijke korrespondenten aanwezig 
waren. Tussen de gesprekken door werd de afwezigheid van « Het Laatste 
Nieuws > en « Volksgazet», zij het dan op een verdoken maar toch spitsvondi
ge wijze, gehekeld. 

Op 24 november richtte Dirk Van de 
Weyer een brief aan het schepenkolle
ge. Hierin vroeg hij een achttal punten 
op de dagorde van de eerstvolgende 
raadszitting te plaatsen. Bij ieder punt 
afzonderlijk voegde hij een korte toe
lichting. Zodoende wrist de betrokken 
schepen steeds waarover het ging. 
Op 3 december ontving het VU-raads
lid dan een uitnodiging voor de zitting 
van 9 december. Met verwondering 
stelde hij vast dat al zijn agenda
punten naar de geheime zitting wer
den verwezen 
Op deze datum plaatste het schepen
kollege slechts 1 agendapunt in de 
openbare vergadering, nl. het uitrei
ken van een aantal eretekens. Daarna 
werd een kleine receptie gehouden. 
Dan vloog het publiek buiten. 
Namens de VU in Nieuw-Diest ver
klaarde Van de Weyer dat het in het 
kader van een open en demokratisch 
beleid zeker niet past zaken, waarbij 
de bevolking is betrokken en waar
over een gemeenteraadslid vragen 
wenst te stellen, voor het publiek 
geheim te houden. Zo wordt de kon-
trole door de burger totaal onmoge
lijk, aldus het VU-raadslid. 

• • • 
In een eerste punt wil Van de Weyer 
een antwoord op de vraag waarom 
noch het plaatselijk, noch het natio
naal Uzerbedevaartkomitee ant
woord kregen op een schrijven waar
in gevraagd werd namens Diest een 
krans te laten neerleggen aan het 
IJzermonument te Diksmuide ter gele
genheid van de jaarlijkse IJzert>ede-
vaart Hier wordt gewezen op de tradi
tie sinds jaren. Zowel Diest als de hui
dige deelgemeente Molenstede stel
den ieder jaar een som ter beschik
king voor een krans. Van de Weyer 

stelde de vraag of de Vlaamse IJzer-
soldaten voor de Diestse PVV-BSP-
koalitie nu zelfs geen bloem meer 
waard zijn. 
Dit gebrek aan Vlaamse reflex wordt 
nog eens bevestigd en verduidelijkt in 
een tweede punt Dirk Van de Weyer 
vraagt hierin aan het schepenkollege 
hoe het komt dat noch op 11 noch op 
15 november naast de driekleur met 
de officiële vlag van de Nederlandse 
kultuurgemeenschap wapperde. 
Nochtans werden hieromtrent de no
dige onderrichtingen verstrekt door 
de hogere overheid. Reeds enkele 
maanden geleden stelde het betrok
ken raadslid dezelfde vraag. Toen 
werd hem geantwoord dat een leeu-
wevlag in bestelling was en dat de 
oude totaal versleten was. Nu blijkt 
dat dit een drogreden is geweest 
Dirk Van de Weyer geeft toe dat bei
de hogergenoemde punten wellicht 
met wereldschokkend zijn. Maar op 
een ogenblik dat vooral de PVV de 
Vlaamse apostel wil uithangen is het 
wel eens goed deze punten duidelijk 
naar voren te brengen. Dat de BSP 
welwillend als meeloper wil fungeren 
is haar zaak, aldus Van de Weyer, 
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maar laat weinig goeds voorspellen 
voor de toekomst 
In een derde punt behandelde Dirk 
Van de Weyer de eigenaardige en vol
gens hem onaanvaardbare houding 
vanwege het schepenkollege to.v. het 
schoolvervoer. In de verscheidene 
deelgemeenten werd vóór de fusie 
deze aangelegenheid op een eigen 
manier georganizeerd. Zo werkte 
Schaffen met een autocaruitbater, ter
wijl Molenstede zelf een kleine bus 
kocht. In de begroting kan men lezen 
dat Schaffen ongeveer 650.000 fr. uit
gaf voor leerlingenvervoer, terwijl Mo
lenstede de 70.000 fr. niet over
schreed. Toen na de fusie ook de ver
scheidene gemeentescholen werden 
gefusioneerd, kon men logischerwijze 
aannemen dat het leerlingenvervoer 
op dezelfde wijze zou georganizeerd 
worden voor alle deelgemeenten. 
Daaraan dacht het schepenkollege 
blijkbaar niet Men kwam wel tot een 
eenvormige prijs voor alle kinderen. 
Dit betekent dat men over geheel de 
fusiegemeente nu 100 fr. per maand 
en per kind betaalt Maar het grote 
verschil ligt hierin, dat de kinderen van 
Schaffen met de bus meekunnen tot 
de leeftijd van 12, terwijl in Molenste
de de beperking tot 9 jaar geldt. In de 
deelgemeente Deume is er helemaal 
geen leerlingenvervoer voorzien. Dit 
is gewoonweg discriminatie, aldus 
Van de Weyer, waaraan dringend 
een einde moet komen. 
Dirk Van de Weyer merkt hierbij op 
dat hij dit punt reeds aan de dagorde 
stelde tijdens een vroegere vergade
ring van de Molensteedse advies
raad. Maar, zoals dat meestal ge
beurt, antwoordt het schepenkollege 
niet eens op de schriftelijke adviezen 
van deze raden. 

• • * 

De volgende vraag handelt over de 
subsidie aan de VZW Kultureel Cen
trum Molenstede. Op de begroting 
van 1976 was een som voorzien van 
100.000 fr. ter dekking van gedane 
en lopende onkosten. Tot op heden 
werd hiervan echter nog niets uitbe
taald. Inmiddels hebben een tweetal 
verenigingen van de deelgemeente 
Molenstede uit eigen kas bijgelegd. 
Volgens geruchten zou schepen Co
lin de voorziene 100.000 fr. nu willen 
verdelen over de fusiegemeente, zo
dat de VZW slechts 20.000 fr. zal ont
vangen. 
In een vijfde punt komt het VU-raads
lid nog eens terug op de werking van 
de adviesraden. Zoals men weet 
werd de Vlaams-nationale strekking 

zowat in alle deelgemeenten ge
weerd. Alleen in Molenstede komt 
deze aan bod. Reeds vroeger protes
teerde Van de Weyer tegen deze han
delwijze, vooral omdat in de meeste 
deelgemeenten de adviesraden wer
den aangevuld met PVV- en/of BSP-
militanten. Uiteindelijk beloofde het 
schepenkollege een kommissie op te 
richten om deze zaak te onderzoe
ken. Hiervan kwam echter nog niets 
in huis. Dirk Van de Weyer wenst nu 
dringend te weten wanneer deze kom
missie zal opgericht worden. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat op de 
agenda van 9 december een punt 
voorkomt waarin gewag gemaakt 
wordt van « Oprichting van een komi-
tee ter studie van de werking der 
gemeentelijke adviesraden ». 

• * • 

In de volgende punten behandelt Dirk 
Van de Weyer nog het feit dat alle 
adviesraden werden samengeroepen 
op dezelfde dag en uur dat de Man-
derlooskring een akademische zitting 
organizeerde ter gelegenheid van zijn 
20-jarig bestaan. Dit getuigt alleszins 
van weinig takt Vooral omdat men 
lang op voorhand wist dat deze aka
demische zitting zou doorgaan. 

Wat betreft de raadszittingen vraagt 
het VU-raadslid dat hiervoor een vas
te periode zou vooropgesteld wor
den. Bv. eenmaal per maand. Nu wor
den de raadsleden op de meest wille
keurige dagen samengeroepen. Zo is 
het moeilijk voor de raadsleden ern
stig werk te verrichten. 
Ten slotte merkt het VU-raadslid op 
dat het schepenkollege onlangs ver
klaarde dat de wijzigingen aan de 
straatnamen in werking zouden tre
den op 1 januari 1978. De bevolking 
van de betrokken straten werd hier
van nog steeds niet op de hoogte 
gebracht Zodoende hebben de men
sen inzake drukwerk enz. helemaal 
geen schikkingen kunnen treffen. Van 
oe Weyer vraagt dan ook de inwer
kingtreding van deze wijzigingen uit te 
stellen tot in april 1978. 

• • • 

Zoals reeds hoger gezegd werden 
alle punten in dit artikel vernoemd ver
wezen naar de geheime zitting. Van 
de Weyer noemt dit onverantwoord 
en ondemokratisch. Hij zal tijdens 
deze geheime zitting dan ook onmid
dellijk eisen dezelfde punten over te 
plaatsen naar de eerstvolgende open
bare zitting. Het publiek heeft recht op 
informatie. Indien de PVV-BSP-koali-
tie dit publiek wil weghouden van het 
Diestse stadhuis, dan is dat haar 
zaak. Maar dan moet zij daarvan ook 
zelf de gevolgen dragen. In ieder 
geval zal de Volksunie het publiek wel 
informeren, aldus Van de Weyer, en 
hij wenst de persmensen geluk met 
hun wil hieraan mee te werken. Tot 
slot deelde Herman Brems mee dat 
de pers in januari opnieuw zal uitgeno
digd worden. 

Willy SOMERS 

De drie VU-afdelingen in 
Nieuw-Diest 
Tijdens een gezamenlijke vergadering 
van de drie VU-afdelingen in Nieuw 
Diest op 6 december jl. werd overge
gaan tot de aanstelling van de nieuwe 
afdelingsbesturen. 
Na afzonderiijk overleg werden vol
gende namen bekendgemaakt 

DIEST (en 
KAGGEVINNE-WEBBEKOM) 
Voorzitter: Renaat Rijnders 
Sekretaris: Pieter Bollen 
Penningm.: Godelieve Vandevorst 
Organizatie: Willy Brie 
Propaganda en VUJO: Jan Thiels 

MOLENSTEDE 
Voorzitter: André Peeters 
Sekretans: Jozef De Troyer 
Penningm.: Raymond Van Compel 
Organizatie: Jef Verheyen 
Prop. -f Pers: Willy Somers 
VUJO: Rob Veriieyden 
Mandataris: Dirk Van de Weyer 

KU, gemeentebestuur en stichting 
Leefmilieu houden Wambeek groen 
In het kader van het «Jaar van het Dorp - heeft de schepen van Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu van Groot-Ternat Laurent De Backer, het initiatief uit
gaande van KLJ-verantwoordelijke Erwin Sergooris, ter harte genomen. 
Zeven gemeentelijke percelen waar eens duchtig werd gesluikstort werden 
ojjgeruimd en beplant met heesters en bomen uit eigen streek. De percelen zijn 
gelegen vlak naast de dorpskern van Wambeek en enkele honderden meters 
verder in het Klapscheutbos. Deze omgeving is nog niet ontsierd door hoog
bouw en is in zijn landelijke en natuurlijke schoonheid omringd door groene wei
den en open veld. 
Het projekt omvat drie doelstellingen: 1. De zeven percelen door inheemse 
beplantingen en begroening een bestemming en een karakter geven voor de 
toekomst aangepast in het totaalbeeld van de omgeving en van de gemeentelij
ke historische kontekst 2. Sensibilizerend te werk gaan om hierdoor de leden 
zelf de praktische uitwerking en natuurbeleving te laten doen en te laten bele
ven. 3. Door deze aktie de natuuriijke vegetatie stimuleren. 
Schepen De Backer opteerde ten slotte voor een ecologische aanpak. Zo wer
den de graszoden van het oorspronkelijk terrein door de gemeentediensten 
naar een terrein gevoerd om deze graszoden te stockeren zodat binnen de 
twee jaar een goede komposthoop gevormd wordt om later als teelaarde aange
wend te worden. 
De jeugdige mensen van KLJ-Wamtjeek hebben het terrein genivelleerd, de 
grond gemengd met turf en stalmest en op 3 december laatsteden begonnen ze 
de beplanting met struiken en bomen, o.a. olm, eik, beuk, linde, vlier, hazelaar, lijs
terbes, jenevert)es, meidoom, els en dergelijke. Rond de jaarwisseling worden 
nog zeventig wilgen geplant op het langste perceel dicht bij de Wambeekse 
dorpskern. 
In de nabije toekomst zal de schepen van Leefmilieu nog dergelijke projekten uit
voeren op braakliggende gemeentegronden in de andere deelgemeenten Ter-
nat en St-Katherina-Lombeek. 

Waar eens Wambeeks grote zoon, Pol de Mont, zijn poëzie 
bedacht plantten schepen van Leefmilieu Laurent De Backer en 
KLJ-leider F'-- ' gooris nieuw jong groen. 

SCHAFFEN-DEURNE 
Voorzitter: Herman Brems 
Sekretaris: Pol Cresens 
Penningm.: Ellen Limbos 
Propaganda. Jozefien Beckers 
Organizatie: August Van Den Wijn-
gaert 
VUJO: Eik Claes (deze werd ook 
ondervoorzitter). 
Als effektieve afgevaardigden in de 
arrondissementsraad werden volgen
de personen aangeduid : Pieter Bollen 
(Diest); Herman Brems (Schaffen); 
André Peeters en Jozef De Troyer 
(Molenstede). 

POLITIEKE RAAD 
Tijdens deze gezamenlijke bijeen
komst van de drie afdelingen werd 
ook de nieuwe politieke raad voor de 
fusiegemeente opnieuw geïnstalleerd. 
Hiervan maken alle bestuursleden 
van de afdelingen deel uit Het dage
lijks bestuur werd als volgt samenge
steld : 
Voorzitter Willy Somers; sekretaris 
Pol Cresens; penningm. Herman 
Brems. 
In een gezamenlijke verklaring heb
oen de drie afdelingen duidelijk ge
steld dat ze door het behouden van 
afzonderlijke afdelingen de eigenheid 
van de deelgemeenten willen aanto
nen. Om echter een efficiënte wer
king mogelijk te maken worden de 
financies centraal geregeld. Gepoogd 
zal worden per jaar minstens één akti-
viteit te orgamzeren in iedere deelge
meente, ledere aktiviteit echter zal 
opengesteld worden voor de gehele 
fusiegemeente. 
De Volksunie zal in de komende 
maanden een politiek voeren van 
«open vizier». De Perskonferentie 
van 6 december was daarvan reeds 
een voorbeeld. Het regelmatig ver
schijnen van «WIJ IN NIEUW DIEST-
zal dit nog eens extra beklemtonen. 
Bovendien zal het kontakt met het 
publiek meer dan ooit goed onder
houden worden. 
In Nieuw Diest is er een duidelijke wil 
om de Volksunie in deze moeilijke 
fusiegemeente nog sterker te maken. 
Dat dit door de Diestenaar naar waar
de wordt geschat wordt wel recht
streeks aangetoond door de massale 
aanwezigheid van vrienden en sympa-
tizanten tijdens de jongste VU-Breu-
gelfeesten in Molenstede. Ook de aan 
gang zijnde ledenhernieuwing laat po
sitieve geluiden horen. Ondanks de 
zeer hoge ledencijfers van Molenste
de is men daar nog maar eens aan de 
aanwinst 
Volhouden zo! Willy Somers 
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staf De Doncker in Brabantse provincieraad: 

„Wij willen niet langer meer komedie spelen 
op kosten van de Brabanders!" 

In de Brabantse provincieraad 
wil men alles graag bij het 
oude laten. Reeds eerder pro
testeerde de VU-fraktie tegen 
de meerderheidsgewoonten 
die echte kontrole van de 
raadsleden onmogelijk maken. 
Zo ook dit jaar bij de late indie
ning van de begroting 1978. Na 
dit vraagstuk behandelde VU-
fraktieleider Staf De Doncker 
achtereenvolgens de financiële 
politiek, de nutsvoorzienmgen, 
de COOVI , de toeristische fede
ratie van Brabant, Haviland, Ha-
vi-TV en het geplande kinderzie
kenhuis. Om ten slotte te ein
digen met de wens spoedig tot 
een provincie Vlaams-Brabant 
te komen. 

8 mil joen drukwerk 

- Liever dan, zoals in de vele voorbije 
jaren, hiertegen te protesteren, om
dat het ons in deze korte tijdsspanne 
materieel onmogelijk is het dokument 
grondig in te studeren en de bijkomen
de inlichtingen te vragen, hebben wij 
gedacht volgend voorstel te mogen 
doen. De ronddeling van de begro
ting nog enkele weken uitstellen en 
over de begroting in haar geheel stem
men, aangezien wij uit ervanng weten 
dat er toch geen jota aan veranderd 
word t Ook de nieuwelingen, en dat 
zijn er heel wat in deze raad, zullen 
hiervan over enkele dagen overtuigd 
zijn Dit zou tot gevolg hebtien dat wij 
hier met een honderdtal mensen geen 
maand lang een even dure als nuttelo
ze komedie moeten opvoeren om de 
last van onze Brat>antse bevolking, 
voor wie wij geacht worden ons bes
te tieentje voor te zetten, met enkele 
miljoenen zou verlichten 

WIJ hebben dit jaar geen enkel voor
stel of amendement ingediend Zo
doende dragen wij, naar wij hopen, bij 
tot het verkorten van de zittijd, tot het 
verminderen van de uitgave van meer 
dan 8 miljoen voor het drukwerk 
Onze vroegere voorstellen en amen
dementen zijn nog alle aktueel, tiehal-
ve eén, nl het voorstel mbt de taks 
op de reklamebiorden, het enige voor
stel van de oppositie dat ik hier ooit 
weten aannemen heb 
WIJ zouden evenwel in onze plicht te 
kort schieten zo wij hier op deze tribu
ne het stilzwijgen t>ewaarden over 
wat volgt 

Hoewel het eerder de taak is van de 
oppositie de zwakke punten van het 
meerderheidsbeleid naar voor te bren
gen, wil ik hier in alle eerlijkheid beken
nen dat WIJ respekt hebben voor het 
vele werk van de tiestendige deputa
tie en het dan ook naar waarde schat
ten 
Dit vele werk zou evenwel kunnen 
worden verminderd indien de verschil
lende kommissies naar tiehoren zou
den werken en met als een overtxxli-
ge last worden t>eschouwd 
Maar wij kunnen volledig instemmen 
met wat er op sociaal gebied verwe
zenlijkt IS 
Inzake leningen en bijkomende lenin
gen voor aankoop en bouw van socia
le gronden en woningen werden enor
me inspanningen gedaan en staat Bra
bant wellicht aan de top in dit land 
Wat Opent>are Werken tietreft, werd 
een klaar overzicht gegeven van de 
uit te voeren werken Wij tietreuren 
en WIJ klagen aan dat er in ons land 
enerzijds ontelbare betogingen moe
ten worden gehouden om de opeen
volgende ministers van Openbare 

«Welk 
Vlaanderen ?» 
te Grimbergen 
Info-debat op vnjdag 23 december 
1977, om 20 u in Fenikshof - Gnmber-
gen 
«Welk V laanderen» ' De vraag kan 
zinloos lijken 
Voor hen die het in België goed vin
den, en daar geen verandenng in wil
len zien in het toekomstige Vlaande
ren 
Voor hen is de Vlaamse Beweging — 
voor zover ze voor hen bestaat — 
een loutere taalstrijd tussen gewes
ten en gemeenschappen, een stnjd 
die nu zijn eindpunt nadert 
Het kan echter met zijn dat generaties 
Vlamingen streden en nog stnjden 
voor zelfbestuur en een autonoom 
Vlaanderen, om er na het «Belgique 
de papa » een « Vlaanderen de papa -
van te maken 

W e hebben ons dan ook met alleen af 
te vragen hoe Vlaanderen zijn zelfbe
stuur kri jgt maar ook « Welk Vlaande
ren » dat zal zijn 

W e ondernemen een poging met 
— Politiek Vormingscentrum L Dos
fel J Beke, Werkgroep Arbeid J 
Debrabander, Vlaams Ekonomisch 
Verbond G Jansen, Vlaams Natio
naal Studiecentrum G De Rouck 
Organizatie VUJO nieuw-Gnmber-
gen en Karel Bulsfonds Gnmbergen 

VUJO in Brussel en 
Halle-Vilvoorde 
In aanwezigheid van D. Nuytens, lid 
agglomeratiebestuur en De Craen, 
voorzitter arr. Halle-Vilvoorde onder 
voorzitterschap van Johan Artois, 
werden zowel in de agglomeratie B 
russel als in het arrondissement Hal
le-Vilvoorde nieuwe VUJO-besturen 
verkozen 

B R U S S E L : voorzitter Bert An-
ciaux, ondervoorzitter Rudi Roos-
ens, sekretaris Roger Blanquaert, 
penningmeester Jos Scholiers, vor
ming Geert Hoogstoel, propaganda 
Mark Sibille, organizatie Jempi Dan-
gereau 

Afgevaardigden nationale VUJO-
raad Jempi Dangereau, Mark Sebille, 
Jan Anciaux 
Raatsvervangers Bert Anciaux, 
Geert Hoogstoel 

H A L L E - V I L V O O R D E : voorzitter 
Hugo Van Hemeinjck, ondervoorzit
ter Kns Van Saene, sekretaris Pa
trick Vanderzeypen, penningmees
ter Eddy De Nayer, propaganda 
Roel Van der Stighelen , organizatie 
Bart Rombaut, vorming Peter Game
re 
Afgevaardigden nationale VUJO-
raad Kns De Saene, Peter Gamere, 
Luk Van Biesen 
Plaatsvervangers Patrick Vanderzey
pen, Bart Rombaut 

Rekordopkomst 
voor VU-dansfeest 
in Nieuw-Diest 
Op zaterdag 10 december jl organi-
zeerde de Volksunie van Diest haar 
1e lustrumdansfeest Dit initiatief ging 
door in de stemmige Hallezaal aan de 
Grote Mark t 

Reeds om Ü1 u tjegon het volk in 
groepjes toe te komen, zodat om
streeks 22 u Pol Cresens, de bezieler 
van dit lustrumbal, het dansfeest offi
cieel kon laten openen 
Opvallend was dat heel wat Limbur
gers dit VU-imtiatief met hun aanwe
zigheid vereerden De dne parlemen
tairen Vandezande, de kamerleden 
Willy Kuijpers en Willy De Saeyere 
werden op luid applaus onthaald 

B U I Z I N G E N 

Uits lag tombola VU-pensenker -
mls 
1109 1452 1373 1240 1012 1234 1402 
1501 1121 1347 
Prijswinnaars in steunboek 1 Geor
ges Boon , 2 Supportersklub Alex De 
Bremaeker, 3 Gedeon Ma ton , 4 
Georges Van Nimmen , 5 Pauline Pau
wels , 6 Vannieuwenhuysen-De Rud
der , 7 Adèle Degreef-Walravens, 8 
Albert Kestens 
Pnjzen af te halen bij Juul Denayer, 
Komijkveld, 7 te Buizingen, tel 
3563025 

Werken ervan te weerhouden ons 
land op een onherstelbare wijze te 
verminken door het aanleggen van 
totaal overbodige autosnelwegen en 
anderzijds ons provinciaal tiestuur de 
nodige kredieten geweigerd wordt 
om aan de overbelaste provinciewe-
gen de nodige herstellings- en verbre-
dingswerken uit te voeren Met als 
gevolg onschatbare matenele schade 
en onnoemelijk menselijk leed, veroor
zaakt door niet te tellen auto-ongeval
len. 

MInutenkommIss ie 

Inzake landtxiuw vragen wij een tota
le herziening en hernieuwing van het 
beleid Hier ook tiestaat er een kom
missie, ieder jaar komt die kommissie 
niet enkele dagen maar slechts enke
le minuten samen 
WIJ blijven nog altijd de mening toege
daan dat de provincie in haar plicht te 
kort schiet wat tietreft de beteugeling 
van de hormonale tiehandeling van 
de bij voorkeur veredelde dieren 
Over de middenstand valt niet veel te 
zeggen Er is dest)etreffend, ondanks 
veel goede wil en tainjke kommissie-
vergaderingen, weinig of niets tiereikt 
Inzake onderwijs moeten wij nog altijd 
de miskenning van de panteit op taal
gebied in het Instituut Pasteur aankla
gen 

En wat COOVI tietreft of zouden wij 
het 'CERIA" noemen enkele vra
gen 

Vlaamse miskenning 

Het IS zeker niet onze bedoeling taalin
cidenten uit te lokken maar de waar
heid heeft haar rechten 
Is het waar dat er bij het begin van 
het laatste schooljaar 250 inschnjvin-
gen van Nederlandstaligen in de hote-
liersschool geweigerd werden "> 
Is het waar dat een van de groten van 
CERIA, misschien wel de grootste, 
getracht heeft de administratie te 
manipuleren om al de nieuwe getxiu-
wen voor te behouden voor de Frans-
taligen en dat nadat die poging mis
lukt zou zijn, die heer tracht op de 
tjestendige deputatie druk uit te oefe
nen'' 

Is het zo dat inzake huisvesting de 
Nederlandstaligen steeds gediscnmi-
neerd worden ' 
Met veel belangstelling zien wij uit 
naar een antwoord 
Het IS geweten dat wij de CIPB, de 
toeristische federatie en World Trade 
Center niet in het hart dragen Wij zijn 
immers nog steeds van mening dat de 
CIPB een zeer dure instelling is, van 
weinig nut en wij kunnen onmogelijk 
te weten komen wat er met de provin
ciale toelagen getieurt 
Na verschillende bneven aan de heer 
goeverneur, werd er ons op gewezen 
dat de CIPB een vzw is en als dusda
nig volgens Binnenlandse Zaken met 
verplicht IS inzage te geven van de 
tioekhouding en de dossiers, wat wij 
ten stelligste tietwijfelen 
WIJ menen dat een deel van ons wan
trouwen zou verdwijnen indien de 
CIPB deze gegevens vnjwillig zou ver
strekken 

Voor de toensbsche federatie gelden 
ongeveer dezelfde opmerkingen 
Waarom ook hier de oppositie buiten
spel gezet' 
Wat de interkommunales tietreft kun
nen WIJ alleen betreuren dat Interleu
ven gemeend heeft geen enkel VU-
provincieraadslid in haar bestuur te 
moeten opnemen 

Havi-TV 

Haviland heeft dat wel gedaan en ons 
de kans gegeven positief mee te wer
ken aan de vele op stapel staande 
projekten, meestal ten bate van de 
minsüjedeelden onder onze Brabant
se t>evolking 
Een spreekwoord zegt dat het gift in 
de staart zit en zo zit ook de kink in 
de kat}el van Havi-TV 
Deze interkommunale heeft tegen
over zovele van onze vroegere ge
meenten de verbintenis aangegaan 
binnen redelijke termijnen — die 
reeds lang verstreken zijn — de 

kabel-TV te realizeren Wat ingewij
den van tevoren wisten, is de waar
heid gebleken Havi-TV was onvol
doende uitgerust om zijn beloften na 
te komen 
Nadien werd er nog een politiek steek
spel ten t}este gegeven Rendabele 
gemeenten werden in snelheid geno
men door minder rendabele gemeen
ten, maar met mandatarissen met een 
langere arm 
Dit alles heeft er met toe bijgedragen 
ons vertrouwen in deze interkommu
nale te verstevigen 
Wat het geplande kinderziekenhuis 
tietreft zouden wij Vlamingen met de 
meeste aandrang durven vragen ui
terst voorzichtig te zijn mbt het ont
werp van de vooropgestelde plannen 
De bestaande wraakroepende toe
standen op taalgebied in de Brusselse 
ziekenhuizen zijn er de oorzaak van 
dat WIJ zeer wantrouwend staan 
tegenover dit projekt 
In de krant konden we vernemen dat 
de Franstalige universitaire ziekenhui
zen 51 % van de bedden toegewe
zen kregen tegenover slechts 49 % 
voor de Nederlandstalige universitai
re ziekenhuizen Bij de voorziene uit-
t>reidingen zou dit verder zelfs tot 
54 % voor de Franstalige en 46 % 
voor de Nederlandstalige worden 
scheefgetrokken Dit voor een bevol

king van 58 % Nederlandstaligen en 
42 % Franstaligen 
De waarborg dat ieder Brabants kind 
moet kunnen worden opgenomen is 
met voldoende, men moet ook de 
omstandigheden van deze opname 
kennen 

Goodwi l l 

En ten slotte nog dit De meerderheid 
van deze vergadenng is samenge
steld uit zeven partijen, waarvan de 
kleinste zeker met de minst luidruchti
ge zijn Ten bewijze hiervan de verda
ging, verleden week, van de verkie
zing van de voorzitter van de recht
bank 
Niettegenstaande deze pleiade van 
partijen zijn de werkzaamheden van 
verleden week, in verband waarmee 
WIJ geen nota's of verslagen van tevo
ren kregen, slechts kunnen doorgaan 
dank zij onze goodwill 
WIJ zouden de zeven partjen er noch
tans voor willen waarschuwen dat wij 
met van zins zijn iedere keer zoveel 
goede wil te tonen 
In de hoop dat er spoedig een provin
cie Vlaams-Brabant komt, waann ons 
Vlaamse volk volledig tot ontplooiing 
kan komen, zullen wij trachten nauw
gezet onze rol van opbouwende oppo
sitie te vervullen' 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 WesterIo (Voortka-
pel) tel 014/2136 96 
Vraag pri|zen voor uw feestmenu's 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 

Tel 02/2681402 

Dames en heren in uw/ belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33 37 56 

DE OUDE KRING 
Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

PVBAJ BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DflOOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 
Koilegestraat 33,2400 MOL 

014/31 1376 

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabnkatie kleine lederwaren 
brieventassen geldbeugels - sleutel

houders 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69.2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
BrusselbaanlI.GOOlK 

Tel 054/334857 
Uw tweede thuis < 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15, MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/316472 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

TAPPERU 
KUMMELSHOF 

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

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/711240 

Verwarming - stoom - sanitair Alle 
herstellingen 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/6687 40 
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OOST-VLAANDEREN 

Brakelse gemeenteraad 
verwerpt motie „Keerpunt 150" 
Indien de gemeenteraadszitting van 5 
december de grootste gemene deler 
IS van de volgende raadszittingen, 
mogen wij ons hier in Brake! aan nog 
heel wat eigenaardigheden verwach
ten Dat de meeste punten meerder
heid tegen minderheid zouden goed-
of afgekeurd worden, lag in de lijn der 
verwachtingen Dat de heren De 
Croo en Van Heuverzwijn er zo'n 
vriendschappelijk spelletje ping-pong 
zouden van maken deed ons wel ver
wonderd opkijken 

De vergadering was echter zeer goed 
ingezet Iedereen zat hing of lag pas 
in een mm of meer komfortabele hou
ding, of de zaal moest reeds ontruimd 
worden, omdat oud-burgemeester en 
CVP-fraktieleider Van Heuverzwijn er 
op stond dat men eerst in geheime zit
ting het ontslag zou aanvaarden van 
de heer C Van Weymeersch als 
KOO-ontvanger van de voormalige 
gemeente Everbeek, zodat deze dan 
zijn eed als raadslid kon afleggen 
Deze korte onderbreking — de ontrui
ming duurde langer dan de geheime 
zitting — betekende geenszins de 
start van een bewogen zitting Integen
deel, waren er met enkele opgemerk
te tussenkomsten geweest van VU-
volksvertegenwoordiger dr L Bau-
wens, dan zou men zich zeker op een 
vnendenbijeenkomst gewaand heb
ben 

De aangekondigde interpellatie van 
dr Bauwens over « het behoud en de 
bescherming van de ruimtelijke orde
ning, landbouw en groenzones in onze 
gemeente » heeft de meerderheid blijk
baar voor enkele problemen gestekj 
Maar ook voor een oud-minister zijn 
problemen er om opgelost te worden 
Vlug werd aan het Reglement van 
Inwendige Dienst een en ander toege
voegd Zo moet elke aanvraag tot 
interpellatie vergezeld zijn van een 
begeleidende nota, waarin men in het 
ko r t doch klaar en duidelijk omschnjft 
wat de interpellatie inhoudt waarom 
men interpelleert hoe men het zal 
doen, enz Volgende keer zal men er 
waarschijnlijk nog het antwoord bij 
vragen ook En dit alles zogezegd om 
het de raadsleden mogelijk te maken 
om zich terdege in te lichten over het 
gestelde probleem 

Ook de gewijzigde tekst die door 
onze mandatans werd voorgesteld 
kon door de gewezen minister van 
Nederlandse Opvoeding met aan
vaard worden de begeleidende nota 
zou slechts een korte verwoording 
van de kwestie of de feiten dienen te 
omvatten Wij menen dat deze gewij-

De motie van 
dokter Bauwens 
De gemeenteraad van Brakel ver
enigd op 5 december 77, onder het 
voorzitterschap van burgemeester 
Tortelboom, heeft kennis genomen 
van het plan. Keerpunt 150, ter viering 
van het 150-jarig bestaan van België 
Rekening houdend met het feit dat dit 
plan zich van Vlaamse zijde situeert in 
de Vlaamse Ardennen en zo een bre
de waaier van mogelijkheden tot reva-
lonsatie van onze streek en tewerk
stelling hier ter plaatse opent, en onze 
gemeente hierbij ten zeerste wenst 
betrokken te worden, 

— geeft de gemeente haar steun 
aan dit plan, ten spoedigste door de 
Boudewijnstichting te laten aan
vaarden , 
— wensf de gemeente Brakel, bij 
aanvaarding van dit plan door de Bou
dewijnstichting, aktief in de konkrete 
realizabe van dit plan betrokken te 
worden en deel uitmaken van de uit
voerende • en organizerende organen 

zigde tekst de nodige waarborgen 
biedt aan de meerderheid omtrent de 
aard en de inhoud van de vraag of 
interpellatie, terwijl hij anderzijds geen 
overdreven verplichtingen oplegt aan 
de interpellant Ondanks de kiespropa-
ganda met allerhande antipolutie- en 
anti-natuurafbraakslogans, was het 
antwoord van de meerderheid allesbe
halve overtuigend 
Was het antwoord op deze interpella
tie aan de magere kant de motivatie 
om de motie over het plan-Coppie-
ters, waarvan de tekst elders op 
deze bladzijde vindt te verwerpen 
was nog poverder Wij begrijpen ech
ter met dat Herman Decroo maar 
bleef herhalen dat het een vienng is 
voor de Belgische gemeenschap, 
waarmee Brakel als zelfstandige ge
meente mets te maken heeft 
Wanneer de heer Coppieters de 
Vlaamse Ardennen een « probleemge
bied» noemt inzake infrastruktuur en 
kommumkatie, is dit geenszins over
dreven Deze achterstand is echter 
een geluk met een ongeluk geweest 
hierdoor is er ons een enorme natuur-
schat overgebleven 
Aan de Vlaamse Ardennen grenst 
een gelijkaardige streek — Region 
des Collines genaamd — die gelijklo
pende problemen kent Zeer eigenaar
dig IS wel dat deze mensen het nut 
voor hun streek van Keerpunt 150 

l\eïw 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

3 \ J t 4 ^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmanszaak »an Btlqie 2 000 m2 opperylaktf 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim ol leder, broeken 

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

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing, 

s /ondaqs ope-i van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

smoi 

zeer vlug begrepen hebben Blijkbaar 
delen deze mensen de opinie van 
voormalig regeringslid De Croo met 
die Keerpunt 150 bestempelt als het 
plan van een man 
Een tweede bedoeling van deze motie 
IS een aandringen bij de Boudewijn
stichting om het plan Keerpunt 150 
tot het hunne te maken, en om de 
plannen van hun fiktie-stad definitief 
naar de archieven te verbannen 
Het toppunt van Decree's betoog 
moest echter nog volgen toen enkele 
van zijn partijgenoten duidelijke inte
resse betoonden voor het plan, nep 
hij dezen kordaat tot de orde door 
koudweg te verklaren dat de meerder
heid zou tegenstemmen i Van een dik-
tatonale ingreep gesproken 
En dit punt was dan ook hetzelfde lot 
beschoren als vele andere punten 
het voorstel werd meerderheid tegen 
minderheid verworpen 
In geheime zitting werden dan nog de 
leden van het O C M W aangeuid Veel 
IS hierover met te vertellen de koalitie 
was eensgezind, de CVP haalde er uit 
wat er voor hen inzat en spijtig 
genoeg viel er voor de Volksunie 
geen kruimeltje van de tafel 
Alles bij elkaar genomen was het dus 
geen denderende raadszitting Toch 
konden er enkele leernjke vaststel
lingen gedaan worden 

• Schepen De Croo beantwoordt 
ongeveer alle vragen, of deze nu 
gencht zijn aan hemzelf, of aan de 
heer Burgemeester 
• De socialistische inbreng in de 
gemeenteraad beperkt zich blijkbaar 
tot het dragen van de titels en tot het 
maken van totaal onbelangrijke op
merkingen 

• De heer Tortelboom blijkt een 
waardig en plichtsbewust burgemees
ter, die loyaal zijn meester volgt en op 
diens teken braaf bevel geeft om tot 
de stemming over te gaan Dat oud-
burgemeester Van Heuverzwijn zijn 
beste vnend met is, bleek duidelijk uit 
enkele zeer autoritaire opmerkingen 
aan diens adres 

• Raadslid D'Haeyer beleefde er 
zichtbaar een intens genoegen aan 
toen hij de vroegere bestuurders des
tijds begane rekenfouten in hennnenng 
kon brengea 
• Indien dokter Bauwens op dergelij
ke wijze zijn mandaat blijft vervullen 
zullen WIJ nog veel plezier aan hem 
beleven en zullen Wilfried en Herman 
nog dikwijls met hun handen in het 
haar zitten Want Lieven voert een 
harde, maar positieve en opbouwen
de oppositie, met het welzijn en de 
vooruitgang van Brakel als enig doel 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 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 ruiternitrustii igen ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en i|sschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr treinen der beste merken - auto? go carts trakteren pop
pen poppenwagens en -wiegies burelen lesbenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken - school 

tassen borden tuinmeubelen tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Waarschoot: 
Jaar van de Dorpspolitiek 

voor ogen E.V. 

Ook te Waarschoot wil men het 
«Jaar van het Dorp» met ongemerkt 
laten voorbijgaan De eerste die het 
vuur aan de lont stak was VUJO-
Waarschoot daarin nagevolgd door 
het gemeentebestuur Beide organi-
zeerden een «ideeenavond», waar
over hieronder enkele beschouwin
gen 
De VUJO-avond kan in elk opzicht als 
geslaagd bestempeld worden De aan
wezigen, waaronder ook politiek an
dersgezinden leverden in een gemoe
delijke sfeer opbouwend werk en stel
den talnjke initiatieven voor die door 
hun orgamzaties werden overwogen 
Onder meer werden voorgesteld het 
herbenamen van oude hoeven, hoeve-
verfraaiing, sanenng en verfraaiing 
van dorpsplein en omgeving, creëren 
van verkeersvrije of verkeersarme 
straten aandacht voor wandel- en 
voetpaden zorg voor aangepaste ver
gaderlokalen ten behoeve van de ver
enigingen, en nog vele andere Kort
om er werd een weg uitgestippeld 
langswaar het «Jaar van het Dorp» 
zinvol kon verlopen 
Volkomen tegengesteld daaraan was 
de vergadenng samengeroepen door 
het gemeentebestuur Bedoeling van 
deze vergadering was (nogmaals) 
een inventans op te stellen van moge
lijke initiatieven en deze door te spe
len aan een speciale werkgroep die 
deze projekten zal beoordelen en 
selekteren en daarna voorstellen over
maken aan het gemeentebestuur 
Niets was echter minder waar i Sche
pen Willems die de vergadenng leidde 
begon van meet af aan op eigen hout
je, als eenmanswerkgroep, direkt alle 
voorstellen te beoordelen, daarbij 
vooral rekening houdend met de be
kende of vermoedelijke (politieke) 
strekking van degene die het voorstel 
gedaan had Dat het aldus tot bijwijlen 
hoogoplopende diskussies kwam 

VUJO- (Gent-Eekio) 
bezorgd om Gentse kanaalzone 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

De VUJO, arr Gent-EekIo, stelt tot 
haar verbazing vast dat de regenng 
nog geen stappen heeft ondernomen 
om de ekonomisch (slechte) situatie 
in de Gentse kanaalzone op te van
gen of zelfs maar grondig te onder
zoeken W I J verheugen ons echter 
over het feit dat na initiatief van de 
V U arr Gent-EekIo, binnenkort een 
tewerkstellingskonferentie zal door
gaan, gepatroneerd door de betrok
ken gemeentebesturen 
Voor het industriegebied met bednj-
ven als Sidmar Sadacem, Volvo, 
Texaco, Oleofina Fabelta, enz waar 
dit ogenblik ruim 25000 arbeids
plaatsen bedreigd zijn eisen wij van 
de regenng deze noodsituatie tegen 
te gaan Waar Wallonië 90 miljard 
knjgt voor zijn staalindustne, lijkt het 
ons maar normaal en eerlijk dat ook 
de Vlaamse nijverheid wordt ge
steund W I J nemen het ook met dat 
een gebrek aan verantwoordelijkheid 
van sommige overheidsdiensten 
wordt afgeschoven op de rug van de 
textielarbeiders 

Verder meent VUJO, arr Gent-EekIo, 
dat een onderneming zoals de gaster-

minal te Zeebrugge een voldoende 
ernstige studie en voortsereiding ver
eist Daarom vinden wij het maar nor
maal dat ook plaatselijke studie- en 
aktiegroepen in het onderzoek wor
den betrokken Wij drukken de V U 
hierbij op het hart geen enkele kom-
pensatie, hetzij openlijk of verdoken, 
van de regeringskoalitie te dulden 
gezien het nationale belang van deze 
onderneming 
De VUJO, arr Gent-EekIo, eist ook 
een totale amnestie om te voldoen 
aan de humane rechten en plichten 
van iedere burger en om in de geest 
van algehele pacifikatie, die uit het 
Egmontpakt spreekt de gevolgen van 
de repressie weg te werken 

\blksunie 
sociaal en federaal 

( o m met de goed gedokumenteerde 
VUJO) ligt zo voor de hand Al met al 
werd het een uiterst verwarrende bit
sige en grotendeels nutteloze avond 
Het gedrag van de tsetrokken sche
pen, die enkel in dorpspolitieke ter
men dacht was daar helemaal met 
vreemd aan Zonder veel geestdnft 
werd dan maar besloten de bewuste 
werkgroep, die alles nog eens zal 
overdoen, hopelijk in een betere 
sfeer, samen te stellen De vergade
nng besloot wijselijk elke politieke 
mandatans uit deze werkgroep te 
weren Gestart onder een slecht ge
sternte, maar dan toch op hoop van 
zegen, zal de werkgroep eerlang van 
wal steken 

W.G 

Vlaamse Kring 
Zingem voetbalt . . . 
V K Z - K W B Ouwegem 7 - 0 1 
Onder impuls van duivel-doet-al Antoi-
ne Vanlancker en VKZ-voorzitter 
Adelin Goedefroot werd een elftal 
ineengetimmerd dat met de beste lief-
hebbersploegen uit de streek kan 
wedijveren Dit zou de eerste tegen
strever, de ploeg van de KWB-Ouwe-
gem, weldra ondervinden 

Hield de ploeg van de K W B geduren
de het eerste kwartier nog enigszins 
gelijke tred nadien kwam het verschil 
duidelijK tot uiting en werd de KWB 
voortdurend in het verweer gedrukt 
Debutant Walter Guenter wist met 
een mooi schot het allereerste doel
punt voor de V K Z aan te tekenen Dit 
was meteen het goede voorbeeld 
voor de anderen Nog voor de rust 
wisten achtereenvolgens Enk Van 
Coppenolle Eddy Ide en Marcel Ver-
scfiueren de voorsprong aan te dik
ken tot 4—O Het luttele gevaar dat van
wege de K W B opdaagde werd door de 
VKZ-achterhoede gemakkelijk ge
keerd, zodat doelman Antoine Vanlan
cker er maar verkleumd bijliep 
Ook na de rust bleef V K Z domineren, 
alhoewel het herhaaldelijk geremd 
werd door al dan met ingebeeld bui
tenspel Eddy Ide dreef de score op 
tot 5—O Nadien bracht opruimer Mar
cel Verschueren het mooiste doel
punt van de wedstnjd op zijn aktief 
door een formidable retro Kort voor 
affluiten werd onze gevaarlijkste aan
valler Gaetan Vanlancker foutief ge
stuit in de gevaarlijke zone Dit was 
voor onze doelman Antoine Vanlan
cker een gelegenheid om zich wat op 
te warmen door de strafschop om te 
zetten Ondanks loffelijke pogingen 
van de KWB slaagden zij er met in 
onze verdediging te omzeilen zodat 
de uitslag 7—0 bleef 
Speelden voor V K Z Antoine Vanlan
cker, Antoine Coryn, Marcel Ver
schueren, Danny Vandriessche, Ade
lin Goedefroot Frans Van Overmei-
ren, Eddy Ide, Peter Van Meirhaeghe, 
Gaetan Van Lancker, Enk Van (Doppe-
nolle en Walter Guenter 
Nadien werd iedereen in het lokaal 
van de V K Z vergast op boerebrood 
met hoofdvlees Een initiatief dat de 
V K Z hoopt te herhalen met andere 
liefhebbersploegen in de gemeente 
C)|) 
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Stad Oudenaarde 

Eensgezinde motie voor „Keerpunt 150" 
Door tussenkomst van raadslid 
Frans Van Den Heede bij de h. Vos-
saert, schepen voor Kuituur, en na 
bespreking in het schepenkollege 
en in de kommissievergadering voor 
kuituur, werd uiteindelijk aan de 
gemeenteraad een motie voorgelegd 
i.v.m. de viering van 150 jaar België 
en het voorstel Coppieters < Keer
punt 150». 

• Raadslid Van Den Heede herinnerde 
aan het bezoek van Maurits Coppie
ters, voorzitter van de Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, aan de stad op 24 september 
jl. In verband met de restauratie van 
de stadskern, het Vleeshuis, de Bou-
dewdjnstoren van het zgn. Huis van 
Margareta van Parma, het historisch 
Begijnhof, en de abdij Maagdendale, 
werd toen de wenselijkheid beklem
toond van een globale aanpak. Het is 
voor de toeristen en voor de stadsbe
woners weinig aantrekkelijk als deze 
werken tientallen jaren blijven aansle
pen (zoals het stadhuls). Een massale 
aanpak Is nodig en kan heel wat 
tewerkstelling aanbrengen. De h. Cop
pieters beloofde zijn steun en hield 
woord. Op 18 oktober 1977 hield hij 
zijn openingstoespraak in de Kultuur
raad om. aldus: «De viering van 
anderhalve eeuw België in 1980 krijgt 
in het licht van de samenwerkingsge-
dachte een ander perspektief. Kan 
men hierbij niet denken aan een 
groots en toekomstgericht projekt 
van opbouwwerk, natuurbescher
ming, landschapszorg, monumenten
zorg, stadskernvernieuwing, archeolo
gisch speurwerk en industriële arche
ologie, in een gebied waar de gemeen
schappen sinds decennia zonder gro
te spanningen naast elkaar leven en 
dat ekonomisch en kultureel dringend 
aan revalorisatie toe is ?» 
Eensgezind werd op de gemeente
raad van 5 december jl. volgende 
motie aangenomen: 
< De gemeenteraad in openbare zit
ting vergaderd, 

Nieuw bestuur 
bij Ninove 
De bestuursverkiezingen van afdeling 
Ninove hadden plaats op 5 november 
1977 Met ingang van die datum ziet 
het bestuur er als volgt uit: Voorzitter 
Herman De Kegel; ondervoorzitter 
André Baro; algemeen sekretarls 
Pierre Mattens; administratief sekre
tarls Freddy Van Der Roost; penning
meester René Martens; propaganda 
Renaat Raes; organizatie André 
Scheerlinck; leden Ben Van Brante-
gem. Jan Baeyens, Bert Van Vaeren-
bergh, Roger Van Papegem en Pe
trus De Backer. 
Als arrondissementsraadsleden wer
den aangeduid : Renaat Raes, André 
Scheerlinck, Herman De Kegel, André 
Baro en Jan Baeyens. Indien nodig tre
den Freddy Van Der Roost en Renaat 
Martens op als plaatsvervangers. De 
afgevaardigden voor het Politiek Kolle
ge zijn Herman De Kegel en Pierre 
Mattens, ambtshalve zetelen daarin 
ook André Baro (fraktieleider) en 
Georgette De Kegel (gemeenteraads
lid). 

Verkiezingen bij VU 
en VUJO 
Sint-Amandsberg 
Een paar weken geleden hadden 
zoals voorgeschreven In de afdeling 
van VU en VUJO te Sint-Amands
berg bestuursverkiezingen plaats. 
Dit werd de uitslag: voorzitter: Jan 
Andries; ondervoorzitster: Lieve Jo-
lie; sekretarlaat: Walter Decoodt; 
penningmeester: Jan Buyie; propa
ganda : Rudy Herman en Albert Roe
land; organizatie: Albert De Meyer 
en Koen Van Gelder; bestuurslid zon
der funktie: Willy Vermeulen. 
VUJO voorzitter: Jan BuyIe; onder-

^ voorzitter-penningmeester: Armand 
Van Bogaert; sekretariaat: Erwin Her
man ; organizatie: Rudy Herman; pro
paganda : Bea Timmerman. 
De nieuwe besturen worden veel 
aktie, aktivlteiten en alles goed ge
wenst 

Jan BuyIe 

— Overwegende dat in het kader 
van de viering 150 jaar België • Keer
punt 150 > in samenwerking met de 
Kultuurraad van de Nederlandse Kul-
tuurgemeenschap en de Koning Bou-
dewijnstichting bepaalde projekten 
zouden worden vooropgesteld met 
het oog op de valorisatie van typi
sche streken of regio's; 
— Overwegende dat voor het Vlaam
se gewest de streek van de Vlaamse 
Ardennen niettegenstaande de rijke 
natuurlijke kunst- en historische 
waarden aldaar aanwezig, van over
heidswege, tot hiertoe onvoldoende 
aandacht heeft gekregen; 
— Overwegende dat de Stad Oude
naarde met haar zeer omvangrijk 
kunstpatrimonium, op alle gebied als 
het belangrijkste centrum en voor
naamste attraktiepool van de Vlaam
se Ardennen moet aangezien wor
den ; 
— Overwegende dat het derhalve 
past de bijzondere aandacht te ves
tigen van de terzake bevoelgde over
heden en betrokken organen in ver
band met de wankele infrastruktuur 
van de streek en inzonderheid op de 
problematiek van het behoud van 

het kunsthistorisch patrimonium van 
onze stad ; 
Vraagt met aandrang: 
de terzake bevoegde overheden en 
organen inzonderheid de minister be
last met de kulturele en Vlaamse aan
gelegenheden, de Kultuurraad van 
de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, de Koning Boudewijnstich-
ting en het Nationaal Feestkomitee, 
bij de uitwerking van de objektieven 
en initiatieven in het kader van de 
viering 150 jaar België ook genaamd 
«Keerpunt 150> bijzondere aan
dacht te besteden aande noden inza
ke kulturele infrastruktuur van de 
regio Vlaamse Ardennen en vooral 
aan het behoud en herstel van het 
kunsthistorisch patrimonium van de 
streek en van de Stad Oudenaarde. 
Beslist: 

Afschrift van huidige emotie te sturen 
aan de eerste-minister, aan de minis
ter van Nederlandse Kuituur en 
Vlaamse Aangelegenheden, aan de 
voorzitter van de Kultuurraad, aan de 
Koning Boudewijnstichting, aan het 
Nationaal Feestkomitee en aan alle 
parlementairen van het arrondisse
ment Oudenaarde. 

Klaas-nieuws uit Sint-Amandsberg 

Evenals vorige jaren was er ook een Vujo-Sinterklaasfeest Dit ging door in 
de H. Hartkring te Sint-Amandsberg In samenwerking met de afdelingen van 
FVV, de bond van de Vlaamse Gepensioneerden en de VOS. 
Kinderen beneden de 10 jaar en de gepensioneerden werden er gezamenlijk 
vergast op een voorstelling van de poppenkast « Het Spelleke » waarna Sinter
klaas zijn Intrede deed. 
De kinderen ontvingen wat snoep en de leden van de derde leeftijd een pak spe-
kuloos. 
Alles werd afgerond met een tombola en enkele door iedereen meegezongen 
Sinterklaasliedjes. 
Dank aan allen die dit feest voor jong en oud mogelijk maakten. 

Bestuurs-
verl<iezingen 
te Waarschoot 
Op vrijdag 9 december organizeerde 
de VU-afdeling Waarschoot bestuurs
verkiezingen. Meer dan zestig VU-le-
den kwamen daarbij hun stem uitbren
gen. Dit aantal mag als een sukses 
bestempeld worden, temeer daar in 
aansluiting met de verkiezingen geen 
.kulinaire aktivlteiten gepland waren. El
ke opgekomen kiezer werd evenwel 
beloond met een demokratlsche pint 
Volgend bestuur kwam uit de bus: 
Voorzitter: Andries Mathijs. - Onder
voorzitster: Marcella Van Holderbe-
ke. - Sekretarls: Walter Georges. -
Penningmeester: Adriaan De Smet. -
Propaganda: Maurice Pauwels. - Or
ganizatie : Sylvain Verstraete. - Land-
bouwaangelegenheden: André De 
Praeter. - Sociale begeleiding: Marcel-
la Van Holderbeke. - VUJO: Walter 
Linseele. 

Wij wensen dit nieuwe bestuur een 
aktieve, suksesvolle en vruchtbare 
werking I 

Na de verkiezingen ging het de ernsti
ge toer op, hoewel er ook veel gela
chen werd: volksvertegenwoordiger 
Willy Kuijpers sprak over het Egmont-
pakt Het dient gezegd dat Willy Kuij
pers het Egmontpakt zeer evenwich
tig benadert; hij toont duidelijk aan 
waar de positieve aspekten liggen. 

maar verzwijgt ook een aantal eerder 
ongunstige facetten niet Bovendien si
tueert hij het geheel in het historisch 
perspektief van de Vlaamse politieke 
beweging. Willy Kuijpers sprak zo 
boeiend dat hij zonder moeite de aan
dacht van het publiek ruim drie uur 
wist gaande te houden. Zijn uiteenzet
ting was voor de aanwezigen een 
ware revelatie, zo naar vorm als naar 
inhoud. W.G. 

VU-nieuws 
uit Melle 
Op zaterdag 17 december werd er te 
Melle een koud buffet opjgedlend 
voor alle VU-ieden, sympatlzanten en 
vrienden. De opkomst was buiten 
ieders verwachting. Bijna 100 Vlaam
se vrienden genoten van een lekker 
etentje waarna Jan De Vloed met zijn 
disco-bar « Were-dl» zorgde voor een 
gezellige, onvergetelijke dansavond. 
Diezelfde avond had ook de bestuurs-
verkiezlng plaats. Gilbert Van Heesvel-
de blijft voorzitter, terwijl Robrecht 
Bral sekretarls wordt bijgestaan door 
Ck)vent Martin (tevens VU-OCMW-
lid). Herman De Pryck anderzijds 
krijgt de funktie van propagandaver-
antwoordelijke, terwijl Daniël Beer-
naerts (jenningmeester is en Van 
Steendam Eric verslaggever. 
Onder luid applaus werd vervolgens 
Maurits De Koek aangeduid als ere-
voorzitter. 

VU-Ninove in rouw 

in memoriam Raymond Willems 
Een paar weken geleden overleed onze trouwe kameraad en over
tuigd Vlaams-nationalist Raymond Willems. Hij was slechts 55 jaar 
oud. Zijn uitvaart werd een ontroerende Vlaams-nationale manifes
tatie waarop vier van zijn makkers van het Oostfront en van de 
Volksunie afscheidswoorden uitspraken. 

Uit de afscheidsrede van VU-fraktieleider (Ninove) André Baro 
lichten wij volgende citaten : 

' Met ontroering hebben wij geluisterd naar de woorden van uw 
vrienden waarmee gij samen in uw jeugd, de daad bij het woord 
gevoegd hebt Jeugd van toen waarmee gij ook samen de bittere 
onrechtvaardige gevolgen hebt gedragen, gevolgen die men enkel 
vindt in onnatuurlijke staten zoals de onze. 
Wij weten dat een heilige onverbreekbare band gegroeid is tussen 
die duizenden getroffenen, hun vrouwen, hun kinderen en ook tus
sen al diegenen die het nu zoveel beter begrijpen. 
Deze band, die broederband, is de hoopvolle waakvlam van het 
Vlaams-nationalisme geworden in de harde onrechtvaardige naoor
logse jaren. Die waakvlam danken wij aan u Raymond, wij wisten 
dat g'er veel voor deed. 
Vanzelfsprekend waart gij een trouw en konsekwent lid van VU-
Ninove en dit van bij haar ontstaan. Bij herhaalde moeilijke perio
den vonden wij bij u steeds milde steun en raad... dat deed gij 20 
jaren lang! 
Alweer staan wij bij een open graf, ditmaal uw graf fiaymond, 
alweer een trouwe vriend die ons ontvalt, die de tol betaalt van zijn 
strijd met een te vroeg heengaan: Te vroeg, dat doet dubbel pijn. In 
deze smart kunnen wij enkel u danken, danken voor alles wat gij 
waart en deed voor het Vlaams-nationalisme in onze stad, en u zeg
gen dat wij, samen met uw zonen, voortstrijden tot het goede ein
de.-

VU-Merelbeke 
Op vrijdag 2 december, hadden on
der leiding van arr. afgevaardigde 
Koen Van Meenen in de afdeling 
Merelbeke de bestuursverkiezingen 
plaats. Uit 15 kandidaten werden 9 
bestuursleden verkozen: Alex Bon-
droit Paul de Belie, Karel De Smet 
Eric Hebbelynck, Jullen Maeyens, Jo-
han Van (Jauwenberghe, FÏaymond 
Van der Haegen, Huguette Van Ghy-
seghem en Freddy Van de Putte. 
Als VUJO-afgevaardigde werd Dirk 
Van Gysegem aangeduid. 
Door de verkozenen werden de ta
ken als volgt verdeeld; voorzitter: 
Jullen Maeyens (met algemeenheid 
van stemmen); ondervoorzitter: Hu
guette Van Ghyseghem ; sekretaris: 
Eric Hebbelynck; penningmeester: 
Freddy Van de Putte; organizatie en 
propaganda: Alex Bondroit Johan 
Van Cauwenberghe en Dirk Van 
Gysegem. 
Aan te merken dat oud-voorzltter 
Paul de Belle zich geen kandidaat stel
de wegens onverenigbaarheid met 
zijn mandaat als gemeenteraadslid. 
Bestuursvergadering van 12 
december 
Onder leiding van de nieuwe voorzit
ter, Jullen Maeyens, werd overge
gaan tot de koöptatie van 6 bestuurs
leden: Rudy De Bosscher, Rik en 
Peter De Paepe, Joris en Rita Hauden-
huyse en René Thienpondt 
Als advizeurs werden de schepenen 
Paul Martens en Georges Van Gyse
gem, en de OCMW-leden Roger 
Meysman en Leon Van Durme aange
wezen. 
Als arr. afgevaardigden werden Karel 
De Smet en Huguette Van Ghyseg
hem aangeduid, met Peter De Paepe 
en Eric Hebbelynck als plaatsvervan
gers. 

Nieuw bestuur bij 
VU-Aalst 
Voorzitter: Daniël Denayer, B. Moyer-
soenpark 12, tel. 21.79.87. 
Sekretaris: Jeanine Merckx, Nleuw-
beekstraat 95, tel. 77.71.07. 
Ondervoorzitter en public-relations: 
Emiel Tavernier, Parklaan 189/B. 5, 
tel. 77.42.34. 
Penningmeester: Arseen Cariier, Dirk 
Martensstraat 76, tel. 70.11.70. 
Organizatie: Herman Daelman, O. 
Dendermondsesteenweg 386, tel. 
21.82.09; Jaak Pereboom, Eikstraat 
95, tel. 21.45.00. 
Propaganda: Paul Luycx, Biekorf-
straat 99; Herman Van Laethem, 
K.v.d. Woestijnestraat 69, tel. 21.37.79. 
Dienstbetoon: Willy Alloc, Parklaan 
141, tel. 21.86.60 
Leden: Kamlel Boel, Verbrandhof-
straat 43, tel. 21.57.44; (derde leef
tijd) ; Karel Ruyssinck, Hyacinthen-
straat 21, tel. 21.48.25; Frans Rogge
man, Albrechtlaan 16, tel. 21.61.50; 
Gerrit D'Haeseleer, Dirk Martens
straat 19, tel. 70.15.41 ; Alfons Van 
Leuven, Albrechtlaan 14, tel. 77.44.67; 
Luc Moereels, A. Nichelsstraat 53, tel. 
21.53.39; Frans Van Wilderode, Lan

ge Zoutstraat 33, tel. 21.62.02; Gus-
taaf Slagmulder, Asserendries 74, tel. 
21.63.76; Godfried De Rauw, Esplana
destraat 7, tel. 21.21.42. 
Gekoöpteerde leden: Albert Hen-
drickx, Spoelstraat 4, tel. 2121.82; 
Marcella De Ganck, Pontstraat 27, tel. 
21.14.97; Jullen Schelfhout St-Anna-
laan 26; Frangois Arts, Hopstraat 3, 
tel. 70.27.29; Emiel Vereecken, Dirk 
Martensstraat 68, tel. 21.41.25. 

Mandatarissen 
Volksvertegenwoordiger - fraktielei
der gemeenteraad: Jan Caudron, 
Stef. de Jonghestraat 85, tel. 70.40.64. 
Schepen Openbare Werken en Ruim
telijke Ordening: Jan De Neve, Park
laan 205/B. 5, tel. 70.08.30. 
Gemeenteraadslid en OCMW-lid: Ar
seen Cariier, Dirk Martensstraat 76, 
tel. 70.11,70. 
Gemeenteraadslid: dr. P.P.J. Vander-
beke, Leopoldlaan 97, tel. 21.38.00. 
Afgevaardigden arrondissements-
raad: Frans Roggeman, Herman Dael
man, Emiel Tavernier, Jaak Pereboom, 
Willy Alloo, Gerrit D'Haeseleer, Alfons 
Van Leuven. 
De installatievergadering van het afde
lingsbestuur van Aalst had plaats op 
bovengenoemde datum in aanwezig
heid van de heer Bert De Cremer, 
arrondissementeel voorzitter. 

VU-Lokeren koos 
een nieuw bestuur 
Op 18 november 1977 kreeg ieder lid 
de gelegenheid om deel te nemen aan 
de verkiezing van een nieuw bestuur. 
De grote opkomst is verheugend 
omdat zij aantoont hoe nauw de 
leden zich bij de werking van de partij 
betrokken voelen. 
Het nieuwe afdelingsbestuur ziet en 
uit als volgt: 
Voorzitter: Gabnël Pauwels. 
Ondervoorzitter: Lieven Clays. 
Sekretaris: Herman Ros. 
Penningmeester: Dirk Heye. 
Propaganda: Hervé Devos. 
Organizatie: Mark Van Bruyssel. 
Vrouwenwerking; (Sodelieve Gee^ 
rinck. 
Hugo Broeckaert maakt als gemeen
teraadslid ambtshalve deel uit van het 
afdelingsbestuur, met raadgevende 
stem. - , 
Tijdens de eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur werd Dirk Baetens 
aangeduid als verantwoordelijke voor 
de jeugdwerking (VUJO). Tevens wer
den twee oudgedienden van de 
Vlaamse Beweging, Georges Muller 
en Albert Heye, die reeds jaren hun 
sporen verdiend hebben in de Loker-
se VU, in het bestuur gekoopteerd. 

Gezellig samenzijn 
Het nieuwe afdelingsbestuur nodigt al
le leden uit op het jaariijks gezellig 
samenzijn van vrijdag 16 december 
(om 20 u.) in het « Parochiaal Centrum 
- Heirbrug». 
Vooraleer u tegen de prijs van 200 fr. 
kunt smullen van de lekkere mosselen 
of stoverij met frieten zal u door het 
nieuwe bestuur een aperitief aangebo
den worden. 
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WEST-VLAANDEREN 

Machtsmisbruik te Izegem 
Het begrip CVP-staat is niet zomaar 
een slogan Het is te Izegem een wer
kelijkheid aan het worden. Wie de 
twee jongste gemeenteraadszit
tingen bijwoonde kon vaststellen 
hoe de meerderheid zich onverdraag
zaam opstelt 
Het plan Spltaels 
Op de vonge zitting had de VU-fraktie-
leider Geert Bourgeois voorgesteld 
dat het schepenkollege een plan zou 
opstellen met het oog op de toepas
sing van het plan Spitaels Het w/as 
een degelijk en gedokunnenteerd voor
stel, met de bedoeling zo snel moge
lijk aan een aantal bewoners van 
onze stad een job te tsezorgen die 
aan de stad mets zouden kosten Het 
toonde hoe de VU-oppositie opbou-
vifend is en niveau heeft 
De reaktie van burgemeester en sche
penen v\/as verrassend onderbre
kingen (U gaat het toch kort maken i 
We v\/eten we\ allemaal waarover het 
gaat O en bedenkingen naast de kwes
tie die van onwetendheid getuigden 
(Het IS nu veel te vroeg i Niemand 
weet wat dat plan voor gevolg zal heb
ben O De meerderheid wees het VU-
voorstel van de hand i 
N a V de goedkeuring van het verslag, 
op de jongste zitting, bracht de VU 
opnieuw haar voorstel onder de aan
dacht en ook de zielige reaktie van 
het schepenkollege Burgemeester 
Vens deed nu alsof zijn neus bloedde 
en maakte een draai van 180 graden 
« WIJ hebben een plan Dit zijn de funk-
ties waarvoor wij een kracht in dienst 
zullen nemen » 
De VU stond perpleks 
Het voorstel van Geert Bourgeois 
heeft in elk geval zijn doel met gemist 
Maar, en dat ondervinden we telkens 
weer, de CVP-meerderheid zou liever 
stikken dan toegeven dat de VU zin
vol oppositiewerk levert 
Onverdraagzaamheid 
Toen de betoelaging van het vereni
gingsleven aan de orde kwam, moest 
Enk Vandewalle het feit aanklagen 
dat de Vlaams-nationale miliciensver-
eniging «Ik dien » geen subsidie knjgt 
«Ik dien» richt zich tot alle miliciens 
van Izegem, Emelgem en Kachtem en 
legt zelfs een drukkere aktiviteit aan 
de dag dan Milac Daar nijpt nu het 
schoentje Milac, dat te Izegem in 
ACW-handen is, wil blijkbaar een 
monopolie Het VU-raadslid kloeg het 
feit aan dat een ACW-vrijgestelde, die 
Milac vertegenwoordigt in het bureau 
van de Jeugdraad, zich het recht toe-
meet om te oordelen of «Ik dien» al 
dan met subsidie knjgt En, nadat hij 
tsenadrukt had dat «Ik dien» met 

Nieuw bestuur 
te Wielsbeke 

In tegenwoordigheid van de arr 
sekretans J Pelgnms werd volgend 
nieuw bestuur verkozen voor de afd 
Wielsbeke-Ooigem-St-Baafs-Vijve 
Voorzitter Flaveau Wemer, 1 ste Linie-
regimentstr 40,8751 Ooigem o voor
zitter Coussens Paul, Grote Molsten-
straat 8, 8781 Wielsbeke sekretans 
Verfaille José Leopold lll-laan 50, 
8751 Ooigem, penningm Bracke Al-
b)ert Oostrozebekestraat 31, 8781 
Wielsbeke orgamzatie Vandemeule-
broucke Didier, Desselgemsestr 14, 
8751 Ooigem, propaganda Devlae-
minck Roger, Hulstersestr 8, 8751 
Ooigem, dienstbetoon Dr Debu-
cquoy Roland, Bavikhoofsestr 77, 
8751 Ooigem, advizerende leden 
Teerlinck Louis, Dewaele Patriek, Van-
dromme Herman, Ooigem, Vancan-
neyt Antoon, Wielsbeke Vanpete-
ghem Mare, St-Baafs-Vijve Aan de 
nieuwe ploeg wensen wij goede 
vaart 

iustrerie 
mare de viiese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

tegen, maar naast Milac werkt kloeg 
hij het feit aan dat het schepenkollege 
zo'n sektaire houding aannam Het 
mocht met baten Milac knjgt 10000 
fr subsidies «Ik dien » ontvangt mets 
Sociale bewogenheid 
Dat de VU in de problemen van 
gemeentelijk beleid het sociaal aspekt 
nooit uit het oog verliest bewees ook 
VU-raadslid Jacques Deroose Nav 
de onteigening van een aantal als krot
woningen erkende woningen vroeg 
hij aandacht voor de bewoners Op 
zijn vraag naar de begeleiding van 
deze mensen, antwoordde de betrok
ken schepen dat een brief gestuurd 
was Dat vond Jacques, en terecht 
wat al te dun 
Jacques Deroose verwees op de laat
ste zitting nog naar een ander (oud) 
zeer De meerderheid legde nu de 
uren vast waarop de gemeenteraads
leden de dossiers in verband met de 
agenda kunnen inkijken Alles valt bin
nen de kantooruren Jacques Deroo
se vroeg namens de VU dat ten min
ste één uur daarbuiten zou aangeduid 
worden zo kan een gemeenteraads
lid dat zich tijdens de dag met kan vnj-
maken, na zijn uren ook een dossier 
instuderen De meerderheid weigerde 
andermaal, wetend dat alleen de VU-
fraktie van haar inzagerecht (en 
plichO gebruik maakt i 
Jef Pattyn, VLMid in de kommissie 
elektnciteit hield naar aanleiding van 
de begroting van Ebz een opgemerk
te tussenkomst Hij wees erop dat 
men zich geen illuzies mag maken 
over de mogelijkheden van Etiz-kabel-
televisie De kosten voor verdere uit
bouw van het net en voor de vervan
ging van matenaal liggen zeer hoog 
Het werd een duel Pattyn-Nyffels, 
waar de meerderheid nauwelijks aan 
te pas kwam, maar waarbij de sche
pen van elektnciteit zich aan de zijde 
van Jef Pattyn opstelde 
Ontkennen of liegen ? 
BIJ de bespreking van de OCMW-be-
groting bracht (5eert Bourgeois aan 
het licht dat het Izegemse OCMW 
met om en bij het half miljoen achter
stal (boetes en proceskosten inbegre
pen O bij de RMZ staat En dat in het 
verloop van een enkel jaar Van wan
beheer gesproken i Hij wees erop dat 
met dit bedrag een aardig stuk socia
le politiek had kunnen uitgewerkt wor
den Het schepenkollege zweeg, op 
Andre Bourgeois na die zich aan een 
aanval van woede begaf De OCMW-
voorzitter, tevens gemeenteraadslid, 
maakte het zich gemakkelijk door de 
feiten te ontkennen of af te zwak
ken 
Tijdens de twee voorbije zittingen 
hield de VU-fraktie nog enkele tiental
len tussenkomsten vragen, alternatie

ve voorstellen, kntische opmerkingen, 
enz Te veel om alles op te noemen 
Maar dit verdient de lezer nog te 
weten de burgemeester weigerde 
VU-raadslid Vandewalle het woord 
over de plannen van de pnve-tenms-
klub «Isis» om in de landbouwzone 
een mastodont van een gebouw op te 
trekken, plannen die de steun kregen 
van het schepenkollege De burge
meester argumenteerde dat dit punt 
met op de agenda stond Onmiddellijk 
daarna kregen enkele CVP-leden wel 
het woord over punten die evenmin 
op de agenda stonden Van twee 
maten en twee gewichten gespro
ken i 

Jacqueline 
Mestdagh, 
voorzitster 
VU-Ingelmunster 
Met een bevredigende opkomst 
werd er vrijdag II overgegaan 
tot de verkiezing van het nieuw 
afdelingsbestuur 
Met eenparigheid van stemmen 
werd mevr Blondeel-Mestdagh 
verkozen tot voorzitster De eni
ge dame in het arrondissement 
die een VU-afdeling voorzit 
Wie IS Jacqueline ' Onderwijze
res, gehuwd met Werner Blon-
deel, moeder van Els, Inge, Wou
ter en Katelijne Sekretans zie
kenfonds West-Flandria Ingel-
munster kan zeker rekenen op 
haar voorzitster 
De ovenge bestuursleden 
sekr -penningmeester Guido 
Dornez orgamzatie Walter De-
lodder , propaganda Luk De-
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1 
poortere, postmeester Geor- 1 
qes Vanpachtenbeke en prakb- 1 
sche zaken Herman Vereecke 1 
Het 
met 
een 

bestuur is nog aangevuld 
12 mensen die te zamen 
werkgroep vormen leder-

een is welkom in de werkgroep 1 
GDI 1 

VUJO-kem in Oostduiniterlte 

Basis voor arrondissementele VUJO-werking 
Over het lang uitblijven van 'n arr. 
VUJO-werking, het slecht funktione-
ren of het ontbreken van VUJO-ker-
nen in vrijwel alle gemeenten van 
ons arrondissement, zijn reeds heel 
wat woorden gevallen. 
Na een aantal informele gesprekken, 
kunnen wij ons moeilijk van de 
indruk ontdoen, dat sommige VU-ka-
derleden niet overtuigd zijn van het 
nut van dergelijke kernen. 
Dit verklaart dan ook wel ten dele de 
bitterheid en de ontgoocheling die 
vervat was, in het editoriaal, die 
onze plaatselijke VUJO-verantwoor-
delijke schreef in de «Westgalm» 
(arr. VU-ledenblad). 

Het IS in dit artikel niet de bedoeling 
om hierover uitvoerig terug te ko
men, wel willen we een verslag 
geven van een aantal konkrete aktie-
punten, die het resultaat zijn van de 
kernvergadering, die doorging ten 
huize van Fernand en Yvette Vanden-
berghe, waarvoor nogmaals onze 
welgemeende dank. 

Tijdens deze bijeenkomst waar heel 
wat Volksuniejongeren aktief aan 
deelnamen, kreeg iedereen de kans, 
via een rondvraag, zijn eigen beden
kingen en wensen kenbaar te maken 
Om efficient te werken naar een 
gemeenschappelijk doel toe, en met 
zomaar lukraak nu eens dit en dan 
weer dat uit te voeren, werd een wer-
kingsplan opgesteld. 

Aktiviteiten 
Op vnjdag 10 februari nchten wij als 
startaktiviteit een volksmuziekavond 
in met Vlaanderens' meest gevraagde 
groep « De snaar » Na hun suksesvol 
en geanimeerd optreden in het jong
ste folkfestival te Dranouter, en hun 

Coppieters boeiend causeur 
over Vlaamse Beweging 
BRUGGE — Voor een volle boven
zaal van het Breydelhof sprak vorige 
vrijdagavond Kultuurraad-voorzitter 
en senator Maurits Coppieters Hij 
werd ingeleid door voorzitter Edmond 
Sintobin 
Maunts Coppieters is altijd een boei
ende spreker, of hij nu voor een groot 
publiek een rede uitspreekt of voor 
een eerder besloten knng een gemoe
delijke daarom met minder indnngen-
de causerie houdt Dat was vrijdag
avond 16 december andermaal het 
geval waar hij het had over « Hoop en 
wanhoop van de Vlaamse Bewe
ging» 
Vanaf Vuyisteke en Snellaert tot op 
onze dagen — nl met het Egmont-
pakt — ging senator Coppieters de 
ups en downs na van de strijdende 
Vlamingen in de opeenvolgende gene
raties HIJ relativeerde daarbij zoals 
een objektieve benadenng van deze 
bewogen geschiedenis past en waar
bij zowel de scherpslijpers (radikalen) 
als gematigden werden voorgesteld 
en in hun histonsch-sociaal-ekono-

misch politiek kader werd geschetst Er 
zijn geen honderd procent «verra
ders » zoals er geen honderd procent 
«helden, heiligen of martelaars» zijn 
Wel zijn er honderden, duizenden Vla
mingen, bij wie de liefde voor het 
eigen volk en de eigen kuituur de 
motor van hun streven en werk was 
en IS Spreker illustreerde dat met 
deels bekende, deels onbekende of 
onvoldoende bekende anekdoten en 
typenngen 
Er IS mets nieuws onder de zon en de 
interne tegenstellingen in de Vlaamse 
Beweging zijn legio Ook vandaag ver
schillende de meningen over de te vol
gen strategie en taktiek, maar de huidi
ge -wanhoop» is bijlange nog met zo 
erg als vroeger herhaaldelijk wel het 
geval was Daarom zetten we de 
stnjd voort in de hoop dat de Vlaam
se eendracht spoedig zal hersteld 
worden 
Voorzitter Sintobin dankte Maunts 
Coppieters en sloot zich aan bij de 
wens, de Vlaamse strijd met de Volks
unie onverminderd voort te zetten 

maandenlange toemee in Nederland, 
IS deze Brabantse volksgroep te gast 
bij VUJO-Oostduinkerke 
De toegangspnjs bedraagt 100 fr Het 
cafe-chantant biedt slechts plaats 
voor 160 personen Wie nu reeds een 
leuk zitje wil bemachtigen voor deze 
aantrekkelijke voorstelling, neemt 
best meteen kontakt op met Geert 
Vandenberghe, Steenbakkerijstraat 
16, Oostduinkerke, Luc Vanmassen-
hove, Vnjheidstraat 11, Oostduinker
ke 
De opbrengst van dit gebeuren is o a 
bedoeld om onze plaatselijke VUJO-
werking te tjestendigen 
VUJO-Oostduinkerke is ervan over
tuigd dat via deze kultureel-ontspan-
nende aktiviteit een aantal nieuwe jon
geren dichter bij onze werking zullen 
betrokken worden 
In de loop van de maand maart zal 
het poppenteater 't Wespke het stuk 
« Een dorp waann wij leven » voorstel
len 
Dit spel handelt over het gehandicap
tenbeleid Deelnemen aan deze aktivi
teit kan met meer beschouwd worden 

Nieuw bestuur 
bij VU 
Sint-Kruis-Brugge 
Na de ledenvergadenng en de be-
stuursverkiezingen werd op de be-
stuursvergadenng van dinsdag 13 de
cember overgegaan tot de taakverde
ling van het nieuwe bestuur Hieron
der volgt de samenstelling 
Voorzitter Dhr B Van Vlaenderen, 
Moerkerkesteenweg 481, tel 3521 92 
- Ondervoorzitster Mevr F Denys, 
Geralaan 20 - Sekretans Dhr J Bru-
neel, Vredestraat 76 - Penningmees
ter Dhr J Van Moortel, Spastraat 4, 
8(XX) Brugge - Dienstbetoon 
-I- FVV Mevr Y Swalens, Male-
hoeklaan 58 - Propaganda Dhr E 
Van Dnessche, Karel van Mander
straat 5 - Public Relations Dhr P 
Kimpe, Moerkerkesteenweg 166 
Zoals statutair is voorzien maken ook 
de VU-mandatanssen van Sint-Kruis 
deel uit van het bestuur En dit zijn 
mevr J Van Vlaenderen-Tuyaerts, 
Kastanjelaan 4, tel 353822, schepen 
van burgerlijke stand - Dhr O Dom-
brecht Engelendalelaan 40, tel 
3518 39, schepen van kuituur - Mevr 
Y Van Acker, Kan Duhamellaan 6, 
raadslid - Dhr J-M Bogaert, Vrede
straat 57, tel 356413 
Op dezelfde bestuursvergadering 
werd de verdere werking besproken 
Tegelijk kan worden gemeld dat in de 
eerstvolgende weken penningmees
ter Jef Van Moortel bij de leden langs 
zal komen voor het innen van het lid
geld voor 1978 Dit bedraagt 120 fr 
voor een hoofdlid en 60 fr voor een 
bijlid De volgende bestuursvergade-
nng heeft plaats op 17 januan om 
20 u 30 zoals steeds in Sint-Elooi, 
Moerkerkesteenweg Belangrijk om 
noteren is allicht de datum van het 
ledenfeest die behoudens tegenbe-
ncht IS vastgesteld op 25 februan 
1978 Verder nieuws daarover volgt in 
een volgende editie 

als een vnjblijvende ontspanning, 
maar als een middel om een bepaalde 
werkelijkheid aanschouwelijk voor te 
stellen, zodat deze tematiek bespreek
baar wordt 
Na de voorstelling wordt een panel-ge
sprek gehouden, zodat dit voor de 
deelnemer-kijker een aanleiding kan 
zijn om zijn eigen houding en mening 
tov de gehandicapten ter diskussie 
te stellen 
Provincieraadslid dr Kns Lambert zal 
namens VUJO aangezocht worden 
om deel te nemen aan dit gesprek 
Deze avond wordt ingencht door 
VUJO ism een aantal andere plaat
selijke jeugdverenigingen 
Het op gang brengen van een bloeien
de jongerenwerking zal een-werk-
van-lange-adem zijn Het neemt met 
weg dat deze aktiviteiten een eerste 
stap kunnen zijn om binnen afzienba
re tijd tot een gemeenschappelijke 
arr VUJO-werking te komen 
Niemand kan nog gediend zijn met de 
povere VUJO-inbreng in het globaal 
arr VU-programma der laatste jaren 
Laten we het anders stellen 
Thans kan niemand zich nog distantie
ren van deze dnngende oproep, of de 
geleverde inspanningen om tot een 
effektieve VUJO-kemwerking te ko
men over het hoofd zien 
Wij menen dan ook beroep te mogen 
doen op alle VU-kaderleden en volks-
uniejor.geren uit OVD om hun interes
se te laten blijken tov dit voorstel, 
hetzij door aktieve deelname aan dit 
gebeuren, hetzij door hun financiële 
en orgamzatonsche steun 

IVIedeleven 
te Koekelare 
Hans, zoontje van onze leden Geor
ges Bryon en Klara Voicke is op smar
telijke wijze overleden De VU biedt 
vader en moeder haar innigste deelne
ming aan - Anderzijds overleed te 
Brugge de heer apoteker Vandepitte, 
schoonvader en vader van Filip Loo-
tens en Ann Vandepitte Ook aan hen 
onze innige deelneming 
Onze bestuursleden zijn op pad om 
de leden te hernieuwen - We hopen 
dat U ze welkom zult heten en 
behulpzaam zijn met de afrekening 
Tegen nieuwjaar moet alles ok zijn 

OOSTENDE-STENE 

Bestuur 
Tijdens de vergadering van 14 de
cember werd in de vakature voorzien 
die er nog was in ons bestuur Ge-
koopteerd werd Robert Danlos, Stui
verstraat 452 We heten hem in onze 
schare bestuursleden van harte wel
kom en wensen hem veel werklust 
toe 

EIGENAARS 
Wi) wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, teL 058/ 
51 1889 
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Emilia, 
doicument 15 
Emilia lljina is vijftig jaar. Zij spreekt 
alleen maar Russisch en woonde haar 
leven te Leningrad. 

Ze had een godvruchtige 
grootmoeder, haar ouders waren 
ateïst en kommunist. Ze studeerde, 
werd ingenieur, huwde en kreeg twee 
kinderen, bleef buitenshuis werken : 
een leven dat schematisch en 
rimpelloos verliep, en toch... 

Allerlei gebeurtenissen deden haar 
nadenken, twijfelen aan de 
vastgevroren wereld rondom haar, 
een maatschappij verstard in doctrine 
en leuzen en politieke monopolies. 

Mettertijd groeide eerst bij haar een 
godsdienstigheid, wat haar enig 
houvast gaf. Zoals zij waren er 
anderen, die trachtten te bewegen, te 
leven met de geest. Hoe kan je 
bestaan in on-nadenken, in kritiekloos 
aanvaarden, hoe blijf je mens als je 
steeds zwijgend ondergaan moet ? 
Ze ontmoette een jongere vrouw, een 
dichteres, die in haar appartement te 
Leningrad gedichten voorlas : deze 
kleine kultuurkring kende heel wat 
sukses en wekte belangstelling op, 
zoveel dat Julia Voznesenskaja — zo 
heette ze — in december 1976 werd 
aangehouden. Dat is precies een jaar 
geleden. Ze werd veroordeeld tot 
twee jaar strafkamp en vijf jaar 

i 
Emilia, rustige ogen in een breed Rus-

siscli gezicht.. 

verbanning. De dichteres kreeg een 
hartkwaal... 
Emilia was nu een dissidente. Ze 
hoorde van nog andere vrouwen, die 
net als Julia, omdat ze anders dachten, 
wegkwijnden in kampen en 
gevangenissen. Het was voor haar 
geen reden om te zwijgen. Ze wou 
weg uit haar vaderland. Ze ging in 
hongerstaking en hield het 
tweeëntwintig dagen vol. 
— Maar ik werkte voort, zo konden ze 
me niets verwijten, ik werkte voort tot 
ik niet meer kon. 

De Moskouse Helsinkigroep 
bemachtigde voor haar een 
uitreisvisum. De Russische 
Helsinkigroep registreert de 
levensloop van de dissidenten en 
Emilia werd Dokument 15. 

Ze belandde in West-Duitsland, kreeg 
er politiek asiel en verblijft nu te 
München. Ze kijkt je aan, met rustige 
ogen in een breed Russisch gezicht. 

Ze wil vertellen, over alles wat ze 
meemaakte misschien maar zeker 
over de vele andere mannen en 
vrouwen die in haar oude, weidse 
vaderland lijden en sterven voor een 
betere wereld. 

Ze vertelt vooral over de vrouwen. Ze 
heeft de geschiedenis van de 
Oekraïnische Oksana, Irina en 

Stefana. Oksana is nu invalide, zat een 
groot gedeelte van haar leven in 
strafkampen, is lid van Amnesty 
International, zamelde geld in om 
families van aangehoudenen te 
steunen... Irina is dichteres, en zit 
sedert 1 april van dit jaar in een 
strafcel en ze is, net als Julia, geboren 
in 1940, het jaar van wanhoop voor de 
wereld. Stefania is een kunstenares, 
die in 1972 tot vijf jaar strafkamp werd 
veroordeeld. 

— Dat is de lieldin der lieidinnen, zegt 
Emilia en haar stem klinkt bewogen, 
dat lijkt vreemd bij haar vlakke gezicht 
en je durft haar niet te vragen waarom 
Stefania nu zo'n heldin is. 

Emilia reist rond om, in naam van 
Amnesty International, de wereld 
attent te maken op het lot van de vijf 
vrouwen waarover ze vertelde. * 
Je wordt er stil bij en 'n beetje bitter. 

Hoe kan er vrede zijn en vreugde als 
je weet dat zovelen van je 
medemensen in verdriet het 
kostbaarste goed, de vrijheid, derven 
omdat ze vrijheid zoeken ? En je 
vraagt je ook af of we soms zo leeg 
zijn van binnen, dat we op Kerstmis 
alleen maar zouden denken aan 
klatergoud, kalkoen en kerstboom... 

Huguette De Bleecker 

Super Promotie Verkoop 
IDEALE WINTERKLEDING 

LUXE CANADIENNES EN 
OVER-COATS 
in bruin, blauw en beige 

T E R G A L uitneembare borgpels 
afneembare kraag ' 
prima waterdicht en extra warm' 

Waarde: 3.750 f en 4.250 f 

N U M E Y E R S F A B R I E K S P R I J S : 

2.995 F 
en 
3.250 F 
ESKAM 

SUPER 
AANBIEDING 

ECHTE PELSEN VESTEN 
voor dames W . M A I -

VANAF 

2.500 
MEYERS 
ESKAM 
FABRIEKSPRIJS F 

SUCCES KLEDIN6 MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALIE DAGEN VAN 10 TOT M UUR 

• ZATEHOAG VAN 9 TOT 11 UUR 
• ZON EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
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Limburg is riflc 

Een verdubbeling van 
de steenkoolproduktie maakt 
zes kerncentrales 
overbodig 

— Het steenkooldeficit kan verminderd wor
den dank zij een rendementsverbetering die 
tot 40 t.h. zou kunnen bedragen, d.w.z. een 
besparing van 5 miljard frank. Dit is slechts 
mogelijk via een verdubbeling van de pro-
duktie tot 12 miljoen ton. 

BRUSSEL -
VU-volksvertegenwoor-
diger Willy Desaeyere heeft 
een merkwaardige, en 
bijzonder leerrijke 
tussenkomst gehouden bij 
de bespreking van de 
begroting '78 van 
ekonomische zaken. Hij had 
het over de werkloosheid in 
Limburg, maar hij wees 
minister Willy Claes bij 
deze gelegenheid vooral op 
de rijkdom van deze 
provincie: de steenkool, 
een opnieuw fel begeerde 
grondstof 

De interpellatie van deze 
jonge nieuwkomer in het 
parlement heeft voorlopig 
nog niet veel ophef 
gemaakt; ze is 
onopgemerkt 
voorbijgegaan. Het was 
immers vorige week 
woensdag reeds laat op de 
avond... De persmensen 
van de kranten holden toen 
weg om de sluitingstijd van 
de veeleisende 
krantencomputer te halen... 
Toch kreeg Willy 
Desaeyere bijzonder 
aandachtig gehoor: 
vanwege de studiediensten 
van de traditionele partijen 
die zijn tussenkomst vli jt ig 
opgevraagd hebben en 
naarstig bestuderen. 
Willy Desaeyere — die lof 
weze hem gegund — sloeg 
immers spijkers met 
koppen, die minister Willy 
Claes zelfs niet poogde te 
verwijderen. 
Er is allereerst deze 
opzienbarende 
vaststell ing :de 
steenkoolmijnen slorpen 
volgend jaar 10 miljard 
staatssubsidie op, of 
nagenoeg de helft van de 
ganse begroting 78 van 
ekonomische zaken... 
Ongeloofli jk, maar waar! 
Willy Desaeyere — 
befaamd ekonomist die ook 
in kringen van de 
Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen 
(GERV) wordt gewaardeerd 
— stelde onder meer dat de 
(Waalse) staalreuzen en de 
elektriciteitsmaatschappij
en de exploitatieprijs van 
de Kempische steenkolen 
ten volle moeten betalen. 
Bovendien is een 

verdubbeling van de 
steenkoolproduktie om 
ekonomische redenen 
dringend noodzakeli jk 
Vorige maand heeft de 
Limburgse VU-arbeidsraad 
een uitgebreid én degelijk 
steenkool- en staaldossier 
gepubliceerd ; goed voor 
30.000 arbeidsplaatsen (zie 
Wij , van 24 november j ü . 
Inmiddels is er niet zo heel 
veel, maar dan toch wel een 
en ander belangrijks 
gebeurd... 
Ministervan 
Wetenschapsbeleid, Rik 
Vandekerckhove, gaf in 
samenwerking met zijn 
kollega's van 
streekekonomie en 
ekonomische zaken, de 
opdracht voor een 
wetenschappelijke studie 
over de 

steenkolenproblematiek 
Willy Desaeyere verklaarde 
de resultaten van dat 
onderzoek ongeduldig te 
willen afwachten. 
Inmiddels ook hebben we 
de Europese Commissie 
aan het werk gezien, 
omtrent onze prangende 
Westeuropese 
energieproblemen. 
Deze kommissie koos 
zonder blozen voor een 
drastische uitbouw van 
kernenergiecentrales. 
Kernfusie zou eveneens 
een oplossing kunnen 
brengen, maar 
wetenschappers zien geen 
exploitatiemogelijkheden 
vóór het jaar 2.000. Terwijl 
de EG-kommissie zweert 
bij de kernenergie, blijkt uit 
studies van de OESO te 
Parijs (Organizatie voor 
Ekonomische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling) dat het 
dreigend energietekort 
vanaf het jaar '85 slechts 
zal kunnen opgevangen 
worden door (uiteraard!) 
energiebesparende 
maatregelen, én door het 
zoveel mogelijk vervangen 
van aardolie door... 
steenkolen I 
We kunnen hierbij 
waarschuwend melden dat 
momenteel de grote 
Amerikaanse oliekoncerns 
belangen genomen hebben 
in steenkoolmijnen. 

verspreid over 
verschillende 
werelddelen...! 
Het groeiend internationaal 
pleidooi voor de 
omschakeling van (nieuwe) 
elektrische centrales van 
petroleum op steenkool 
hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken. 

In dat 
investeringsperspektief is 
het totaal onbegrijpelijk, én 
vooral ook onverantwoord, 
dat deze regering zou 
tegenstribbelen om de 
produktie van de 
Limburgse steenkoolmijnen 
te verdubbelen, en om de 
(industriële) afnemers de 

prijs te laten betalen. 
VU-Kamerlid Willy 
Desaeyere stelde konkrete 
overheidsmaatregelen 
voor ; BSP-minister Wil ly 
Claes vond 
het in de Kamer 
niet eens de moeite (of de 
moed ?) om er nauwgezet 
op te antwoorden... (hds) 
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Het voornaamste ekonomische probleem in België ?s blijkbaar de 
steenkoolsektor: de helft van het budget van ekonomische zaken, nl. 
10 miljard frank van de 20 miljard frank, wordt besteed aan het dek
ken van het steenkooldef ic i t 
Dit deficit virordt gedeelteli jk verklaard door het sluiten van de Waal
se mijnen waar het deficit 2.808 fr. per ton bedraagt, d.w.z. 57,51 th . 
van de kostpri js, of een totaal verlies van 2 miljard frank. Aangezien 
alle Waalse mijnen tegen 1981 zullen gesloten zijn, gaat het hier om 
een probleem dat zich automatisch zelf zal oplossen. 
De kern van het probleem is het deficit van de Kempische steenkool
mijnen. 

De prijs per ton bedraagt onge
veer 3.000 fr. en de verkoopprijs 
ongeveer 2.000 fr., zodat er een 
tekort is van ongeveer 1.000 fr., 
d.w.z. 33 % van de kostprijs, dat 
moet overbrugd worden. Het tota
le deficit in Limburg bedraagt 
ongeveer 8 miljard frank. 
Dit tekort is zo groot dat wij ons 
niet de luxe kunnen veroorloven 
ook maar één instrument onge
bruikt te laten: in het globale 
saneringsplan van de steenkool
sektor moeten alle mogelijke mid
delen worden aangewend om het 
deficit zoniet te elimineren, dan 
toch sterk te verminderen. Kon-
kreet betekent dit dat op drie fron
ten moet ingegrepen worden: 
langs de kostenzijde enerzijds en 
langs de twee belangrijkste afzet
markten anderzijds: de elektrici
teitscentrale en de staalfabrieken. 
Het steenkooldeficit is inderdaad 
het netto-resultaat van twee fak-
toren, een te hoge kostprijs, en te 
lage verkoopprijzen. 
Op de eerste plaats moet de kost
prijs gedrukt worden. Volgens 
het plan-Baeyens zou het rende
ment kunnen stijgen met 40t.h. 
Dit alleen reeds zou de kostprijs 
doen dalen met 826 fr., waardoor 
het deficit zou verminderen met 5 
miljard frank. 

STROOMAFWAARTS 
Een dergelijke spectaculaire ren
dementsverbetering is slechts 
haalbaar indien de produktie in 
sterke mate wordt verhoogd tot 
8,10 of zelfs 12 miljoen ton, m.a.tv. 
een verdubbeling. Uiteraard stelt 
zich dan een afzetprobleem: wat 
moet met de gestegen omzet 
gebeuren ? 
In dit verband werd een lovens
waardig initiatief genomen door 
de ministers van Wetenschapsbe
leid, Ekonomische Zaken en 
Streekekonomié: een globale stu
die van de steenkoolproblematiek 
(duur één jaar). De Volksunie-Lim-
burg publiceerde onlangs trou
wens een steenkool- en staaldos-
sier (zie «Wij» van 24 november 
1977), waarin een aantal steen-
koolverwerkende projekten voor 
Limburg worden voorgesteld die 
het afzetprobleem kunnen oplos
sen. 
Het principe waarvan in dit dos
sier wordt uitgegaan is de diversi-
fikatie van de afzet. Limburg 
wenst niet langer een ontwikke
lingsgebied te blijven dat wel de 
grondstoffen mag leveren maar 
zelf niet mag industrializeren. De 
Volksunie eist dan ook dat min
stens de helft van de steenkool-
produktie ter plaatse in Limburg 
verder wordt verwerkt. 
Dit betekent ten eerste dat een 
cokesbatterij voor 2 miljoen ton 
cokeskolen wordt gebouwd in 
Limburg, dat ten tweede minstens 
één elektnciteitscentrale van 
1.000 megawatt voor 2 miljoen 
ton vlamkolen in Limburg wordt 
opgericht, en dat ten derde Lim
burg een karbo-chemisch com
plex krijgt. 
Deze stroomafwaartse investe
ringen met een grote toegevoeg
de waarde zijn een dringende 
noodzaak om het werkloosheids
probleem in Limburg op te lossen. 
Hierbij dient opgemerkt te wor
den dat 2 miljoen ton steenkool 
een kerncentrale van 1.000 mega
watt vervangt De verdubbeling 
van de steenkoolproduktie maakt 
dus het kernpark van zes centra
les overbodig en betekent een 
reëel alternatief voor de kernener

gie. In ieder geval laat dit toe een 
kemmoratorium van vijf jaar in 
acht te nemen. 

Naast het drukken van de kost
prijs, dank zij een produktieverho-
ging, moet op de tweede plaats 
de verkoopprijs verhoogd wor
den. Inderdaad, de verkoopprijs 
wordt beheerst door twee kon-
trakten, enerzijds de kaloriepool 
en anderzijds het staalkontrakt. 
Het basisprincipe van deze kon-
trakten, nl. de gelijkschakeling 
van de Limburgse steenkoolprijs 
met een internationale referentie-
prijs, moet verworpen worden. In
dien België een zekere graad van 
energieonafhankelijkheid wil be
houden dan moet onze gemeen
schap bereid zijn hiervoor te be
talen in de vorm van een energie
verzekeringspremie, een meer
prijs boven de referentieprijs. De
ze premie zal weliswaar een han
dicap betekenen bij laagkonjunk-
tuur, maar anderzijds een voor
deel betekenen in het geval van 
hoogkonjunktuur én bij energie
embargo's omdat dan de prijs 
onder het referentiepeil kan blij
ven. Een eigen energiepolitiek 
werkt anti-cyclisch, en betekent 
dus een belangrijk konjunktuurin-
strument. Bovendien vormt het in
voeren van een verzekeringspre
mie een weldaad op de lange ter
mijn. Gezien de uitputting van de 
wereldvoorraden petroleum en 
uranium en de steeds grotere 
eisen van de ontwikkelingslanden 
moet toch een stijging van de rela
tieve energieprijs verwacht wor
den, ten laatste tegen 1990. 

S A N E R E N 

Onze ekonomie zal zich dan 
noodgedwongen moeten aanpas
sen aan de duurdere energie. 
Door het geleidelijk invoeren van 
een verzekeringspremie krijgt on
ze industrie de tijd langzaam om 
te schakelen naar processen die 
minder energie-intensief zijn. 
De opwerping dat een dergelijke 
energiepolitiek onze internationa
le konkurrentiepositie zal aantas
ten is slechts gedeeltelijk ge
grond. Weliswaar kan het noodza
kelijk zijn vooriopig — d.w.z. tot 
1990 — bepaalde uitvoersekto-
ren te subsidiëren maar in ieder 
geval blijven de duurdere energie
prijzen de binnenlandse kom-
sumptie van energie belasten en 
dus afremmen met de op lange 
termijn gewenste energiebespa
ringen tot gevolg. 
Men mag niet vergeten dat op dit 
ogenblik de 10 miljard subsidies 
ook ergens vandaan komen. 
Thans betalen alle belastingbe
talers de steenkoolsubsidies, ie
der gemiddeld 3.000 fr. per jaar. 
Het invoeren van een energiever
zekeringspremie betekent ge
woon een herverdeling van de 
sociale kost van de energieonaf
hankelijkheid. Bij het toepassen 
van deze premie wordt de steen-
koolsubsidielast gedragen door 
hen die verantwoordelijk zijn voor 
de konsumptie van energie. Dit is 
volledig in overeenstemming met 
't basisprincipe van de welvaarts-
ekonomie van de sociale kost 
van een ekonomische daad moet 
gedragen worden door diegene 
die deze kost veroorzaakt 
Dit saneringsplan van de steen
koolsektor heeft een goede kans 
op slagen, en de Volksunie eist 
dan ook de onmiddellijke toepas
sing van dit plan. 

Willy Desaeyere 

Claes liet pertinente 
vragen onbeantwoord 
Op het einde van zijn opmerkeli jke interpellatie, vorige week, over 
het steenkooldeficit in de begroting van ekonomische zaken, legde 
volksvertegenwoordiger Wil ly Desaeyere aan minister Wil ly Claes 8 
deskundige konklusies voor, en stelde hij 7 konkrete vragen om het 
steenkool- en staalprobleem trachten op te lossen. 

Meer in het bijzonder zou ik aan 
de minister de volgende vragen 
willen voorleggen: 
1. Waarom wacht de overheid 
nog langer i.v.m. twee belangrij
ke stroomafwaartse projekten in 
L imburg: nl. een cokesfabriek 
en een steenkoolcentrale ? Is de 
minister niet van oordeel dat 
deze kwesties voldoende bestu
deerd werden en dat een beslis
sing kan genomen worden ? 
2. Hoeveel subsidies heeft de 
Belgische staat moeten betalen 
tussen 1973-76, ten gevolge van 
de prijsverminderingen in het 
staalkontrakt ? 
3. Waarom werd zo'n kontrakt 
niet opgelegd in 1977 waardoor 
de staalsektor eigenmachtig de 
prijs, en dus de grootte van de 
subsidie kan bepalen ? Hoeveel 
supplementaire subsidie heeft 
dit veroorzaakt ? 
4. Met hoeveel verhoogt de sub
sidie ten gevolge van het opne
men van de spotprijzen in het 
huidig staalkontrakt, en waarom 
laat de minister zo'n clausules 
toe? 
5. In de programmawet van 1078 
wordt in de artikels 183, 184 en 
185 een budgettaire kontrole in
gevoerd bij de instellingen waar
van de werking voor een groot 
deel afhankelijk is van de staats-
tussenkomst Is de minister niet 
van oordeel dat de ministerraad 
bij de Kempische steenkoolmij
nen zou moeten ingrijpen en het 
staalkontrakt van 14 juni 1977 
zou moeten verbreken, daar dit 
een te groot deficit veroor
zaakt ? 
6. Waarom werd slechts in een 
zeer late faze de gewestelijke 
ekonomische raad voor Vlaande
ren bij het McKinsey-rapport be
trokken, en waarom werden Lim
burg en de Kempische steen
koolmijnen helemaal niet geraad
pleegd ? 
7. Vindt de minister het toelaat
baar dat de rendabele Vlaamse 
staalbedrijven Sidmar en A.LZ. 
niet meer mogen investeren en 
streven naar een optimale be-

dri j fsgrootte — het enige middel 
om de kostpri js te minimalize-
ren en rendabel te blijven — al
leen omdat de Waalse staalbe
drijven deficitair zijn ? Is het niet 
dringend noodzakelijk deze in-
vesteringsstop op te heffen als 
het om rendabele bedrijven 
gaat ? » 

Op de 7 pertinente vragen van 
volksvertegenwoordiger Willy De
saeyere vond minister van ekono
mische zaken, de Limburger Willy 
Claes, het nodig met slechts enke
le volzinnen te moeten antwoor
den. 

Minister W. Claes: 
« Wat de interpellatie van de heer 
Desaeyere betreft, is er voor
eerst het probleem van de Kem
pense steenkolenmijnen. De rege
ring wil een definitieve bestem
ming geven aan de Kempense 
steenkolen. Hierover wordt thans 
een studie gemaakt over de valo-
rizatie van de steenkolen voor 
oliecentrales, elektrische centra
les, enz. Hiervoor wordt een stu
diegroep opgericht, waarin onder 
meer de ministeries van weten
schapsbeleid en streekekonomié 
zetelen. 
Ik verwacht het eindrapport uiter
lijk tegen oktotyer 1978. 
Van 1973 tot 1976 werden de 

cokesprijzen per semester vast
gesteld. Het betreft een pragmati
sche metode, waartegen de EG-
kommissie geen bezwaar maak
te, behalve in het tweede semes
ter van 1976. 
Ik zal aan de heer Desaeyere een 
tabel overhandigen met een ver
gelijking van de prijzen. 

Het kontrakt 1977-1980 werd op 
14 juni 1977 ondertekend. De 
prijs voor de kwaliteit Winterslag 
lag lager dan de C.I.F.-oriënterings-
prijzen, maar dat verschil slonk 
geleidelijk. 
In artikel 6 van het kontrakt staat 
dat de Kempense steenkolenprijs 
berekend wordt in vergelijking 
met de Europese middenprijs. 
Niemand heeft baat bij een strak 
en vaak kommunautair standpunt 
inzake de staalnijverheid. Het is 
niet zo belangrijk of wij subsidies 
geven aan de Waalse staalnijver
heid of aan de Kempense steen
kolen. Men moet die problemen 
nationaal bekijken. Zoniet vraag 
ik de interpellant waarom de 
Vlaamse staalnijverheid geen 
Vlaamse steenkolen afneemt ? 
Omdat de Belgische steenkolen 
duurder zijn dan de buitenlandse I 
Het McKinsey-rapport wordt be
geleid door een komitee waarin 
de E.R.V. en C.E.W. zetelen De 
E.RV. heeft zeker de Vlaamse 
belangen behartigd. 
Ook de heer van Grembergen 
handelde over Sidmar Ik herhaal 
dat geen hypoteek werd gelegd 
op de jonge staalbedrijven als we 
de andere helpen. Maar alle staal
bedrijven moeten hun expansie-
plannen op tafel leggen. 
De heer Desaeyere. — U weet 
toch dat A.LZ.-Genk uitgebreide 
investeringsplannen heeft! 
De heer Claes, minister van eko
nomische zaken. — Belet de rege
ring de uitvoenng ervan ? Wij zijn 
geen baas in A.LZ.! 
De heer Desaeyere. — Cockerill 
controleert A.LZ. 
De heer Claes, minister van eko
nomische zaken. — De regering 
niet I 

Ik aanvaard de kritiek niet als zou 
de regering elke expansie tegen
houden. In de sektor van het 
roestvrij staal is er een ernstige 
krisis, ook in Zweden. Met die toe
stand moet rekening worden ge
houden. 
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Er wordt ook over 
onze gemeenten geschreven 

Romanschrijvers en dichters schrijven heel anders over het leven in de gemeen
ten als bij voorbeeld welzijnszorgers, urbanisten, polit ici, rechtskundigen en 
anderen. In de Vlaamse letteren Is er een vrij uitvoerige poëzie- en romanlitera
tuur aan stad en dorp gevirijd. Dat gaat van de Drie zustersteden van Ledeganck 
tot de sombere Antwerpen-gedichten van Maurice Gilliams. Antwerpen is de 
enige Vlaamse stad die zo overvloedig beschreven, bezongen of verketterd 
werd door onze schrijvers. Lode Baekelmans, Willem Elsschot, Jet Jorssen, 
Hubert Lampo, Fernand Auwera zijn belangrijke namen uit de Vlaamse stadslite
ratuur. Wat me bezighoudt is de vraag of de literaire getuigenissen over onze 
gemeenten aansluiten op de problematiek die in de teoretische geschriften 
over dat onderwerp ontwikkeld wordt, met andere woorden hoe wordt de stede
lijke of gemeentelijke leefwereld in Vfaanderen op dit ogenblik ervaren ? 

Ik zou willen beginnen met te zeggen 
dat Vlaanderen hoofdzakelijk leeft In 
zijn steden en gemeenten: de band 
met Vlaanderen Is in de allereerste 
plaats de band met de woonplaats, 
daar heeft het volk zijn eigen gezicht. 
Ik pielt hier geenszins voor een kerkto
renmentaliteit van de XlXe eeuw, maar 
ik probeer hier zicht te krijgen op de 
maatschappelijke werkelijkheid van on
ze steden en gemeenten. Neem nu 
een kort gedicht van Freek Dumarais uit 
de reeks Tot de burgers,, verschenen 
op 18-03.77 in een Tiens reklameblad: 

wie vervreemdt van wie, 
wie vervreemdt van wat, 
door wie, door wat, 
hoe werd een gemeente 
een uitgebreide stad. 

Hij gaat verder: 
waar is de inspraak, 
waar is het menselijl< kontal<t, 
wat heeft de burger nog aan 
impakt op de technologen, 
op de burokratle, de adviseur 
met wijsheid op papier 

Ik kan geen betere inleiding vinden op 
een drietal boeken van «technologen » 
of «professionals» over gemeentebe
leid dan die in dichtvorm uitgebrachte 
gevoelens over de afstand die er 
groeit tussen stad en burger. 

Z i j n po l i t i c i amateurs ? 

De drie boeken die hier voor me liggen 
gaan elk op hun gebied In op de 
Inspraak. Het eerste werk, een dokto
raal proefschrift, met als titel De struk-
tuurplanning als type ruimtelijke plan
ning: een geldig alternatief, werd ge
schreven door Ch. Vermeersch, een 
stedebouwkundige. Ik wil uit dit boelen
de boek gegevens en inzichten naarvo
ren halen die getuigen van hetzelfde 
onbehagen dat ik bij dichters terug
vind over onze steden. Ik denk bij voor
beeld aan de vereenzaming en de 
morele ontreddering van de persona
ges van Fernand Auwera. Niet zozeer 
de armoede staat op de voorgrond, 
zoals bij Baekelmans, of de wanhoop 
van de kleine burger van Elsschot, 
maar wel de vervreemding en het 
gevoel van in een doolhof te leven. In 
zijn pleidooi voor de struktuurplanning, 
die in de plaats moet komen van de 
gemeentelijke bestemmingsplannen, in 
het bestuurlijke jargon APA's en 
BPA's genoemd, lees je bij Ver
meersch zinnen, die al lijken ze intellek-
tuallstisch, naar de kern grijpen van de 
maatschappelijke en psychische nood
toestand van vele burgers. Daar wil hij 
als stedebouwkundige een oplossing 
voor vinden door de burgers van bij 
de aanvang te betrekken bij de beslis
singen die de toekomst van de stad 
bepalen. Ik ben blij bij Vermeersch het 
juiste inzicht terug te vinden over de 
rol van de deskundige In de stede
bouw : de keuze over de doeleinden, 
de beslissingen over het toekomstige 
leven in de stad moeten in de handen 
van de burgers zelf liggen en van hun 
politieke verantwoordelijken die in de 
gemeenteraad zetelen. De vorm, het 
uitzicht van een stad of een gemeente 
hebben een te grote weerslag op het 
leefpatroon om de beslissingen daar

omtrent in vreemde handen te geven : 
«Er dient evenwel voor gezorgd dat 
de deskundigen niet « hun » doeleinden 
opdringen (technokratie)» (p. 74). De 
technokratie betekent een gevaar 
voor de demokratle. Daarom schrijft 
Vermeersch terecht: «de ruimtelijke 
planning moet niet een technokrati-
sche maar wel een demokratlsche 
inslag hebben» (p. 61). 
In hoofdstuk IV zegt Charles Ver
meersch behartenswaardige dingen 
over de «onmacht van de politiek». 
Vanuit zijn deskundigheid heeft een 
stedebouwkundige soms een betere 
kijk op de politieke krisis dan een 
socioloog of een politikoloog die geen 
rechtstreekse ervaring hebben van 
het spanningsveld tussen technokratie 
en politiek. Vermeersch wijst als des
kundige elke politieke verantwoorde
lijkheid af voor keuzen die door de poli-

de deskundigheid waarmee politiek be
wuste personen en groepen zullen 
kunnen doordringen tot de besloten 
sferen waar de werkelijke beslissin
gen genomen worden. 

Inspraak op een laag p i t je 

Over de inspraak verscheen een boek 
van de sociologen Frank Delmartino 
'en Herman Wuyts, Inspraak In op
spraak. Ook in dat werk worden de 
middelen beschreven waarmee bur
gers een greep kunnen krijgen op het 
gemeentelijke beleid. Een revolutionai
re taal wordt er niet in gesproken. De 
rustige toon van het boek geeft wel de 
vastberadenheid weer waarmee de 
auteurs, binnen de wettelijke mogelijk
heden, een weg trachten te openen 
naar een demokratlsche beleid. De 
beschrijving van het beleid klopt in gro
te trekken met die van Charles Ver
meersch. Voor het organizeren van de 
ibspraak stellen Delmartino en Wuyts 
zich op binnen het brede sektrum 
van de problemen waarvoor het ge
meentebestuur bevoegd is. Ze beper
ken zich tot een overzicht van de 
mogelijkheden. Mijn ervaring Is dat 
zelfs hun gematigde voorstellen wei
nig kans maken. 
De samenvoeging van gemeenten 
heeft een nog groter gevoel van on
macht geschapen zowel aan de zijde 
van het beleid als bij de burgers en 

tieke instellingen moeten gedaan wor
den : «keuze maken is een uitgespro
ken hoogwaardige, politieke daad». 
Maar, ten gevolge van de toenemende 
deskundigheid en de wetenschappelij
ke ontwikkeling in onze samenleving, 
zijn vele politici achterop geraakt, ze 
zijn zélf vervreemd van de maatschap
pij die ze willen blijven beheersen, ze 
hebben hun beleid versmald tot loute
re machtsvorming, hun «amateuris
me» leidt hen tot behoudsgezindheid, 
ze geven hun eigenlijke bevoegdheid 
uit handen en vertrouwen die toe aan 
deskundigen die zij voor hun beperkte 
en weinig demokratlsche doeleinden 
trachten te manipuleren. Ze zijn zelf 
de oorzaak van hun onmacht en van 
de politieke leegte. Het is niet de 
bedoeling om hier weer te geven langs 
welke konkrete weg Vermeersch, op 
het gebied van de struktuurplanning, 
de onmacht van de politiek wil door
breken. Het gaat In dit stuk enkel over 
de politieke achtergrond waartegen 
Vermeersch zijn denkbeelden over de 
ruimtelijke ordening plaatst. Of die 
nieuwe inzichten een kentering zullen 
veroorzaken In het gemeentelijk beleid 
zal in de eerste plaats afhangen van 

vooral bij die mensen die al jaren werk
zaam zijn in de advizerende raden. In 
zo'n sfeer of psychologisch klimaat 
maakt de inspraak weinig kans. De 
gemeenteraadsleden zelf hebben alle 
moeite om zich in de techniciteit van 
de grootschalige gemeenten in te wer
ken. Het voorstel van Delmartino om 
bij voorbeeld afgevaardigden van advi
zerende raden te laten zetelen of 
gewoonweg spreekrecht te doen ge
ven in de gemeentelijke kommissies, 
die in besloten zittingen de beslissin
gen van de gemeenteraad voorberei
den, heeft in een stad als Leuven geen 
enkele kans gemaakt. Zelfs de raadsle
den moeten ervoor vechten om bij de 
beslissingen tijding betrokken te wor
den. Een mentaliteitsverandering is er 
niet gekomen. Hoe zou het ook an
ders? De politieke machthebbers uit 
de vroegere gemeenten zijn gewoon 
overgeheveld naar de vergrote ge
meenten. Dat geldt ook voor hun denk
gewoonten en politieke gedragingen. 
Ik vind het goed dat Delmartino en 
Wuyts op hun gematigde wijze en met 
grote beslistheid de weg blijven tonen 
naar het betere funktioneren van onze 
gemeentelijke demokratle. Maar het is 

wel erg stil In de buurt van onze 
gemeentehuizen... 

A r m e mensen in V laanderen 

Dichter bij de maatschappelijke noden 
staat het buurtwerk. Veel publikaties 
hierover bestaan er in Vlaanderen 
niet. Een tastbare kennismaking met 
het buurtwerk biedt het boek van Luc 
Valgaeren, Buurtbewoners en buurt
werk, waarin het welzijnswerk in kon
krete wijken uit Antwerpen en Meche-
len beschreven wordt. Belangrijk is 
dat hier de buurtbewoners zelf aan 
het woord komen. De opzet van het 
onderzoek is van de inwoners zelf te 
vernemen hoe zij de hulpverlening die 
door het buurtwerk verstrekt wordt 
zien en welke hun verwachtingen zijn. 

In de vaktaal van de sociologen hoor 
je in dit werk de stemmen doorklinken 
van de personages die in de romans 
van Louis Paul Boon of in de verhalen 
van Fernand Auwera aan het woord 
komen. Je zit hier middenin de maat
schappelijke werkelijkheid van wie de 
«kansarmen» genoemd worden. Die 
toestand tekent zich af in de huisves
ting, in het onaangepaste onderwijs 
voor de kinderen uit die buurten, in het 
onvoldoende werken van de stedelijke 
maatschappelijke voorzieningen, in de 
onmondigheid en de daaruit voortvloei
ende vereenzaming van deze inwo
ners. Het is heel moeilijk om binnen te 
dringen in die van de wereld afge
sloten middens. Het grote vraagstuk is 
die mensen te leren ontdekken hoe 
hun toestand ook bepaald wordt door 
mechanismen die buiten de buurt lig
gen en die, zoals wij zeggen, in het 
macrovlak werkzaam zijn. De buurt-
werkers zetten de stap naar de poli
tiek niet. Dat is hun uitgangspunt. Het 
gaat vooral om maatschappelijk-op-
voedkundlg werk dat gericht is op het 
verbeteren van de leefvoorwaarden. 
Dat werk krijgt vrijwel geen steun van 
de overheid. Het ligt bulten de gebrui
kelijke gemeentelijke voorzieningen. 
De buurtwerkers worden gewan
trouwd. Ook In de hier besproken 
geschriften merk je met wat voor 'n bit
terheid de auteurs zich uitlaten over 
het gebrek aan demokratle In onze 
samenleving. Er is geen aansluiting in 
het beleid met het streven van maat
schappelijk bewuste stedebouwkun
digen als Charles Vermeersch, met 
het verlangen naar de inspraak bij 
sociologen als Delmartino en Wuyts, 
maar het ongenoegen Is het grootst 
en komt het scherpst tot uiting bij de 
buurtwerkers die rechtstreeks in aan
raking komen met onmondige bevol
kingsgroepen uit de fabrieksbuurten 
en de verkrotte wijken in onze steden. 
Hier is een stille revolutie bezig die 
haar weg zal moeten vinden door aller
lei middelen van bekendmaking, 
groepsvorming, sociale aktle, tot in de 
politieke partijen zelf. Het is een moei
zame weg in deze verstarde samenle
ving, maar aan de doelstellingen zelf 
valt niet te twijfelen. 

Eugene Van Itterbeek 

Charles Vermeersch, De struktuurplan
ning als type ruimtelijke planning: een gel
dig alternatief. Brussel, ICASD, 1977, 208 
biz. (LIvornostraat 158, 1050 Brussel); 
Frank Delmartino en Herman Wuyts, In
spraak in opspraak Over zin en onzin van 
gemeentelijke adviesraden, Antwerpen, 
De Nederlandse Boekhandel, 1977, 137 
bIz.; Luk Valgaeren, Buurtbewoners en 
buurtwerk Een exploratief onderzoek 
naar tiet beeld en de verwachtingen van 
bewoners uit kansarme buurten ten aan
zien van het buurtwerk. Brussel, Federatie 
Buurtwerk, 1976, 181 bIz. (excl. bijlagen en 
tabellen) (leperlaan 35/bus 20, 1000 Brus
sel). 
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't Kliekske eindigt 
en begint in schoonheid 

kRITKCH D€K€K€h 

— Terwijl andere liekesgroe-
pen nauwelijks de tweede helft 
van de zeventiger jaren overleefd 
tiebben wordt 't Kliekske van LP 
naar LP beter, als een geuze die 
zijn tijd heeft gekregen. 
Nog net voor het uiteinde van 
1977 brengt de groep uit het 
Pajottenland haar vijfde en ons 
inziens beste langspeler in de win
kel 

De Jaar
wende 
De Jaarwende heet deze bij CBS 
geperste plaat (nummer 82354), 
sober uitgegeven en met een vier-
talige tekst op de hoes. 
De plaat bevat 16 nummers waar
van een tiental louter muzikaal 
zijn. 

Herman De Wit, zijn vrouw Rosi-
ta, diens broer Oswald en Wilfrid 
Moonen (een zich in het Pajotten
land biezonder goed aanpassen
de sinjoor) hebben het zich niet 
gemakkelijk gemaakt Naast de 
zang worden niet minder dan 
twintig muziekinstrumenten be
speeld waarvan Herman De Wit 
het grootste deel van de fabrika-
ge voor zip rekening nam. 

Al is de LP De Jaarwende over 
alle groeven zeer prachtig, toch 
hoorden wij toch een paar uit
schieters. Het oude jaar is vergan
gen door 2 pijpzakken, één draai-
lier en één viool uitgevoerd. Het 
zeer tedere Kinder zwijgt in 1854 
door Hoffman von Fallersleben 
genoteerd maar uit . ± 15(X), 

prachtig voorgezongen door Rosi-
ta. 

Er IS een jonge maagd door Loot-
ens en Feys in 1879 in hun 
Chants populaires Flamands. Dit 
nummer wordt uitgevoerd door 
moezelzak, schalmei en rietpijp 
en IS van een hoge schoonheid. 
Het zeer volkse Dag vrouw dag 
man uit de verzameling chants 

Dulle Griet: debuutelpee 
Dé plaat van de week is ongetwij
feld de eerstgeborene van ons 
Antwerps duo «Dulle Griet». Je 
kan ze met onmiddellijk verge
lijken met de twee bekendste dia-
lektzangers Wannes en Ed Kooy-
man daar Riet en Katja er in sla
gen een heel eigen stijl en sfeer 
aan de zelfgepende en traditione
le liedjes te geven. Reeds van bij 
het inleidende titelsong «De we
reld is een aardig spel» en het vol
gende volksliedje «weup weup» 
wordt je zo in hun café-chantant 
ondergedompeld en ben je voor 
een halfuur in het Schippers- en 
nabije St-Andrieskwartier, waar 
ook Wannes van afkomstig is. 

Een resem liedjes over de «pa-
gadders» van het kwartier, het 
lief voor het feesten, de bruiloft 
van Jef Lawijt en Mie Labeur, en 
de onvermijdelijk zatte zeeman. 

Tweestemmig gezongen en een
voudige begeleid door gitaar en 
banjo in hun versie van « drunken 
sailor» zijn ze levensecht spon
taan en op hun best. Beste lied is 
voor ons «'s Vrijdags», hoewel 
het mooie «Vrienden hef», het 
volkslied «La Frisolse», de balla
de, en het typisch Brabants klin
kende Jan Pieter hun eigen char
me uitstralen. Voor Decca (163-
047) in produktie van Al van Dam. 

\ - \ S*̂̂  \J 
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populaires des Flamands de Fran
ce in 1856 door de Coussemaker 
uitgegeven en verleden jaar in 
herdruk opnieuw verspreid. 
Dit zijn enkele zeer sterke num
mer uit De Jaarwende, een LP 
waarmee wij 't Kliekske van harte 
geluk wensen omdat het uitgeven 
van een niet-commerciéle LP 
over het jaareinde op het eerste 
zicht niet zo renderend kan zijn. 't 
Kliekske heeft heden ten dage 
zo'n groot gehoor bij onze noor
derburen dat CBS weet wat 
het doet! Laat dit de enige koele 
bedenking zijn bij deze innige en 
warme jaarwendemuziek I 
De Jaarwende (CBS 't Kliekske -
350 frl 

Condors: 
Kerstsingel 
Het IS weer zover. Kerst- en 
nieuwjaardagen staan voor de 
deur en dito sfeerplaten stromen 
de platenmarkt binnen. Naast het 
na tien jaar nog steeds aan te 
bevelen «Christmas album» van 
Elvis Presley (op RCA) lijkt ons 
een goede keuze de Freddy 
Breck-elpees op Polydor 
(LP2371 -793) en MC3150-793) ge
titeld « Singt die schönsten Weih-
nachtslieder», met vanaf «Stille 
Nacht» de gekende reeks met 
enkele plaatselijke voor ons min
der bekende juweeltjes. Als 
achtergrondmuziek verschenen 
opnieuw de steengoede elpees 
van Perez Prado en zijn orkest 
(Mambo nr 5), de grote filmte-
ma's van Francis Lai (waarop het 
onvergetelijke Love Story en Le-
louch-filmmuziek, van Glenn Mil
ler en zijn orkest (met Moonlight 
serenade en chatanooga choo-
choo). Liefhebbers van het Vlaam
se sukses- en schlagerlied vinden 
hun gading op de «Vlaamse top 
express» volume 2 met «Dona 
Carmela» van Tura, «Kleine ca
fé...» van vader Abraham, Ver-
minnen met «Laat me nu toch 
niet alleen," en verder nog Mar
va, Micha, Joe Harns, Ckjnny van 
den Bos, Claire, de Strangers en 
Joe Harris. 

Om het eindejaar 
te overleven 

Na drie maand terug hun debuut
elpee «Twaalf keer» is de kers
verse Vlaamse rockband er bij 
met hun kerstplaat Of dit plaatje 
nog hoort bij het betere luisterlied 
lijkt wel een groot vraagteken, en 
voor de gewone mens zal «Dol 
op kerstmis» tekstueel wat cru 
overkomen. Misschien zal de mu
ziek, die fijn verzorgd overkomt 
het lied toch een kans geven. 
Achterkantje «Kerstmisjive en 
Nieuwjaarsshuffle» wil keihard 
swingend overkomen en zal als 
pretentieloze rocker in dansten
ten en op fuiven worden grijsge-
draaid. Maar het klinkt ons wat té 
snel van ritme en bij de mixing 
werden de scherpe tonen wat 
teveel bedacht. 
Bij Parcifal-Brugge verschenen 
twee singeltjes die niet zo direkt 
in de eindejaarsstemming zijn be-

JOHAN ANTHIERENS is in. 
Je moet zowat tot zijn fami

lie- of vriendenkring behoren of 
je bent er met Onder de te diep
zinnige titel De lange weg tot 
mezelf verzamelde (hoe kun je 
het raden?) Gerd de Ley voor 
de Dwarsliggersreeks van 
Onon-Brugge een aantal citaten 
en afonsmen van de meester 
Johan Na een voorwoord van 
het enfant-ternble zelf gaat 
Gerd van start met citaten ge
sneden uit vooral de wekelijkse 
«Ooggetuige «-rubnek Dat cita
ten vaak uit hun verband geruk
te gedachten zijn blijkt weer 
eens na de lezing van deze ver
zameling. Dat beseffen beiden 
maar al te best want sommige 
afonsmen en citaten werden 
door Anthierens achteraf aange
past 

Toch even een citaat: "Er wordt 
al zolang aan de Antwerpse O-
L-Vrouwetoren gewerkt dat de 
steigers gerestaureerd dienen 
te worden » 
De Lange weg tot mezelf, Onon-
Brugge, 80 fr 

REPELSTEELTJE. Meer en 
meer merk je dat uitgeverij

en met een aantrekkelijk boekje 
hun fonds aankondigen De u.t-
gevenj Lemniscaat te Rotter
dam IS een beetje thuis in het uit
geven van sprookjes en prenten
boeken Zo ligt nu in de boekhan
del een (gratis) Repelsteeltje te 
wachten aangevuld met rekla-
me voor de vele andere werkjes 
als daar zijn Boerenbruiloft en 
ndderfestijn, Met Columbus 
naar Amerika, De winter van de 
grote beer. De Rattenvanger 
Kortom, een prachtige reeks 
boeken voor jeugd van —3 tot 
-t-14 

LODE DE VOCHT, toondich-
ter en koorleider is het onder

werp van de fraaie wandkalen-
der door VTB-VAB uitgegeven 
De samensteller, Bert Peleman, 
brengt een reeks details en 
anekdoten uit het leven van de 
meester bijeen Familieportret
ten, foto's van ontmoetingen 
met o a Streuvels en Timmer
mans, en te midden van zijn 
weergaloze Chorale Caecilia, 
werden hier, dertien in getal, 
afgedrukt 
Het schutblad van de kalender 
toont het fraaie De Vochtportret 
omstreeks 1930 getekend door 
Georges van Raemdonck Het 
eindbeeld brengt een afdruk van 
psalm 103 in een handschnft 
van de toondichter en koorlei
der, die 'Stralend van bewonde
ring voor de heerlijkheid van het 
leven - tot bij zijn overlijden, op 
26 maart 1977, geloofde in de 
-goddelijke zending van het 
Woord en de Muziek» (Jozef 
van Overstraeten) 
Deze kalender is te koop in al de 
VTB-boekhandels tegen 75 fr 
per eksemplaar, slechts 65 fr. 
voor leden van VTB of VAB 

doeld, maar er toch mogen zijn 
Laureaat van Heist '75 Bert De 
Coninck komt eveneens na een 
eerste en geslaagd debuutplaat 
«Enfant terrible» samen met 
Jean Rousseau nu solo met een 
singeltje «Blijf nog even hier bij 
mij», dat een zeer stevige en uit
gewerkte produktie kreeg maar 
wat ongevoelig en muzikaal voor-
bijgestreeft (metalrock) over
komt. Flip kantje in dansbare ryth-
me & bluesstijl krijgt heel wat 
meer kans. Van een ons onbeken
de Jack Dallas zal het singeltje 
«Dance baby dance» wellicht 
geen internationale toekqmst 
voor ogen hebben terwijl ook hier 
ommekantje «Peggy» met ietwat 
minder woorden en meer duidelij
ke uitspraak het wel in zich had. 

Sergius 

Prijs telkens te verhogen met 10 
fr als over de post moet worden 
toegezonden 

P A A V O DE LAP. Wie houdt 
van de boeken van Aster 

Berkhof vindt in Paavo De Lap 
een prachtig jeugdverhaal 
(weerom!). geschreven voor 
jongeren maar ook voor jeugdi
ge volwassenen 
Ook in Paavo de Lap vindt men 
de levenslust en humor, eigen 
aan Aster Berkhof 
Paavo de Lap is gekruid met 
een tikkeltje avontuur, edele lief
des, en vriendschapsverhoudin
gen. 
De schnjver brengt een bezoek 
aan Lapland hij ontmoet er een 
vrolijke groep jongelieden die de 
skisport beoefenen Eentje on
der hen, Arne, heeft het moeilijk 
om op te groeien Hij wordt in 
het Zweedse bergstadje Aare, 
geholpen door Paavo, Ingnd, Ol
ie en Professor Hollberg 
Paavo de Lap is een prachtig 
jeugdverhaal, goed voor een ou-
dejaarsgeschenk aan dochter 
of zoon (SB) 
Paavo De Lap, Aster Berkhof 
127 biz, NV Uitgevenj L Opde-
beeck 

D E WINTERKRAAIEN. -
Deze eigenaardige roman 

van de Werfhorst doet magisch-
realistisch aan Het boek handelt 
over de turfstekers uit het Sal-
landse Veen, die men kraaien 
noemt wegens de stronken die 
ze van hun werk meenemen, 
waardoor ze in hun donkere kle
dij precies zwarte kraaien lijken 
Het verhaal gaat over zeven turf
stekers de tijdens hun werk op 
woelig water hun schip zien om
slaan waarop ze alle zeven ver
drinken 
Maar ze leven voort in hun nabe
staanden, in de hennnenng In 
een flashback zien we deze 
doden hoe ze waren tijdens hun 
leven Er komt zelfs een ziener 
aan te pas in de figuur van de 
legendarische stichter van de ab
dij op Sibculo, die zijn blik laat 
gaan over mensen en verten, en 
van wie de verschijning het ge
voel van een te zijn met de 
gestorvenen nog versterkt 
Denkelijk zijn er maar weinig 
Nederlandse schnjvers die met 
een dergelijke soberheid maar 
ook met zo'n geladen woorden 
een bijna tastbare «irrealiteit» 
weten te suggereren De schnj
ver voltooide het boek in 1942 
Thans werd het opnieuw uitge
geven door Quendo, Amster
dam In deze tijd van grote 
belangstelling voor parapsycho
logie en het okkulte is deze her
uitgave niet verwonderlijk Een 
fijn boek. (RC) 
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22 DECEMBER 

BRT 1 

1530 

1800 
1805 
1830 
1905 
1935 
1945 
2015 
2040 
2130 
2150 
22 20 

Tecumseh 
Indianenfilm 
Bereboot ( f ) 
Rondomons 
Van horen en zien 
Premiere 
Kijk uit I 
Nieuws 
De Muppet show 
Panorama 
Standpunten 
Premiere + 
Nieuws 

BRT 2 

1530 Tecumseh 
Indianenfilm 

1900 Bereboot ( f ) 
1805 Rondomons 
18 30 Van horen en zien 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit i 
1945 Nieuws 
2015 De ondergaande wereld 

Dokumentaire 
21 05 Hans Flower 70 

Herhaling 
22 00 Einde van de uitzending 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuv/s 
1905 KRO's wereldcircus 
1955 Baaltijd 
2035 Sanford en zoon ( f ) 
21 00 Wat heet beter? 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek-special over 

arm en njk 
2255 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Paddington ( f ) 
1910 Mikula de kleine kapitein 

Cf) 
1935 De Dik Voormekaar 

show 
2000 Nieuws 
2025 Showroom 
21 30 De familie Bellamy CfJ 
22.20 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

23 DECEMBER 

BRT 1 

1530 Zwaluwen en amazones 
Bntse jeugdfilm 

1800 Beertje Colargol Cf) 
1815 Het portret 

Dokumentaire 
18 42 Dag aan dag 
1910 KTRC-Kruispunt 
1945 Nieuws 
2015 De Gnoe 

Dokumentaire 
2045 Home. sweet home 

Dossier over de herwaar
dering van bejaarden in on
ze maatschappij 

2225 Debat 
Rond het tema van de film 

2315 Nieuws 

BRT 2 

1530 Zwaluwen en amazones 
Britse jeugdfilm 

1800 Beertje Colargol Cf) 
1815 Het portret 

Dokumentaire 
18 42 Dag aan dag 
1910 KTRC-Kruispunt 
1945 Nieuws 
2015 Ringling Bros and Barnum 

and Bailey 
21 05 Premiere-magazine 

NED. 1 ~ 

1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 

1855 
1904 
1917 

2005 
2035 

2135 
2150 

2245 
2310 

Nieuws 
Calimero Cf) 
Walt Disney prezenteert 
Disney's beroemdste slech
teriken 
Wordt u al geholpen? CfJ 
Bing Crosby's merry old 
Christmas 
Muzikale show 
Nieuws 
Uit de wereld van Guy de 
Maupassant 
Sesjun-show 
Oost-west 

2335 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1904 

1920 
2000 
2025 
21 15 
2215 
2225 
2250 
2350 

Paspoort 
Nieuws 
Icarus 
Over vliegen 
Hoe bestaat het ? 
Nieuws 
Onedin Lijn Cf) 
Sonja's goed nieuws show 
Momenten-Carmiggelt 
Graag gedaan Cf) 
Haagsche kringen 
Nieuws 

24 DECEMBER 

BRT 

1400 
1430 
1700 
1800 
1805 
1830 

1900 
1945 
2000 
2055 

2200 

2300 

Doe mee 
De vrolijke echtscheiding 
Open school 
Bereboot Cf) 
De kerstboodschap 
Kerstmis met jeugdkoor 
Concinite 
Boeket 
Nieuws 
Wies Andersen show 
In de voetsporen van Fran-
ciscus van Assisi TV-film 
Kerstmis rond de wereld 
Kerstboodschap rond de 
wereld 
Mezza Musica 

NED. 1 
1530 Nieuws 
15 32 Bolke de beer 
1540 Zolder 
1640 Bnnkie 

Een getekend kerstverhaal 
1655 Zo vrij als een vogel Cf) 
1815 Teleac 
1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 't Spant erom 
1955 Kabaret Ivo de Wijs op 

zoek naar het geiuk 
20 40 Onedin Lijn CfJ 
21 35 Nieuws 
21 50 Intermezzo 
22 00 Kerstmuziek uit de hele we

reld 
2300 Kerstnachtdienst 
2400 Kerstnachtvienng 

NED. 2 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Bereboot Cf) 
1910 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Tussen kribbe en kalkoen 
2035 Seth op kerstavond 
21 50 Hollands glone ( f ) 
2245 Nieuws 

25 DECEMBER 

BRT 
930 

1000 
1030 
1100 

1155 
1230 

1300 
1430 
1500 
1600 
1715 
1830 
1835 
1945 
2000 

Doe mee 
Open school 
Kerstkoncert 
Eucharistieviering vanuit 
Valreas 
Zegen Urbi et Orbi 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Sesamstraat Cf) 
Kerstkoncert 
Billy Smarts 
Bing Crosby's zalige Kerst 
De bereboot CfJ 
Van Pool tot Evenaar 
Nieuws 
Sportweekend 

2030 Paul Van Vliet-show 
21 45 Notekrakerssuite 

Ballet van Tsjaikovski 
2325 Nieuws 

NED. 1 

0000 Kerstnachtvienng 
11 00 Eucharistieviering 
11 55 Kersttoespraak Paus 
1415 Teleac 
17 00 Meditatie 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 Het ezeltje 
19 30 Komt allen te zemen 
2005 Ja, natuurlijk 

Spelprogramma 
21 35 Ander nieuws - Kerst in 

Spanje 
2205 Gouden Engelse koorklank 

in Cantate Domino 
2240 Nieuws 

NED. 2 

1500 Kerstkoncert 
1600 Nieuws 
1602 Karel de Grote 
1732 De Knstenen Cf) 
1825 Sesamstraat 
1850 Honzon 
1920 Everest, een dodelijke be

proeving 
Dokumentaire 

2030 Nieuws 
2035 Mary Hartman, Mary Hart

man Cf) 
21 10 Het gat van Nederland 

TV-magazine 
2245 Nieuws 

26 DECEMBER 

BRT 

1530 Elisabeth 
1650 Rendez-vous der magiers 

Amenkaanse goochelshow 
18 00 De bereboot CfJ 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 De kinderen van apparte

ment 47a CfJ 
1845 Kerstmis met Concinite 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2000 Mikro-makro 
2035 Grote lui, kleine lieden Cf) 
21 25 De eerste novel 

Middeleeuws kerstspel 
2225 Nieuws 

NED. 1 

1500 
1502 
1615 
1745 

1830 
1845 
1855 
1904 

1935 

2135 
2150 

2310 
2314 

Nieuws 
Billy Smart's kerstcircus 
Karel de Grote Cf) 
Het Internationaal Folklons-
tisch Dansteater danst 
Teleac 
Fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Sky over Holland 
Dokumentaire 
De engel van Amsterdam 
Musical 
Nieuws 
Putten op de Veluwe - Het 
spoor terug naar de trage
die van 1944 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1745 
1845 
1855 
1904 
2000 
2015 

2155 

2235 

2300 

En toen was er 'n kind 
Paspoort 
Nieuws 
Studio Sport 
Nieuws 
Welkom thuis 
Ontspanningsprogramma 
Maandag loop ik toch weg 
Een programma over de 
dakloze jeugd 
Het wonder van Isenheim 
Religieuze uitzending 
Nieuws 

IMSDi6 
27 DECEMBER 

BRT 

1530 Het meisje op de bezem 
Jeugdfilm 

1800 
1805 
1830 
1900 

1910 
1945 
2010 

2200 
2245 

De bereboot CtJ 
Sesamstraat CfJ 
Alle hens aan dek 
Het meisje met de lange 
oren 
Animatiefilmpje 
Gastprogramma 
Nieuws 
Cyrano de Bergerac 
TV-spel in 3 delen 
Wiclif ketter om Gods wil 
Nieuws 

BRT 2 

1530 Overname BRT-1 
1800 Overname BRT-1 
2015 Terloops 
21 00 De onderwereld van Lon

den Britse avonturenfilm 
Cl 968) 

NED. 1 

1400 

1520 
1550 
1815 
1830 
1845 
1855 
1904 
1930 
2020 
2050 

2120 
2150 

Benji 
Kinderprogramma 
Echt of onecht 
EO-Extra 
Open school/Teleac 
Teleac 
De fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Windkracht 16 Cf) 
Het kleine huis Cf) 
De dokter en de rabbi Cf) 
M'n vader heb ik nooit meer 
teruggezien 
Dokumentaire 
Oudejaarstoespraak 
Muziekprogramma 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Calimero CfJ 
1917 Andre anders dan anders 

Show 
19 44 Kleine wonderen uit de gro

te natuur 
2000 Nieuws 
2025 High Society 
2205 A k t u a T V 
2255 Nieuws 

28 DECEMBER 

BRT 

1630 
1815 
1820 
1850 
1945 
2015 
2040 

2155 

2225 

Tip-top 
Bereboot Cf) 
Vuur over Heimaey 
Luchtschipf)ers i tJ 
Nieuws 
Het meisje van de tv Cf) 
Cyrano de Bergerac 
TV-spel 
Puur kuituur 
Groeten uit Antwerpen, van
wege Rubens 
Nieuws 

BRT 2 

1630 Tip-Top 
1815 Bereboot CfJ 
18.20 Vuur over Heimaey 
1850 Luchtschippers CfJ 
1945 Nieuws 
2015 Secret Army CfJ 
21 10 De mens in wording 
2200 Fundamenten 

NED. 1 

1530 Berebios Cf) 
1825 Sesamstraat Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 Het komt allemaal wel in 

orde 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
2220 Studio Sport 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1815 
1845 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 

2330 
2335 

Teleac 
Toeristische tips 
Kon Hesi Baka - Kom gauw 
terug Cf) 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
Nicolaas en Alexandra 
Histonsche film over het ein
de van het Russische Tsa
renrijk CVS - 1971) 
Tot besluit , 
Nieuws 

TV-SELEKTIE 
VRIJDAG, 23 DECEMBER 1977 
Dl - 20 u 15 - Hoge wereld CVSA 1956) 
Muzikale komedie door Charles Walters 
Met Grace Kelly en Frank Sinatra Humo
ristische satire aangenaam van kleuren 
goed vertolkt 
BRT 1 - 20 u 45 — Home sweet home (B-F 
1973) 
Levendig pleidooi voor herwaardering van 
bejaarden in onze maatschappij Van Be-

noit Lamy met Claude Jade Jacques Per 
rier en Ann Petersen 
LUX - 21 00 — Groothertogm en de erfge
name ( U S A 1963) 
Komedie door David Swift met Glenn 
Ford en Hope Lange Variante op het tema 
van de prins en het herderinnetje Kome
die van het gangbare model 
D3 - 2200 — The Barkleys of Broadway 
CVSA) 
Muzikale komedie met Fred Astaire en Gtn 
ger Rogers 
RTB - 22 u 15 — Alice m de steden (Dtsl 
1974) 
Psychologische film van Wim Wenders 
met Rudiger Vogeler en Yella Rottlanders 
en Liza Kreuzer 
Prachtige film over de vriendschap tussen 
een man en een 10 jarige meisje dat zijn 
toevallige reisgezellin wordt op zoek naar 
haar familie 

ZATERDAG 24 DECEMBER 1977 
Dl - 12 u 5 - Mijn vnend Salty (USA 
1977) 
Dierenfilm van Ricou Browning met Clint 
Howard en Mark Slade 
F2 - 14.00 — Les enfants du paradis (Fr 
1945) 
Dramatische film van Marcel Carne met 
Arietty en Pierre Brasseur 
BRT - 14 u 30 — De vrolijke echtscheiding 
(USA 1943) 
Muzikale komedie van Mark Sandrich met 
Fred Astaire en Ginger Rogers Verhaal 
over een misverstand doet dienst als 
decor voor de meeslepende dansnum 
mers van het danspaar 
D2 - 16 u 20 — Robinson zal met sterven 
([Jtsl. 1957) 
Dramatische komedie van Jozef von Baky 
met Romy Schneider en Magda Schnei
der De schrijver Daniel Defoe viel in onge
nade bij het hof maar kon rekenen op de 
bewondering van het volk voor zijn held 
Robinson 
Lux - 17 u 45 — Bebert et l'omnibus (FrJ 
Komedie van Yves Robert met Petit Gibus 
en Jacques Higciin Een jongen raakt tn 
een verkeerd treinstel Zijn vader en broer 
gaan op zoek naar hem 
RTB - 20 u 25 - Le Cormaud (Fr-It 1964) 
HumoriGtische politiefilm van Gerard Oury 
met Bourvil en Louis de Funes Een wat 
naïeve chauffeur knjgt de opdracht een 
wagen vol goud en edelstenen van Italië 
naar Frankrijk te rijden 
Lux - 21 u - Lih (VSA) 
Komedie met Leslie Caron door Charles 
Walters Een jong weesmeisje wordt opge
vangen door een marionettenspeler in Mar
seille 
BRT - 20 u 55 — In de voetsporen van 
Franciscus (VL 1977) 
TV-film van Fred Bosse met Roger Van 
Hooi 

ZONDAG 25 DECEMBER 1977 

D2 - 13 u 50 — Chitty chitty bang bang 
(GB 1968) 
Komedie van Ken Hughes met Dick Van 
Dyke Een knutselaar komt in het bezit van 
een wonderauto 
Dl - 15 u 35 — De laatste Mohikaner (D 
1965) 
Indianenfilm van Harald Remi met Joachim 
Fuchsberger 
D3 - 16 u — De tijger van Eschnapour (D 
1938) 
Avonturenfilm van Richard Eichberg met 
Fritz van Dongen 
LUX - 16 u 45 - On the town (VSA 1949) 
Musical van Gene Kelly met Gene Kelly 
en Frank Sinatra Drie matrozen bezoeken 
New York en maken kennis met een stel 
leuke meisjes 
RTB - 20 u 20 — Sound of music (VSA 
1965) 
Muzikale komedie van Robert Wise met 
Julie Andrews en Chnstopher Plummer 
Technisch zeer knap afgewerkt met ver
zorgde dans en muziek 
LUX - 22 u 55 — Le magnihque (Fr 1973) 
Satire van Philippe de Broca met J P Bel 
mondo en Jacqueline Bisset Een schrijver 
van spionageverhalen vindt avonturen uit. 
waarin de mensen uit zijn omgeving optre 
den 

F1 - 20 u 30 - My fair lady (VSA) 
Musical met Audrey Hepburn, van George 
Cukor Een arm bloemenverkoopstertje 
wordt getransformeerd tot een beschaaf
de dame 

WIJ I t 
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TY-SELERTIE 
MAANDAG 26 DECEMBER1977 
BRT - 15 u. 30 — Elisabeth (SpJ 
Jeugdfilm van A. Marti Gelobert met Maria 
Cinter. Mantel- en degenfilm in Spaans 
Baskenland. 
Dl - 15 u. 15 — Call of the wind (VSA 
1935) 
Avonturenfilm van William A. Wellman met 
Clark Gable. 
Dl - 20 u. 15 — Far from the madding 
crowd (GB 1967) 
Liefdesdrama van Schlesinger met Julie 
Christie en Alan Bates. Merkwaardige 
romantische verfilming. 
F3 - 20 u. 35 — Barabbas CVSA) 
Spektakelfilm van Richard Fleischer met 
Anthony Quinn. 
F1 - 22 u. - Barbarella (Fr. 1968) 
Science-fiction van Roger Vadim met Jane 
Fonda. Jaar 40.000, de grootste aller kos
monauten doorkruist de ruimte en knjgt 
een opspeuringsopdracht van de presi
dent van de wereld. 
LUX - 21 u. — The way west (USA 1967) 
Western van Andrew McLaghen met Kirk 
Douglas. 

DINSDAG 27 DECEMBER 1977 
D2 - 19 u. 30 — Doppeltjes dynamiet (VSA 
1961) 
Komedie van Irving Cummings met Frank 
Sinatra. Een arme bankbediende redt een 
bookmaker en wordt geldelijk beloond. 
N-2 - 20 u. 25 - High society (VSA 1956) 
Hoge wereld. Zie Dl op 23-12. 

F2 - 20 u. 35 - Piaf (Fr. 1973) 
Biografische film van Guy Casaril met Gri-
gitte Ariel. Rekonstruktie van het leven van 
de bekende zangeres naar de roman van 
Simone Bertaut. 

BRT2 - 21 u. — Onderwereld van London 
(GB 1968) 
Avonturenfilm van James Clavell met Tom-
Ti t l . Ballade waarin een sympatieke 

kerel door de onrechtvaardige tiran een 
boef wordt. Mooie film met knappe sfeer
evocatie 
LUX. — 21 u. — La grande bagarre de 
Don Camillo (F-1 1955) 
Zedenkomedie van Carmino Gallone met 
Femandel en Gino Cervi. Peppone wil par
lementslid in Rome worden en het dorp 
verlaten. 
N-2 - 20 u. 30 — Nicolas en Alexandra 
(VSA 1971) 
Historische film van Schaffner met Janet 
Suzman. Levensverhaal van de Russische 
tsaar die in de revolutie van 1917 afgezet 
wordt 
LUX - 21 u. — La race des seigneurs (Fr. 
1974) 
Psychologische film van Granier-Deferre 
met Alain Delon en Jeanne Moreau. Een 
politicus wordt verliefd op een covergirl 
wat zijn carrière in gevaar brengt. 

DONDERDAG 29 DECEMBER 1977 
N-1 - 14 u. — Een nacht in Casablanca 
(USA 1946) 
Klucht van L Mayo met de Marx-brothers. 
RTB 1 - 20 u. — Juggernaut (VSA 1974) 
Terreurfilm van Laster met Omar Sharif 
Op de Britannic zijn bommen aangebracht 
die bij zonsopgang zullen ontploffen 
D3 - 20 u. 15 - Caso Mattel (It 1972) 
Politieke film van Rosi met Gian Maria 
Volonte. 

M A A N D A G : Eindelijk werd een nieuw wereldrel<ord tate
ren gevest igd. 150 uur lang. Door de Brit Contwel l , niet 
eens een parlementair. • D I N S D A G : D e al lerbeste sport
man op aarde is, zeggen ze, Niki Lauda, de autorenner. En 
ons maken ze wijs : doe aan sport, laat je auto thuis. Snap-
pe wie kan. • W O E N S D A G : O u w e Puskas kwam in 
Ander lecht een Chi leense sjotter ver lappen. O f was hij « in 
't passant» op zoek naar een jobke als t ra iner? # D O N 
D E R D A G : AM heeft bl i jkbaar smaak gekregen in f i lmen. Hij 
gaat een TV-feui l leton maken. Freedom Road. D e BRT zal 
het wel kopen, z e k e r ? • V R I J D A G : A .M . Proell haar 
«combina ison > werd zo onreglementair bevonden dat zij 
voor een of andere wedstr i jd gedeklasseerd werd. M e e r 
weten wij er ook niet van. • Z A T E R D A G : Er werd weer 
een W a a l s e beroepsrenner ontdekt. Dat is nu al de derde in 
nog geen kwarteeuw tijd. • Z O N D A G : Het gaat werkel i jk 
slecht in Engeland. Aan het Wimbledon-tennistornooi zul
len deze keer maar twintig miljoen frank prijzen verbonden 
zijn. # 

SLACHTEN 
Zondagavond heeft men op de 

televisie kunnen zien hoe een jonge 
Duitse bokser k.o. werd geslagen, en 
zoals dat wel meer gebeurt half grog
gy weer rechtkrabbelde, en de strijd 
verder zette. Even later kreeg hij dan 
nog een paar meppen, ach, niet eens 
zo zwaar, en weer ging hij tegen de 
nriat Om weer recht te krabbelen en 
hulpeloos in de touwen te blijven han
gen. Kort nadien viel hij dan op de 
grond, en moest hij in comateuze toe
stand naar het ziekenhuis gevoerd 
worden. Op het ogenblik dat wij dit 
schreven wisten wij nog geen uit
slag : de man lag nog steeds in de 
coma. Naar het schijnt werd hersen
bloeding vastgesteld. Als hij er door
heen komt blijft nog de vraag : hoe ? 
Bij het bekijken van de TV-beelden 
zeiden vrienden van ons : super-spek
takel, het afslachten van een mens. 
Natuurlijk was hier weer nergens 
kwaad opzet mee gemoeid. Maar 
iedereen zal het er toch mee eens 
zijn dat het hoog tijd wordt dat aan 
de bokssport wat gedaan word t Zo 
kan het heus niet verder. 

LATE ONTDEKKING 
Een Argentijns minister heeft een 

duidelijk antwoord gegeven op dege
nen die toch nog altijd staan te roe
pen dat de organizatle van grote inter
nationale sportevenementen zoals 
olympische sfjelen en wereldbekers 
voetbal alles bijeen niet verlieslatend 
zijn, ja zelfs winst opleveren via toeris
me en zo. De minister zei kort en 
goed dat Argentinië aan de wereldbe
ker twaalf miljard verliest Genoeg om 
deftige woningen, ze zei hij, voor 
200.000 gezinnen. Wij geloven de 
minister, en wij schreven hier al dik
wijls dat wij ertegen zijn dat landen 
massa's geld verkwisten voor wat 
sportgedoe en dito gloriol Alleen be-
gnjpen wij met goed waarom men 
altijd zo laat ontdekt dat men dik de 
broek gaat scheuren, en dat men van 
de arme mensen weeral centen ont
neemt zonder iets in de plaats te 
geven. Weten de Argentijnse minis
ters dan niet dat regeren vooruitzien 
is? 

VIELSTRA 
In Holland is een geschil gerezen. 

Naar aanleiding van de Franse TV-uit-
zending «la téte et les jambes », een 
kwisprogramma waarbij verkeerde 
antwoorden van het «hoofd» kun
nen goedgemaakt worden door bij 
voorbaat vastgestelde sportpresta
ties van de - benen ». Voor de benen 
zorgde de Nederlander Vielstra, die 
telkens over bredere sloten moest 
springen om de verkeerde antwoor
den van zijn partner goed te maken. 
Het mocht met baten : de ploeg ver
loor, en verdiende dus niets. Vielstra 
had echter zo zijn best gedaan dat 
de RTF hem 5000 fr. gaf voor de 
moeite. Nu was in Nederland op voor
hand afgesproken dat de prijs die 
Vielstra eventueel zou winen, naar 
zijn sportfederatie zou gaan. Die eis
te dus de 5000 (Franse) franken op, 
maar Vielstra weigerde ze te geven, 
omdat hij gewoon geen prijs had. Hij 
had enkel een kadootje gekregen. 
Weet iemand raad ? 

Wij en de sport 

Plan Spitaels 
Het «programma ter opslorping van 
de werkloosheid», beter gekend als 
het « plan-Spitaels » gaat ervan uit dat 
momenteel zo'n 300.000 mensen 
werkloos zijn in ons land, en het wil dit 
cijfer terugbrengen tot 220.000 
Het plan voorziet zes maatregelen, en 
WIJ willen het hier even hebben over 
de eerste, die voorziet in het oprich
ten van een tijdelijk speciaal kader 
voor het uitvoeren van werken van 
openbaar en sociaal nut 
In de toelichting (uitwerkingen) wordt 
daarover het volgende gezegd : 

— De gemeenten (en andere instel
lingen) worden uitgenodigd een groot 
aantal werken van openbaar en so
ciaal nut te verwezenli jken! 
— Dit met een tijdelijk karakter; 
— Doch met forse tewerkstelllngsin-
tensiteit; 
— De arbeidskrachten zouden uit de 
werklozen worden gerekruteerd. 
Als voorbeeld wordt gedacht — en 
wij beperken ons hier een tweede 

Onwaardig 

Anderlecht verloor verleden zondag op Lierse met 3—1. (Is het 
wachten op hét nieuws over Monne Goethals ?) Het eerste doelpunt 
van Lierse kwam er op strafschop, en het aandachtig bekijken van de 
TV-beelden leerde dat de arbiter, Fred Delcourt, die penalty niet had 
moeten toekennen. Het was er geen. Maar wat een « hambras » van die 
Anderlecht'Showventen, zeg. En hier beging arbiter Fred zijn tweede 
fout Hij had dadelijk een paar van de hambrasmakers van het veld 
moeten jagen. Wat dan het incident met Van Binst betreft, dat was 
beslist een speler van zijn gehalte onwaardig. Voor ons part mag de 
heer Gilbert een serieuze schorsing krijgen. Kijk, dat begrijpen wij niet 
van een klub als Anderlecht, een klub die soms zo groot kan zijn op 
velerlei gebied. dat zij zich zo aanstelt als een andere ploeg eens profi
teert van een scheidsrechterlijke beslissing, daar waar Anderlecht er al 
zo dikwijls van geprofiteerd heeft. Begrijpen de Brusselaars dan niet 
dat zij op die manier overal de antipatie opwekken ? 

maal tot de matene die op deze blad
zijde thuishoort — aan de aanleg van 
sportterreinen, de aanpassing van 
kampeerterreinen, de aanleg van 
groene ruimten enz. én het ter be
schikking stellen van tijdelijk perso
neel voor de kulturele- en sportcentra. 
Vanzelfsprekend is met iedereen wild 
van het «plan-Spitaels», maar het 
biedt de mogelijkheid in de sportsek-
tor al een aantal mensen, zij het tijde
lijk, werk te bezorgen. Dat is een onbe
twistbaar goed ding. En het biedt daar
enboven het voordeel in de gemeen
ten de sportinstellingen en de sportbe
oefening te verbeteren Of altans de 
mogelijkheid daartoe, want veel zal 
natuurlijk afhangen van de wijze waar
op men de zaken aanpakt 
Het lijdt geen twijfel dat de VU-ge-
meenteraadsleden, in de meerderheid 
of in de oppositie, aandachtig uit de 
doppen zullen kijken, en van het plan-
Spitaels zullen maken wat ervan te 
maken is. 

TE LAAT 
In Frankrijk werd een metode op 

punt gesteld om op snelle, goedkope 
en serieuze manier de pipi te onder
zoeken van mensen die ervan ver
dacht worden amfetamines te heb
ben gesnoept Een manier dus om de 
anti-dopingkontroles wat efficiënter te 
maken, al hebben wij er persoonlijk 
nooit aan getwijfeld dat de bevindin
gen van de laboratoria die volgens 
oudere metoden werkten, ook exact 
waren. Als er al eens ergens « gefoe
feld» werd, dan wellicht niet bij het 
wetenschappelijk onderzoek zelf. 
Wat er ook van zij, met de nieuwe 
metode hebben de « speurders » weer 
een wapen méér in de hand. Het wil 
ons echter voorkomen dat men er 
niet zo heel veel zal aan hebben. 
Mogelijk doet hier of daar nog iemand 
aan doping met amfetamines, maar 
de meesten zullen wel wat anders 
nemen. De wetenschap komt dus wel 
wat laat 

de rit naar AIpe d'Huez de Ronde van 
Frankrijk verloor deze zomer Takti-
sche flater door vele insiders toege
schreven aan zijn sportdirekteur, Ang-
lade. Minutenlang geknoei met een 
reservefiets bij bandbreuk, daar waar 
het op sekonden aankwam. En dan 
een toerist die daar niet eens mocht 
zijn met zijn wagen, die Lucien nog in 
de gracht reed. Anglade heeft zopas 
op dat alles antwoord verstrekt En al 
wat WIJ ervan gesnapt hebben is d i t : 
dat hij zorgvuldig de tijden had opge
nomen, en dat hij Lucien een bus drin
ken had gegeven, maar dat deze ze 
met had uitgedronken. Daarmee be
schouwt Anglade het incident als 
gesloten. Wij natuuriijk ook, maar wij 
vinden het alles bijeen toch maar een 
zotte uitleg. 

Hebben wij goed gehoord? Vroeg 
Wies Andersen aan Chrlet Titulaer 
welke de avondster is die wij in het 
westen zien, net VOOR de zon onder
gaat? Vraag waarop Chriet ant
woordde-. Venus. 
Als wi j goed gehoord hebben — 
anders moet men het ons maar zeg
gen — dan gebeurde hier een mach
tig wonder: het waarnemen van een 
ster in volle zonneschijn. 
Voor zover wij weten zien wij Venus 
inderdaad in het westen, maar dan 
toch pas NADAT de zon is onderge
gaan. 
En aldus dachten wij dat Wies aan 
Chriet inderdaad een strikvraag stel
de, en dat die er, als groot astro
noom niet zou intrappen. 
Iemand heeft zich dus vergist Wij bij 
het luisteren. Wies bij het lezen van 
de vraag. Of Chriet bij het beant
woorden. Wie zou het zijn ? 

VERSNIPPERING 
Met de nieuwe manier van subsi

diëren na de opsplitsing van de sport
federaties in taaivleugels is een kwes
tie gerezen, die nochtans met nieuw 
is. Aan Vlaamse zijde zal zowat 50 
miljoen, en aan Waalse zijde zowat 
30 miljoen verdeeld worden. En de 
federaties zullen daarvan een part 
krijgen, evenredig aan het aantal 
aktieve leden. Amateurs bovendien. 
Wanneer men nu gaat tjerekenen 
hoeveel ieder sporttieoefenaar krijgt, 
dan komt men natuuriijk aan een 
onbeduidend bedrag. Vijftig frank of 
zo. Nu vragen sommigen zich af of 
het niet beter zou zijn die subsidies 
niet te versnipperen onder al die 
federaties, zodanig dat niemand ei
genlijk nog de moeite kri jgt en er lie
ver een of ander projekt mee uit te 
voeren waar alle sportbeoefenaars 
wat zouden aan hebben. Daar is 
natuurlijk wat voor te zeggen, maar 
wij denken toch dat de federaties 
maar liever hun centjes, al is het niet 
veel, zelf willen krijgen. 

OPLETTEN 
Jaren na het Nederlandse is het 

Frans taaidekreet in België ook klaar-
gekomen. Het moet alleen nog goed
gekeurd worden, en dit vóór 1 januari, 
want dan treedt het in voege. Nogal 
bevreemdend lijkt ons artikel 14, dat 
wij nog eens aandachtig willen bekij
ken alvorens er wat meer kommen-
taar bij te geven, maar waar wij nu 
toch al willen op wijzen. Het artikel 
zegt — en met erg duidelijk, dachten 
wij — dat de Waalse sportfederaties 
of -vleugels recht hebben op interna
tionale erkenning. In het Vlaamse 
dekreet staat iets dergelijks niet in, 
denken wij, en strikt genomen zou 
men kunnen denken dat het zo van
zelfsprekend is dat het niet eens moet 
vermeld worden. Maar zou het nu 
nooit kunnen zijn dat de ene of de 
andere, als het erop aankomt de 
Vlaamse OF de Franse vleugel inter
nationaal te doen erkennen, zich daar
op gaat beroepen om de keuze op de 
ware Belgen te doen vallen, en dat hij, 
steeds op grond van dat eentalig arti
kel, volgelingen vindt Wij leven ten 
slotte in België-Belgique. 

TRIPTIP 

•f: 
GEEN ANTWOORD 

De wieleriiefhebbers herinneren 
zich nog wel hoe Lucien Van Impe in 

Op verschillende schilderijen van Pieter Breugel komt een 
kerkje voor, dat er nog staat In Sint-Anna-Pede namelijk, in 
het Pajottenland. 
Waarom zouden wij eens niet gaan kijken ? 
Aan dit uitstapje kunnen wij dan nog een paar andere bezoek
jes vastknopen. Een bezoekje aan het kasteel van Gaasbeek 
misschien. Of een kort tochtje door het heerlijke Pajotten
land. En een derde bezoekje dat we zouden willen aanbeve
len : dat aan een (h)eerlijke oude afspanning of staminee, 
waar de deftige bazin nog oude, echte, edele geuze heeft, of 
voor wie geuze wat straf vindt pittige platte lambik. Nadien 
zal het Pajottenland nog veel schoner zijn. 

WIJ » 
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WILLY DE SAEGER: 
• 

ALSEMBERG. — Bezuiden Brussel ligt een prachtige streek; een stukje groen 
Vlaams-Brabant, dat zich slechts moeizaam handhaaft De buildings en autowe
gen vernietigen blijkbaar nog steeds onstuitbaar velden en bossen, én ook het 
Vlaams dorpsweefsel. Bovendien wordt hier nog steeds gevreesd voor de 
beruchte «corr idor» die frankofoon Brussel met het Waals landsgedeelte 
tracht te verbinden. Vandaar vanzelfsprekend dat precies hier de gevolgen van 
een aantal bepalingen in het Egmontpakt met groot ongenoegen en enige angst 
afgewacht worden. Vooral het inschrijvingsrecht wordt als een nieuwe verfran-
sende pion gevreesd. Het anti-Egmontkomitee heeft hier dan ook veel aanhan
gers. Zielig is dan precies dat uitgerekend in deze streek een Vlaams gemeente
bestuur, met anti-Egmonters, een maatregel neemt die frankofonen uitbundig 
toejuichen : de benoeming van een Brussels polit iekommissaris in Beersel, een 
agent die zijn kinderen naar de Franse school stuurt. (Zie ons relaas biz. 3). 

De verdienstelijke aktiegroep Zenne 
en Zonièn schetste in augustus 76 
een scherp beeld van deze streek: 
sinds de tweede wereldoorlog nam de 
verstedelijking in dolle vaart toe. Er is 
een groeiende druk van franstaligen in 
al deze gemeenten bezuiden Brussel, 
en vooral in Beersel en Alsemberg. 
Het Vlaamse kultureie en verenigings
leven is intens en dynamisch, maar 
mist de nodige steun van de nationale 
overheid én OOK V A N DE LOKALE 
BESTUREN. 
Enkel een krachtig streekbeleid op het 
vlak van ruimtelijke ordening en huis
vesting kan de realizatie van de « corri
dor» verhinderen. 

BURGEMEESTERS 

Neem nu de fusiegemeente Beersel 
bij voorbeeld, waar Willy De Saeger 
fraktieleider van de Volksunie is. 
Willy De Saeger: «Onze gemeente 
kent een geweldige inwijking vanuit 
Brussel. Voor de periode 70-74 kende 
Alsemberg bij voorbeeld ruim 18 t.h. 
inwijking; bijna een vijfde van de bevol
king. 
In alle deelgemeenten van groot-Beer-
sel (Alsemberg, Lot, Huizingen, Dworp, 
Beersel) zien we de frankofonen, of 
alleszins de Franssprekenden toestro
men. 
Als ik in mijn eigen buurt rondkijk, dan 
tel Ik zeker 8 Franstalige Inwijkelingen 
op de 10 nieuwkomers. In mijn straat 
wordt op de tien nieuwe woonsten 
slechts één betrokken door een Vla
ming. 
Een ander nieuwkomer is Neder
lander, en de overige 8 zijn Fransta
ligen. Snap je het probleem voor de 
toekomst ? 
WIj zijn hier het slachtoffer van de ver-
kavelingspolitiek van vooral Brusselse 
maatschappijen, die in handen zitten 
van frankofonen Voor eigen profijt 
drijven zij de prijs van de kavels zo 
hoog mogelijk op, maar lokken zij uiter
aard meteen ook de frankofone Brus
selaars of vreemdelingen (van de EG-
bureaus) aan. 
Die evolutie wordt in de hand gewerkt 
doordat Brussel dag op dag steeds 
meer onleefbaar wordt. En ook moe
ten we voor ogen durven zien dat de 
Franstaligen blijkbaar vlugger verhui
zen om dichter bij hun werk te wonen, 
terwijl de pendelaars vanuit Vlaande

ren liever massaal navetteren dan dich
ter bij Brussel te komen wonen.» 
— Die verfransende invloeden wer
den en worden ook in Beersel door de 
plaatselijke politici die het schepenkol-
lege beheersen, in de hand gewerkt ? 
— Willy De Saeger:« De grootste fou
ten werden in het verleden begaan 
door de verantwoordelijke burgemees
ters en schepenen van de traditionele 
Vlaamse partijen. Zij hebben de verka
velaars aangelokt en aangemoedigd. 
Hun Vlaamse reflex was daarbij 
steeds ver te zoeken. 
Ik wil er bijvoorbeeld aan herinneren 
dat tegen PVV-burgemeester Thijs 
destijds een klacht ingediend werd bij 
de raad van state. Ook burgemeester 
Albert (PVV'er) van Beersel was de 
Franstaligen niet ongenegen. Hij ver
spreidde mededelingen waarin hij de 
inwijkelingen wees op zijn hoffelijk ont
haal en waarbij hij ook de frankofonen 
meedeelde dat zijn gemeentebestuur 
hen bij alle gelegenheden zou te 
woord staan in hun eigen taal. Dat 
waren dus feitelijke faciliteiten zonder 
dat die wettelijk bestonden. Men kan 
nu wel zeggen: dat zijn de fouten van 
het verleden. 
Welnu, ik heb onlangs de huidige bur
gemeester, CVP'er en anti-Egmonter, 
de heer Van Roy, gevraagd om aan 
het gemeentepersoneel schrifteli jke 
instrukties te geven om de taalwetten 
bij de kontakten met de inwoners van 
de fusiegemeente strikt na te leven. 
Met andere woorden : om te weigeren 
frankofonen in onze Vlaams-Brabant-
se gemeente in het Frans te bedienen. 
Dat heeft Van Roy geweigerd !» 

GEEN S T E U N 

— Kan, ondanks de houding van de 
politici, geen stevige weerstand wor
den geboden door een geanimeerd 
sociaal en kultureel leven in de 
streek ^ 

Willy De Saeger • «In enkele gemeen
ten zijn er blezonder aktleve kernen. 
Maar, in Alsemberg bij voorbeeld, de 
gemeente waar Ik woon, is het vereni
gingsleven niet zo bloeiend als we wel 
zouden wensen. Ik tel er een toneel
groep, een fanfare, een voetbalklub, 
een weinig aktleve Davidsfondskern... 
Echt toegegeven. het dorpsleven Is 
hier met zo denderend. In Dworp bij 

— CVP-burgemeester Van Roy van Beersel is, tienevens lid van het anti-Egmontkomitee, 
ook membre du 

Asoclalen worden 
beloond 

in Beersel 
voorbeeld is er wel nog veel leven In 
de dorpskern. Maar, in de gehele 
streek merken we dan toch dat tegen 
onze wil in de autochtonen er zich niet 
meer thuisvoelen. Door nieuwe villawij
ken, door autowegen, door vreemde 
inwijkelingen verliest elke gemeente in 
de streek Zenne en Zoniën beetje bij 
beetje van het landelijke Vlaams karak
ter. 

Maar, ook hier wijs ik opnieuw met de 
vinger naar de gemeentebesturen. In 
Alsemberg en Beersel werd nooit eni
ge steun gegeven aan bij voorbeeld 
een kultureie raad, een jeugdraad... 
Nog een ander voorbeeld: ik heb In 
onze gemeenteraad van Beersel voor
gesteld om het dorpsleven nieuw le
ven in te blazen. Met bij voorbeeld 'n 
drankhuis te voorzien in nieuwe wij
ken, met het aanmoedigen van de win
keliers en caféhouders in de dorps-
kom. De schepenen willen daar niet 
van weten ! 

— Hoe ziet U de toekomst in het land 
van Beersel tegemoet ? 

Willy De Saeger: «Ik hoef U niet te 
verhelen dat Ik tegen het Inschrijvings
recht ben. Om deze simpele reden • 
het Is mijn ervaring dat de Franstaligen 
bij kommunautaire onderhandelingen 
blijkbaar alleen datgene (van hun ei
sen) toegeven, wat zIj bij een volgende 
ronde dan toch weer in de wacht sle
pen. Ik vrees dus dat hef fameuze in-
skriptierecht op de duur zou uitgroeien 
tot waarachtige faciliteiten in onze 
Vlaamse gemeenten zelf. Ik weet het, 
noch onze plaatselijke VU-afdelingen, 
noch de nationale V U kan dat aan
vaarden ! 

Maar, het psychologisch effekt van 
het inskriptlerecht op de frankofonen 
is er nu reeds. Tweedens zal het FDF 
ongetwijfeld met nalaten een opruiings
campagne te houden. En, ten derde 
stel ik vast dat de Vlaamse gemeente
besturen zelf (met CVP'ers, BSP'ers 
en PVV'ers) voortgaan met de ver
kwanseling van hun gemeenten aan 
(frankofone) kapitaalkrachtigen. De 
asociale houding van de frankofonen 
wordt bij ons beloond.» 

— Hoe kan het ontij dan ten goede 
gekeerd worden ? 
Willy De Saeger: «Op de eerste 
plaats dienen de plaatselijke Vlaamse 
politici een aantal vaststellingen onder 
ogen te nemen, en er zelf fwlitieke 
remedies voor te vinden. 
Als het ware: de daad bij het woord te 
voegen. 
Ik geef één voorbeeld: het onderwijs. 
Tientallen kinderen in de zes facilitei
tengemeenten en in Vlaamse gemeen
ten rond Brussel, zoals Beersel, volgen 
Franstalig onderwijs in het Brusselse. 
De Franstalige klassen In de facilitei
tengemeenten worden jaarlijks be
dacht met ruim 38 miljoen frank subsi
dies van het... ministerie van Neder
landse Kuituur. 
Er zijn onwettige toestanden die plaat
selijke politici kunnen verhelpen. Ikzelf 
heb kunnen achterhalen dat minstens 
8 kinderen van onze gemeente onwet
tig school lopen in Linkebeek, door het 
systeem van fiktieve logement-adres
sen. 
Het gemeentebestuur van Beersel kan 
daar meteen een einde aan maken, 
ALS het dat wil doen! 
Maar, wij moeten vaststellen dat een 
kandidaat-kommissaris van Beersel 
door het CVP-BSP-kollege uitverko
ren wordt om de politiediensten te lei
den, hoewel hij zijn kinderen naar een 
Franse school in het Brusselse stuurt I 
Zie je wat ik bedoel... De asociale hou
ding wordt zeer goed beloond! Dat 
kan niet genoeg aangeklaagd worden. 
En, om orde op zaken te stellen zijn 
geen nieuwe wetten nodig! Maar, dat 
IS wellicht van de traditionele partijpoli
tici teveel verwacht.» (hds) 
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