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Het Iconflikt in de petroleum 
Het nieuwe jaar dreigt te 
beginnen met een stal<ing : op 17 
januari verstr i jkt de 
stakingsaanzegging in de 
petroleumsektor. Alhoewel het 
hier slechts om relatief weinig 
werknemers gaat, betreft het 
een vitale sektor en zullen de 
gevolgen vap een eventuele 
staking door iedereen gevoeld 
worden. Daarenboven gaat de 
inzet van deze staking de 
grenzen van het gewone 
sektoriële konfl ikt ver te buiten. 

Over de houding van de 
betrokken partijen in dit konfl ikt 
— de petroleumbazen en de 
vakbonden — kan men op zijn 
minst zeggen dat ze 
dubbelzinnig is. De 
petroleumbazen verzetten zich 
tegen de vakbondseis tot 
vermindering van de werkduur. 

Dit verzet heeft een dubbele 
bodem. De petroteumfederatie 
groepeert een aantal machtige 
firma's, multinationals die vri j 
welvarend zijn en die desnoods 
de last van de 
arbeidsduurverkorting beslist 
wel zouden kunnen dragen. De 
petroleumfederatie wordt in 
haar verzet echter gesti j fd door 
het Verbond van Belgische 
Ondernemingen. Dit Verbond 
vreest dat de vakbonden de 
rijke petroleumsektor hebben 
uitgekozen als proefterrein voor 
de vermindering van de werkti jd 
en dat het inwill igen van die eis 
onmiddell i jk in de andere 
sektoren zou ingeroepen 
worden als precedent. 

De vakbonden eisen een 
vermindering van de werkt i jd 
om een aantal werklozen aan het 
werk te kunnen zetten. Ook deze 
eis echter heeft een dubbele 
bodem. De petroleumsektor, met 
zijn zeer sterke rationalisatie en 
automatie, heeft zelfs bij 
vermindering van de werkt i jd 
geen behoefte aan bijkomende 
arbeidskrachten. 

In deze kontekst is het hoogst 
waarschijnli jk, dat de betrokken 
partijen allebei hun werkeli jke 
bedoelingen omzwachtelen en 
dat ze beiden wel degelijk het 
algemene beginsel van de 
vermindering van de 
arbeidsduur op het oog hebben. 

Hierbij dient nog aangestipt dat 
de petroleumbazen eigenlijk 
liefst aan het konfl ikt zouden 
wil len ontsnappen, ware daar 
niet de druk van het Verbond 
van Belgische Ondernemingen. 

Ze hebben dan ook de bal naar 
de regering gekaatst, in de hoop 
dat deze in hun plaats door de 
knieën zou gaan en zélf de 

verantwoordeli jkheid op zich 
zou laden om het 
ontstekingsmechanisme van de 
arbeidsduurverkort ing in 
werking te hebben gesteld. De 
regering is echter niet in deze 
val getrapt en hield zich tot nog 
toe op de vlakte. Of ze in deze 
houding zal volharden, is een 
andere vraag. 

Het konfl ikt staat model voor 
het soort van sociale botsingen 
dat we in de komende maanden 
en jaren steeds opnieuw mogen 
verwachten. De stijgende 
werkloosheid zal de eis tot een 
bill i jker verdeling van het 
werkvolume onverminderd doen 
doorkl inken. Of de vermindering 
van de arbeidsduur, in de 
richting bv. van een 35- of 
36-urenweek, daarbij een 
essentiële rol kan spelen en 
vanaf welk ogenblik ze dat zal 
kunnen, is een omstreden 
kwestie. Het probleem is veel 
breder dan de petroleumsektor 
en zelfs dan onze eigen 
nationale ekonomie. Indien het 
zieke Belgische bedrijfsleven 
uit het slop wil geraken, dan 
moet onze konkurrentiële 
posit ie gehandhaafd blijven. 

Zulks betekent dat een 
ingrijpende kwestie als die van 
de arbeidsduurvermindering 
slechts te regelen is binnen het 
kader van Europese afspraken. 

Hoe het in werkeli jkheid met 
ons gesteld is en welke de 
nauwe grenzen zijn waarbinnen 
we kunnen experimenteren, is 
nog eens gebleken uit de 
noodkreet van Wil ly Claes deze 
week over de Belgische 
staalsektor. 

De Volksunie is principieel 
voorstander van een 
35-urenweek, te bereiken over 
tien jaar. Deze periode moet o.m. 
een heroriëntering van ons 
bedri j fsleven en het maken van 
Europese afspraken toelaten. 

Maar dan nog rijst de vraag, 
welk het herverdelingseffekt 
van deze maatregel op het 
voorradige arbeidsvolume zal 
zijn. Al les laat voorzien dat ook 
in een betere toekomst de 
volledige tewerkstel l ing een 
wensdroom zal bli jven. De 
arbeidsduurverkort ing, gepaard 
aan een verhoogde 
produktiviteit en met 
onverzwaarde loonlast, moet 
dan ook eerder gezien als een 
middel tot sociale promotie, tot 
verhoging van het welzijn en van 
de kwaliteit van het leven. 
In de rand van het huidig 
konfl ikt kunnen alvast twee 
nevenbedenkingen gemaakt 
worden. De werknemers in de 
petroleumsektor behoren tot de 

bevoorrechten, met zeer hoge 
lonen en vergoedingen. Een 
nieuw voorrecht scheppen 
precies in deze sektor zou de 
noodzakelijke solidariteit tussen 
de werknemers niet ten goede 
komen. Al te grote 
ongeli jkheden, ook tussen 
arbeiders en bedienden 
onderl ing, zijn beslist niet 
heilzaam. En vervolgens komt 
men eens te meer niet voorbi j 
aan de vaststell ing, dat in de 
huidige omstandigheden de 
onvervangbare rol van een 
levenskrachtige KMO bij de 
tewerkstell ing duideli jk blijkt. 

Men heeft zich te uitsluitend 
verkeken op een beleid naar de 
maat van de multinationals, 
waarbij de inspanningen 
onvoldoende naar de eigen 
kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn gegaan. Wie 
bekommerd is om de 
tewerkstell ing, moet beslist daar 
wat aan doen. 
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SCHEURMAKERS 

GAZETTE 
VAN DETROIT 

Het heeft mij zeer veel genoegen 
gedaan dat u in «WIJ » (nr 52) aan 
dacht hebt willen besteden aan de 
«Gazette van Detroit» 
Als vertegenwoordiger van de Gazet-
te zou ik erop willen wijzen dat de 
lezers een abonnement kunnen ne
men door de som van 450 fr over te 
maken aan de h R de Langhe Stede
molenstraat 84 te Tielt Deze geeft 
dan de abonnees gegroepeerd door 
Een groter bedrag als steun is natuur
lijk welkom 

Het moet mij toch van het hart dat u 
zo maar schrijft dat alles nu bijna in 
het Engels is Naast de vele korte 
nieuwsjes in het Engels zijn de stevige 
stukken nog altijd in het Nederlands 
Er IS de kroniek van R de Langhe de 
geregelde bijdragen van M Vertom-
men de sportboek verzorgd door M 
Supene en de afleveringen van het 
Boek De Blieckaerts van de West-
vlaamse schnjver Edward Vermeulen 
beter bekend als Warden Oom ver
der ook nog het verhaal Het huis op 
de heide ook in wekelijkse afleve-' 
ringen Ik denk dat bij dit overzicht 
blijkt dat de Gazette nog altijd een 
Vlaamse gazette gebleven is Dit be
wijzen ook de brieven van de lezers 
die ook nog dikwijls in het Nederlands 
gesteld zijn 

Ik hoop hiermee onze mensen in Ame
rika recht gedaan te hebben Het zou 
onjuist zijn te schrijven dat ze hun 
moedertaal met meer kennen al spre
ken ze dan wel wat moeilijk 

Y v o J D Peelers, Jette 

Ukmms nationaal lUeekblaiI 

Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-Instituut v z w 

Opstel en samenstelling het ko-
mitee van redakteurs (R Corty 
H De Schuyteneer Joost Tien 
punt M Van Liedekerke T Van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
OOCW)! 71139-31 van - WIJ - Barn-
kadenplein 12 1000 Brussel (Tel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandetijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 

300 fr 
lou ir 

lOOOfr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 134 2100 Deurne 

r>ubliciteitschef de h Karel Se
vers tel 02/2194930 toestel 25 
( s voormiddags) of prive Alsem 
bergsesteenweg 41 b 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

HEET HANGIJZER? 

Het moet worden gezegd dat de partij 
leiding van de Volksunie de jongste 
maanden blijk heeft gegeven van poli
tieke moed en realiteitszin met betrek 
king tot het Egmontpakt ondanks 
vaak ongenuanceerde en ook niet 
gerechtvaardige kritiek binnen en bui 
ten de partij 
Het spijt me te moeten konstateren 
dat dezelfde moed kennelijk ont 
breekt om een duidelijk standpunt in 
te nemen ten aanzien van het •< nieu
we» statuut van het personeel van 
het katoliek onderwijs en de zg deon-
tologische kamer 
Deze kwestie werd intussen al door 
nagenoeg alle betrokken kringen be
handeld met name in de media 
Is het voor een pluralistische partij als 
de Volksunie een heet hangi jzer ' 

TS.Genk 

GROOT-GENT 

ZelfsL beroepsfotograaf zoekt 
dringen werk Onmidd vri j 

Voor inlichtingen senator Os
wald van 'Óoteghem Rode 
Kruisstr 7 9219 Gentbrugge 
tel 091/307287 

Nr 1 

2 men wint een hoop Waalse stem
men op Vlaamse lijsten (o a voor Tin-
demans-CVP en De Clercq-PVV) 
3 de Duitstaligen krijgen ook de kans 
op Vlaamse lijsten te stemmen 
4 alzo verkrijgt Vlaanderen minstens 
14 maar waarschijnlijk 15 zetels in 
het Europarlement Cde ongeveer 
100000 franskiljonse stemmen in 
Vlaanderen verliezen hierbij al hun 
gewicht) 
De Europese verkiezingen zijn dus 
wel het " eerste zichtbare teken » van 
het grove Egmontbedrog Vlaande
ren wordt officieel geminonzeerd en 
de Duitstalige Belgen worden eenvou
dig ingelijfd bij Wallonië 

P M Dilbeek 
Red - Het wetsontwerp voor de 
Euro-verkiezingen brengt ons niet in 
de hemel en de volmaaktheid (want 
deze zijn niet van deze wereld ), 
maar wel wel een regeling waarvan 
de Vlamingen een jaar geleden met 
eens durfden dromen geen 50-50-
verhouding der mandaten en de 
Vlaamse gemeenschap als dusdanig 
naar Europa U geeft de voorkeur 
aan een unitaire k iesomschniv ing 
Dat IS natuurli jk volkomen uw recht 
De droom van de Vlaamse meerder-
heid-met-Wallonie is zo oud als het 
Van Cauwelaert isme, dat voor Vlaan
deren rampzalig is geweest 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS B R O t K t N PARDbbbUb 

OOK NAAR MAAT 

EUROPA 
RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen Tel 03 31 35 63. 

In « W I J » van 812 77 kondigt u met 
grote tamtam het «eerste zichtbare 
teken» nl de Europese verkiezingen 
van de zgn federalizering van dit rot
iand aan 
Iedereen weet toch dat Vlaanderen 
demografisch gezien minstens recht 
had op 14 van de 24 zetels in het Euro
parlement dat 13 zetels bijgevolg een 
grove diefstal (de zoveelste) i s ' Dit 
betekent dat er voor 1 Vlaamse zetel 
in het Europarlement 40 000 stemmen 
meer zullen nodig zijn dan voor 1 
Franstalige zetel en bovendien dat 
zowat een half miljoen Vlamingen 
geen vertegenwoordiging knjgt En de 
ze rassendiscriminatie werd door 
« Vlaams-nationalisten » goedge

keurd ? 
Een unitaire kiesomschrijving zou wel 
geen «eerste zichtbaar teken» ge 
bracht hebben maar ten minste wel 
deze tastbare voordelen 
1 men rekupereert de duizenden 
Vlaamse stemmen uit Wallonië 

FAMILIEBERICHT 

Geïnteresseerd aan de dynamische 
bijdrage over de VU in de Vlaamse 
Ardennen («WIJ» 5-1-1978) vraag ik 
mij af of er iets konkreet kan en mag 
gezegd worden ( = gepubliceerd) 
over de lokale VU-besturen die er 
bestaan of als nieuwkomers opge
richt werden 
Deze VU-familiebenchten lijken mij be 
langrijk 

Een Brusselaar 
uit de Vlaamse Ardennen 

Red Omdat deze «WIJ—lezer zijn 
naam en adres vergeten te vermel
den is verwijzen wij hem graag naar 
de voorzitter van het arrondisse
ment Oudenaarde, Germain De 
Rouck, Van Deputtestraat 11, 9600 
Ronse 
Uiteraard worden VU-famil iebench-
ten opgeQomen 

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 

& CARAVANCENTRA PVBA 

C W uit St-Pieters Leeuw verwon
dert zich dat H V uit Kuurne de raad 
geeft aan Lode Claes om zijn man
daat terug te geven aan de partij 

HIJ noemt zich ook Vlaams-nationa
list in Brabant (wat een uiterst moeilij
ke positie IS) 

Als handelaar en openlijk Vlaams 
nationalist woon ik meer dan 51 jaar 
te Brussel lid van de Frontpartij van
af 1919 - te Brussel vanaf 1926 -
later VNV In 1939 kandiaaat op de 
hjst V N V 1950 lid van de Vlaamse 
(Concentratie 1954 kandidaat voor 
de Kamer Chr VI Volksunie en hier 
breng ik hulde aan Frans Vander 
Eist voorzitter stichter van de VU 
die onze leider was en die als jonge 
advokaat in t jaar 1949 kandidaat 
was op de lijst Van Dieren 

In 't jaar 1954 moesten wij de dorpen 
af rotsen om kandidaten en om 600 
handtekemngen bijeen te krijgen Ik 
heb scheurmakers gekend voor en 
na de oorlog 1940 

Door mijn beroep kwam ik bijna 
dagelijks in de randgemeenten en dit 
sedert 1936 Ik heb gezien hoe de 
burgemeesters en schepenen de 
franstaligen aantrokken In t jaar 
1968 toen de Volksunie al sterk 
stond heeft Lode Claes de eerste 
plaats gekregen te Brussel op de lijst 
van de Senaat en zo het geschenk 
van een senaatszetel 
Ik woon in het kanton van L Claes 
sedert 1970 heeft hij mij drie maal 
gevraagd om de lijsten van provincie 

en agiommeratieraad als kandidaat 
aan te vullen 
Als Vlaams-Nationalist heb ik dat tel
kens aangenomen en er veel geld 
ingestoken Ik kan zeggen sedert 
1926 kost het mij zeker 200000 fr 

Zonder het verlies te tellen in mijn 
zaken Bij de laatste wetgevende ver
kiezingen — apnl 1977 — heb ik 
meer dan 500 bneven verzonden 
naar familieleden en kennissen en 
vele bezoeken afgelegd om te vra
gen te stemmen voor V U 

Om die reden zeg ik tegen Lode 
Claes indien hij een echte demo-
kraat wil zijn zijn senatorszetel terug 
te bezorgen aan de VU > 

J V Brussel 

BEGRIP 

Lezer H V meent dat Lode Claes met 
eerlijk is omdat hij zijn mandaat van 
senator dat hem door VU-kiezers 
werd bezorgd blijft behouden 
(« WIJ » 15 december 1977 en 5 janu-
an 1978) 
Hij zou echter moeten begrijpen dat 
een aantal kiezers die niet enkel het 
mandaat van Claes maar ook de man
daten van andere parlementsleden 
van de VU hebben bezorgd met lan
ger voor de VU zullen stemmen 

Het IS in ieder geval goed dat een VU-
parlementslid de partij heeft verlaten 
om deze gewezen VU-kiezers te ver
tegenwoordigen 

M D Kessel-Lo 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 11 januari 197,8 

Waarde lezer(es). 

Deze week brengen wij eindelijk 
een verandering (en hopelijk een 
verbetering) in onze TV-infor-
matie. 

Graag kregen wij hieromtrent 
rei^kties, maar U moet er wel 
rekening mee houden dat we 
vooral de TV- en filmkommentaar 
spoedig nog zullen uitbreiden 
en spitser maken. 

Een ander belangrijk nieuwsje 
is dit : de regionale 
informatie (Wij in de Volksunie) 
kreeg vorig jaar een flinke 
verbetering en wij wensen dit 
jaar nog beter de belangrijke 
regionale gebeurtenissen te 
belichten. Deze week kan U 
op blz. 20-21 een eerste 
poging in die zin merken. 

Geeft U een seintje, dan 
komen we op het gepaste 
moment ook in Uw streek 
eens kijken ! 

WIJ t 12 JANUARI 1978 
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Vorige week werd het boek 
«Het geld van de Vlamingen» 
van gewezen VU-senator Mau-
rits Van Haegendoren aan de 
pers voorgesteld. 

Zoals we gewoon zijn van deze 
gedegen auteur brengt hij pre
cies op het gepaste moment en 
op een indringende wijze ge
schreven een dokument waaruit 
de staatshervormers heel wat 
wijsheid en vingerwijzingen kun
nen putten. 
Maurits Van Haegendoren stelt 
dat het « Arm Vlaanderen - geluk
kig verleden ti jd is, maar nu 
moet steeds scherper de vraag 
worden gesteld of de Vlaamse 
gemeenschap ontvangt wat haar 
toekomt, volgens onze inbreng 
aan arbeid, koopkracht en spaar
vermogen ? 
Wat brengen wij bij voorbeeld in 
aan belastingen en wat krijgen 
wij terug in de vorm van over-
heidsbetrekkingen ? 
Van Haegendoren stelt onom
wonden : «de Vlamingen doen 

Maurits 
Van 
Haegendoren 
telde het geld 
van 
de Vlamingen 

MTS VfiN HAEGENIX)»? 

het geld 
vancte 
Vlamingen 

^ A < ^ * ^ ^ ' 

de grootste duit in het zakje van 
de Belgische staatskas. Dat is 
duidelijk. Alleen is het zeer sterk 
de vraag of wij ook in dezelfde 
mate worden bedeeld wanneer 
de nationale welvaartskoek 
wordt gesneden!-

Maurits Van Haegendoren beant
woordt die vraag negatief bij de 
overzichteli jke behandeling van 
de besteding van onze spaargel
den, de bedriegli jke Brusselse 
dekoncentratie, de werking van 
de holdings, de staatsbegroting, 
de broodwinning in overheids
dienst, het wetenschapsbeleid, 
kolen, staal en kompensaties... 
en zoveel meer. 

De auteur geeft ten slotte een 
vingerwijzing aan de regeerders 
en de Egmontonderhandelaars 
door te stellen dat 'de waarde 
of onwaarde van de verhoopte 
Vlaamse zelfstandigheid af
hangt van de verworven financi
ële middelen, want die zijn de 
hefboom om de autonomie waar 
te maken.» 

In ons k e r s t n u m m e r v e r z o c h t e n v^ij pe rsonen d ie nog 
g e p l a a g d w o r d e n d o o r de humane en soc ia le nas leep 
van rep ress ie en epura t ie , hun i nd i v iduee l d o s s i e r 
kenbaar te maken bi j a lgemeen V U - s e k r e t a r i s Paul 
Peeters . 

A a n d ie o p r o e p w e r d reeds hee l wa t g e v o l g gegeven . 

He t b l i j k t nu ech te r we l d r i n g e n d nod ig enke le v e r d u i 
de l i j k i ngen te v e r s t r e k k e n o m m i s v e r s t a n d e n te ver
m i j den , en o m op een zo sne l moge l i j ke w i j ze zovee l 
moge l i j k mensen te he lpen . 

BELANGRIJKE 
OPROEP 

Voor wat betref t : 

• diegenen die als gevangen «extra muros» hebben 
gewerkt In een privé-bedrijf, en die deze werkjaren erkend wil
len zien voor de berekening van hun pensioen: 
het volstaat in een brief te melden welke periode precies 
gewerkt werd buiten de gevangenis in een provébedrijf, gedu
rende de jaren '46 en '47; 

• diegenen die nog geen arbeidsereteken toegewezen kre
gen : 
gelieve melding te geven van de firma waarbij gedurende 
meer dan 25 jaren werd gewerkt. Gelieve ook een kopie te 
bezorgen van een brief of dokument waarin de minister van 
arbeid of bevoegde doensten melding maken van hun weige
ring ; 

• diegenen die nog last hebben van een dossier bij het 
sekwester: het is nodig een omschrijving te geven van de 
zaak, kopies te bezorgen van officiële dokumenten, en vooral 
de laatste refertes te melden (vorderingen van de registratie
diensten, of aanmaningen van deurwaarder voor betalingen, 
enzomeer). 

Alle dossiers en informatievragen worden nog steeds inge
wacht bij volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen 
VU-sekretaris, Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel. 

• • • 

Maurits Van Haegendoren duidt 
het verhoopte eindpunt van de 
federalizering van dit land aan : 
'Zou het niet eenvoudiger zijn, 
gesteld dat ieder staatsburger 
de Franse of Nederlandse (of 
Duitse) nationaliteit bezit, om de 
gehele belastingopbrengst in 
verhouding tot de belastingen 
van de natuurlijke personen te 
verdelen, zodanig dat iedere ge
meenschap over haar belasting
massa beschikt, en deze naar 
believen besteedt, terwijl iedere 
gemeenschap juist datgene aan 
het bondsgezag en het hoofdste
delijk stadsgewest afstaat, wat 
hoort en grondwettelijk is be
paald ? ' 

Dit fiskaal federalisme wordt 
reeds geruime tijd door de 
Volksunie, én door het Vlaams 
Ekonomisch Verbond bepleit, 
(hds) 

«Hef geld van de Vlamingen-, Mau
rits Van Haegendoren e.a., 1978, Da-
vidsfondsuitgave - Horizonreeks. 
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Heeft ekonomie 
iets menselijks? 
Vorige week hebben wij een donderslag gehoord in het volle duister. 
Totaal onverwacht dook plots toch het sti lgehouden nieuws door dat 
onze ekonomie (BNP) in 1976 een groei gekend had met 5,5 "/o. 
Om haar onderdanen niet te schokken, liet onze overheid snel een 
alternatief onderzoek uitvoeren. Dat wees evenwel in dezelfde rich
ting, al lagen de cijfers ietsje lager: 4,5 tot 5 Vo ekonomische groei. 
Daarmee zaten we in volle krisis plots weer in de cijfers van de vette 
jaren zestig. 

Hoe zit het nu eigenlijk ? Iedereen 
spreekt van voortdurende krisis. 
Ónze politieke overheid maant 
ons tot soberheid. Er wordt be
snoeid, er wordt belast. Onze eko
nomische overheid — individuele 
bedrijfsleiders en het gezamenlij
ke patronaat — rnaant nog meer. 
Zij stellen zich hard op bij onder
handelingen en trekken onze 
broeksriem een gaatje meer 
dicht. Onze werknemersvertegen
woordigers beperken hun eisen 
voor ons. En toch blijkt onze 
volkshuishouding gegroeid te. zijn. 
Maar heb jij daar iets van ge
merkt ? Heeft onze ekonomie nog 
iets over voor haar produktiefak-
tpr arbeid : de mens ? 
Wat we wel gezien hebben is de 
voortdurend groeiende werkloos
heid. Elke familie heeft al iemand 
die staat aan te schuiven in de rij 
voor het stempellokaal. Op oude
jaarsavond bleven we nog net 
onder de 300.000 volledig werklo
zen. Dit zijn er nog bijna 36.000 

' meer dan in 1976 dat zo'n slecht 
jaar was. 
Die ekonomische groei is meer 
dan dubbel zo groot geweest als 
de deskundigen, die pretenderen 
ons te regeren, verwacht hadden. 
Algemeen wordt door hen die 

zeggen het te weten en zich in 
verhouding hiertoe ook laren ver
goeden, aangenomen dat bij een 
groei van het bruto nationaal pro-
dukt met 4 % de werkloosheid 
begint te dalen. Er waren er zelfs 
in 1977 nog 36.000 meer, on
danks brugpensioen en de voort
durende vermindering van het 
aantal mensen dat als werkne
mer geregistreerd wordt bij de 
RMZ, 
Maar die groei met 5 ,5% blijkt 
ook al niet uit de fiskalQ ontvang
sten van de staat. Waar is dat 
geld gebleven? Zou de fiskale 
fraude dat deel van het produkt 
dat uit de groei blijkt dan opge
slorpt hebben? Al evenmin een 
prettige en weinig medemenselij
ke gedachte. Of moeten wij onze 
regeerders geloven die verveeld 
zitten met het feit en met een ver
klaring: het aantal bedrijven dat 
met verlies werkt neemt toe, het 
aantal bedrijven dat met over
heidssteun (gemeenschapsgeld) 
werkt neemt toe en het BNP 
wordt op voorbijgestreefde nor
men berekend. 
Dit laatste lijkt een openbare 
schuldbekentenis. Maar blijkbaar 
zijn de hersenen van deze welwe-
ters onvoldoende gespoeld, want 

zij praten er al van zelf die bereke
ningsnormen te herzien. Zoals 
het VBO voorstelde. Dat heeft de 
vakbonden blijkbaar wakker ge
schud. Zij spreken weer in het 
openbaar. Misschien leren zij er 
ook iets uit omtrent de door alle 
politieke partijen aan de kiezers 
beloofde werktijdverkorting. 
Wat de bedrijven betreft, er wer
ken er inderdaad steeds meer 
met onze fiskale afhoudingen. 
Maar Badger, om er meer één te 
noemen, zou ons vorig jaar toch 
de ogen kunnen geopend heb
ben. En verlies werd ook geleden 
in 1976: 2.451 faillissementen en 
879 bedrijfssluitingen met 32.300 
mensen zonder werk. Over de 
verliezen die uit de jaarrekenin
gen van de bedrijven spreken, 
kunnen wij best zwijgen. Wie 
ergens iemand uit een of andere 
boekhouding kent, zal wel weten 
hoe daar soms gewerkt wordt. 
Wij zijn niet wijzer dan een ander. 
Maar misschien kunnen we er 
allemaal eens aan denken dat 
bedrijven die niet goed meer wer
ken met ons aller geld gaan 
lopen. Kunnen we niet beter met 
zijn allen — en dan meteen ook 
minder — gaan werken daar 
waar de zaken goed gaan. Zon
der uit het oog te verliezen hoe 
daar gewerkt wordt. Daar moe
ten we met klem en zonder res
pijt eisen dat wij er kunnen wer
ken als gelijkwaardige mensen 
die anderen helpen met onze goe
deren en diensten hun menselijke 
behoeften te bevredigen. 
Als wij de deskundigen die zeg
gen wat wij moeten doen, laten 
doen dan zal ons mensenleven te 
kort zijn om de materiële basis 
voor ons geluk van hen te krijgen. 
En de ekonomie heeft wat ons 
betreft slechts één generatie de 
tijd om menselijk te worden. 

pdb 
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«Geen zandzakjes meer, 
maar stevige dijken!» 

Vrederechter bekeek kabeltelevisie 

Dit IS de kreet van de bewoners van Sint-Amands-
aan-de-Schelde waar het de laatste dagen leven is 
bij de gratie van de natuur. De wind bepaalde het 
gevaar voor nieuwe overstromingen te meer daar 
de beruchte dijk langs de Schelde als pudding in 
mekaar was gezakt en de nooddijk hetzelfde lot 
onderging. 
De nieuwsmedia schonken ruime aandacht aan 
deze ramp vooral nu twee jaar na Ruisbroek nog 
geert begin is gemaakt aan vergoeding van de 
geteisterden 
De les van Ruisbroek was anders duidelijk genoeg 
voor gemeente- en provincie overheden. Dat is dus 
niet zo want ook de geteisterden van 15 november 
LI. te Sint-Amands zagen nog geen schot in hun ver
goedingszaak. .. 
Bij deze an andere rampen was het weer eens dui
delijk geworden dat de reddingsgroepen flink naast 
mekaar werkten en met samen wat weer aanleiding 
gaf tot misverstanden en grote misnoegdheid. 
Als gevolg van deze toestanden deed de VU-St-
Amands-Oppuurs-üppelo reeds op 25 november 

aan het kollege van burgemeester en schepenen 
voorstellen om de noodsituatie te beheersen. Zo 
stelt de VU een rampenkomitee voor dat de ganse 
operatie van het begin tot het einde koórdineert, 
waarin de hulpdiensten zijn vertegenwoordigd. 
Dat vrijwillige helpers kan aanwerven, groeperen 
en verzekeren. 
Dat vooraf de maatregelen treft die zich opdringen 
bij het eerste alarm. 
Dat lokalen ter verzorging en bevoorrading van de 
slachtiffers en manschappen voorziet en aanwijst. 
Dat de nodige politiemaatregelen kan laten treffen 
om de nodige vrijheid van beweging van de hulp
diensten te vrijwaren. 
Indien al deze voorzieningen reeds vroeger hadden 
bestaan, hadden de inwoners van de gevaarlijke 
strook langs de Schelde reeds heel wat minder 
ellende gekend dan tot heden. 
Wanneer dit komitee de bedoeling heeft de poes
pastoestanden uit het verleden te voorkomen dan 
IS het «stevige dijken» van de laatste dagen dé eis 
van eerste belang! 

Minister Vandekercichove: 

«Brusselse 
machtspiramide beklimmen» 
In een toespraak te Antwerpen, 
voor het Verbond van Vlaamse 
Academici, verstrekte minister 
van Wetenschapsbeleid Rik Van-
dekerckhove enkele aanvullen
de gegevens betreffende de in
ventaris welke hij liet opmaken 
over het wetenschappeli jk on
derzoek in ons land, uitgesplitst 
per taalgemeenschap en ge
west. 

Uit deze gegevens blijkt ° dat 
Brussel (de 19 gemeenten) ook 
op het gebied van het weten
schappelijk onderzoek een ster
ke positie in België inneemt. 
Het hooldstedeli jke gewest 
trekt 50 Vo van de kredieten 
voor onderzoek i.v.m. de ruimte
vaart naar zich toe, 33,4 "/o van 
de onderzoekskredieten leefmi
lieu, 33,2 "/o van de onderzoeks
kredieten sociale wetenschap
pen, 30,6 °/o van de kredieten 
voor medische research, 28,3 "/o 
van de onderzoekskredieten « al
gemene kennis -, 22,3 <Vb van de 
kredieten «landbouw en nijver
heid » en 11 % van de kredieten 
voor nucleaire wetenschappen. 
In totaal gaat zowat 28 «/o van 
alle openbare onderzoeks
kredieten naar instellingen en 
onderzoekscentra in Brussel-
hoofdstad. 

Naar Vlaanderen gaan 47,5 °/o 
van deze kredieten en naar Wal
lonië 24,7 o/o. 

Uit deze enkele cijfergegevens 
blijkt, aldus minister Vande-
kerckhove, dat Brussel veel 
méér is dan een loutere bevol-
kingskoncentratie (11 °/o van de 
Belgische bevolking) op een eer
der geringe oppervlakte (0,5 % 
van het land). Het is een ekono-
mische en financiële machts
piramide die, in vele opzichten, 
belangrijker is dan Wallonië en 
bijna zo belangrijk als Vlaande
ren. 

Dit blijkt o.m. ook uit het feit dat 
nagenoeg 20 "/o van de Belgi
sche aktieve bevolking in de 
Brusselse agglomeratie tewerk
gesteld is. 

Minister Vandekerckhove wees 
erop dat de Vlaamse ontvoog
dingsbeweging slechts als vol

tooid zal kunnen beschouwd 
worden wanneer de Vlaamse ge
meenschap binnen deze Brussel
se machtspiramide haar recht
matig aandeel zal verkregen heb
ben. 
Zelfbeschikkingsrecht voor 
Vlaanderen veroveren en de 
Brusselse Vlamingen aan hun 
lot overlaten zou, volgens minis
ter Vandekerckhove, een afwen
ding zijn van de doelstell ingen 
van de Vlaamse beweging. ' 
« Het dilemma voor het ogenblik 
is», aldus minister Vandekerck
hove « dat de huidige Brusselse 
situatie en de noodzaak tot be
scherming van de Vlamingen te 
Brussel beperkingen oplegt aan 
de Vlaamse verzuchting naar 
meer autonomie en naar eenvou
dige staatsstrukturen.» 

In memoriam Paul Beeckman 
Op 77-jarige leeftijd overleed de 
heer Paul Beeckman, geboren te 
Ninove doch wonende te Brus
sel. 

Paul Beeckman, dr. jur., kon zijn 
doctoraat Rechten slechts beko
men via de Centrale Eksamen-
kommissie, (jury), daar hij we
gens zijn vlaamsgezindheid van 
de Leuvense universiteit werd 
weggestuurd. Hij was een der 
medestichters van het Vlaams 
Nationaal Verbond doch verliet 

reeds in 1934 het VNV, omdat hij 
het niet eens kon zijn met «de 
onwezenlijke aspekten van het 
Dietse streven in het parti jpro
gramma >. Na de tweede wereld
oorlog werd hij de eerste alge
mene voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en was hij ook 
aktief in het Verbond van Vlaam
se Academici. Hij speelde ech
ter geen noemenswaardige rol 
meer in het politieke leven, ook 
al bleef hij een overtuigd flamin
gant. 

Een ti jdje geleden maakten we 
gewag van een duel tussen VU-
leden uit Meise, Wolvertem en 
Vilvoorde en de interkommunale 
Haviland omtrent de kabeltelevi
sie. Zi j trokken met hun klachten 
naar de vrederechter. 

Veel kabeltelevisieabpnnees 
hebben een UHF/VHF converter 
nodig als zij meer dan zes pro
gramma's willen ontvangen. 
Het KB van 24-12-1966 bepaalt 
in artikel 13 dat deze convertor 
gratis moet geleverd worden. 
Toch laten bijna alle kabeltelevi
siemaatschappijen de convertor 
door hun abonnees betalen. 
Op initiatief van Test-Aankoop 
werd er een proces aangespan
nen tegen ASVERLEC om de 
terugbetaling te verkri jgen van 
de convertor die een van zijn 
leden moest betalen (in dit geval 
2.850 fr.). 

De vrederechter van Mechelen 
heeft zopas de uitspraak ge
daan : hij veroordeelt ASVER
LEC tot het terugbetalen van de 
abonnee omdat de administratie
ve toelating waarop de kabeltele
visiemaatschappij steunde om 
deze betaling te eisen, onwett ig 
was. 
Test-Aankoop heeft besloten de 
nodige stappen te doen met het 
oog op de terugbetaling van alle 
sommen die op die manier we
derrechteli jk geïnd werden. 
De Verbruikersunie richt dit 
voorstel tot alle personen die in 
1976 of 1977 de prijs van een 
convertor moesten betalen (niet 
verwarren met de pri js voor de 
aansluiting en het abonnement). 
Zi j hoeven slechts een post
kaart met hun naam en adres te 
sturen naar Test-Aankoop/Con-
vertor, Hollandstraat 13, 1060 
Brussel. 

Carter is beslist niet onder de maat gebleven van dit kleine 
land, dat hijzelf in zijn toast ten koninklijken paleize «een 
groot land» heeft genoemd. Met de wagen heb je hooguit 
twee-drie uur nodig om het koninkrijk te doorkruisen, over 
zijn grootste lengte, van Oostende tot voorbij Aarlen De pre
sident, met zijn Air Force Number One, heeft er zeven uur 
over gedaan om er doorheen te vliegen. 

Dit grote land... 
Zelfs vanachter onze redaktionale papierstapels en vanop 
onze kantoorkruk aan het Barnkadeplein waren we oor- en 
ooggetuige van de kouwe drukte die de komst van da aard-
notenman vergezelde. Boven het nabije Hyatt Hotel waar het 
presidentiele bed onbeslapen en de presidentiele suite zelfs 
onbetreden bleef kwam een helikopter af en toe luidruchtige 
rondjes draaien. In de buildings aan de overzijde van de Klei
ne Ring duwden de daktylootjes veertien verdiepingen hoog 
en vier lang hun neus plat tegen de ramen om een glimp op te 
vangen van de beroemde smile. Prettige arbeidsduurvermin
dering, maar vergeefse moeite. Op de stoepen van de Koning
straat kleumden enkele honderden huismoeders en gepensio
neerden net zo lang tot het ook hén duidelijk werd, dat Carter 
andere dingen op het oog had dan kontakt met de Belgische 
basis. Ze dropen een voor een af totdat er nog slechts een 
vaag gezelschap overbleef van een handjevol fors gebouw
de knapen met een bult in hun vest, daar waar bij ons de por
tefeuille en bij hen de revolver zit 
De koning zelf spreekt Engels, met al te best maar kom. En 
ook Carter spreekt Engels, met al te best maar kom. Een tolk 
kwam er met aan te pas en de indruk die de president bij ons 
naliet, was dan ook onverdeelder dan te Warschau. De 
mikro's stonden op hun plaats, werkten als het hoorde en 
waren uitgeschakeld als het met hoorde. Geen enkele van Zij
ne Majesteits ministers hoefde het lot te ondergaan van de 
Indische kollega, die zich in onvervalst Peanutsyankee voor 
kwistenbiebel moest laten verslijten. 
Carter herinnerde aan zijn vroeger bezoek te Brussel, in de 
tijd dat hij nog goeverneur was. De stad had op hem en zijn 
dame, zo zegde hij, destijds een onuitwisbare indruk ge
maakt En hij was blij, zo zegde hij er weer te vertoeven. Al 
was het maar in het voorbijgaan. 
Uit zijn tijdsgebruik in ons aller Brussel is op te maken, welke 
plaats deze stad en dit land in de wereld betekenen. Het 
hazendineetje bij het opperhoofd, van de twee Belgische 
stammen was louter protokófiair Amerikaanse presidenten 
zijn gewoon aan een werklunch met anderhalve hamburger 
En véél meer tijd werd dan ook niet besteed aan het huisbe
zoek bij de Coburger? 
Voor de rest stonden Europa en de Navo aan de dagorde. 
Dat Brussel Europese hoofdstad werd (« carrefour de lEuro-
pe », zeggen die van het FDF), dankt het een klem beetje aan 
zijn geografische ligging en een groot beetje aan het feit dat 
de Europese groten zich liever akkoord stelden over poor 
little Belgium dan over een hoofdstad bij een van henzelf Dat 
Brussel Navo-hoofdstad werd, dankt het aan een kwaje bui 
van wijlen de Gaulle, die het vreemd gespuis over de grenzen 
zette. 
Liechtenstein de dubieuze zaken, Monaco de Amerikaanse 
metsersdochter, Andorra de smokkelaars, Luxemburg de 
operette, San Marino de postzegels, België de Navo en de 
EEG: men gunt aan klein naties van harte een bron van korts
wijl en inkomsten. 
En zo kon het gebeuren, dat een Amerikaanse president als 
laatste etappe op z'n wereldreis ook óns aandeed en dat zijn 
laatste toast tijdens deze reis er een van troost was: een heil-
dronk op Belgié, this great nation... 
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De krachtproef van Vilvoorde 
Het schepenkollege van Vilvoor
de wordt geplaagd door arrogan
te frankofonen van de wijk Het 
Voor, maar ook vanuit andere 
Vlaamse gewesten. 
Het Vi lvoords schepenkollege 
weigerde tot vandaag konse-
kwent om franstalige brieven 
van partikulieren en van bedri j fs
leiders te beantwoorden. Op 25 
juli van vorig jaar werd zelfs een 
formele beslissing In die zin 
genomen. 

Goeverneur Roggen van Bra
bant, die graag in Vlaams-Bra-
bant woont maar zijn Molièreiief-
de niet verbergt, schorste het 
kollegebesluit van Vilvoorde. 
Hij steunde daarbij op artikel 12 
van de taalwet van 1963, die het 
taalgebruik in bestuurszaken re
gelt. In dat artikel staat dat een 
Vlaamse gemeente geenszins 
kan verplicht worden om brie
ven in het Frans te beantwoor
den. Maar, aldus goeverneur 
Roggen, dat betekent niet dat 
een Vlaams gemeentebestuur 
franstalige brieven als onbe
staand mag beschouwen. 
Het schepenkollege van Vilvoor
de zette zich schrap en bevestig
de zijn eerste beslissing op 17 
oktober. 
Burgemeester Gelders argumen

teerde immers dat men de Vil-
voordse administratie niet kan 
dwingen franstalige brieven te 
vertalen, noch deze te begrijpen. 
Zodoende... 
Desondanks kwam een maand 
later, op 29 november, de minis
ter van Binnenlandse Zaken (de 
BSP-er Boel) op de proppen : hij 
vernietigde bij koninkli jk besluit 
de beslissing van het schepen
kollege ! 
De minister argumenteert dat 
franstalige brieven door Vlaam
se gemeentebesturen niet on
beantwoord mogen gelaten wor
den. Immers, volgens de grond
wet is het gebruik der talen in 
ons land vri j. Franstalige brieven 
zouden dan door het gemeente
personeel — dat niet verplicht 
kan worden Frans te kennen — 
voor vertaling moeten doorge
stuurd worden naar het provin
ciebestuur, waarna het gemeen
tebestuur de zaak verder in het 
Nederlands zou kunnen afhande
len. 

2 VRAGEN 

Een prachtige vondst, waarmee 
dan echter het provinciebestuur 
weer niet zo opgetogen is ! 

Het schepenkollege van Vilvoor
de versaagt inmiddels niet, want 
het laat nog steeds franstalige 
brieven onbeantwoord liggen. 
Trouwens, minister Boel heeft 
zijn vernietigingsbesluit aan het 
schepenkollege nog niet bete
kend. 

Deze belangrijke zaak zal nog 
ruimer politieke weerklank krij
gen, onder meer door een inter
pellatie in de Vi lvoordse ge
meenteraad, donderdagavond. 
FDF-er Messemaekers, die de 
frankofonie in de wijk Het Voor 
leidt, kent echter amper enkele 
Vlaamse scheldwoorden. Boven

dien is het slechts de tweede 
keer dat hij in de gemeenteraad 
zijn stem laat horen, zodat het 
Vilvoords schepenkollege van 
zijn polit ieke aanval niet wakker 
ligt. 

De vraag is nu wel hoe de BSP-
er Boel als minister van Binnen
landse Zaken zal reageren als 
het Vilvoords gemeentebestuur 
franstalige brieven in de vergeet-
hoek blijft leggen ? 
Minister Boel moet ook nog 
steeds die andere vraag beant
woorden : of hij een frankofiel 
polit iekommissaris in Beersel 
zal benoemen ? (hds) 

Discriminatie 
Men vraagt zich af, of de syndi-
kale vri jheid in ons land wel 
bestaat. Men betwijfelt dat wan
neer men ziet dat alleen de vak
bonden die in de Nationale Ar
beidsraad zetelen, aan de syndik-
ale verkiezingen mogen deelne
men. De premie voor gesyndi-
keerden wordt alleen uitbetaald 
aan leden van de politieke syn-
dikaten. België is nagenoeg het 
enige land waar een systeem 
van verkapte verplichte syndike-
ring bestaat. Bovendien werden 
nog steeds geen officiële uitvoe

ringsbesluiten genomen betref
fende de criteria waaraan de vak
bonden moeten voldoen om 
deel te kunnen uitmaken van de 
Nationale Arbeidersraad. 
Daarover stelde VU-kamerlid 
Valkeniers einde december een 
parlementaire vraag. Met de 
traagheid die het mekanisme 
voor de ministeriële antwoorden 
kenmerkt is het antwoord nog 
niet binnen twee weken te ver
wachten, hoewel hier een van de 
fundamenten van de parlementai
re demokratie in beding is. 

Het algemeen bestuur voor ont
wikkelingssamenwerking 

(ABOS) blijft ergernis wekken. 
Oud-senator Maurits Van Hae-
gendoren kon vorige week op 
een perskonferentie een nieuw 
tipje van de ABOS-sluier op
lichten. Een «gunstige wind» 
bracht enkele recente cijfers 
van overheidsbestedingen op 
zijn werktafel. 

Daaruit blijkt onder meer: tus
sen september 7 6 en september 
77 gingen overheidsopdrachten 
voor ontwikkelingsprojekten bi j 
het ABOS voor een waarde van 
bijna 714 miljoen frank naar in
stellingen die hun zetel in de 
Brusselse agglomeratie hebben. 
Slechts 2 miljoen fr. kwam in die 
periode ten goede van instel
lingen met een Vlaamse bena
ming. 

ABOS-
wingewest 
Instellingen in Wallonië kregen 
niet minder dan 282 miljoen fr. 
toebedeeld. 
In Vlaanderen kon men slechts 
81 miljoen fr. ABOS-geld voor 
ontwikkelingsprojekten noteren. 
Met andere woorden : 83 miljoen 
voor Vlaamse instellingen en 
994 miljoen voor franstalige in
stellingen... De huidige minister 
voor ontwikkelingssamenwer
king is daar slechts gedeelteli jk 
verantwoordeli jk voor. FDF'er 
Lucien Outers, de huidige be
windsman voor ontwikkelings
samenwerking, wil het franko-
foon beleid evenwel (natuurl i jk!) 
voortzetten. 
Dat bli jkt uit recente benoemin
gen van hem : 17 Franstaligen en 
6 Nederlandstaligen. 
Het voorstel van VU-senator Eu-
geen Defacq om het ABOS tot 
aan de top te splitsen moet nu 
maar eens dringend op de rege
ringstafel geworpen worden. Im
mers, aldus Eugeen Defacq, 'de 
Belgische ontwikkelingssamen
werking bleef ook vorig jaar met 
een begroting van 20 miljard de 
speelbal van commerciële, com
munautaire, partijpolitieke en 
persoonlijke belangen, waarbij 
het ABOS zonder meer een 
Franstalig wingewest is gewor
den ». (hds) 

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

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

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

op afstand 
Met Infrarood 

Het modernste 
systeem om de 

TV kompleet 
vanuit uw zetel 

te bedienen 
Het nieuwe koudf;; 

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

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

verandenng 
van het 
toestel zelf 
Van voor-
uitziendheid 
gesproken 

De harde 
Siemens24-uren test is een 
waarborg voor 
betrouwbaarheid Een 
Siemens komt met uit onze 
fabriek zonder het 
welverdiende o k -etiket 

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

te onder
vinden W I J 
kennen 
reeds uw 
kommentaar 
,,ongelooflijk 

Siemens TVIs, 
geniaal tot in de 
details. 

'~1 

uw wensen Zodat uw 
Siemens TV steeds optimaal 
geregeld IS Geregeld van 

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

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

SIEMENS 
L 

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 

(IN DRUKLETTERS AU B) 
JY 1 

En bovendien 

...zit ruim een derde van de werklo
zen hopeloos in het sukkelstraatje 
vinden zij Immers reeds twee jaar 
geen werk. 
..hebben 200 gezinshoofden in Over-
ijse een gift van kerzer Karel in ont
vangst mogen nemen een briefje 
van 100 waardevolle Belgische fran
ken. 
...is dit hun jaarlijkse beloning voor 
een goede daad van de Tombekena-
ren (nu Overijse) in de winter van 
1531. 
..hielpen zij Immers zeer flink bij het 

terug op dreef brengen van 's kei
zers koets die in een gracht was 
vastgereden. 
...zijn er in onze gemeente ook heel 
wat grachten waar koninklijke gezel
len van ons part gerust eens mogen 
stranden. 
..heeft Mosje Dayan van Israël een 
bezoek gebracht aan de paus van 
Rome. 
. hebben zij tussen vier muren en 
onder drie ogen van gedachten ge
wisseld. 

.heeft het gemeentebestuur beslist 
tot de aankoop van een hotel, « La 
Grande Lanière» genaamd, voor de 
schamele som van 21 miljoen frank 
.. IS het nog met geweten of de Vla
mingen er biezondere faciliteiten zul
len krijgen 
...konden we bij deze gelegenheid 
vernemen dat er In deze Brusselse 
gemeente een PSC-raadslid de 
mooie naam, monsieur Nederland, 
op zijn visitekaartje heeft staan. 
. .en dat hij geen Nederlands 
spreekt 
...IS de Carter-tornado dus door 
Brussel getrokken 
. .werd hij In het hotel, dat voor hem 
en zijn gevolg vier verdiepingen 
reserveerde, geen sekonde opge
merkt 
...kost dat grapje aan de VS-burgers 
ettelijke miljoenen, en moet voor de 
suite van mister president alleen 
reeds meer dan 120.000 fr neerge
teld worden. 
...heeft een Antwerpse prof bere
kend wanneer een krakende auto bij 
een tergend defekt het best de deur 
uit geduwd wordt 
...zijn wij ook van oordeel dat de 
tweedehandshandelaars onze vier
wielers te snel uit onze handen ruk
ken, en een modewoord als geen 
ander op de lippen hebben . < perte 
totale >. 
.. houden we er nochtans de moed 
maar in omdat we In noodgevallen 
nog steeds een tweewieler achter de 
hand houden. 
. .hebben de baby's de toekomst 
voor zich - voortaan kan volgens een 
Duits geneesherenteam van Aken 
met zeer grote zekerheid worden 
bepaald of in moeders buik een jon
gen of een meisje naar het levens
licht toe groeit 

hebben we nog een goeie over dal 
bezoek van mister Carter: schreef 
de persdienst van het Witte Huls In 
een voorlichtingsbrochure over ons 
land onder meer dat momenteel een 
CVP-PW-RW-regering aan het be
wind Is. 
...gaat het er weer stuiven in Aar
schot 
...werd Immers opnieuw een werkne
mer, Karel Dierickx, aan de deur 
gezet omwille van zijn protesten 
tegen Franse opschriften en direktie-
mededellngen in dit filiaal van Euro-
blan. 
...vindt onze goede vriend, die we 
reeds eerder In • mensen van bij 
ons » voorstelde, evenwel gemakke
lijk nieuw werk. 
...maar hebben zijn kollega's-chauf
feurs de strijdbijl opgegraven • met 
een stakingsaanzegging. 

En bovendien 

Adv. 49 
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Een jaar volkse strijd 

tussen 
volkeren 

staten EQ 
Het IS precies een jaar geleden 
dat ons blad met deze rubriek 
gestart is Verkiezingen, vakan
tie en andere omstandigheden 
hebben het regelmatig verschi j 
nen ervan in de weg gestaan 
Toch zijn er dertien afleve
ringen verschenen In de loop 
van dit eerste jaar hebben wij 
aan den li jve ondervonden wat 
WIJ in de eerste aflevering als 
waarschuwing schreven 
'Het zal geen gemakkelijke 
taak zi/n degenen die de 
nieuwsberichten opstellen heb
ben doorgaans weinig aan
dacht voor de hier behandelde 
problematiek ( ) Berichten 
hierover zijn dus meestal reeds 
aan de bron vergiftigd De strij
dende groepen zelf publiceren 
wel over hun geval Maar ook 
hun berichten zijn vaak eenzij
dig, en bovendien moeilijk te 
achterhalen, want vervat in 
blaadjes met vertrouwelijke op
lage en gesteld in weinig ver
spreide talen -
WIJ hebben bovendien ervaren 
dat een aantal onderdrukte 
volksgroepen de door ons uit
gestoken hand met schijnen te 
zien, in elk geval niet vatten 
vragen om inlichtingen bleven 
vaak onbeantwoord Wij nemen 
het hen met kwalijk De aange
sproken mensen zijn vrijwil
ligers, tot over de oren in werk, 
zorg en zelfs gevaar gedom
peld In vele gevallen beschik
ken ZIJ over gebrekkige organi-
zaties En het is voor hen be
langrijker, de beschikbare 
kracht en tijd aan de verbete
ring van het eigen lot te wijden 
dan aan het werven van meest
al onmachtige sympatizanten 
in het buitenland -
Met heel deze inleiding hebben 
WIJ alleen maar begrip wil len 
vragen bij de lezers voor de 
onvolkomendheid van onze be
richtgeving 

Nu WIJ, precies rond de jaarwen
de, een vol jaar achter de rug 
hebben, achten wij het ogen
blik gelegen om een kort be
stek op te maken 
W I J wil len een poging doen om 
in dit bestek aan te geven hoe 
ver het staat met de ontvoog
ding van de Europese volkeren 
Om dit opzet uit te voeren ware 
veel meer dan een volle bladzij
de nodig, die hebben wij met 
tot onze beschikking Wi j zul
len het dus kort moeten ma
ken , en ons noodgedwongen 
tot Europa beperken 

Baskenbijeenkomst 

in de buurt 

van Pamplona (1977) 

Iberiërs en Romanen 

De vervanging van de laatste twee Westeu-
ropese diktatoriale regimes in Portugal en 
Spanje heeft tijdens het voorbije jaar ook 
de etnische verhoudingen op het Iberische 
schiereiland beïnvloed 
De Portugezen van Spanje Galiciers ge
naamd zijn wakker geschoten ook zij 
komen nu op straat om zelfbestuur te 
eisen 
Voor de Spanjaarden zelf verandert er 
mets tenzij dat zij hun centralistische hou
ding tegenover de m hun staat levende vol
keren moeten herzien 
Aan de Catalanen hebben zij verleden jaar 
zelfbestuur moeten toestaan Het is wel 
meer schijn dan inhoud maar het tekent de 
nchtng van de evolutie 
De in Frankrijk wonende Catalanen hebben 
wel Ijverig Franse plaatsnaamborden be
klad of vercatalaanst, maar zijn er niet in 
geslaagd een stukje politieke macht te ver
overen 
De Basken hebben binnen Spanje nog 
geen zelfbestuur doch de voorbereidingen 
hiertoe zijn onmiskenbaar aan de gang 
Nadat de Baskische nationalistsche partij 
(PNV) in de eerste parlementsverkiezingen 
na Franco bijna de helft van de stemmen 
behaald had (terwijl alle andere partijen in 
Baskenland zich in mindere of meerdere 
mate Baskisch gezind toonden) is het prak
tisch zeker dat het Baskische zelfbestuur 
meer zal omvatten dan het Catalaanse 
Onder invloed van hun sukses beginnen 
ook de in Franknjk levende Basken zich fel
ler te roeren 
De beweeglijke Occitanen hebben verder 
rumoer gemaakt en werken ook onverdro
ten in de diepte aan een heropleving van 
hun taal hun muziek en levensstijl Zi j bele
ven met veel vertraging maar met veel 
geestdrift een penode die vergelijkbaar is 
met de Vlaamse beweging in de eerste 
helft van deze eeuw inbegrepen de ver-
splintenng in extremistische groepjes 
De Corsikanen zijn nog met lang wakker 
Toch zijn ze al met vijf bewegingen om van 
Frankrijk ronduit zelfbestuur te eisen 
Zoals van Korsikanen kon verwacht wor
den is er ook een onwettige geheime bewe
ging bij, het F L N C (Front de liberation 
nationale corse) Dat heeft verleden zomer 
de TV-zender te Perro di Pigno de lucht 
ingeblazen 

En om het geheel af te ronden werd in het 
voorjaar een pro-Franse beweging gesticht 
(Ie mouvement clandestin Francia) die 
even hardhandig wil ingaan tegen heel 
deze nationalistische stroming 

De Fransen zelf stellen het met slecht Bin
nen hun eigen staat staan zij de anderen 
geen duimbreed toe 

In Zv/itserland hebben de Franse bewo
ners van het Duitse kanton Bern die zich in 
1974 uitgesproken hadden voor een eigen 

*- ^ ^yy//^,. /.m 

kanton (andere Fransen blijven bij Bern) 
met 27061 tegen 5749 een kantonnale 
grondwet aangenomen Het kanton zelf zal 
waarschijnlijk in 1979 klaarkomen 
Slechter zijn de Fransen er-aan toe in de 
/Aosfe-vallei waar de druk der ventaliaan-
sing vooral door inwijking met afneemt 
Toch hebben zij ook daar een bescheiden 
winstpunt geboekt De « Conseil de 'a Val-
lee » (Aoste is een gewest met bescheiden 
autonomie) heeft na veel geruzie een maat
regel getroffen die moet maken dat de w e t 
volgens welke Frans en Italiaans in de lage
re school op dezelfde voet staan ook echt 
wordt toegepast 
Uit Italië IS er verder met veel te berichten 
Tenzij de zeer late bewustwording van de 
Fnaulers, die hun blikken naar het noor
den meer bepaald naar Oostenrijk keren 
En de oprichting door de Zuidtiroolse Land
dag van een kultuurinstituut voor de Ladi-
ners een mgt de Fnaulers verwante minder
heid in de DSlomieten 

Germanen en Kelten 

De Duitsers in Zuid-Tirol beginnen tekenen 
van ongeduld te geven Zoals men weet 
hebben zij zich al enkele jaren geleden 
laten paaien met een zgn pakket-oplos
sing een hoop beperkte maatregelen die 
de kulturele overleving der Duitsers kun
nen rekken zonder hen evenwel de politie
ke en ekonomische hefbomen in handen te 
geven die het hen mogelijk zouden maken 
zich tegen ventaliaansing veilig te stellen 
Welnu zelfs deze pakket-oplossing wordt 
onvolkomen en met veel vertraging uitge 
voerd En ondertussen gaan de dagelijkse 
plagenjen verder 

In Elzas en Lotharingen gaat de verfransing 
ongehinderd verder, ook (maar oppervlakki
ger) in Luxemburg en België 
In ons land is de gebeurtenis van het jaar 
een gemeenschappelijk optreden geweest 
van alle in de Duitse Kultuurraad vertegen
woordigde partijen om voor hun Raad een
zelfde statuut te bekomen als de Franse en 
de Nederlandse en om bij de gewestvor
ming met zonder meer in het Waalse 
gewest ondergebracht te worden 
Uit Oost-Europa blijven druppelsgewijs 
volksduitsers binnenkomen in de Bondsre
publiek En in Roemenie werden de voor
waarden waaronder voormalige Roemeen
se staatsburgers hun (Duitse) verwanten 
mogen bezoeken gemilderd zij zijn met 
meer verplichtin (staats-)hotels te over
nachten 

Over de Nederlandse stam dienen wij hier 
met veel te zeggen Het moeizaam tot 
stand gekomen Egmontpakt wordt even 
moeizaam in teksten omgezet en even 
moeizaam verteerd door de Vlaamsgezin 
den Dezen zijn verdeeld in twee groepen 
ZIJ die vooral oog hebben voor het begin 
van zelfbestuur dat er in z i t en zij die vooral 

oog hebben voor de ingebouwde verfran-
singsgevaren 
In Frankrijk blijkt de jeugd de fakkel van de 
volkse bewustwording over te nemen Ook 
de vnje leergangen Nederlands hoe be
scheiden ook kennen een groeiende be
langstelling 
De Keltische wereld blijft in volle beroering 
Tegenover het wassend getij van het natio
nalisme in Schotlanden Wales heeft de Bnt-
se regering uitgepakt met de «Devolution 
Bill» (een soort gewestvorming verder 
strekkend voor Schotland dan voor Wa
les) In het begin van dit jaar werd de ver
wachting gewekt dat deze wet nog in 1977 
zou gestemd worden eventueel voorafge
gaan door een referendum Daar is mets 
van in huis gekomen 
Wat ten slotte Ierland betreft de toestand 
en dus ook de stnjd blijft er ongewijzigd dit 
IS uitzichtloos Het Britse bezettingsleger 
verhindert door zijn aanwezigheid een 
grootscheepse slachting Doch de wortel 
van het kwaad de uitsluiting van de leren 
uit macht en welstand blijft onaangetast 
De Bretoenen hebben van zich laten horen 
door twee zware bomaanslagen tegen 
gehate want verfransende televisiestations 
Het blijft een open vraag of er een verband 
bestaat tussen deze aanslagen en de belof
te van Franknjks eerste-minister de Bre
tons een soort kulturele keure te scherv 
ken, die hun streven naar het behoud van 
hun identiteit ten goede zou komen 

Aan Europa's grenzen 
De totalitaire stelsels die Oost-Europa be
heersen houden de Slavische wereld tame-
lijk kalm Incidenten tussen Serviërs en Kro-
aten in Joegoslavië schijnen niettemin met 
vermeden te kunnen worden 
De weinige Slaven in het westen ademen 
vrijer en spuien dan ook meer kntiek 
De Slovenen bv , die het zuiden van Kann-
thie (Oostennjk) bewonen, hebben voor hei
bel gezorgd door te weigeren zich te laten 
tellen De Duitse Kannthiers vrezen dat 
daar Joegoslavische aansjxaken op grote 
gedeelten van Kannthie achter zitten 
Aan de zuidoostelijke grens van Europa ten 
slotte op Cyprus is het verleden jaar wat 
rustiger geworden De Aziatische Turken 
houden nog steeds het noorden van het 
eiland bezet ea blijven aansturen op hervor
ming van het unitaire Cyprus (met waarbor
gen voor de Turkse minderheid) in een 
federale staat waarvan het noorden door 
Turken en het zuiden door Grieken zou 
bewoond worden Een volkomen kunstmati
ge toestand tegen heel de geschiedenis 
van dat eiland in, maar misschien wel vei
liger voor de Turken en in elk geval duide
lijker 

Nu WIJ dit overzicht afgerond hebben zijn 
WIJ zelf al nieuwsgieng naar wat het nieu
we jaar daar voor nieuws zal kunnen aan 
toevoegen 

Karel Jansegers 
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Nationaal-kommunisme 
Het gewapend konflikt tussen 
twee ortodoxe volksdemokra-
tieën Vietnam en Cambodja 
heeft op het eerste gezicht niets 
te maken met ideologie, des te 
meer met volksnationale tegen
stellingen. Behalve deze nationale 
tegenstellingen — Vietnam 
droomt luidop van een Indochine-
se federatie met Cambodja, Laos 
en Thailand, dit laatste nog niet 
volksgedemokratizeerd. 
Moskou koestert in stilte dezelfde 
droom al was het maar om door 
een Vietnamese overwinning het 
door Peking gesteunde Cambod
ja in zijn invloedssfeer te bren
gen, zoals het Zuid-Vietnam ver
overde. Want let wel, ook nu nog 
zijn de tegenstellingen tussen 
Noord- en Zuid-Vietnam met te 
onderschatten. De Noordvietna-
mezen hebben lelijk huisge
houden in Saigon en andere Zuid-
vietnamese steden, waar ze 
thans alle hefbomen van de 
macht hanteren en zich als echte 
veroveraars gedragen. Het toene
mend aantal Vietnamezen, die de 
wijk nemen naar Australië en 
andere Zuidoostaziatische lan
den, liegt er niet om. Slechts naïe
velingen hebben zich laten van
gen aan de legende, dat Noord-
Vietnam zich biezonder menselijk 
tegenover de verslagen vijand 
zou gedragen hebben. Hetzelfde 
werd trouwens beweerd van de 
rode Khmers in Cambodja, die als 
wijze vaders de « afgedwaalden » 
liefderijk zouden opgenomen heb
ben in de grote familie. Er zijn te 

veel en te hardnekkige berichten 
over bloedbaden onder de betrok
ken volkeren om nog geloof te 
hechten aan dergelijke baker
sprookjes. 
Een en ander bewijst thans ten 
overvloede, dat de oorlogen in 

Zuidoost-Azië sterk nationalis
tisch getint waren. Het aantal 
kommunisten die mede aan de lei
ding van de opstand tegen de 
(korruptie) regimes van Saigon 
en Pnom Penh stonden, was rela
tief gering. Doch als best georga-

De oorlog tussen Cambodja en Vietnam doet sterk herinneren aan die andere 
oorlog. Redakties worden opnieuw overspoeld met foto's waarop de menselij
ke ellende te lezen is... 

nizeerde en sterkst bewapende 
groep domineerden ze van liever
lede het Vietnamees Bevrijdings
front waarin de gematigden van 
het centrum en de nationalisten 
de grote meerderheid uitmaakten 
doch die geleidelijk buitenspel 
werd gezet. 

Inmiddels steunt de Sovjetunie 
openlijk de Vietnamese inval in 
Cambodja, met inzet van zware 
wapens en van de luchtmacht en 
tevens onder aanvoer van zeer 
sterke infanterietroepen, bij zover
re dat begin deze week verluidde 
dat het Vietnamese leger grens
gebieden over een lengte van 
200 km. bezet had, wat wel dege
lijk op een agressie wijst. 

Zoals in Ethiopië zal veel afhan
gen van de hulp, die aan beide 
partijen versterkt wordt. Ook in 
de zgn. «hoorn van Afrika» 
steunt de SU de regering te 
Addis Abeba met wapens, muni
tie en «waarnemers», terwijl het 
Westen geen vinger uitsteekt om 
potentiële Afnkaanse bondgeno
ten te steunen. Hetzelfde gebeur
de trouwens in Angola, waar 
Cubaanse troepen de zwaar toe
getakelde troepen van de Neto 
te hulp kwamen en de rechts- en 
centrumgezinde Angolese guerril-
leros van de kaart veegden. De 
USA hebben nochtans (behalve 
de slavernij) geen koloniaal verle
den, in Afrika, wat hen zou toela
ten, anti-kommunistische landen 
te steunen. Het argument van 
"korrupte regimes» snijdt maar 
half hout, vermits ook de Sovjets 
met grote korruptie bij hun bond
genoten rekening moeten hou
den. 

Een volk van snoepers en drinkers... 
(jeeveedee) Het verhaaltje over de zuinige Nederlanders die 
liefst hun centen sparen — vroeger in een oude kous, tegen
woordig op de bank — gaat niet langer op. Hun huizen zijn uit
stalkasten geworden van wat meubelwinkels en handelaren in 
elektronische apparatuur te bieden hebben, ze snoepen en 
drinken veel meer dan vroeger, en sport, spel en vakantie heb
ben een ruimere plaats gekregen op de huishoudelijke uitga-
venlijst. Dit alles kwamen we deze eerste maand van het nieu
we jaar te weten van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
Den Haag, een lichaam dat alles, maar dan ook alles van wat 
er op welk terrein in Nederland ook In cijfers valt uit te druk
ken, bij elkaar brengt en er tabellen over opstelt. 

Omdat niet alle (Noord-)Ne-
derlanders over één kam 
zijn te scheren (dat zuinig-
heidsverhaaltje gold, geluk
kig maar, met voor alle « bo-
ven-Moerdijkers»I) verdeel
de het genoemde bureau de 
mensen in drie inkomens
groepen en maakte een ver
gelijking met zowat vijftien 
jaar geleden. 
Sinds die tijd blijken de bruto 
inkomens van de drie groe
pen — lagere inkomens, mid
dengroep en hogere inko
mens — met 150 percent te 
zijn toegenomen. Zo rond 
1964 hoorde iemand met 
een inkomen tot ten hoogste 
152 duizend frank tot de 
lagere inkomensgroep De 
mensen in diezelfde groep 
ontvangen thans per jaar 
bruto een bedrag tot boven 
de vierhonderdduizend 
frank loopt 
Wie in 1964 tussen de 152 
duizend en 232 duizend 
frank verdiende, hoorde 
toen tot de middengroep. 
Thans liggen de inkomens 
van deze groep tussen 406 
duizend en 580 duizend 
frank. En voor wat de hoge
re inkomens (althans van 
werknemersgezinnen) be
tref t : in 1964 hoorden tot 
deze kategorie de mensen 
die 290 duizend frank of 
meer per jaar verdienden, nCi 

wordt men als trekker van 
een hoog inkomen be
schouwd wanneer men een 
bruto bedrag van minstens 
725 duizend frank per jaar 
mee naar huis brengt. Aange
tekend dient hierbij dat de 
werkelijke cijfers van het mo
ment allemaal iets hoger zul
len zijn omdat het onderzoek 
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek al eerder 
werd afgesloten. 
Om nu terug te keren tot 
wat de Nederlanders met 
hun sterk verhoogde (maar 
natuurlijk door de inflatie 
toch vertekende) inkomens 
deden, kunnen we het best 
kijken naar de groei van de 
konsumptie, het verbruik 
dus. Welnu, de laagste inko
mensgroep verteert tegen
woordig per jaar 68 duizend 
frank méér dan rond 1964. 
De hoogste inkomensgroep 
koopt voor een kleine tach
tigduizend frank méér, de 
middeninkomens zijn blijk
baar de spaarzaamsten 
want hun werkelijke ver-
bruikstoeneming bedraagt 
per jaar slechts 45 duizend 
frank. 
Het onderzoek heeft uitge
wezen dat vooral in de 
groep met de laagste inko
mens het snoepen en dnn-
ken enorm is toegenomen, 
namelijk met liefst 82 per

cent. Overigens zit de hoge
re inkomensgroep daar met 
bijna 79 percent dicht tegen
aan, terwijl de middengroep 
op een stijging van ruim 64 
percent aan drank en snoep 
staat 
De aankopen bij slagers en 
vishandelaren stegen met 
percentages, uiteenlopend 
van ruim dertig tot bijna vijf
tig percent. Daartegenover 
liep in alle inkomenskatego-
rieén de konsumptie van 
brood, vetten en zuivelpro-
dukten fel terug, wat in iets 
mindere mate ook geldt voor 
de aankoop van kleren en 
schoenen Maar aan huis
raad en meubels, vakantie 
en ontspanning wordt nu 
veel meer geld besteed dan 
veertien jaar geleden. 
Belangrijker dan al deze za
ken, die meest van materiële 
aard zijn, is intussen de 
vraag of de mensen in Ne
derland thans tevreden zijn 
over hun leven. Ook dat 
heeft het Centraal Bureau 
voor de Statistiek uitge
zocht, zij het door middel 
van een uitgebreide enquê
te Om de lezer met met nog 
meer getallen op te zadelen 

geven we slechts de hoofdlij
nen van de gegevens die de 
enquête opleverde. Zo zijn 
de Nederlandse mannen 
meer tevreden over hun ge
zondheid dan de vrouwen 
over de hare. Merkwaardig 
IS dat mensen tussen de 25 
en 65 jaar minder tevreden 
zijn over hun gezondheid 
dan men zou verwachten. 
Over het onderwijs dat men 
vroeger genoten heeft, is on
geveer de helft van de oude
re Nederlanders kontent, 
wat wel verbaast als men zo 
dikwijls hoort dat ouderen 
nog graag wat bij zouden wil
len leren. Voorts is meer dan 
driekwart van de Neder
landers tevreden over de 
maatschappelijke en finan
ciële situatie. Een hoog aan
tal, maar het betekent wel 
dat een kwart van de bevol
king daarover niet zo tevre
den is, en dat is in Nederland 
toch altijd nog een miljoenen
aantal. 
Alles bij elkaar bezorgen de 
genoemde gegevens ons 
een portret van de Neder
lander, wel met haarscherp, 
maar toch zo dat men een 
zekere indruk van hem krijgt. 
Verbaas u overigens niet als 
u Nederlanders ontmoet die 
nauwelijks op dit «portret» 
gelijken. In de wereld van de 
statistiek rekent men nu een
maal met gemiddelden, en 
gemiddelde mensen komen 
niet zo veel voor. Waarmee 
we óók zeggen willen dat, 
hoewel het zuimgheids-ver-
telsel over de Nederlanders 
zeker wat overtrokken was, 
de kategorie van de benauw
de geld-oppotters bepaald 
nog niet uitgestorven is. 
Maar daarover geeft het 
Centraal Bureau voor de 
Statistiek ons geen cijfers... 

De rode Khmers schijnen niet 
zoveel sukses te hebben tegen 
het Vietnamese invasieleger, als 
destijds tegen de troepen van 
Lon Nol. Maar de nieuwe mees
ters in Pnom Penh hebben zo 
lelijk huisgehouden onder al wie 
van ver of van bij met het Nol-regi
me te maken had. Vooral de dras
tische zuivering onder het officie
ren en ambtenarenkorps heeft 
het Cambodjaans leger en admini
stratie verzwakt Wonderlijk ge
noeg blijkt deze vergissing duide
lijk door de inval van de «broe
ders uit Hanoi», die nu eenmaal 
over het sterkste leger in Zuid
oost-Azië beschikken. En die ta
melijk lang moeten wachten op 
Chinese hulp. Te Peking tekent 
zich trouwens een machtsstrijd af 
op het hoogste vlak, al durven we 
niet direkt namen plakken op de 
antagonisten. Deze malaise laat 
zich uiteindelijk ook voelen in het 
buitenlands beleid, dat officieel 
nog steeds in het anti-Moskou-te-
ken staat ook In Z.O.-Azië. 

Oost-
Timor 
vecht 
voort 
Hoewel men zou kunnen spre
ken van een vergeten oorlog 
toch duurt de str i jd tussen Indo
nesië en het Fretilin (Revolutio
nair Front voor de Bevri jding 
van Oost-Timor) onverminderd 
voor t . . Het gaat om de helft van 
de oppervlakte van het eiland, 
gelegen tussen Australië en de 
Kleine Soenda-eiianden. 

Radio Maubere van Fretilin 
zendt driemaal per week uit en 
kan tot in Darwin beluisterd wor
den. 

Pas dezer dagen werd een rap
port vrijgegeven van de vroege
re Australische konsul-generaal 
te Dilo, hoofdstad van Oost-Ti-
mor over de slachting te Dilo 
waarbij de helft van de Chinese 
bevolking werd neergeschoten. 
Mannen, vrouwen en kinderen 
werden bijeengedreven en er 
neergemaaid. Hun lijken vielen 
in zee... 

Aanvankelijk slaagde Djakarta 
erin, de politieke partijen in 
Oost-Timor te verdelen, maar 
achteraf sloegen de drie voor
naamste de handen in elkaar, nl. 
de UDT (Demokratische Unie 
van Timor), de APODETI (Demo
kratische Volksunie van Timor) 
en de ASET (Sociaal Demokra-
ten). Uit dit verbond ontstond 
FRETILIN. De 3 partijen vertegen
woordigen 95 % van de bevol
king. 

Terwijl Djakarta Oost-Timor als 
27e provincie van Indonesië In
palmde woedde de oorlog voort 
FRETILIN beschikte over een le
ger van 30.000 man, met als kern 
5000 oud-soldaten van het Portu
gese koloniale leger. FRETILIN 
bezet 2/3 van Oost-Timor. 

Dat het de verzetsbeweging 
ernst is bewijst de aanhouding 
van de president van de bevrij-
dingsorganizaties Xavier, omdat 
deze in het geheim met Djakarta 
onderhandelde. Vanuit de jungle 
opereert FRETILIN — net ais tij
dens de oorlog 20.000 Australi
sche soldaten de Japanse over
macht blokkeerden — tegen de 
Indonesische agressie. Naar 
schatting betaalden reeds 
100.000 dit heldhaftig verzet met 
hun leven ! 
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KRITKCH D€K€K€ri 

Hersenspoeling ? 
Kollega Meulepas heeft in < De Stan
daard > van 29 september 1977 een 
Vrije Tribune gepleegd onder de titel 
Hersenspoeling. 
De heer Meulepas gebruikt hele zwa
re woorden («advokatentruuk-, «on
waarheid », enz.), doch zijn bijdrage 
getuigt echt niet van gedegen kennis 
van het dossier en de politieke werke
lijkheid. 

Laat mij echter elk punt van 
zijn hersenspoeling even van 
naderbij bekijken: 

1. tedere hervorming in dit land 
behoeft instemming van de meer
derheid van de Franstaligen : 

Wanneer de heer Meulepas zegt dat 
de alarmbel- en grendelprocedure 
toch ook door de Vlamingen kunnen 
aangewend w/orden I (dat zegden de 
Franstaligen in 1970 ook), gaat hij hier 
regelrecht in tegen de verantwoorde 
strijd die door de Volksunie in 1969-
1971 tegen de grondwetsherziening 
werd gevoerd, ik meen te weten met 
de volledige steun en instemming van 
de heer Meulepas, die dan ook in 1971 
een plaats kwam innemen op de Volks
unielijst van het arrondissement Leu
ven. Nu schijnt hij die grendelgrond
wet als een goed te beschouwen, 
onder meer vergetend dat de Vlamin
gen die helemaal niet nodig hadden 
daar zij de meerderheid hadden in het 
Parlement. Ook dat is een stelling die 
de heer Meulepas destijds heeft verde
digd. 
Dat elke hervorming ook de meerder
heid behoeft van de Vlaamse parle
mentsleden is juist, doch de hele zaak 
is dat de staatshervorming in federalis
tische zin die de Vlamingen willen, 
voor de Franstaligen helemaal geen 
zorg was of is: de PSC wilde helemaal 
geen staatshervorming, de PSB een 
gewestvorming met drieën. En geen 
enkele Franstalige eiste een degelijke 
beveiliging van de Vlamingen in Brus
sel. .. 

2. De Vlamingen krijgen een effek-
tieve alarmbel te Brusse l : 
Ofwel kent de heer Meulepas de tekst 
niet van artikel 108ter van de grond
wet, ofwel kent hij de tekst van het 
Egmontpakt niet Bovendien kent hij 
blijkbaar ook de samenstelling van de 
agglomeratieraad niet Het essentiële 

verschil tussen de alarmbel in de agglo
meratieraad (artikel 108ter van de 
grondwet) en die in de door het 
Egmontpakt ontworpen gewestraad, 
is dat in het eerste geval de agglomera
tieraad, d.w.z. de gewone meerderheid 
daarin, dus de Franstaligen, uiteindelijk 
besliste, terwijl in de door het Egmont
pakt voorgestelde regeling het Brus
sels executief zal moeten beslissen 
met dubbele meerderheid, d.w.z. 
slechts wanneer de Vlamingen in het 
uitvoerend kollege daar in meerder-
.heid mee akkoord gaan. M.a.w. de Vla
mingen kunnen elke ongunstige beslis
sing tegenhouden. 
Het is natuurlijk onzin hier de voogdij 
aan te halen : op de gewestelijke instel
lingen bestaat nu eenmaal geen voog
dij, dat is de konsekwentie van de 
staatshervorming. Voor de agglomera
tie bestond die wel. De heer Meulepas 
zegt dat zij herhaaldelijk heeft ge
werkt, de Vlamingen hebben daar bit
ter weinig van gezien en de almachti
ge Franstalige meerderheid in agglo
meratieraad en -kollege heeft er zich 
nooit iets van aangetrokken. Dat de 
alarmbel niet kon werken is anderzijds 
het gevolg van het bedrog bij de ver
kiezingen, waarbij op FDF-lijsten zgn. 
Nederlandstaligen konden gekozen 
worden, derwijze dat in de Nederland
se taalgroep geen 3/4 echte Vlamin
gen aanwezig waren om de alarmbel 
te hanteren. Dat kiesbedrog was nog 
altijd mogelijk. Alle pogingen van de 
VU om de wet in dit verband te wijzi
gen, werden verworpen. 

3. In Brussel is nooit pariteit 
gewees t : 
De heer Meulepas denkt zich er met 
een Jantje van Leiden te kunnen van 
afmaken, door te beweren dat in arti
kel lOSter, § 2, 2de lid, niet wordt 
bepaald dat de voorzitter steeds een 
Franstalige zou zijn. Dat zegde ook de 
heer Eyskens toentertijd. 
Doch wat staat e r? Dat er een 
oneven aantal leden moet zijn, en dat 
er evenveel leden van de Nederlandse 
als van de Franse taalgroep moet zijn, 
de voorzitter uitgezonderd. Artikel 37, 
§ 1, van de wet van 26 juli 1971 betref
fende de agglomeratie bepaalt dat de 
voorzitter wordt gekozen door de 
agglomeratieraad, met absolute meer
derheid. Is er dan een «onwaarheid» 

te stellen dat aldus op onontkoombare 
wijze werd bepaald dat die voorzitter 
steeds een Franstalige zou zijn, gelet 
op de enorme Franstalige meerder
heid in de agglomeratieraad? Of 
maakt de heer Meulepas zich hier wer
kelijk illuzies over ? 
De vergelijking met de aanduiding van 
kamervoorzitterschappen e.d. (Lebur-
ton kamervoorzitter, Coppieters voor
zitter van de Kultuurraad) kan gevoeg
lijk als intellektuele borrelpraat afge
daan worden. Wie vrije politieke tribu
nes wil schrijven, zou moeten weten 
dat de verkiezingen van de gemeente
raden en schepenkolleges op geen 
enkele wijze verbonden zijn met de 
wetgevende verkiezingen en de daar
mee gepaard gaande regeringsforma
ties. 
De voorzitter van het agglomeratiekol
lege wordt niet door onderhande
lingen aangeduid, doch bij geheime 
stemming. En in 1971 was het FDF niet 
in de regering, evenmin als de PL, 
doch zij kozen rustig de voorzitter van 
het agglomeratiekollege. En die blijft 
dan voor 6 jaar... Zelfs in de tijd heb
ben de agglomeratieraadsverkiezin
gen niets te maken met de wetgeven
de verkiezingen: de agglomeratiever
kiezingen dienden te worden ge
houden om de zes jaar (artikel 7 wet 
26 juli 1971). 
Van ruil van Waalse premier tegen 
Nederlandstalige voorzitter van het ag
glomeratiekollege kan dus gewoon 
geen sprake zijn. Doch, en dit is blijk
baar aan de heer Meulepas ontsnapt 
met het Egmontpakt kan dat nu we l : 
nu is het eventueel wel mogelijk dat 
ingevolge politieke akkoorden, wat uit
drukkelijk als eventualiteit wordt voor
opgesteld in het pakt, de voorzitter 
een Nederlandstalige zou zijn. De ge
westraad wordt immers een wetge
vend orgaan, op gelijke voet met het 
parlement 
Nu maak ik mij daar niet veel illuzies 
over, doch naar de feiten is de situatie 
precies het tegenovergestelde van 
wat de heer Meulepas schijnt te me
nen. 

4. Beperking van Brussel tot de 
19 gemeenten : 

Hier zou ik moeten veronderstellen 
dat de heer Meulepas ermee akkoord 

gaat dat deze grenzen inderdaad wer
den vastgesteld. Ter vervollediging 
van wat de heer Meulepas hier onge
twijfeld uit onachtzaamheid heeft over 
het hoofd gezien, weze toch opge
merkt dat in het Egmontpakt niet ver
wezen wordt naar de grenzen van de 
agglomeratie, doch naar de huidige 
grenzen van de Brusselse agglomera
tie. 
Dat is toch wel duideHjk ? En dit zal in 
de grondwet worden opgenomen wan
neer het pakt wordt uitgevoerd. 

5. Verdubbeling van de gekultura-
lizeerde kredieten : 

Zonder mij hier met zekerheid te dur
ven over uitspreken, meen ik dat de 
« gekulturalizeerde » (d.i. over de fvvee 
gemeenschappen verdeelde kredie
ten) meer dan verdubbelen zullen. Ik 
denk hier aan volksgezondheid, enz. . 
Doch de totale kredieten waarover de 
Vlaamse gemeenschap en het Vlaam
se gewest zullen beschikken zullen 
niet verdubbelen doch vertwintigvou-
digen. Terwijl de beschikking daarover 
dan volkomen autonoom zal zijn, met 
eigen parlement en eigen regering, — 
terwijl onder het regime van artikel 
59bis G.W. (Kultuurautonomie) het Bel
gische ministers waren, uitsluitende 
verantwoordelijk tegenover het Bel
gisch Parlement, die voor de beste
ding dienden te zorgen. Is dat belang
ri jk? 

6. D e Vlamingen worden baas in 
eigen hu is : 
Er is een onmetelijk verschil tussen de 
zgn. «Kultuurautonomie», die niet 
eens over een eigen verantwoordelij
ke uitvoerende macht beschikte, niet 
een over een eigen van het Belgische 
Parlement gescheiden wetgevende 
vergadering, — en de ontworpen 
staatshervorming, waarbij er een 
waterdicht beschot wordt opgetrok
ken tussen nationale- en gemeen-
schaps- resp. gewestelijke organen, 
met exclusieve bevoegdheden, met 
verplicht andere mensen in wetgeven
de en uitvoerende macht zonder enig 
toezicht of voogdij, enz... Afgezien van 
wat reeds hierboven werd gezegd 
over de kwantitatieve uitbreiding van 
de autonomie. 

Het is terloops gezegd onwaar, dat de 
gemeenschapsraden en gewestraden 
het statuut van hun eigen personeel 
niet zouden mogen bepalen. 
Het is anderzijds waar dat in de zes 
randgemeenten met faciliteiten aan de 
daar wonende Franstaligen kultuurfaci-
liteiten' worden toegekend. Dat is evi
dent samen met het inskriptierecht, de 
prijs die moest betaald worden voor 
de door de Vlaamse gemeenschap 
gewenste staatshervorming en zelfbe
stuur. Ik betreur samen met de heer 
Meulepas dat deze prijs moest be
taald worden. Doch ik begrijp dat zon
der dat er geen akkoord kon komen. 
Intussen is het zo dat die « bijkomende 
kultuurfaciliteiten» in vier van de zes 
randgemeenten in feite aan de Vlamin
gen en niet aan de Franstaligen ten 
goede zullen komen: in Kraainem, 
Wezembeek-Oppem, Linkebeek en 
Wemmei hebben de Franstaligen het 
voor het zeggen en worden in feite de 
Vlamingen verdrukt Wie aan deze rea
liteit voorbijgaat, steekt gewoon zijn 
kop in het zand. Met halfzacht gedaas 
over «morele rechten» en «Vlaamse 
gemeenten» maakt men de politieke, 
juridische en sociologische werkelijk
heid in die gemeenten niet ongedaan. 

Mijn besluit is misschien iets langer; 
de toetsing van de heer Meulepas is 
feitelijk en juridisch in strijd met de wer
kelijkheid. En het pakt moet een kans 
krijgen. 

Prof. J. De Ploey 
Lid Ver. Vlaamse Professoren, Leuven 
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ANTWERPEN 

Tewerkstelling in arr. Mechelen 
globaal benaderen 
Tijdens een tussenkomst in de Kamer vest igde volksvertegenwoordiger Joos 
Somers de aandacht van de minister van Ekonomische Zaken en van de 
staatssekretarjs voor Streekekonomie op het groeiend gevaar van kollektie-
ve afdankingen in het arrondissement Mechelen. Alleen een globaal benade
ren van het tewerkstel l ingsbeleid in onze gewesten en een onderzoek naar 
de noodzakeli jke Impulsen om de tewerkstel l ing enigszins in stand te hou
den, kunnen zinvol genoemd worden. 

VU-kamerhd Somers drukte de me
ning uit dat de staatssekretans pas
send gereageerd heeft op de onaan
vaardbare houding van de verant-
vi^oordelijken van Cockerill, die zonder 
veel omhaal aan de circa 180 werkne
mers van de kooksoven te Willebroek 
kw/amen vertellen dat men de oven 
zou doven Vooral de manier waarop 
dit gebeurde, stoot tegen de borst en 
herinnert te duidelijk aan de wijze, 
waarop men jarenlang de werkne
mers uit Vlaanderen in dit land heeft 
bejegend De wrange nasmaak wordt 
nog versterkt door de voorstellen, die 
aan de werknemers van de kooks
oven werden gedaan om in Wallonië 
te komen werken. Bli jkbaar denkt 
men dat men in Vlaanderen nog 
steeds bedri jven kan doen opdraai
en en met sluit ing kan bedreigen om 
nationaal geld te bekomen voor de 
Waalse staalnijverheld. 
De beslissing om het doven van de 
kooksoven minstens op te schorten 
tot het Mc-Kinsey-rapport bekendge
maakt wordt, zodat men op de staal-
konferentie een globale beslissing kan 
nemen voor alles wat de sraalnijver-
heid betreft, mag volgens kamerlid 
Joos Somers met ongedaan gemaakt 
worden door éénzijdige interpretaties 
van de bedrijfsverantwoordelijken 
van Cockerill Dat de kooksoven op 1 
april in plaats van op 1 maart definitief 
gedoofd wordt zoals men eerst van 
plan was, is onaanvaardbaar De defi
nitieve beslissing kan alleen kaderen 
in een globale aanpak van het staal-
probleem 

Volksvertegenwoordiger Somers ves
tigde er tevens de aandacht op dat de 
werknemers te Willebroek geen kol-
lektieve afdankingen zullen aan
vaarden vooraleer de studie over de 
staalindustrie is afgerond Hij bracht 
ook in hennnenng dat het doven van 
de kooksoven te Willebroek een ket-
tingreaktie kan teweegbrengen, wat 
de tewerkstelling bv in het papierbe-
dnjf De Naeyer te Willebroek betreft, 
waar de werkvoorziening ook met 
meer zo vlot verloopt D;t papierbe-
drijf gebruikt immers het kooksgas 
van de Willebroekse kooksoven Bij 
het doven van deze kooksoven zal 
men moeten overschakelen op bv 
aardgas, wat kostelijker is en wat dan 
weer zijn weerslag zal hebben op de 
moeilijkheden van het bedrijf De Nae
yer 

K O O K S O V E N S B R A N D E N 

Trouwens is het doven van de kooks
oven te Willebroek met zo maar een 

met te ontkomen zekerheid Men kan 
zelfs suggereren te overwegen de 
kooksoven te Willebroek in het ge
heel met te doven Dat men Limburg
se kookskolen naar Willebroek moet 
brengen om er kooks van te maken 
om die kooks dan naar Luik te vervoe
ren, schijnt inderdaad een weinig eko
nomische handelwijze Maar kamerlid 
Somers vroeg de minister van Ekono
mische Zaken hierbij niet te vergeten 
dat ons land .jaarlijks ca 6 miljoen ton 
toen kookskolen invoert, waarvan 
toch een deel te Willebroek kan ver
werkt worden alvorens de weg te ver
volgen naar de hoogovens. 
In elk geval is de beslissing de oven 
definitief te sluiten minstens voorha
ng, zonder een globaal plan voor de 
staalmjverheid Dat men bij het bran
dend houden van de oven te Wille
broek ook zal moeten werk maken 
van de vernieuwing en modermzenng 
van de Willebroekse oven, die inder
daad zware ouderdomsverschijn-
selen begint te vertonen, is een ander 
aspekt van deze zaak, die ook met 
kan ontlopen worden 

V E R O N T R U S T E N D 

Volksvertegenwoordiger Joos So
mers verwees naar de gevaren van 
de huidige ontwikkeling van de Wille-
broekse tewerkstelling wanneer de 
kollektieve afdankingen zich aanmel
den, weet men wel waar men begint, 
maar met waar men eindigt De toe
stand IS wellicht verontrustend, maar 
met noodzakelijk onomkeerbaar. Men 
moet de tewerkstelling met alle midde
len verdedigen om kettingreakties te 
voorkomen, terwijl men bij rekonver-
sie zeker aandacht moet geven aan 
de tewerkstelling bij zelfstandigen en 
KMO's. De staatsmiddelen, die in ver
band hiermee worden ter beschikking 
gesteld, dienen zeker in het arrondis
sement Mechelen optimaal benut te 
worden Kamerlid Joos Somers pleit
te in verband hiermee voor een globa
le doorlichting van de tewerkstelling in 
het arr Mechelen Van elkaar los
staande initiatieven kunnen wellicht tij
delijk een oplossing brengen, maar 
zouden best een verspilling kunnen 
zijn 

DE R E K O N V E R S I E 

De rekonversie van de 300 Saab-per-
soneelsleden wordt met verholpen 
door de weinig rooskleurige vooruit
zichten van een mogelijke tewerkstel
ling door hoogstens een 20-tal vervan

gende werkplaatsen Kamerlid Joos 
Somers vroeg dan ook aan de rege
ring deze aangelegenheid met een 
grotere bekommernis te benaderen 
Wat men thans doet in verband met 
het Mechels Saab-probleem is te frag-
mentansch Ondanks alle goede wil 
van de lokale overheid kunnen uit 
deze aanpak geen denderende resul
taten verwacht worden Met sussen
de verklaringen kan men wellicht de 
gemoederen een tijdje tot bedaren 
brengen, maar de problemen waar 
men meer en meer in het arr Meche
len mee gaat worstelen, stijgen uit 
boven de krachten van de plaatselijke 
politieke, patronale en syndikale ver
antwoordelijken Wil men voorkomen 
dat het arr Mechelen een « ontwikke
lingsgebied» zou worden, moet men 
de durf hebben de waarheid te zeg
gen en allen erbij te betrekken die een 
globale doorlichting van ons gewest 
kunnen mogelijk maken en de passen
de rekonversie kunnen uitdokteren 
Men moet hierbij durven een beroep 
doen op een werkelijke samenwer
king tussen de diensten van het 
staatssekretanaat voor Streekekono
mie, de administratie en mogelijkhe
den van de GOM, provincie Antwer
pen en andere ministenele diensten 

Kortnieuws uit 
Boechout 
Proficiat Flor 

Op de laatste arrondissementsraad 
in Trefpunt (Deurne) werd er overge
gaan tot verkiezing van de gekoop-
teerden voor de arrondissements
raad Ons lid. Flor Van Praet CProvin-
ciesteenweg) werd gekozen zodanig 
dat de afdeling Boechout-Vremde 3 
afgevaardigden heeft Hartelijk profi
ciat Flor 

Gemeentesch l ld 

Op de raadszitting van eind decem
ber werd er verklaring gegeven over 
het nieuwe wapenschild van de fusie
gemeente Boechout-Vremde De 
twee vroegere wapenschilden wer
den samengebracht waar in de heral
dische kleuren geel, azuur en zilver 
overheersen De vlag heeft de kleu
ren rood, blauw en w i t 

Europese debatavond 

Het gemeentebestuur van Boechout, 
• onder auspiciën .van kultuur-schepen 
Frans Scheyvens (VU) richt een 
gespreksavond in met de UEF-bewe-
ging voor de Verenigde Staten van 
Europa 
Walter Kunnen komt spreken over 
Europa hoe, waarom, wanneer 
Iedereen is hartelijk welkom op 
woensdag 18 januan om 20 u in de 
raadszaal van het gemeentehuis 

Erik Vandewalle, 

trouwe «WIJ»-topper 
Helemaal g e e n o n b e k e n d e In d e Vlaannse B e w e g i n g , in o n z e 
part i j , in de T o p 20 is Erik Vandewalle uit Izegem. 
Een van onze rege lmat igs te m e d e w e k e r s aan « W I J in d e V U », 
e e n p l i ch tbewus t gemeen te raads l i d en een t r o u w kader l id . 
D o o r ja ren lange ervar ing m e t he t veren ig ings leven en het u i tge
ve rsbedr i j f bese f t Enk Vandewa l l e maar al te bes t w a t d e waar 
de en d e k rach t z i jn v a n een w e e k b l a d zoals he t onze . Dat is zijn 
inzet voor « WIJ»! 
V a n d e ge legenhe id t o c h e f fe gebru ik m a k e n o m Enk te d a n k e n 
v o o r zi jn w e r k ten ba te van Frans-V laanderen en de b e w u s t m a 
k ing r o n d di t v raags tuk I 

1. Georget te D e Kegel , N inove 1092 

2. G u i d o C a l l a e r t , Opwi jk ,,,......^^..,.„ 912 

Erik Vandewal le , I zegem mm,^^. 779 

Kris Versyck, Gent •i^4f^,y,\ 504 

Joris Depré , Tervuren !ï.,.' 456 

Anny Lenaerts, Wilr i jk 432 

Jan D e Roover, Antwerpen ,....,... 360 

Koen Van M e e n e n , Heusden ....^„J^^^^Êi^^^.... 324 

300 Jozef De Meyer , Hever lee , 

Daniël Denayer, Aalst M L : i ï : f i : r , ; i ; 300 

11. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 276 

12. Maur i ts Passchijn, Me ise .̂ 240 

13. LukVanhorenbeek , Korbeek-Lo -^^^^ 228 

Jaak Janin, Huise . , « j ^ - , « , ^ < ^ 4 ^ . j i ^ 228 

15. Harry Van Her f ,Zu tendaa l . « ï^? . - . !^ i ï fV * ; , r f : \ ï : : : . . . . 216 

16. Achiel Goder is , O o s t d u i n k e r k e ^ 204 

17. Lieve Favorfeel-Craeynest, Lauwe 196 

18. Ceci le Remmerie, leper 192 

19. Frans Janssens, Herdersem . . . „ , . , ^ ; , . „ . ^ , . „ . . w 174 
20. Wi l ly Serpieters, Oostende . { / . lSvSJ ; ! . . "^ i l ï . . . . 144 
21. Piet Sever ins, Zwi jndrecht 132 

22. Guido Dornez, Ingelmunster 120 

Arthur D e Schrijver, Heke lgem 120 

24. Jan Caudron , Aalst ^^^^.^..... 108 
Lutgard Decoster , Mache ien ^ ^ ? j è . . . . 108 
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Pastoor van Borsbeek krijgt 
brandweerkazerne in tuin! 
BORSBEEK — In het kader van de huidige wetgeving op de brandweerkorp
sen heeft de gemeente Borsbeek gekozen voor het behoud van hef bestaan
de Vri jwil l ig Brandweerkorps Deze keuze houdt echter in dat de gemeente 
voor einde 1978 in orde moet zi)n met de reglementeringen ter zake o m de 
bouw van een eigen brandweerkazerne Zowat iedereen in Borsbeek is hef 
eens met deze keuze 

Maar nu komt de aap uit de mouw 
Het schepenkollege heeft als inplan-
tingsplaats voor deze brandweerka
zerne gekozen de tuin van de pasto
rij van Borsbeek-centrum Voorwaar 
een unicum en het zoveelste rekord 
van logica van het schepenkollege 
Wie bouwt nu een brandweerkazerne 
in de tuin van een pas to r i j ' Indien het 
gebouw inderdaad op de voorziene 
plaats zou opgericht worden zal Bors
beek in ieder geval een bezienswaar
digheid rijker zijn i 

Voor de duidelijkheid even de « plaats 
des onheils» situeren Deze tuin — in 
de CVP —propaganda aangeduid als 
toekomstig speelplein — is gelegen 
achterin de tuinen van een bestaan
de dichtbevolkte woonwijk Hier een 
brandweerkazerne inplanten zou ge
woon een vloek zijn tegen de ruimtelij
ke ordening De plaats is enkel bereik 
baar met auto s via een 6 meter brede 
inrit tussen de woonhuizen De aanleg 
van nieuwe weg het plaatsen van ver
keerslichten en het opleggen van par
keerverbod in een groot gedeelte van 
de drukke Akkerdonkstraat zullen no
dig zijn om de in- en uitnt van de 
brandweerwagens mogelijk te maken 
Gezien de speciale ligging van de tuin 
en van de uitrit is het zeer de vraag 
of de veiligheid van zowel de brand 
weerlui als van het publiek hier wel 
optimaal gegarandeerd zijn Over de 
lawaaihinder van de sirenes bij uitruk 
ken in deze drukke buurt over het ver 
dwijnen van een karakteristiek hopkje 
— de Doolweg — over de gemiste 
kans om de Borsbeekse jeugd een 
prachtig gelegen speelplein te geven 
en over het gedacht van mijnheer pas 
foor zullen we het hier liever met heb 
ben Bovendien begin het schepenkol
lege hier zijn zoveelste machtsoveitre 
ding op 5 december werd het kon 
trakt met de architekt getekend en 
pas op 20 september kwam de toela 
ting van de gemeenteraad (9 tegen 8) 
om een architekt aan te stellen Heel 
deze geschiedenis is een schoolvoor
beeld van de manier van werken van 
het Borsbeekse schepenkollege al
les wordt bedisseld in hun eigen 
besloten kringetje zonder de minste 
inspraak — nog een programmapunt 
van de CVP — en de gemeenteraad 
wordt voor voldongen feiten ge
plaatst 

Sinds geruime tijd echter is de inplan
ting van deze brandweerkazerne een 
heet hangijzer en er is heel wat kritiek 
op gerezen Gans de oppositie en de 
Aktiegroep Borsbeek (AGB) vinden 
de gekozen plaats onaanvaardbaar 
om de hierboven vermelde redenen 
De AGB richtte zelfs een informatie 
avond in over dit probleem waarop 
alle politieke partijen en de Brand 
weer waren uitgenodigd De meerder-
heidsgroep (CVP-BSP) had hier een 
gelegenheid gehad om de mening van 
een deel van de bevolking t a aanho
ren (inspraak) maar schitterende door 
haar afwezigheid Op deze vergade
ring bleek duidelijk dat de plannen 
van het schepenkollege onaanvaard 
baar zijn en er werd bovendien een 
oplossing voorgesteld waarmee alle 
opgesomde grieven uit de wereld wor 
den geholpen 

Door Jef Demi werd namens de VU 
fraktie een haalbaar alternatief naar 
voren gebracht — dit voorstel werd 
reeds in onze uitgave van « De Voor 
post» van oktober 1977 gepubliceerd 
Op de gemeentegrond (ca 600 m2) 
aan het kerkhof (Frans ThysleO kan 
namelijk best een gebouw worden 
opgencht waarin met alleen de brand 
weerkazerne maar eveneens het ge 
meentemagazijn -l- garage en de 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgcie keuken 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41 

infrastruktuur van het kerkhof (lijken-
huisje) kunnen in ondergebracht wor 
den Het grote voordeel van deze 
plaats is dat verschillende gemeente
diensten dan een definitief onderdak 
zouden krijgen voor de brandweer 
levert deze plaats geen moeilijkheden 
op voor in en uitrit er is voldoende 
parkeerruimte beschikbaar en uit het 
oogpunt van de ruimtelijke ordening is 
deze ligging perfekt te verantwoor
den 

Of dit logisch en haalbaar voorstel 
van de oppositie genade zal vinden bij 
het schepenkollege valt nog af te 
wachten want dan zouden die heren 
op een vroeger genomen beslissing 
terug moeten komen en in de gemeen
teraad (buiten de oppositie een burge
meester met diktatonale neigingen 
+ acht tamme ja-knikkers) heerst 
dezelfde geest En vermits de voorstel
len van de meerderheid altijd « goed » 
zijn en die van de oppositie altijd 
« slecht •> De VU fraktie zal in ieder 
geval tijdens de volgende gemeente
raad haar voorstel ter stemming leg
gen Afwachten maar i 

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

Nu ons sekretanaat volledig «af» is 
werd door het afdelingsbestuur be
sloten het dienstbetoon uit te breiden 
Volgende regeling van het dienstba-
toon wordt van 1 januari af van 
kracht 

RECHTZETTING 
OCMW-
ANTWERPEN 
In de advertentie OCMW 
Antwerpen waar plaatsen 
voor een technisch inge
nieur vakant zijn is een fout 
geslopen 
De vermelde datum 18-1 
1978 wordt verlegd 28-1-
1978. 

M E R K S E M 

VLAAMSE KRING 
GROENINGHE 
Het bestuur van de VI Kring Groe-
ninghe wenst alle leden en sympati-
zanten een gelukkig en zorgeloos 
1978 en hoopt hen talrijk te mogen 
ontmoeten op de manifestaties voor
drachten gezamenlijke bezoeken of 
feestelijkheden die in de loop van het 
jaar zullen worden ingencht Het 
dankt tevens allen die reeds hun lid-
en/of steunbijdrage voor 1978 o(6 
rekening nr 000 0916923-79 hebben 
gestort en hopen dat nog velen dit 
goede voorbeeld mogen volgen 
VROUV\/EN V A N 

V A N D A A G 

Voorzitster en bestuursleden van de 
VU-Damesafdeling «Vrouwen van 
Vandaag» bieden hun beste wensen 
voor 1978 aan alle leden en hun fami
lie aan 
TIJDIG BESTELLEN 
Wat nu w e e r ' Ach ja natuurlijk de 
kaarten voor het jaarlijks Knal dans
feest van Volksunie-Merksem van za
terdag 4 maart 1978 in Feestzaal Bart 
bij de mandatarissen en bestuursle
den of op het VU-sekretariaat Tram-
mezandlei 11 
VRIJWILLIGE 
STEUNBIJDRAGE 
Hebt U zich reeds opgegeven voor 
de maandelijkse vrijwillige steunbijdra
ge ' Mevr Brat zal U graag alle inlich 
tingen hierover verstrekken Bel even 
op het nr 460279 U kunt natuurlijk 
deze bijdrage ook storten op reke
ning nr 750-9303443-40 van Volks
unie-Merksem of nog gemakkelijker 
U geeft een bestendige opdracht aan 
Uw bankinstelling ten voordele van 
diezelfde rekening Bij voorbaat zeer 
hartelijk dank 

Maandag van 18 tot 20 u door VU-
mandafar issen, woensdag van 14 
tot 16 u door VU-besuurs leden, 
woensdag van 18 tot 20 u door 
VUJO 
Bovendien houdt volksvertegenwoor 
diger R Mattheyssens zijn zitdagen in 
Cafe Parking elke eerste maandag 
van 18 u 30 tot 19 u 30 en in het 
VU-sekretariaat elke derde maandag 
van de maand van 18 u 30 tot 
19 u 30 

A m n e s t i e a k t i e 

Door het VU-bestuur en enkele vnjwil-
ligers werd oo zondag 18 december 
een amnestieaktie gehouden aan de 
Borsbeekse kerken Aan elke kerk 
ganger werd een pamflet bezorgd en 
borden met de woorden « Kerstmis 
Vrede - Amnestie » maakten iedereen 
er op attent dat België na 30 jaar en 
als laatste in Europa nog steeds geen 
amnestie heeft verleend 
Deze aktie — die elk jaar rond Kerst 
mis door VU-Borsbeek wordt ge
voerd — werd fel opgemerkt door de 
kerkbezoekers en voorbijgangers Op 
de eerstvolgende gemeenteraad zal 
door de VU fraktie ook een amnestie 
motie ter stemming worden voorge
legd 

W e g w i j s w e z e n m 
B o r s b e e k nr 4 

Dit IS de titel van een prachtige bro
chure die door VU-Borsbeek gratis in 
alle bussen van gans de gemeente 
werd bezorgd Wegwijs wezen in 
Borsbeek nr 4 is een speciale uitga
ve van ons blad <• De Voorpost» Ze is 
een samenbundeling van de drie ge 
lijkaardige uitgaven die de vonge ja
ren gedrukt werden De brochure 
bevat naast de algemene informatie 
(algemene diensten onderwijs ere
diensten nutsinstellingen gezond
heidszorg enz) een inventans van 
alle zelfstandigen die rechtstreeks 
kontakt hebben met het publiek met 
andere woorden een «Gouden gids» 
voor Borsbeek 

De gunstige reakties zowel van 
vriend als van tegenstander bewijzen 
dat deze uitgave een schot in de roos 
was en dat we de bevolking hiermee 
een dienst bewezen hebben Aan de 
talrijke onbaatzuchtige medewerkers 
heeft deze brochure echter veel vnie 
tijd gekost naar hen gaat dan ook 
onze oprechte dank 

V Z W «Ter S m i s s e » 

Ten slotte een kort berichtje over de 
pas opgenchte v z w «ter Smisse» 
Deze v z w werd opgericht om de uit-
bating van het Sport en Ontmoetings
centrum «ter Smisse » te verzekeren 
We hebben van het schepenkollege 
bekomen dat in het direktiekomitee 
iemand van de oppositie zitting zou 
hebben Aldus werd Bob De Raedt 
als ondervoorzitter van dit direktieko 
mitee verkozen Dit is de eerste posi 
tieve reaktie van het schepenkollege 
t o v de oppositie 

Hopelijk blijft het met bij deze ene 
daad ' Als het goed is zeggen we het 
ook 

F V L 

Antwerpen (arr.) 
kiest 
partijraadsleden 
Vrijdag 13 januari in Trefpunt te Deur-
ne om 20 u verkiezing partijraadsie 
den Om 21 u normale arrondisse 
mentsraad 
Het arrondissementsbestuur doet 
een oproep tot een bijzondere inspan 
ning van alle kaderleden om de leden 
en abonnementenslag tot een goed 
einde te brengen leder kaderlid zorgt 
voor een nieuw ' d en een nieuw abon 
nement op ons weekblad i 

KAL€nD€ll 
JANUARI 

13 HEIST-OP-DEN-BERG St-Maartensfonds Ke-Li voordracht 
door Wim Jorissen over Zuid-Afrika, om 20 u 30 in zaal bij 
Maelieke Losstraat 87 

20 EKEREN Vlaamse Vnendenknng jaarlijkse worstenbrood-
avond om 20 uur m lokaal «De Boterham» Veltwijcklaan 23 
Inschr bij Gustaaf Volant Veltwijcklaan 65 Tel 41 22 68 

21 HULSHOUT VU-bal om 20 u 30 in de parochiezaal Orkest 
Harry and the friends Inkom 60 fr 

25 DEURNE Vrouwenknng ncht een avond over bloemschikken 
in Om 20 uur in Trefpunt Deelname 30 fr 

ingenieursbureau B - T - I . W - N . V . 

6 Frans Hals vest 
MECHELEN 

Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 
Burgerlijke bouwkunde: 
beton- en 
metaalkonstrukties 
Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 
Wegen- en 
rioleringswerken 
Ontwikkeling en 
toepassing van de 
leefmilieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

Nieuw VUJO-komitee 
arr. Turnhout 

Voorzitter Lucien Beyens Groen 
straat 23 3990 MEERHOUT 

Ondervoorzitster Marleen Verhey-
en Kleerroos 57 2410 HERENTALS 
Propaganda Liliane Ven Poeleinde 
8 3999 LAAKDAL 
Organisatie Gust Verheyen Pelsenj 
1 2440 GEEL 

Penningmeester Hans Fransen Gi-
selbertusstraat 34 3180 WESTERLO 
Vorming Patnck Van Krunkelsven 
Markt 2, 3998 Vors t -LAAKDAL, 
Jan Vervecken Schoolstraat 32 
2451 LICHTAART 

Sekretaris Dirk Verheyen Pelserij 1 
2440 GEEL 

Gekoopteerde leden 

Paul Behen St-Paulusstraat 53 2400 
MOL 
Ria Nuyts Bolwerkstraat 24 2410 
HERENTALS 

Afgevaardigde in het bestuur van de 
Volksunie arr Turnhout 

Lihane Ven Poeleinde 8 3999 LAAK 
DAL 

Bal-naklanken uit 
Koningshooikt 
Eens te meer overtrof de belangstel
ling al de vonge bals Dit is met in 
geringe mate te danken aan de aan
wezigheid van de ons omringende 
afdelingen Dank beste vrienden jullie 
kunnen ook op ons rekenen 
Langs deze weg danken wij ook al de 
medewerkers leden en schenkers 
van tombolapnjzen Ter inlichting de 
inkomkaart met het nr 1150 geeft nog 
steeds recht op een elektrische friet
ketel af ie halen bij Jos Gons Mechel-

J^aan 19 Ter plaatse werden de fiets 
(nr 604) en de Zaanse klok (nr 883) 
afgehaald Veel geluk aan de win
naars 

Afgevaardigden in de nationale VU-
JO-raad 

Effektieven Lucien Beyens Groen
straat 23 3990 MEERHOUT Dirk 
Verheyen Pelse-ij 1 2440 GEEL 
Plaatsvervanger Patnck Van Krun
kelsven Markt 2 3998 VORST 
LAAKDAL 

Maakt eveneens deel uit van de 
nationale VUJO-raad als gekoop-
teerd lid 

Van Gorp Gilbert Kroonstraat 88 
2300 TURNHOUT 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Prachtige 

ledenhernieuwing In 

Laakdal 
In het nu bijna tienjarig bestaan van 
de Volksunie Vorst-Veerle-Eindhout 
(Laakdal) is er nog nooit een ledenher 
nieuwing geweest als dit jaar minder 
dan 2 t h met hernieuwde leden He 
IS voor ons bestuur een stimulans om 
door te gaan met het werven van nieu
we leden Zopas werden weer 28 
nieuwe leden afgerekend waardoor 
we onze gedurfde streefnorm bereik
ten maar we gaan nog door natuur
lijk I Het moet mogelijk zijn op korte 
termijn de streefnorm van 2 t h van 
de bevolking te bereiken (Laakdal 
heeft 12800 inwoners) 

Amnestiemotie in 

Nijlense raad 
Tijdens de zitting van de Nijlense 
gemeenteraad van 25 november 
1977 werd bij eenparigheid volgende 
motie goedgekeurd* In deze raad zijn 
VU CVP BSP en een fraktie Ge
meentebelangen vertegenwoordigd 
«De gemeenteraad van Nijlen verga
derd in zitting van 25 november 1977, 
vindt het positief dat kristenen en 
humanisten over de politieke partijen 
heen samen trachten ruim dertig jaar 
na de oorlog en in het vooruitzicht 
van Kerstmis vredesfeest, een einde 
te maken aan de asociale gevolgen 
van de repressie en de epuratie Hij 
acht een parlementair initiatief in die 
zin wenselijk » 
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Ty-PROGMMMKS 

Donderdag 

Catalonië Tientallen brieven van lezers 
hebben het redaktiekomltee 
ervan overtuigd dat een 
uitgebreid overzicht van alle 
in Vlaanderen bereikbare 
TV-zenders een 
onontbeerlijk onderdeel van 
een weekblad is. 
De samenstellers weten dat 
met het oog op slechts een 
eerste poging is om tot een 
zinnige TV-rubriek te komen. 
Zij hopen daar langzaam 
naartoe te groeien dank zij 
de medewerking van de 
lezers van wie zij graag 
verder alle kommentaren en 
isuggesties zullen 
ontvangen. Het spreekt 
vanzelf dat de redaktie ook 
oog zal hebben voor 
sommige radioprogramma's 
Daar gaan wij dan, met het 

\^oog op... 

Charleroi of de teleurgang 
van de Waalse ekonomie 
Ook Wallonië krijgt zijn deel van de ekonomische krisis. Na de steen
kool, dreigt nu ook het Waalse staal weg te vallen. Een Panoramaploeg 
filmde twêë weken in het industriebekken van Charleroi, waar de 
Waalse kater nog het meest voelbaar is: een verouderde industriële 
struktuur, verloedering van het landschap, hersenvlucht naar 
Brussel Deze uitzending brengt ons over dit alles een dokumentaire 
impressie. 
Dinsdag 17 januari, 20 u., BRT 2. 

In deze reportage wordt de 
balans opgemaakt van de huidige 
situatie in Spanje, twee jaar na de 
dood van Franco, en dan meer 
bepaald van Catalonië. Het rijkste 
gedeelte van Spanje, dat een 
deel van zijn vroegere autonomie 
terugkreeg. 

Catalonië omvat de provincies 
Gerona, Barcelona, Tarragona en 
Lerida. Met het uitsterven van de 
Catalaanse dynastie in 1410 
kwam er enkele tientallen jaren 
later een einde aan de autonomie 
van Catalonië. Toch bleven de 
Catalaanse nationalisten steeds 
strijd leveren voor zelfbestuur 

Een scherpe aktie werd onder
drukt onder het bewind van de 
diktator Primo de Rivera, maar 
herleefde onder Macia. De 
Spaanse republiek verleende van 

VRIJDAG 13 JANUARI 
Dl - 20 u. 15. - Een duivelse 
schelm. 
Komedie van Irvin Kershner Met 
George C Scotl en Michael Sarra-
zin Parodistisch ontspanningsgeval 
met enkele verwarrende elementen, 
die overigens worden verzacht door 
de kluchtsfeer. 
RT 1 - 20 u. 35 — De opkomst van 
Duddy Kravitz. 

met Ben Gazarra en Yvette Mimieux. 
Door grondverschuivingen zinkt 
een laboratorium in zee. 

RTB - 20 u. 20 - The Horseman. 
Zeden- en karakterschets van John 
Frankenheimer, met Omar Shariff 
Knap verzorgde en boeiende film 
LUX. - 21 u. — Le drapeau noir flotte 
sur la marine. 
Franse komedie van Michel Audiard, 
met Jean Gabin. Een spoorwegbe
diende bouwt een zeilboot waarop 
zi|n direkteur zich na zijn oppen-
sioenstelling wil terugtrekken. 
D 1 - 23 u. 10 — De Andromeda-va-
riëteit 
Science-fiction van Robert Wilde, 
met Arthur Hill en David Wayne. Een 
onbekend organisme komt terecht 
op de aarde. 

Z O N D A G 15 JANUARI 
LUX. - 15 u. 45 — Tarzan in New 
York. 

Iragi-komische sketchfilm van Ted 
Kotcheff, met Richard Dreyfuss. Ge
slaagde paredie op de door en door 
Amerikaanse carnèrementaliteit. Ge
slaagde vertolking van Dreyfuss, die 
varieert van het komische tot het 
schrijnende 
LUX - 21 u. — De laatste oever. 
Anticipatiefilm van Stanley Kramer, 
met Gregory Peck en Fred Astaire. 
Dit rekwisitorium tegen de atoomoor
log bevat vele menselijke aspekten 
en positieve voorbeelden, maar aan
vaardt de zelfmoord als een mogelij
ke oplossing 
RTB - 22 u. — Les Ordres. 
Sociaal drama van Michel Brault, 
met Jean Lapointe en Louise Fores-
tier Prachtig pleidooi voor de vrije 
meningsuiting en een aanklacht te
gen de burgerlijke, schijnbaar demo-
kratische bestuursorganen 
F2 - 22 u. 52 — Achter gesloten deu
ren. 
Filozofisch drama van Jacqueline 
Audry naar het toneelstuk van J-P. 
Sartre. Intelligente filmtranspositie 
over het onbegrip onder de mensen. 
D2 - 23 u. 05 — Across 1 lOlh Street 
Politiefilm met Anthony Quinn. 

ZATERDAG 14 JANUARI 

BRT - 14 u. 30 — Onderzee Odys
see. 
Science-fiction van Daniel Petrie, 

Avonturenfilm van Richard Thorpe, 
met Johnny Weismuller. Tarzans 
pleegkind Boy wordt naar New York 
gevoerd als circusjongen 

D 2 - 20 u. 15 — Bij de beesten af. 
Kijk op mensen- en dierenwereld, 
van Bert Haanstra 
F 1 - 20 u. 30 — Tycoon. 
Aktiefilm van Richard Wallace, met 
John Wayne en Loraine Dry Een rijk 
Zuidamerikaans industrieel wil een 
spoorbaan aanleggen, die de mijnen 
met de kust moet verbinden 
LUX. - 21 u. — La chair de l'or-
chidée. 

Politiefilm van Patrice Chereau, met 
Charlotte Rampling en Bruno Cre-
mer. Een jonge erfgename wordt ver
strikt m een kring van doders. 

M A A N D A G 16 JANUARI 

F 1 - 20 u. 30 — Casino Royal. 
Britse satire met David Niven en 

1931 tot 1939 aan Catalonië een 
tamelijk uitgebreide autonomie 
die onder het Franco-regime 
weer beperkt werd. 
Dinsdag, 17 januari, 19 u. 50, 
RTB. 

Dit leuke land 
De dienst Vrije Tijd van de BRT 
start met een nieuw maandelijks 
magazine waarin het volksleven 
en het toerisme in de Vlaamse 
gewesten aan bod komen. 
Wallonië krijgt ook een plaatsje, 
maar ook Zeeuws-Vlaanderen en 
Frans- Vlaanderen. 
In de eerste aflevering ziet u om. 
reportages over: 

— Bezoek aan de kleermaker 
van Manneke Pis; 

— De voorbereidingen van de 
karnavalviering in Aalst; 

— De heer Simons van het 
Volksheemkundig Museum te 
Antwerpen vertelt over het bijge
loof rond vrijdag de dertiende; 

— Vier jonge Limburgers 
werken koortsig aan hun mate
riaal om in de lente van dit jaar 
een aanval te doen op het wereld-
rekord trapvliegen. 

Uitkijken dus of dit land wel zo 
leuk is als de BRT beweert. 

Vrijdag 13 januari, 19 u., BRT 1. 

Ursula Andress. Regie van John Hus
ton. De vier grootste mogendheden 
spannen samen om de macht van de 
organizatie Smerch te vernielen. Er 
wordt beroep gedaan op James 
Bond 007 
F 3 - 20 u. 40 — Cincinnati Kid. 
Zedenstudie van Norman Jewison 
Met Steve McQueen 
LUX - 21 u. - Apache. 
Western van Robert Aldrich, met 
Burt Lancaster. Een Apache wei
gert zich neer te leggen bij de vre-
desvoorwaarden. 

D3 - 21 u. 15 - J i j en Ik. 
Gangsterfilm van Fritz Lang, met Syl
via Didney een werkgever ver
schaft ex-gevangenen werk om hen 
terug in de maatschappij op te ne
men 

D 2 - 21 u. 20 — Het Mannenkwartet 
Romanverfilming van Michael Ver
hoeven, met Klaus Knurth. Duitsland 
tijdens de grote krisis en politieke 
chaos in 1927. 

D 1 - 23 u. - Ceddo. 
Film over de geschiedenis van een 
stam in West-Afrika, met Tabara 
Ndiaye. 

D INSDAG 17 JANUARI 

BRT - 21 u. — Dieven zoals wij. 
Gangsterfilm van Robert Altman, 
met Keith Carradine en Shelley Du-
vail Drie bankrovers maken de bank-
middens onveilig. Maatschappijteke
ning met indrukwekkende opnamen 
en goede mentaiiteitstypenng. 
LUX - 21 u. — Fantomas ontsnapL 
Misdaadkomedie van André Hune-
belle, met Louis de Funès en Myléne 
Demongeot 

D 2 - 22 u. — Smile. 
Sociaal-kritische film van Michael Rit-
ïhie. met Bruce Dern. Verhaal van 
een schoonheidswedstrijd in Califor-
nie. 

WOENSDAG 18 JANUARI 

RTB - 19 u. 50 — Sissi. 
Pseudo-historische film van Ernst 
Marischka. met Romy Schneider. 

F 3 - 20 u. 30 — Dandy in Aspic. 
Spionagefilm van Anthony Mann, 
met Mia Farrow en Tom Courtenay 
LUX - 21 u. - De Koffer. 
Komische spionagefilm van Geor
ges Lautner, met Mireille Dare. Een 
agent in Israel zoekt onderkomen in 
de Franse ambassade van Libie. 
Men zal hem transporteren in een 
koffer 

12 JANUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. 
1800 De Bereboot ( f j Cdeel 1). 
18.05 Rondomons 
1830 De vergeten eilanden 
18.55 Mijn vriendinnetje 
19.05 Sportthbune 
19 35 Kijk uit 
1945 Nieuws 
20.10 De Muppet show Cf.) 
2035 Panoranna 
21.00 Standpunten 
21.25 Première 
22.15 Nieuws 

BRT 2 

2010 Open school. 
20.40 Superstars 

NED. 1 

18.15 Open school/Teleac 
18.45'Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws 
19.05 Superstars 
20.05 AVRO'S 3 X 20 
21.05 Mash (f.) 
21.35 Nieuws 
21.50 Uitgelicht 
22.50 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Paspoort 
1855 Nieuws 
19.04 Paddington 
19.10 Mikula, de kleine kapitein 

1935 De Dik Voormekaar show 
20.00 Nieuws 
20.25 Minivoetbalshow 
21.30 De familie Bellamy (f.) 
22.20 Hier en nu 
23.00 Groeten van Paulus 
23.10 Nieuws 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie 
1800 
18.05 
18.30 
18.45 
19.15 
19.30 
19.50 

Roquefort 
1, 2, 3 .. Atelier 
Zig-zag 
Savoir-vivre 
Antenne-soir 
Nieuws 
Suggestions 

19.55 Contacts 
20.00 
20.15 
2205 
2220 
23.10 

Autant savoir 
Les Chinois a Paris. 
Nieuws 
Le carrousel aux images 
Nieuws 

RTB 2 

18.45 De schapenteelt 
19.15 Antenne-soir 
19.30 Nieuws 
19.55 Concours Beethoven 

ARC 1 1 

8.05 Schooltelevisie 
16.10 
16.15 
1/.ÜÜ 
17.05 
17.50 

Nieuws 
Wij zijn zwanger 
Kinder-verkehrs-club 
Filmbnefe 
Nieuws 

18.00 Intermezzo-
19.15 
19.45 
20.00 
20.15 
21.00 
22.30 
23.00 

0.30 

Hier und heute 
Spie! um 4 tel vor 8 
Nieuws 
lm Brennpunkt 
Mot-show 
Tagesthemen 
Insel der Rosen. TV-film 
Nieuws 

ZDF2 

16.30 
17.00 
1710 

Studieprogramma Chemie 
Nieuws 
Pinocchio Cf.) 

17.40 Die Drehschelbe 
19.00 Nieuws 
19.30 Von uhs für Sie. Show. 
21.00 
21.20 

Heute-journal 
Kennzeichen D 

22.05 Brudermord. TV-spel 
23.15 Nieuws 

ARD3 

17.00 Schooltelevisie 
17.30 Blickpunt Studium 

weerbericht 
donna Film. 

18.00 Sesamstraat 
18.30 Telekolleg 1 : Duits. 
19.00 Journal 3 
19.15 St i f te& Co 
20.00 Nieuws en 
2015 Profumo di 
21.50 Familienrat 
22.20 Seemann in Sattel 
23.10 Nieuws 

TF 1 

12.15 Réponse a tout 
12.30 Midi première 
13.00 Nieuws 
13.35 Regionaal magazine 
13.50 Objectif santé 
18.02 A la bonne heure 
18.27 Pour chaque enfant 
18.32 L'lle aux enfants 
18.55 L'AccusèeCfJ 
19.15 Une minute pour les fem

mes 
19.20 Gewestelijke aktualiteten 
19.43 Eh bien raconte 
20.00 Nieuws 
20.30 L'Evenement 
2145 La Filière CO 
22.40 Allons au cinéma 
23.05 Nieuws 

A 2 

13.35 Regionaal magazine 
13.50 Pas de lauriers pour Lila 
1403 Aujourd'hui madame 
15.00 La liberté en croupe. Film. 
16.15 Aujourd'hui magazine 
17.55 Fenêtre sur... 
1825 Dorothée et ses amis 
18.40 C'est la vie 
18.55 Des chiffres et des lettres 
10.20 Gewestelijke aktualiteiten 
20.00 Nieuws ' 
20.35 Mitzi. Toneel. 
22.15 Nieuws 

FR 3 

18.35 Jeugduitzending 
19.05 La television regionale 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten 
19.40 Tribune libre 
19.55 Nieuws 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.30 Pat Garret et Billv le Kid. 
22.10 Nieuws 
22.25 Un evenement 

LUX. 

12.15 La bonnne franquette 
12.30 Nieuws en weerbericht 
12.35 Ma sorcière bien-aimée CfJ 
13.05 Magazine 
17.45 Programma-overzicht 
17.55 Le coffre-fort 
18.00 De Muppet show Cf.) 
18.28 Le coffre-fort 
18.30 Ram-dames 
18.45 De nos clochers 
18.58 Le coffre-fort 
19.00 Système D 
19.15 Passé et gagne 
19.30 Nieuws 
20.00 Police des plaines CfJ 
21.00 Columbo CfJ 
22.45 Les potins de la comète 

B B C 1 

10.41 M. Go R. - 11.03 Count
down : Harry yes or no. — 11.23 
Nearth and far : earth in action. — 
11.45 Other peoples children. — 
12.00 Scene: in spite of this dean-
nes. — 12.55 Focus on adolescen
ce. — 13.25 On the move. — 
13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble mill. 
- 14.45 Trumpton. - 15.00 You 
and me. — 15.38 M. Go R. — 
1Ï.45 Corners of France. — 16.55 
Playschool. - 17.20 Winnie the 
winsome witch. — 17.25 Jackano-
ry. - 17.40 Scooby doo. - 18.05 
John Craven's newsround. — 
18.10 Blue Peter II. - 18.35 Fred 
Basset. - 18.40 N i e u w s . - 18.55 
Nationwide. — 19.45 Towor-
row's world. — 20.10 Top of the 
pops. — 20.40 The good life. — 
21.10 Wings. - 22.00 Nieuws. -
22.25 TV-film. - 23.15 Omnibus: 
Jeanne Moreau. — 00.05 Nieuws. 

B B C 2 

12.00 Playschool. - 18.45 Arts. -
19.10 Social sciences. — 19.25 
Countdown to the O.U. - 20.00 
Nieuws. — 20.05 Your move. — 
20.30 Newsday. — 21.05 Four sea
sons. — 21.35 World of differen
ce. — 22.00 One man and his dog. 
— 22.35 The rake's progress. — 
00.30 Nieuws. 
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TIZ-PROGR/IMMI^'S 

' \ \ 

Vrijdag 
13 JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol (f) 
1815 Klem klem kleutertje 
1830 Open School 
19 00 Dit leuke land 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes 
2045 Kravitz 
2240 Nieuws 

BRT 2 

2015 Jack Parnell show 
2040 A life Nijinski 
21 35 Dag aan dag 
2205 Radio- en TV-bal 1978 

NED. 1 
1050 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Pommetje Horlepiep (f) 
1955 De Lucy show Cf) 
2020 Kojak (f) 
21 05 Wonderlijke wereld 
21 35 Nieuws 
21 50 Geloof hoop en liefde 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Jabberjaw 
1930 Koning klant 
2000 Nieuws 
20 25 Onedin lijn CO 
21 15 Sonjas goed nieuws show 
2215 Momenten 
2220 Vara-visie 
2310 Nieuws 

RTB 

1400 
1800 
1805 
1830 
1845 

' 1 9 1 5 
1930 
1950 
2145 
2200 

Schooltelevisie 
Roquefort 
1 2 3 reportage 
Zig-zag 
Sept sur sept 
Antenne-Soir 
Nieuws 
A suivre 
Nieuws 
Les Ordres 

DUITSLAND 1 

1615 Billy Smarts kindercircus 
1700 Joker 
1750 Nieuws 
1840 Unter einen Dach 
1915 Hier und heute 
1945 Udo Jurgens, 

2000 Nieuws 
2015 Der Tolle Mr Flim-Flam 
2200 Plusminus 
22 30 Tagesthemen 
2300 Der 7 Sinn 
2305 Die Sportschau 
2330 Ein Sheriff in New York CfJ 

ZDF 

11 00 Rappelkiste 
1615 Mit 15 ist alles gelaufen 
1645 Nieuws 
1655 Pfiff 
1740 Die Drehscheibe 
1820 Vater der Klamotte 
1900 Nieuws 
1930 Auslandsjournal 
2015 Geschichten aus der Zu-

kunft CO 
21 15 Sills und Burnett 
2200 Heute-Journal 
2220 Aspekte 
23 05 Strasse zum Jenseits 
0040 Nieuws 

ARD 3 
1800 Sesamstraat 
1830 Telekolleg 1 
1900 Journal 3 
1915 Eff-Eff 
2000 Nieuws 
2015 Anruf Erwuenscht 
2315 Nieuws 

LUX. 

CO 

1215 La bonne franquette 
12 30 Nieuws 
1235 Ma sorciere bien-aimee 
17 55 Le coffre fort 
18 00 Aventures des hommes 
1828 Le coff re-fort 
18 30 L atout-cuisine du chef 

1913 Le coff re-fort 
1930 Nieuws 
2000 Regan CO 
21 00 Le dernier nvage 
23 00 Passé et gagne 
2315 Les potms de la comete 
2317 Sur le pas de la porte 

TF 1 

1215 Reponse a tout 
1233 Midi Premiere 
1300 Nieuws 
1335 Regionale televisie 
1757 A la bonne heure 
1827 Pour chaque enfant 
1832 Llle aux enfants 
1855 LAccusee Cf) 
1915 Une mmute pour les fem

mes 
1920 Gewestelijke aktualiteiten 
1943 Eh bien raconte 
2000 Nieuws 
2030 La visite de la vieille dame 

22 40 Titre courant 
2300 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal magazine 
1350 Pas de lauriers pour Lila 
1403 Aujourdhui Madame 
15 00 Les brigades du tigre CO 
1555 Aujourd'hui Magazine 
1755 Fenetre sur 
18 25 Dorothee et ses amis 
1840 Ces t la vie 
1855 Des chiffres et des lettres 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
2000 Nieuws 
2032 Les follies Offenbach CO 
21 35 Apostrophes 
2245 Nieuws 
2252 Huis Glos 

FR 3 
1830 Jeugduitzending 
19 05 La television regionale 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1955 Nieuws 
20 00 Les jeux de 20 heures 
2030 Vendredi 
21 30 Les guerres du soleil 
2220 Nieuws 

BBC 1 
1030 Athlete - 11 00 Look and 
read kings dragon — 11 23 Ysgo-
lion — 11 45 You and me I want 
to help you - 1205 Out of the 
past — 1230 A job worth doing 
— 1300 Economics of the real 
world - 1345 Nieuws - 1400 
Pebble Mill - 1445 Mr Benn -
1505 Scene in spite of this dea-
ness — 1535 General studies 
alternatives — 1600 Welsh pro
gramme — 16 30 The sky at night 
— 1655 Playschool Kleuterklas 
— 1720 Deputy Dawg - 1725 
Jackanory — 1740 Cartoon — 
1755 Crackerjack - 1835 Fred 
Basset - 1840 Nieuws - 1855 
Nationwide — 1945 Sportswide 
— 2000 The early, film - 21 30 
Porridge - 2200 Nieuws -
22 25 Gangsters - 23 20 Tonight 
— 2351 Rough night in Jericho 

BBC 2 

11 30 Service information — 
1200 Playschool - 2000 
Nieuws — 2005 Discovering 
patchwork — 2030 Newsday — 
21 10 Kilvert diary - 21 25 The 
money programme — 2200 Pot 
black — 2230 Wide world of 
entertainment — 2315 Horizon 
the red planet — 0005 Penoni 
and Eosa — 055 Nieuws — 

Zaterdag 
14 JANUARI 

BRT 

14 00 Dag aan dag 
14 30 Onderzee Odyssee 
1630 Open School 
1800 De Bereboot Cf) 
1805 Dat zijn mannen 
1945 Nieuws 
2010 Berghmans-Martin show 
21 00 Terloops 
21 45 The Sweeney 
22 35 Nieuws 

NED. 1 
1530 Nieuws 
1532 Bereboot Cf) 
1545 De holle bolle boom 
1610 Wat je zegt tien je zelf 
1630 Stuif es m 

1730 Gitaar spelenderwijs 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry Cf) 
1915 De Flmtstones Cf) 
1940 BIJ ons m Hoevelaken 
2035 Russisch dansfestival 
21 45 Nieuws 
21 50 Een bruid voor de smid 
2325 Nieuws 

NED. 2 
1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Bereboot Cf) 
1910 De nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Hollands Glone Cf) 
21 20 Tekst en muziek van 
2210 Televizier Magazine 
2250 AVRO s Sportpanorama 
2310 Netwerk 

RTB 
1440 Jardinage 
1510 Waals toneelstuk 
1710 Le ballon jaune 
1840 Roquefort 
1845 Spectacle 
1915 Antenne Soir 
1930 Nieuws 
1950 Le jardin extraordinaire 
2020 Les Cavaliers VS-film 
2210 Nieuws 
2225 Telescope 
2325 Nieuws 

TF 1 

1200 Philatelie Club 
1230 Dis-moi ce que tu mijotes 
13 35 Les musiciens du soir 
14 08 Restez done avec nous 
18 05 Trente millions d amis 
18 40 Magazine auto moto 1 
1913 SIX minutes 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1945 Sketches 
2000 Nieuws 
2030 Numero un 
21 30 La legende des chevaliers 
22 20 Tele Foot 1 
2300 Nieuws 

A 2 
1400 Des animaux et des hom

mes 
14 45 Les jeux du stade 
1745 Loto-chansons 
18 00 La course autour du monde 
1855 Des chiffres et des lettres 
1945 Les 6 jours d A 2 
2000 Nieuws 
2035 Les Borgia ou le sang dore 
22 00 Question sans visage 
22 05 Dröle de baraque 
2325 Nieuws 

FR 3 
1835 Jeugduitzending 
19 05 La television regionale 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1940 Samedi entre nous 
1955 Nieuws 
20 00 Les jeux de 20 heures 
2030 La belle Helene 
2245 Nieuws 

LUX. 
La bonne Franquette 
Programmaoverzicht 
Super juke-box 
Daktan Cf) 
Systeme D spel 
Passé et gagne spel 
Nieuws 
Lhomme mvisible Cf) 
Le drapeau noir flotte sur la 
marmite Franse film Cl 971) 
Les points de la comete 
Sur Ie pas de la porte 

1215 
1645 
1647 
1745 
1900 
1915 
19 30 
2000 
2100 

2220 
2222 

ARD 1 
1355 Programmaoverzicht 
14 25 Nieuws 
1430 Sesamstrasse 
1500 Das Polizeiorchester Berlin 
1545 Staatliches Tanzdrama 

der Volksrepublik China 
1715 Kirche nach dem Konzil 
1745 Nieuws 
17 48 Die Sportschau 
1915 Hier und heute 
1950 Kurz Vor 8 
2000 Nieuws 
2015 Der alte Feinschmecker 
2210 Je spater der Abend 
2310 Andromeda science-fiction 

1 20 Nieuws 

ZDF 
1255 W K Ski 

1415 Voor gastarbeiders 
1500 Mem Onkel vom Mars Cf) 
15 20 Ueber Foto Film Ton 
1530 Ihr Musikwunsch 
1630 Die Muppets-show 
17 00 Nieuws 
1705 Landerspiegel 
1800 Paul Temple Cf) 
19 00 Nieuws 
19 30 Rockpop 
2015 Spuk m Felixburg TV-spel 
21 30 Nieuws 
21 35 Das aktuelle Sport-Studio 

ARD 3 

1630 Telekolleg I 
1730 System Mensch 
18 00 Kursus Duits 
18 30 Gott und die Welt 
1900 Journal 3 
1905 Markt - Wirtschaft - Sozial 
19 20 Sport im Westen 
2000 Nieuws 
2015 Die Katze und der Hahn 
21 50 Pinchas Zukerman & It-

zhak Penman 
2235 Fussnoten 
2250 Nieuws 

BBC 1 
950 Fingerbobs — 1005 Canoe 
— 1030 Multi-Coloured swap 
shop — 1315 Grandstand — 
1810 Batman 8 - 1835 Nieuws 

h sport — 18 50 Jim II fix it — 
19 25 Dr Who - 19 50 The crow
ded sky Amerikaans luchtvaart
drama — 21 30 Mike Yarwood 
- 22 00 Starsky and Hutch -
2250 Nieuws — 2300 Match of 
the day — 015 Parkinson 

BBC 2 
1600 Speelfilm - 1735 Ray-
away — 1805 Horizon — 1900 
International Bowls — 1930 
Sight & Sound in concert — 
2030 Nieuws + Sport - 2045 
Network — 21 15 The book pro
gramme — 21 45 Sun of the Hye
nas Speelfilm - 2320 M A S H 

Zondag 
15 JANUARI 1 

BRT 
900 Open school 
930 Doe mee 

1000 Eucharistievienng 

11 00 Konfrontatie debat 
14 30 Open school 
1500 Veldlopen te Wingene 
1545 Sesamstraat Cf) 
1610 Studio vnje tijd 
1710 Sportuitslagen 
1715 Van klassiek tot jazz 
1750 Timboektoe 
1830 De bereboot Cf) 
1835 Retroskoop 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 De Brusselse straatzanger 
2240 Nieuws 

NED 1 
11 00 Eucharistieviering 
1330 Die Fledermaus 
1600 Teleac 
1700 Vesper 
1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 Zuid-Amenka in beweging 
2000 McCloud Cf) 
21 10 2 voor 12 
21 50 Arbeider dat komt ervan 
22 35 Wonderland 
23 20 Tijd voor de dood 

NED. 2 
1600 Nieuws 
1602 De knstenen Cf) 
1655 Sprekershoek 
1710 Studio sport 1 
1755 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat Cf) 
1850 Cinevisie 
19 20 Studio sport 2 
2030 Nieuws 
2035 Mary Hartman Cf) 
21 10 Hollands spoor 
21 40 Days of hope 
2325 Nieuws 

RTB 
1000 Ulysse 
1030 Jardinage 
11 00 Protestantse dienst 
1200 Faire le point 
1300 Nieuws 

13 05 Concertissimo 
14 30 L^ petite maison dans la 

prairie Cf) 
15 20 Visa pour le monde 
1710 Sportuitslagen 
1715 Lynquement votre 
1800 Folllies 
1840 Les volants 
1910 Roquefort 
1915 Antenne soir 
1930 Nieuws 
20 20 Voulez-vous j o u e r ' 
21 50 Nieuws 
2205 Les Brigades du Tigre CfJ 
2300 Nieuws 

LUX. 
1315 Hei elei kuck elei 
1630 Tekenfilm 
1645 Tarzan a New York 
1815 R T L theatre 
1845 Les sentiers de laventure 
1930 Nieuws 
1933 Cine-selection 
2000 La pêche miraculeuse CfJ 
21 00 La chair de I orchidee 
2300 Les potms de la comete 
23 02 Programma-overzicht 

ARD 1 
1000 Mexiko 
1045 Die Sendung mit der Maus 
1115 Ein Tag fur meine Liebe 
12 00 Die int Fruhschoppen 
1245 Nieuws 
1315 Zwischenspiel Koncert 
1345 Weekmagazine 
14 35 Mem Onkel Theodor 
1505 Familiengluck TV-film 
1655 Task Force Police Cf) 
1745 Hochleistung w o f u r ' 
1830 Nieuws 
18 33 Die Sportschau 
1920 Weltspiegel 
2000 Nieuws 
2015 Wi geht's Lang Kutti 
21 40 Nieuws 
21 45 Als ein Anderer wiederkom

men 
22 30 Kritik am Sonntagabend 
2315 Nieuws 

ZDF 
1030 ZDF-Matmee 
1200 Das Sonntagskonzert 
12 50 Fragen zur Zeit 
13 00 Nieuws 
13 02 Die Drehscheibe 
1345 De kindertum 
1415 Heidi Cf) 
1440 Ontdekkers en veroveraars 
1510 Nieuws 
1520 Tatsachen 
1550 W K Ski 
1700 Nieuws 
17 02 Die Sport-reportage 
1800 Tagebuch 
1815 Mondbasis Alpha I Cf) 
1930 Welthteratur 
2015 Bij de beesten af 
21 55 Nieuws 
2210 Anna Karenina Balletfilm 
2325 Nieuws 

ARD 3 
8 30 Kursus Duits 
9 00 Telekolleg I 

1600 Ihre Heimat - Unsere Hei
mat 

17 00 Sehen statt horen 
1730 Ratgeber-tips 
18 00 Die geheimnisse des Andes 

Bergstrom Cf) 
1830 Weg mit dem Feiertags-

speckI 
1900 Journal 3 
19 05 Rockpalast 
19 50 Sport im Westen 
2000 Nieuws 
2015 Regionen der Welt 
21 00 Erste erfahrungen Vater 
21 45 Kolner treff 
2315 Kunst-Geschichten 

TF 1 
915 Godsdienstige uitzendingen 

1040 Katolieke uitzending 
12 02 La sequence du spectateur 
12 30 Bon appetit 
13 00 Nieuws 
13 20 C est pas seneux 
1412 Les rendez-vous du diman-

che 
1530 Gorn le diable Cf) 
1600 Hippisme 
1645 Sports premiere 
1650 Madame BIJOU 
1925 Les animaux du monde 
2000 Nieuws 
2030 Tycoon 

22 35 Questionnaire Alfred Sauvy 
2330 Nieuws 

A 2 
11 00 Open school 

1200 
1205 
1300 
13 25 
1900 
2032 
2140 
22 35 

Bon dimanche 
Blue Jeans 78 
Nieuws 
Bon dimanche 
Stade 2 
Mu s q j e and 
Peru Dokumei 
Nieuws 

FR 3 
1000 
1030 
1625 
1720 
1750 
1820 
1920 
1935 
2005 
2120 
2135 
2240 

Special mosaii 
Mosaique 
Les guemers 
Plein air 
Cheval mon a 
Espac musicc 
Special Dom-7 
L Odyssee de 
Hexagonal 
Nieuws 
LHomme en c 
Le bossu de F 

BBC 1 
10 00 Mary Mungo e 
1015 60 70 80 - 1 
- 11 10 E-glish fo 
11 25 Democracy 
11 50 Kontakte — 
city - 1240 On t 
1250 Your move -
day Worshio at Pe 
1400 Farming - 14 
ker — 14 50 Nieu\ 
Wings of e--"les Arr 
vensschets — 1640 
tists of the ^ear — 
Dumpty on r̂ e — i 
- 18 40 Reoecca of 
Farm - 19 'O HOIK 
Songs of pi o se — 2 
tures great and srr 
Flint - 2240 Nieu 
Everyman 23 25 
2355 For the love o 

BBC 2 

1630 The money pr 
1705 Winter sports 
na cinema — 184C 
cial — 1940!^Mew 
2015 Worid about 
Benoni and Rosa 
Nieuws - 2200 Tl 
- 2305 Caught m t 
Getting straight Ame 

Maand 
6 JA 

BRT 
1400 
1800 
1815 

1840 
1910 
1945 
2015 
2100 
2240 

Schooltelevisie 
Peppi en Kok! 
De kinderen 
ment 47A CfJ 
Open chool 
Doe rree 
Nieuw'-
Rad d-^'Fortu 
Grote UI, klei 
Nieuw 

NED. 1 
1000 
1300 
1830 
1845 
1855 
1905 
1930 
2025 
2135 
2150 
2215 
2310 
2249 
23 20 

Schoo elevisK 
Regen igsverk 
Teleac 
De fabaltjeskr 
N i e u w 
Wolkenvegers 
Superstars 
Het IS niet mis 
Nieuws 
Wie van de d 
Music gallery 
Uitzer Jing vai 
Nieuw 
Den Haag v 

NED. 2 
1855 
1905 
1910 
1925 
2000 
2025 

2120 
2210 
2250 
2315 

Nieuw 
Tom & Jerry 
Peppi en Kok! 
De kri pusak 
Nieuws 
Dagbo-H* van 
hond ' ) 
Voor een brie 
Brandpunt 
In gesp'^k me 
Nieuw^ 

RTB 1 
1735 
1740 
1805 
1845 

1915 
1930 
1950 
21 10 
2235 

Roquefort 
1 2 3 cinert 
Seniorama 
Les Chretiens 
sociale 
Lundi soorts 
Nieuws 
Bauduin des f 
Ce que parier 
Nieuws 
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Tb'-PROGR^MIYIKS 

ton dimanche 
ilue Jeans 78 
lieuws 
'On dimanche 
•tade 2 
1u sique and music 
'eru Dokumentaire 
Jieuws 

Special mosaique 
/losaique 
es guemers du soleil 
*lein air 
^heval mon ami 
space musical 
Special Dom-Tom 
'Odyssee de Scott Hunter 
Hexagonal 
Jieuws 
'Homme en question 
.e bossu de Rome 

lary, Mungo and Midge — 
0,70 80 - 1040 New life 
10 English for Asians — 
Democracy at work — 
<ontakte — 1215 Living 

1240^On the move — 
^our move — 1315 Sun-
orship at Pebble Mill — 
arming. — 1425 Dressma-

1450 Nieuws — 1455 
of eagles Amenkaanse le-
hets — 1640 Young scien-
the year — 17 40 Humpty 
^ on ice — 1830 Nieuws 
0 Rebecca of Sunny Brook 
- 1910 Holiday - 1940 
of praise — 2015 All crea-
ireat and small — 21 05 
- 2240 Nieuws - 2250 
lan - 2325 Film 78 -
or the love of Albert 

he money programme — 
(/inter sports — 17 50 Are-
ema — 1840 Rugby spe-

1940'^Mews review — 
Vorld about us — 21 05 

and Rosa — 2155 
- 2Z0Q The lively arts 

5 Caught in time — 23 25 
straight Amenkaanse film 

aandag 
16 JANUARI 

Jchooltelevisie 
'eppi f̂ n Kokki Cf) 
)e kinderen van apparte-
nent 47A Cf) 
)pen school 
)oe mee 
Jieuw^ 
lad der Fortuin 
jrote 'UI, kleine lieden ( f ) 
Jieuw^ 

1 
Schooltelevisie 
^egenngsverklanng 
"eleac 
)e fabeltjeskrant Cf) 
vlieuws 
/Volkenvegers 
juper^tars 
Het IS niet mis wat zij doen 
\lieuws V 
A/ie van de dne "^ 
\/lusic gallery 
Jitzending van symbiose 
vlieuws 
Den Haag vandaag extra 

slieuwfa 
fom & Jerry ( f ) 
'eppi en Kokki (f J 
De kn pusaka ( f ) 
vlieuws 
Dagbc^t van een herders-
lond f ) 
/oor een briefkaart 
irandpunt 
1 gespna|< met de bisschop 
Jieuws ' 

Hoqueforl 
, 2, 3 cinema 
Seniordma 
.es Chretiens dans la vie 
lOCiale 

undi-s ports 
Jieuws 
Jauduin des Mines 
Ze que parier vaut dire 
vjieuws 

RTB 2 
1845 
1915 
1930 
1950 

Yoga 
Lundi-sports 
Nieuws 
Enn'fleur in hiver 

ARD 1 
1610 
1615 
1700 
1750 
1800 
1915 

Nieuws 
Voor de derde leeftijd 
Plumpaquatsch 
Nieuws 
Das intermezzo bietet an 
Hier und Heute 

1945 Trick um 4tel vor 8 
2000 
2015 
21 15 
2200 
2230 
23 00 
0055 

Nieuws 
Ms Franziska ( f ) 
Kontraste 
Mem lieber Mann 
Tagesthemen 
Ceddo Senegalese film 
Nieuws 

ZDF2 
1630 
1700 
1710 
1740 
1820 

Studieprogramma chemie 
Nieuws 
Schulbus 13 Cf) 
Die Drehscheibe 
Soko 5113 Cf) 

1900 Nieuws 
1930 

2015 
2100 
2120 
2255 
23 05 

Fahrt ins Blaue 
Muzikaal programma 
TV-reeks 
Heute-journal 
Das Mannerquartett Film 
Sportaktuell 
Nieuws 

ARD 3 
1700 Schooltelevisie 
1800 Sesamstraat 
1830 Telekolleg 1 
19 00 Journal 3 
1915 
2000 

Schauplatz 
Nieuws 

2015 De opstand van de Kelten 
2100 
21 15 
2245 

Momente 
Du und Ich 
Nieuws 

LUX 

1215 La bonne Franquette 
17 45 Programma-overzicht 
1755 Le coffre-fort 
18 00 Madame et son fantóme Cf J 
1828 Le coff re-fort 
1830 Ram-dames 
18 45 De nos clochers 
1858 Le coff re-fort 
19 00 Systeme D 
1915 Passé et qaqne 
1930 Nieuws 
20 00 Histoires insolites 

TV-reeks 
21 00 Bronco Apache 
22 30 Portrait d'artiste 
22 45 Les point de la comete 

TF 1 

1215 Reponse a tout 
1230 Midi premiere 
13 00 Nieuws 
13 35 Regionale magazines 
13 50 Restez done avec nous 
1800 A la bonne heure 
18 27 Pour chaque enfant 
1832 L'lle aux enfants CfJ 
1915 Une minute pour les fem

mes 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1943 Eh bien raconte 
2000 Nieuws 
2030 Casino Royale Cf) 
2345 Nieuws 

A2 

1335 Regionaal magazine 
1350 Des lauriers pour Lila Cf) 
1403 Aujourdhui madame 
1500 Mannix Cf) 
1555 Aujourdhui magazine 
1755 Fenétre sur 
1825 Dorothee et ses amis 
1840 C'est la vie 
1855 Des chiffres et des lettres 
1920 Regionaal nieuws 
19 45 Les 6 jours d A 2 
2000 Nieuws 
2032 La tete et les jambes 
21 35 Racines CfJ 
2225 Zig-zag 
2255 Nieuws 

FR 3 

18 35 Jeugduitzending C J 
19 05 La television regionale 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
19 40 Tribune libre 
1955 Nieuws 
20 00 Les jeux des 20 heures 
2030 The Cincinnati Kid 
2210 Nieuws 

BBC 1 

1038 Countdwon - 11 00 Merry 
go round — 11 23 Exploring scien
ce - 11 45 You and me - 12 22 
MUSIC time — 1245 General stu
dies - 1345 Nieuws — 1400 
Pebble Mill - 1445 Bod - 1501 
Words and pictures — 1518 
Near and far — 1540 Going to 
work — 1615 Songs of praise — 
1655 Playschool - 1725 Barba-
papa — 17 30 Jackanory — 
17 45 Hunters gold - 1810 Blue 
Peter - 1835 Fred Basset -
1840 Nieuws - 1950 Ask the 
family — 2015 Blake s seven — 
21 10 Panorama - 22 00 Nieuws 
— 22 25 Washington behind d o 
sed doors — 2355 Tonight 

BBC 2 

1600 Wordpower - 1630 Child
ren growing up — 17 00 Object of 
the exercise — 2000 Nieuws — 
2005 Ancestral voices — 2030 
Newsday — 21 10 International 
cabaret — 2200 Americans — 
2250 Madame Cune — 2345 
Nimmo — 015 Nieuws — 025 
Tele-journal 

Dinsdag 
17 JANUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie 
1800 De bereboot Cf) 
18 05 Sesamstraat CfJ 
1830 Open school 
1900 Muzieksien 
1940 Morgen 
1945 Nieuws 
2010 glisse en Cesar Cf) 
2055 Hoe komen doven tot een 

gesprek "> 
21 45 Ogen van krijt 
2255 Nieuws 

BRT 2 

2010 Onder een dak Cf) 
2035 Charleroi of de teleurgang 

van de Waalse ekonomie 
21 00 Dieven zoals wIj 

Gangsterfilm CVS 1974) 

NED. 1 
1855 Nieuws 
19 04 Henkies droomboom Cf) 
1910 EO Kinderkrant 
19 30 Het kleine huis Cf) 
2015 De familie Parschauer Cf) 
20 35 Hoe zouden wij dan leven ' 
21 05 Supertanker 
21 25 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Kortweg 
21 55 Muziek van Charles Ives 
2240 Nieuws 
2245 Den Haag vandaag 

NED. 2 

13 00 Regeringsverklaring 
1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Matchpoint 
2000 Nieuws 
2025 De Mounties show 
21 20 De verpleegsters Cf) 
2210 A k t u a T V 
2300 Nieuws 

RTB 1 
1800 
1805 
1830 
1845 
1915 
1930 
1950 
2205 
2220 
2305 

Roquefort 
1 , 2 3 Cinema 
Zig-zag 
TV-Femmes 
Antenne-soir 
Nieuws 
Catalonie 
Nieuws 
Videographie 
Nieuws 

RTBi2 
1950 TVF Cuisine 
20 20 Jean Christophe CfJ 
21 15 Frangoise Martine 

et les autres 
Claire 

ARD 1 

1610 Nieuws 
1615 Augenblick und Ewigkeit 

1700 Programma voor kinderen 
1750 Nieuws 
1800 Intermezzo 
1840 Orson Welles erzaehit 
1915 Hier und Heute 

19 45 Tip um 4tel vor 8 
2000 Nieuws 
2015 Was bin fch? 
21 00 Panorama 
2145 Kojak Cf) 
2230 Tagesthemen 
2300 Clochemerle Cf) 
2355 Nieuws 

ZDF 

1630 Mosaik 
17 00 Nieuws 
1710 Die grosse blaue Murmel 
1740 Die Drehscheibe 
1820 Der rosarote Panther 

Animatiefilmpjes 
1900 Nieuws 
1930 Das Nebelloch 
21 00 Heute-Journal 
21 20 Lehrling und Meister 
2200 Lauter nette CSmile) 

ARD 3 

1730 System Mensch 
1800 Sesamstraat 
1830 Telekolleg 1 
1900 Journal 3 
1915 Keiner hat das letzte Wort 
2000 Nieuws 
2015 Plattform 
21 00 Momente 
21 15 Spatere heirat nicht ausge-

sch lossen 
22 00 Immer arger mit 
22 30 Serie over partnerschap 
2300 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette 
1745 Programma-overzicht 
1755 Le coff re-fort 
1800 De Ridders van de orde 

van de sleutel 
1828 Le coff re-fort 
1830 Ram-dames 
18 45 De nos clochers 
1858 Le coff re-fort 
1900 Systeme D 
1915 Passé et gagne 
19 30 Nieuws 
2000 Michel Strogoff Cf) 
21 00 Fantomas se dechaine 
22 35 Les potins de 'a comete 

TF 1 
1215 Reponse a tout 
12 30 Midi-premiere 
1300 Nieuws 
13 45 Restez done avec nous 
1803 A la bonne heure 
1827 Pour chaque enfant 
1832 L'lle aux enfants 
1855 Laccusee Cf) 
1915 Une minute pour les fem

mes 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1943 Eh bien raconte 
2000 Nieuws 
2030 Arouapeka 
21 32 L Echappee belle 
2225 Plein page 
2335 Nieuws 

A 2 
1335 Regionaal magazine 
1350 Des lauriers pour Lila Cf) 
1403 Aujourdhui madame 
1500 Medisch magazine 
17 55 Fenétre sur 
18.25 Dorothee et ses amis 
1840 Ces t la vie 
1855 Des chiffres et des lettres 
1920 Regionaal nieuws 
19 45 Les 6 jours d A 2 
2000 Nieuws 
2035 Les Frangais et les partis 

politiques 
2330 Nieuws 

FR 3 

1800 Decrochage regional 
1835 Jeugduitzending 
1905 La television regionale 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1940 Tribune libre 
1955 Nieuws 
20 00 Les jeux de 20 heures 
20 30 La charge de la 8eme bnqa-

de Western CVS, 1963) 
2210 Nieuws 
2225 Reussite 

BBC 1 

1010 Tele-journaal - 1038 Out 
of the past — 11 00 Look and 
read - 11 23 20th Century Histo
ry - 1 2 0 0 Watch - 1 2 1 8 Going 
to work — 12 40 Physical science 
— 1305 A job worth doing — 
1345 Nieuws - 1400 Pebble 
Mill - 1445 Ragtime - 1500 
You and me — 1514 Corners of 
France - 1532 M Go R - 1540 

TV-Klub - 16 20 Welsh program
me - 1655 Playschool - 1730 
Wally Gator — 1725 Jackanory 
— 1740 Animal magic — 1805 
John Cravens Newsround — 
1810 Jackanory playhouse — 
1835 Fred Basset - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
1950 One more time — 2020 
Oregon Trail - 21 10 The Good 
Old Days - 2200 Nieuws — 
2225 Play for today - 2350 
Nieuws — 0030 The Engineers 

BBC 2 

1200 Playschool - 1515 Other 
Peoples Children — 16 00 Film as 
Evidence — 1630 Living City — 
2000 Nieuws — 2005 Propagan
da with facts — 2030 Newsday 
— 2110 Pro-celebnty golf — 
2200 0 7 - 2230 Man alive 
report — 2320 In the looking 
glass deserts — 23 50 Nieuws — 
00 00 The old qrey whistle tes t — 

Woensdag 

ARD 3 

18 JANUARI 

BRT 
1530 Open School 
1630 Tip-top 
1815 Bereboot CO 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 CO 
1940 Morgen 
1945 Nieuws 
2015 Happy days CO 
2040 Washington met gesloten 

deuren 
2220 Nieuws 

BRT-2 

2015 Secret Army CO 
21 05 De mens in wording 

NED. 1 
1030 Schooltelevisie 
15 30 Wat heet oud ' 
1605 Maja de bij CO 
16 30 KRO s wereldcirkus 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
19 45 Toeristische tips 
19 50 Politieke partijen 
2000 P K CO 
21 22 La chute een tekenfilmpje 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
22 20 Studio sport 
2245 Nieuws 
2250 Den Haag vandaag extra 

NED. 2 

1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1904 Kon Hesi Bakabom gauw 

terug CO 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Cosi fan Tutte 
2300 Nieuws 

RTB-1 
1645 Feu vert 
1825 Roquefort 
1830 Zig-zag ^ 
1845 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
1950 Contacts 
19 55 Madame le juge CO 
21 25 Diana Juster 
2220 Nieuws 
2240 Arts hebdo 
2310 Nieuws 

RTB-2 
1845 Interwallonie 
1950 Sissi Duitse film Cl 955) 
21 30 La parole est a la defense 

ARD 1 

1610 Nieuws 
1615 ARD-sport extra 
1645 Die Regenbogenkobolde 
1700 De politiehond 
1750 Nieuws 
1800 Intermezzo 
1840 Wie das Leben so spielt 
1915 Hier und heute 
1915 Tip um 4 tel vor 8 
2000 Nieuws 
2015 Meine dicke Freundin 

21 45 Leven in hutten in Italië 

2230 Tagesthemen 

805 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Sesamstraat 
1830 Telekollege 1 
1900 Journal 
1915 Ein Baum 
2000 Nieuws 
2015 Copyright 
21 00 Momente 
21 15 Guernlla als exfwrtartikel 
^^ UO Der 7 Sinn 
22 05 Der Tiger von New York 
2310 Nieuws 

ZDF 
1620 Turn mit 
1630 Rappelkiste 
17 00 Nieuws 
1710 Abenteuer am Roten Meer 
1740 Die Drehscheibe 
18 20 Wenn Einer eine Reise t u t 
1900 Nieuws 
19 30 Der sport-spiegel 
2015 ZDF-magazin 
21 00 Heute-Joumal 
21 20 Die Strassen von San Fran

cisco CfJ 
2205 Treffpunkte U-Wagen 4 
2235 COSI fan tutte 

LUX 

1215 La bonne franquette 
1645 Lecole buissonniere 
17 55 Le coff re-fort 
1800 Lecole buissonniere 
1828 Le coff re-fort 
1830 Ram-dames 
18 45 De nos clochers 
1858 Le coff re-fort 
1900 Hit-parade 
1930 Nieuws 
2000 Bngade speciale CfJ 
22 40 Les potins de la comete 
22 42 Sur le pas de la porte 

TF 1 

1215 Reponse a tout 
1230 Midi premiere 
1300 Nieuws 
1330 Les visiteurs du mercredi 
1755 Sur deux roues 
1812 A la bonne heure 
18 28 Pour chaque enfant 
18 33 L lie aux enfants 
1855 Laccusee Cf) 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
1943 Eh bien raconte 
2000 Nieuws 
2030 Double detente 
2305 Nieuws 

A 2 

1255 Ski 
1335 Regionaal magazine 
1350 Des launers pour lila Cf) 
1403 Aujourd'hui madame 
1505 Le monde de Disney 
15 55 Un sur cinq 
18 25 Dorothee et ses amis 
1855 Des chiffres et des lettres 
1945 Les 6 jours d A 2 
2000 Nieuws 
20 32 Question de temps 
21 40 Le duel des routiers 

2235 Nieuws 

BBC 1 

/1015 Engineering craft studies — 
1038 It's maths - 11 00 TV club 
- 11 23 MUSIC time — 11 45 You 

and me — 12 00 Bntish social his
tory — 12 23 Words and pictures 
- 12 40 Biology - 1305 Kontak
te - 1345 Nieuws - 1400 Peb
ble Mill — 1445 Mister Men — 
1501 Watch - 1518 Science all 
around — 1540 Focus — 1655 
Playschool — 1720 Touch turtle 
- 1725 Jackanory - 1740 
Screen test senes — 18 05 John 
Cravens newsround — 1810 A 
traveller in time — 18 35 Fred Bas
set - 1840 Nieuws — 1855 
Nationwide — 1950 Enc Sykes. 
- 2020 Reportage - 2200 
Nieuws — 2225 I didn't know 
you cared — 2255 Sportsnight 

BBC 2 

11 20 Home and around — 11 45 
Engels voor Aziaten — 12 00 Ray-
school - 2000 Nieuws - 2005 
Democracy at work — 2030 
Newsday — 21 10 Julian Bream 
Masterclass — 2200 Its patently 
obvious - 2230 Play of the 
month - 23 20 Trail - 23 30 Are
na — 0005 Light of expenence 
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VJRIJC TIJD 

M A A N D A G : De kwest ie is d e z e : gaat de coureursploeg 
van Eddy Merckx volgend jaar alleen voor Eddy Merckx 
reklame maken ? • D I N S D A G : Vandaag beginnen de Bel
gische sk ikampioenschappen in Val d'Isère. Vier dagen 
lang zowaar. D u s tijd genoeg om een goeie pot te pakken. 
• W O E N S D A G : N ieuw rekord in Italië. Een Mi lanees won 
zo maar eventjes 1,2 miljard lire met de pronostiek. Gelukki 
ge « t e p p e » , gelukkige belastingontvanger. • D O N D E R 
D A G : D e lot jestrekker van de Beize voetbalbond, Leen-
aerts, laat vragen hoe - Lokeren» gezegd wordt in het 
Frans. • V R I J D A G : Dank zij opgestapeld « gee l» krijgt Gi l 
bert Van Binst nog een zondag schorsing bij. Oplet ten voor 
«rempla?anten » die het goed doen, maat. • Z A T E R D A G : 
W a t lezen wij nu ? Dat M o n n e Goethals last heeft van « zee-
ninge » ? W a t zou hij zeggen van een kalmerend sigaretje ? 
• Z O N D A G : Beeldekens gezien van «voe tba l» in Enge
land. En zeggen dat die t roepen naar Noord- ler land zenden 
om de orde te herstellen. • 

Net zoals Juul Caesar.... 

Roger de Vlaeminck mag, zoals Juul Caesar, van zijn eigen zeggen dat 
hij kwam, zag en overwon. En dat in het nationaal veldritkampioen-
schap in Beernem. Hij had wel lang gezongen dat hij niet zou deelne
men, omdat de omloop volgens hem een ware modderpoel zou zijn. 
Maar de koereur wikt, en de sponsor beslist Daarenboven viel het nog 
een beetje mee met die modder. Roger was er dus. En meteen was de 
nieuwe kampioen gekend. In de derde ronde liep Mare de Block wel 
even uit, maar in de zevende werd hij bijgebeend en voorbijgestoken 
door De Vlaeminck, en De Block gaf zelfs ontmoedigd op. En de ande
ren kwamen er niet bij te pas. Bij de liefhebbers ten slotte won Bert Ver
meire nog maar eens, de amateur op jaren. 

Ja, Mare... 
Na zijn opgave in het veldritkampioen-
schap moet Mare de Block wel erg 
ontgoocheld zijn geweest. Dat bleek 
uit een explikatie voor radio en TV. 
Deze instellingen, zei Mare, en de 
gazetten kennen maar één koereur: 
Roger de Vlaeminck. Over hem zijn 
ze altijd maar bezig, en over de ande
re jongens wordt nauwelijks gerept. 
De Block heeft niet helemaal ongelijk. 
De verheerlijking van het vedetje 
hangt nu eenmaal nauw samen met 
de Belgische opvatting van sportjour
nalistiek. Dat is een oud zeer, waar al 
dikwijls werd op gewezen, maar waar
voor blijkbaar nog geen remedie 
werd gevonden. Anderzijds is het ech
ter ook zo dat een doodnuchtere 
sportjournalistiek — zo in de aard van 
firma X heeft voor renner Y de over
winning in koers Z gekocht voor 
250.000 fr. — weinig sukses zou heb
ben bij lezers of luisteraars. Wij blij
ven zweren bij de sportjornalistiek 
van «de Koarie», en die werd ge
bouwd op mystifikatie. Dus doen we 
zo verder. 

TRIPTIP 
Han-sur-Lesse wordt druk bezocht Nabij het dorp bevindt 
zich echter nog een mooi stuk natuur dat minder gekend is. 
Als men de weg naar Rochefort neemt vindt men 2 km van 
de kerk van Han aan de linkerkant een grindweg (naast een 
hotel), die even verder in twee splitst Rechts houden en onge
veer één kilometer volgen. Dan komt men aan de « Rond Tien-
ne », een verlaten meander van de Lomme. In de nu droge val
lei vindt men sporen van de vroegere bedding. De nieuwe 
loop van de Lomme vindt men vanzelf als men nog even het 
pad volgt voorbij de « Rond Tienne ». Er is ook een grot in de 
buurt (Grot van Eprave), maar die Is maar moeilijk toeganke
lijk 

Verzoek 
In onze bloedeigen gemeente gaat 
het gemeentebestuur alweer een 
enorme massa geld uitgeven om 
grond te kopen, waarop sportterrei
nen kunnen worden aangelegd. Wij 
nemen maar aan dat de zaak goed 
bestudeerd is. Dat er inderdaad be
hoefte is aan nieuwe sportterreinen. 
Dat zelfs met een betere schikking de 
bestaande terreinen de stromen sport
liefhebbers niet meer kunnen slikken. 
Dat er geen goedkopere oplossing 
was. Wat ons echter een beetje ver
ontrust is d i t : dat er, naar wij lezen, 
alweer voetbalvelden zullen worden 
aangelegd, en dat deze, naar wij vre
zen, ook zullen worden gereserveerd 
voor «officiële» klubs. Vandaar ons 
verzoek: dat men er in ieder geval 
zou voor zorgen dat ook niet georga-
nizeerde kinderen, als ze daar zin in 
hebben, daar kunnen komen sjotten. 
En dat men er ook zou voor zorgen 
dat de kinderen, die écht willen spe
len, er ook wat anders kunnen doen 
dan binnen lijntjes draven. 

Beker 
Met de Belgische beker zijn wij ook al 
een heel eind opgeschoten. Wij gaan 
immers al aan de kwartfinales begin
nen. Dat wil zeggen dat er nog acht 
ploegen in koers zijn. De wedstrijden 
zijn inmiddels ook al uitgeloot. Het zijn 
deze vier: Tongeren — Beveren, Loke
ren—Standard, SV Brugge —Club 
Brugge en Charleroi —Waterschei. 
Op tè merken dat Anderlecht er niet 
meer bij is. Het werd gewipt door 
Charleroi. En anderzijds dat er nog 
wel twee ploegen uit tweede afdeling 
bij zijn : Tongeren en Waterschei. 
Aan pronostieken zullen wij ons maar 
niet wagen. Het enige dat vaststaat is 
dat er één en slechts één Brugse 
ploeg zal doordringen tot de halve 
finales. 

Vaststell ing... 
Wij komen er later meer uitgebreid op 
terug, want het is belangrijk en in 
enkele regeltjes niet samen te vatten, 
maar alvast d i t : verschillende en zéér 
ernstige onderzoeken hebben uitge
wezen dat de Belgische kinderen min
der fit zouden zijn dan die In verschil
lende andere landen, rhaar even ge
zond. Onder «fit» moet men ver
staan : snelheid, kracht, uithoudings
vermogen. Onder « gezond » toestand 
van hart en ademhalingsorganen. Ver
der werd ogenschijnlijk uitgemaakt 
dat de kinderen die méér aan sport 
doen, ook fitter zijn, en die op het plat
teland meer dan die in de stad. Dan 
nog dat er niet veel verschil meer is 
tussen kinderan die drie uur per week 
aan schoolsport doen en degene die 
nog uren in klubs bedrijvig zijn. 

...en vraag 
Het zou dwaas zijn uit die paar gege
vens konklusies te willen trekken. 
Laten wij er hoogstens een paar vra
gen bij formuleren. Is het uitgemaakt 
dat die zg. fitheid wezenlijke voorde
len oplevert ? Wij hebben het daarbij 
niet over prestatievermogen, maar 
over welzijn, en dit met het oog op het 
feit dat onze kinderen, hoewel minder 
f i t even gezond zijn ? Waaraan is de 
kwestie platteland —stad te wi j ten? 
Doet men in de stad eigenlijk niet 
meer aan sport dan op de buiten ? Of 
speelt de bewegingsmogelijkheid, de 
ruimte, hier een rol ? Of de voeding, 
die misschien op de buiten dank zij bij 
voorbeeld meer verse groenten meer 
vitamlens bevat? Ten slotte, als drie 
uren schoolsport even goed zouden 
zijn als twintig uren in een klub rond-
draven, is het dan nodig zo te hame
ren op sportbeoefening. Dit alles 
maar om te zeggen dat het simplis
tisch is te zeggen : hoe langer je rond 
het sportveld draaft, hoe gezonder je 
wordt. Dat is allemaal nog ver van uit
gemaakt, dachten wij in alle beschei
denheid. 

Goed zo 
En om het nog even bij Mare de Block 
te houden — zo dikwijls hebben wij 
geen plaats in dit bescheiden rubriek
je : hij is een man naar ons hart. Door 
op te geven in Beernem schakelde hij 
zichzelf wetens en willens uit voor het 
wereldkampioenschap, en dan vertel
de hij er nog doodgemoedereerd bij 
dat hij daar toch niet naartoe zou 
gegaan zijn, ook al was hij Belgisch 
kampioen geworden. En de reden ? 
Het werk op de boerderij. Mare is 
namelijk boer met hart en ziel, en hij, 
zoals iedere echte boer, vindt dat hij 
niet zo maar dagenlang van huis kan. 
De stal moet gedaan worden twee 
keer per dag en de koelen — Mare 
heeft er een stuk of twintig staan — 
moeten gemolken worden. In één 
woord : Mare weet de sport haar juis
te plaats te geven. Na het werk. En 
dat is fijn. 

Neo-profs 
De ekonomische toestand in West-Eu
ropa is ooit al beter geweest dan 
heden ten dage, dachten wij. En zelfs 
de eersteministers zeggen dat zij er 
de eerste veertien dagen ook niet zul
len aan verhelpen. Dat doet zich ook 
gevoelen in de wielersort, waar de fir
ma's niet meer staan te dringen om 
een publicitaire rennersploeg — die 
minstens rond de 20 miljoen kost — 
te onderhouden. Dat is allemaal vrij 
begrijpelijk. Wat minder begrijpelijk is, 
dunkt ons, is d i t : dat er In West-Euro
pa in de lente honderddertig nieuwe 
beroepsrenners de wegen onveilig zul
len maken. Waarvan het grootste aan
tal vanzelfsprekend zal geleverd wor
den door België. Gaat de wielersport 

die toch stillekens-aan de berg afgaat 
erin slagen om al die mensen nog een 
behoorlijke broodwinning te verzeke-

Op zijn Bels 
Onze onvolprezen BRT had de gran
dioze inval gehad de loting van de 
wedstrijden voor de kwartfinales van 
de Belgische voetbalbeker recht
streeks uit te zenden. Iets waar de 
RTB nog niet aan gedacht had. Om 
de acht namen van de briefjes af te 
lezen, had de voetbalbond natuurlijk 
beroep moeten doen op één van zijn 
«grosses légurnes». En de man deed 
het prima, want ook de namen van 
Brugge en Tongeren vertaalde hij in 
Bruges en Tongres, zonder de Vlaam
se benaming te vermelden. Kortom, 
hij, vertegenwoordiger van een sport
bond die voor een overdonderende 
meerderheid uit Vlamingen bestaat, 
sprekend over Vlaamse klubs, voor 
de mikro van een Vlaamse zender, 
kreeg het gedaan de Vlamingen nog 
maar eens tegen de kop te stampen. 
En zeggen dat noch Daniël Mortier 
noch zijn bazen het nodig vonden te 
reageren. In plaats van die vent met 
zijn komplimenten en beker en al 
gewoon te laten staan. 

nei nelderste voorwerp dat men 
heel de maand januari aan de hemel 
ziet — zon en maan uitgezonderd 
natuuHIjk — is de planeet Jupiter. 
Jupiter heef t voor zover men wee t 
13 manen, waarvan er vier tamelijk 
zichtbaar zijn. Die manen cirkelen 
uiteraard en de planeet zodat ze de 
ene keer, vanop aarde gezien, aan de 
linkerkant staan, de andere keer aan 
de rechterkant 

Op 18 januari doet zich nu deze si tu
atie voor dat de vier helderste ma
nen alle vier ten westen van de pla
neet staan. En op 18 februari staan 
ze alle vier ten oosten. 

Wie — zelfs een klein — kijkertje 
heeft moet maar eens kijken. 

Wij en de sport 

Subsidies 
waarvoor? 

In alle sportmiddens gaat momenteel 
een groot gekrijs op orndat de subsi
dies zo klein zullen uitvallen. 
Een kwestie waarover niemand zich 
in feite kan uitspreken, omdat nie
mand weet hoeveel de gemeenschap 
in werkelijkheid afdokt voor de sport. 
Men kent natuurlijk wel de cijfers die 
de ministeries van kuituur op de 
begroting plaatsen, en die zijn inder
daad nogal aan de lage kant. Maar 
niemand kan zeggen hoeveel bievoor-
beeld de gemeenten nog besteden 
aan de sport. 

Als een gemeente voor de plaatselij
ke voetbalklub een stadion bouwt 
dezelfde klub vrijstelt van belastingen, 
faciliteiten en voorrang verleent bij de 
verhuring van de sporthal, jaarlijks 
subsidies verleent bij iedere gelegen
heid — feesten, tornooien, enz. — 
nog wat toestopt, de installaties onder
houdt, de rekeningen van elektriciteit, 
verwarming en dies meer voor haar 
rekening neemt zijn dat dan geen sub
sidies? Is dat geen geld dat de 
gemeenschap uitgeeft voor de sport ? 
Welnu, bij ons weten kan niemand, 
zelfs maar bij benadering, ramen hoe
veel dat totaalbedrag wel zou kunnen 
zijn voor het ganse land! Maar ieder
een weet wel dat het zéér hoog moet 
zijn. Hier is, dunkt ons, een eerste taak 
te vervullen: uitmaken hoeveel wij in 
dit land uitgeven aan wat wij sport 
noemen. 

De tweede taak is daar nauw mee 
verbonden. Uitmaken namelijk in hoe

verre dat geld goed gebruikt wo rd t 
In vele, zelfs heel kleine gemeenten 
(voor de fusies) is het zo dat de 
gemeente een voetbalveld aanlegt 
voor de plaatselijke klub, met tribune, 
waarop alleen de eerste ploeg mag 
spelen — dat zijn dan drie of vier 
«inboorlingen» die om de veertien 
dagen of iets meer dan twintig uren 
op een jaar over dat grote kapitaal 
beschikken — en met daarnaast dan 
nog een oefenveld met verlichting, en 
wat verderop een slljkpoel waarin de 
jeugdploegen kunnen trappelen. En 
de sporthal natuurlijk, waarin Marie-
Claire van de apoteker en Louis-Philip-
pe van de notaris kunnen gaan vrijen, 

" vermits hunne pa ze zoveel uren per 
week gehuurd heeft. 
Overdreven ? Zeker. Doch slechts 
om duidelijk te maken dat wij met dat 
alles — dat veld voor de drie plaatselij
ke vedetten en die sporthal voor spor
tieve vrijers — nog niet aan de goede 
sport voor iedereen toe zijn. Want 
ondertussen staan de kinderen, de, 
bejaarden, de huismoeders, de mees
ters met hun klas, in één woord, de 
grote gemeenschap, nog altijd in de 
kou. Vóór de deur van de verhuurde 
sporthal namelijk, of de poort van het 
gemeentestadion, waarover de plaat 
selijke klub het monopolie moet heb
ben. Dat is reglement 
Men hoeft er niet lang bij stil te staan 
om te beseffen dat hier Iets niet k lopt 
En toch is er nog maar zelden Iets aan 
gedaan. Waar wacht men op ? 
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De familie Van Summeren gehuldigd 

Frans Van Summeren tijdens zijn dankwoord, links van hem zijn echtgenote 
en rechts staatssekretaris Vic Anciaux. 

Ter gelegenheid van het jaarlijks 
ledenfeest van de VU-Afdeling Als
emberg werd de familie Van Summe
ren uit Beersel gehuldigd. 
Naast een 80-tal leden waren even
eens aanwezig : staatssekretaris Vic 
Anciaux, arrondissementsvoorzitter 
Rom De Craen, gemeenteraadslid 
Willy De Saeger en de OCMW-le-
den Lilianne Teunisse en Bob Lefai-
ble. 
Wie in Beersel en omgeving de naam 
Van Summeren met kent, behoort 
waarschijnlijk met tot onze middens 
In onze streek is deze naam synoniem 
van Vlaams-Nationaal Sinds meer 
dan 50 jaar staan deze mensen ten 
dienste van de Vlaamse zaak en voor 
hen IS de leuze «Altijd op de bres 
staan» geen hol klinkende uitdruk
king 
Alles begon in Lnkebeek waar de 3 
gebroeders Van Summeren in aanra
king kwamen met een Vlaams-natio-
nalistische pastoor Deze mens leerde 
hen de Vlaams-nationalistische begrip
pen waarderen en sindsdien straalde 
die familie de Vlaamse gedachten uit 
In het begin van de twintiger jaren 
werfden ze reeds leden voor de 
Vlaamse Toeristenbond Geen enkele 
Vlaamse betoging ging voorbij of de 
Van Summeren waren er Wie met 
hen sprak hoorde het Vlaamse woord 
met overtuiging en gloed verkon
digen 
In de jaren dertig verloor Sebastien 
het leven bij een busongeval op terug
keer van een IJzerbedevaart Mensen 
die hem kenden beschreven hem als 
een goed mens een echte nationalist 
Frans en Jan beleefden de pioniers
tijd van de Vlaamse beweging Was 
het nu om Borms door de stelling te 
zien vallen tijdens een toespraak in 

Wemmei, of om met Staf De Clercq 
te vergaderen in de kelders van cafe 
« De Postiljon » in Ukkel, of om stnjdlie-
deren te zingen zoals «Vechten en 
zwijgen of stampen krijgen», de Van 
Summerens waren paraat 
Rond '32 vestigde de familie zich in 
Beersel en de streek onderging de 
invloed van het gezin Partijen en bon
den zagen het licht dank zij de stuw
kracht van deze mensen 

Groot-Beersel 

Ledenwerving voor « Dender en Z jn-
negalm », voor « De Schelde » en later 
voor «WIJ», nachtelijke plaktochten, 
bezoek aan mensen, mets was hen te 
veei Dit was de tijd dat het moeilijk 
was een lokaal te vinden om te verga
deren, dat alles moest gebeuren in stil
te en bij nacht de tijd dat het gevaar
lijk was Vlaming te zijn 
Na de jongste oorlog was alles te her
beginnen en weer waren de Van Sum
merens daar Zij steunden de door de 
repressie getroffen gezinnen met 
woord en daad 
Al dit werk werd zonder veel lawaai 
verricht belangloos, eerlijk, enkel en 
alleen uit zuiver ideaal 
Tussen al deze aktiviteiten vond 
Frans ook nog de tijd om de duiven-
sport te beoefenen Dat hij een ken
ner was bewijst het feit dat hij het tot 
verzorger bracht op een van de beste 
hokken van de streek De weinig 
Vlaamse overtuiging van de eigenaar 

was voor Frans de aanleiding deze 
carnère vroegtijdig stop te zetten 
Onze hulde zou met volledig zijn 

moesten we mevrouw met danken 
ZIJ die hele dagen en nachten wacht
te op de terugkeer van de mannen 
Die bange uren, in moeilijke omstan
digheden, die twijfel en die onzeker
heid zal ZIJ waarschijnlijk aan niemand 
kunnen vertellen En toch zijn wij 
ervan overtuigd dat haar steun, haar 
aanmoedigingen en haar begnp een 
stimulans zullen geweest zijn voor 
Frans en Jan 
Als Vlaamse Brabanders moeten wij 
met bewondering naar dit gezin opkij
ken Mevrouw, Frans en Jan wij zullen 
U dankbaar blijven, en tussen uw bij
en en uw tuin wensen wij U nog vele 
jaren van geluk 
Moge uw droom, een Vlaamse Staat 
vlug verwezenlijkt worden, en uw leu
ze die steeds klonk « Eendrachtig zijn 
en samengaan» moet vandaag meer 
dan ooit de onze worden 

De heer Frans Van Summeren dank
te voor het bewezen eerbetoon met 
de volgende woorden : 

« Vnenden, 
Zo mag ik u wel noemen na de vele 
jaren die we mekaar kennen en alles 
wat we samen hebben meegemaakt 
Vrienden, ik ben ontroerd Niet zozeer 
omdat u mij in de bloemekes zet, 
maar vooral omdat mijn familie in 
deze hulde wordt betrokken Mis
schien IS dit voor mijn vrouw een klei
ne kompensatie voor de vele dagen 
van alleen-zijn en de talloze avonden 
die ZIJ, een beetje angstig, op ons zat 
te wachten 
De hulde die ge mij brengt wil ik ech
ter overdragen op allen die, samen 
met mij, het zware propagandawerk 
hebben verricht en fier mogen zijn op 
de behaalde resultaten 
WIJ, vooroorlogse nationalisten, zijn 
een taai ras van vechters Broodroof, 
noch gevangenis, noch mishandeling 
konden ons klem krijgen 
We hebben nooit gekapituleerd en de 
afvalligen kan men op de vingers van 
éen hand tellen Wij zullen voor altijd 
het symbool blijven van trouw, vastbe
radenheid en offervaardigheid Het is 
mede dank zij ons dat het Vlaams-na-
tionalisme springlevend is 
En de gebrachte offers van zovelen 
geven mij het recht een verzoek tot u 
allen te nchten 

Laat met opnieuw verdeelheid in 
groepjes en kliekjes, teniet doen wat 
zo moeizaam werd veroverd Laat het 
verleden een les zijn voor de toe
komst 
Samen, vast aaneengesloten, kunnen 
WIJ iets bereiken, maar verdeeldheid 
IS noodlottig en kan alles weer onge
daan maken 
WIJ moeten verder blok vormen, be
grip opbrengen voor andermans 
zienswijze, doch met alles weggooien 
voor gekoesterde illuzies die meestal 
van korte duur zijn 
Laat dit het cadeau zijn dat U brengt 
aan alle nationalisten volstrekte een
heid om samen de vruchten te pluk
ken van zoveel offervaardigheid 
Er bestaat geen andere weg en ik 
hoop dat' het met zal worden verge
ten » 

JANUARI 

13 GRIMBERGEN VU-ledenvergadenng om 19 u 30 in Wauxhall 
Ook VUJO moet er zijn 

14 JETTE Verbroedering VU-afdelingen Middelkerke, Westende, 
Jette 

18 KESSEL-LO • Toespraak door lic F Vanden Eynde, « De Vlaam
se Beweging, geschiedkundig overzicht» Om 20 uur in Don 
Bosco-Centrum CHoek Platte Lostraat-Zwaluwenstraat) Organi-
zatie Davidsfonds 

VUJO-Brussel (arr.) gaat 
een aktief 7 8 tegemoet 
Na een hele tijd van «over en weer» 
gepraat is het arr Brussel-Halle-Vil-
voorde gesplitst geworden Zo natuur
lijk ook op VUJO-vlak De VUJO van 
het arr Brussel zal zich in het begin 
vooral bezighouden met kernen op te 
richten in elk der 19 gemeenten, daar 
een goede werking steeds vanuit de 
basis moet vertrekken 
Het VUJO-bestuur vraagt dan ook 
aan alle VU-afdelingen dat ze een per
soon (jonger dan 25 jaar) in het 
bestuur willen opnemen die dan 
instaat voor de jongerenwerking in 
hun gemeente Indien de afdelingen 
deze namen zouden doorsturen naar 
onze sekretaris Roger Blancquaert 
(Sander Pierronstr 36/6 1030 Brus
sel) kunnen we al een heel stuk 
gemakkelijker starten 
Het VUJO-bestuur van het arr Brus
sel stelt een goede samenwerking 
met Halle-Vilvoorde en Leuven erg op 
prijs Om een goede koordinatie tus
sen deze arrondissementen te bevor
deren zal er dan ook steeds een waar
nemer van de 2 ovenge arr toegela
ten worden op de arrondissementele 
bestuursvergadering van het derde ar
rondissement 

VUJO-arr Brussel herhaalt zijn vroe
gere eis van een algehele en onvoor
waardelijke amnestie Het VUJO-be
stuur betreurt ten sterkste het feit dat 
de regenng, voor Kerstmis, met geko
men IS tot een konkrete verwezenlij
king op gebied van de opruiming vd 
sociale gevolgen van de repressie 
Het VUJO-bestuur zal hieromtrent in 
de nabije toekomst akties voeren 

Verder eist het arr VUJO-bestuur 
van Brussel dat de VU-onderhande-
laars in de Stuyvenberg-bespre-
kingen druk zouden uitoefenen om, 
ivm de Europese verkiezingen, te 
komen tot een afzonderlijk kiesdistnkt 
voor de Duitstaligen in ons achter
haald moederland Dit distrikt moet 
volledig los van Wallonië staan De 
zetelverdeling moet volgens VUJO 
als volgt verdeeld worden 13 zetels 
voor Vlaanderen, 10 voor Wallonië en 
1 zetel voor het Duitstalig gebied 

Deze eis is een demokratisch recht 
voor elke volksminderheid 

Verder vraagt het VUJO-bestuur dat 
de Volksunie in de regenng zou ijve
ren voor sankties tegen elk land waar 
de mensenrechten met gerespek-
teerd worden VUJO-arr Brussel 
vindt het met voldoende dat men mee-
huilt met iedereen en zich blind staart 
op een land en over al de overige lan
den geen woord rept 

Ten slotte willen we ieder Vlaams-Na-
tionalistisch hart een gemeend, voor
spoedig nieuwjaar wensen, waar ein
delijk amnestie zal afgekondigd wor
den, een jaar waann de Volksunie 
zich moet inzetten om werk te maken 
van het afremmen en ombouwen van 
de Wapenhandel in dit land. 

Bert Anciaux 

PS Financiële steun is altijd welkom 
op het nummer (Bank) 
4253123761 69 van VUJO-arron-
dissement Brussel 

Vormingsavonden te Leuven 
Naar 11 juli op, kennen we voor de 3e maal in Leuven een reeks 
vormingsavonden over de Vlaamse Beweging De bedoeling is o a 
klassen en vriendengroepjes allerhande voor te bereiden op de 
komende 11 juli-kwis ledere avond vormt een afzonderlijk geheel en 
kan aldus gevolgd worden 
De inrichting wordt verzorgd door het Sekretariaat van Vlaamse 
Orgamzaties in Leuven mmv KVHV, het Jeugdkwiskomitee enz 
De toegang is bovendien gratis' 
Dus, welkom in de Kleine Aula, Maria Teresiakollege, St-Michiels-
straat Leuven 
1 De reeks werd met een volle zaal geopend door lic Walter Luyten 
in dec 77 over Amnestie en repressie 
2 Op 11 jan om 20 u beschnjft Luk Delafortene Het Daensisme 
3 De Ekonomische Macht van Vlaanderen wordt op 15 febr doorge
licht door Luis Baeck 
4 De Vlaamse Studentenbeweging is het laatste tema op 15 maart 
en wordt behandeld door Guido Provoost 
Telkens woensdagavonden, noteer ze in je agenda 

LAATSTE DAGEN V A N DE 

TOTALE UITVERKOOP 
MEUBELEN DE PRIJSBEKER 

GROENSTRAAT 84, ANTWERPEN 
Wegens verbouwing en reorganisatie enorm grote kortingen 
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Vlaams sociaal centrum voor Nieuw-Dllbeek 
Sedert geruime tijd zochten de 6 afde
lingen naar een geschikte mogelijk
heid voor een doeltreffend sociaal 
dienstbetoon in de fusiegemeente 
Dank zij de Mutualiteit Brabantia die 
haar lokalen aan de Ninoofsesteen-
weg 312 gratis ter beschikking stelt is 
die mogelijkheid er eindelijk geko
men 
Op 23 december werd het Vlaams 
Sociaal Centrum onder grote belang
stelling geopend met alleen waren de 
besturen van de 6 afdelingen prak
tisch voltallig aanwezig doch boven
dien kwamen vele mandatarissen be
stuursleden en sympatizanten uit het 
Pajottenland mee het glas heffen op 
het sukses 
Lode Cooreman voorzitter van het 
Politiek Kollege was dan ook bijzon
der gelukkig onder zo grote belang
stelling de aanwezigen te mogen ver
welkomen en danken en de eregas
ten te kunnen inleiden 

Voor wie zoekt 
— Jonge, werkloze arbeider uit 
Hingene zoekt een betrekking 
in Klein-Brabant het Mechelse 
of in de omgeving Temse-Sint-Ni-
klaas wil elk passend werk 
aanvaarden Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver of te
lefonisch op het nummer 015/ 
2 1 7 9 0 a N03 

— Echtpaar zoekt dnngend 
werk als concierge voor bedrijf, 
administratie of flatgebouw 

— Exportfirma vraag vertegen
woordiger half-time op kantoor 
en half-time in het buitenland 
(Europa) 
Voor beide aangelegenheden 
zich wenden tot senator E de 
Facq Europalaan 11 9820 S t -
Denijs-Westrem N 0 2 

G R O O T - G E N T 
— Technisch ingenieur elektro
nica zoekt passende betrekking 
19 j kinderverzorgster zoekt be
trekking Voor inlichtingen zich 
wenden senator O Van Oote-
ighem Rodekruisstraat 7 9219 
Gentbrugge tel 091/307287 

Reiziger gevraagd voor streek 
van Aarschot en omgeving In 
bezit van eigen wagen goed 
voorkomen Knjgt bestaande 
klienteel Kontakt via Andre De 
Samblanx schepen Aarschot 
Franse Liniestraat 3 3240 Lang-
dorp Tel 016/568437 N I 38 

^of ten C'cttljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Dr Vic Anciaux staatssekretans voor 
Nederlandse Kuituur en Sociale Za
ken onderstreepte — met kennelijk 
entoesiasme — t grote belang van 
sociaal dienstbetoon in onze huidige 
maatschappij welke dermate ingewik
keld IS geworden dat de gewone 
volksmens dreigt zijn weg te verliezen 
in de veelheid van administratieve pro 
cedures en aldus riskeert een deel 
van zijn rechten ongebruikt te laten 
De gewone hulp bij de afhandeling 
van administratieve dossiers zal wel 
altijd noodzakelijk blijven doch daar 
naast is er nog zoveel meer dat kan 
worden gedaan om onze medemen
sen wegwijs te maken en te begelei 
den naar meer welzijn Wegens die 
veelheid en verscheidenheid der pro 
blemen zal — zo besloot de staatsse
kretans — een Sociaal Centrum 
slechts nuttig zijn indien een vol
doend aantal vnjwilligers zich onbaat
zuchtig blijven inzetten en indien de 

Winteraktivitelten 
bij VVVG 
Het hoogtepunt van de winteraktivitei-
ten 1977-78 was het kerstfeest van 
22 december II te Kapellen-op-den 
Bos We telden 110 gegadigden i Aan 
kerststemming ontbrak het met kerst
boodschap van de voorzitter kerstge 
dichten en -liederen van de deelne
mers De stemming was prima i Voor 
het winterseizoen 78 voorzien wij 
film zang voordracht en op 16 febru 
an onze jaarlijkse reuzetombola Kon-
taktadres Jan Weckx Belg Onafhan-
kelijkheidslaan 19 1080 Brussel 

Kortenberg zoekt 
eigen kunstenaars 
Tijdens een weekeinde in de maan
den mei of juni 78 wordt er in Erps-
Kwerps een grote tentoonstelling ge-
organizeerd in het kader van het 
«Jaar van het Dorp» Dezelfde mani
festatie gaat eveneens in Kortenberg 
door gedurende een weekeinde tij
dens de maand juni 
De volgende verenigingen steunen dit 
initiatief Davidsfonds Willemsfonds 
Centrale Socialistisch Kultuurbeleid 
Historische Kring en Vlaamse Knng 
W I J doen een oproep tot alle kunste 
naars die wonen of verbleven hebben 
in de fusiegemeente Kortenberg 
Kunst heeft hier een zeer ruime bete
kenis Ziehier enkele mogelijkheden 
schilderkunst beeldhouwkunst, boet-
seerkunst keramiekkunst textiel, 
glas literatuur stnps lay-out muziek 
volksdans en folklore 
Personen die wensen deel te nemen 
kunnen kontakt opnemen met een 
van de volgende personen 

— Vlaamse Kring Dirk Goossens 
Leuvenbaan 107 3070 Kortenberg 
(tel 02/759 6040) 
— Davidsfonds Chris Faes Peper
straat 45 3071 Erps Kwerps (tel 
02/7596643) 
— Willemsfonds en Historische 
kring Henn Vannoppen Weebroe-
kweg 2 3071 Erps-Kwerps (tel 
02/75961 19) 

CSC Martine Perpet Nieuw
straat 29 3071 Erps-Kwerps (tel op 
kantoor 02/513 6240 binnen 1674) 

nodige inspanningen worden gele 
verd om voor dezen een voldoende 
dokumentatie aan te leggen en bij te 
houden 

Vervolgens belichtte volksvertegen 
woordiger dr Jef Valkeniers zijn per 
soonlijke ervanngen met dienstbe
toon en de grotere mogelijkheden wel 
ke thans worden geboden Niet alleen 
liggen de lokalen in het centrum van 
Dilbeek doch bovendien kunnen de
ze meerdere avonden per week wor 
den op>engehouden Op langere ter
mijn zou dit Centrum aldus een grote 
invloed kunnen hebben op de ge
meentepolitiek de groep Volksbelan 
gen (met overwegend VU-verkoze-
nen) verzeilde slechts nipt in de oppo
sitie en bewijst op elke raadszitting 
opnieuw ettelijke opbouwende voor
stellen te kunnen formuleren en aldus 
het gemeentebeleid daadwerkelijk te 
beïnvloeden 

Politieke berichten 

uit Leuven 
* In de gemeenteraad van 19-12-
1977 hekelde raadslid Rob Vandezan-
de het personeelsbeleid van het 
O C M W in het Sint-Pietersziekenhuis 
dat vanaf 1 januari 1978 samen be
heerd wordt met de KUL Een dertig
tal personeelsleden zijn werkloos 
Waarom worden ze met bij voorrang 
tewerkgesteld in de stedelijke dien
s t e n ' 

• Op 24-11-1977 had Van Itterbeek 
(VU) in de kommissie kultuur een 
advies opgesteld, waarbij aan het Kol
lege gevraagd wordt er bij voorkeur 
voor te Ijveren dat het stedelijke biblio-
teeknet ook in de deelgemeenten zou 
uitgebouwd worden Dat beleid mag 
evenwel, zo stond er in het advies 
geen afbouw of wurging betekenen 
van het gesubsidieerde net Dat ad
vies werd nu in de gemeenteraad 
bekrachtigd Van Itterbeek had ook 
gevraagd dat er in Kessel-Lo een 
belangrijk filiaal zou ingeplant worden 
Een geschikte plaats hiervoor noem
de hij de grote ruimte onder de sport
hal Tevens vroeg hij dat in de deelge
meenten Wijgmaal en Korbeek-Lo 
eveneens filialen zouden opgericht 
worden De meerderheid was het met 
die beleidspunten eens 

Een traktatie 

Tijdens de lange raadszittingen kun
nen de leden hun dorst lessen met 
liters spuitwater waarmee ze tijdig 
door het stadspersoneel bevoorraad 
worden Eten is er met bij Omstreeks 
middernacht zie je sommige raadsle
den naar hun knapzak grijpen om er 
koekjes wafels of zelfs boterhamme
tjes uit te voorschijn te halen Op de 
jongste zitting werden de VU-raadsle-
den door een kelner van een bevriend 
restaurant blij verrast met een kop lek
kere koffie en een broodje met kaas 
Een stille wenk voor de Leuvense 
schepen van Feestelijkheden een 
vnendelijke dame die tijdens de on
derbreking de raadsleden bedenkt 
met spekulaas 

Duit gemeentebestuur 
franstalige inmenging? 
Merchtem - Brussegem - Hamme 
Het publiek is nog steeds met toegela
ten op de Merchtemse gemeente
raadszittingen Slechts zeven stoelen 
zijn voorzien voor de Merchtemse 
bevolking Die plaatsen zijn dan op 
voorhand voorbehouden aan CVP-ge-
zinden die komen opdagen om die 
plaatsen te bezetten waar anders wel 
VU-leden zouden kunnen plaatsne
men 

De perikelen begonnen pas goed na 
de gemeenteraadsverkiezingen De 
CVP haalde 9 zetels, GMB 7 Ver
enigd Peizegem 1 en de V U 1 zetel In 
de nacht van 11 oktober veranderde 
de VU-mandataris van kleur en vorm
de ploeg met de CVP die kost wat 
kost aan het bewind wilde blijven 

Hevige reakties braken los De bedoel
de VU-mandataris stond steeds on
der politiebewaking en zelfs nu nog 
wordt hij bewaakt om de gemeente
raadszittingen bij te wonen Het oud-
gemeentehuis werd ontruimd Een ou
de woning werd gehuurd Daar waar 
er zovele lokalen leeg kwamen door 
de fusie Er werd een vergaderzaal uit
gekozen die juist groot genoeg was 
om enkel de gemeente-mandataris

sen en zeven toeschouwers te herber
gen 
Reakties van de V U bleven met ui t 
De VU-mandatans werd uit de partij 
gesloten Brieven werden geschreven 
naar de burgemeester maar deze ant
woordde dat hij met de V U mets te 
maken had 
Op het gemeentehuis worden fransta
lige inwijkelingen in het Frans te 
woord gestaan Franstalige reklames 
en publiciteit worden toegelaten De 
Franstalige kern wordt steeds groter 
in de gemeente Het gevaar-Wemmel 
waait over Hamme naar Brussegem 
en nestelt zich stilaan in Merchtem 
Door al deze ontmoedigingen worstel
de de afdeling zich door Onder im
puls van een nieuw afdelingsbestuur 
wordt er een meuw zesjarenplan uit
gewerkt Nieuwe leden bleven met uit 
Initiatieven werden genomen Naast 
de jaarlijkse hoevefeesten, afdelings-
bals en sinterklaasfeest wordt er nu 
een dia- en voordrachtavond gege
ven over Cuba 

De VU-afdeling van Merchtem maakt 
een vuist en zal doorgaan om een zui
ver Vlaams gemeentebeleid te verwe
zenlijken 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio CVoortka 
pel) tel 014/2136 96 
Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

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 Strijtem 

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 tafetgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBAJ BORREV1ANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wi) bouwen voor u sleutel op de 
deur CAdv 24) 

DROOGKUiS WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 
Kollegestraat 33 2400 MOL 

014/31 1376 

«UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabnkatie kleine lederwaren 
brieventassen geldbeugels sleutel 

houders 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18 1742 TER-
NAT (St-Kat Lombeek) Tel 
053/6682 36 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

sloten' 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/33 48 57 
Uw tweede thuis' 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERN AT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15 MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 
19 ü Zondag gesloten 

TAPPERU 

KUMMELSHOF 
Oaze in de drukke verkeerswees 
tijn Stationsstraat 27 te ASSE 
Tel 02/452 7005 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 12 40 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

DRUKKERU PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/5885 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 053/66 8740 

Weet dat een 

AANBEVOLEN HUIS 
in WIJ . altijd rendeert 
Vraag eens naar onze speciale voor 
waarden 02/2194930 of 
02/356 7844 
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OOST-VLAANDEREN 

Zo wringt men de 
demokratie nek om te Aalter 

u 

Burgemeester De Crem was tijdens 
de laatste gemeenteraad weer eens 
in zijn gewone doen. Iemand die hem 
kent weet wat dat betelcent. De Aal-
terse gemeenteraadszittingen zijn 
nu sinds jaren een aanfluiting van de 
demokratie en een type-voorbeeld, 
hoe het niet moet. 
Enkele staaltjes Met alle mogelijke 
middelen wordt ons belet punten aan 
de dagorde toe te voegen, bij per
soonlijk afgeven aan de burgemees
ter w/eigert hij brutaal een ontvangst
bewijs te geven, bij afgifte aan een 
hem vervangende schepen beweert 
hij met een stalen gezicht dat hij van 
geen vervanger weet Opsturen 
wordt ons bijna onmogelijk gemaakt 
gezien wij onze uitnodiging ontvan
gen de vrijdag voor de gemeenteraad 
van de volgende donderdag 
• Het verslag van een gemeente
raad in Aalter is een hoogst onbe
trouwbaar dokument, gezien men er 
met voor terugdeinst in dit verslag te 
schrijven dat een bepaald voorstel 
eenparig werd goedgekeurd, als de 
voltallige oppositie heeft tegenge

stemd, of zelfs als er helemaal met 
werd gestemd 
Straffer in dit verslag kun je beslui
ten lezen over dingen die op de 
gemeenteraad met eens ter sprake 
zijn gekomen 

* Tussenkomsten van ons worden 
praktisch nooit geduld, vragen mogen 
we stellen, maar alleen als ze louter 
informatief zijn 

* Gestemd wordt er in de Aalterse 
gemeenteraad nooit, tenzij het over 
benoemingen gaat In alle andere 
gevallen wordt een eis om stemming 
gewoon afgewimpeld met de woor
den «volgende punt» 

* Bedreigingen aan de oppositiele
den zijn een klassiek verschijnsel bij 
ons, de burgemeester «gaat ons vin
den » of gaat ons laten verbalizeren i 

•*• Uitnodigingen verstuurd door het 
schepenkollege aan de gemeente
raadsleden, worden met verstuurd 
aan de opposit ie' 

* Als er punten op de agenda staan 
waaromtrent de meerderheid met zo 
sterk staat geen probleem, er is 

Mededeling 
Gent-Eekio (arr.) 
Afdelingen die hun bestuurs
samenstelling nog niet door
stuurden naar het arr. sekreta-
riaat worden verzocht dit zo 
vlug mogelijk te doen. 
Zij riskeren NIET in aanmer
king te komen voor de deelna
me aan de arr. raad van vrijdag 
20 januari om 20 u. 30 in 
Vlaams Huis Roeland te Gent 

DAGORDE: 

— Koöptatie van de arr. raads
leden 

— Verkiezing arr. bestuur 
— Verkiezing bijkomende le

den partijraad 

Jules Henderickx 
VU-schepen te Lede 
Na de jongste gemeenteraadsverkie
zingen kwam de koalitiegroep «Lede 
77 » aan de macht in de fusiegemeen
te Lede Onze ere-voorzitter ir H 
Maes speelde een aktieve rol in de 
besprekingen omtrent de verdeling 
van de bevoegdheden, wat gezien de 
veelkleurige samenstelling van « Lede 
77 » (met VU) onvermijdelijk een inge
wikkelde zaak werd Een der punten 
van de overeenkomst, nl de over
dracht van het schepenambt door 
Achiel Roelandt (PVV5 aan VU-raads-
lid en provincieraadslid Jules Hende
rickx na een jaar, werd bij de laatste 
gemeenteraadszitting verwezenlijkt 
Jules heeft als gemeenteraadslid dat 
voorbije jaar met werkeloos toegeke
ken en de zaken rustig laten betijen 
Integendeel Ondanks zijn uitgebreid 
sociaal dienstbetoon, is hij persoonlijk 
betrokken geweest bij alle politieke, 
sociale en kulturele gebeurtenissen in 
de nieuwe gemeente Lede Als ge
meenteraadslid heeft hij alle schepen-
kolleges meegemaakt, hij werkte ak-
tief mee aan de opstelling van de sta
tuten van de verschillende nieuwe 
raden en naar buiten uit trad hij op als 
public-relationsman van het schepen
kollege, een taak die hij met glans ver
vulde T g v de taakwisseling wenste 
hij zijn voorganger proficiat voor zijn 
— toch op korte tijd — gepresteerde 
werk, hij beloofde in die zin verder te 
werken en zich ten volle in te zetten 
voor de gemeente, zoals van hem ver
wacht wordt door alle Groot-Lede
naars, zijn kiezers, zijn partij Schepen 
Jules Henderickx is bevoegd voor 
onderwijs, kuituur, kunst, sport, markt, 
toerisme, eredienst en middenstand 
Een hele opdracht dus i 

gewoon geen dossier dat wij kunnen 
inzien 
• BIJ princiepsbeslissingen is er na
tuurlijk geen dossier, maar je mag 
zelfs geen uitleg vragen, ook met bv 
over de geraamde kostprijs 
• Verslagen van het schepenkolle
ge inkijken heeft bij ons geen enkele 
zin, gezien alle belangrijke beslissin
gen «buiten notulen» Cdit is zonder 
dat er iets wordt genoteerd) worden 
behandeld Bovendien wordt dit ver
slag pas na maanden getekend, zodat 
het voor wijziging vatbaar blijft 
• Stukken inkijken op het gemeente
huis (binnen de normale diensturen 
wel te verstaan) is zeer moeilijk, het 
verantwoordelijk personeelslid is ge
woonlijk afwezig 
En ooit hebben we CVP-voorzitter Wil-
fried Martens op TV eens horen zeg
gen (wat we toejuichen) dat de demo
kratie moet beschermd worden door 
de meerderheid en dat er in de CVP 
geen plaats is voor mensen die politie
ke tegenstanders pogen te broodro
ven W I J denken dat de TV van onze 
burgemeester die avond kapot was 
Bahi 

JANUARI 

12 HAMME-ZOGGE : Arrondissementeel Nieuwjaarsfeest in res
taurant Hofstedeken om 19u 30 (Heirbaan 31) Voorstelling 
van alle afdelingsbestuursleden Eregast algemene voorzitter 
Hugo Schiltz Keuze tussen paling in 't groen, paling in tomaten
saus of koud buffet 

13 GENTBRUGGE : VU-FVV-nieuwjaarsreceptie om 20 u in het 
Kultureel Centrum Voordracht door Maurits Coppieters 
« Welk Vlaanderen willen w i j ' » 

14 DENDERLEEUW : Gezellig samenzijn met diavoorstelling, inge
richt door Vlaamse Kring, vanaf 20 uur in zaal Kerk Hemelrijk 

27 ZULTE : algemeen voorzitter Hugo Schiltz spreekt over de 
aktuele politieke toestand in zaal Fiertelhof 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad AALST heeft m haar 
verplegmgs- en verzorgingsdiensten betrekkingen 
opengesteld van: 
— 1 gegradueerde verple(e)g(st)er 
— 1 gebrevetteerde verple(e)g(st)er. 
De kandidaten moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
O.C.M.W., Gasthuisstraat 40, AALST, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk op 25 januari 1978 ter 
bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst (tel. 053/21.23.93 — bin-
nenpost 104). 

A Y J | y | | | | | | l DENDERMONDESÏÏENWEG 276 
M o d e h u i s O I A l l I I 1 1 1 I I AALST - TEL. 053-21.79.73 

TWEE MAAL KOPEN VOOR « Ü ^ ^ DE PRIJS VAN EEN 

yS^ * De Standing Super |Stei^ 

UITZONDERLIJKE AANBIEDING 
Vanaf HEDEN tot en met 31 januari 

een HERENKOSTUUM 
samen met HEMD en 

D A S voor slechts 

2.250 F 
•Voor jong en oud : 
modern of klassiek, stijl of modieus 
voor ieders MAAT en SMAAK 

GRATIS 
HEMD 
EN DAS 

Kwaliteit gewaarborgd: 
wij geven u 3 maand garantie 

Kom zien en overtuig U : 
Prijs, kwaliteit en STANDING verwerkt tot één HERENKOSTUUM 
Op ALLE GETEKENDE PRIJZEN van: vesten, broeken, mantels, 
kleedjes, tweestuks, kinderkledij, enz. 
bieden wi j 2 0 % PRIJSVERMINDERING 

SPECIAAL VOOR OIMZE KLANTEN 
N o t e e r : zondag 19 februar i 1978, o m 16 uur - s tede l i j ke f e e s t z a a l : KEIZERSHALLEIM TE A A L S T 

SUPER STANDING SHOW 
Prezentatie van de nieuwste zomerkreaties, omlijst door een muzikale show met o.a.: Nicole en Hugo, Joe Hams, 
John Horton, De komieken Jef Casiers {Het mannetje) en Jan van Dijk en vele andere. Deze show wordt 
gekommentarieerd door: Luc Appermont. 
Gratis kaarten af te halen m U W MODEHUIS STANDING, Dendermondsesteenweg 276, Aalst. 
Voor inlichtingen tel 053/21.79.73 - 70.42.32. 
Late nieuwjaarssurprise: Afloting van een Ford Escort en andere waardevolle prijzen, onder de aanwezigen. 
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Aalsterse begroting: 165 m. hoog! 
De laatste zitt ing van de Aalsterse gemeenteraad was ongetwij feld een 
belangrijke bedoenrng In de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen 
(82.000 inwoners) is de VU aan haar tweede ambtstermijn toe. Vooral de 
bespreking van de begroting 7 8 verdiende heel wat aandacht, deze wordt 
voor dit jaar op 1 miljard 371 miljoen geraamd. VU-fraktieleider Jan Caudron 
besprak deze raming op uitvoerige wijze en gaf burgemeester, schepenen en 
raadsleden een paar wijze bedenkingen mee. Uit de rede van Jan Caudron 
lichten wij de belangri jkste passages. In dezelfde zitt ing werd ook een door 
hem ingediende amnestie-motie na amendering goedgekeurd. 

de initiatieven, voor een bedrag van 
420 miljoen buitengewone uitgaven 
W I J vidllen schepen van Openbare 

Eerlijk gezegd wij hebben nooit ge
dacht dat de begroting van onze stad 
voor 1978 nog voor het eind van 1977 
aan onze gemeenteraad zou voorge
legd worden 
Het budget dat voor ons ligt bevat dui
zelingwekkende cijfers en Ik zal mijn 
best doen om er zo weinig mogelijk te 
noemen 
Indien wij de briefjes van duizend 
frank op elkaar zouden persen, die in 
de uitgaven voor '78 voorzien zijn, 
dan zouden wij een toren van 165 
meter bereiken i Dit wil zeggen dat de 
stad gemiddeld per werkdag bijna 7 
miljoen schat uit te geven, of een sta
pel van 82 cm 
Procentsgewijs is de uitgavenstruk-
tuur van '78 te vergelijken met '77 

Personeel 
Werkingskosten 
Overdrachten 
Schuld 

1978 
48,7 o/o 
11,40/0 

9,8 0/0 
30 0/0 

1977 
48,4 0/0 
11,40/0 
7,3 0/0 

32,7 0/0 

Ik houd eraan het sociaal aspekt van 
deze begroting te onderlijnen Voor 
het te werk stellen van werklozen is 
41,2 miljoen voorzien Voor de aan
werving van de Beschuttende Werk
plaatsen reserveren wij 9 miljoen 
Voor de wederuitlening van de Be
schuttende Werkplaatsen nog eens 
6,6 miljoen 
Op 1 januari '78 start de langverwach
te Stedelijke Regie voor Grond- en 
Bodembeleid, waardoor voor minder-
kapitaalkrachtige Aalstenaars de mo
gelijkheden verruimd worden om aan 
sociale pnjzen een woning te verwer
ven Deze grondregie zal de ruimtelij
ke ordening en de stadsvernieuwing 
bevorderen en tevens de grondspeku-
latie tegen gaan De VU hecht hier
aan veel belang en verheugt er zich 
over dat ook dit punt van onze 
beleidsnota zal gerealizeerd worden 
Voor sociale voorzorg en onderstand 
ramen wij de uitgaven op 106 miljoen, 
waarvan 89 miljoen als werkingstoela
ge aan het O C M W 37 miljoen liggen 
klaar voor sociale hulp en gezinsvoor
zieningen 

Wanneer wij het programma bekijken 
van de tijdens het dienstjaar uit te voe
ren investenngen dan komen wij on
der de indruk van de op stapel staan-

Werken alvast gelukwensen met zijn 
vijfjarenplan, dat uiteindelijk 2,5 mil
jard zal kosten en een rechtvaardige 
spreiding van de werken over het gan
se grondgebied van Groot-Aalst ver
zekert 
Dit investeringsplan zal het stads
beeld grondig veranderen, met alleen 
met het struktuurplan voor het cen
trum, maar ook bij voorbeeld met 
fiets-, voet- en wandelpaden in de 
vroegere deelgemeenten Wij ver
wachten veel van de stads- en dorps-
herwaardenng, winkelstraten, wooner
ven, sport-, speel- en ravotterreinen 
Ook het waterzuivenngsstabon op de 
Dender zal eindelijk kunnen starten 
Voor lot 3 en 4 van het Kultureel Cen
trum IS 95 miljoen voorzien 
W I J weten dat gans het kollege, maar 
vooral de schepenen van Kuituur en 
Openbare Werken alles in het werk 
zullen stellen om zo vlug mogelijk het 
Kultureel Centrum, waar iedereen 
van hoog tot laag zich moet thuisvoe-
len, af te werken en open te stellen 
Ook de aanmoedigingspremie voor 
restauratie van gevels die historisch 
waardevol zijn, juichen wij toe 
Na een overzicht van de rubnek 
«Inkomsten - met hoofdstukken Fond
sen en Belastingen loofde Jan Cau
dron burgemeester en schepenen 
voor de geslaagde pogingen voor een 
zuinig beheer 

N a b e s c h o u w i n g e n ^ 

Daarna blikte de VU-fraktieleider te
rug op het voorbije jaar Er word een 
open en bloot beleid gevoerd met de 
hoorzittingen als innovatie en een 
overdreven aantal kommissiezit
tingen 
Hoewel de weerslag van de heanngs 
reeds te vinden is in deze begroting, 
zouden wij willen dat ernstig werk 
wordt gemaakt van de follow up, en 
dat nog méér rekening zou gehouden 
worden met de problemen die overal 
en veelvuldig in de verschillende deel
gemeenten aan bod kwamen 
Er werd gewerkt van 's morgens tot 's 
nachts en dikwijls zeven dagen in de 

Sociaal dienstbetoon 
Kamerlid JAN CAUDRON 

Alle weekdagen 053/70.40.64, na telefonische afspraak. 
Ie maandag: 18 u 30 in Cafe De Uzer, Vlaanderenstraat 13 te Aalst — 19 u 30 
in Cafe Rembrandt, Stationsstraat 18 te Erembodegem — 20 u in Café Elcker-
lyc, Geraardsbergsesteenweg 130 te Erembodegem-Terjoden — 20 u 30 bij 
de h Huygens. Knekstraat 2B te Nieuwerkerken 
Ie zaterdag. 10 u in Cafe Vlaanderen, Dorp te Oordegem — 10 u 30 in Café 
Lantaam. Oordegemstraat te Vlierzele - 11 u in Café Sparrenhof, Gentse-
steenweg 74, te Erondegem — 11 u 30 in café Bonte Os (voorlopiq) Molen
straat 20 te Lede 
2e dinsdag: 18 u 30 in Café Breugel (VI Soc Centrum), Dorp 11 te Dender
leeuw — 19 u 30 in Cafe Ninove, Dorpsstraat 32 te Denderhoutem — 20 u 15 
bij de h Van den Bruele, Stationsstraat 9 te Haaltert — 21 u in Cafe Gouden 
Koterhaak. Oud Dorp te Heldergem 
3e donderdag: 18 u 30 in Cafe Hof ten Dale, Kerkveldstraat 31 te Mere - 19 
u 30 bij de h Fermon. Matthijsstraat 9 te Herzele - 20 u 15 in Cafe Casino 
Dorpsplein te Steenhuize - 21 u in Cate Sint-Jorishof, Markt 5 te Zottegem 
3e zaterdag: 9 u 30 bii de h Mattens. Pollarestraat 226 te Ninove — 10 u 30 
in Café 't Hoeksken. Peperstraat 6 te Zandt>ergen — 11 u 15 in Vlaams Soc. 
Centrum, Hoek Lessenstraat-Stationsstraat te Geraardsbergen 
4e vrijdag : 18 u 30 in Cafe Gulden Vlies, Esplanade 13 te Aalst - 19 u 30 in 
Cafe Maxens. Opwijkstraat 2 te Baardegem - 20 u 15 in Café Cambnnus 
Aalststeenweg 3 te Moorse) - 21 u 15 bij de h Vandecauter, Molenkouter-
straat 46 te Hofstade 

Sociaal Dienstbetoon Georgette De Kegel 
Georgette De Kegel, kabinetsmedewerkster van staatssekretans Vic Anciaux 
verhuisde naar Aardeweg 36, te Outer-Ninove (100 m van schoenwinkel Muys) 
Ze IS thuis te bereiken op haar zitdag 
— iedere vnjdag van 16 tot 19 u 
Te Aalst in lokaal De Uzer 
— iedere 2de zaterdag van de maand van 10 u 30 tot 11 u 30 
Te C5eraardsbergen in De Postkoets (MarkÜ 
— iedere laatste zaterdag van de maand van 10 u tot 21 u 

V.N J.-Gent nodigt uit 
Kaasavond op 27-1-78 om 20 u. stipt in zaal Rei-

naert, Reinaertstraat 26 (Brugse Poort( te ( ^ n t Deel
nameprijs : 200 fr. 

Inschrijving tel. 091/28.64.80 of 200 fr storten op 
rekening 443-9582221-85 van .J.S.K. van het V N J 
9110 Sint-Amandsberg. 

week Hoewel de resultaten zeer be
vredigend zijn vraag ik mij toch af of 
uw agenda wel goed is opgesteld 
Ik meen dat misbruik gemaakt wordt 
van uw aanwezigheid bij alle mogelij
ke en onmogelijke manifestaties en 
kommissies zodat er onvoldoende tijd 
overblijft om een echt beleid te voe
ren, rustig na te denken, programma's 
uit te werken en te volgen, kortom de 
stad te besturen 1 Zelfs politiekers 
hebben recht op rust en op familiele
ven 
W I J vergaderen ons dood 1 Ik stel u 
dan ook voor de kommissievergade
ringen tot hun normale frekwenties te 
herleiden en onszelf de tijd te gunnen 
om te leven en om ons te ontspannen 
Ik zou u volgende leefregel willen mee
geven «Het IS beter tien feesten te 
missen dan het risico te lopen een 
beleidsfout te begaan » 

DIRK MARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

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

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels badkleding en olie toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - autoz - go-corfs trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbeaaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten inekanieken - school

tassen borden - tuinmeubelen tumscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

LIMBURG 

l^LCHDCR 
JANUARI 

13 

14 

20 

L O M M E L : Zettersprijskamp in cafe 't Leeuwke, Dorp 65, inge
richt door vzw Vlaamse Kring Het Leeuwke Om 20 uur 
HOESELT. Vlaams bal in zaal Vita-Shop, Kruisstraat Om 20 
uur Orkest The Thuthme Boys Eregasten minister R Vande-
kerckhove, senator E Raskin en volksvertegenwoordiger J 
Gabriels en provoncieraadslid J Sauwens Inkom 60 fr 
DIEPENBEEK: Debatavond met paneel over «Milieubeleid in 
Limburg » ingencht door de Centrale van Socialistisch Kultuur-
beleid Paneellid VU prof Willy Desaeyere, volksvertegenwoor
diger Om 19 u 30 in de « Carlton », Stationsstraat 

Kortnieuws uit Kanton Peer 
N i e u w j a a r s w e n s e n 
De afdelingsbesturen van Peer en 
Hechtel-Eksel, provincieraadslid Wil-
fried Wijsmans en de mandatarissen, 
wensen alle leden WIJ-lezers en sym-
patisanten van de Volksunie een ge
lukkig en voorspoedig Nieuwjaar 

B e s t u u r s f e e s t 

Voor de bestuursleden en de echtge
noten of verloofden, wordt op zater
dag 28 januari a s een feestje georga-
nizeerd 
Aldus willen we mekaar ook eens 
(trachten) te ontmoeten buiten de poli
tieke bezigheden en daarmee de 
vnendschappelijke relaties verstevi
gen 
De inschrijvingen dienen te gebeuren 
voor 20 januari a s bij de afdelingsse-
kretariaten Deelname in de onkos
ten 200 frank per persoon 
Het feestje heeft plaats ten huize van 
de afdelingsvoorzitter van Peer, Rei-
mond Eerlingen 

L e d e n h e r n i e u w i n g e n 
De te hernieuwen lidkaarten zijn inmid
dels verdeeld onder de bestuursle
den 

We streven ernaar uiterlijk begin fe
bruari de ledenhernieuwing in onze 
afdelingen af te ronden, zodat we kun
nen profiteren van de tijdige afrekenin
gen 
L e d e n w e r v i n g 

Dat de ledenwerving voor 1978 goed 
loopt wisten we reeds Afdeling Hech
tel-Eksel heeft reeds een 30-tal nieu
we leden ingeschreven Afdeling Peer 
blijft met achter met ook reeds 26 
nieuwe leden 
W e vragen de bestuursleden om nog 
enkele maanden inspanningen te leve
ren, opdat we dit aantal nog kunnen 
verdubbelen, en aldus een lukratieve 
eindscore voor 1978 kunnen berei
ken 

V U - I N F O 

Binnen enkele dagen verschijnt reeds 
het zevende nummer van VU-INFO, 
het blad voor leden en sympatisarv-
ten in Hechtel-Eksel en Peer 
Vanaf het achtste nummer hopen we 
een nieuw kleedje te kunnen prezente-
ren Hiervoor zijn we druk doende 
met het werven van advertenties, om 
de nieuwe en gedrukte omslag te kun
nen bekostigen 
De advertentieprijzen bedragen res-
pektievelijk voor een hele bladzijde en 

een halve bladzijde, 2 5 0 0 f r en 
1 500 fr voor de buitenomslag, en 
1 800 fr en 1 000 fr voor de binnenom-
slag 
Dit IS de pnjs voor tien nummers, gra
tis verspreid bij weldra 40(X) lezers, 
en dat maandelijks 
Inderdaad een billijke prijs, maar dit 
kan omdat we ook alleen maar de kos
ten van de omslag widen dekken, en 
niet meer 1 
Geïnteresseerden kunnen zich, voor 
einde januan, wenden tot Dominiek 
Scrayen, Don Boscostraat 17. Hech-
tel, tel 734613 of Jaak Indekeu, Grot
straat 18, Peer tel 735509 

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

De zitdag van volksvertegenwoor
diger Jaak Gabriels in cafe Jagers
borg te Peer vervalt 
In plaats daarvan houdt Jaak Gabriels 
nu zitdag te Wijchmaal, café Bij de 
Slachter, iedere eerste vrijdag van de 
maand, van 16 u 30 tot 17 u 
Op iedere tweede zaterdag van de 
maand is er nu ook zitdag voor minis
ter Vandekerckhove 
Van 15 u 30 tot 16 u 30, in cafe Aero-
por t bij Hubert Palmens, aan het rond-
punt te Kleine Brogel (Peer) 

Twee verdienstelijke 
Volksunieleden 
overleden te Bilzen 
Op 23 november 1977 overleed in 
deelgemeente Beverst de heer Ed-
mond Lormans, echtgenoot van 
Ghidlaine Meesters. De afl i jvige was 
slechts 54 jaar. 
Edmond Lormans trad een aantal 
jaren geleden tot de Volksunie toe 
en had zich sedertdien onverpoosd 
voor onze parti j ingezet 
Van 1970 tot 1976 was hij gemeente
raadslid te Beverst en bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen figureer
de hij op de Volksuniel i jst van 
Groot-Bilzen. 
Zi jn begrafenis op 26 november 
1977 kende een grote toeloop, waar
onder tal van Volksuniebestuursle-
den en -sympatisanten van de afde
lingen uit de omgeving. 
Langs deze weg bieden wij de fami
lie Lormans-Meesters onze welge
meende gevoelens van oprechte 
deelneming aan 

* * * 
Een ander overl i jden is dit van de 
heer Martin Tilkin, echtgenoot van 
Hubertina Schoups, op 25 december 
1977 in de deelgemeente Eigenbil
zen. 
De overledene, die 78 jaar oud was, 
mil iteerde reeds voor de Tweede 
Wereldoor log in de Vlaams-nationa-
le rangen. Zoals zovele anderen 
kwam hij na de oorlog in aanraking 
met de repressie Ondanks het leed 
dat hem berokkend werd, heeft hij 
steeds zijn goed humeur en zijn 
levensoptimisme weten te bewaren. 
Ook heeft hij vanaf de opkomst van 
de Volksunie opnieuw zijn plaats in 
de Vlaams-nationale beweging inge
nomen. 

Ook aan de familie Ti lkin-Schoups 
bieden wij via deze weg onze welge
meende gevoelens van oprechte 
deelneming aan. 

Koning Albert I bij VU-Zutendaal 
Op 6 januan hield VU-Zutendaal haar 
eerste Dnekoningenfeest in dancing 
Kliebos De bedoeling is van dit feest 
een traditie te maken 
VU-Zutendaal was fier zoveel perso
naliteiten te mogen begroeten minis
ter Rik Vandekerckhove, senator 
Evrard Raskin, volksvertegenwoor
diger Willy Desaeyere, nationaal VU-
JO-voorzitter Johan Sauwens, arron
dissementsvoorzitter Jos Truyen en 
bestuursleden van As en Maasmeche-
len Van Zutendaal zelf waren alle 
getrouwen met hun familieleden zoals 
steeds op pos t ' De Dnekoningen-
groep van Genk oogstte veel sukses 
Daarna was het te beurt om de kon-

ningskoek te eten Bert Wijnants had 
de boon en werd tot koning ge
kroond Onze eerste koning Albert I 
bleek voor zijn taak opgewassen en 
hield het ganse gezelschap in bewe
ging HIJ toonde zich ook een gulle 
koning en schonk 1 p v wierook en mir
re een ton bier die uiteraard meer op 
pnjs gesteld werd 
Uit het welkomstwoord van de voor
zitter van VU-Zutendaal willen wij 
deze oproep herhalen tot de vele stille 
VU-simpatisanten uit Zutendaal 
'Laat ons geen slapende herders blij
ven maar here koningen die de ster 
van hun overtuiging durven volgen' 

(H.V.HJ 

A I J - A J - I keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/222322 Hasselt (centrum) 
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WEST-VLAANDEREN 

Personeelsstatuut op de korrel 
Roeselare 

De Roeselaarse raadszitt ingen wor
den beheerst door de VU-fraktie. Dit 
was ook weer t i jdens de laatste zit
ting het geval, waar ondermeer het 
nieuwe personeelsstatuut en -kader 
diende goedgekeurd. Maar eerst lok
te de VU een ander incident uit. 
In oktober 76 signaleerde het ouder-
komitee der gemeentelijke jongens
school van de gewezen gemeente 
Rumbeke aan het kollege van burge
meester en schepenen, dat het leerlin
genvervoer zo slecht v\/as georgani-
zeerd dat sommige kinderen pas drie 
kwartier na de aanvang der lessen 
aan school werden afgezet. In hun 

"petit ie wezen ze er ook op dat de 
schoolbus overbezet was. Op 26 janu
ari 77 volgde een bnef van de dlrek-
teur van de gemeenteschool, aange
zien blijkbaar aan de petitie geen aan
dacht werd besteed. Op 2 maart 77 
werd ten stadhuize een vergadering 
belegd waarna prijsoffertes werden 
gevraagd bij diverse busuitbaters. 
Pas op de zitting van 19 december 
werd aan de gemeenteraad goedkeu
ring gevraagd door het inrichten van 
gemeentelijk leerlingenvervoer. Ger-
da Viaene (VU) stelde twee belangrij
ke vragen . waarom moest het zolang 
duren vooraleer werk werd gemaakt 
van dit probleem, en waarom werd dit 
punt nu pas aan de gemeenteraad 
voorgelegd, daar waar sinds septem
ber reeds een regeling in voege is. 
Schepen Spinnewyn raakte voor de 
zoveelste keer verstrikt in zijn eigen 
uitleg. 

« S lechte intenties » 
De ene keer hette het dat men voor 
de goedkeunng door de gemeente
raad wachtte tot het ministerie zijn 

Kortnieuws uit 
Blankenberge 
Nieuwjaarsrecept ie 

Het plaatsel i jk bes tuu r ze t he t 
N i e u w e Jaar in m e t vol le nnoed 
en h o o p v o o r d e toekonnst. He t 
wi l daarb i j n iet uit he t o o g ver l ie
zen da t d e leden mee r d a n oo i t 
r e c h t h e b b e n o p e e n bli jk v a n 
dank o m h u n more le s t e u n waar 
o p he t bes tuu r s t e e d s e n n o g 
hee f t k u n n e n r e k e n e n . He t wi l 
d a n o o k zi jn dank u i ten d o o r alle 
leden en s impat i san ten uit t e 
nod igen o p de n ieuw jaa rs recep 
t ie d ie zal d o o r g a a n o p v r i jdag 
20 januar i o m 20 u. in he t spi js-
hu is Béarna ise , d e S m e t d e 
Naeye r l aan 86 alhier. D e voorz i t 
te r zal v a n d e ge legenhe id ge
bru ik m a k e n o m d e v e r d e r e w e r 
k ing v a n d e a fde l ing t e sche t sen . 

Voordracht \ A / K B 

D e plaatsel i jke V l a a m s e Ku l tu re -
le K r i ng r icht o p maandag 23 
d e z e r o m 20 u. in he t S tede l i j k 
K le inkuns t tea te r van het Cas ino 
e e n v o o r d r a c h t in o v e r he t « Bier 
in he t V o l k s l e v e n ». D e z e zal w o r 
d e n g e h o u d e n d o o r d e g e k e n d e 
le t te rkund ige Jaak V e r s t a p p e n . 
D e i nkom is v o l k o m e n grat is 
v o o r i edere be langste l lende. 

Turnlessen V W G 
D e plaatsel i jke afde l ing van he t 
V e r b o n d v o o r V l a a m s e G e p e n 
s i onee rden beg in t o p 17 deze r 
m e t e e n n i e u w e reeks van tu rn 
lessen v o o r p e r s o n e n van de 
D e r d e Leef t i jd . D e z e w o r d e n ge
g e v e n van 15 t o t 16 u. in het 
R i j ksspo r t cen t rum, B o u d e w i j n -
laan alhier en zu lks d o o r e e n 
b e v o e g d e l icent iaat in l ichamel i j 
ke o p v o e d i n g . M e n kan z i ch n o g 
s t e e d s laten inschr i j ven bi j de 
voo rz i t t e r F rans Pul inckx, As t r i d -
laan 2 / 1 1 o f he t uur v a n d e les in 
het R i j ksspo r t cen t rum. 

zegen had gegeven, de andere keer 
moest het nog vóór de goedkeuring 
door het ministerie aan de gemeente
raad worden voorgelegd omdat de uit
bater dient betaald, en nog een ande
re keer moest het ministerie geen 
goedkeuring geven, doch slechts akte 
nemen Maurits Seunnck (VU) wees 
erop dat hier door het stadsbestuur 
vervoer werd georganizeerd waar
voor geen vergunning was afgele
verd Dirk Van Leuven (VU) ten slotte 
vroeg wanneer de toelating aan het 
ministerie was gevraagd. Antwoord 
van de burgemeester • op 14 novem
ber, dus hoe dan ook, méér dan twee 
maanden na het inleggen van de bus i 
Verbrugghe (CVP) meende zijn partij
genoot Spinnewyn te moeten bij
springen en verweet de VU-fraktie 
kwade trouw en de intentie een sche
pen af te breken. Mik Babyion (VU) 
zette hem op zijn plaats zodat de dis-
kussie werd afgesloten. 

P o l i t i e d a m e . . . 

Gewezen adjunkt-politiekommissaris 
Seunnck (VU) bewees van politieza
ken kaas te hebben gegeten, toen het 
personeelskader en -statuut ter spra
ke kwam. HIJ wees, samen met Viae
ne, Kindt en Vermeersch (vrouwelijke 
VU-gemeenteraadsleden), op de dis-
kriminatie waarvan vrouwen het 
slachtoffer zijn. Immers, in het politie
korps IS slechts plaats voor één poli-
tie-assistente en één hostess Daaren
boven zijn ze van alle promotie uitge
sloten Alle verklaringen van de meer
derheid ten spijt, en hoe ze ook 
schermden met adviezen van hoger
hand, staat het als een paal boven 
water dat men de dames in Roeselare 
wel graag ziet, maar niet in het perso
neelskorps. Anderzijds viel Seunnck 
over de clausule dat het personeel de 
gemeente moet bewonen, daar waar 
het voor iedereen duidelijk is dat het 
centrum van Oekene (gefusioneerd 
met Roeselare) verder af ligt van het 
centrum van Roeselare, dan bv. het 
centrum van Oostnieuwkerke. 

. . .en man 

De grootste struikelsteen zou uiteinde
lijk dfe zaak van de politiekommissaris 
worden. Iedereen weet dat een min
der-bekwaam maar door het A C W 
sterk gesteund politieman een blitscar-
rière heeft gemaakt en nu klaarge
stoomd wordt om kommissans te wor
den. Vandaar dat de benoemingsvoor
waarden tot die promotie kans bie
den Seunnck wees er vooreerst op 
dat van gemeentesekretaris en -ont
vanger, evenals van bureauchefs, een 
universitaire vorming wordt gevraagd. 

HIJ plaatste dit in schril kontrast met 
de voorwaarden voor kommissaris 
die slechts moet kunnen bewi jzen: 
brevet van politiekommissaris of ad-
junkt-politiekommissaris, einddiploma 
bestuurswetenschappen 3e jaar en 
negen jaar onberispelijke politiedienst. 
Hij stelde dat een kommissans voor 
een gemeente van méér dan 50.000 
inwoners een persoon zou moeten 
zijn met intellektuele en persoonlijke 
kwaliteiten die minstens fiogere stu
dies heeft volbracht, en die getest zou 
moeten worden op zijn geestesrljp-
heid en lichaamskonditie 
Dit lokte vanwege Verbrugge (CVP) 
de vraag uit welke studies Seunnck 
wel had gedaan Het antwoord was 
even simpel slechts lagere school, 
doch door zelfstudie en eksamens 
hoger opgeklommen. Seunnck voeg
de eraan toe : "Zoals u van uzelf 
reeds hebt gezegd betreur ik ook 
vroeger met de kans te hebben gekre
gen verder te studeren-. Daarmee 
kon Verbrugge het stellen. 
In een uitvoenge interpellatie bracht 
Mik Babyion (VU) het plan Spitaels 
aan de orde en wees op de mogelijk
heden voor Roeselare. 

Oostende-Mariaker-
ke koos nieuw 
VU-bestuur 
Volksuniebestuur Mariakerke voor de 
laatste maal bijeen in 1977 besprak 
na enkele punten van inwendige orde 
o.a. de aanwerving van nieuwe leden 
voor de V U J O ; de geplande nieuw
jaarsreceptie op 4 februari voor al de 
leden, gevolgd door een gezellig eten
tje en tombola. Vervolgens werd ge
vraagd om indien mogelijk onze leden 
van de Wijkraad in te lichten nopens 
bepaalde toestanden of voorstellen 
die kunnen op de agenda van de Wij-
kraadsvergaderingen worden ge
plaatst. Daarbij werd aangemerkt dat 
onze mensen daar goed werk leve
ren. Ter inlichting nogmaals de namen 
van onze vertegenwoordigers in de 
Wijkraad. Jaak Degeyter, Linda Van-
steenkiste en Albert Vergote als effek-
tieven en Jenny Reunbrouck, Marcel 
Hiltrop en Frieda Pincket als plaatsver
vangers. 

Het verslag van de jongste politieke 
raadsvergadering werd voorgelezen, 
waarna nog geruime tijd aandacht 
werd besteed aan het Egmontpakt, 
om te besluiten met het voorstel tot 
bespreking in iedere vergadering van 
een bijzonder aktueel punt 

Wordt Televic ontmanteld? 
NV Televic is een Izegems-Kachtems bedrijf waar we terecht fier 
op mogen gaan : op het gebied van de elektro-akoestische uitrus
tingen is het toonaangevend in Europa. 
Het bedrijf wordt echter door zijn Frans-Brusselse direktie met 
langzame ontmanteling bedreigd. Televic wordt gekontroleerd 
door Cotidel CTV-distributle), die op haar beurt onder kontrole van 
de grote holding Electrobel staat. 
Nu de Belgische TV-distr ibutiemarkt veroverd is en de enorme win
sten voor tientallen jaren verzekerd zijn, wil de direktie de Franse 
markt veroveren. Voorwaarde daarvoor zou evenwel zijn dat men 
in Frankrijk over een produktieafdeling beschik t 
In eerste instantie wordt daarom onder het mom van niet-rentqbil i-
teit de studiedienst ontmanteld en zouden er een 20-tal arbeiders 
afvloeien, zodanig dat er nog slechts een rompbedri j f zou overbl i j 
ven, klaar voor verdere aftakeling. 
Dit terwij l men in Pallaiseau (Parijs) een parallelle studiedienst 
heeft opgericht en ook eerlang met een produktieafdeling wi l star
ten. 
De VU steunt de werknemers in hun aktie tegen een aantal fransta-
ligen van de direktie volgens wie Vlaanderen blijkbaar geen tech
nologisch geavanceerde bedri jven nodig heeft 
De boekhouding njoet opengelegd worden en de volledige werkge
legenheid te Kachtem moet behouden bli jven. 
De VU-afdeling Izegem heeft er bij haar parlementsleden uit de 
streek op aangedrongen de zaak op regeringsniveau te berde te 
brengen. 
In alle geval zullen wi j waakzaam bli jven toezien en de werkne
mers in de str i jd voor het voortbestaan van hun bedrijf steunen 
met alle middelen. 

Geert Bourgeois 

Kortnieuws uit Kortrijk-stad 
De VU-Sint had het ook dit jaar druk, een tachtigtal kinderen werden bezocht 
en met een passend geschenk gelukkig gemaakt 
Medewerkers waren o.m. Jozef Allaert, J. Labaere, R. Honoré, J. Vetters, U. 
Vermeulen en de organizatie berustte bij J. Bogaerts. 

Kerst feest 

Het jaarlijks kerstfeest kende een 
onverwachte toeloop op 17.12.77. De 
vertoonde film werd nadien verteerd 
met boterkoeken en koffie. 

Bestuursafdel ing in het nieuw 

Op de bestuursvergadering van 
13.12.77 werd het nieuw verkozen 
bestuur samengestekd. 
Afgevaardigden voor de arr. raad zijn 
Labaere, Hinnekens, Bogaerts en De-
schaepmeester. 

In het arr. bestuur werden Debussche-
re en Deschaepmeester gekozen. 
Het afdelingsbestuur werd met enke
le nieuwe bestuursleden verruimd. 

Leden en abonnementen 

Aan al onze leden een voorspoedig 
en gelukkig nieuwjaar. Mogen we 
allen vriendelijk verzoeken zo vlug 
mogelijk de lidgelden en abonnemen
ten te vereffenen bij de bestuursle
den. 

Afdelingsnieuws uit Izegem 
Nieuwjaarswensen 

Het VU-bestuur en de VU-mandataris-
sen wensen alle leden, abonnees en 
sympatizanten een gelukkig en voor
spoedig Nieuwjaar. W e zijn vastbe
sloten van 1978 een degelijk VU-jaar 
te maken Ons nieuw bestuur heeft 
de ambitie met alleen onze posities te 
verstevigen, maar zelfs de V U nog 
sterker uit te breiden. En dat altijd 
bezield met dezelfde idee: ten bate 
van onze hele Vlaamse gemeen
schap. 

Hernieuwing i idkaarten 

De hernieuwing is volop bezig. Mis
schien moet U nog bezoek krijgen 
van een bestuurslid. Maak het hem of 
haar niet lastig: er vallen zeer veel 
bezoeken af te leggen! 
Maak van de gelegenheid gebruik om 
eens namen op te geven van sympati
zanten die misschien ook lid of abon
nee zouden worden. En wellicht wil bij 
U een tweede of een derde gezinslid 
ook lid worden. Dat kost maar 60 fr. 

W i j te Izegem, Emelgem, 
Kachtem 

Straks verschijnt opnieuw ons VU-pe-
riodiek «Wij te Izegem, Emelgem, 
Kachtem». Zo'n blad uitgeven vergt 
heel wat inspanningen, ook financiële. 
Wi j danken nu al de adverteerders en 
zij die al steunden. 
Wie nog een financieel duwtje wil 
doen, kan een bedrag overschrijven 
op rekening 465-0134301-85 van 
« Volksunie, 8700 Izegem », met de ver
melding : voor de uitgave van « Wij te 
Izegem, Emelgem, Kachtem». 
Wie wil helpen om ons blad te bussen 
(er zijn nooit handen teveel!) moet zo 
vlug mogelijk zijn naam opgeven aan 

Driekoningen 
te Marke 
Op zaterdag 21-1-78 geeft de V U van 
Marke gewoontegetrouw haar Drieko
ningenfeest om 17 uur in het Ontmoe
tingscentrum van Marke. Op het pro
gramma staat de projektie van een 
jeugdfilm in kleur, waarna een gezellig 
samenzijn aan de koffietafel. Iedereen 
is welkom. 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51.18.89. 

Tony Nollet (Bellevuestraat 84, tel. 
30.43.12), die het bussen leidt en koör-
dineert 

Kolportage 

Zondag 15 januari kolporteren wij 
met ons weekblad «WIJ». Samen
komst om 10 uur aan het Vlaams 
Huis. We verwachten een flinke op
komst Voor een aantal mensen 
wordt dit het eerste kontakt met ons 
weekblad. Wie abonnee wil worden 
(500 fr. voor een heel jaar) neemt kon-
takt op met Erik Vandewalle, H. Du-
nantstraat 11, tel. 30.26.70. 

K O E K E L A R E 

Geboor te 
Bij Filip Lootens en Ann Vandepitte 
werd een zoon geboren: Bruno — 
Van harte proficiat! 

Kortnieuws uit 
Koksijde 
Kerst- en n ieuwjaarsvreugde ! 
Onze voorzitster mevrouw Van Ee-
cke en gemeenteraadslid Filiep Wytx) 
brachten met de kerst- en nieuwjaars
dagen «vreugde in harten» van Kok-
sijdenaars, opgenomen in de St-Au-
gustinuskliniek te Veume. Bk>emen 
werden aangeboden en een spoedig 
herstel toegewenst 

Vertegenwoordigd in 
interkommunales 

VU-gemeenteraadslid F. Wybo werd 
aangeduid als kommissaris bij de 
IVVO en als plaatsvervanger gevolg-
machtigde bij WIER. 

Dia-voorstel l ing 

Nodigen u uit tot onze dia-avond: 
«Berner-Oberland (mooiste streek 
van Zwitserland) -(- « Onze gemeente 
Koksijde ». 
Dia's worden vertoond door M. 
Schakman, die zijn reis zal voorstellen 
op vrijdag 27 januari 1978 te 20 uur in 
café-restaurant Soil Cress, Koninklij
ke Baan 225 (rechtover kerk. Ster der 
Zee). 

Nog altijd van slechte w i l ! 

Met de kerst- en nieuwjaarsfeesten 
werd door de plaatselijke horecabe
drijven publiciteit gemaakt in de week
bladen voor hun feesten. De menu's 
waren nog altijd in het Frans opge
steld. De oproep die vroeger werd 
gedaan door het Algemeen Neder
lands Verbond hebt)en ze nog altijd 
niet begrepen. 
Of zijn ze werkelijk van slechte wil? 
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HERENT IN DE KIJKER 
Bij de samenvoeging van de gemeenten werd dit ver
scheiden gebied ondoordacht in één gemeente «gewron
gen ». Ruim 13.000 inwoners wonen verspreid over een 9-
tal leef-eenheden, gehuchten of wijkgehelen ; een gebied 
dat aangezogen wordt door de Leuvense agglomeratie, 
en van de andere kant reeds de Brusselse olievlek ziet. 
De VU-afdeling kwam er voor het eerst met een VU-lijst 
op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
76, en behaalde 17,4 %, wat goed was voor 4 zetels van 
de 23 (1 op 6 kiezers koos VU). De BSP behaalde er 5 ; de 
CVP en de Gemeentebelangen élk 7 ; de PVV géén. Bij de 
parlementsverkiezingen van 17 april '71 groeide deze uit
slag tot een gemiddelde voor Provincie, Kamer en Senaat 
van 21 o/o met als uitschieters: Kamer: Willy Kuijpers 
25,7 °/o en Provincie : Roger Overloop 23,7 %. 

Een jaar heeft deze aktieve gemeente
lijke fraktie nu achter de rug ! De plaat
selijke korrespondenten van alle dag
bladen zijn het erover eens dat de VU 
uitmunt door dossierkennis en werk
kracht Raadslid Jef Bisschop (Winkse-
le-Delle) pakte meteen de sportinfra-
struktuur aan. Provincieraadslid Roger 
Overloop (Veltem-Beisem) is in de 
ploeg dé begrotmgsspecialist. Hij meet 
zich op de gemeenteraad met de minis
ter van financiën, die in Herent — als 
raadslid dan — de BSP-CVP-meerder-
heid mee vormt, als hij aanwezig is... 
Zoniet wordt met alle mogelijke boch
tenwerk de raadszitting uitgesteld of 
onderbroken! Roger Overloop stelde 
voor 1978 in het licht hoe de BSP-
CVP-meerderheid de gemeenschap in 
één begroting « overleent» met 185 mil
joen méér dan de hele ontleningssom 
van de 3 deelgemeenten. Zo zal de 
begroting voor de e.k 20 jaar een 
leningsaflossing kennen van ± 23 mil
joen per jaar' 
Roger Overloop is ook de man van de 
Veltemse sporthal; als schepen in 
deze vroegere deelgemeente verzorgt 
hij het dossier — waakzaam blijft hij 
het volgen. Ook de fietspadenverbin
dingen met Leuven (voor de wijkbewo
ners van Diependaal, Schoonzicht, 
Hoogbeemd en Godelinde uiterst 
noodzakelijk) behoren tot zijn werk. 
Kamerlid Willy Kuijpers verkreeg van 
de minister van openbare werken dat 

speciale tunnels onder de westelijke 
omleiding zouden gebouwd worden. 
Raadslid Martine Swaelens (Herent) 
bracht de sociale voorzorg in de raad 
ter sprake: een gemeentelijke dienst 
voor sociale hulp aan huis i De milieu
zorg, Inzonderheid het Coral-Métaldos-
sier, was voor raadslid Rik de Deken 
een opdracht 
Voor het OCMW-beleid zijn Monik 
Oostvogels-Van Steenbeeck (Herent) 
en Armand van Laer (Winksele-Cen-
trum) de VU-trekkers; de bejaarden
zorg werd hun groot werkstuk. 

Werk op de plank 

« Wij» is een bekend begrip bij alle He-
rentse inwoners. Onder de eindredak-
tie van Karel van der Mueren (Winkse-
le) verschijnt er in iedere huisbuis 8 
keren per jaar een kleine broer van dit 
nationaal weekblad. Het blad is zowat 
de spiegel van het volksnationaal le
ven in de gemeente. Buiten de sluiting 
van Coral-Métal, werkt de afdeling 
aan het A2-dossier; de betonstorters 
dromen immers om ook een verbin
ding Wezemaal-Hofstade tot stand te 
brengen i De VUJO-mensen richtten 
een druk-bijgewoonde lessenreeks in 
met- Maurits van Haegendoren over 
« Volksnationalisme, Demokratie en Fe
deralisme » ; prof Heyman over « De 
Geschiedenis van de Vlaamse Bewe-

Nog voor de 

A2-weg opengaat • • • 

De A2-autosnelweg verbindt 
Bertem (E5-weg) met Lummen 
(Boudewijnsnelweg); deze is in 
volle uitvoering. Lange tijd heeft 
men getwijfeld om deze A2-weg 
te laten aansluiten op de ver
keerswisselaar te Bertem. Open
bare Werken wilde hem over 
Wezemaal, Wijgmaal, Tildonk, 
Winksele-Delle, Veltem laten lo
pen tot Hofstade, om aldaar een 
verbinding uit te werken met de 
autosnelweg naar Antwerpen. 
Het eerste voorstel haalde het 
echter. Zo bleven de gebieden 

Herent-West/ Winksele-Oost 
ook gespaard van een verbin
dingsweg tussen de A2 en de 
ES. 
Nog voor de A2-weg Lummen-
Bertem opengaat en men dus de 
verkeerstoestand kan beoorde
len, vangen de ' betonstorters ' 
aan om óók de tweede oplos
sing • Wezemaal-Hofstade - te 

doen uitvoeren. De motivering is 
gauw gevonden: « Het Hageland 
ontsluiten naar Antwerpen.'» In 
ACV-kringen werd het zelfs een 
beleidspunt en 'De Volks
macht ' gaf het te lezen. 
Kamerlid Willy Kuijpers stelde 
een parlementaire vraag om van 
de minister van Openbare Wer
ken te weten te komen hoe de 
vork aan de steel zit. Intussen-
tijd weten we dat de gronden 
voor dit projekt ' bevroren ' lig
gen ; zodat de eigenaars dikwijls 
niet weten wat aanvangen. Spe
ciaal voor de woongemeen
schap Winksele-Delle vormt dit 
een probleem, omdat het ont
werp doorheen de.noordelijk ge
legen huizengroep van het ge
hucht zou lopen. 
Wie meer inlichtingen terzake 
wil kan zich rechtstreeks tot 
kamerlid Willy Kuijpers en raads
lid Jef Bisschop wenden. 

Enkele bekende gezichten van VU-mandatarissen van de fusiegemeente Herent, 
v.l.n.r.: Jef Bisschop, Martine Swaelens, Rik de Deken, Monik Oostvogels en Roger 

Overloop. 

In de 9 gehuchten 
lééft de VU 
ging » ; prof Dobbelaere over « De ver
zuiling in Vlaanderen » en Johan Artois 
over « De werking van de Parlementai
re Demokratie». Rond de fietspaden 
waren de VUJO'ers ook aktief en 
begin juli trokken ze zelf met de fiets 
op «vredestocht» naar Diksmuide. 
Maurits Coppieters, voorzitter van de 
Kultuurraad, hield in de Salons Aroma 
een merkwaardige rede over: «Welk 
Vlaanderen willen wij ? » Ook de debat
avond met Willy Kuijpers over het 
regeerakkoord trok een bomvolle zaal. 
Intussen is onze dynamische vrouwen-
ploeg weer eens aan het werk rond 
het eerste Lustrumbal om er een énige 
tombola uit te werken: handenarbeid 
van de bovenste plank ! 
Voor het komende werkjaar werd dan 

een nieuw afdelingsbestuur verkozen : 
Walter Calewaert werd voorzitter, en 
zal de afdeling vertegenwoordigen in 
de arrondissementele raad, samen 
met Armand van Laer die ondervoor
zitter werd. Ook Roger Castelein werd 
ondervoorzitter; zo zijn de 3 deelge
meenten vertegenwoordigd! Het se-
kretariaat komt onder een nieuwe 
kracht. Cyriel de Boeck, nadat Willy 
van Opstal dit jaren schitterend ge
daan heeft. De financiën worden ge
boekt door Willy Verbiest. Frits Pau
wels koordineert de propaganda en 
Jo Goris zorgt voor de organizaties. 

De VUJO wordt vertegenwoordigd 
door Van Ginneken, terwijl Joz. Bex 
als bestuurslid gekoöpteerd werd. 

VU-Afdel ing Herent - Winksele - Vel tem 

EERSTE LUSTRUM 

VU-DANSAVOND 
met Ann Christy en haar orkest 

op 4 februari 1918 om 20 u. 30 in het Gemeentelijk 
Sport- en Ontspanningscentrum Warotstraal, Wink-
sele-Herent. 

Voorverkoop 60 fr - Aan de kas 80 fr. 
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HET FEEST VAN «DE ZOETE DOOD» 
HERENT. — De treurgang van de schrootfabriek Coral-Métal is zielig ; 
niet omdat nu elndelijl< de poorten van een schroothoop gedicht wor
den (voor hoe lang ?), maar vooral omdat deze zaak een schril licht 
werpt op de wijze waarop de overheid milieuprotesten ernstig neemt, 
en ingrijpt. 
Reeds meer dan 25 jaar (een kwarteeuw) wordt er in de Herentse sta-
tionswijk geknokt om dit rekuperatiebedrijf van oude metalen milieu
vriendelijker te maken. 
Buurman Rik Segers vocht jarenlang een eenzame strijd. In het 
gemeentebestuur, de inspektiediensten, de bestendige deputatie van 
Brabant én in de kabinetten van volksgezondheid en arbeid werd een 
welles-nietes-spelletje opgevoerd. 

Vooral de laatste jaren, toen milieupro-
testen effekt bleken te hebben, werd 
op de valreep toch nog achter de 
schermen bekokstoofd en ook beslist 
dat de schouwen van Coral-Métal hun 
stof-, amnnoniak- en loodwolken over 
de Herentse dorpskern konden blijven 
spuien. En, dat gebeurde dan bij voor
keur 's nachts. Dit schrootfabriek 
werd reeds in verschillende rapporten 
veroordeeld 
Het IS alleszins zo dat de snneltoven 
het goedkoopste, maar ook schade
lijkste systeem vormen om oude me
talen te verwerken. 
Duurdere metoden zijn het ontbinden 
van afvalprodukten bij diepvriestempe-
raturen, of ook nog machinale verklei
ning, maar dat gaat gepaard met ferm 
wat geluidshinder. 
Vanuit onder meer Nederland, Enge
land en Duitsland worden de schroot
hopen naar Herent gebracht. 
Wat een beeld geeft van de wijze 
waarop bij ons met milieunormen 
wordt omgesprongen I 
Een Duits routier zei tegen Rik Segers 
nog onlangs: « wat in Herent gebeurt, 
IS bij ons ondenkbaar. De Duitse over
heid treedt veel strenger op.» 
En een Nederlander: «In België wordt 
zo nauw met gekeken naar de vuilig
heid. » 
Het IS zelfs zo dat vaten met metaalaf-
val vanuit Nederland per schip aange
voerd worden (door de Vlasnatie), en 
ongeopend op het stort in Herent wer
den geworpen... 
Er werden grondstortingen verricht 
om de vuiligheid te verdoezelen. Maar, 
het gevaar voor vervuiling van het 
drinkwater is reèel. 
Coral-Métal is ronduit gevaarlijk en 
geen minister mag zich veroorloven 
die schrootfabriek in Herent open te 
houden. 

(hugo de schuyteneer) 

Dr. Joost 

Rampelberg: 

Dr. Joost Rampelberg: 
« Tot nog toe is In deze zaak de hinder 
veroorzaakt door asse en ammonia 
het meest benadrukt geweest Bodem
verschraling en vervuiling was het 
eerst merkbaar Ook de longaantas
ting werd vastgesteld: de beruchte 
« Coral-hoest» bij mistig weer ontstaat 
door akute etsing van de ademwegen 
onder inwerking van ammoniak-dam-
pen. (...) 
Aan lood Is veel minder aandacht 
besteed. Bepaald zorgwekkend zijn 
de besluiten van een werkgroep van 
de Wereldgezondhelsorganizatie, die 
juist door de Belgische regering werd 
samengeroepen. Deze werkgroep be
studeerde in detail de gevolgen van 
een smeltoven voor non-ferrometalen 
In de omgeving. 
De konklusie is duidelijk: non-ferrome
talen mogen niet meer door smelting 
herwonnen worden In een land als het 
onze, met een grote bevolkingsdicht
heid. 
Stofkappen en -zuigers brengen geen 
oplossing, want het zijn juist de dam
pen, en niet de stofdeeltjes die het 
grootste gevaar uitmaken. 
De overheid zou dus andere proce-
dees moeten opleggen. Verandert er 
mets, dan bevinden we ons letterlijk in 
een staat van wettige zelfverdediging 
met lijfsgevaar voor onszelf en voor 
onze kinderen.» 

• De S.A. Coral-Métal heet vol
uit : « Société Beige de Commer
ce, Affinage et Alliage des Mé-
taux, des Alliages et des Pro-
duits Métallurgiques.» 
• Ze nestelde zich in juli 1943 
op een terrein (14 ha) van de 
kerkfabriek en van de gemeente
lijke Kommissie van Openbare 
Onderstand (KOO); tijdens het 
bestuur van de toenmalige Kato-
lieke partij, en ondanks het pro
test van de buurtbewoners. 
• Tijdens het CVP-liberaal be
stuur werd de uitbatingsvergun-
ning (op 24 mei 1957, ondanks 
hernieuwde hevige protesten) 
opnieuw verlengd, en zelfs beze
geld met een definitieve vergun
ning voor 30 jaar (tot 1987 !) 
• In de jaren '50 vatte de buur 
van Coral-Métal, Rik Segers, 
zijn eenmansstrijd aan. 
Het gemeentebestuur én de Be
stendige Deputatie van Brabant 
negeerden (om tot nog toe duis
tere redenen) de milieuprotesten 
van buurtbewoners. 
• De direktie van Coral-Métal 
trotseert alle protesten en aan
klachten, en slaagt erin het ge
meentebestuur bijwijlen nega
tief en positief te laten oordelen 
over haar aktiviteiten. 

• In januari '69 besliste de 
Bestendige Deputatie van de 
provincie Brabant eindelijk de 
uitbatingsvergunning van de 
schrootfabriek in te trekken. 
Minister Louis Major (BSP-er) 
besliste evenwel een schadelijk 
en natuurschendend bedrijf op
nieuw een vrijbrief te geven om 
in de dorpskom vieze, vuile en 
schadelijk stof- en gaswolken 
te spuien. 

• Op 5 november 1973 werd in 
de pers gemeld: «Coral-Métal 
wordt definitief gesloten.» 
Maar, PSC-minister Califice ver
leende op 3 februari '75 opnieuw 
een tijdelijke uitbatingsvergun
ning, en die werd door dezelfde 
minister verlengd tot 31 decem
ber 1977... 
• De kapitaalhouders van Co
ral-Métal, met direkteur Beek als 
winst-tipgever liggen in januari 
7 8 geenszins wakker van de 
(nogmaals voorlopige?) sluiting 
van Coral-Métal. Met een nieu
we vennootschap «European 
Metal Processing > wordt uitge
keken naar onvermoede winstge
vende aktiviteiten ten bate van 
de aandeelhouders, en van Co-
ckerill-Ougrée-Espérance-Long-
doz, Arbed... 

CORAL-

Kamerlid 
Willy Kuypers: 
In een interpellatie van 2 mei 1973, gericht aan de ministers van Volksge
zondheid (CVP'er Jos De Saegher) en van Arbeid (PSC'er Ernest Glin-
ne): 
« De fabriek Coral-Métal werd in Herent gevestigd tegen de wil van de 
wettelijke vertegenwoordigers en ondanks het verzet van de buurtbewo
ners. 
Reeds in 1966 verklaarde een inspekteur van de technische arbeidsin-
spektie dat 'aldaar de voorgestelde voorwaarden niet nageleefd wer
den, en dat de medische arbeidsinspektie er goed aan zou doen om 
even te komen inspekteren.•> (...) 
In november 1970 meldde de politiekommissaris van Herent aan de bur
gemeester ' dat de toestand, aangeklaagd door verschillende inwoners 
van de stationswijk, juist is en door ons meermaals werd belicht in 
onze processen-verbaal.» 
Ik geef een voorbeeld van flagrante milieubezoedeling. Op 7 november 
1972 werd de dorpskom van Herent omhuld door een zware rookwolk, 
met sterke stof- en gasneerslag. Een PV werd opgesteld. Deze feiten 
gebeuren meestal in de duisternis; 's nachts. (..) 
Je mag een persoon niet beledigen en een hond niet onverzorgd aan de 
ketting laten. 
Op een paar honderd meter van het Coral-Métal deed het groenkomitee 
zijn best om wat groen aan te planten... Maar, sedert 30 jaar mag een 
fabriek, waarvan de beheerders in Londen, Brussel en Brasschaat ver
blijven, een heel woongebied verpesten. Het bedrijf overtreedt de wet
ten op de luchtverontreiniging! 
Antwoordde PSC-minister Glinne: "De exploitant van Coral-Métal gaf 
blijk van slechte wil, bij zoverre dat een pro-justltia werd opgesteld 
wegens overdreven hinder, waarvan het personeel en de omwonenden 
het slachtoffer waren. Ik kan het geachte kamerlid verzekeren dat, indien 
de NV Coral-Métal verder die weg opgaat, radikale maatregelen zullen 
genomen worden, tot zelfs de sluiting van de onderneming.» 
Er was een nieuwe interpellatie van Willy Kuijpers nodig om de schroot-
oven van Coral-Métal op 2 januari 1978 uiteindelijk te laten verzege
len... (hds) 

Een Coral-Métal boomgaard. 

De kanonschouw bedreigt de buurt 

12 JANUARI 1978 
WIJ t l 



kRITKCH D^K€K€M 

i •U^.v"'W;«v>v* vjfüy,-^^ %-v*i'>.-*»<'«*jii»\^>a^ -^-^.fjy^^y^ ^f. •'•v^^-eii^.^/ai^fis, ^ j e , ^ ^ V I S A A * ^ «vfv Vp-^satarif-ii >JHVS. 

." tv ' - ^ 

Nijinsky in Le Pavilion d'Armide kostuumontwerp van Alexandre Benois, 
1909 

Waarde van Lennep 
We kennen bijna allemaal Jakob 
van Lennep de Noordnederland-
se schrijver uit de vorige eeuw 
de eeuw van de romantiek met 
een zwaarmoedige inslag toen al
le literatuur die zich zelf respek-
teerde overliep van zuchten en 
tranen 

Tot de kennissenknng van Van 
Lennep behoorde de jonge stu
dent Gerrit van de Linde van wie 
men wel aannam dat hij boven 
zijn inkomsten leefde een kind 
verwekte bij een vrouw van twijfel
achtige zeden maar met dat hij 
zich liet verleiden door de vrouw 
van een hoogleraar i Toen vond 
de weldenkende gemeente van 
Lelden het welletjes en moest de 
met schulden overladen van de 
Linde de wijk nemen naar Enge
land 

In Engeland had hij het lang met 
breed hij leed armoede en ontbe-
nng maar werd gesteund door 
zijn vnend Jakob van Lennep 
Ten slotte geraakte de welbe 
spraakte van de Linde in het 
onderwijs huwde hij en was wel
dra bevrijd van materiele zorgen 
Van in het begin van de balling
schap schreven de vnenden el
kaar Het briefschrijven was in die 
tijd van slechte en zeer trage ver
bindingen een uitkomst voor za
kenlieden gescheiden families 

enz In de 18e eeuw groeide het 
briefschrijven zelfs uit tot een 
apart literair genre Er werden 
zelfs romans in briefvorm ge
schreven Een beroemde brief
schrijfster IS Madame de Sevigne 
geweest die zich als een geesti
ge scherptoeziende auteur ont
popte Van de Linde moet voor 
het Franse schoolvoorbeeld met 
onderdoen heel het schandaal 
de vlucht naar Engeland en de 
eerste jaren defileren in de brie
ven aan van Lennep en aan ons 
voorbij Dan volgt het relaas van 
de wending in het bestaan van de 
briefschrijver en ontstaan ook de 
«Gedichten van de Schoolmees
ter» 
Van de Lindes epistolaire klem-
kunst — in proza poëzie en zelfs 
in toneelvorm — tintelt van gees
tigheid rake waarneming en ook 
van vaak skabreuse grollen De 
auteur was trouwens een schitte
rend student in de teologie ge
weest 
BIJ Querido Amsterdam ver
scheen een selektie van de Brie
ven van den Schoolmeester door 
Manta Mathijsen die ook de inlei
ding en de bindteksten schreef 
Keunge uitgave boeiende lezing 
(RC) 

Quendos Uitgeverij B V Singel 
268 Amsterdam 175blz 

De Russische 

balletten van Diaghiiev 
In het kulturele centrum van 
Parijs' mooiste wijk, de Marais, 
gaat tot half maart een zovi^el his
torisch belangrijke als uitzonder
lijk mooie expositie onder de 
naam 1909-1929, les Ballets Pus
ses de Serge Diaghiiev Voor 
wie eerlang m de lichtstad komt 
een «must», voor de anderen 
een goede reden er 'ns naartoe 
te gaan 

G e s c h i e d e n i s 

Over het begrip Russische Ballet 
ten bestaat nogal wat misver 
stand Velen denken daarbij met
een aan het weliswaar technisch 
perfekte maar archaïsch stenele 
danswerk waarmee de Bolshoi 
en Kirov gezelschappen ons gere
geld bedenken «Les ballets rus-
ses» waren in het begin van 
deze eeuw juist een afstand ne
men van dit zichzelf overlevend 
klassicisme een aanzet tot de 
hele moderne dans met meer dan 
ooit een weerklank in de muziek 
en de plastische kunst De naam 
Diaghiiev is misschien met zo 
bekend als deze van Balanchine 
Cunningham en Bejart wat even 
wel met wegneemt dat hij en nie
mand anders de danskunst van 
deze eeuw haar definitieve rich
ting gegeven heeft 
Sergei Paulovitch de Diaghiiev 
werd in 1872 in Novgorod gebo
ren als telg uit een verarmd 
geslacht van de Russische landa
del Door Zijn stugge uiterlijk zijn 
tiranniek optreden en homofiele 
jaloersheid was hij een man van 
weinig vrienden die evenwel een 
fascinerende invloed op zijn om
geving uitoefende en dingen wist 
te bereiken die voor anderen 
onmogelijk bleken Over zichzelf 
schreef hij trouwens met zonder 
zelfspot ik ben 1 een charlatan 
vol brio overigens 2 een enorm 
charmeur 3 een zonderling 4 
een man door logika bezeten en 
vrij van vooroordelen 5 een we
zen dat bedroefd is omwille van 
zijn totaal gebrek aan talent Voor 
het overige meen ik toch een roe
ping gevonden te hebben het 
mecenaat Daarvoor heb ik alles 
mee behalve het geld Maar dat 
komt wel Het kwam met maar 
toch heeft hij op briljante wijze 
zijn roeping vervuld In een kort 
zinnetje vatte Serge Lifar ooit 
samen waarom Hij had het genie 
om dat van de anderen te ontdek
ken 

In 1909 kwam hij naar Parijs 
omringd door het beste jonge 
talent dat Rusland toen te bieden 
had de choreograaf Michel Foki-
ne de ontwerpers Alexandre Be
nois en Andre Bakst en de dan
sers Vaslav Nijinski, Anna Pa
vlova en Tamara Karsavina De 
eerste jaren waren tamelijk suk-
sesvol door het aan de westerse 
smaak aanpassen van de Russis
che folklore en « en vogue » zijnde 
muziek Daarna kwam de grote 
omwenteling Met een trefzeker 
gevoel voor het echt belangrijke 
ontdekte hij de nieuwe muziek 
(vooral Stravinski en de groep 
der Vijf) en de nieuwe vormen
taal (het kubisme dada en het sur
realisme met mensen als Coc-
teau Picasso Braque de Chinco 
Matisse enz) Vanuit zijn koordi-
nerend genie het Russische tem
perament van zijn basis mede 
werkers en de inbreng van de 
nieuwe stromingen maakte hij 
met een uniek talent voor integra
tie van mensen en ideeën een 
nieuwe kunst de moderne dans 

f4 elke week een 

Parijs ontdekte tegelijk Korsakov, 
Moessorgski en de negerkunst, 
Picasso schilderde zijn « Les De
moiselles d Avignon » kortom 
de tijd was rijp voor de opeenvol
gende choreografische schanda
len die de dans van deze eeuw 
zouden bepalen LApres Midi 
dun Faune (1912 muziek van 
Debussy Nijinsky in de hoofdrol) 
Le Sacre du Pnntemps (1913 
Igor Stravinski) en vooral Parade 
(1917 idee van Cocteau muziek 
van Satie choreografie van Mas-
inne decors en kostumes van 
Picasso) De voorstelling in het 
Theatre du Chatelet verwekte af 
keer en flopte maar maakte ge
schiedenis Nog twaalf jaar zou
den de Russische Balletten hun 
relatieve suksessen boeken en 
(vooral daardoor is de huidige 
expositie zo relevant) alle plasti
sche avant-garde kunstenaars 
aan het werk zetten Derain Ma
tisse Laurencin Bauchant Bra
que Gns Ernst Miro Soma De-
launay Gabo Pevsner Rouault 
Utrillo Picasso enz In 1929 over 
leed Diaghiiev in Venetië aan ty
phus Met de Ballets Russes was 
het (wat uitlopers in het Ballet 
van Monte Carlo en dat van de 
Marquis de Quevas ten spijt) 
finaal gedaan Wat maar bewijst 
hoezeer Diaghiiev de Ballets Rus
ses was * 

R o n d g a n g 

De tentoonstelling in het Centre 
Culturel du Marais omvat liefst 
451 nummers schildenjen schet
sen ontwerpen kostuums beel
den fotos, manuskripten Sa
men geven ze een overrompelen
de indruk van de immense beteke
nis van Diaghiiev en zijn Russi
sche Balletten Maar het is natuur
lijk onmogelijk er stuk per stuk op 
in te gaan Daarom beperken we 
ons tot enkele hoogtepunten 
Allereerst is er de figuur van Ni-
jinski Zijn faam als < goddelijke» 
danser is zo legendansch dat 
men wel eens meent dat deze 
opgeschroefd zou kunnen zijn 
door de telelens van de tijd buiten-
maats vergroot Alles in deze ten
toonstelling dat hem betreft be
wijst het tegendeel het machtige 
schildenj dat Bakst in 1909 van 
hem maakte (naakt op een rode 
lendedoek na met een heerlijk 
gebaar vol gratie en serene 
grootsheid helemaal met ijdel 
maar vol lichamelijke spanning en 
diepe innerlijkheid) het kleine 
maar geniale beeldje van Rodin 
(een meesterwerk van beeldhou
wer en model) en natuurlijk de 
vele ontroerende fo tos die deze 
dansende god in al zijn grootheid 
en tragiek een levensechte ge
stalte geven Ook de schetsen 
van Chagall en Cocteau die Nijins 
ky weergeven in zijn super-rol (Le 
Spectre de la Rose 1911) Even
zeer hun uitzonderlijk dramatisch 
vermogen onthullend zijn de fo 
to's van Pavlova en Karsavina 
Schitterend is hèt brokaten kos 
tuum dat Bakst voor de Gouden 
Vogel maakte (Nijinsky in Le Fes 
tin) met de suggestieve parallellij-
nen die het bewegen van de dan
ser inderdaad tot een festijn moe 
ten gemaakt hebben Ook de kos 

tuums van De Chinco voor Le Bal 
(1929) zijn stuk voor stuk toneel
monumenten Voor het ovenge 
een kleine opsomming van wat 
ons het meest trof het Ravel 
manuskript voor Daphne et 
Chloe de affiches van Cocteau 
de kostumes van Soma Delaunay 
(1918 Chleopatre) en Matisse 
(1920 Le chant du Rossignol) de 
Isadora tekeningen van Bourdelle 
en uiteraard het monumentale de
cor-paneel (8 X 10 m) dat Picas
so maakte voor Le tram bleu (uit
gevoerd door prins Schervachid-
ze 1924) De opsomming bena 
dert de werkelijkheid nauwelijks 
Deze brok geschiedenis een mijl
paal ovengens van de dans de 
muziek en de plastische kunst 
laat zich met samenvatten (van
daar wellicht dat enkel dat catalo
gus een tegenvaller is) De ook 
zeer goed gebrachte tentoonstel 
ling met voortreffelijke muziek en 
spektakel-effekten moet men on
dergaan als een bedwelmend 
feest 

W ^ 
Les Ballets Russes de Diaghiiev 
Centre Culturel du Marais 
26-28 rue des Francs Bourgeois, 
Parijs 
tot 17 maart 

Frans beschermde 

meerderheidstaal 

Jaquelme Cocqueraux publi
ceert in «Tijdschrift voor Diplo
matie» nr 5, een zeer interes
sant artikel over de wetgeving 
tot bescherming van het Frans in 
Quebec Niet zonder ironie be
sluit de auteur zijn artikel met 
« Typisch IS dat de grote protago
nisten m België van de francite 
mondiale die Quebec uitstekend 
kennen geen initiatieven tot infor
matie nemen over Quebec Ze 
zouden inderdaad hun eigen rui
ten ingooien» 

Verder bijdragen van E Troch 
(Moskou en het Eurokommunis-
me van Santiago Canllo) - Mark 
Grammens (Het vraagstuk van 
de toetreding van Spanje tot de 
EEG) - Paul de Maeseneer 
(Scherpenzeel ontwikkelings-
joernalistiek op hoog niveau) -
Eddy Bonte (Pierre Mauroy aan
gewezen opvolger van Mitte-
rand) - Stefaan van den Bremt 
(Derde wereld aan het woord) -
Annette Sandoz (Roots de suk-
sesstory van de Amerikaanse ne
ger) enz 

Verder bibliografie en notitie 

Abt 900 fr postgiro 000-0015691-74 
van De Nieuwe Pers, met vermel
ding -Ti|dschnft voor Diplomatie» 
Losse nrs alleen verkrijgbaar 
(90 fr) bij de uitgever Zolalaan 31, 
1030 Brussel 
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Kort na wereldoorlog II schreef dokter Eugene Mattelaer, 
ere-burgemeester van Knokke-Heist, een gedicht dat je de 
Tien geboden van de moed zou kunnen noemen Het tien 
regels tellende vers draagt de titel Nooit de moed opgeven 
Dokter Mattelaer heeft nooit de pretentie gehad een dichter 
te zijn zoals een Hugo Claus of een Rene Verbeeck Het 
gedicht is voor hem een op rijm gezette boodschap Met die 
opvatting staat hij met alleen Zei zelfs Paul Eluard met dat de 
dichtkunst une legon de morale was i 

In tachtig talen... 
En met Eluard belanden we in Knokke-Heist op het plein 
waar de noordenwind rond 't bronzen beeld van Ossip Zad-
kine speelt Dat beeld is een hulde aan de vnjheid en de dich
ter Het werd in 1965 plechtig ingewijd Dr Mattelaer was 
toen burgemeester van de kuststad In het brons graveerde 
de beeldhouwer het gedicht Vrijheid van Paul Eluard, waar
van de eerste strofe luidt 

In mijn schoolschrift 
Op mijn bank en op de bomen 
in het zand in de sneeuw 
schrijf ik je naam 

Aan dat liefdesgedicht tot de vrijheid voegde dokter Matte
laer zijn levensmoraal toe Beide teksten zijn geboren uit het 
oorlogsleed In het beeld van Ossip Zadkine ligt de idee om 
het in tachtig talen vertaalde gedicht Nooit de moed opgeven 
te publiceren in een bundel, die als nieuwjaarsboodschap de 
wereld ingestuurd werd 
Niet zonder ontroenng doorblader je de bundel en probeer je 
echo's op te vangen van dr Mattelaers gedicht in het Bre
tons, het Bulgaars, het Baskisch, het meer vertrouwde Brug
se of Antwerpse dialekt, het Kiswahili, het Sanskriet, het He
breeuws, het Servokroatisch, het Turks het Tswana Het 
vertalen is hier geenszins een uiting van artistieke ijdelheid, 
maar een zedelijke daad bedoeld om vanuit het bescheiden 
Vlaanderen een handdruk te geven aan alle volkeren van de 
wereld 

E.VI 
Eugene MATTELAER, Nooit de moed opgeven Een gedicht 
in tachtig talen. Drukkerij Julien Matthys, Knokke, 1978, 104 
biz, 150 fr 

Poëzie in icianic en 
woord: Leonard Cohen 

Leonard Cohen hoeft ongetwij
feld met meer voorgesteld Hij is 
en blijft voor de late-twintigers 
naast Bryan Ferry de lieverd num
mer een Dit heeft hij naast een 
geidealizeerd mannelijk voorko
men te danken aan zijn roman
tisch doordachte liedjes met rake 
realistische en dan weer poëti
sche verwoording Hij startte trou
wens met de uitgave van twee 
romans. Beautiful losers, en The 
favourite game, waarna hij zich 
toelegde op zes dichtbundels, die 
in zijn geboorteland Canada en 
ook in de States door de protest
en late beatgeneratie goed wer
den onthaald Na verscheidene 

verblijven op het Gnekse eiland 
Hydra vestigde hij zich definitief 
te Montreal, waar hij in '54, tien 
jaar vroeger, met het amateur 
countrygroepje Buckskin Boys 
zijn eerste stappen had gezet 
Met het kontroversiele The Parti
san veroverde hij Europa — nog 
steeds over het trauma van 
'40- 45 met heen — en met Suzan
ne, (bekender bij ons door Her
man van Veen) is zijn naam 
gevestigd en koncerteert hij in de 
grootste zalen Zijn vier elpees 
zijn stuk voor stuk juweeltjes 
Met zijn vijfde Ceremony, twee 
jaar terug, ging hij een meer ntmi-
sche kant op en was niet vies 

meer van een meezinger zoals 
Lover, lover Op zijn nieuwste 
schijf Death of a ladies man (CBS 
86042) gaat hij in dezelfde nch-
ting verder, en aarzelde met een 
van wereld's beste producers on
der de arm te nemen Phil Spec-
tor, bekend om zijn ruime Spec-
tor-sound van de Crystals en de 
Righteous Brothers, werkte de 
simpele melodielijntjes uit tot 
grootse arrangementen Zo in 
« Memories » waar echo en voka-
le inbreng plus saxofoon in zijn 
typische stijl recht van een Del 
Shannon of Dion en de Belmonts 
in 1960 terug te brengen zijn 
Maar hij blijft ook in alle eenvoud 
ontroeren in het inleidende true 
love en het wat ongewone druk-
geproduceerde paper-thin hotel 
in het door guantanamera-ak-
koordjes meer commerciële left a 
woman waiting en de afsluitende 
titelsong die helemaal in Cohens 
vroegere schrijftrant ligt In het 
funkygetinte en wat harde don't 
go home komen zelfs Bob Dylan 
en beatpoweet Allan Ginsberg in 
het koortje meebrullen Het pit
tigste nummer van het album is 
ongetwijfeld fingerprints dat zo in 
het repertoire van Emmylou Har-
ris of Dolly Parton zou passen, en 
de recht-voor-de-raapse koortjes 
van Clydie King en Venetta 
Fields en country-fiddie hielpen 
Leonard Cohen aan een plaat die 
levensblijer dan ooit het nieuwe 
jaar inzingt 

Sergius 

Nacht 
und 
Nebei 
Een verschnkkelijk boek, on
danks zijn soberheid of misschien 
juist daarom Het is het verhaal 
van het verblijf van de auteur, de 
Nederlandse advokaat Flons B 
Bakels, in verscheidene Duitse ge
vangenissen en koncentratiekam-
pen, geschreven zonder haat 
maar ook zonder rem, waardoor 
de bestudeerde ontmenselijking 
zoals de Duitse verantwoorde
lijken voor deze mensonterende 
praktijken zonneklaar aan ons 
ontzette oog en oor voorbijtrek
ken 
De auteur is een diepgelovig 
man, die echter de eigen zwakhe
den met verzwijgt en zijn vreselijk 
lijden opdraagt voor de redding 
van vriend en vijand 
We volgen Mr Bakels op de 
trapsgewijze toenemende ver-
schnkking van Amersfoort naar 
het koncentratiekamp in de Voge
zen 
In dit kamp werd na de oorlog 
een gedenksteen onthuld met 
een viertalig geformuleerde 
wens dat nooit meer Jammer 
genoeg zijn vervolging, verdruk
king, foltering en alle mogelijke 
pesterijen in meer dan 130 staten 
in vier van de vijf werelddelen 
vandaag schenng en inslag En er 
IS maar zeer weimg hoop dat het 
binnenkort zal verbeteren 
Een boek dat wij aanbevelen, 
omdat we met aan struisvogelpoli
tiek willen doen i 
344 bIz, uitgeverij ELSEVIER, Am
sterdam/Brussel 

iustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettdaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

Geert Van Beek kijkt met 
onschuldige ogen naar de wereld 
« maar we zweven wel altijd tussen leven 
en dood, altijd » 
In De dia's van Andrea ki|kt de Nederlandse prozaschrijver en dichter 
Geert van Beek (° 1920) door de ogen van het jonge meisje Andrea en 
van haar vader naar de wereld Ze zijn allebei op reis in Duitsland, ze 
bezoeken er kerkjes m de bergen, musea, een oude biblioteek, een 
forellenkwekerij en allerlei andere bezienswaardigheden, waaraan een 
symbolische waarde toegekend wordt Ze brengen ook een bezoek 
aan het IJzeren Gordijn Andrea maakt er dia's Het boek is in de ik-
vorm geschreven het meisje vertelt haar reiservaringen m een aantal 
brieven die ze ncht aan haar vriendin Het zijn eigenlijk stuk voor stuk 
gesprekken die ze heeft met haar vader Elke bnef draagt een dichter
lijke titel, waardoor het verhaal in een wijsgerig-symbolisch raam 
geplaatst wordt 

Andrea en haar vader maken een reis door het leven en de wereld, ze 
spreken elk volgens een eigen toon en uiteraard hebben ze een eigen 
kijk op het bestaan Andrea is nog vol onschuld, ze is uiterst kwets
baar, ze leeft in een droom, maar ze heeft al een vermoeden van het 
onvermijdelijke verdriet dat in de wereld is Haar vader, een beetje 
stout een « horendrager» genoemd omdat hij door zijn vrouw in de 
steek gelaten werd, heeft een pessimistische visie op het leven Hij 
kent de gruwelen van de oorlog, hij heeft de Duitse bombardementen 
op Nederland meegemaakt, hij was getuige van de jodenvervolgingen, 
van de afslachting van kreupelen en geesteszieken, hij vertelt haar 
hoe mensen nog steeds gemarteld worden, kortom de vader rukt voor 
zijn dochter het masker van de wereld af 

Zoals ik al liet doorschenneren is 
het verhaal in een dichterlijke 
taal geschreven, die volkomen 
past bij de wijze waarop Andrea 
de wereld waarneemt Ze wordt 
aangetrokken door de poëzie 
van de dingen ze bevindt zich in 
een soort geestelijk tussenge
bied haar ervaringen hebben 
nog geen vaste vorm gekregen 
De keuze van dit jonge persona
ge maakt het de schrijver moge
lijk met de onbevangenheid van 
de jeugd en in een eenvoudige, 
spontane taal de grote proble
men van onze tijd in de kern te 
raken Als leraar kan Geert van 
Beek zich goed inleven in de 
psychologie van tieners Maar 
de keuze van een jong meisje 

als Andrea heeft ook een diepe
re bedoeling Ik voel er de twij
fels in waarvoor de volwasse
nen staan als ze zich een idee 
willen vormen van de wereld De 
geschiedenis van deze tijd heeft 

"aan de mensen hun zekerheden 
ontnomen ze bevinden zich net 
als pubers in een onzekere, labie
le toestand In een gesprek met 
de wijsgeer Corn Verhoeven 
zei Geert van Beek dat het kie
zen van pubers en adolescen
ten in zijn werk ook kan uitge
legd worden door de overwe
ging «dat je onzekerheden het 
zoeken naar een overtuiging 
het schommelen tussen ja en 
nee konfrontatie met mysteries, 
moeilijk beter kan «illustreren », 

verwerken dan met labiele jon
ge mensen die op zoek zijn» 
(.Raam juni/juli 1970 p 22) In 
die woorden legt de schnjver 
een grondgedachte bloot waar
van zijn hele werk doortrokken 
is namelijk het besef dat het 
menselijk bestaan slechts een 
korte faze is «een zweven tus
sen leven en dood» 

Geert van Beek is een metafy
sisch schnjver hij neemt geen 
vrede met de wereld hij bevindt 
zich ergens tussen Andrea en 
de vader-figuur in hij is beide 
hij duikt zijn dochter na in het 
moeras om er de blanke lelie te 
gnjpen hij volgt Andrea in haar 
droomwereld hij weet hoe 
broos de schoonheid is en leert 
Andrea dat het bestaan ook het 
kwaad en de dood omvat Toch 
doodt hij de poëzie met in het 
meisje hij zweeft met haar mee 
over berg en dal Andrea is voor 
haar vader zelfs een gids zij lokt 
hem in het avontuur waarvoor 
hij haar waarschuwt Die dubbel-
waardigheid van het bestaan 
mag je met te streng splitsen als
of Andrea enkel de droom zou 
verpersoonlijken en haar vader 
uitsluitend de droevige kant van 
het leven Neen die ambivalen
tie IS ook aanwezig in het ge 
moed van Andrea mijn vader 
en moeder «wilden me laten 
zien hoe mooi de wereld is en 
hoe fijn 't IS om te leven Daarom 
besta ik en daarom kan ik paar
den zien en waterlelies en kristal
len en vlinders, en daarom moet 
ik naar school en houten benen 
zien en verbrande gezichten» 
(p 55) 

De wijsgerige tegenstelling die 
aan de grond ligt van Geert van 
Beeks levenservanng vind je 
eveneens terug in de afwijzing 
van de moderne wereld met zijn 
lucht- en waterverontreiniging 

met zijn oorlogen en geweld De 
geschiedenis bergt geen heil 
voor de mensheid Andrea 
zoekt haar toevlucht in de poë
zie van de blauwe luchten en in 
de ongerepte natuur die wel als 
heilvol ervaren worden Maar 
met die poëzie van het geluk 
bevinden we ons buiten de ge
schiedenis en hoog boven de 
wereld zoals de vogels waaraan 
Van Beek zon belangnjke sym
bolische waarde hecht in zijn 
tematiek Zeer zeker de vader 
van Andrea wijst de wereld af 
maar hij doet er mets aan Kan 
hij er wel iets aan veranderen, 
buiten de opvoedkundige taak 
die hij op zich neemt tegenover 
zijn dochter Andrea' Wordt 
Van Beeks knstelijk getinte pes
simisme over de wereld nog niet 
meer versomberd door zijn al
weer knstelijke besef van de ein
digheid van dit leven een nood
zakelijk kwaad dat alleen buiten 
deze wereld kan weggenomen 
worden ' Ik verwijs hier naar het 
symbolische, op het eerste ge
zicht een beetje kinderachtige 
verhaal van de overreden mus 
uit het laatste hoofdstuk Terwijl 
Andrea in een soort mystieke 
zielstoestand helemaal op het 
einde van het boek, door de 
hemel klieft in haar ijzeren kabel
baanstoeltje, zit haar vader 
«doodsbang» zoals het verhaal 
zegt, in zijn eigen stoeltje Vader 
en dochter zijn gescheiden door 
de dood Met die onverbiddelij
ke werkelijkheid valt in de ogen 
van de schrijver elke diskussie 
over de wereld en het heden 
weg Dat betekent ook letterlijk 
en symbolisch het einde van het 
boek 

Eugene Van Itterbeek 

Geert VAN BEEK, De dia's van 
Andrea Amsterdam, Querido, 
1977, 124 bIz 
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RIK SEGERS: 
HERENT. — « Het stinkt hier al jaren; tot vorige week toen de smeltovens 
van de schrootfabriek Corai-Métal eindelijk verzegeld werden. Mijnheer, 
reeds zeer lang vecht ik tegen die verpestende fabriek die het centrum van 
onze gemeente onophoudend bleef teisteren. Alle leven werd in de sta-
tionswijk kapotgemaekt.- onze fruitbomen, het weiland, de konijnen en scha
pen... Jarenlang heb ik een eenmansstrijd gevoerd. Ik schreef brieven naar 
het gemeentebestuur, de ministers van volksgezondheid en arbeid, de pro-
kureur-generaal... Nauwelijks werden mijn jammerklachten gehoord. Als u 
of ik op het gedacht zouden komen om geregeld in onze tuin vuurtje te sto
ken met bievoorbeeld autobanden, dan krijg je meteen de politie op bezoek 
en wordt er drastisch een eind aan gemaakt. Maar, de heren van Coral 
Métal stoorden zich aan niets of niemand : zij verpestten Herent met ammo-
niak-dampen, met stofwolken en looduitwasemingen uit hun fabrieksschou-
wen. Nu werden de smeltovens eindelijk door het gemeentebestuur verze
geld. Maar, voor hoelang ? De enige waar ik nog op kan rekenen om ervoor 
te zorgen dat Coral-Métal zijn poorten definitief sluit, is Willy Kuijpers !» 

« De kleintjes die laat men hier aan hun lot over, ook als ze drei
gen te verstikken. Maar, de fabrieksbazen die mogen zich de 
schandelijkste dingen permitteren...» 

Rik Segers is ondanks alles geen verbitterd man, 
maar hij is wél duideli jk getekend door zijn een
mansstrijd. Hij is erg vermoeid. Hij woont vlak 
naast de pestfabriek die uitgebaat wordt door de 
« Société Beige de Commerce, Affinage et Alliage 
des Métaux, des Alliages et des Produits Métallur-
giques. > 
De fabriek verwerkt allerlei metaalafval: door smel
ting van het schroot wordt lood, koper en alumini
um herwonnen. Een milieuvriendelijke bezigheid 
zou mén kunnen zeggen ! (lees ook biz. 21). 
Rik Segers: « Niemand heeft tot voor kort mijn jam
merklachten ernstig genomen, en erop gereageerd. 
Zeker het gemeentebestuur niet Om u een gedacht 
te geven van de f5est die Coral-Métal in deze streek 
veroorzaakte : van de 100 fruitbomen die hier achter 
mijn huis staan, heb ik nooit 1 kg fruit kunnen verko
pen! 
De landbouwers hier weten er ook van mee te pra
ten. Op heel wat landbouwgrond werden teelten aan
gebracht (vooral spinazie) die zonder zorgen telkens 
met de traktor werden ondergereden. 
Die boeren ontvingen van de fabriek daarvoor een 
jaarlijkse vergoeding. Zo'n omkoopsom heb ik nooit 
willen aanvaarden I Men heeft zelfs een bod gedaan 
op mijn huis... Niet ik, maar die fabriek moet hier ver
huizen. Maar tot Willy Kuijpers met zijn mensen mij 7 
jaar geleden kwam steunen, zag ik geen goede hoop 
om mijn eenmansstrijd te winnen.» 

— Rik Segers, die volhard heeft in de boosheid om 
aanhoudend speldeprikken aan Coral Métal toe te 
brengen heeft meer dan één schoendoos vol met 
jammerklachten, brieven gericht aan ministers, 
bezwarende foto's... 
Rik Segers : « Reeds in '64 schreef ik brieven naar de 
politiediensten, naar de inspekties van gezondheid en 
arbeid. Soms kreeg ik enkele beleefde woorden als 
antwoord, maar aan de werking van de fjestfabnek 
werd mets gewijzigd. Toen ik een beroep deed op de 

prokureur-generaal werd ik wel bij de Herentse poli-
tiekommissaris geroepen. Die nam mijn klachten In 
ontvangst. Meer niet 
Ik schreef dan maar terug naar de prokureur-gene
raal en vroeg hem : « mijnheer, ben ik dan mijn burger
rechten kwijt dat niet wordt geantwoordt op mijn aan
klachten, dat men mijn stem niet horen wil ? Deson
danks bleef die rotzooi van Coral-Métal mijn leven en 
dat van veel buurtbewoners verp)esten. 
Ik werd niet meer naar het gemeentehuis geroepen. 
De mensen vroegen mij we l : «hoe is het mogelijk, 
Rik, dat gij in zo'n gassen en rookwolken kunt blijven 
wonen en leven?» 

— Kwam er dan nooit iemand van de overheid ki j
ken naar uw miserie, naar de pestfabriek ? 
Rik Segers: «'t Heeft zeer lang geduurd I En als er 
dan iemand kwam, dan toonde die weinig interesse 
om ernstige vaststellingen te doen en iets op papier 
te zetten. 

Na heel wat protestbrieven van mij kwam er eindelijk 
een man van de technische kontrole, of zoiets... Dat 
was in apnl '68, nu bijna tien jaar geleden ' 
't Was op een dinsdagmorgen, ik herinner het mij nog 
zeer goed. Het was toen goed weer. Evenwel de 
direktie van (^ral-Métal moet op voorhand verwit
tigd geweest zijn, want de artseiders zorgden de dag 
en de nacht voordien voor een schoonmaakbeurt. 

Zo werden de daken, die anders met een onvoorstel
bare stoflaag ^ k t liqgen, grondig af, 
In december 68 had ik nog een gesf 
ander kontroleur Een tijdje voordien was er nog 
brand uitgebroken in de fabriek 
In het begin van '69 trok de bestendige deputatie van 
Brabant de uitbatingsvergunning dan eindelijk in. 
Ge kunt het zeker niet geloven, maar een maand 
later bekwam de Coral-direktie van minister van 
Arbeid, de socialist Louis Major, opnieuw een vergun
ning en kon de pest nog heviger dan voordien onze 
buurt teisteren.» 

fgespoten. ipfreK mei ccn 

«Fabrleks' 

direkteur 

moet 

verhuizen » 

— Rik Segers liet zich desondanks niet ontmoe
digen ; hoewel hij ook op dat moment haast door 
niemand geholpen werd. Mensen in de buurt betuig
den wel sympatie, maar daar bleef het meestal bij. 
Rik Segers : «Ik heb heel alleen handtekeningen inge
zameld Maar, de mensen zeiden me Rik, ge hebt 
onze sympatie, maar wij kunnen niet met u op straat
komen. Gij kunt dat wel, want gij hebt mets te verlie
zen. 

Ge kunt denken hoe ik mij toen voelde • eenzaam in 
mijn strijd. 
Het gemeentebestuur bleef almaar tegenwerken. En 
als het daar maar bij gebleven zou zijn I Ik werd door 
arbeiders vélh de fabriek zelf gepest Zo dikwijls en 
zo tergend dat ik op een bepaald moment mezelf met 
meer kon beheersen en een schot loste uit mijn kara
bijn 

Toen dacht de Coral-direktie dat mijn liedje uit was 
Ze zorgden ervoor dat ik werd opgesloten in het 
cachot De onderzoeksrechter was gelukkig een ern
stig man en die begreep dat ik als het ware uit zelfver
dediging had gehandeld. 
Ik werd na één nacht al vrijgelaten, en ik trok meteen 
opnieuw ten str i jd! 

— Het ontbreekt Rik Segers niet aan bewijzen voor 
al zijn aanklachten. 
Rik Segers: « Al wat ik zeg kan ik bewijzen. Ik heb 
alles In mijn agenda's genoteerd. Ik heb een stapel 
bneven en pap>erassen in schoendozen bijeen, en 
ook een resem foto's. De schouwdampen van de 
smeltoven waren sommige dagen en nachten ge
woon verstikkend. Geregeld vond ik konijnen dood in 
hun ko t Weet je mijnheer, dat In de fabriek bij de ver
smelting wekelijks 50 tot 60 ton zout gebruikt waar 
door de uitwasemingen schadelijke chloor, ammonia 
en zoutzuur bevatten. Er kwam bovendien meer rook 
door het dak van de fabriek dan door de schouwen 
Drie jaar geleden was de rook hier rond de fabriek 
hier zo erg, dat Ik het zelfs binnen in huis met meer 
kon uithouden. Ik telefoneerde naar de rijkswacht om 
een proces-verbaal te komen opmaken. Weet u dat 
die niet wilden komen, mijnheer! Er werd weiger
achtig gezegd dat de rijkswacht geen klachten per 
telefoon aanneemt Maar ik was echt in nood, ik 
vroeg hulp. Pas toen de vrouw van dokter Rampel-
bergh belde en de rijkswacht op haar verantwoorde
lijkheid wees, toen kwam er een patrouille voorbi j ! 
Weet je wat ze toen kwamen doen ? Mijn naam, 
adres en beroep noteren. Dat was al. De kleintjes die 
laat men hier aan hun lot over, ook als ze dreigen te 
verstikken. Maar de fabrieksbazen die mogen zich 
de schandelijkste dingen permitteren; grove winsten 
nnaken op de kap van de kleine man, en met onze 
gezondheid op het spel... I 't Is schandelijk dat minis
ters zoiets jarenlang durven laten gebeuren, zonder 
In te grijpen.» 

Maar Ik blijf hier wonen, het Is hier geen fabrleks-
grond. De fabriek moet definitief dicht én verhulzen.» 

(hds) 
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