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Stuyvenberg:

woord gehouden!
De Vlaamse onderhandelaars
zijn naar Stuyvenberg gegaan
met de belofte er te zorgen voor
een maximale Vlaamse
Interpretatie. Ze hebben woord
gehouden. Wat de Volksunie
betreft, had de partijleiding de
breekpunten aangeduid: het
zwaartepunt van de
staatshervorming moest bij de
tweeledigheid liggen ; de
regeling te Brussel zou
sluitend zijn en waarborgen
omvatten ; het inskriptierecht
mocht geen springplank worden
voor verdere verfransing. Bij de
harde konfrontatie op
Stuyvenberg hebben onze
onderhandelaars er geen twijfel
laten over bestaan, dat het njet
zou zijn indien terzake nog
onduidelijkheid zou blijven.
Man kan het geleverde werk
best meten aan de resultaten bij
deze drie essentiële punten.
De nadruk ligt duidelijker dan in
de Egmonttekst op de twee
gemeenschappen. Dat blijkt o.m.
uit het feit dat de uitvoerende
macht van de gemeenschappen
thans vier leden omvat in plaats
van twee, dat deze groei gaat
ten koste van de gewesten en
dat de aangroei van de
gemeenschapsdotaties
gewaarborgd wordt. Er heeft
zich op Stuyvenberg terzake
ook bij d e Franstaligen een voor
de Vlaminqen logische evolutie
doorgezet
Wat Brussel betreft is de
principieel goede regeling thans
geprecizeerd tot een sluitend
geheel van waarborgen. In de
plaats van de huidige
schijnpariteit, die een pleister
op een houten been is, komt er
reële machtspariteit: een
machtsevenwicht dat de
Vlaamse minderheid te Brussel
de kans geeft om zich met
sukscs te verzetten tegen iedere
discriminatie en om zich
maximaal te ontplooien. De
Vlaamse
gemeenschapskommissies, die
uitgerust worden met de nodige
financiële en menselijke
middelen om professioneel te
kunnen werken en die volledig
inkijkrecht hebben in de 19
gemeenten van
Brussel-Hoofdstad, beschikken
over de reële politieke macht
die neerkomt op een v e t o r e c h t

Het gemeentelijk onderwijs
behoort duidelijk tot hun
bevoegdheidsgebied. In iedere
Brusselse gemeente krijgen de
Vlamingen minstens één vijfde
van de socio-kulturele kredieten
voor eentalige initiatieven. Zij
krijgen dit aandeel ook in dié
gemeenten, waar ze minder dan
één vijfde van de bevolking
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vertegenwoordigen ; waar ze
méér vertegenwoordigen, zal
hun aandeel proportioneel zijn.
De sektor van de tweetalige
initiatieven zal zich niet kunnen
uitbreiden ten nadele van de
eentalige. Ook in de uitvoerende
macht van het Brussels gewest
kan zonder de Vlamingen, die er
hun gewaarborgde plaats
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hebben, en tegen hun wil geen
enkele beslissing genomen
worden. De Vlamingen die te
Brussel hun thuis hebben,
krijgen bij dat huis voortaan de
sleutel op de deur.
Wijzelf hebben altijd gemeend
dat de Vlaamse openbare
mening, in het kader van het
geheel der hervormingen, te
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veel belang hechtte aan het
inskriptierecht Hoe dan ook,
voor dit punt waarop de
Vlaamse gevoeligheid zich had
t o e g e s p i t s t is de
Stuyvenberg-interpretatie
positief. Niet alleen wordt het
inskriptierecht in de
Egmontgemeenten uitdovend.
Daarenboven is het begrip
« inwoner » zo beperkend
omschreven dat bijvoorbeeld
een Waal, die zich vanuit
Wallonië in een
Egmontgemeente komt vestigen,
geen aanspraak kan maken op
inskriptierecht! Dat de kinderen
van titularissen van het
'
inskriptierecht het bestaande
Franstalig lager onderwijs in de
faciliteitengemeenten mogen
volgen, is politiek
onbetekenend: deze kinderen
volgen vandaag reeds
Franstalig onderwijs in
Brussel-Hoofdstad.
Stuyvenberg brengt een positief
antwoord op de vele vragen die
een aantal Vlamingen zich na
Egmont hebben gesteld.
Poolvorming te Brussel,
apparentering, splitsing van de
provincie en het
kiesarrondissement: wat in het
Egmontpakt vaak slechts vaag
aangeduid stond als een
bedoeling, staat thans duidelijk
in de teksten.
Het Egmontpakt, zoals het vorig
jaar afgesloten werd, was de
uiting van een politieke wil om
uit het immobilisme te geraken
en om een aanvaardbare
oplossing te vinden voor het
fundamenteel Belgisch
probleem. Stuyvenberg is méér
dan de uiting van een politieke
w i l : het is de bevestiging dat er
in dit land een aardverschuiving
aan de gang is die geen steen
heel zal laten van het unitaire
gebouw. Het is de bevestiging
van de Vlaamse staat niet als
een wensdroom of als een
opdracht voor morgen, maar als
de taak van vandaag.
Wie thans in Vlaanderen de
voor- en de nadelen van het
gemeenschapspakt wikt en
weegt en daarbij tot de
bevinding zou komen dat de
balans nadelig is voor de
Vlamingen, moet met zijn
gewichten nodig naar de
ijkmeester.
tvo
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Stal van Vlaamse hogere betrekkingen
in overheidsdiensten. Want hij zou dan
weten dat de verhouding 13 — 11 nergens wordt bereikt, voor de belangrijke, hoogste funkties.
V.D.M., Brussel

EUROPA
Lezer M.P. — Dilbeek, legt op een zonderlinge manier uit hoe België er zou
uitzien onder een unitaire kiesomschrijving.
Premier Tindemans kwam er tijdens
de jongste verkiezingen op het beeldscherm boudweg voor uit dat hij zich
met wilde belachelijk maken het kleine
Belgié in twee kiesomschrijvingen te
verdelen.
De fronters z o n g e n : « Wij eisen zelfbestuur en Vlaamse regimenten ». Volgens M.P. zouden wij zulks overboord
gooien.
Verklaarde Tindemans ook niet op
een parlementaire vraag aan Joos
S o m e r s : «Ik ben niet voor amnestie
en er zijn er nog te veel tegen ». Nog
een vorm van humanitaire struisvogelpolitiek.
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Met enige verwondering las ik in
« W I J » (29.1277) een interpellatie gehouden door VU-gemeenteraadslid E
Deleu, waarin deze vroeg het gemeenteonderwijs te Berchem op te splitsen
in klassen voor vreemdelingen en
voor Vlaamse kinderen.
Zeker ben ik het eens met de heer
Deleu dat het onderwijspeil niet mag
dalen, maar ben in 't geheel niet overtuigd dat het invoeren van een twijfelachtig soort apartheid hiervoor de
passende remedie zal zijn.
Een verkeerd begrepen prestigezucht
waardoor de ouders, die zich beter
gesitueerd voelen hun kinderen niet
sturen naar de wijkschool — de
erkenbare school op mensenmaat —
maar naar de anonieme mastodontinstellingen, heeft als gevolg voor het
gemeentelijk onderwijs dat het dikwijls wordt bevolkt door kinderen die
door hun sociaal milieu reeds gehandicapt zijn. Persoonlijk geloof ik dat
hieraan iets dient te worden gedaan
door bv het invoeren van onthaal- of
inhaalklassen. Dit hangt af van de politieke wil van de beleidsverantwoordelijken die hierin nogal eens te kort
schieten.
Verder vind Ik het noodzakelijk dat
kinderen van vreemdelingen, die zich
hier meestal blijvend vestigen, best zo
vlug mogelijk worden geïntegreerd in
de bestaande maatschappij. Het is
gewoon de stelling die binnen het
Vlaams-nationalisme
reeds
jaren
wordt verdedigd t.o.v. de Franstallgen
die zich hier kwamen vestigen. Vanuit
onze pluralistische gemeenschapsvisie is het trouwens de enige konsekwente houding.
R.V., Brasschaat.

Wij wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058/
5L18.a9.

DANK
Ik wens aan al de mensen die de
Volksunie liefhebben, het allerbeste
voor het jaar '78, maar in bijzonder
onze goeie vriend Hugo Schiltz, die
zeer verstandig is te werk gegaan
met het Egmontakkoord. Meer kon
men met uit het vuur halen, daarvoor
nog eens de beste dank.
Indien er verwijten te sturen zijn, dan
moeten die zeker naar de kleurpartijen gaan, want die hebben vroeger
alles verknoeid. Zij zijn de grote oorzaak door faciliteiten toe te staan en
vele andere fouten die ze begingen
L.V., Etterbeek

«Wij Vlamingen »
Johan S*olz liet met de jaarwisseling een singeltje opnemen onder de titel Wij Vlamingen, zijn
antwoord op Jacques Brei O p
de keerzijde Kom mee met mij,
een soort wandeling langs het
oude Brugge.
Voor mensen die van de typische Johan Stolz-stijl houden
een aanwinst voor hun diskoteek.
Het plaatje is te verkrijgen bij
Bob Lange, Gasthof Malpertus,
Beeldstraat 10, 2700 Sint-Niklaas.
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KAJ
Nog over Zuid-Afrika wil ik de lezers
van «Wij» wijzen op de ware hetze
tegen Zuid-Afrika in katolieke tijdschriften als daar is « Kerk en Leven •>.
Zoals daaruit op te maken valt, ondernemen de KAJ-jongeren een aktie.
Hun «aktie» bestaat erin, dat zij de
straten afschooien, om geld in te
zamelen tegen de Apartheid. Hun leider IS zelfs in Zuid-Afnka de toestand
gaan »bestuderen» Het moet daar
dan toch nog met zo slecht zijn, dat hij
er ongemoeid uitkomt I
Dit alles zogezegd, omdat er in ZuidAfrika een minderheid aan het bewind
IS Maar toen de trikolore blauwkous
Gaston Eyskens in 1970-'71 onze
Vlaamse meerderheid verkwanselde
voor minder dan een bord linzensoep,
waar bleven toen de KAJ-jongeren
met hun protesten •? Toen stond de
V U alleen i
En om nu wat ernstigere praat te vertellen, als ZIJ het zover gaan zoeken,
dan moet ook het Verdrag van Vereniging dd. 31 mei 1902 herzien worden.
Weet u en weten zij, dat Zuid-Afnka
in 1902 slechts vijf miljoen negers
had ? Het Is het drama van de bevol-

kingsaangroei zonder paal noch perk.
En wat er ook van zij, u lieden kristenen, Zuid-Afrika is het enige land, dat
zijn eigen ontwikkeling betaalt zonder
bedelpartijen.
J.A., Eke-Nazareth.

VL-BELGIE
Wie werkt met mij aan het federalisme in de praktijk '
Alle Egmonters en anti-Egmonters
kunnen zich nu reeds aan de volgende stap wagen • Vl.-Belgie wordt
voortaan duidelijk ingeschreven in onze adressering op de briefwisseling,
vooral op onze buitenlandse korrespondentie. Z o lezen ze in het buitenland ook nog eens iets over het nieuwe België. Er is niets onwettelijks aan
Er kan geen verwarring ontstaan.
Want er is maar één Vlaams-Belgie,
ook voor de Brusselse Vlamingen
V.D., Brussel
Adres aan de redaktie beke.id

Tevergeefs wacht ik op een massaal
protest vanwege de fondsen en andere strijdverenigingen, op de gebeurtenissen einde november, in Beersel Er
werd daar voor een politiekommissaris gestemd Twee kandidaten werden weerhouden en die sturen toevallig hun kinderen naar Franse scholen
in Brussel
Niet minder dan Egmontburgemeester Van Roye met 10 CVP-raadsleden, 3 BSP'ers en gesteund door 4
leden van de oppositie (PVV en FDF)
zorgden voor deze stunt.

Niets staat minister Rik Boel in de
weg om deze asociale benoeming te
vernietigen
J.V, Erps-Kwerps

CORAL METAL
Het door de h. X «Coral Métal»
geschreven artikel, in onvervalste
«Van Geit "-stijl geschreven (5-1-'78)
in " WIJ » kunnen we missen.
Enkele citaten.
— Een niet onooglijk winstgevend produkt
— Sedert 1970 (niet vroeger ?) voert
VU-Herent strijd tegen groot kapitalisme?
— Vooral — matig loon — winstgevend. Het schijnt aldus volgens de
schrijver dat winst maken iets is als
afpersen, anti-sociaal, duivels, niet
eigentijds, kapitalist, en noem maar
op. Ik dacht dat ik « Links » aan 't lezen
was. Z o voel ik het aan.
Het IS met Cockerill en C ° die de schuldigen zijn maar wel onze overheid die
de toelating gaf!
M.D.B., Geraardsbergen
RED.: Uiteraard zijn we geenszins
tegen winstmakende bedrijven (Lees
onze ekonomische artikels).
Maar, vraag in Herent eens hoe
« Coral Métal » op de kap van omwonenden, leefmilieu en werknemers
weckte.

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

brief van de
redaktie

EUROPESE VERKIEZINGEN
Onder een titel, die zelfs niet in een
satirisch bladje zou passen schreef
Guido Naets, die mogelijk wel een deskundige is in Europese ekonomische
aangelegenheden, maar zeker met in
politieke, een wetenschappelijk onverantwoord artikel in «Europa Federaal ».
HIJ ging op een toon, die duidelijk de
geniepigheid van vele anti-Egmonters
(openlijk en verdoken) verraadde, te
keer tegen de eerste werkelijke verbetering, die aan de VU-aanwezigheid in
de regering te danken is.
Hij, zoals Tindemans trouwens aan
wie hij misschien wel een plezierke
w o u doen, vond dat « unitaire » organizatie van de Europese verkiezingen in
ons land beter ware geweest, want...
met de verdeling 13 Vlamingen - 11
Walen achtte hij ons bedot.
Juist door zo'n prietpraat neer te
schrijven bewijst de h. Naets dat hij
niets kent van het Belgisch politieke
gebeuren, want voor de eerste keer
na 1963 — jaar waarin de lamentabele en niet toegepaste bestuurstaalwet
verscheen — heeft men voor de verdeling van hogere funkties in ons voordeel afgeweken van de onrechtvaardige 50-50-verhouding.
Ik vind het spijtig dat een ernstig blad
als Europa federaal, waarin nochtans
het Europa -der volkeren» en niet
zozeer dat « der staten » wordt verdedigd, een dergelijk snertartikel heeft
willen opnemen.
Het ligt echter volledig in de lijn van
de ontelbare «anti-Egmont «-artikels,
die de laatste maanden het licht zien.
Vaak openlijk-kwaadaardig en onbetrouwbaar, maar ook dikwijls heimelijk
zeemzoet, zoals in bepaalde CVPkranten.
Het IS jammer dat lezer P.M. uit Dilbeek, die de ongefundeerde argumenten van Naets in zijn brief aan « W i j »
overnam, met jarenlang, zoals ondergetekende, gestreden heeft tegen de dief-

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS - V E S T O N S - BROEKEN -PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 0 3 31.35.83

Brussel,18 januari 1978

Waarde lezer(es).

Dat ons blad meer en meer
ingeburgerd geraakt blijkt uit
vele reakties. Bij één ervan
loont het wel de moeite er
even bij stil te staan : de
perskonferenties.
Nu is het in de perswereld
wel zo, dat de joernalisten
niet gebrand zijn op een overvloed van perskonferenties.
Alleen wanneer het werkelijk
de moeite loont is een perskonf erentie gerechtvaardigd.
Zoals bv. bij de eerste
minister of bij de ministers
zelf. Waar we op dit vlak
vroeger met de nek bekeken
werden, worden we thans
uitgenodigd of verwittigd
(zoals met Stuyvenberg).
Zo hoort het (en voor ons
hoeft er niemand uit de
perswereld gediskrimineerd
te worden).
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NA EGMONT EN STUYVENBERG:
Er y\fordt een unitaire staat
begraven
B R U S S E L - Wetstraat 16. Dinsdag in de vooravond werd op
een perskonferenlie in de ambtswoning van de eerste-minister
een sluier opgelicht van de resultaten van het voor de VU-onderhandelaars suksesrijke Stuyvenbergberaad.
We noteerden inderdaad o.m.
drie in het oog springende principiële en verregaande praktische
overeenkomsten : een uitdovend
inschrijvingsrecht in de zgn. Egmontgemeenten, een definitieve
(in de grondwet ingeschreven)
begrenzing van het tweetalig
hoofdstedelijk gebied tot de huidige 19 gemeenten, die de Brusselse agglomeratie vormen, en
de politieke zeggingskracht van
de twee gemeenschappen in dit
land. Bovendien mochten we na
de historische perskonferentie
in een kort gesprek met FDFvoorzitster
Antoinette
Spaak
vernemen dat zij de Stuyvenberg-overeenkomst bij haar partijgenoten «in een geest van
pacifikatie zal verdedigen.»
Antoinette Spaak : « Bij de ondertekening
van tiet
Egmontpakt
had onze partijleiding
geenszins
meer de uitbreiding van de Brusselse carcan op het oog. Wij willen in het randgebied met de Vlamingen in vrede leven, en voor
ons is het een
psychologische
voldoening dat inwoners van de
Egmontgemeenten
die voldoende redenen vinden om van het
inschrijvingsrecht
in de komende twintig jaar gebruik te maken,
nu ook hun kinderen naar Franse lagere scholen in de zes faciliteitengemeenten
kunnen
sturen.»
Een ander franstalig onderhandelaar, voorzitter-baron Nothomb
van de PSC, beweerde dinsdagavond voor een handvol journalisten eveneens dat hij geen
nieuw kommunautair vuurtje wil
stoken.
Ferdinand Nothomb : « Wij hebben bij voorbeeld de « retour a
Liége« van de Voerstreek
niet
op de onderhandelingstafel
gegooid, om de geest van pacifikatie niet te
ondermijnen.»
Over die « pacifikatie» is er in
de voorbije dagen en weken
zoveel gezegd en even argwanend geschreven. Dank zij de dreiging van de VU-onderhandelaars, in de nacht van maandag
op dinsdag, om het Stuyvenbergberaad af te breken, werd de uitdoving van het inschrijvingsrecht bedongen. Dank zij de V U aanwezigheid in Stuyvenberg...
Het wachten is nu op de gedetailleerde Stuyvenbergteksten, die
WIJ, zoals het met de teksten
van het Egmontpaket het geval
was,
ten
spoedigste
INTEGRAAL zullen publiceren.

Stuyvenberg
Inmiddels is het een feit dat de
Vlaamse gemeenschapskommissies in Brussel alle beschikkingen van de gemeentelijke
overheid, over de zgn. personalizeerbare materies, die nadelig
kvinnen zijn voor de Vlamingen,
kunnen opschorten, waarna uiteindelijk een dubbele meerderheid (dus ook van Vlamingen) in
het Brussels gewestelijk execu-

tief nodig is om het salomonsoordeel te vellen.
Inmiddels ook wordt het onderwijs te Brussel in een begeleidend advies aan de wetteksten
als een kulturele materie beschouwd (cfr. de betwisting van
de benoeming van een Fransgezinde direktrice in een gemeenteschool van St.-Pieters-Woluwe).
Inmiddels ook kunnen we mel-

Stuyvenberg-sprokkels
Subgewesten
• De subgewesten zullen belast
v^^orden nnet uitvoeringstaken. Tot
deze taken zullen onder meer
behoren die welke thans worden
uitgevoerd door interkommunale
verenigingen met algemene doelstellingen Sommige van de taken
die luidens de wet van 24 juli
1971 (op de agglomeraties en
federaties van gemeenten) aan
de agglomeraties en federaties
waren toebedeeld zullen ook aan
het subgewest ambtshalve worden toegewezen, terwijl de gemeenten, op het grondgebied van
het subgewest gelegen, taken zullen kunnen delegeren; ook de
Staat, de gemeenschap en het
gewest zullen taken kunnen delegeren.
Er zullen 25 subgewesten zijn : 11
in het Vlaamse en 13 in het Waal-

se g e w e s t ; voor Brussel worden
de taken van subgewest vervuld
door de organen van het gewest.
Elk subgewest zal een raad hebben en een uitvoerend bureau.
De leden van de raad worden verkozen tegelijk met de gemeenteraadsleden
Voor elke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen moet worden
verklaard aan welke subregionale
lijst ZIJ zich verbindt. De uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen worden
per
subgewest
samengeteld en dat aantal is bepalend voor het aantal verkozenen dat aan elke subregionale
lijst wordt toegewezen.
Voor de aanduiding van de leden
van het uitvoerend bureau wordt
het systeem toegepast dat geldt
voor de aanduiding van de kommissieleden van het O C M W door
de gemeenteraad.

Egmontwijken
• De afbakening van de drie wijken voor de inwoners waarvan
het recht van keuze van woonplaats geldt, werd in kaart gebracht. Het zijn Negenmanneke,
Het Voor (met Mutsaert) en een
stuk van Jezus-Eik.
Voor de inwoners van de sekties
van de zogenaamde Egmontgemeenten en van genoemde drie
wijken geldt het recht van keuze
van woonplaats tot in 1998 Deze
beperking in de tijd geldt niet
voor de inwoners van de zes
randgemeenten.
De kinderen van de titularissen

19 JANUARI 1978

den dat de Franse en Vlaamse
gemeenschapskommissies
(in
Brussel én in de randgemeenten) eenzelfde minimum-bedrag
aan kredieten zullen toebedeeld
krijgen, terwijl volgens het aantal stemmen op franstalige of
nederlandstalige
kiezerslijsten
een verhoging van de kredieten
zal toegestaan worden.
Inmiddels is het een gelukkig
feit dat in het definitief gewest-

plan Halle-Vilvoorde
1.000 ha
bouwzone in extremis werd gekleurd als groenzone (Brusselse
spekulanten ten spijt!). Ook konden we op de perskonferentie,
vorige dinsdag, nog vernemen
dat de regering spoed zal zetten
achter de indiening van de Stuyvenbergwetteksten bij het parlement, en ook en vooral, dat de
ontbindende clausule (alles of
niets) in alle wetteksten zal voorzien worden.
Noch de zes faciliteitengemeenten, noch de drie omstreden
Egmontwijken (Jezus-Eik, Negenmanneke, en Het Voor - met de
Mutsaert) worden bij de Brusselse agglomeratie aangehecht. De
VU-deelname aan de Egmontonderhandelingen is daar, op zijn
zachtst uitgedrukt, niet vreemd
aan !
In ruil voor de omstreden
inschrijvingsrechten
krijgt
de
Vlaamse gemeenschap
een gewaarborgde aangroei van de financiële armslag voor de gemeenschapsraad;
het Vlaamse
parlement
T e r l o o p s : de Duitstalige gemeenschap
krijgt
eveneens
dank zij de VU-onderhandelaars,
een bevoegdheid voor het uitvaardigen van dekreten ;
Uiteindelijk noteerden we dat
een «tweede lezing» van de
Stuyvenbergteksten»
voorzien
wordt voor half maart, en dat
nog vóór de parlementaire zomervakantie de eerste teksten
— die de afbouw van de unitaire
staat inhouden — in het parlement ter stemming zullen gelegd
worden, (hds)

van dit recht wonende in de zogenaamde Egmontgemeenten en in
de genoemde drie wijken mogen
de lagere scholen in de randgemeenten bezoeken.

Sociokulturele
instellingen
• De socio-kulturele instellingen
op het grondgebied van het Brussels gewest kunnen aktiviteiten
hebben die zich ofwel tot één
gemeenschap richten ofwel tot
twee gemeenschappen tegelijk.
De normatieve regels die voor
deze socio-kulturele instellingen
gelden en die zich tot één gemeenschap richten, worden bepaald door de gemeenschapsraad ; indien ze zich tot de twee
gemeenschappen richten worden
de normen bepaald door de Senaat
De erkenning of een socio-kulturele instelling die zich tot de twee
gemeenschappen richt, zal in het
definitief stelsel door de gemeentelijke
gemeenschapskommissie
gebeuren, en in het overgangsregime door een paritair komitee
waarvan de samenstelling door
de ministerraad zal worden bepaald

Dotaties
• In het pakt was uitdrukkelijk
geformuleerd hoe de groei werd
bepaald van de dotaties die aan

de gewesten worden toegekend,
terwijl zulke waarborg niet ta.v.
de gemeenschapsdotaties was
bepaald. Dezelfde regeling zal gelden voor beide. Het aantal leden
van de gemeenschapsexecutieve
word op vier gebracht, terwijl de
executieve van elk gewest uit
zeven leden zal bestaan.

Gemeenschapskommissies
• In de gemeenten van Brusselhoofdstad en in de randgemeenten worden Franse en Nederlandse gemeentelijke gemeenschapskommissies opgericht.
Deze kommissies zullen in ieder
geval een zelfde gewaarborgd minimum percentage van kredieten
verkrijgen, hetwelk zal worden
verhoogd a rato van het aantal
stemmen uitgebracht op Franstalige of Nederlandstalige lijsten in
deze gemeenten. Ze zullen reeds
in de overgangsperiode worden
opgericht.

Procedure
• Wat het overgangsstelsel betreft werd als algemeen beginsel
aangenomen dat alle maatregelen die geen grondwetsherziening
vergen reeds dan zullen gelden,
eventueel met aangepaste tijdelijke maatregelen.
De ontbindende clausule waarvan melding wordt gemaakt in
het pakt, met name in het hoofdstuk over de uitvoeringsprocedure, blijft behouden.
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De tijd van De Ridder
Partii

uur beaamt

federalistische
stappen
— H e t p a r t i j b e s t u u r v a n d e V U b e t u i g t zijn d a n k aan
de V U - o n d e r h a n d e l a a r s o p het S t u y v e n b e r g b e r a a d
v o o r de b e l a n g r i j k e en b e s l i s s e n d e b i j d r a g e d i e zij
geleverd hebben bij de maximale Vlaamse interpretatie v a n het E g m o n t p a k t .
— H e t V U - p a r t i j b e s t u u r s t e l t v a s t d a t de s t a a t s h e r vorming zich thans duidelijker dan voorheen oriënt e e r t naar een grondige tweeledige
federalizering
en
naar een sluitend systeem van machtsevenwicht
te
Brussel.
— H e t p a r t i j b e s t u u r s t i p t aan d a t d e u i t d o v i n g v a n
het i n s c h r i j v i n g s r e c h t i e d e r e t w i j f e l w e g n e e m t o v e r
de onaantastbaarheid
en de homogeniteit
van het
Vlaamse gebied en over de definitieve en
onherroepelijke begrenzing
van Brussel.
— H e t V U - p a r t i j b e s t u u r h o o p t d a t a l l e n in V l a a n d e ren, die m e t z o r g en b e k o m m e r n i s o p d e r e s u l t a t e n
v a n het S t u y v e n b e r g b e r a a d h e b b e n g e w a c h t , t h a n s
in s t a a t z u l l e n zijn o m een d e f i n i t i e f o o r d e e l te v e l l e n
o v e r de d i e p g a a n d e s t a a t s h e r v o r m i n g en de b e s l i s s e n d e w i n s t p u n t e n d i e de V l a a m s e B e w e g i n g d a a r b i j
b o e k t . D e p a r t i j l e i d i n g v a n de V U h o u d t z i c h t e r
b e s c h i k k i n g v a n i e d e r v e r z o e k t o t i n f o r m a t i e en t o e lichting.
— d i n s d a g , 17 j a n u a r i 1978 —

Op het ogenblik dat dit blad ter
perse gaat, beschikken we nog
niet over een officiële reaktie
van het Egmontkomltee na Stuyvenberg. De verklaringen die
Clem De Ridder, voorzitter van
dit
komitee,
gisterenmiddag
woensdag voor de radio aflegde, laten er echter weinig twijfel
over bestaan dat de reaktie van
het Egmontkomltee
afwijzend
zal zijn.
We gaan aldus naar een heruitgave van de feiten, zoals ze zich
einde mei vorig jaar hebben
afgespeeld bij de ondertekening
van het Egmontpakt. Ook toen
werd er negatief gereageerd
vooraleer men de teksten kende.
De heer De Ridder heeft het
opnieuw bestaan tijdens zijn radioverklaring, om met
geen
woord te reppen over de fundamentele hervormingen die het
gevolg zullen zijn van Egmont
en Stuyvenberg. Hij is slechts

jaar geleden had kunnen of durven dromen. Geen woord over
het verder doortrekken van de
staatshervorming in de richting
van de tweeledigheid. Slechts
een smalend woord over het feit
dat hét inschrijvingsrecht dan
toch uitdovend wordt.
Op de vraag of er op een andere
basis dan die van het gemeenschapspakt überhaupt wel een
akkoord mogelijk zou zijn, antwoordde de heer De Ridder
< dat het best mogelijk is dat
zulks in de eerste jaren niet
kan...». En dal het voor hem ook
niet h o e f t : hij heeft de tijd.
Na straks 150 jaar België is de
Vlaamse gemeenschap te Brussel bijna van de kaart geveegd,
is de bedreiging op Vlaams-Brabant altijd maar groter geworden, zijn bijna alle Brusselse

blijven stilstaan bij één enkel
franje van het akkoord : het feit
namelijk dat de titularissen van
het inskriptierecht hun kinderen
naar het Franstalig lager onderwijs in de zes faciliteitengemeenten zullen mogen sturen. Geen
woord over het sluitend systeem van waarborgen te Brussel, dat de Vlamingen In de
hoofdstad een
machtspositie
schenkt waarvan niemand een

Van Egmont

gemeentehuizen volledig in handen van anti-Vlaamse Franstaligen. De heer De Ridder is echter van mening dat we nog maar
eens een onbepaald aantal jaren
moeten voortploeteren met wat
taalwetten, wat schijnpariteiten
en wat pleisters op een houten
been.
De hele druk van de niet-politieke Vlaamse Beweging is niet bij
machte geweest om ook maar
één puntje van het Halle-programma politiek te doen verwezenlijken. Maar nu Egmont en
Stuyvenberg er voor zorgen dat,
op twee punten na, het hele Halle-programma wordt verwezenlijkt en we daarenboven een
Vlaamse staat krijgen, mag het
niet van de heer De Ridder.
Want die heeft tijd...

naar Stuyvenberg

Volksverlaklcerij in de pers
Een deel van de Vlaamse pers
doet na Stuyvenberg wat ze
ervoor gedaan heeft: ze doet
aan volksverlakkerij In plaats
van aan voorlichting. Van « Het
Laatste Nieuws > valt zoiets tot
op zekere hoogte nog te begrijpen : het blad blijft daarbij In zijn
rol als krant van een oppositiepartij. Of het daarbij het recht
heeft om onwaarheden te vertellen, Is een andere zaak.

kramerij van het «Het Laatste
Nieuws» is de voorlichting die
« De Gazet van Antwerpen » In
haar eerste kommentaar op Stuy-

Zo
beweert
«Het
Laatste
Nieuws» dat de afbakening van
de drie Egmontwijken « eerder In
het voordeel van de FDF-onderhandelaars» Is gebeurd. Dat
heeft zelfs « De Standaard », die
Stuyvenberg nochtans niet in
het hart blijkt te dragen, niet durven beweren.
De flamingantische krachtpatserij van «Het Laatste Nieuws»
doet lachwekkend aan. We houden ons hart vast voor een
gemeenschapsakkoord waarbij
niet Schlltz en Van der Eist,
maar bijvoorbeeld De Clercq en
De Croo aan de onderhandelingstafel hadden gezeten.
Ergerlijker echter dan de nieuwbakken flamingantische woord-

venberg gaf. In het kommentaar
van deze krant kan men bvb.
lezen: «Als wij inderdaad vaststellen dat de kinderen van de
inscriptie-profiteurs de lagere

school mogen bezoeken — In
het Frans — In één van de zes
randgemeenten, dan lijkt ons dat
toch wel een zeer belangrijke
tegenprestatie, bijna een kapitulatie. Want hoe kunt ge beter de
verfransing van Vlaams grondgebied in de hand werken, dan
door kinderen in het Frans te
laten studeren ».
Dit Is een voortreffelijk staaltje
van volksverlakkerlj-door-onvolledigheid. Een niet-deskundige
lezer van « De Gazet van Antwerpen » kan niet anders dan uit
deze tekst opmaken, dat de inscriptiekinderen nu plots het
recht krijgen om Franstalig lager
onderwijs te volgen. Er wordt
handig bij verzwegen dat ze dit
recht altijd hebben gehad, dat ze
nu reeds Franstalig onderwijs te
Brussel volgen en dat ze het zo
massaal doen dat er speciale
ophaalbussen voor hen ingelegd zijn.
Het zal wel volkomen overbodig
zijn er op te wijzen, dat de hele
eerste «kommentaar» van « D e
Gazet van Antwerpen»
zich
strikt beperkt tot dit aspekt en
dat het met geen woord rept
over de fundamentele hervormingen van Egmont-Stuyvenberg.

Grote staatsman De Bondt
Als we een paar Vlaamse dagbladjournalisten mogen geloven.
Is Vlaanderen In de persoon van
staatssekretaris De Bondt plots
een staatsman van wereldformaat rijker. Het
wierookvat
wordt letterlijk kapotgeslagen
op de neus van de heer De
Bondt, van wie steeds opnieuw
geschreven wordt dat hij niet
verantwoordelijk Is voor het misbaksel Egmont en dat hij wél verantwoordelijk is voor de verbeteringen die op Stuyvenberg werden aangebracht
Dit geschrijf en gewrijf heeft als
doel om alle Vlaamse onderhandelaars, en vooral die van de
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V.U., een hak te zetten. Het zijn
snullen geweest, op Egmont zowel als op Stuyvenberg. Gelukkig was daar nog de krachtdadige, verstandige, vasthoudende,
trouwe De Bondt om hen te
beschutten tegen hun eigen
dwaasheden.
We weten niet of de heer De
Bondt zelve met die vleiproza
gediend is. We weten niet of hijzelf voedsel geeft aan de legende dat het zonder hem allemaal
slecht was en dat het mét hem
toch nog iets beter is geworden.
We weten echter wél — en vrij
precies — wat de werkelijke rol
en de werkelijke verdiensten
van de heer De Bondt in de Stuy-

venbergfaze zijn. En we laten het
met een gerust hart over aan kroniek- en historieschrijvers om
dat later eens op de juiste waarde te schatten.
Wél weten we ook, dat de heer
De Bondt het tipje is van een Ijsberg : de touwtrekkerij rond zijn
persoon verraadt Iets van de
hevige machtsstrijd die In de
CVP woedt. Wat niet af te lezen
valt van het onbewogen gelaat
van premier Tindemans, kan opgemaakt worden uit het geschrijf over De Bondt.
Ten overstaan van de Volksunie
Is deze taktiek van een paar dagbladschrijvers al te d o o r z i c h t i g !

Het Stuyvenbergpakt
vertoont
ge
staatshervorming.

een duidelijker

versterkte

tweeledi-

Voor de Brusselse agglomeratie is er een sluitend systeem van
machtsevenwicht
Het Inschrijvingsrecht
voor inwoners van de
Egmontgemeenten
werd uitdovend
gemaakt.
Het inschrijvingsrecht
in de Egmontgemeenten
geldt alleen voor
inwoners met Belgische nationaliteit, en die er altijd gewoond hebben, of verhuisden vanuit de zes faciliteitengemeenten
of vanuit
Brussel
De drie Egmontwijken (Negenmanneke, Het Voor-Mutsaart en een
stuk van Jezus-Eik) werden scherp omlijnd en nieuwe kavels werden er uit geweerd.
De gemeenschapskommissies
in Brussel krijgen ook volledig wettelijk informatierecht en krijgen een degelijke infrastruktuur en personeel
In de senaat kan een ideologische alarmbel luiden.
Er is ten slotte ook nog overeengekomen
dat, na de splitsing van
het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, bij
parlementsverkiezingen
apparentering van lijsten mogelijk is (bijv. Vlaamse lijsten van HalleVilvoorde met Brussel), en poolvorming van lijsten bij gemeenteraadsverkiezingen
(belangrijk voor de Brusselse Vlamingen).

Met de
VOLKSUNIE
naarde
Vlaamse
Staat
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KOMMCMT/I/IR
Sabena totaal
verlies 13 miljard
Het zorgenkind, dat de naam
Sabena draagt, kwam deze week
weer in het nieuws door de
mededeling dat de maatschappij
in 1977 een verlies leed van een
miljard achthonderd miljoen. Gevoegd bij de bestendige verlieskurve sinds 1960 bedraagt het
totale deficit thans bijna 13 miljard fr.
Het is duidelijk dat deze toestand niet kan blijven duren,
temeer daar heel wat Westeuropese en Amerikaanse luchtvaartondernemingen er in slaagden
hun (kortstondige) rode cijfers
in groene om te zetten.
De kronische deficitis van Sabena is vooral te wijten aan de topzware administratie en aan wanbeleid. Sabena stelt weliswaar
een goede 10.000 mensen te
werk doch het is duidelijk dat in
een
drastische
reorganizatie
ook hier het snoeimes zal moeten gehanteerd worden. Op 15
juni 1979 verstrijkt de geldigheidsduur van Sabena. Tegen
die tijd zou een nieuw statuut ter
beschikking moeten zijn, met
o.a. een verhoging van het privékapitaal (thans slechts 10 "/o van
de aandelen) en een vermindering van het staatsaandeel, hoewel de staat de volstrekte meerderheid zou behouden. Dit is
een noodzakelijke voorwaarde
wil men er eindelijk toe komen,
ook de taalwetgeving te doen
toepassen in Sabena. Gezonde
taaiverhoudingen betekenen o.a.
meer werkplaatsen voor Vlamingen, tot in de hoogste top, dan
thans.

Euroblan...
tweede bedrijf!
Deze wasserij, behoort tot een
groep wasserijtjes, nu uitgebaat
met Amerikaans kapitaal en geleid van uit de hoofdzetel te
Schaarbeek.
In dit bedrijf, volgens het bedrijfsdrukwerk ook, gelegen: Rue de
l'Hopital a Aerschot werkt sinds
1961 Karel Dirickx, VU-kandIdaat
bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, als automechanleker,
belast met het onderhoud van het
wagenpark.
Nadat de heer DirIckx de franstallge tekst van een personeelsmededeling had doorgehaald en
daaronder ook konsekwent zijn
naam plaatste, werd hij door de
direktie te Aarschot op 7 juni
1977 afgedankt om «zwaarwichtige redenen », na 16 jaar onberispelijke dienst!
Er volgden schokstakingen en
protesten van zijn werkmakkers ;
bedreiging met broodroof en
zelfs sluiting van de fabriek te
Aarschot door de direktie. Onder
Impuls van het Vlaams Syndikaat,
het Taalaktiekomltee en de Volksunie werd langs een perscampagne het Vlaamse land snel voorgelicht, zodat ten slotte ook de grote sindikale organizaties zich genoodzaakt voelden mee In de
dans te springen. In de Kamer
interpelleerde Wllly Kuijpers de
heer Spltaels, Minister van Ar-

beid en Tewerkstelling en de heer
Eyskens, Staatssekretaris voor
Streekekonomie (17 juni 77) wat
zijn doel met miste.
Na onderhandelingen werd Karel
Dirickx terug in dienst genomen
in zijn vroegere opdracht.
Wie dacht dat hiermee de kous af
was, was wel goedgelovig I
Dinsdag, 29.12,77, wordt Karel Dirickx bij direkteur Wouters geroepen, die hem lakonlek meedeelde
dat hij zich dinsdag 3 januari 7 8
niet meer In de firma diende aan
te bieden, aangezien het onderhoud van het wagenpark voortaan was toevert-'ouwd aan een
privégarage te Wllsele (Leuven).
Van een nieuwjaarsgeschenk gesproken : na 17 jaren onafgebroken trouwe dienst, zonder één
afwezigheldsdag wegens ziekte
of ander verlet, en al die tijd
alléén verantwoordelijke voor 10
vrachtwagens en 8 bestelwagens, wordt Karel Dirickx zonder
zijn kennisname of Instemming,
zomaar mee van de hand gedaan
in hetzelfde kontrakt I Echt middeleeuwse praktijken!
Wllly Kuijpers, V U - en VVB-Aar
schot, TAK, raapten snel de handschoen weer op en de vakbonden
waren deze keer wel vlugger I
Door A B V V - en ACV-Tekstiel en
Kleding wordt een stakingsaanzegging ingediend, die echter in

En b o v e n d i e n
een bericht aan het personeel
(12.1.78) weer wordt opgeschort
om nog een verdere bespreking
mogelijk te maken. De overeenkomst van 20.6.1977 tussen de
vakbonden en de Euroblan-direktie wordt eenzijdig door de patroon geschonden. Het Is goed
deze punten hier nog even te herhalen :
1. De volledige eerbiediging van
de taalwetgeving.
2.
Wederindienstneming
op
23.6.77 ( I e x) v.d. afgedankte
arbeider.
3. Het vast voornemen de menselijke betrekkingen tussen de leiding en het personeel te verbeteren.
4. Harmonisatie van de lonen en
de premies van het vervoerpersoneel met die van de andere vestigingen. In afwachting zal de premie van het vervoerpersoneel te
Aarschot gebracht worden van
20 fr. op 40 fr. per dag van 1 7.77
af.
5. Euroblan verklaart uitdrukkelijk
de tewerkstelling te Aarschot te
behouden en indien mogelijk te
verhogen!
En ja, na wat onderhandelen
werd Karel Dirickx voor een tweede keer opnieuw behouden in zijn
opdracht I Wij betwijfelen sterk of
dit soort personeelsbeleid de beste reklame is voor de firma...

Het uur van de 36 uren
Het uur van de 36 uren is geslagen. De eis is gesteld in de oliesektor,
tot en met de staking, tot en met het konflikt. In de banken ging het
om 37 uren en drie kwartier, in de maritieme sektor gaat het om 38
uren. Een volle dracht na de verkiezingsbeloften is er dus toch een
teken van leven gekomen. We zijn op weg naar de verkorting van de
arbeidsduur. Daarmee breekt misschien ook het uur van de waarheid
aan. We moeten weten wat de kern van de zaak is waarover we spreken, waarvoor we staken. In zijn onmiddellijkheid wordt het spel
gespeeld in ons belang. In ons belang wel 36 uren en in ons belang
geen 36 uren.
Een spel van vakbonds-, bedrijfswerkgelegenheid — eerst met onen politieke leiders. Vakbondstakze
zogenoemde
EG-partners
tlek: een sektor uitkiezen die van
moet eens worden.
levensbelang Is voor onze konEen redenering die lijkt op die
sumptiemaatschapplj en waar de
andere over het 1 % van ons
arbeiders grote voordelen hebBNP dat we zouden afstaan aan
ben en sterk syndikaal gezind zijn.
de arme landen. Dit Is dan na
Het patronaat: de multinationals
jaren nog steeds geen 1 %, het
alleen laten koplopen In de kruisgrootste deel van die steun gaat
tocht voor de ekonomische medenaar het arme Zaïre (als je zoiets
dinging, hoewel die het de binnenal mag schrijven) en In de rest zitlandse maatschappijen die olleten nog de wapenleveringen beprodukten verdelen en de pompgrepen. Tegenover de andere vrije
houders het mededingend ekonoondernemingen op de internatiomlsch leven zuur maken. De polinale markt lijken die van ons plots
tieke leiders: de kat uit de boom
de door hen zelf voortdurend
zien, vakbondsneuzen tellen voor
geroemde dynamiek te verliezen.
de volgende verkiezingen en op
En dan n o g : wel 36 uren, maar
grond van dat rekensommetje
geen deeltijds werk.
vóór, gematigd of tegen zijn. Én
En opnieuw. Volgens minister de
denken aan de eigen toekomst.
Bruyne, vorige week In de senaat.
Professor Tindemans bv. verklaarde nog vóór zijn tweede
regering bijeengekomen was dat
het probleem grondig moest bestudeerd worden en minister Wllly Claes bv. heeft net als Paulus
die van zijn paard viel plots het
ekonomisch licht aanschouwd.
In ons belang wel en in ons
belang geen 36 uren. Wel 36 uren
om zowat 10 % nieuw werkvolume te scheppen voor een deel
van de 300.000 werklozen. Geen
36 uren omdat zij die 36 uren werken en er 40 moeten betaald worden, wat onze bedrijven In de huidige moeilijke Internationale omstandigheden niet kunnen dragen, de gehele al armzalige werkgelegenheid nog verder in gevaar
brengen. Nog geen 36 uren omdat men het daarvoor — voor de
positie van ons land, ekonomie en
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Is onze handelsbalans verbeterd
door onze vermindering van de
Invoer. Onze uitvoer ging wel
achteruit, maar dan voornamelijk
wegens onze verouderde staalnljverheid en het Franse protektlonlsme. Harmonizatle met Frankrijk dat zijn grenzen sluit, met Italië (noord of zuid ?) waarvan de
lire geen knop waard Is, met de
ekonomische wereldmacht WestDuitsland, met Denemarken met
zijn lange sociale en kulturele
vakanties, met Ierland waar de
werkloosheid 20 % bedraagt ?
Misschien harmonizatle In de Benelux die zijn zilveren jubileum
viert. Maar aan het huidige ritme
dan tegen ons gouden jubileum,
als we Inmiddels niet uit de echt
gescheiden zijn.
Deeltijds werk verhoogt het rendement en niet de kosten. Hoewel de kosten voor die tewerkstelling toch door de R M Z zouden
moeten gedragen worden, dus
door ons. Deeltijds werk voorkomt de betaling van overuren.
Het stimuleert de syndikallzatle.
niet. Neem eens de proef: probeer eens van je baas een part

time job te krijgen.
Genoeg vereenvoudigingen. De
36 uren zijn In wezen een strijd
om de macht. Zij houden een herverdeling in van het Inkomen tussen kapitaal en arbeid. Zij lelden
tot de strijd om wie het voor het
zeggen heeft in het ekonomische
leven. En sedert de Industriële
revolutie om de strijd wie het op
grond daarvan voor het zeggen
heeft In het politieke leven.
Z o komen we bij de kern van de
zaak. En die gaat ook ons aan.
Wie zal beslissen hoe wij gaan
leven ? Niet alleen In welk ekonomisch-maatschappelijk systeem,
maar vooral In welk soort van
mensengemeenschap.
Als
wij
minder gaan werken (maar dan
ook minder dan 36 uren) verliest
het werk zijn druk op ons dagelijks leven en boet onze konsumptle-identifikatie aan belang in. Dan
kunnen wij meer leven voor wat
w e zijn, voor wat we voor anderen betekenen. Daar kan niemand in onze plaats over beslissen. Z o Is met de 36 uren misschien toch het uur van de waarheid geslagen.
pdb

... weten sommigen in deze benarde
ekonomische tijden van geen ophouden met feestvieren.
... vierde een chirurg in Wallonië met
champagne het tweede verjaardagsfeest... van de werkloosheid van zijn
echtgenote!
... wordt dit in ministeriële kringen
gelaakt, maar werd aan die wantoestanden totnogtoe omzeggens.niets
gewijzigd.
...heeft Brussel niet alleen de wereldroem van één van de hoogstgekwoteerde steden met ferme taaltwisten.
... maar beschikt deze hoofdstad
ook nog over een ander palmares:
Brussel is na Frankfurt de duurste
stad ter wereld.
... vreest de aktiegroep-leefmilieu uit
de Rupelstreek dat Schelle weldra
kan uitgeroepen worden tot «het
afvaldorp van het jaar>.
... werd een ander rekord genoteerd
In New York: een doek van Pieter
Brueghel, «bloemen in een glazen
vaas», werd er aan de man gebracht
voor 18 miljoen frank.
... nemen de verkopers van pillen
(ook apotekers genaamd) in het Antwerpse nu ook hun voorbehoedsmiddelen tegen gangsters. Tijdens hun
nachtelijke wachttijden doen zij een
beroep op een geluidloos alarmsysteem, dat ongemerkt in werking kan
worden gesteld.
... heeft het Egmontkomitee dat opkomt voor een honderdprccent autonome Vlaamse deelstaat een intensiever protestkampagne aangekondigd : het verzamelen van 70.000
handtekeningen.
... hebben ook autonomisten In
Frankrijk hun akties opgevoerd : met
bomaanslagen in Corsika, Bretagne
en Parijs.
... kregen we belangwekkend nieuws
vanuit China.
Is volgens het nationaal persbureau
de rivier Jangtse Kiang 6300 km.
lang, en niet 5.800 km., zoals totnogtoe werd voorgehouden. Trekken de
Chinezen daarmee aan 's werelds
tweedegrootste waterstaart, terwijl
de Egyptische Nijl nog steeds het
meeste water naar zee laat vloeien.
... zijn onze dijken evenwel nog
steeds niet de hoogste van de Lage
Landen.
... is het ons bovendien een welgekomen zaak dat het proces-Jespers in
Gent stilaan naar het eindtafereel
evolueert.
... kunnen de dagbladen dan weer
hun kolommen openstellen voor ernstiger maatschappelijke aangelegenheden.
... meldden de kranten dat onze
Noordzee weer een ferme hap zette
in de kustdijken.
... meldden tal van aktiegroepen
reeds herhaaldelijk dat onder meer
hardnekkige baggerwerken (in het
Antwerpse) hier mede oorzaak van
zijn.
... lazen we, na de dagelijkse ontmoedigende berichten over aanhoudende afdankingen, nu ook een hoopvol
bericht: werd in Bornem immers een
spiksplinternieuw bedrijf van Behermann-Demoen geopend, en bezorgt
het rechtstreeks werk aan vijftig
mensen, en onrechtstreeks roept dit
bedrijf in de streek nog eens honderd werkplaatsen in het leven.
... zorgt dit bedrijf overigens voor
een pracht van een innovatie : de eerste Vlaamse wapenindustrie, met om
te beginnen de produktie van 130
lichte gepantserde transportvoertuigen.
... werden er nog geen bestellingen
van het (anti-) Egmontkomitee genoteerd.

En bovendien
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Minister de Bruyne:

ft

KMO'Uitvoer

VU-miViister van
Buitenlandse
Handel de Bruyne heeft de eerste interpellatie, tot hem gericht,
achter de rug Hij werd vorige
week donderdag, 12 januan jl
geïnterpelleerd door de h Radoux over « de noodzaak van een
nog intenser aktie ten behoeve
van de Belgische uitvoer in krisisti|d»
Nu kan men alleszins één ding van
de minister met zeggen, dat hij nl
onvoldoende ijver aan de dag zou
leggen IFendeel van meet af ontpopte minister de Bruyne zich als
een flegmatiek zakenman en een
dynamische bewindsman, die ter

plaatse — in het buitenland — de
koe bij de horens neemt
Eigenaardig genoeg was het een
lid van de oppositie (de h Van
Offelen) die de minister feliciteerde Deze zei o m «De minister
besliste het maximum te halen uit
het vast komitee tot bevordering
van de uitvoer Ik feliciteer hem
daarvoor, temeer daar zijn jongste inspanningen uitstekende resultaten opleverden Is de minister van plan in die nchting verder
te gaan ? »
Ingaand op vragen van de h Van
Offelen zei minister de Bruyne
dat de KMO's in hun uitvoermoge-

kontrolerende of gekende aandeelhouders zijn Ook de voordelen die de regering verleende en
de overheidsbelastingen sinds
1967 zetten het kamerlid aan tot
het stellen van de vraag

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord

• VU-kamerlid Luk Vansteenktste wou van minister Vanden
Boeynants
(Landsverdediging)
een en ander weten over de verdeling van de orders voor de
vliegtuigbouw in ons land Hij
informeerde ook naar het aantal
vreemde groepen, die daarvan de

Z(XK€K]€
GROOT-GENT
ZelfsL beroepsfotograaf zoekt
dnngen werk Onmidd vrij
Voor inlichtingen senator Oswald van Ooteghem, Rode
Kruisstr 7 9219 Gentbrugge,
tel 091/307287
Nr 1

Uit het antwoord van de minister
blijken vier firma's aan het F16programma mede te werken, alle
Waalse of Brusselse Het gaat
om 1000 vliegtuigen, wat o m de
hoge cijfers verklaart die bij deze
bestelling om de hoek komen kijken Z o bedragen de kontrakten,
afgesloten tussen General Dynamics en Fairey (thans in moeilijkheden, en naar verluidt over te
nemen O ongeveer 96 miljard 726
miljoen dollars of in onze munt 3
biljoen 849 miljard fr
Uit de tabellen over de vennootschappen die in ons land te
maken hebben met onderhoud
en fabrikage van onderdelen van
militaire vliegtuigen blijkt dat Brussel en Wallonië met het leeuweaandeel weglopen In de sektor
« overheidsbestellingen » is het onevenwicht nog flagranter Onder
de producenten-leveranciers bevindt zich ook ons allen welbekende Sabena, die zelfs bij de biezonderste qua omvang en prijs mag
gerekend worden Er zijn in elk
geval redenen te over, opdat de
Vlamingen kompensaties zouden
vragen voor wat hier aan hun
neus voorbij vliegt
•
VU-senator
Van
Ooteghem
pleitte bij de minister van Verkeer
voor de indexenng van de loongrenzen, binnen dewelke men
recht heeft op een sociaal abonnement Een sociaal abonnement
wordt voor 5 0 1 h door de werkgever betaald , een gewoon abonnement, dat aanzienlijk meer kost,
met Het resultaat is dat iemand
die net onder de loongrens blijft
door een kleine opslag ineens in
een hogere kategorie terecht
komt en van sociaal abonnee een
gewone abonnee wordt, zodat
zijn inkomen plots daalt

aanmoedigen"
lijkheden moeten aangemoedigd
worden waarvoor verschillende
akties ondernomen worden (deelneming aan tentoonstellingen, verscheidene organismen die de toelevenng moeten
vergemakkelijken, repertorium van Belgische
ondernemingen in samenwerking
met de buitenlandse diplomatieke
posten enzJ Ingaande op een
opmerking van zijn interpellant
zei de minister nog dat de resultaten van de konsulaire konferentie
in Amerika, die de minister voorzat, op de grote Amenkaanse
markt werden bereikt bewonderenswaardig zijn als men de eer-

Minister Chabert ontkent impliciet
de vaststelling van zijn interpellant met, doch wijst erop dat de
huidige politiek van geregelde
aanpassingen van het loonplafond (al naargelang de noodwendigheden en met wegens een vaste koppeling) gunstiger uitvalt
voor de meeste bedienden dan
bij een eenvoudige koppeling van
het plafond aan het indexcijfer In
de praktijk echter blijven de meningen daarover verdeeld

• Het blijkt een openbaar geheim te zijn dat de kontrole op de
melkproduktie oppervlakkig en
zelfs arbitrair gebeurt In een parlementaire vraag tot de minister
van Landbouw haalde VU-kamerlid Willy Kuijpers een flagrant
geval aan Het gaat nl om een
landbouwer die gedurende maanden geen melk levert doch niettemin maandelijks de
uitslag van
het
onderzoek
toegestuurd
krijgt I Men vraagt zich af hoe het
mogelijk is dat men zomaar de
kwaliteit van de melk schat of
degradeert In zijn antwoord bleef
de minister vaag, waar hij uitpakt
met een nogal ingewikkeld systeem van verwittigingen, schorsing van onderzoek enz
• De streek van de fusiegemeenten Peer, Hechtel, Houthalen, Helchteren en Bocholt heeft
reeds jaren af te rekenen met
geluidshinder, veroorzaakt door
het af- en aanvliegen van straalvliegtuigen allerhande te KleineBrogel en ook door de schietoefeningen op het schietplein van
Helchteren VU-kamerlid Gabnels
vroeg de minister van Landsverdediging of er tegen deze ergerlijke hinder mets kon ondernomen
worden Minister Vanden Boeynants antwoordde dat in bepaalde gevallen geluidshinder moeilijk
te vermijden valt Er wordt niettemin naar een oplossing gestreefd
door het beperken van de maximumsnelheden, opleggen
van

der bescheiden middelen nagaat
waarmee moet gewerkt worden
In de sektor «off shore» worden
verder initiatieven overwogen Te
Brussel zullen een off-shore-seminane en een konsulaire konferentie over de investeringsprob'emen georganizeerd worden
In de olielanden worden kontaktdagen overwogen Tot besluit ontvouwde de minister de «strategische planning» in zijn departement, waann o m rechtstreekse
kontaktnamen via handelsreizen
een grote rol zullen en blijven spelen

een minimum hoogte, opleggen
van aanvliegas buiten bebouwde
kommen, verbod van naverbranding en inknmpen van het aantal
aanvallen Met dit laatste zullen
wel aanvalsoefemngen bedoeld
zijn Er werden reeds maatregelen in die zin getroffen Voorzien
zijn ook de beperking van het aantal vliegtuigen per formatie in juli
en augustus, en de volledige sluiting van het schietveld tijdens de
eksamens Nieuwe plannen door
het instellen van gans nieuwe
vluchtomlopen, waarvoor de aanbesteding nog dit jaar zou gebeuren, liggen klaar Bij de ingebruikneming van de F16 — in 1989 —
zal de geluidshinder verminderen
daar dit toestel minder lawaai
veroorzaakt De minister wijst er
besluitend op, dat men evenwel
met eeuwig maatregelen kan treffen, zonder de opleiding van de
piloten in het gedrang te brengen

• Op 13 juh 1976 deelde de
minister van Binnenlandse Zaken
aan de h Emiel
Vansteenkiste,
VU-kamerlid, mede dat met betrekking tot het reglement voor
vervaardiging, handel, in bezit hebben en dragen van wapens een
studie ter zake virtueel afgesloten
was en dat binnenkort een wetsontwerp zou ingediend worden
Ruim een jaar later antwoordde
de minister net hetzelfde als zijn
voorganger op 27 september aan
de h Deruelles De huidige minister, kennelijk in zijn wiek geschoten, antwoordt kribbig (de h Vansteenkiste had geschreven «dat
het parlement al te vaak met een
kluitje in het net wordt gestuurd »)
met het verschil aan te tonen tussen «beëindigde een studie» en
« de studie is beëindigd » Niettemin belooft de minister een wetsontwerp « nog voor het einde van
het jaar aan de ministerraad voor
te zullen leggen» Het is met duidelijk of hij daarmee het jaar 1977
of 1978 bedoelt Het betreft hier
vooral het zgn long rifle-geweer

Gelijkheid
voor
iedereen
Tijdens het debat in de senaat
over de begroting van pensioenen 1978 wees VU-senator Van
In op een ongelijke behandeling
van de gepensioneerden Hij zei
«De huidige pensioenwetgeving
bepaalt dat de legerdienst meetelt bij het berekenen van de pensioenloopbaan Ik dring er bij de
regering op aan om dit precedent
door te trekken tot alle kategorieen van personen voor zover
de schorsing in hun pensioenloopbaan buiten hun eigen wil gebeurde »

WIJ 6

Eenrichtingsverkeer in
parlement...
Vorige donderdag kreeg minister Hector De Bruyne In
de senaat een interpellatie
te beantwoorden van de
heer Radoux omtrent «de
aktie ten behoeve van de
Belgische uitvoer in krisistijd.»
De tussenkomst van de
VU-minister wekte op de publieke tribune enige verwondering en kreeg niet onverwacht kritiek. Immers, Hector De Bruyne sprak overwegend in het Frans.
Daarvoor werd hij in het
Frans geloofd door graaf
du Monceau de Bergendal,
die z e i : < Indien meer leden
van deze vergadering de
tweede landstaal spraken,
zou dat de verstandhouding
tussen beide gemeenschappen ten goede komen .»
Waarop VU-senator Van In
repliceerde - « Het is spijtig
genoeg altijd eenrichtingsverkeer !»
Hector De Bruyne stelde
achteraf dat hij principieel
als
nationaal
minister
steeds wil antwoorden in
de taal van de interpellant.
De tussenkomst van senator Guido Van In was evelwel raak: het is altijd eenrichtingsverkeer ais het om
taaiverstandhouding
gaat.
Trouwens senator Radoux,
die Brusselaar is, had gerust vrede mogen nemen
met een Nederlandstalig ministerieel antwoord. Vlaamse en Waalse politici verwachten terecht een ministeriele repliek in hun taal,
maar m de praktijk is het
toch steeds zo dat de
Vlaamse
parlementairen
d'oor Waalse en Brusselse
ministers in het Frans worden beantwoordl

België, paradijs
voor
wapenhandel
«NTS 2» bracht op 11 januan jl
om 23 u 40, gedurende een tiental minuten, een programma van
Veronica-Info met betrekking tot
de kleinhandel-wapenverkoop in
België De NTS-opnamen geschiedden
hoogstwaarschijnlijk
te Antwerpen Met zwier kon de
kijker (hoeveel jongeren"?) gemeten van het grote gemak om in
België in een wapenwinkel een
buks of een 22 (Long riffle) aan te
kopen «Geen enkele vergunning
noch welk dokument ook, vereist» dixit de kommentator Vnj
langdurig werden beelden getoond van een marktdag, waar
zgz
«buitengebruik
gestelde»
vuurwapens (revolvers, geweren,
machinepistolen, enz)
zomaar
werden tentoongesteld
Een lid van de Nederlandse recherche verklaarde dat België,
als meest nabij buurland, het importland bij uitstek was, waar
vooral jongeren oog voor hadden De zgz buitengebruikgestelde wapens kunnen in een handomdraai
weer
schietensklaar
worden gemaakt Voorwaar, een
mooie publiciteit voor de Belgische regering en
de onmachtige magistratuur Ik meen dat wij
een dergelijke publiciteit toch
best kunnen missen «Tot zover
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
in een vraag tot minister van Elslande (Justitie)
De h Vansteenkiste vroeg de
minister, wat tegen dergelijke
praktijken kan gedaan worden

19 JANUARI 1978

hier hebt u ze dan ... de

BOEM SOLDEN
van SUCCES KLEDING MEYERS te Niel
BETER EN GOEDKOPER DAN OOIT!
In het kader van onze nieuwbouw te Aartselaar moét alle
winterkleding nu echt buiten!
De volledig nieuwe wintercollecties w o r d e n bijna weggegeven
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Frankrijk

Uatmr

verdeeld
In amper twee a drie weken en
nauwelijks acht weken voor de
eerste stemronde van de Franse
parlementsverkiezingen vertoont
de huidige meerderheid het beeld
van diepe verscheurdheid tegenover een in twee grote stukken
uiteengevallen linkse oppositie

ten dat hij van het zelfde laken
een broek zou krijgen Ook de
tegenstelling Chirac-Schreiber is
groot
De wonderknaap van
«LExpress» is met vergeten dat
hij enkele jaren geleden als staatssekretans zonder enig omhaal
aan de dijk werd gezet door de
gaullisten omdat hij te loslippig
was en blijkbaar zijn ministerambt
met journalistiek verwarde
Het IS nog met eens zeker, dat de
huidige meerderheidspartijen in
de tweede ronde wel zouden
samenwerken en een gemeenschappelijke kandidaat zouden
voordragen Het is duidelijk dat in
dergelijke omstandigheden de
meerderheidspartijen met achteruitgang rekening moeten houden
Deze achteruitgang wordt nu op
minder geschat sinds het linkse
eenheidsfront uiteenviel Voor de
meerderheid ware het vanzelfsprekend beter geweest indien
ze als een blok voor de kiezers
had kunnen verschijnen Deze
kans lijkt nu wel verkeken

Sommigen vrezen een terugkeer
naar de onzalige partijpolitieke
versnippering onder de derde en
vierde republiek Een «dejeuner»
op het Elysee verenigde alle partijvoorzitters en de voornaamste
bestuursleden waren, wel te verstaan van de meerderheidspartijen nl de gaullisten, de Giscardianen (of republikeinen) het centrum (Lecanuet) en de radikalen
( J J Schreiber) Hoewel de president bij de aanvang had gezegd
« Partijpolitiek zal de drempel van
het Elysee met overschrijden»
toch had hij inwendig gehoopt op
een verzoening Die uitbleef hoewel de heren te beschaafd bleken om mekaar met scheldwoorden te overladen Dat kan nog
komen
De gaullisten (Chirac) verwijten
de meerderheidspartijen het akkoord geschonden te hebben,
waarbij in gemeen overleg meerderheidskandidaten zouden voorgesteld worden, ten einde de
(thans hopeloos verdeelde) oppositie tegenover een sterker centrum-rechts blok te plaatsen Het
heeft met mogen zijn, ook omdat
premier Barre Chirac naar de
kroon wil steken door zich kandidaat te stellen De huidige premier Barre is nog geen lid van het
parlement De persoonlijke tegenstellingen zijn zo groot dat alle
eenheid zoek geraakte Chirac
heeft evenmin vergeten dat Giscard hem op een zijspoor tracht
te zetten, waarbij elke hulp welkom IS Tot en met deze van Chaban-Delmas, die destijds door de
meerderheid als presidentskandidaat door Giscard en gezellen
gekelderd werd Chirac wil belet-

Zijn het in met geringe mate de
persoonlijke tegenstellingen die
de meerderheidspartijen hebben
verdeeld, bij het links «front» zijn
er weliswaar eveneens persoonlijke tegenstellingen doch het is
vooral het programma waarover
de partijen van Mitterrand en Marchais gestruikeld zijn De socialisten willen van de nationalizenng
van de nijverheid en de verstaatsing van heel wat sektoren met
weten Daarover werd maandenlang onderhandeld, doch het resultaat bleef negatief Om de
zaak helemaal af te ronden deelde de Kommunistische Partij mede voor de volgende presidentsverkiezingen een eigen kandidaat
te stellen i p v zoals bij vorige presidentsverkiezing blok te vormen

De produktie van ruwstaal in de landen van de Europese Gemeenschap lag in 1977 lager dan in 1976
De totale produktie van de Gemeenschap in 1977 bedroeg 126,1 miljoen ton, dit IS 18,7 % minder dan in het rekordjaar 1974
Produktie in miljoenen ton

1974

1975

1976

1977

Duitsland B R
Italië
Franknjk
Groot-Brittanme
België
Nederland
Luxemburg
Denemarken
Ierland

53,2
23,8
27
22,4
162
5,8
6,4
0,54
011

40,4
21,8
215
198
11,6
48
46
0,56
008

424
23,4
23,2
22,4
12,1
5,2
4,6
0,72
0,06

39
23,3
221
20,5
11,3
4,9
43
0,68
004

155,6

125,2

134,1

126,1

De volgende cijfers geven het aandeel aan van de verschillende landen
in de totale produktie van de Gemeenschap in 1977 Duitsland 30,9 %,
Italië 18,5 %, Frankrijk 17,5 %, Groot-Brittannie 16,3 %, België 9 %,
Nederland 3 , 9 % , Luxemburg 3 , 4 % , Denemarken 0 5 % en Ierland
003 %
Deze gegevens voorlopig wat 1977 betreft werden ons medegedeeld
door het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen
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achter de socialistische leider Mitterrand Dit besluit werd door de
socialisten als een harde kaakslag aangevoeld
Of de verklaring van de Amerikaanse president — dat de USA
zich kanten tegen de opneming
van kommunisten in de regeringen van de Westeuropese landen — de linksen voor- of nadeel
zal brengen valt nu nog met uit te
maken Zeker met met de zo lichtgeraakte Fransen, waarvan de
middenklasse en zelfs een gedeelte van de werknemers overigens
een heilige schrik hebben van
een kommunistische machtsuitoefening De opsplitsing van de
oppositie (een andere reden is
dat de kommunisten bang zijn,
dat de socialisten de sterkste partij zouden worden al kan men
ook stellen dat gematigd linksen
nu voor de socialisten zullen stemmen bevrijd van het marxistisch
syndroom, waardoor de socialisten toch tot de sterksten zouden
uitgroeien) zal deze schrik doen
verminderen

OOK EKOLOGISTEN
De partij van de ekologisten boekte bij vorige verkiezingen een
zeker sukses Opiniepeilingen hebben sindsdien uitgewezen, dat de
Ekologisten langzaam maar zeker
vooruitgaan, bij zoverre dat zelfs
de president bij hen in het gevlei
tracht te komen, terwijl ook van
links gelonkt wordt Jammer genoeg voor de ekologisten dreigen
ze ook verspreid te marsjeren.

vooral in de tweede kiesronde
Alleen in de Elzas (nog steeds
Duitstalig) bleef de eenheid bewaard De Elzasser ekologisten
stellen konkrete feiten aan de
orde (de koncentrale te Fessenheim en de bescherming van de
Rijnvlakte) Bij vonge verkiezingen behaalden de Elzasser ekologisten 10 % van de stemmen in
het algemeen maar 15 % in de
landelijke gewesten i Vooral tijdens de tweede stemronde kunnen deze stemmen belangnjk
worden voor de grote partijen

VOLKSNATIONALE
STRIJD
Een andere verdeeldheid, die elektoraal (nog) met medespeelt is de
aktie van de Korsikaanse en Bretoensje volksnationalisten Te midden Het krakeel in de traditionele
partijen, werden op Kor&ika en in
Bretagne vorig weekeind het
hoogste aantal bomaanslagen gepleegd sinds de autonomistische
bewegingen in aktie kwamen De
eerste waarschuwingen hebben
met geholpen, men kan er van op
aan dat de bommenterreur nog zal
toenemen Het — betrekkelijk —
sukses van de twee Spaanse zusterbewegingen
(Katalanen
en
Basken) zal de Franse Basken
eveneens in beweging brengen
(de toevluchtsoorden voor de vervolgde Basken zou dan van bergketenkant veranderen, vervolgde
Franse Basken zouden dus bij
hun Spaanse volksgenoten op

hun beurt onderdak kunnen vinden) Ook op Korsika en in Bretagne werkt de Spaanse evolutie
inspirerend Panjs mag zich dus
aan een verdere eskalatie in zijn
randprovincies verwachten

MARCHANDAGE?
Voorlopig hebben de politieke
partijen andere zorgen In tegenstelling met het bewind van de
Gaulle en zijn opvolger Pompidou
dreigt het verfoeilijke marchanderen opnieuw zijn intrede te zullen
doen in de politieke arena Er
wordt bv reeds met de mogelijkheid rekening gehouden van een
samengaan van de Giscardianen
en de socialisten waardoor de
gaullisten in de oppositie zouden
terechtkomen samen dus met de
kommunisten Het is voorlopig
maar een veronderstelling Het
oordeel van de kiezers (ze zijn
met verplicht te gaan stemmen en
sommige partijen bewerken extra
de twijfelaars om toch te gaan
stemmen) zal uitmaken welke formule het meest kans heeft
Hoe dan ook, de verkiezingen
van einde maart 1978 zullen voor
het eerst sinds de Gaulle verlopen «in de vertrouwde sfeer van
weleer» namelijk de verdeeldheid Van de verdeeldheid naar
de versnippering is slechts een
stap De konsekwentie daarvan
IS een verzwakking van Frankrijk
In Italië weet men al lang tot wat
de partijpolitieke versnippering
geleid heeft
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In de bijna kwarteeuw van haar bestaan heeft de Volksunie nooit op
zo korte tijd het hoofd moeten bieden aan zoveel uitdagingen en uitzonderlijke s i t u a t i e s :
— in het najaar 1976 de gemeenteraadsverkiezingen;
— enkele maanden later, voorjaar 1977, de parlementsverkiezingen ;
— vlak daarop de ondertekening van het Egmontpakt en de regeringsdeelname ;
— volgend jaar misschien Europese verkiezingen ;
— en daar tussenin de fusie van de gemeenten, die noopt tot nieuwe
organizatievormen;
— op dit ogenblik ten slotte de vernieuwing der VU-besturen door
de statutaire verkiezingen.
Al deze faktoren samen hebben het normale werkschema van de partij duchtig overhoop gehaald. Plaatsen in het kader zijn thans onbezet, omdat tal van bestuursleden nu opgeslorpt worden door hun
gemeentelijk mandaat. De top van de partij heeft te weinig aandacht
kunnen besteden aan de werking van de basis. De basis zelf werd
totaal in beslag genomen door de volgehouden inspanning van verkiezing naar verkiezing.
Een gevolg daarvan is, dat thans de zwakke plekken in onze werking
zich duidelijk aftekenen.

de eerste week bekend te maken
bij hun leden en om enkele streefdoelen reeds te bereiken. Aan het
einde van deze tweede week zal
de
«Veertiendaagse»
kritisch
geëvalueerd worden in een dialoog tussen partijtop en basis.
• De laatste dag van de « Veertiendaagse», telkens een zondag,
staat in het teken van een grote
VU-bijeenkomst per provincie.
De 5 «bezinnings- en veertiendaagsen starten op maandag
6 februari in West-Vlaanderen.
Week na week volgt dan een
nieuwe provincie, In de volgorde
West-Vlaanderen,
Antwerpen,
Oost-Vlaanderen, Limburg en ten
slotte Brabant dat op 19 maart
de aktie afsluit met de vijfde grote provinciale bijeenkomst.

Gelieve reeds nu nota te nemen van deze
vijf grote provinciale VU-bijeenkomsten:
-

WEST-VLAANDEREN: zondag 19 febr. 15 u.,
Jagershof, Brugge

-

ANTWERPEN : zondag 28 febr. 15 u.,
UIA-Campus, Wilrijk.

-

OOST-VLAANDEREN : zondag 5 maart 15 u.,
Brittannia, Gent.

-

L I M B U R G : zondag 12 maart
Kultuurcentrum, Hasselt

-

B R A B A N T : zondag 19 maart 15 u..
Pal. Schone Kunsten, Br.

15 u..

D a a r m o e t i e t s aan g e d a a n
worden !
• De hele partij heeft behoefte
aan bezinning, gemeenschappelijk beraad en een dialoog tussen
top en basis.
• De resultaten daarvan moeten omgezet worden in een hernieuwde slagkracht en in zichtbare vooruitgang op veel gebieden.

Daarom
.. .is uit een reeks voorbereidende
kontakten tussen top en basis de
idee gegroeid van een

B e z i n n i n g s - en
aktie-veertiendaagse
...in ieder der 5 Vlaamse provincies, onder het motto «Nu het
doel bereiken».
• De eerste week van deze
veertiendaagse zal telkens gewijd zijn aan zoveel mogelijk kontakt, overleg en dialoog tussen de
afdelingsbesturen, de arrondissementen en de partijleiding. Tijdens deze eerste week worden
in gemeenschappelijk overleg de
streefdoelen bepaald en de metoden om ze te bereiken.

• Tijdens de tweede week zullen de afdelingen zich konkreet
inspannen om de resultaten van

19 JANUARI 1978

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Georgette De Kegel, Ninove
Guido Callaert, Opwijk
Erik Vandewalle, Izegem
Kris Versyck, Gent
Joris Depré,Tervuren
Anny Lenaerts, Wilrijk
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
Jozef De Meyer, Heverlee
9. Jan De Roover, Antwerpen
10. Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.)
11. Daniel Denayer, Aalst
12. Achiel Goderis, Oostduinkerke
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo
14. Maurits Passchijn, Meise
15. Harry Van Herf, Zutendaal
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo
Jaak Janin, Huise
18. Cecile Remmerie, leper
19. Frans Jansegers, Herdersem
20. Arthur De Schrijver, Hekelgem
21. Willy Serpieters, Oostende
22. Piet Severins, Zwijndrecht
Etienne Braem, St-Niklaas
24. Guido Dornez, Ingelmunster
25. Jan Caudron, Aalst
Lutgard Decoster, Machelen
27. Frans Van Dessel, Nijlen
28. Willem Nollet. Hove
29. Freddy De Valck, Iddergem
Clem De Ranter, Hoboken
Herman Ros, Lokeren
32. Ferre De Beukelaer, Konlich
Jozef Dockx, Borsbeek
J. Peeters, Hoboken
X, IISOBrussel
36. Jos Truyen, As
37. Jozef Labaere, Kortrijk
Roland Van Heddegem, Oudenaarde
Leonie Vanderstraeten, 1040 Brussel
Leon Calders, Kapelle-o.-d.-Bos
Herman Glibert, Maarkedal
Herve Vandamme, Wervik
Johan Beke, Mariakerke
Adhemar Vanderlinden, Mechelen
De Coninck-De Smet, Borgerhout
Leo Thijs, Pulderbos
Veerie Thijssens, Ekeren

1152
960
804
504
492
456
396
396
360
324
312
276
276
240
228
228
228
192
174
168
144
132
132
120
108
108
96
84
72
72
72
60
60
60
60
51
48
48
48
48
48
48
48
^
48
48
48

Georgette De Kegel,
een vrouw
die haar man staat
Enkele jaren reeds is Georgette helemaal vooraan in de toptwintig-stand te vinden. Met een niet-afnemende moed trekt
zij elk jaar door de Vlaamse kontreien. Twee keer werd zij
door Kris Versyck geklopt maar dit jaar zit de eindoverwinning er dik in. Misschien...
Meer nog dan bij onze andere topwervers is het werfsukses
van Georgette het resultaat van haar wilskracht. Als U —
beste lezer — uw « Wij» wekelijks aan de kiosk koopt, doet u
er best aan u meteen als abonnee op te geven, zoniet krijgt u,
vroeg of laat, toch Georgette op bezoek...
Nog veel moed Georgette en... bedankt i
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ANTWERPEN

JANUARI

Antwerpen spant zich ernstig in,
New-York bij te benen!
De begroting van de Stad Antwerpen vertoont in de gewone uitgaven het
rekorddeficit van drieduizend zevenhonderd zeventig miljoen frank. De uitgaven worden geraamd op ± 2 1 miljard, de ontvangsten op zowat 17 miljard.
Dit triestige bilan werd voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens 5 raadszittingen, die zich moeizaam voortsleepten volgens het traditionele scenario:
beleefdschuchtere vragen van de kant van BSP en CVP, grimmige kritiek van
de V U en PW-woordvoerders en vrij slappe en vage antwoorden van het
schepenkollege.
D e l a n g z a m e w e g naar d e
ondergang
Met klassieke Sinjorenzwier, die elders in het land wel eens gebrandmerkt wordt als mateloze pretentie,
heeft men in Antwerpen nooit geleerd
de tenng naar de nenng te stellen
Allerlei taken met interkommunaal, regionaal of zelfs nationaal karakter
werden met de royale glimlach der
grootmoedigheid op de smalle Antwerpse schouders geladen Bv de
bouw van een nieuwe schouburg, die
reeds een 20-tal jaren aansleept en
meer dan duizend miljoen gekost
heeft tot heden, het oprichten van een
Groothandelsmarkt
het
instandhouden van 3 peperdure stedelijke
teaters, enz Bij dit alles w e r d vrij achteloos voorbijgegaan aan de evidente
druk welke deze investeringen uitoefenen op de toekomstige uitgaven qua
onderhoudsen instandhoudingswerken en personeelsbezetting Stelselmatig groeide deze zoeven aangegeven personeelsbezetting tot de
massale omvang van om en nabij de
10000 werknemers, van wie de meesten een duidelijke binding blijken te
hebljen met een van de twee koalitiepartners BSP of C V P
Zonder enige zin voor verantwoordelijkheid IS er jaar na jaar gebrast
geworden met de verworven ontvangsten, die allengs minder volstonden
om de prestige-uitgaven te dekken
Gewaarschuwd door een waakzaam
toekijkende maar voor het ovenge vrij
machteloze oppositie en gedreven
door een toch aanwezige angst o m
het eigen gezicht te verliezen, stuiven
eenmaal 's jaars enkele schepenen
Oeder met de geruisloze luxueuze 6cilinder en bestendig 3 chauffeurs ter
t>eschikking) naar het Kabinet van de
minister van Binnenlandse Zaken om
in een grootse jeremiade een belangnjker aandeel in het Gemeentefonds
af te pingelen Zolang echter het Rijk
met fors zou afschuiven, zouden er
ook geen besparingen doorgevoerd
worden een belachelijke en beschamende chantage, die er uiteindelijk
alleen op gencht is, het perverteren
rustig verder te zetten Bovendien
heeft op het Antwerpse stadhuis
nooit een man de moed gehad te zeggen, hoeveel een forse verhoging van
de rijkstoelagen dan wel moest bedragen
Aan de waarschuwende vinger van
de oppositie werd schouderophalend
voorbijgegaan
verwend en ver-

waand w e r d nooit de geringste poging ondernomen, de financies te
saneren
Het socialistisch-katoliek
schepenkollege is er zelfs in geslaagd
de nochtans renderende haven een
tekort in de maag te spitsen van om
en nabij het miljard D e inkomsten
voor 7 8 volstaan ternauwernood o m
de personeelslasten en de schuldenlast te dekken Tot daar een summiere weergave van de Antwerpse realiteit
D e Intrede v a n
C l o c h e - M e r l e - t a f e r e l e n te
Antwerpen
Reeds van voor W O II hokken roden
en gelen samen op de Antwerpse
Grote Markt en delen en verdelen zij
het wel en w e e Cen de talrijke profijten voor zichzelf, vrienden en magen)
De tijd van de rozegeur en maneschijn IS met alleen lang begraven
maar totaal vergeten, de spanningen
tussen BSP en C V P zijn legio en behoren tot de (talrijke) Antwerpse publieke geheimen aan het sekrete bestuursakkoord worden wekelijks urenlange debatten gewijd, want de koek
wordt steeds maar groter, samen met
de appetijt In de respektieve frakties
botert het echter ook met Het is helemaal met ongebruikelijk een scheldende CVP-partijvoorzitter voor een zitting een of ander onwillig mandataris
de levieten te horen lezen.
Tekenend voor de barslechte onderlinge verhouding in de BSP-fraktie was
de felle uitval van een lokale BSP-vedette tegen BSP-schepen Detiege
(juist ja, de dochter van) Omwille van
een of ander partijdispuut meende de
anders minzame socialist tegen alle
geplogenheden in, een aantal beleidsfouten te moeten toeschnjven, hij
voegde er nog enkele bedenkingen
bij op het persoonlijke vlak, waar met
dient op ingegaan te worden, gezien
ze mets te maken hebben met informatie
Groot was de verrassing in de gemeenteraad toen in haar repliek schepen Detièqe, die overigens even minzaam overkomt als haar opposant
deze haarscherp over de rekel haalde Iedereen hier weet dat gij graag
op de schepenbank had gezeten, met
alleen deze maal maar ook 7 jaar geleden Mijn vader is toen, spijtig voor u,
met overleden op het ogenblik dat u
het verhoopte
Als ik katoliek was,
zou ik zeggen God is met ons, met
de familie Detiege
Ik behoor met tot

Ingenieursbureau B - T . I . W . N.V.
*

6 Frans Hals vest MECHELEN

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
*
Burgerlijke b o u w k u n d e :
beton- en
metaalkonstrukties
* S t u d i e e n uitvoering v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
•k O n t w i k k e l i n g e n
t o e p a s s i n g van d e
leefmilieulechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil e n industriële
afvalstoffen
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degenen die te laat binnenkomen op
vergadenngen,
vlug een aanwezigheidslijat ondertekenen
voor de prezenbegelden en dan voortijdig vertrekken
Takt IS wel het minste, wat ik
van u verwacht
» Tot hier, deze
bloemlezing
Zonder zwaar te tillen aan wat in de
pers uitgebreid
gekommentarieerd
w e r d als een incident, lijkt het nochtans wel tekenend voor de huidige
Antwerpse verhoudingen de grote
tenoren uit de stedelijke politiek hebben het toneel geruimd (op uitzondenng van de krasse 80-jange havenschepen Delwaide, die halsstarng weigert zich terug te trekken, met omdat
zijn pensioendossier zoek is, zoals
boze tongen rondstrooien, maar wel
omdat hij niemand in de eigen CVPrangen bekwaam acht hem op te volgen J en hebben het terrein overgelaten aan jongeren bij wie het politiek
talent veelal met evenredig is aan de
ambitie D e partikratie viert hoogtij in
deze stad, die ooit eens gold als de
parel der verdraagzaamheid aan de
kroon der Nederlanden Het zwaar
gepolitizeerd
ambtenarenkorps

20

EKEREN: Vlaamse Vnendenknng jaarlijkse worstenbroodavond om 20 uur in lokaal « De Boterham -, Veltwijcklaan 23
Inschr bij Gustaaf Volant Veltwijcklaan 65 Tel 41 22 68

21

H U L S H O U T : VU-bal o m 20 u. 30 in de parochiezaal Orkest
Harry and the fnends Inkom 60 fr

22

S C H O T E N : Jaariijks VU-ledenfeest o m 18 uur in wijkhuis Elsh o u t Fortbaan

25

D E U R N E : Vrouwenkring richt een avond over bloemschikken
in O m 20 uur in T r e f p u n t Deelname 30 fr

28

GROOT-HEIST: VU-bal de elfde nacht der Zuiderkempen o m
21 uur in zaal Eden Orkest D e Tiroler Almdudlers Inkom 60 fr

28

HERENTHOUT: Vlaamse zangavond met gekende vedetten
Will Ferdy, Ingnani zingen liederen van Vlaamse toondichters
De inleiding wordt verzorgd door Maunts Coppieters Zaal
« Lux », om 20 uur

28

T U R N H O U T / O U D - T U R N H O U T : VU-winterbal o m 20 u 30 in
zaal « Den Boomgaard », Boomgaardplein te Turnhout Muziek
R M Studio Inkom 60 fr

FEBRUARI
4
10

S C H O T E N : VU-bal in Riddershoeve
ANTWERPEN: Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats
Inkom 200 fr

18

ANTWERPEN : Galabal in Handelsbeurs Inkom

300 fr

Nü het doel bereiken!

zwaait de plak over de sterk uitgebreide stedelijke infrastruktuur, een met
kreatief, zelden geïnspireerd schepenkollege, voortdurend in de verwarnng
tussen partijpolitiek en stedelijk belang, IS in voortdurende wedijver met
zichzelf welke stapel het vlugst aanvullen ' Deze van de flaters, of deze
van de s c h u l d e n ' Kortom, in deze
stad met een New-Yorker grootheidswaanzin en de mentaliteit van een
boerengat wordt het griezelig onplezierig

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Ray De Bouvre
Gemeenteraadslid

Edegem op filmtoer
SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

Arr. Turnhout
kiest nieuw bestuur
Onder voorzitierschap van senator
Wim Jonssen vergaderde de nieuwe
VU-raad van het arr Turnhout op 12
januari te Kasterlee Uit 11 kandidaten w e r d volgend bestuur verkozen
voorzitter Hugo Draulans (Dessel), sekretans Jef Geudens (TurnhouO, ondervoorzitter Rob Geeraerts (Laakdal) penningmeester Suzanne Geyzen-Meynen (Mol), propaganda Staf
Driesen (HerenthouÜ, orgamzatie Jan
Gijzels (Westerlo), dienstbetoon Diane Taelman-Demulder (Kasterlee), Vujo Liliane Ven (Laakdal) Van het aftredend bestuur behielden 5 leden hun
funktie, nieuw verkozen zijn Rob
Geeraerts, Staf Dnesen en Liliane
Ven
Als effektieve leden van de partijraad
werden verkozen Hugo Draulans en
Diane Taelman-Demulder, als plaatsvervangers Jef Geudens en J o Valgaeren (Mol)
De herkozen arr voorzitter dankte de
raadsleden voor het verleende vertrouwen en drukte de stellige hoop uit
dat ook de niet verkozen kandidaten
aan de arrondissementele werking zullen deelnemen, waar dat mogelijk is
Een konkrete planning wordt uitgewerkt op de eerstkomende vergaderingen van arr bestuur en arr raad

O p 26 januari a s geeft de Kulturele
Kring een film- en dia-avond verzorgd
door de film- en diaklub A C I N A
Deze klub heeft een welluidende
naam in de film- en diawereld als men
weet dat velen van haar leden eervolle pnjzen wegkapen in alle delen van
de wereld waar wedstrijden gehouden worden
Een greep uit het programma In
memoriam - Lavendel - Kris (super 8
films met klank), Blanche en zijn
peerd - Norge - Kunst Kijken (diareeksen met kommentaar)
Deze vertoning zal doorgaan in zaal
« De Schrans » — Molenveldlaan aan
St-Jozefskerk. aanvang 20 uur, inkomstprijs 20 B fr leden - 50 B fr nietleden

Door volksvertegenwoordiger A D e
Beul op maandag van 16 tot 19 u op
het sekretanaat Wetstr 12, A n t w tel
3684 65 en door G Bergers, die het
dienstbetoon verzorgt van minister
De Bruyne, bij Bergers thuis, St-Jansvliet 19, A p t w , elke woensdag en
zaterdag, tel 3391 65

Hugo Schiltz
komt naar Edegem

Nieuw VU-bestuur
te Westerlo

Een enige gelegenheid o m méér te
vernemen over Het Egmontpakt zelfbestuur voor Vlaanderen ' Een keerpunt in de Vlaamse beweging? Een
bedreiging voor Vlaams-Brabant"?
De Volksunie en de eknomische knsis

Hierna de samenstelling van het nieuw e afdelingsbestuur van Westerlo
voorzitter Jan Gijzels, sekretans Edgard
Lummens,
penningmeester
Clem Vandecruys, propaganda Wilfried Draulans, organizatie A n Melis,
ondervoorzitter Paul D i r v e n , bijkomende bestuursleden V U J O Guy
Fransen, Denis Mertens, Fons Gebruers

Wat bereikt de Volksunie in de regering?
O p woensdag 25 januan 1978 o m 20
uur, in de benedenzaal van de «de
Basiliek», hovestraat 69 te Edegem
Orgamzatie
VU-afdeling
Edegem
i s m de VU-afdelingen van Aartselaar, Boechout Hove, Kontich, ü n t
Mortsel, Wilrijk en de Federatie van
Vlaamse Vrouwengroepen van Edegem

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken

Vreugde te Oeiegem
Onze gemeentemandatans mevrouw
Raymond Meyfroit en onze vaandrig
de heer Cynel Cromber zijn op 16
december de grootouders geworden
van een welgeschapen kleindochter
Hella.

Dienstbetoon te
Antwerpen (stad)

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA
1 9 , M N U A R I 1978
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Joan Baez, zangeres
van een generatie
Deze Amerikaanse folk- en protestzangeres, kind van een Schotse moeder en een Mexicaan,
werd met haar zestien jaar een
vurige pacifiste. Samen met een
vriendin stichtte zij in 1965 het
Instituut voor de studie van de
geweldloosheid In 1958 trok de
familie Baez naar Cambndge. Joan studeerde er een poosje aan
de universiteit van Boston Een
vriend overtuigde haar naar het
Newport Jazz Festival te komen
Ze arriveerde er in een Cadillac
waarop haar naam geschilderd
stond Dit was haar professioneel
debuut.
Vanaf 1961 trok ze volle zalen.
Daar waar ze met voor zwarten
kon optroden deed ze kolleges

re opleidingscentrum van Oakland in Californiè, werd ze samen
met haar moeder en zus opgepakt en in de gevangenis gestopt
In 1968 ontving ze een gouden
plaat voor «Anyday now» en
trouwde ze met de verzetsleider
David Harris, van wie ze bij voorbaat wist dat hij achter de tralies
zou gaan. In juli 1969 werd haar
man gearresteerd wegens desertie. Datzelfde jaar trad ze ook op
in Woodstock en werd haar eerste zoontje, Gabnel, geboren.
Naar Hanoi reisde ze in december 1972. Twee dagen na haar
aankomst vielen er bommen. Op
een bandrecorder registreerde
ze de oorlogsgelulden: «Where
are you now, my son » werd naar

Jarri, Carla, Roland
en de anderen
Waarom stelt onze maatschappij mensen vrij om zich met ons welzijn bezig
te houden '
Wat doen deze vrijgestelden '
Wat IS hun opdracht, hun vrijheid, hun
macht 7
Een antwoord wellicht in dit programma van Tienerklanken (Inspraak 7 8 )
dat de ondertitel meekreeg een enquête rond vrijgestelden in de sociokulturele sektor
(BRT 1, maandag 23 januari o m '
21 u.40).

Ons standpunt
Vanavond ziet u om 21 u. 30
het VU-standpunt op BRT 1,
onder de titel; " Egmont na
Stuyvenberg ».
Gesprek van Frans Verleyen,
hoofdredakteur
van
« Knack » met VU-voorzitter
Hugo Schiltz.

Paarden in de mijn
Gedramatizeerde
dokumentaire
van de BBC over werkpaarden in
een kolenmijn van Wales.
Voor deze dokumentaire werd er
gefilmd in een mijn in Wales waar
tot op de dag van vandaag paarden worden gebruikt.

voor zwarten aan, In de zomer
van 1963 ging ze samen met Bob
Dylan op tournee. Een criticus
beschreef haar koncerten als religieuze bijeenkomsten. Z e protesteerde fel tegen de VS-defensieuitgaven door bij voorbeeld haar
belastingen niet te betalen. Politiek werd voor haar almaar belangrijker. Nadat ze had deelgenomen in 1967 aan een anti-oorlogsrally in Tokio, werd haar dat jaar
de toegang ontzegd tot het parlementsgebouw
in
Washington
waar ze wilde optreden. Ze werd
beschuldigd van «anti-patnottische gevoelens». In de plaats
daarvan gaf ze een freekoncert
voor 30.000 toehoorders.
Na een demonstratie in het militai-

aanleiding van de bombardementen op Hanoi geschreven. In 1973
gaf ze benefietkoncerten voor
Amnesty International.
Ze koncerteerde in het Koninklijk
Circus in Brussel waar de plaatsen reeds maanden vooraf uitverkocht waren. Dit koncert werd
door de BRT opgenomen. Met
het hartverwarmende «How many years» brak ze de spanning
die er vóór haar optreden heerste Men waande zich terug in de
zestiger jaren
Tot slot van deze avond zong ze
nog een keer haar onvergetelijke
versie van « W e shall overcome »
Deze show is te zien op
BRT 2, vrijdag 20-1 om 20 u. 15.

Voor 1914 waren er meer dan
70.000 paarden aan het werk in
de Bntse mijnen. Nu blijven er
nog een 130-tal over.
De stallingen in Aberpergwm zijn
bovengronds, maar in de meeste
mijnen bleven de dieren het hele
jaar door ondergronds. Eén keer
per jaar kregen ze veertien dagen vakantie: dan werden ze,
soms honderden tegelijk, losgelaten in een weide.
Over dit samenleven van mens
en dier, volledig op mekaar aangewezen honderden meters onder
de grond, doen ook veel verhalen
de ronde. Z o weten verscheidene
mijnwerkers nog te vertellen hoe
hun paard hen het leven r e d d e :
de dieren hadden een soort zesde zintuig en het gebeurde meer
dan eens dat een paard halstarrig
weigerde een gang binnen te
stappen, die dan enkele ogenblikken later instortte...
Dinsdag 24 januari
om 21 u.45 op BRT 1

BRT 1 - 20 u. 45 — Reizen met mijn
tante.
Komedie van George C u k o r M e t
Maggie Smith, Alec M c C o w e n , Lou
Gosset, e a Enerzijds het skrupuleuze leven van een oude lichtzinnige
v r o u w en anderzijds het weinig fantasierijke maar eerlijke leven van een
veertiger
LUX - 21 u. — Zeven dagen in mei.
Het verhaal is gesitueerd in het
kader van de Amerikaanse opvatting volgens dewelke er geen heil
bestaat buiten de demokratie Verwezenlijkt door John Frankenheimer
Met Frederich March. Burt Lancaster, Kirk Douglas en Ava Gardner
RTB - 22 u. — Buster Keaton.
Drie korte komische films • The railroader, un film, The blacksmith
F 2 - 22 u. 50 — Filles a papa.
Sat'rische komedie met Shai Ophir,
Zahanna Hanfai, Youseph Shilloah
D 2 - 23 u. 30 — Der grüne Bogenschutze.
Thnller met Gert Frobe, Kann Dor,
Klaus Jurgen W u s s o w

ZATERDAG 21 J A N U A R I
D 2 - 20 u. 15 — Stage F r i g h t
Politiefilm van Alfred Hitchcock. Met
Jane W y m a n , Mariene Dietrich, Richard Todd Met behulp van haar
minnaar tracht een gevierde Londense revuester de sporen van de misdaad op haar man uit te wissen
LUX - 21 u. — Sunday in New-York.
Amerikaanse komedie van Peter
T e w k s b u r y M e t Jane Fonda, Cliff
Robertson, Rod Taylor, Robert Gulp,
D 1 - 22 u. 10 — Winning.
Dramatische film van James Goldstone
Met Paul N e w m a n , Joanne
W o o d w a r d , Robert Wagner. Frank
Capua een gevierd autorenrier, leert
de aantrekkelijke Flora kennen Zij is
een gescheiden v r o u w die samenleeft met haar zoon

Z O N D A G 22 J A N U A R I
D 2 - l O u . 30 — Bronienosiets Potemkin.
Russi*^che sociaal-historische speelfilm van S M Eisenstein met Vakoelinstjoek. A Antonov. e a
D 2 - 1 5 u . 25 — Tribute to a bad
man.
W e s t e r n van Robert Wise met James Cagney, Don Dubbins, Stephen
M c Nally. Irene Papas. Jeremey de
ranchman maakt korte metten met
de paardendieven door hen zonder
meer op te knopen
F 1 - 20 u. 30 — Le bon et les
méchanfs.
Dramatische komedie van Claude
Lelouch M e t Mariene Jobert, Jacques Dutronc, Jacques Villeret, e a
Het verhaal begint vlak vóór W e r e l d oorlog II en speelt zich verder af tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk
LUX - 21 u. — Ibis rouge.
Zvjarte humorfilm van Jean-Pierre
M o c k y Met Michel Simon, Michel
Galubru, Michel Serrault Burleske
zwarte komedie die qua sfeer sterk
herinnert aan het poëtische realisme
van de vooroorlogse Franse film
D l - 21 u. — Anna Karenina.
Dramatische film van Alexander
Zarkhi met Tatyna Samoilova en
Vasili Lanovoi
F 3 - 22 u. 30 — Journal intime.
Psychologische ontleding, verwezenlijkt door Valeno Zurlini Intimistisch kroniek op een zeer eenvoudig
gegeven, met slechts dne persona-

M A A N D A G 23 J A N U A R I
RTB 1 - 19 u. 50 - W i j willen de kolonels.
Satirische anti-legerkomedie van Mano Monicelli met Ugo Tognazzi Film
met knetterende dialogen, zelfkritiek
en zin voor humor
F 1 - 20 u. 30 — Rosemary's baby.
Fantastische dramatische film van
Roman Polanski met Mia Farrow en
John Cassavetes Een jong paar vestigt zich in een oud gebouw, dat de
reputatie heeft behekst te zijn
F 3 - 20 u. 30 — De Kardinaal.
Biografische film van Otto Preminger met godsdienstige inslag Met
Romy Schneider De geschiedenis
van een Amerikaanse priester in de
tussenoorlogse per'ode
LUX - 21 u. - De ballade van Cable
Hogue.
W e s t e r n van Sam Peckinpah met
Jpson Robards Een oude goudzoeker w o r d t in de woestijn bestoten en
zint op wraak
D 3 - 21 u. 15 — M e n s e n j a c h t
Avonturenfilm met Joan Bennett. Regie van Fritz Lang.

D 1 - 23 u. — Barbary c o a s t
Avonturenfilm van H o w a r d H a w k s
met Miriam Hopkins.

D I N S D A G 24 J A N U A R I
D 2 • 1 9 u . 3 0 — De gendarm van
St-Tropez.
Komedie van Jean Girault met Louis
de Funès en Michel Galabru Na
jaren dienst in een dorpje w o r d t een
rijkswachter b e v o r d e r d tot opperwachtmeester in St-Tropez Hij is
van plan orde te scheppen in de zondepoel die St-Tropez voor hem is
F 3 - 20 u. 30 — A distant t r u m p e t
W e s t e r n van Raoul Walsh met Troy
Donahue Een jonge luitenant verlaat
de militaire school en w o r d t geplaatst op een fort bij Mexico Zijn
tuchtvolle manier van optreden valt
niet in goede smaak
F 2 - 20 u. 35 - Piaf.
Biografie van Guy Casiril met Brigitte Ariel. Het leven van de bekende
Franse zangeres verfilmd en ge-

volgd door een debat met o a Moustaki, vriend en tekstschrijver van
Piaf
LUX - 21 u. — Fantomas tegen Scotland Yard.
Politiekomedie met Mylène Demongeot en Louis de Funès Fantomas
heeft het gemunt op de rijken van de
aarde
BRT 2 - 21 u. 30 — De privé detective.
Sfeervolle detectivefilm van Robert
Altman met Elliott Gould en Nina
Van Pollandt De film rekent af met
de Hollywoodkonventies, en de on-

feilbaarheid van de privé detective
Prachtige regie en vertolking, eigen
aan Altmans demystifiering van de
USA

W O E N S D A G 25 JANUARI
RTB 2 - 19 u. 50 — Vader van de
bruid.
Komedie van Vincente Minnelli met
Spencer Tracy en Elisabeth Taylor.
De film drijft de spot met de Amerikaanse grootdoenerij en g e w o o n t e n
van de middle class
F 3 - 20 u. 30 — The Midnightman.
Gangsterfilm van Roland Kibbee
met Burt Lancaster en Susan Clark
Een voorwaardelijk vrijgestelde van
gevangenisstraf, krijgt een job als
bewaker in de universiteit
LUX - 21 u. — Le grand Meaulnes.
Romantisch drama van A l b i c o c c o
met Brigitte Fossey en Jean Blaise
Adaptatie van een bekende Franse
roman, in mysterieuze droomsfeer
verfilmd.
D 3 - 22 u. 05 — Where the sidewalk
ends.
Politiefilm van Otto Preminger met
Dana A n d r e w s

D O N D E R D A G 26 J A N U A R I
RTB 1 - 20 u. 15 - V e r d i c t
Gerechtelijk drama van Andrè Cayatte met Jean Gabin en Sofia Loren
Een moeder vecht voor de vrijheid
van haar zoon die zij onschuldig
acht Z I J schrikt er met voor terug de
rechter te ontvoeren.
D 3 - 20 u. 15 — Belantonio.
Psychologische film van Mauro Bolognini met Marcello Mastroianni en
Claudia Cardinale Een knappe jonge man heeft de reputatie een vrouwenheid te zijn
F 3 - 20 u. 30 — Houdt u van
Brahms.
Psychologische film van Anatole Litvak met Ingrid Bergman en Yves
Montand Twee mensen van rijpere
leeftijd leven samen
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Donderdag
JANUARI

steme D — 1915 Passé et gagne
— 1930 Nieuws - 2000 Polices
des plaines (fJ — 21 00 Columbo
(f J — 22 45 Les potins de la comete — 22 47 Sur le pas de la porte

TF 1
BRT 1
1400 Schooltelevispe - 1800 De
bereboot (f) - 1805 Rondomons — 18 30 De verloren eilanden
( ü — 1855 Een plaatsje in de
zon — 1905 Sporttnbune —
19 35 Kijk uit I — 19 40 Morgen —
1945 Nieuws - 2010 De Muppet-show (fJ — 2035 Panorama
- 21 00 Standpunten - 21 20
Premiere — 2210 Nieuws

BRT 2
1400 Schooltelevisie - 1800 De
bereboot (fJ — 1805 Rondomons. — 1830 De verloren eilande
(fJ — 18 55 Het magische potloot
(fJ - 1905 Sporttnbune - 1935
Kijk uiti - 1945 Nieuws - 2010
Open school — 20 40 Mur Italien,
tv-spel

NED. 1
1030 Schooltelevisie 1815
Open school - Teleac — 18 45 De
fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
— 1905 Billy Smarts kindercircus
- 1955 Wat heet beter •? 2025 De alles is anders show —
21 35 Nieuws - 21 50 Panoramiek-special — 2240 Nieuws —
2245 Den Haag vandaag extra

NED. 2
1845 Paspoort — 1855 Nieuws
- 1904 Paddington (f) - 1910
De Dik Voormekaar-show —
1930 De muziek van Harry De
Groot - 2000 Nieuws - 2025
De muziek van Harry de Groot —
21 30 De familie Bellamy (f) 22 20 Hier en nu - 23 00 Thessaloniki een stad vol gevaren

RTB 1
1400 Schooltelevisie - 1800 Roquefort — 1805 1 2 3 jai fait
- 1830Zig-zag — 1845Savoirvivre — 1915 Antenne-soir —
1930 Nieuws - 1950 Suggestions — 1955 Autant savoir —
2015 Brannigan (humonstische
politiefilm) — 2205 Nieuws —
22 20 Le carrousel aux images —

RTB 2
1930 Nieuws - 1950 Suggestions - 1955 De Joden

ARD 1
805 Schooltelevisie 1525
Nieuws — 15 30 Liebe muss man
lernen - 1615 Ski - 1700 Kinder-Verkehrsclub
—
17 50
Nieuws — 1800 Intermezzo —
1915 Spiel urn 4tel vor 8 - 2000
Nieuws - 2015 Dr Todd baut
eine Arche (reportage) — 21 00
Musikladen — 21 45 Rette sich,
wer kann, kabaret — 22 30 Tagesthemen — 2300 Fruhbesprechung — 0000 Nieuws

1215 Reponse a tout — 1230
Midi premiere — 1300 Nieuws
— 1330 Regionale televisie —
1350 Objectif santé - 1400 Les
24 jeudis — 18 02 A la bonne heure — 1827 Pour chaque enfant
— 1832 LTIe aux enfants — 1850
L'accusee (fJ — 1915 Une minute pour les femmes — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1943 Eh bien raconte — 2000
Nieuws — 2030 L evenement —
21 45 La fihere (f) - 2240 Allons
au cinema — 2305 Nieuws

A 2
12 30 Wereldkampioenschappen
ski — 1335 Regionaal magazine
— 1350 Des lauriers pour Lila (f)
— 1403 Aujourd'hui madame —
1500 Mannix (fJ — 1555 Aujourd'hui magazine — 1755 Fenétre
sur
— 1825 Dorothee et ses
amis — 1840 C'est la vie —
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Regionaal nieuws —
1945 Jeu — 2000 Nieuws —
2035 Singin' in the ram (muzikale
komedie) — 2215 Les legendaires — 2245 Nieuws

FR 3
1835 Jeugduitzending — 1905
La television regionale — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Tnbune libre 1955
Nieuws — 2000 Les jeux de 20
heures — 2030 Une place au
soleil (VS-film) - 2225 Nieuws

1200
Rayschool
—
2000
Nieuws — 2005 Your move —
20 30 Newsday - 21 05 Four seasons — 21 35 World of difference — 22 00 One man and his dog
- 2235 Men of Ideas - 2320
Gaslight (Amerikaanse speelfilm)

1400 Schooltelevisie — 1800
Beertje Colargol (fJ 1815
Klem klem kleutertje — 1830
Open school - 1900 Korte film
- 1910 K T R C - 1945 Nieuws
— 2045 Reizen met mijn tante
(VS-film) - 2235 Nieuws

ARD 3

20 45
Premiere-magazine
—
21 35 Dag aan dag - 21 50 Thomas Szasz psychiater en psychoanalyticus — 2240 Nieuws

WIJ It

14 00 Schooltelevisie - 1800 Roquefort - 1830Zig-zag - 1845
Sept sur sept — 1915 Antennesoir - 1930 Nieuws - 1950
Een dag uit het leven van president (Darter — 21 45 Nieuws —
22 (X) Dne korte speelfilms van
Buster Keaton — 2315 Nieuws

LUX.

NED. 1

1215 La bonne Franquette —
1745 Programma-overzicht en tekenfilms — 1755 Le coffre-fort
- 1800 Aventures des hommes
- 1828 Le coffre-fort - 1830
L atout-cuisine — 1845 TeleLuxembourg est a vous — 1913
Le coffre-fort — 19 30 Nieuws —
2000 Regan (fJ - 21 00 Sept
jours en mai (VS-speelfilm) —
2300 Passé et gagne - 2315
Les potins de la comete

1100 Open School/Teleac —
1530 Nieuws - 1532 Een dag bij
de wilde dieren (film) — 1600
Speelplaats — 1630 Ren je rot
— 1705 Tros Penalty bokaal —
1720 Tros sport extra — 1815
Teleac — 18 45 De fabeltjeskrant
(fJ - 1855 Nieuws - 1904
't Spant erom — 19 50 The Paratroopers (film) — 21 30 Nieuws
- 21 50 Vara-visie - 2240 Koncert in Studio 1 — 23 30 Nieuws

12 00 Open school - 12 30 Samedi et demi — 13 30 Aktueel platenmagazine — 1335 Loto chansons — 14 00 Des animaux et des
hommes — 1445 Les jeux du stade — 1700 Loto chansons —
17 45 Platenmagazine — 18 00 La
course autour du monde — 1855
Des chiffres et des lettres —
19Ü0 Gewestelijk nieuws —
1945 Les 6 jours d'A2 - 2000
Nieuws — 2035 Les hentiers —
22 05 Le dessu du panier — 22 50
Jazz - 23 30 Nieuws

ARD 1

NED. 2

805 Schooltelevisie 1610
Nieuws — 1615 Eurokommunisme in Spanje — 1700 Szene 78
(Muzikale show) — 17 50 Nieuws
1800 Intermezzo 1840
Moeder is de allerbeste — 1915
Hier und heute — 1945 Hit um
4tel vor 8 - 2 0 0 0 Nieuws 2015 Seilbahn in den Tod (VS-thriller) — 21 30 Pro und contra —
2230 Tagesthemen - 2300 Der
7 Sinn - 2305 Tatort (fJ -

11 00 Rappelkiste - 1615 Mit 15
ist alles gelaufen — 16 45 Nieuws
- 1655Schuier-Express - 1740
Die Drehscheibe - 1820 Vater
der Klamotte (Komisch filmpje) —
1900 Nieuws - 1930 Auslands
journal — 2015 Aktenzeichen
XY ungelost - 21 15 Wenn Ich
mir was wunschen durfte (Liede
ren) - 2200 Heute-journal 2220 Aspekte - 2250 Sport am
Freitag — 2320 Aktenzeichen
XY ungelost - 2330 Der grune
Bogenschutze

16 00 Studieprogramma chemie
- 1700 Nieuws - 1710 Plnocchio (fJ — 1740 Aus dem Logbuch der Peter Petersen (f) —
1900 Nieuws - 1930 Der grosse Preis — 20 50 Die grosse Hilfe
- 21 00 Heute-Journal - 21 20
Die Bonner Runde - 2220 Unsichtbare Gegner (tv-spel)

1215 La bonne franquette —
1305 Magazine dag na dag —
1745 Programmaoverzicht en tekenfilm - 17 55 Le coffre-fort 1800 De Muppet-show - 1828
Le coffre-fort - 1830 Ram-dames — 18 45 De nos clochers —
1858 Le coffre-fort — 1900 Sy-

A 2

1430 Sequoia (film) 1630
Open School — 1800 De Bereboot (f) - 1805 Bolhoed en
Aardappelneus (fJ — 1855 Boeket - 1945 Nieuws — 2010 Bij
nader inzien — 21 40 De Goede
Moordenaar (film)
— 2250
Nieuws

1125 Matshow - 1145 Other
peoples children — 1200 Scene
— 1255 Focus on adolescence
— 1335 On the move - 1345
Nieuws - 1400 Pebble Mill 1445Trumpton - 1500 You and
me - 1536 M go R - 1545
Quatre coins de la France —
1655 Rayschool - 1720 Winnie
the winsome witch — 1725 Jackanory — 17 40 Scooby doo —
1810 Blue Peter II - 1835 Fred
Basset - 1840 Nieuws - 1855
Nationwide — 1945 Tomorrow's
world — 2010 Top of the pops
— 2040 The good life - 21 1C
Wings - 2200 Nieuws - 2225
TV-film - 2315 Omnibus
-

BRT 1

LUX.

BRT

ZDF

BBC 2

BRT 2

NED. 1
1050 Schooltelevisie — 1815 Teleac — 1845 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuws - 1904 Charlies
Angels (fJ — 1950 O moeder
wat IS het heet (f) 2020
Muziek uit duizenden — 21 35
Nieuws - 21 50 Pepper (f) 2240 Sesjun (jazzprogramma) —
2305 Geloof hoop en liefde
(show) — 2340 Nieuws

NED. 2
1845 Paspoort - 1855 Nieuws
- 1904 Jabberjaw (fJ - 1925
Hoe bestaat het"? — 20 00 Het ein-

Six minutes pour vous defendre
— 1920 Gewestelijk nieuws —
1945 Eh bien raconte - 2000
Nieuws — 2030 Show-machme
— 21 30 La legende des chevaliers aux 108 etoiles (f) - 22 25
Titre courant — 22 30 Tele-foot 1

RTB 1

BBC 1

ZDF

805 Schooltelevisie 1700
Schooltelevisie — 1730 Blickpunkt Schule - 1800 Sesamstraat - 1830 Telekolleg I 19 00 Journal 3 - 1915Goldener
Sonntag - 2000 Nieuws
2015 Die Basiliken (Italiaanse
film) — 21 35 Kulturspiegel —
2205 Kino 78 - 2250 Nieuws

de van de beschaving zoals wij
die kennen (Humoristisch programma) — 21 15 Sonjas goed
niegws-show — 2215 Momenten
- 2220 Graag gedaan (f)
2250 Haagsche knngen - 2350
Nieuws

1855 Nieuws - 1905 De Bereboot (fJ — 1910 Avro's Toppop
- 2000 Nieuws - 2025 Avro's
Wie-Kent Kwis - 21 25 Hollands
Glone (f) - 2220 Televisier magazine — 23 00 Avro's Sportpanorama — 2320 Netwerk (show)

RTB
1710 Le ballon jaune — 1840
Roquefort — 1845 Spectacle —
1915 Antenne-soir
1930
Nieuws — 19 50 Le jardin extraordinaire — 2020 Quatre pieces
sur jardin (toneel) — 2220
Nieuws — 2235 Julos Beaucarne (show) — 2320 Nieuws

ARD 1
1425 Nieuws — 1430 Sesamstrasse — 1500 Der Mann aus
den Bergen (film) — 1630 ARDRatgeber (techniek) — 1715
BLckfeld 1745 Nieuws
1748 Die Sportschau - 1915
Hier und Heute — 19 50 Kurz vor
8 - 2000 Nieuws - 2015 Auf
los gehts los (spelprogramma)
— 21 45 Allein gegen alle (spel)
- 2210 Indianapolis (film)
-

FR. 3

ZDF

TF 1
1215 Reponse a tout — 1230
Midi Premiere — 1300 Nieuws
— 1335 Regionale televisie —
1405 Open school - 1757 A le
bonne heure — 1827 Pour cha
que enfant — 1832 Lile aux
enfants — 18 55 L'accusee (f) —
1915 Une minute pour les fem
mes — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten — 1943 Eh bien raconte
- 2000 Nieuws - 2030 Une his
toire de bngands (Toneel) —
2220 Les comiques associés —

1458 Nieuws - 1500 1,2 oderS
- 1545 Uriaub nach mass —
1630 Die Muppets-show — 1700
Nieuws — 1705 Landerspiegel
- 1800 Paul Temple (fJ - 1900
Nieuws - 1930 Die Strasse (fJ
- 2015 Die Rote Lola (Politiefilm) - 2200 Nieuws - 2205
Sport-studio — 2320 Der Marshal von Cimarron (fJ

ARD 3
1600 Ihre Heimat - Unsere Heimat — 1700 Sehen statt Horen
- 1730 Postfach 10 19 50 1800 Die Geheimnisse des An
ders Bergstroem (f) — 183C
Weg mit dem Feiertagsspeck' —
1900 Journal 3 - 1905 Rockpalast — 1950 Sport im Westen —
2000 Nieuws — 2015 Religionen
der Welt - 21 00 Erste Erfahrungen Rufen und Antworten

A2

LUX.

1225 Ski - 1335 Regionaal magazine — 13 50 Des launers pour
Lila (f J — 14 03 Aujourd'hui magazine — 1755 Fenétre sur
1825 Dorothee et ses amis —
1840 Cest la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres - 1920
Regionale aktualiteiten — 1945
Les 6 jours dA2 — 2000 Nieuws
- 2032 Les folies Offenbach (f)
- 2135 Apostrophes - 2245
Nieuws — 22 52 Les filles a papa

1215 La bonne franquette —
1230 Nieuws - 1235 Arthur Roi
des Celtes (fJ — 13 05 Magazine
— 1455 Rugby - 1647 Super
Juke-box — 1745 Daktan (f) —
1900 Systeme D - 1915 Passé
et Gagne — 1930 Nieuws —
2000 LHomme invisible (f)
21 00 Un dimanche a New York
(film) — 2240 Les potins de la
comete — 22 42 Sur le pas de la
porte

FR 3
1835 Jeugduitjendmg — 1905
La television regionale — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Tnbune libre — 1955
Nieuws — 2000 Les jeux de 20
heures — 2030 La qualite de lavenir — 21 30 Leven en kuituur
der Azteken - 22.20 Nieuws

TF 1
1212 Regionaal programma —
12 30 Cuisine legere — 12 47 Jeune pratique — 1300 Nieuws —
1335 Le monde de l'accordeon
— 1350 La France defiguree —
1408 Restez done avec nous le
samedi — 1500 Rugby — 1805
Trente millions d'amis — 1840
Magazine auto-moto 1 — 1913

~

1500 Mauprat (toneel) - 1835
FR3 Jeunesse — 19 05 Regionaal
programma — 1920 Plaatselijk
nieuws - = 19 40 Samedl entre
nous — ^955 Nieuws — 2000
Les jeux de 20 heures — 2030
Don Carlo (opera)

ARD 1

1000 Mexico (dokumen
1045 Die Sendung mit d
- 1115 Info-show — 1
Internationale Fruhschof
1245 Nieuws - 1315
gazin — 1345 Mdgazin
che — 1440 Lemmi
Schmoker — 1525 Jer
(film) - 1610 Di8 Repo
1655 Task force Police
17 45 Sealand, em Staat
zen (reportage) - 183Ü
- 18 33 Die Sportschau
Weltspiegel — 2000 Nu
2015 Padden (.aokume
2100 Anna Kdiemna (
2255 Nieuws - 2300
heimnis der Zwillii gseiche
tematieve levenswijzen)

ZDF

BBC 1
950 Fingerbobs — 1005 Canoe
— 1030 Multi-coloured swap
shop — 1315 Grandstand —
1810 The new adventures of Batman — 18 35 Nieuws en sport —
18 50 Jim ill fix It - 19 25 Dr Who
— 19 50 Trapeze Amenkaanse milieustudie — 21 35 Lee Dawson
— 2200 Starsky and Hutch 2255 Nieuws - 2305 Match of
the day - 00 05 Parkinson

BBC 2
1550 Broadway rhythm — 1740
Playaway — 1810 Horizon —
1900 1930 Sight and sound m
concert — 20 30 Nieuws en sport
- 2045 Network - 21 15 The
book programme — 21 45 Die verlo-ene Ehre der Katharina Blum
Duitse dramatische kroniek —
2330 MASH Satirisch feuilleton
- 2355 Nieuws - 000 Chase a
crooked shadow

Zondag
22 JANUARI!

ARD 3
805 Schooltelevisie 170C
Schooltelevisie — 1800 Sesam
straat - 1830 Telekolleg I 1900 Journal 3 - 1915 Eff-Eff
- 20 00 Nieuws - 2015 Wochenend m Dusseldorf — 21 45 Die
Sterne blieken herab (f)

~

Visa pour le monde
Sportuitslagen — 1715
«en questions» — 181
film - 1830Deolifant(c
taire) — 1910 Roque
1915 Antenne-Soir
Nieuws — 1950 Sporti
- 2020 Chansons a la
2130 Absurde n'est-il |
22 00 Nieuws - 2215 L
des du tigre (f J

BRT
900 Open school — 930 Doe
mee — 1000 Verover de aarde
- 11 00 Konfrontatie — 12 00
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden — 1430 Open school
- 1500 Sesamstraat (f) - 1525
Billy Smarts Kindercircus — 1610
Toensme '78 — 1640 Tenuto —
1740 Sportuitslagen tot 1745 —
1830 De Bereboot (f) - 1835
Van Pool tot Evenaar — 1945
Nieuws — 20 00 Sportweekend i
- 2030 Epiphanie (TV-spel) 2130 Mezza Musica - 2215
Nieuws

NED. 1
11 00 Omroepparochie — 16 00
Teleac - 1700 Vesper - 17 30
De wilde ganzen tot 1732 —
1815 Teleac — 1850 Paspoort
- 1900 Nieuws - 19 05 Cantate
Domino — 1940 Reizen door het
verleden (De Mayakultuur) —
2030 Ja, natuurlijk - 2200 Ander nieuws — 2235 Nieuws

NED. 2
1600 Nieuws - 1602 De Kristenen — 1655 Sprekershoek —
1710 Studio Sport 1 - 1 7 5 5 Van
Gewest tot Gewest — 1810 Kijken naar kinderen — 1825 Sesamstraat (f) — 18 50 Honzon —
1920 Studio Sport 2 - 2030
Nieuws — 2035 Mary Hartman
Mary Hartman (fJ — 21 05 Days
of hope — 2215 Nieuws

RTB
945 Landbouwmagazine — 1000
Ulysse — 1030 Independants a
votre service — 11 00 Euchanstievienng — 1200 Faire le point
(debat) - 13 00 Nieuws - 13 05
Concertissimo — 1415 Boïte
postale J — 1430 La petite maison dans la prairie (f) — 1520

] ^ ^

10 00 programn~aoverz
10 30 Panzerkretzer Pot«
1200 Das Sonntagskon
1250 Fragen zu' Zeit
Nieuws — 1302 Die Dl
be - 1325 Chroruk der
- 1345Rappelk<-,te - 1
di{fJ — 1 4 4 0 D P aatste
- 1510 Nieuws - 151
Sorgenkind — 1525 Jer
dack (Western) - 1700
- 1702 Die Sport-Repoi
1815 Rauchenc colts
1900 Nieuws
1910
Perspektiven — 1930
schaft und Wunscnelrute
tage) - 2000 Ni « alte I
Wien (Kabaret)
2100
- 21 15 Von A 3Sicht
sicht (film) — i 15 Leo
rnstein dingiert
2330

ARD 3

1905 Markt «Witfichaft
- 1920 Sport Tl W e
2000 Nieuws - 315D
uns damals CTV nim) Morgenroete im Abend
2240
2225 Dreizack

LUX.

1315 Hei elei ku ^ eiei
Emission en lan e ang
16 30 Tekenfilm
1645
se au diable (film) - 181
Saphir (fJ - 18 5 Les
de 1 Aventure — )30Ni
1932 Cme-selec n —
pêche miraculeuse (f) —
bis rouge (film) - 22
potins de la come a.

TF 1

915 Godsdienst • uitze
— 12 02 La seqi 'ce du
teur - 1230 t n Ap|
1300 Nieuws - '320 C
serieux — 1412 3S rent
du dimanche — 30 Pai
ginie (f) - 16C" lie pe
— 16 00 Paarde' nnen
Sports premiere
180(
me qui n'avait pd^ de pa
film) — 1925 Les anin
monde - 2030 Le Boi
Mechants (film) ~ 2200 I
de musique — 23 35 Niei

__

1280 Bon dim^
Blue Jeans —
1325BonDiman'
de 2 — 2000 ^
Musique and mu
land (dokument

he )0 Nie
i - V
uws
—2
e)

FR. 3

1625 Les Guerneis du i
1720 Rem air - 1750 F
magazine — 1820 Espa<
cal — 19 20 Special Dom
1935 L'Odyssee do Scot
(fJ - 2005 VerhalanuitF
— 21 30 LHomme en que
22 30 Journal intime (film)

BBC 1

1000 Mary, Mungo and IV
1015 60-70-80 - 1040 r
- 11 lOParosi - i125D

19 JANUARI 1978

W-PROGR/^|Y!|YlK9

Ie monde — 1710
len - 1715 La RTB
3ns» — 1815 Teken0 De oirfant (dokumen1910 Roquefort —
enne-Soir
19 30
1950 Sportweekend
Nanson3 a la carte —
jrde n'est-il p a s ' —
VS — 2215 Les briga3 (O

co (dokumentaire) —
lendung mit der Maus
fo-show — 1200 Der
Ie Fruhschoppen —
VS — 1315 Reisema345 Magazin der W o 440 Lemmi und die
— 1525 Jerry Lewis
i l O Di8 Reportage —
force Police (fJ —
nd, ein Staat auf Stelage) - 1830 Nieuws
sSportschau - 1920
— 2000 Nieuws —
8n (dokumentaire)
—
i Karentna ffilm) —
VS - 2300 Das GeZwillir gseiche (over alivensvvijzen)

jramn-a-overzicht
—
•rkreu-er Potemkin —
Sonntagskonzert —
in zut Zeit — 1300
1302 Die Drehschei) Chrc Tik der W o c h e
apelkste — 1415 Hei40 De aatste Indianen
Buws — 1515 Aktion
— IS25 Jeremy Roem) - 1700 Nieuws
3 Sport-Reportage —
hende colts (fJ —
VS — 1910 Bonner
n 1930 WissenlA/unscnelrute (Repor00 Ne JB alte Hute aus
iret)
21 00 Nieuws
in Ant 38icht zu ange— 22 45 Leonard Beiert - 2330 Nieuws

i « W i i s c h a f t » sozial
•port m Westen —
s - ;015DasGefiel
CTVnIm) 2125
9 im Abendland —
Kk - 2240 Nieuws

cy at work — 11 50 Kontakte —
1215 Living city - 1240 O n the
move — 1250 Your move —
1315 Pebble Mill on Sunday —
1400 Farming — 1425 Dressmaker — 1450 Nieuws — 1455
Fort Apache Amenkaanse psycholpgische western
— 1645
Young scientists of the week —
1715 Cartoons - 1735 The secrets of Bredon Hill — 1830
Nieuws — 18 40 Rebecca of Sunnybrooks farm — 1905 Holiday
- 19 40 Songs of praise — 2015
All creatures great and small —
21 05 The Manchurian candidate
Amenkaanse dramatische film —
2 3 1 0 Nieuws - 2 3 2 0 Everyman
- 2355 Read all about it - 0 0 3 0
For the love of A l b e r t

BBC 2
11 30 Countdown - 11 55 Social
sciences — 1510 The money programme — 1545 Arena — 1620
Amencans
—
1710
Winter
sports — 1755 Men of Ideas —
1840 Rugby Special 1940
Nieuws — 2015 World about us
- 21 05 The Major of Casterbridge - 21 55 Nieuws - 2 2 0 0 The
lively arts — 2310 Caught in time
- 2 3 3 0 Husbands (Film)

Maandag
23 JANUARI
BRT
1400 Schooltelevisie
1800
Peppi en Kokki (f J — 1815 De kinderen van appartement 47A ( f )
1840 Open school 1910
Doe mee — 1940 Morgen —
1945 Nieuws — 2015 Mikro-macro — 2050 Grote lui kleine lieden ( f ) - 21 40 Inspraak '78 22 30 Nieuws

NED. 1
1000 Schooltelevisie - 1830 Teleac — 1845 Fabeltjeskrant ( f )
- 1855 Nieuws - 1904 Halfon
heuvel zwijgt
(tv-fiim) — 2 0 4 5
Vara-visie — 21 35 Nieuws —
21 50 De brave soldaat Schwejk
(fJ — 2250 De vrouw als medemens (kabaret) — 2340 Symbiose — 2344 Nieuws

NED. 2

ei, kuck elei — 1530
1 langue anglaise —
film — 1645 La pas(film) - 1815 Prince
— 18' 5 Les Sentiers
8 — ' 9 30 Nieuws —
«lecticn — 2000 La
uleuseCO - 2 1 0 0 L I ffilm) 2225 Les
cometeiite

JBnstiQt) uitzendingen
sequei^ce du Specta30 B n Appetit —
s 320 C'est pas
4 1 2 Les rendez-vous
1. - u 3 0 P a u l e t Vir1605 LTIe perdue ( f )
irdenr 'nnen — 16 45
iiere
1800 L'Homjit pas de patne C V 25 Les animaux du
2030 e Bon et les
lm) - 2 2 0 0 L a l e g o n
- 2335 Nieuws

dimanche — 12 05
- 1 3 00 Nieuws
mancha — 1 9 0 0 S t a 00 N k u w s — 2032
i musiv — 21 40 lermenta'ra).

iuemeis du soleil —
Mr — 1750 Paarden- 1820 Espace musiSpecicil Dom-Tom —
3see OL- Scott Hunter
Verhaien uit Frankrijk
omme en question —
il intime (film)

Vlungo and Midge —
30 - 1040 New life
)si — ' 1 25 Democra-

1855 Nieuws - 1905 Tom & Jerry (f J - 1910 Peppi en Kokki ( f )
- 1925 De Kris Pusaka ( f )
2 0 0 0 Nieuws - 2 0 2 5 Dagboek
van een herdershond ( f ) — 21 20
Sanford en zoon (fJ — 2 2 2 5
Geloven op maandag

RTB 1
14 00 Schooltelevisie - 1745Barb a p a p a ( f ) - 1750 1 2 3 Magazine — 1815 Seniorama — 18 45
La communaute frangaise
—
1915
Lundi-sports
1930
Nieuws — 1950 Nous voulons
les colonels (film) - 21 25 Debat
(rond de film) — 2300 Nieuws

RTB 2
1845 Yoga — 1915 Lundi-sports
- 1930 Nieuws - 1950 Ine piece a solo (Waals toneel)

ARD 1
1610 Nieuws — 1615 Musik am
Nachtmittag — 17 00 De maan gisteren en vandaag (Kinderprogramma) — 1750 Nieuws —
18 00 Das Intermezzo bietet an —
1915 Hier und heute 1945
Trick um 4tel vor 8 2000
Nieuws — 2015 M s Franziska ( f )
— 21 15 Die herren der «Times»
(Dokumentaire) — 21 45 Bitte umblaettern (Ontspanning) — 2230
Nieuws - 2300 Kuste der G e setzlosen (film) — 0 3 0 Nieuws

ZDF
1700 Nieuws - 1710 Schulbus
13 (f J - 1740 Die Drehscheibe
- 1820 Soko 5113 ( f ) - 1900
Nieuws — 1930 Disco '78 —
2015 Kinder, Kinder - 21 00 Heute-Journal —21 20VonAnge-jsicht
zu Angesicht (film)

ARD 3
1915 De brandweerlui van Keulen - 2000 Nieuws - 2015 A u s

19 J A N U A R I 1978

den Augen in den Sinn — 21 00
Momente — 21 15 Menschenjagd

LUX.
1215 La bonne franquette —
1755 Le coffre-fort - 1800 Madame et son fantöme ( f ) — 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
1930 Nieuws 2000 De
jachtpartij (f J - 21 00 The ballad
of Cable Hogue (Western) —
22 50 Les potins de la comête —
2252 Sur le pas de la porte

TF 1
1030 Open school - 1215 Reponse a t o u t — 12 33 Midi-premiere — 1300 Nieuws — 1335
Regionale magazines — 1350
Restez done avec nous le lundi
- 1405 Open school - 1800 A
la bonne heure — 18 27 Pour chaque enfant — 1832 L'ile aux
enfants — 1855 L'accusee (fJ
— 1915 Une minute pour les femmes — 1920 Gewestelijk nieuws
— 1943 Eh bien raconte — 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 3 0 Rosemary's baby (Film) - 23 00 Nieuws

NED. 1
1000 Schooltelevisie
— 1430
Schooltelevisie — 1815 Open
school - teleac - 1845 Fabeltjeskrant ( f ) 1855 Nieuws
1904 Windkracht 16 - 1930 De
bijbel open - 2000 I love Amin
(Dokumentaire)
— 2030 Jubileumkoncert Feike Asma — 21 00
Nader bekeken 2150 Den
Haag vandaag - 2205 O t
en
hoe zit het nou met Sien"? —
2245 Brazilië (Dokumentaire) —

1335 Regionaal magazine —
13 50 Des launers pour Lila (f J —
1403 Aujourd'hui madame —
1500 Mannix (fJ 1555 A u jourd'hui magazine — 17 55 Fenêtre sur
— 1825 Tekenfilm —
1840 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres (Spel) —
1920 Regionaal nieuws — 1945
Spel - 2000 Nieuws - 2 0 3 2 La
tête et les jambes — 21 35 Roots
(fJ — 2225 Bande a p a r t

FR. 3
1835 FR 3 jeunesse 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 1 9 4 0 T n b u n e l i b r e — 1955 Nieuws — 2 0 0 0
Les jeux de 20 heures — 20 30 Le
cardinal (Film) - 2 3 2 0 Nieuws

BBC 1
1038 Science all around — 11 00
Merry go round — 11 23 It's
maths — 11 45 You and me —
1222 MUSIC time - 1245 General studies — 1345 Nieuws —
1400 Pebble mill - 1445 Bod 1500 W o r d s and pictures —
1518 Bntish social history —
1540 Going to work — 1615
Songs of praise — 1655 Play
school — 1720 Barbapapa —
1725 Jackanory — 1740 Hunter's gold — 18 05 John Craven s
newsround — 1810 Blue Peter I
1835 Fred Basset 1840
Nieuws — 1855 Nationwide —
1950 Ask the family - 2015 Blake's seven — 21 10 Panorama —
2200 Nieuws — 2225 Washington behind closed doors

BBC 2
11 30 Inc service information —
1200 Playschool - 1600 W o r d power — 1630 Children growing
up — 17 00 Object of the exercice — 2 0 0 0 Nieuws — 2005
Ancestral voices — 2030 Newsday — 21 10 International cabar e t — 2200 Americana — 2 2 5 0
Madame Curie — 2345 Nimmo

Dinsdag
24 JANUARI
BRT 1
1400 Schooltelevisie — 1800 De
bereboot ( f ) — 1805 Sesamstraat ( f ) — 1830 Open school
— 1900 Het magische potlood
(Filmpje) — 1908 Gastprogramma (Het humanistisch verbond)
1938
Morgen
1945
Nieuws — 2010 Dolle dinsdag
(Show) — 2055 Verover de aarde — 21 45 Dan, Badger and all
the coal (dokumentaire) — 2 2 3 5
Nieuws

BRT 2
2010 Slisse en Cesar (f J - 20 55
Panorama — 21 10 De prive-detective (Film)

FR. 3
t
1835 FR 3 jeunesse 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbunelibre — 1955 Nieuws — 2000
Les jeux de 20 heures - 20 30 La
charge de la 8eme bngade (Western) — 2245 Nieuws

NED. 2

BBC 1

1855 Nieuws — 1904 Calimero
(fJ — 1917 Bassie en Andriaan
(fO 1939 De Mickey Mouse
Club - 2000 Nieuws 2025
Uit de wereld van Guy de Maupassant (fJ - 2205 Aktua TV
-

1010 Tele-joumal — 1038 Mathshow — 11 00 Look and read
kings dragon — 11 25 Location
Bntain - 1200 Watch - 1218
Going to work — 1240 Physical
science — 1305 A job worth
doing — 1345 Nieuws — 1400
Pebble mill — 1445 Ragtime —
1500 You and me - 1514 Quatre coins de la France — 1532 Mr
Go R - 1540 TV Club - 1620
Welsh programme — 1655 Playschool — 1720 Wally Gator
1725 Jackanory — 1740 Animal
magic — 1805 John Craven's
newsround — 1810 Star turn —
1845 Fred Basset 1840
Nieuws — 1855 Nationwide —
1940 One more time — 2010
Oregon trail - 21 10 Battle of the
Atlantic - 22 00 Nieuws - 2225
Play for today - 2340 Nieuws

RTB 1
14 00 Schooltelevisie — 18 00 Barbapapa — 1805 1, 2, 3
cinema
- 1830Zig-zag - 1845 TVF 1915
Antenne-soir
—
1930
Nieuws — 1950 Histoire de nre
- 21 50 Des lois et des hommes
- 22 05 Nieuws - 22 20 De huurders van sociale woningen —

RTB 2

A2

kenfilm — 1830 C'est la vie —
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Regionaal nieuws —
1945 Les 6 jours d A 2 - 2000
Nieuws - 2035 Piaf (Biografie)

1400 Schooltelevisie
1845
Schooltelevisie — 1915 Antennesoir — 1930 Nieuws — 1950
TVF 2 0 2 0 Jean-Christophe
(fJ — 21 15 Frangoise Martine
Claire et les autres

ARD 1
1610 Nieuws 1615 Sicilie
(Dokumentaire) — 1700 Hulpgeroep uit Afnka — 1750 Nieuws
1800 Intermezzo 1840
Orson Welles erzahit — 1915
Hier und heute — 1945 Tip um
4tel vor 8 — 2000 Nieuws —
2015 Ein platz fur Tiere — 21 00
Baden-Baden - 21 45 Kojak (fJ
- 2230 Tagesthemen — 2300
Clochemerle (fJ — 0 0 5 Nieuws

BBC 2
1200 Rayschool - 1515 Other
peoples children — 16 00 Film as
evidence — 1630 Living city —
2000 Nieuws — 2005 Propaganda with facts — 2030 Newsday
21 10 Pro-celebrity golf
2200 Q 7 - 2230 Man alive
report — 2320 In the looking
glass — 2 3 5 0 Nieuws

Woensdag
25 JANUARI

ZDF
17 00 Nieuws — 1710 Die grosse
blaue Murmel (jeugdprogramma)
— 1740 Die Drehscheibe —
18 20 Der rosarote panther (Grappig kinderprogramma) — 1900
Nieuws — 1930 Der Gendarm
von St-Tropez (Film) 2100
Nieuws — 21 20 Grenzsteine —
2200 Apropos Film - 2245 25
jahre Jazzkeller — 2345 Nieuws

ARD 3

ARD 3
1915 Medizin im Dntten — 2000
Nieuws — 2015 Gastarbeiter-Kinder - 2200 Der 7 Sinn - 2 2 0 5
Faustrecht der Grossstadt —

LUX.
1215 La bonne franquette —
1645 L'ecole buissonniere —
1755 Le coffre-fort — 1830 RamDames — 1845 De nos clochers
- 1858 Le coffre-fort 1900
Hit-parade — 1930 Nieuws —
2000 Bngade speciale (fJ —
21 00 Le grand Meaulnes (film) —
22 30 Les potins de la comete

TF 1
11 30 Open school - 1215 Reponse a t o u t — 12 33 Midi premiere - 13 00 Nieuws - 13 37 Les
visiteurs du mercredi — 17 55 Sur
deux roues — 1812 A la bonne
heure — 1828 LTle aux enfants
- 1855 L'accusee (fJ 1910
Une minute pour les femmes —
1920 Gewestelijk nieuws
—
1943 Eh bien raconte — 2003
Nieuws — 2030 Les amours
sous la revolution — 2200 Titre
courant — 2230 De hersenen

1530 Open school - 1600 Klare
taal - 1630Tip-Top - 1815 De
Bereboot ( f ) — 1820 Toestand
'78 1850 Luchtschippers ( f )
— 1945 Nieuws — 2020 Happy
days (fO — 20 45 Washington met
gesloten deuren ( f ) — 2220 De
ikoon (dokumentaire)
— 2250
Nieuws

NED. 1

1215 La bonne franquette —
1745 Programma-overzicht en tekenfilm — 1755 Le coffre-fort
(spel) — 18 00 Le comte Yoster a
bien l'honneur (Film) - 1828 Le
coffre-fort — 1830 Ram-dames
— 1845 De nos clochers — 1858
Le coffre-fort — 1900 Systeme
D — 1915 Passé et gagne —
1930 Nieuws - 2000 Le bannis
(fJ — 21 00 Fantomas contre
Scotland Yard (Film) - 2225 Les
potins de la comete — 22 37 Sur
ie pas de la porte

10 00 Schooltelevisie — 1530 Het
huis van niemand (f J — 15 55 Ontvoering op Malta (fJ — 17 55 De
film van ome Willem —1825 Sesamstraat — 1855 Nieuws —
1904 Van gewest tot g e w e s t —
1950 Politieke partijen 2000
P S (fJ - 21 35 Nieuws - 21 50
Den Haag vandaag — 2205 Panoramiek — 2235 Studio s p o r t

A2

1700 Nieuws — 1710 Arpad, der
Zigeuner (fJ — 1740 Die drehschetbe
1820 K O - O K
(speD - 1900 Nieuws - 1930
Die bankiers (fJ - 2 0 1 5 Bilanz.
- 21 00 Nieuws - 21 20 Starsky
& Hutch (fJ - 2205 Ein neuer
Lehrauftrag ' - 22 50 Die Rakete

A2

LUX.

1335 Regionaal magazine —
1350 Des launers pour Lila ( f ) —
1403 Aujourd'hui madame —
1500 Les folies Offenbach ( f ) —
1615 Aujourd'hui maga2;ine —
1755 Fenétre sur
— 1825 Te-

ZDF

1335 Regionaal magazine —
13 50 Des launers pour Lila (f J —
1403 Aujourd'hui madame —
1505 De klown en het kind (Disney) — 1555 Un sur cinq —
1825 Tekenfilm - 1840 C'est la
vie — 1855 Des chiffres et des
lettres (spel) — 1920 Gewestelijk
nieuws — 1945 Les 6 jours de
rA2 - 2000 Nieuws 2032
Question de temps — 21 40 D o c u ment de
creation

BRT 2

1215 Reponse a tout — 1233
Midi-premiere — 1300 Nieuws
— 13 45 Restez done avec nous
- 1405 Open school - 1802 A
la bonne heure — 18 27 Pour chaque enfant — 1832 Llle aux
enfants — 1855 Laccusee ( f )
— 1915 Une minute pour les femmes — 1920 Gewestelijk nieuws
- 19 43 Eh bien raconte - 20 00
NieuiNS — 2030 Les grandes
enigmes (Histonsche reeks over
Franknjk) — 21 27 Les magiciens
du futur (fJ - 2225 Le livre du
mois — 2340 Nieuws

1610 Nieuws - 1615 Sehsack
— 1700 Hundefuehrer Walczak
(fJ - 17 50 Nieuws - 18 00 Intermezzo — 1840 Wie das Leben
so spielt — 1915 Hier und heute — 1945 Tip um 4tel vor 8 —
2000 Nieuws
2015 John
Glueckstadt (tv-film) - 21 50 Bilder aus der Wissenschaft

BRT 1

1915 Ein Kind des Kilimandscharo
(Dokumentaire) — 2000 Nieuws
- 2015 Plattform - 2 1 0 0 Momente - 21 15 Star-revue 1938
- 2200 Sport kritisch 2230
W e n n die b e b e hinfallt

TF 1

ARD 1

2015 Secret army (fJ — 21 05 De
mens in wording — 2155 De
wereldmelaatsendag

NED. 2
1815 Teleac 1845 Toenstische tips — 1855 Nieuws —
19 04 Kon Hesi Baka - Kom gauw
terug (fJ 1929 Kenmark
2000 Nieuws - 2025 Socutera
— 2 0 3 0 De brave
soldaat
Schwejk (fJ - 21 30 Groot uur U
(show) - 2235 De rol van de
roem (kabareO — 2315 Nieuws

RTB 1
1415 Schooltelevisie
— 1645
Feu v e r t — 1825 Barbapapa (fJ
- 1830 Zig-zag - 1845 La pensee et les hommes — 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
1955 Madame le juge (fJ - 21 30
De Bnc et de Broc (show) —
2210 Nieuws - 22 25 Arts Hebo

RTB 2
1950 Le pere de la manee (film)
— 21 20 La breloque a brac

FR. 3
1835 Fr 3 jeunesse — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbune libre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures — 20 30 Le
flic se rebiffe (film) 2220
Nieuws — 22 35 Cine regards

BBC 1
1015 Engineenng craft studies —
1038 20th century history —
11 00 tv-club - 11 32 Music time
1145 You and me 1200
Explonng science — 12 23 W o r d s
and pictures — 1240 Biology —
1305 Kontakte - 1345 Nieuws
- 1400 Pebble mill - 1445 Mister men - 1501 Watch - 1518
Scan — 1540 Focus 1655
Play-school — 1720 Touch turtle
1725 Jackanory
1740
Screen test senes — 1805 John
Craven's newsround — 1810 A
traveller in time — 18 35 Fred Bass e t — 1840 Nieuws — 1855
Nationwide — 1950 Enc Sykes
- 2025 That touch of mink Amenkaanse
komedie
—
2200
Nieuws — 2225 I didn t know you
cared — 2255 Sportsniqht —

BBC 2
11 20 Home and around — 11 45
Parosi — 1200 Playschool —
2000 Nieuws — 2005 Democracy at work — 20 30 Newsday —
21 10 Julian Bream - 2200 K's
patently obvious — 22 30 Ray of
the week 2320 Arena —
2355 Light of experience — 0010
Nieuws — 0020 Closedown

WIJ 13
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Gouden schoen
w e e r aan Vlaamse voet
M A A N D A G : In L e e d s w e r d besloten een omheining rond
het v o e t b a l v e l d te plaatsen. In d e dierentuin neemt m e n ze
m e e r en m e e r w e g •
D I N S D A G : In H o l l a n d landde een
s p e c i a a l vliegtuig vol g e b r o k e n benen. Terug van d e wintersporten zogezegd •
W O E N S D A G : Killanin, d e d i k k e lord,
is in M o s k o u gaan z e g g e n dat d e Russen o p s c h i e t e n met
de v o o r b e r e i d i n g van de o l y m p i s c h e spelen. Een nuttige
reis dus •
D O N D E R D A G : Pollentier en A n n e - M a r i e Pira
b e s t e s p o r t m a n en - v r o u w van het jaar. En de pariteit w e r d
bewaard •
V R I J D A G : Als bij t o e v a l viel de lottrekking
v o o r de v o e t b a l w e r e l d b e k e r voor de groten nogal gunstig
uit •
Z A T E R D A G ; M i j n h e e r de arbiter, als de penalty van
M a t h y op B e e r s c h o t er nog g e e n w a s , heb je er d a n ooit
een g e z i e n ? •
Z O N D A G : W i j h e b b e n op het a u t o s a l o n
met d u i z e n d e n staan g a p e n naar s p o r t w a g e n s . Is dat n i e t j e
w a r e sport ? •

Te jong
Jaak Lecoq had ergens cijfers gelezen in verband met de ouderdom van
de zwemmers en zwemsters aangesloten bij een klub of doende met kompetitiezwemmen Hij verheugt er zich
over dat die knapen en meisjes allemaal zo jong zijn Maar vermits de
gemiddelde leeftijd zo laag ligt wil dat
zeggen dat de zwemCsÜers het vroeg
laten afweten En derhalve vraagt
Jaak zich af waarom men met langer
blijft zwemmen Om het te zeggen
zoals het is wij weten het ook met
Maar WIJ vermoeden dat het verband
houdt met het feit dat de kinderen al
zo jong aan een al te intensieve training worden onderworpen, met het
oog op de prestaties, dat hoogste
goed En wanneer zij dan de jaren
van verstand bereikt hebben, dan zijn
er veel dat gejakker kotsbeu De
oplossing zou misschien zijn er later
mee beginnen, en wat minder druk
doen over en voor prestaties

Voetbal
De voetbalkompetitie is al een eind
gevorderd, en om te zeggen veel aandacht hebben wij er nog met aan
besteed Dus maar rap dit verzuim
goedmaken en zeggen dat Club Brugge nog steeds aan de leiding staat,
met dne punten voorsprong op Standard en Anderlecht Erq briliant is
Brugge doorgaans met maar het
wint wedstrijden ook als het slecht
speelt Z o wordt men kampioen Standard deed het een tijd uitstekend,
maar schijnt momenteel zo een beetje aan een tweede adem toe En
Anderlecht deed het een tijdje met zo
best maar schijnt er nu weer door te
komen Dat alles lag zo een beetje in
de lijn van de verwachtingen Wat wij
minder verwachtten was dat Bevaren
het zo goed zou doen, en dat Boom
zo zou aanklampen Voor die twee
dus «ons respekt»

Foei, Rik
Het verhaal deed de ronde als zou
Rik van Looy aan Michel Pollentier
zo'n fantastische voorstellen hebben
gedaan om voor een Italiaanse firma
te gaan njden dat Michels baas, en
dat IS nu Fred De Bruyne, er mets
anders wist op te zeggen dan dat hij
dan maar rap naar Italië moest gaan,
want dat er zoveel in België met op te
rapen is Toch werd eens rap naar Ita-

lie getelefoneerd om te horen hoe dat
nu allemaal precies in elkaar zat En
ginds wist men van toeten of blazen
Zodat Michel al met al bij Flandna en
Freddy Maertens en Fred blijft Die
laatste Fred was anders diep verontwaardigd over de manier van doen
van Rik van Looy Hij verdacht er hem
van tweedracht te willen zaaien in de
Flandna-rangen Als de velobonzen
nil al op eikaars koppeken gaan
slaan, ziet het er plezant uit voor deze
zomer

Het blinde lot
Waarom men die aanduiding van de
vier reeksen die de eerste fase van
de eindronde van de wereldbeker
voetbal een loting n o e m t is ons een
raadsel Wat er ook van zij, alles waarvan verwacht wordt dat het enigszins
tegen een bal kan stampen zal wel in
de volgende ronde komen In de eerste reeks Argentinië en Italië (ten koste van Frankrijk en Hongarije), in de
tweede Duitsland en Polen (Mexiko
en Tunesië zijn te zwak), in de derde
Brazilië en Spanje (ten nadele van
Zweden en Oostenrijk) en in de vierde Nederland en Schotland (die heus
geen last zullen hebben met Peru en
Iran)
Als u nu weet dat het aantal gespeelde wedstrijden in de eindronde het
aandeel in de opbrengst bepaalt, dan
begrijpt u dat het «lot» die acht landen wel zeer gunstig is g e w e e s t vermits het hun een « schijf» meer verzekerde. Ons Heer is met de deugnieten, zegt ons meter altijd

De straffe
Nieuwe story alweer over Guy Moreau, de hoogspringer die de wereld
ons benijdt De knaap lag ergens in
Zuid-Spanje te zonnen, terwijl de
« simpele » mensen hun nikkel afdraaiden in dit kille Noorden Door een of
andere oorzaak kreeg hij ergens een
gezwel, dat hij dadelijk oordeelkundig
te lijf ging met zalvekens en massages en zo Met het gevolg dat hij even
nadien zowat in de coma viel en bloed
begon te braken en zo Doktoren en
klinieken en zo, een grote kreet van
vertwijfeling in de gazet een seizoen
om zeep voor de wonderknaap Het
bleek gelukkig allemaal met zo erg,
want een paar dagen later zagen wij
al een foto van Guy, staande aan een
weivoorziene bar ergens in de hoofdstad Voor wanneer de volgende story?

TRIPTIP
Een wandelingetje
in Groot-Brussel
maar eens. Meer
bepaald
tussen
Sint-Lambrechts-Woluwe
en Evere
En nog
meer
bepaald door de Gulledelleweg
— op stadsplans
misschien
beter te vinden als Chemin du Val d'Or —, die men
bereikt
langs de Woluwelaan
Links en rechts van de laan vindt men
zandgroeven
In de ene kwamen
opvallend
veel stenen
voor,
die vaak via ondergrondse
galerijen
werden
verwijderd,
zodat er zich daar een grotendeels
onbekend
net
ondergrondse galerijen bevindt
De uitgehaalde
stenen werden
verkocht als « Brabantse
Steen » In Nederland
werden er dijken
mee gebouwd
De «London
Bridge»
van 1444 bevat
er
eveneens
een aantal In de andere zandgroeve
ligt op het
zand een dikke laag leem Destijds
werd die gebruikt
in een
plaatselijke
steenbakkerij
Helaas, die sporen uit het
verleden
hebben jarenlang
gediend
als «stort •• Wil men ze
terugvinden, moet men dus goed
kijken
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Julien Cools, de K e m p e n a a r van Club B r u g g e w e r d uitgekozen tot voetballer v a n h e t jaar 1977. S i n d s 1 9 7 4 w a s g e e n e n k e l e e i g e n v o e t b a l l e r
m e e r v e r k o z e n C o o l s z e t d e t r a d i t i e d u s v e r d e r Hij g a a t in d e e i n d s t a n d d o e l w a c h t e r J e a n - M a r i e Pfaff m e t 6 4 p u n t e n v o o r a f Hij h a a l d e
191 p u n t e n in d e e e r s t e s t e m b e u r t 9 3 in d e t w e e d e Pfaff, d i e z i c h
s l e c h t s in h e t b r a n d p u n t v a n d e b e l a n g s t e l l i n g k o n h i j s e n na d e interland t e g e n N e d e r l a n d in o k t o b e r , h a a l d e in d e e e r s t e s t e m b e u r t s l e c h t s
é é n e n k e l p u n t j e , m a a r liefst 2 1 9 in d e t w e e d e D e n v o l k e k a n w e e r
g e r u s t s l a p e n e n w e e t w a a r d e g o u d e n v o e t b a l s c h o e n in 1 9 7 8 t e prijk
s t a a t H o p e l i j k w r i n g t hij m e t t e v e e l

Flater
De eerste keer dat Mare de Block ons
ergens ziet moet hij ons een pint
betalen Nu schrijven wij daar verleden week zo'n schoon stuk over zijn
gezond verstand, omdat hii liever zijn
boerderij en zijn beesten zou oppassen dan deel te nemen aan het
wereldkampioenschap veldrijden En
WIJ gingen daarbij voort op zijn eigen
woorden Hij zou met meegaan naar
het kampioenschap Neen ik En ons
stukje was nog maar fijn gepost, of
wat vernemen w i j ' Dat Mare toch zal
deelnemen Door zijn schuld hebben
WIJ ons dus de vinger in het oog gestoken tot aan de elleboog Overigens
doet het ons plezier dat hij zijn werk
op de hoeve heeft kunnen «arrangeren» en dus mee kan crossen, en wij
wensen hem langs deze weg veel sukses Als hij maar die pint met vergeet

VVB
De basketbalbond weigerde, zoals
men w e e t zich te herstruktureren in
taalvleugels, en blijft unitair Belgisch
Veel Vlamingen zijn daarmee met
opgezet en dat is heel begrijpelijk,
want bij nader inzien blijkt al snel dat
de Vlaamse sport van die unitiare toestand nooit veel vruchten heeft geplukt W a t IS er dan normaler dan dat
een Vlaamse federatie wordt opger i c h t ' Dat IS ook gebeurd in het
wereldje van de grote jongens De
Vereniging van Vlaamse Basketbalklubs w e r d zopas boven de doopvont
gehouden Les Sports zaliger wenst
vooral dat deze « vinniging » — zoals
het daar heet — de officiële bond en
klubs met zal «hambeteren» Wij hopen dat het omgekeerde ook met zal
gebeuren.

Probleem
Overigens zit het V V B met een dik
probleem Hetzelfde waarmee alle andere afgescheurde Vlaamse federaties te kampen hebben Een dubbel
probleem zelf Ten eerste dat zij het
minstens in het begin zonder subsidies zullen moeten stellen Ten tweede dat ZIJ officieel geen recht hebben
op internationale erkenning, vermits
per land maar eèn federatie kan
erkend worden In dit geval dus de unitaire bond Dat betekent dat het V V B ,
als de zaken blijven zoals ze nu zijn,
met zal kunnen deelnemen aan Europese kompetities, olympische spelen,
wereldkampioenschappen e d m Nu
kan men natuurlijk best een boel ple-

zier beleven aan de sport zonder al
die internationale dingen, maar naar
onze bescheiden mening moet er
toch uitgekeken worden naar een
weg die tot die fameuze internationale
erkenning leidt

Slap
Nu WIJ het toch over basketbal hebben men klaagt steen en been over
het aantal toeschouwers bij de wedstrijden Erg verwonderlijk is het anders met Primo zijn die plaatsen duur
Secundo hebben de meeste wedstrijden mets om het lijf Tertio is meer
dan de helft van de kompetitie een
maat voor mets Het publiek begint
eigenlijk maar te komen op het einde
van de kompetitie, als het gaat om de
titel, en als, door de voorafgaande

Andermaal een Russische première
deze week. Een dubbele zelfs. Ten
eerste hebben de eerste bewoners
G. Gretchko en Y. Romanenko in de
Saljoet een stortbad genomen. Een
krachttoer ten slotte in een midden
zonder zwaartekracht, waar water
dus niet vloeit maar zweeft. Ten tweede kregen beide heren het bezoek
van twee kollega's: Janibekow en
Makarow. Dat betekent dat aan de
Saljoet nu al twee Soyuz gemeerd
liggen Een en ander schijnt te wijzen
op een lang verblijf in de ruimte, én
op het feit dat het « grote ruimteplatform », waarvan reeds Tsjolkowski
droomde in het begin van deze
eeuw, zijn verwezenlijking nabij is.
Een volgende stap zou wel eens kunnen zijn dat men vanaf dat platform
vertrekt om ruimtereizen te maken,
en er nadien terugkeert Maar dat is
nog afwachten.

schifting, de ploegen wat meer aan
elkaar gewaagd zijn, zodat er meer
spanning is Die vaststelling verhelpt
echter mets En van ons moet men
geen remedie verwachten De zalen
zijn duur De vedetten zijn duur Als
men daaraan met wil verzaken, zal er
moeten betaald worden Hoelang de
mensen daartoe nog bereid zullen
zijn, dat IS alweer wat anders

Goed kiezen
In Engeland kan men natuurlijk wedden op de uitslagen van de wereldkampioenschappen voetbal Waarop
kan men in Engeland met wedden "^
Het IS echter aangeraden dat met een
beetje verstand te doen, want door te
tippen op de ene ploeg kan men meer
verdienen dan door een andere ploeg
als favoriet te kiezen Meest verdient
men als men gewed heeft op Iran of
Tunesië Als men een klem miljoentje
aan die jongens riskeert, en zij worden wereldkampioen, is men voor de
rest van zijn leven binnen, want dan
heeft men 300 miljoen verdiend Dat
Holland wint, kan ons en Monne Goethals misschien veel plezier doen,
maar er is voor de wedders — voor
de sjotters liggen de zaken uiteraard
anders — met veel aan verdiend
Zeven tegen éen En voor de echtsten onder ons België speelt met
mee Dus met op wedden

Wij en de sport
ff

Sport voor
bejaarden

Met de sport voor kinderen staan wij
nog nergens Het beste dat wij tot dusver konden verzinnen was het aanleggen van sportvelden en het bouwen
van sporthallen Welnu, als men wil
dat kinderen er onmiddellijk de brui
van geven, dan moet men ze maar
doen sporten volgens voorgeschreven techmekjes en na te leven reglementjes
Slechter is het wellicht nog gesteld
met de sport voor bejaarden
Beslist, WIJ weten dat zij lichaamsbeweging nodig hebben Wij weten welke bewegingen en hoeveel Wij hebben een terapie op punt gesteld
Maar als men dan die mensen bezig
ziet, dan ligt het er dik op dat zij die —
vaak onnozele — oefeningetjes wel
nuttig vinden — anders zouden zij het
met doen — maar met ontspannend,
met plezierig
De vraag is nu kunnen wij nu heus
mets verzinnen waarbij het nuttige
aan het aangename gepaard w o r d t '
Persoonlijk zien wij veel teoretische
mogelijkheden

De aanleg van kleine tuintjes, waarin
bloemen en groenten kunnen gekweekt worden
Het opknappen van allerlei karweitjes
tegen vergoeding, in plaats van de
mensen, eens gepensioneerd, aan
hun stoel vast te spijkeren met verbod van dit en verbod van dat
Uitstappen met fikse wandeltochten
in een interessante omgeving Misschien zouden sommigen wel graag
voor wat hout voor de open haard
zorgen En wie weet zou men er geen
vinden die graag wat zouden meewerken aan de verfraaiing van de
gemeente
Kortom, er moet toch wel iets te vinden zijn waarbij mensen iets anders
kunnen doen dan op een stoel zitten
en een voor volwassenen ietwat zinniger bewegingsterapie dan oefeningetjes zonder ander doel dan het bewegen zelf
Zitten WIJ met onze sport-voor-bejaarden, net als met onze-sport-voorkinderen, met teveel vast in een vastgeroest patroon ">
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Omer Van Audenhove met
scherpe VU-oppositie gekonfronteerd
In een vorige urtgave van « W I J . werd verslag uitgebracht over de perskonferentie, die de V U in nieuw-Diest organizeerde Beknopt gezegd was die perskonferentie het gevolg van het feit, dat acht punten door VU-raadslid Van de
Weyer op de agenda geplaatst, naar de geheime zitting werden verwezen
Thans heeft Dirk Van de Weyer in een nota aan de pers een kort relaas gegeven van de geheime zitting, waarin zijn punten zouden behandeld worden
Uit deze nota blijkt duidelijk dat burgemeester Omer Van Audenhove, samen
met zijn P W - B S P koalitiegenoten gekonfronteerd wordt met een zeer scherpe VU-oppositie Het incident van de geheime zitting en de ruchtbaarheid welke hieraan werd gegeven door de dagbladpers kunnen in de nabije toekomst
zorgen voor een vinnig debat, waarin een aantal leden van de meerderheidsgroep kleur zullen moeten bekennen Het is met onmogelijk dat dit debat zou
leiden tot een totale breuk binnen de koalitie, en dan meer bepaald binnen de
liberale fraktie ervan
Tijdens die geheime zitting is het tot
een hevige diskussie gekomen tussen
het VU-raadslid en burgemeester
Van Audenhove
O p het ogenblik dat Van Audenhove
de bespreking van de VU-punten wilde aanvatten vroeg Dirk Van de Weyer naar de reden van de handelv\/ijze
toegepast door het schepenkollege
waarbij de acht VU-punten naar de
geheime zitting werden verwezen
De burgemeester antwoordde hierop
dat er ten eerste geen openbare zit
t n g was voorzien en dat ten tweede
sommige voorgestelde VU-punten beter in een geheime zitting werden
behandeld Als voorbeeld noemde hij
het punt over de IJzerbedevaart Zoals men weet vroeg Dirk Van de Weyer naar de reden van het met antwoorden op brieven van het plaatselijk en
Nationaal IJzerbedevaartkomitee
Van Audenhove stipte aan dat hij die
veel ouder is dan het VU-raadslid en

Eerste Filmforumvoorstelling in
Bierbeek
O p dinsdag 10-1-78 is in Bierbeek
onder impuls van VUJO-Bierbeek en
het Dosfelinstituut, een initiatief van
start gegaan dat vermeldenswaardig
IS Onder leiding van Paul Vanden
Bempt en Luk Vanhorenbeek zal op
geregelde tijdstippen een Filmforum
georganizeerd worden Een gelegenheid voor de geïnteresseerden om
ook eens kennis Ie maken met de film
die nooit het grote publiek haalt
BIJ de eerste voorstelling w e r d Slaughterhouse 5 van G R Mill (USA 1972)
gedraaid Na de film werd een leven
dig debat gehouden met Luc Vanhorenbeek als moderator Tijdens het
debat heeft de Bierbeekse jeugd zich
goed laten gelden en blijk gegeven
van een grote interesse dat de initiatiefnemers sterk heeft getroffen en
een stimulans moet zijn tot het voorzetten van de reeks

zijns inziens ook meer ervanng heeft,
bepaalde zaken zou kunnen vertellen
over de geschiedenis van de IJzerbedevaarten Deze zaken zouden het
VU-raadslid alleen maar in verlegenheid kunnen brengen aldus de PVVvoorman die er nog aan toevoegde
dat zoiets beter met in het openbaar
geschiedde

21

GRIMBERGEN VUJO-Baksteenslag vanaf 13 uur bij Frans
Hauwaerts T V V «Eigen Thuis» v ^ w

21

UKKEL Bal van de flaminganten voor alle kuituur- en andere
loze mensen om 20 u 30 in zaal « De Feestzaal - Hoogstraat te
Beersel Inkom 80 fr Discobar Flash Atlantic
FEBRUARI

dellijk terug in voor de eerstvolgende
openbare zitting
Een blijkbaar over zijn toeren gerakende Omer Van Audenhove merkte op
dat Van de Weyer geen kans meer
zou krijgen om zijn punten nog ooit te
behandelen
Het VU-raadslid repliceerde hierop
met de belofte dat hij desnoods
gebruik zou maken van de begrotingsbespreking waarbij hij het recht heeft
alle vragen te stellen Hierop verliet
Dirk Van de Weyer de geheime zitting
W Somers

10

KESSEL-LO Informatieavond met als spreker minister R Vandekerckhove over «Regenngsbeleid van de Volksunie» O m 20
uur in zaal De Knng, Jozef Pierrestraat
BRUSSEL V U J O 2e arr Superfuif in de Waltrakelder om 20
uur Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr

11

GLABBEEK (Attenrode-Wever)
Lusthof

11

GRIMBERGEN
hall

15

KESSEL-LO Voorlichtingsvergadering van V U J O met als spreker Polly Raskin over de VUJO-werking en Eugeen Van Itterbeek over de Gemeentepolitiek van Groot Leuven In het jeugdhuis Grams Lindenstraat
Alle inlichtingen te verknjgen bij Kns Bovin, Diestsesteenweg
327

18

MEISE, WOLVERTEM, O P P E M VU-bal om 20 uur te Meise in
de Sporthal Orkest Canvas Convention

7e Vlaamse bal in dancing

V U J O s vierde dolle nacht om 20 uur in Waux-

VU-kust op bezoek te Jette

De Diestse burgemeester verweet
het VU-raadslid ook nog belust te zijn
op show t o v publiek en pers
Dirk Van de Weyer repliceerde dan
met de opmerking dat de praktijken
van het Diestse schepenkollege zijn
goedkeunng geenszins konden gemeten Hij noemde die handelwijze een
ondemokratisch maneuver De burger verliest hierdoor elke kontrole
over de werking en de aktiviteiten van
de gemeenteraad Het VU-raadslid
deelde dan mee dat hij zijn punten
met wenste te behandelen tijdens de
geheime zitting Hij diende ze onmid

Met problemen kan
je in Herent - Veltem
- Winksele terecht
bij
De bestuursleden en de mandatanssen raadslid Jef Bisschop Mechelsestwg 54 3009 Winksele-Delle tel
6011 22
raadslid Rik De Deken
O L Vrouwplein 91 3020 Herent tel
229677
kamerlid Willy Kuypers,
Swertmolenstr 23 3020 Herent tel
22 96 42
provincieraadslid
Roger
Overloop St-Michielsstr 14 3008 Veltem-Beisem tel 4 8 8 2 7 5
raadslid
Martine Swaelens 0 - L - V r o u w s t r 18
3020 Herent tel 2 3 6 4 6 8 plaatsver
vang OCMW-lid Armand Van Laert
Dienksgroebe 3 3009 Winksele tel
4 8 8 3 2 1 OCMW-lid Monik Oostvogels-Van Steenbeeck Heuvellaan 16
3020 Herent tel 2 3 8 2 2 9

A f g e v a a r d i g d e n v a n V U - M i d d e l k e r k e - W e s t e n d e ( d e g e m e e n t e s e k r e t a r i s o p ) w a r e n t e g a s t bij V U - J e t t e O p
o n z e f o t o a f d e l i n q s v o o r z i t t e r V U - J e t t e A n d r e M o n t e y n e h e e t d e b e z o e k e r s w/elkom in het V U - c e n t r u m
v o o r sociaal dienstelaetoon D e z e v e r b r o e d e n n g w e r d t e v e n s b i j g e w o o n d d o o r staatssekretans Anciaux, d e
V U - g e m e e n t e r a a d s l e d e n J D e B e r l a n g e e r e n V a n A a l s t ( J e t t e ) Cilia D e B a c k e r ( S t - A g a t h a - B e r c h e m ) ,
J a k l i e n C o c q u e r e a u ( G a n s h o r e n ) , h e t J e t s V U - O C M W - l i d F l o r e V a n H e r c k , J e f N a g e l s , arr s e k r e t a n s v a n
O o s t e n d e - V e u r n e - D i k s m u i d e V e r d e r v e l e v r i e n d e n uit J e t t e e n M i d d e l k e r k e - W e s t e n d e ( F o t o s t u d i o D a n n )

BRAMO KEUKENS
VUJO-debatavond
te Herent
O p 26 januari 1978 nchten de Volksunie-jongeren van Herent een debatavond in met de voorzitters van de
verschillende jongerenpartijen Johan
Sauwens
VU-jongeren
Enk van
Rompuy CVP-jongeren
Hugo Dufour BSP-jongeren Karel De G u c h t
P V V jongeren
Het koncept is opgebouwd zoals het
televisie-programma «leder zijn Waarheid •• En het onderwerp kan omschreven worden als een rondwandeling
doorheen de wereld van het politiek
beleid anno 1978 Ook vanwege het
publiek wordt een aktieve deelname
verwacht
Het debat zal plaats vinden onder leiding van BRT-journalist Jan Schodts
(gevraagd)
Plaats zaal Aroma Mschelsesteenweg 471 te Herent-Centrum Datum
donderdag 26 januan om 20 u
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TOONZAAL EN BURELEN

Heirboan 140, BURCHT
TeL 031/52.82.32
Voor h e n die fuU-service wensen uitgevoerd door
specialisten
Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassmgen - kunststof - hout - maatwerk
Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave
Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21

ADV55

WIJ IS

WIJ m D€ KDLI«Uhl€

Bierbeekse oppositie eendrachtig
voor meer demokratie
Deze illustratie uit het plaatselijk
blad WIJ in Bierbeek verduidelijkt
schien het best de eigenaardige
stand in de Vlaams-Brabantse
meente Bierbeek.

VUmistoege-

De 8 oppositiegemeenteraadsleden
speelden (waaronder 1 VU) het klaar
de gemeenteraad samen te roepen.
Tijdens deze bijeenkomst ging het
hem vooral over de afschaffing van
een aantal belastingen waarvan deze
op vermakelijkheden en vertoningen
wel het meest in het oog springen

„Welk Vlaanderen?" te Grimbergen
Het kan toch niet zijn dat generaties
Vlamingen streden en nog strijden om
het na het « Belgique de papa » het bij
een «Vlaanderen de papa» te laten!!!
Moderatoir Johan Beke (vormingscentrum L. Dosfel) stelde dat de vraag
niet nieuw is, maar tot voor kort als
onvoldoende dwingend w e r d aange-

Onder de titel «Welk Vlaanderen?»
organizeerden V U J O Grimbergen en
Karel Bulsfonds Gnmbergen een infodebat over het • Vlaanderen van Morgen». Wanneer wij strijden voor een
autonoom Vlaanderen (Wordt het
met
het
Egmontakkoord
mogelijk...???) dan moeten wij ons ook
afvragen welk Vlaanderen dat zal zijn.

Ruimtelijke ordening Groot-Leuven
voor een beleid van herbevolking van
de stadskern. ' D e uitbreidingszones,
voorzien in het gewestplan, acht hij
ruim overschat. Dat geldt evenzeer
voor de zones voor verkeer en industrie.
Voor de binnenstad zelf legt architekt
Biront de nadruk op het zuiveren van
het Dijlewater. Dat zou het mogelijk
maken om de overdekte armen van
de Dijle weer open te leggen en te
integreren in de stedelijke architektuur. De riolen zouden in de bedding
van de Dijle-armen aangelegd worden. Voorts pleit de h. Biront voor ruimere rekreatiezones buiten de stad,
die er nodig zullen zijn als de strekking voor verkorting van de arbeidsduur zich zal doorzetten. Andere voorname beleidspunten zijn : het aanleggen van fietsers- en voetgangerszones en van woonerven.
g \j \

Onlangs hield architekt R.O. Biront
een lezing over de Konferentie van de
Jonge Balie te Leuven over de problemen van de ruimtelijke ordening in
Groot-Leuven. Architekt Biront nam
deel aan de v^edstrijd « Leuven 2000 »
en w e r d met zijn groep • Leuven
2010» derde gerangschikt.
Na een overzicht te hebben gegeven
van de wetgeving op de ruimtelijke
ordening, besprak hij, aan de hand
van lichtbeelden, zijn visie op het
struktuurplan van de stad. Hierbij legde hij bijzonder de nadruk op de oostelijke tangens die opgevat is als een
snelverkeersweg. Die verbindingsweg plaatst hij, net als de buitenlandse groepen, gedeeltelijk op de bedding van het ravijn dat uitgegraven
w e r d voor de aanleg van de spoorweg. Het ravijn zelf zou overbouwd
worden. Voorts breekt hij een lans

voeld. Waardoor nu heel wat achterstand moet worden ingelopen. En met
een konkreet beeld over dat «Vlaanderen van Morgen» voor ogen zou
het Egmontakkoord er zeker anders
uitgezien hebben. .
Dat met sprekers als Jos Debrabander (Werkgroep Arbeid) en Germain
De Rouck (voor Volksunie) (het
Vlaamse Ekonomisch Verbond liet
het kort voor het debat afweten,
zodat een belangrijke schakel in het
paneel ontbrak) de nadruk zou liggen
op het sociaal-ekonomische had je
wel verwacht. En dat was ook de
bedoeling van de organizatoren. Boeiend werd het debat vooral door de
tegengestelde evolutie die beide sprekers doormaakten: Germain
De
Rouck (oud-BSP-schepen) kwam uit
het traditioneel (BSP-)socialisme naar
het Vlaams-nationalisme toe, terwijl
werkgroep Arbeid van de traditionele
Vlaamse Beweging naar het socialisme toe evolueerde.
Maar ook het leefmilieu, de kuituur,
het pluralisme en de demokratie enz.
kwamen aan bod.

Door deze belasting worden vooral
de plaatselijke verenigingen getroffen
Anderzijds stelde de oppositie voor
het belastingssysteem aan te passen
aan de tijd Z o bij voorbeeld op stortplaatsen van schroot en autowrakken
en grote reklameborden. Verder
kwam het penibele probleem van de
huisvuilophaling aan bod, waarna de
gemeentelijke informatie besproken
werd. Hieruit bleek duidelijk dat de
CVP-meerderheid helemaal niet van
plan IS de oppositie op enige wijze bij
de gemeentelijke informatie te betrekken.
In zijn blad schrijft de V U dat de Bierbeekse oppositie noodzakelijker is
dan ooit, vandaar de eensgezindheid
onder V U , BSP en PVV om de onde-

mokratische trekjes van de CVPmeerderheid bij te vijzen.
De Bierbeekse VU-oppositie bestaat
uit 8 gemeenteraadsleden die uit drie
partijen afkomstig zijn en die 55 %
van de bevolking vertegenwoordigt
(tegenover 9 gemeenteraadsleden uit
de meerderheid die 45 % van de
stemmen kreeg).
In dit groeiproces speelflen natuurlijk
een aantal menselijke faktoren m e e :
men moest elkaar nog leren kennen
en leren appreciëren. Z o ontstond
spontaan het verlangen naar een efficiënte manier van samenwerken. Na
enkele
oppervlakkige
kontakten
kreeg die samenwerking geleidelijk
aan gestalte en kon van een ernstige
samenwerking gesproken worden.
Wel dient hier onmiddellijk aan toegevoegd dat elke politieke partij binnen
de oppositie haar eigenheid blijft behouden.
Ook de Volksunie wenst haar eigen
volksnationaal gelaat te behouden,
hoewel zij zeer loyaal en met al haar
krachten aan deze samenwerking zal
blijven meewerken. De VU-afdeling
Groot-Bierbeek is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid,
zij zal dan ook het vertrouwen dat de
inwoners in haar gesteld hebben niet
beschamen.

Een konkreet antwoord op de vraag
«Welk Vlaanderen ?» mocht je van
dit info-debat niet verwachten. Maar
je kon er wel je ideeën toetsen aan
die van anderen, en ook nieuwe
ideeën meepikken voor het Vlaanderen van Morgen.
Een Vlaanderen van Morgen waaraan we N U moeten werken 11! (Foto
Sterr)

Firma
VAN DOOREN
Hout
^

eternit

^

Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

Nationaal VUJO-weekend
te Diegem
Waar?

...ook in Halle-Vilvoorde
BIJ deze doen wij een warme oproep aan alle afdelingen van ons
arrondissement om thans, in deze voor VLAANDEREN zeer belangrijke tijden, de zelfklever massaal te verspreiden. De prijs ervaq, 5 fr 't
stuk bij bestellingen van minstens 100 en liefst 250 eksemplaren,
werd uiterst laag gehouden om de afdelingen toe te laten hun eigen
kas nog wat te spijzen door voortverkoop aan 10 fr minimum. Bestellingen worden ingewacht op het arr. Sekretanaat, Kongresstraat 53
te 1000 Brussel, liefst vergezeld van de nodige fondsen
U w administratieve sekretaris, Frans V A N CAUTER, doet al het
mogelijke om u zo spoedig mogelijk te bedienen.
Ook afdelingen uit andere arrondissementen kunnen bij hem terecht
Kom aan, wie geeft het voorbeeld '
Betalingen kunnen gedaan worden op ons banknr. 429-9097921-12.

WIJ
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In het hartje van Vlaams-Brabant, in
Diegem namelijk, in het vormingscentrum « Koinania », Groenstraat 25 (tel.
02/720.35.78).

Opgelet!
Het aantal plaatsen is ditmaal beperkt.
Wie er wil bij zijn, moet onmiddellijk
inschrijven, wil men niet het risiko
lopen er niet meer bij to kunnen.
Programma:

Wanneer?
Van zaterdag 4 februari om 10 uur tot
zondag 5 februari om 18 uur

H o e inschrijven ?
Door overschrijving van 300 fr. (per
persoon)
op
bankgiro
nr. "4350256851-75 van VUJO-NATIONAAL,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, met
vermelding «Diegem». Je meldt ons
ook schriftelijk of telefonisch (vóór 1
februari) je inschrijving. Lakens kunnen gehuurd worden tegen 100 fr.

— Zaterdag 4 februari :
10.00 Kennismaking en praktika.
10.30 Inleiding door Nellie M a e s ; bespreking.
14.00 Werkgroepen.
19.00 Verslagen.
21.00 Gezelligheid.
— Zondag 5 februari .
10.30 Bespreking aktieplan 1978.
14.00 Gespreksnamiddag met mensen
van
milieuaktiegroepen
(o.m. Jan De Wilde van buurthuis «De Kassei» uit Brussel,
Paul Van Dyck over bodembeleid...)
17.30 Avondmaal en einde.

ZCXMRC]€S
Sekretaresse zoekt werk in omgeving Lier-Herentals, of GeelWesterlo.
Techn. Ingenieur
Scheikunde
zoekt passende betrekking in
Vlaamse land. Inlichtingen via
Staf Driesen, Punt 22 Herenthout. Tel. 014/51.19.63.
(N.04)
Typiste uit Booischot zoekt zeer
dringend werk als bediende in
de
omgeving
Mechelen
Heist-op-den-Berg.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Bomers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 0 1 5 /
21.79.00.
(N03>
— Te huur wegens pensioengerechtigde leeftijd • mechanische
schrijnwerkenj. Inlichtingen tijdens de dag . Bonnarens Jozef,
Jetsesteenweg 548, 1090 Jette telefoon- 425.94.92, of via gemeenteraadslid Jacqueline Cocquereaux, tel. 427.61.36. ( N 0 5 )
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Een blik achterom en in de toeitomst
Bi| gelegenheid van het nieuwe jaar evalueerden de samenwerkende afdelingen Hechtel-Eksel en Peer hun werking in het afgelopen laar In de verkiezingsstrijd werd besloten dat beide afdelingen in de toekomst nauw zouden
gaan samenwerken ons nieuw verkozen provincieraadslid Wilfried Wijsmans was immers een kandidaat gebleken die in beide gemeenten meer dan
ziin man kon staan, een elektorale faktor die ook in de toekomst moet blijven
spelen In een gewestelijke samenwerkmg, zo vonden we, konden een aantal
organisatorische aspekten efficiënter gehanteerd worden de orgamzatie van
het dienstbetoon, de ervaring en kennis terzake, publiciteit hiervoor, het gezamenlijk organizeren van bals en meetings, de uitgave van een leden- en simpatisantenblad, door het samen te doen worden niet alleen de kosten belangrijk verminderd maar ook de impakt groter
De verleden jaar begonnen samenwerking heeft reeds nu voldoende
vruchten afgeworpen
Op het vlak van dienstbetoon
werd
inmiddels een suksesvolle orgamzatie
toegepast met een uitgebreid net
van zitdaqen en medewerkers werden inmiddels reeds enkele honderden gevallen behandeld Een grote
vooruitgang t o v van vroeger toen er
van dienstbetoon nauwelijks sprake
was Belangrijk hiervoor is wellicht
ook de gevoerde publiciteit advertenties in een publiciteitsblad en enkele
huis aan-huis bladen
In de toekomst gaan w e ons dienstbetoon nog verder uitbreiden met speciale zitdagen voor o a belastingbrieven en militieproblemen met een uitbreiding van het aantal vaste zitdagen
(we streven naar twee maandelijkse
zitdagen per parochie) en tenslotte
het opvoeren van de publiciteit voor
het dienstbetoon
O p louter propagandistisch
vlak kunnen w e ook reeds diverse akties vernoemen 20 o m een aktie rond de
A24 in Hechtel-Eksel gevoerd met
een pamflet in iedere bus een huisaan-huis bedeling van stickers met
daarbij twee geluidinstallaties om de
nodige ruchtbaarheid te geven een
aktie voor busuitwijkplaatsen in Peer
tegen de geluidshinder van militaire
vliegtuigen voor veilig ve''keer in
Peer Dit alles kunnen w e sinds kort
ook ondersteunen met berichten in de
pers via brieven en persoonlijke stappen hebben w e kunnen bekomen dat
een Nederlands publiciteitsblad nu
ook redaktionele artikels publiceert
over de V U daar waar vroeger alleen
de C V P aan bod kwam ledere publikatie heeft tenslotte de waarde van
een huis-aan-huis pamflet i Last but
not least op propagandistisch vlak
natuurlijk ons bal De verkiezingstraktatie in mei vorig jaar was reeds een
groot sukses een in deze kontreien
nooit gezien aantal mensen kwam
meegenieten van de VU-overwinning
Het sukses daarvan werd in feite nog
overtroffen bij het bal van oktober
waar weliswaar enkele tientallen mensen minder waren maar wat toch een
ongekend sukses w e r d aantal deelnemers en opbrengsten voor de kas
werden in vergelijking met eender
welk bal in het verleden gewoon
meer dan verdubbeld' Zelfs de zo
machtige C V P in ons kanton kan met
zoveel mensen op een bal bijeen brengen '
Tenslotte nog de volksvergadering te
Peer met kamerlid Jaak Gabriels hetgeen ook weer een onverwacht sukses w e r d zowel door het aantal aanwezigen als door de echte belangstelling van de aanwezigen voor de
geschetste onderwerpen
En ook op organizatorisch vlak kunnen de afdelingen Hechtel-Eksel en
Peer terugblikken op een suksesvol
1977
O p bestuurlijk vlak waren er de verkiezingen in de afdelingen die in beide
afdelingen verschillende nieuwe en
ook jonge gezichten in het bestuur
brachten W e zullen onze bestuursraad nog verder moeten uitbreiden
maar het goede begin w e r d alvast
gemaakt

De ledenwerving loopt ook erg goed
zodat w e nu reeds ettelijke tientallen
nieuwe leden konden inschrijven
Sinds juli 1977 hebben we een maandelijks blad voor leden en simpatizanten waarvan de oplage ook nog iedere maand wordt opgevoerd nu reeds
ruim 700 nummers iedere maand i

Kanton Peer
Kortom het was een goed jaar voor
de Volksunie in het gewest Peer W e
zijn ervan overtuigd dat deze vooruitgang zich in het komende jaar zal verder zetten de huidige besturen van
Peer en Hechtel-Eksel vormen een
hechte groep die als goede vrienden
en samen hard werken voor de plaat-

selijke Volksunie de beste waarborg
voor de nabije toekomst i

DIEPENBEEK Debatavond met paneel over «Milieubeleid in
Limburg - ingencht door de Centrale van Socialistisch Kultuurbeleid Paneellid V U prof Willy Desaeyere volksvertegenwoordiger O m 19 u 30 in de « Carlton » Stationsstraat
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PEER VU-bestuursfeest om 8 uur ten huizen van Reimond Eerlingen Steenweg Linde 12B te Peer

J a a r p l a n n i n g en v o o r u i t z i c h t e n
1978

Bij de «Vriendenkring Vlaamse

Ook voor 1978 hebben de afdelingen
Hechtel Eksel en Peer weer ettelijke
nieuwe initiatieven op de kalender
staan
Op gemeentelijk politiek vlak worden
diverse initiatieven overwogen om aldus ook daar te komen tot een betere
aanpak en voorbereiding van 1982
w e gaan daar hier met verder over
uit immers ook niet-VU-mensen Ie
zen dit blad
De Vlaamse Ziekenkas wordt eveneens een objektief waaraan de V U
wil meewerken om tot een verdere uitbouw in onze gemeenten te komen
Ons informatieblad zal in een nieuw
kleedje worden gestoken de leden
werving gaat onverpoosd verder w e
gaan nogmaals enkele volksvergade
ringen organizeren het dienstbetoon
wordt nog belangrijk uitgebreid met
een aantal vaste zitdagen
zowel
voor Hechtel-Eksel als voor Peer
gaan we een groot bal organizeren
enz Kortom het bestuur zal weer
meer dan voldoende werk op de
plank hebben voor het komende jaar
w e wensen hen dan ook de nodige
«voorspoed en moed» om «nu het
doel te bereiken » en dit « omdat (alle)
mensen belangrijk zijn»

Gepensioneerden » te Genk
Na amper 2 jaar bestaan zijn er nu
185 leden ingeschreven in onze kring
De 14-daagse kaartnamiddagen worden druk bijgewoond Elke tweede en
vierde dinsdag van de maand is er
een samenkomst in cafe « De Slagmolen » en het is er echt gezellig
Het Kerstfeest was een uitschieter
Meer dan 120 aanwezigen in een rijk
en kleurrijk versierde zaal met een
flonkerende kerstboom en aanlokkelijke tafels met al gedekt wat t hartje
lust En dan die hartelijke stemming
die knusse gezelligheid die hartveroverende onderlinge sfeer van samenhorigheid Het was enorm De namiddag begon om 14 u en eindigde om
20 u voor velen nog te vroeg Raf
Hoebens heeft onze mensen doen gieren door zijn koddige intermezzo s
Als slot was er de tombola met 90 pnjzen
Een kerstfeest dat men met vlug vergeet Een kranig bestuur dat onze
Vlaamse 60-plussers zulke hartverwarmende feestjes bezorgt De Fed
Vlaamse Vrouwen zorgde voor versiering van zaal en tafels en zorgde

Maaseik kiest voor nieuw gemeentewapen
De gemeenteraadszitting van 10 januari 1978 kende een tamelijk rustig
verloop tot de behandeling v t n het
laatste ptint in verband met de vaststelling van een nieuw gemeentewapen Dit neemt echter niet weg dat
verschillende leden zich duidelijk
verzetten tegen bepaalde voorstellen van de CVP-meerderheid
Dorne, vergeten hoek
Behalve de stortplaats kreeg Dorne 'n
de nieuwe entiteit geen atoom van de
stedelijke koek Deze situatie werd
meermaals aangeklaagd door de leden van de oppositie bij monde van
o a Jaak Cuppens (VU) Roger Kuipers (VU) en Hendrik Nijs (PVV)
Ondanks de beloften van de CVPmeerderheid moeten wij opnieuw
vaststellen dat zich geen verandering
aftekent Z o werden zes begrotingen
1978 van kerkfabneken (Maaseik telt
er negen) tijdens de zitting van 10 januan 1978 behandeld
Terwijl voor vijf gevallen een bepaald
bedrag voorzien is voor onderhouds
werk IS dit voor Dorne met het geval
Vandaar ook de negatieve stemming
van VU-raadsleden Cuppens en Kuipers
G e e n g l o b a a l inzicht
herhaalde malen pleitten VU-raadslid
Cuppens en BSP-raadslid Rubens
voor een stevige aanpak van de problemen die zich in de fusiegemeente
voordoen Z o vroeg Jaak Cuppens
opnieuw jaarverslag Ook tijdens deze zitting kantten beiden zich tegen
de lapmiddelen-politiek van de C V P
meer bepaald in verband met herstellingswerken aan het slachthuis Deze
vestiging plaatselijk van groot belang
heeft dringend een goede beurt nodig jarenlang werd ze verwaarloosd
Daarom w e r d ook gevraagd om de
ontwikkeling van een globaal herwaardenngsprojekt in plaats van stuk per
stuk de nodige kleine werken uit te
voeren
Enkele jaren geleden werden verschillende bouwplaatsen aan sociale pnjzen verkocht met bouwverplichting
voor de kopers binnen een bepaalde

termijn Nu wordt volgend probleem
voorgelegd een eigenaar heeft aan
interessante voorwaarden een huis
gekocht Hij wenst zijn destijds aangeworven stuk grond terug te verkopen
Hier stelt de C V P voor deze bouwplaats openbaar te verkopen en het
(vermoedelijke aanzienlijk) prijsverschil te innen Hiertegen w e r d hevig
geprotesteerd
door
PVV-raadslid
Van Dooren bijgetreden door CVPschepen Seghers

Verschillende raadsleden stelden ook
voor het huidige wapen te handhaven als zijnde een van de enige overblijfselen van hun stedelijke fierheid

Volgens Van Dooren komt het voorstel van de meerderheid overeen met
grondspekulatie en verliest
deze
bouwplaats haar sociale kenmerken
aangezien de kandidaten-eigenaars
nu meer zullen moeten betalen dan
destijds Bovendien zullen ze gebonden worden door de in een sociale
woonkern geldende voorwaarden

Dit weze dan een les voor de komende generaties Na heel wat herrie
rond dit geval werd toch een nieuw
gemeentewapen gekozen

A L " A J - i keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Zwanenstraat 1,
Tel 011/2223 22
Hasselt (centrum)

Ook van Opoeterse kant werd geprotesteerd hetgeen een gemeenteraadslid de bedenking ontlokte «Opoeteren heeft in de huidige fusie de stedelijke stortplaats gekregen misschien
konden wij dit beter verwerken in ons
nieuwe wapen dan de afgebeelde vis

Drukke
aktiviteit rond de

Misplaatst
Bepaalde punten van de dagorde werden druk besproken door de gemeenteraadsleden wat soms aanleiding
gaf tot geharrewar O p het verzoek
van een oppositielid gericht aan de
burgemeester om een onverstaanbare uitleg te willen herhalen antwoordde de heer Gutschoven (CVP) «et
pour les Flamands la même chose»
Typisch staaltje van een bepaalde
mentaliteit in Maaseiker CVP-knngen'
Nieuw gemeentewapen
W I J hebben in onze vorige verslagen
aandacht geschonken aan de ontevredenheid van de Maaseikse bevolking
tegenover de ontwikkeling van de situatie in de fusiegemeente, waarbij de
Maaseikenaren van mening zijn dat
ze op de achtergrond geschoven worden Dit bleek opnieuw bij de vaststelling van een nieuw gemeentewapen

VVVG-Houthalen
zoekt steun
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De Vlaamse gepensioneerden van
Houthalen willen wat
biezonders
doen voor hun leden Daarom doen zij
een speciale oproep om steun Deze
kan gestort worden op KB-nummer
454-1080569-58 (rekening V V V G )
Alle kontakten met de h G Verspeelt
Mooksteeg 12 3530 Houthalen

laarwisseling te

eveneens voor de bediening Mooi
was dat i
En nu maar sparen voor onze eerste
grote reis Van 20 augustus tot 26
augustus gaan wij per autocar naar t
Zwarte W o u d
lederen wordt in de mate van t mogelijke ter plaatse opgehaald In hotel
« Tanne » in Tiberg zijn wij thuis Onze
wondermooie uitstappen zijn inbegrepen in deze reis Inzel Mainau - Preiburg en Gutach Deze 7-daagse reis
wordt een sukses voor onze Vlaamse
gepensioneerden Schrijf in op tijd bij
voorzitter Mathieu Schepers of een
ander bestuurslid bij Gene Hoebers
VTB-vertegenwoordiger of op het
kantoor van Vlaamse Toeristenbond,
Fruitmarkt 5 Genk

Driekoningenfeest
te Millen
O p zaterdag 7 januari jl organizeerden de VU-afdelingen van de gemeente Riemst (Herderen Millen Riemst
en Valmeer) een groots dnekoningenfeest in zaal Schutterslokaal, Langstraat te Millen
Dit feest werd opgevat als een familiale samenkomst Tal van VU-leden
waren dan ook vergezeld van hun kinderen voor wie een aantal speciale
attrakties waren voorzien en die zich
biezonder goed hebben geamuseerd
Door Johny Vos werd bij deze gelegenheid medegedeeld dat ter plaatse
werd overgegaan tot de oprichting
van een vereniging zonder w.nstgevend doel die tot opdracht heeft in
Vlaams-nationale zin kulturele en rekreatieve aktiviteiten te organizeren
Vermelden wij nog dat ook een afvaardiging van de afdeling Tongeren
o l v Michel Vanbuul aanwezig was
Ook senator E Raskin nam deel aan
het feest en hield een korte gelegenheidstoespraak

Nieuw bestuur te
Dilsen
Voorzitter Mathieu Vastmans, sekretans Adam Deckers penningmeester Henn Teuwen orgamzatie Guido Dillen propaganda Jean Wampers Vujo Godelieve Weetjens

Eigenbilzen
Het bestuur van de plaatselijke afdeling vergaderde vlak voor de kerstvakantie in zijn gewoon lokaal, cafe
Waldschanke, Litsebeekstraat te Eigenbilzen
Bij deze gelegenheid bleek dat de
ledenhernieuwing praktisch is beëindigd en dat er heel wat nieuwe leden
werden gemaakt Vooral het nieuwe
bestuurslid Paul Steegen heeft zich
als een onvermoeibare ledenwerver
ontpopt Hartelijk proficiat i
O p maandag 2 januan 1978 had dan
het jaarlijks bezoek van zieke leden
en sympatizanten plaats Bij deze gelegenheid w e r d aan een 25-tal personen een klem geschenk overhandigd
Overal werden wij met open armen
ontvangen, hetgeen erop w i j s t dat
het huisbezoek nog altijd een van de
beste propagandamiddelen is
Intussen wordt reeds gewerkt aan de
voorbereiding van het jaarlijks afdelingsbal in de gemeentelijke feestzaal
Dit bal gaat door op zaterdag 4 maart
Minister Vandekerckhove volksvertegenwoordiger Gabnels en provincieraadslid Sauwens werden gevraagd
als eregasten te willen optreden

Davidsfonds-Kwis
DF-Peer wint
Op 6 januan II orgamzeerde het
Davidsfonds van het gewest Bree
een kwis over de Vlaamse Beweging
Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat
ook daar de V U in groten getale aanwezig was W e merkten o m tussen
het publiek volksvertegenwoordigerburgemeester Jaak Gabnels, de
Breese voorzitter Jaak Geussens en
bestuurslid Colla Thaens OCMW-lid
Wim Pinckers van Bree VUJO-voorzitter Enk Eyckmans van Bree
VU-voorzitter Reimond Eerlingen van
Peer fungeerde als kwisleider In een
spannende kwisronde sleepte ten slotte DF-Peer de eerste prijs in de
wacht met de ploeg van VU-bestuurslid Guido Maes en VU-OCMW-lid
Jaak Soors de hartelijke gelukwensen van het VU-bestuur voor deze
schitterende prestatie O O K de tweede ploeg van DF-Peer-Eksel speelde
ei zo na de finale Ten slotte eindigde
de ploeg Jaak Indekeu-Johan Blervacq eervol derde

Nu het doel bereiken!
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OOST-VLAANDEREN
Een stadsbegroting met maar's...
De laatste gemeenteraadszitting te Oudenaarde van 1977 had plaats op donderdag 29 december. Voornaamste agendapunt was de bespreking van de
stadsbegroting v o o r 1978. Eens te meer liet VU-raadslid Frans Van Den
Heede van zich horen in zijn gekende s t i j l : geen slogans, geen demagogie,
maar een zakelijk, grondig, objektief en^ uitvoerig verslag over de evolutie van
de financiële toestand van de stad.
De gewone uitgaven
D e gewone uitgaven voor het dienstjaar 1978 belopen 362 miljoen fr. Dit Is
3 x zoveel als In 1971 (121 miljoen)
en Olim 2 x zoveel als In 1973 (175 miljoen). De laatste 5 jaar zijn de gewone uitgaven van de stad dus verdubbeld.
Voornaamste post is de leningslast;
152 miljoen fr. of 42 % van de totale
gewone uitgaven.
De personeelskosten bedragen 130
miljoen fr. of 36 % van het totaal.
De werkingskosten belopen 47 miljoen of 13 %, terwijl de overdrachten
(toelagen) oplopen tot 32 miljoen fr. of
9 % van het totaal.
De gewone

ontvangsten

De gewone ontvangsten voor 1978
werden geraamd op 316 miljoen fr. dit
is 22 miljoen fr. méér dan In 1977 (of
een stijging van 7,3 % ) en 54 miljoen
fr. méér dan In 1976 (of een stijging
van 20 % ) .
D e post «Belastingen en retributies»
geloopt 122 miljoen fr. tegenover 103
miljoen in 1977 en 86 miljoen In 1976.
Het begrotingstekort
De verhouding inkomsten/uitgaven
= 100/116.
In Oudenaarde leeft men 16 % boven
zijn stand en zijn middelen I
Het tekort op de gewone begroting
voor 1978 (eigen dienstjaar) = 362
miljoen fr. uitgaven - 316 miljoen fr.
ontvangsten = 46 miljoen fr t e k o r t
Vroeger verweet de P V V dat men
vergat de tering naar de nering te zetten. Met de P V V in het schepenkollege IS dit blijkbaar nog niet veel veranderd!
Het tekort op de vorige dienstjaren
bedroeg meer dan 54 miljoen fr.,
zodat In totaal de gewone begroting
een nadelige uitslag kent van ruim
100 miljoen fr.
Raadslid Van Den Heede noemde dit
cijfers om toch eens ernstig over na
te denken. Hij stelde dan ook de
v r a a g : Waar gaat het naartoe ? Hoelang kan dit zo nog blijven duren ? En
hoe denkt het schepenkollege deze
evolutie in de hand te kunnen houden?
De gemeenteschuld
De gemeenteschuld is de laatste 10
jaar vervijfvoudigd: van 102 miljoen
fr. op 1 januari 1968 tot 519 miljoen fr.
op 1 januan 1978. Dit betekent thans
een gemeenteschuld van gemiddeld
19.222 fr. per inwoner.
In 1977 werden door de gemeenteraad voor 68 miljoen fr. leningen ten
laste van de stad goedgekeurd. Volgens het programma Inzake buitengewone werken zullen In 1978 nieuwe
leningen opgenomen worden voor
een totaal bedrag van 84 miljoen fr.

D e last van de thans opgenomen
leningen beloopt onder vorm van
aflossingen en interesten 82 miljoen
fr., dit Is 13 miljoen fr. meer dan in
1977.
Samen met de in 1978 op te nemen
leningen zal de leningslast oplopen tot
103 miljoen fr. Dit is gelijk aan 5/6den
van de totale belastingsopbrengst
(121 miljoen).

Oudenaarde
O m die reden pleitte raadslid Van
Den Heede voor een meer planmatig
beleid, met vastlegging van pnorltelten en rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de stad.
Raadslid Van Den Heede gaf kritiek
op het onlogische betoog van BSPraadslid Liban De Jonghe, die enerzijds het begrotingstekort aanklaagt
en anderzijds het investeringsprogramma (en dus de schulden last)
veel te gering vindt
Vu-lld Van Den Heede "vond de verdere uittxjuw van de infrastruktuur en
van de voorzieningen van de stad
noodzakelijk maar dan met een wel
overwogen spreiding in de tijd.
De PVV-schepen van financiën Andre De V o s stelde deze ernstige benadering van de toestand op prijs en
noemde het een voorbeeld van opbouwend oppositiespel, ondanks de
harde waarheid die de naar voor
gebrachte cijfers inhouden.
Na deze algemene
uiteenzetting
vroeg raadslid Frans Van Den Heede
bespreking en stemming per hoofdstuk en hij bracht hierbij 10-tallen suggesties naar voor, o.m. In verband met
de openingsuren van de administratieve diensten, de keuze van een administratief centrum, de organizatie van
de dokumentatie, de werking van de
adviesraden, de verdeling van de toelagen, de werking van het Jeugdinformatiecentrum en de Sociale Dienst
van de stad, het opstellen van een
sociale kaart voor Oudenaarde, het
oprichten van een sociale welzljnsraad, het betrekken van de landbouwers bij het Jaar van het Dorp, het
stedelijk Informatieblad, het geven
van informatie over het goedgekeurde gewestplan en het aanpassen van
het algemeen plan en de bijzondere
plannen van aanleg, de hulsvuilverbranding, de stadsbiblioteek, brandweer en politie...
De heren schepenen wisten hierop
heel weinig te antwoorden, wat bewijst dat een echte beleidsvisie bij
hen ontbreekt
Ook de h. burgemeester Thienpont
kan maar niet gewend geraken aan
een «aktieve» gemeenteraadszitting

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

P.V.B.A
Lange Zoutstr. 30. 29-33, 36-38
Tel. 053/240.60

Beverstraat 24-26
Tel 054/331.05

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kanierversieringen • wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij • ruiteruitriistingen - pingpongtafels • badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kanipingartikelen - turngerei.
SPEELGOED: uitgebreide keus in merkartikelen . autobanen elektr treinen der beste merken - auto? - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten niekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen • tuinschommels
— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
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en blijft ongetwijfeld met heimwee
terug denken aan de tijd toen men
alleen maar knikte, zweeg en volgde...
de periode zonder V U . . .
In de pers was er gunstige kommentaar: 'Raadslid Van Den Heede VU)
daarentegen
beperkte zich niet tot
een abstrakte argumentatie, maar gaf
een knappe uiteenzetting
met cijfers. ..» (Het Nieuwsblad).

JANUARI
20
ERPE-MERE: Gespreksavond met staatssekretaris Vic Anclaux over «Wenst Vlaanderen zelfbestuur of niet». In het Hof
ten Dale; Kerkveldstraat 31 te Mere.
27.

FEBRUARI
3
AALTER : Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Biezenhof.
Gastspreker: Staatssekretaris Vic Anciaux.
4

GROOT-HERZELE: VU-dansavond om 21 uur in zaal Kontakt
te Hillegem. Inkom: 60 fr. O r k e s t : The Honney's.

4

DENDERLEEUW: VU-nachtbal om 21 u. 30 In Sporthal Osiris.

4

ST.-NIKLAAS : Tiende Nacht van Europa In zaal Serwir om 21
u en in de hall de Mobiele Discotheek Het Vrije Waasland vanaf 11 uur. Toegangsprijs • 120 fr.

10

FVV-Gent nodigt
uit!
De «Wij-Vrouwen» houden op zondag 29 januari hun jaarlijks gezellig
samenzijn. Opvatting en decor is nu
wel enigszins anders. w e komen samen In café « De Korenbloem », Ottergemse steenweg 13, en dit ligt dan
recht tegenover de bekende bioskoop « Metro ». W e verwachten onze
gasten vanaf 14 u. 30.'Mannen en kinderen zijn extra w e l k o m ! W e krijgen
de gelegenheid, dit in samenwerking
met Jefl-kinderklubs, 'n aantal mooie
kinderfilms te bekijken, maar niet
alleen de jongeren, ook de volwassenen zullen er veel plezier aan beleven
Ook krijgen w e de gelegenheid een
film te bekijken over hoe je eigenlijk
film moet maken. Het zijn kinderen die
zich aan de fllmerij waagden en die
zullen dan zelf vertellen hoe ze het
deden. W e maken van de gelegenheid gebruik om ons jaarprogramma
aan te bieden.
Om de Inwendige mens wat op te vrolijken, krijgen de aanwezigen koffie,
chokolademelk en koeken opgedist
De volwassenen betalen 50 frank en
de kinderen zitten gratis aan tafel.
W i e inlichtingen wil, kan schriftelijk bIj
Denise Goethijn, Groot-Brittaniëlaan
76, 9000 Gent terecht kan haar ook
een briefje schrijven o m te melden
dat je meedoet Telefonisch kan je
ook tussen 18 en 19 u. op het nummer 091/25.64.87 terecht

Kamerlid
Jan Caudron
in bres
voor Haaltertse
pend(lelaars
Vanaf 22 mei 1977 w e r d er een
nieuwe treinregeling getroffen op het
Belgisch spoornet
O p de lijn Kortrijk-Zottegem-Brussel
OIjn nr. 89) houdt de trein op de werkdagen stil te Haaltert om 6 u. 50 en
om 7 u. 16. Vergeleken met vroeger,
toen de trein er ook om 7 u. stopte, is
deze nieuwe regeling een merkelijke
verslechtering van de toestand vooral
wanneer wij rekening houden met de
grote massa spoorrelzigers.
Wegens het nijpend plaatsgebrek is
de toestand werkelijk onhoudbaar geworden en IS het de wens van onze
vele pendelaars dat de trein van 7 u.,
die nu voorbijrijdt, zou stoppen zoals
vroeger Daarom vroeg kamerlid Caudron de minister van Verkeer of het
mogelijk Is terug te keren naar de
regeling van vóór 22 mei 1977 en zo
ja, wanneer de oude regeling opnieuw
kan Ingevoerd worden.

ZULTE :Toespraak door algemeen voorzitter Hugo Schiltz om
20 uur in zaal Firtelhof.

EREMBODEGEM : Politieke vormingsavond om 20 uur met Jef
Valkeniers in zaal Rembrandt over »Zuld-Afrika, Waarheen».

et ^alittg^utó
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

JAAR LU KS VERLOF
DECEMBER

J A N PAUWELS-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

Kortnieuws uit Deinze
Samenstelling nieuw bestuur:
Voorzitter. Wllfried Temmerman, ondervoorzitter : Willem Dekie ; sekretaris: Bob Ryckbosch ; penningmeester : Luk Vancauwenberghe ; organisatie ; Maurits O n d e r b e k e , propaganda : Alexis Desmedt. O C M W mevr.
Decaluwé;
gemeenteraadsleden •
Herman Maes en Gilbert Neyrinck
Afgevaardigde arrond raad: Bob
Ryckbosch.
Ledenhernieuwing
Was onze afdeling vorig jaar eerder

VU-Ledeberg nam
nieuwe start
Na een zwakkere periode is deze
afdeling opnieuw vol goede moed
gestart, en verkoos op 16 december
een nieuw afdelingsfc)estuur.
Ziehier de samenstelling: voorzitter
Georges Robbie; sekretaris en afgevaardigde arr. Raad: Gudrun SerletRoosen;
penningmeester
Gaston
Van Lancker; propaganda mevrouw
Merckx-De B r u y n e ; Vujo-Patrick Van
de Velde.

laat met de afrekening, dit jaar willen
wij de eersten zijn. Totale afrekening
op 23 januari 1978 vastgesteld. Het
nieuwe bestuur wil er vaart achter zetten.
Feestavond
O p vrijdag 3 maart richten wij terug
onze gezellige vriendschapsavond in,
wij zeggen wel Feestavond, geen politieke manifestatie. Deze gaat door in
de zaal Ter Wilgen, Poelstraat te Petegem-Deinze. Hutsepot of koude schotel, 250 fr. per persoon. Inschrijving:
86.38.99 Luk Van Cauwenberghe.
Overlijden
O p dinsdag 10 januari w e r d ons
trouw lid Jan Dooms ten grave gedragen Een grots schare vrienden had
er aan gehouden op zijn uitvaart aanwezig te zijn. De heer Doorns was
ondervoorzitter VOS-Deinze. In de
moeilijke oorlogsjaren was hij burgemeester te St-Maria-Lierde. Het repressieapparaat heeft deze moedige
man en zijn gezin met gespaard. Eens
temeer komt ook hier amnestie veel
te laat..

Antwoord van
minister Chabert
Voorheen stopten te Haaltert de treinen om 6 u. 50n 7 u. en 7 u. 16. De stilstand om 7 u. ftrein nr. 1786) is evenwel weggevallen om in Zottegem een
nieuwe relatie met de lijn nr 122 tot
stand te brengen. Ingevolge het geleidelijk veralgemenen van de glijdende
werktijd doen zich op dat tijdstip
momenteel
verschuivingen
voor,
waardoor de bezetting van deze treinen (Haaltert 6 u. 50 en 7 u. 16) fel
is gestegen.
Het is dan o o k normaal dat de stilstand van de train nr. 1786 om 7 u. te
Haaltert terufl hersteld w o r d t Dit
kan echter om technische redenen
slechts gebeuren vanaf 28 mei 1978,
datum waarop de nieuwe reisgids
van kracht w o r d t

Melle-Gontrode koos nieuw bestuur
Op 17 december
1.1. organizeerde
de plaatselijke
VU-afdeling
Gontrode
ter gelegenheid
van haar bestuursverkiezing
een koud
fet.
Ruim honderd
leden en sympatizanten
waren
aanwezig.
Foto: de herkozen
voorzitter,
de h. Van hieesvelde,
hield een
feestrede.

Mellebuf-

korte
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V.NJ.-Gent nodigt uit
Kaasavond op 27-1-78 om 20 u. stipt in zaal Reinaert, Remaertstraat 26 (Brugse Poort( te Gent Deelnameprijs : 200 fr.
Inschrijving tel. 091/28.64.80 of 200 fr storten op
rekenmg 443-9582221-85 van «J.S.K. van het V.NJ,
9110 Smt-Amandsberg.

VU-nieuwjaarsfeest
kreeg hoog bezoek
Het restaurant 't Hofstedeken te Hamme-Zogge bleek te klem voor het
nieuwjaarsfeest dat de VU-arrondissement Dendermonde hier inrichtte
157 bestuursleden met familie namen
er plaats voor een eetmaal dat uit een
Uitgebreid koud buffet of paling bestond Van de aangekondigde eregasten stuurde niemand zijn kat
Zow/el Maurits Coppieters, voorzitter
van de Nederlandse Kultuurraad, als
Hektor de Bruyne, minister van Buitenlandse Handel en Frans Baert VUfraktievoorzitter in de Kamer vi/aren
aanwezig, met echtgenote
Minister van Wetenschapsbeleid Vandekerkchove was belet, maar stuurde
de kabinetsafgevaardigde de heer
Waegemans Zij hadden senator en
mevrouw Aviel Geerinck als tafelgenoot
Veel bloemen werden uitgedeeld,
maar de meest gewaardeerde waren
ongetwijfeld voor mevrouw Agnes
Van der Steen, reeds vele jaren administratief sekretaresse van de partij in
dit arrondissement
Op wie lang diende gewacht maar
uiteindelijk op stormachtig applaus
kon worden onthaald was algemeen
voorzitter Hugo Schiltz die na een
.ganse dag Stuivenbergonderhandelingen en een spoedbijeenkomst van
het partijbestuur daarna, toch nog
naar Hamme was gekomen
In zijn toespraak beklemtoonde de
VU-voorzitter dat de kans die n j aan
de Vlamingen wordt geboden om hun
eigen lot in handen te nemen maksimaal dient benut
HIJ waarschuwde degenen die denken dat ze een of andere dag met zelfbestuur zullen wakker worden Voor
iedere stap voorwaarts in die richting
moet zeer hard onderhandeld worden
aldus Hugo Schiltz die verder betoogde dat de Vlaamse belangen veel
beter gediend worden met een VU nu
in de regering dan wanneer ze de 3ledige gewestvorming vanuit de oppositie zou hebben moeten ondergaan
In een korte rede loofde minister de
Bruyne, Hugo Schiltz voor zijn inzet
die hij de laatste maanden nog heeft
opgedreven
Nadat de nieuwe afdelingsbesturen
en vele medewerkers van het eerste

uur aan de gasten werden voorgesteld deed Maunts Coppieters een
oproep tot verdere inzet en vroeg de
beste kandidaten voor het arrondissementeel bestuur dat nu dient hernieuwd Uit de handen van arr be-

Arrondissement
Dendermonde
stuurslid Lutgart de Beul mocht voorzitter Hugo Schiltz een boek met
oude prentkaarten uit Dendermonde
ontvangen De laatste bloemen waren
voor mevrouw Smekens als kompensatie voor de ontelbare avonden die
Rik reeds jaren aan de moeilijke job
van arrondissementeel
voorzitter
heeft besteed Met de Vlaamse
Leeuw eindigde het officiële gedeelte
van deze afond die vast en zeker zal
worden herhaald en waaraan, nu
arrondissementeel sekretans Marcel
Verschelden en Hubert Baert zeer
veel werk hebben verncht

De VU breekt door in Vlaamse Ardennen
In « WIJ » werd reeds herhaaldelijk gewezen op de vooruitgang van de VU
in het arrondissement Oudenaarde
Naast Brakel en Oudenaarde werden
vrij vlug Maarkedal, Ronse, Huise-Zingem, Wortegem-Petegem in vernieuwde werking gesteld en met vernieuwde besturen in het kader van de statutaire verkiezingen uitgerust
Kort voor nieuwjaar kreeg Kluisbergen zijn nieuw bestuur met Philip Willequet (tel 388979) als voorzitter en
een flinke jonge ploeg naast de oudgedienden Gies Cosijns en Jaklien Vandenbossche Als nieuwjaarsgeschenk
kon dan ook een deftig pak leden en
abonnementen op de «Wij» naar het
nationaal sekretanaat worden gestuurd
Maar het bleef er niet bij Gedurende
de feestdagen werden ook nog Lierde en Zwalm aan het werk gezet
Voor Lierde is Guido Lallemant (De
Breebijlstraat 19, tel 424076) voorlopig voorzitter en Luc Van Damme
(Nieuwe Wijk 34, tel 42 41 35) voorlopig penningmeester-sekretaris
Ook in Zwalm gaat men met vernieuwde moed en jonge krachten aan
het werk onder de leiding van de man,
die zijn sporen reeds heeft verdiend,
Hubert Reynaert (HundelgemsebaanMunkzwalm tel 499487) Belangstellenden kunnen aan die kontaktadressen altijd hun diensten aanbieden
Over een paar maanden zullen dan in
Lierde en Zwalm nieuwe besturen
worden gevormd nadat aan alle artikels van de nationale statuten is voldaan
Ook in Kruishoutem wordt reeds
goed gewerkt We zijn er van overtuigd dat het met lang meer zal duren
vooraleer we u een definitief bestuur
kunnen aankondigen
Met tien afdelingen zal de struktuur
van het arrondissement zijn afgerond
De pers en propaganda werden

reeds duchtig aangepakt Met een uitstekend resultaat voor de nationale
Wij wordt nu als maandblad uitgegeven een Wij in de Vlaamse Ardennen,
een keung verzorgde uitgave (Abonnement 150 fr, wordt dit jaar gratis
aangeboden aan de nieuwe abonnes
van de nationale Wij) Naast de normale abonnees zal deze Wij in de
Vlaamse Ardennen door verschillende afdelingen op duizenden eksemplaren worden verdeeld, zodat de VUstandpunten in gans het arrondissement zullen worden bekendgemaakt
en onze politieke tegenstrevers een
kordaat maar waardig antwoord zullen krijgen
Naast de VU-Antenne voor de leden
hebben de VUJO-jongeren een prachtig initiatief genomen met hun Wij-jongeren in de Vlaamse Ardenen, een
opmerkelijke prestatie, waarvoor we
hen van harte moeten feliciteren

Nog op andere gebieden zal de
Vlaams-nationale idee haar plaats innemen in Zuid-Vlaanderen De FVV
— Federatie Vlaamse Vrouwen —
organizeert zich, kultureel wordt aan
een ruime en pluralistische uitbouw
gedacht en gewerkt, het sociaal
dienstbetoon zal op ruime basis worden uitgebouwd, de Vlaamse Ouderlingenbond, Vlaamse Mindervaliden
en Vlaamse Broederband organizeren op 21 januan 1978 in de zaal ( ^
sino te Eine (Oudenaarde) hun eerste
bijeenkomst waarop we u alvast uitnodigen (19 u)
Op alle domeinen van het leven, inbegrepen de gezondheidszorg (de ziekenbond gaat flink vooruit O en de
sociaal-ekonomische
problematiek,
zullen de VU-standpunten worden gepropageerd en verwezenlijkt

VU-Erembodegem zet 7 8 aktief in
Nieuwjaarsreceptie
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
voor de leden ging door op vnjdag 6
januan in de zaal Rembrandt Het was
voor onze voorzitster Irma Van Audenhove een aangename plicht volksvertegenwoordiger Jan Caudron en
schepen Jan De Neve samen met de
talrijke aanwezige leden welkom te
heten
Dhr Piet Heymans, OCMW-raadslid
sprak vol gloed over «1 jaar OCMW
in Groot-Aalst»
Driekoningenstoet
Zaterdag 7 januari was een fijne dag
voor onze 60-plussers Die dag bewees onze afdeling nogmaals dat zij
haar senioren met vergat
's Namiddags werd een bezoek gebracht aan rustoord « De Hopperank »
te Erembodegem De bejaarden wer-

den vergast op een zangshow met
kerst-, nieuwjaars- en dnekoningenliederen en mochten nadien allen een
fruitkorf in ontvangst nemen De
Vlaamse Leeuw tot afscheid werd
door alle aanwezigen meegezongen
Daarna werden stoetsgewijs al onze
oudere leden thuis bezocht
Begeleid door een fantastische trekharmomkaspeler werd Erembodegem
rondgetrokken en kregen onze oudere leden een fruitkorf en een kwartiertje zang aangeboden
Ónze dank hiervoor aan onze twintig
aanwezige leden die er een namiddag
voor over fiadden om een zonnetje bij
onze oudere leden binnen te brengen.
WIJ rekenen ook volgend jaar op hun
medewerking en zeker op die van
onze dne benjamins die zorgden voor
de kleurnjke noot in het gezelschap.

Lovendegemse
hutsepot
De Vlaamse Vriendenknng van Lovendegem wil alle inwoners enkele
kansen bieden om met alleen beter
elkaar te leren kennen en te leren
waarderen, maar bovendien onze
Vlaamse eigenheid te laten ontdekken
Een eerste kennismaking met onze
Vriendenknng' Wel, neem ook deel
aan het Nieuwjaarsfeestje van' de
Vlaamse Vriendenknng op zaterdag
21 januan om 20 u in de refter van de
meisjesschool, Molendreef, 16 Lovendegem
Op het programma smulpartij met
Vlaamse hutsepot, waarna gezellig
samenzijn Uw deelname in de kosten
bedraagt 175 fr (125 fr indien jonger
dan 16 jaar)

000.000
TE WINNEN I

SPEEL ELKE W E E K !
Dat het in onze partij mogelijk is dat militanten en partijtop gemoedelijk
samen aan tafel kunnen zitten bewees deze arrondissementele samenkomst.
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WEST-VLAANDEREN
Politieke raad samengesteld
Koksijde-Oostduinkerke
en van start
Toen kort na de aprilse herverkiezingen de door de V U gesteunde lijst <Ter
Duinen » een koalitie-akkoord sloot met de P W , kon een belangrijk deel van
de bevolking zich hiermee verzoenen. In de eerste plaats was het voor velen
een opluchting dat de droom van Wilfried Martens nl. m alle Vlaamse gemeenten een volstrekte CVP-meerderheid te behalen om zodoende een gestroomlijnd klerikaal gemeentebeleid uit Ie bouwen, niet gerealizeerd werd De
Volksunie-mensen mochten daar nog een belangrijke reden aan toe voegen :
voor hef eerst in de geschiedenis van beide kusfgemeenten werd onze partij
oKicieel vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het O C M W
De laatste fusiegolf die een samensmelting betekende van de gemeenten Koksijde en Oostduinkerke (Wulpen was als kleine woonkern reeds
helemaal op Oostduinkerke gericht
en vormde als het ware een gemeente) en de intrede van de V U in de
gemeentelijke besturen, vereisten verregaande wijzigingen van de afdelingswerking op nieuw gemeentelijk
vlak
De beide afdelingen die binnen de
grenzen van de nieuwe fusiegemeente aktief zijn, mogen hun eigen zelfstandige werking verder ontwikkelen
Een overkoepelende raad en een politiek kollege werden thans toegevoegd om de politieke werking te
koordineren O p initiatief van de arr
voorzitter O Huyghebaert en kantonnaal gevolmachtigde A Huyghe w e r d
een bijeenkomst gepland, waarop alle
bestuursleden van de resp afdelingen
Koksijde en Oostduinkerke uitgenodigd werden om deze nieuwe strukturen te bespreken, en tegelijkertijd in te
bouwen in de plaatselijke werking
De deelnemers aan dit gesprek leverden een reële inspanning om de diskussie over deze nieuwe strukturen
ten gronde te voeren, nuttige vragen
te stellen, om vervolgens elk afzonderlijk hun ideeën en verwachtingen te
formuleren i v m deze overlegorganen
De doelstellingen werden als volgt
omschreven
1 De politieke raad op dit vlak moeten de verantwoordelijken informatiemateriaal en ideeën uitwisselen Er
moet van gedachte worden gewisseld vanuit eigen ervanngen rond de
resultaten in de afdelingen Deze wisselwerking kan stimulerend en inspirerend werken voor de eigen werking
Eventueel kunnen gezamenlijke aktiviteiten gepland worden Cbv het opzetten van een vormingscyclus, V U J O weiHcing, politieke meeting, 11 -juli-vienng J waarvan het op voorhand vaststaat dat een afdeling, omwille van het
politiek karakter van de aktie, met het
gewenste ruime publiek kan bereiken
Alle afd bestuursleden maken deel uit
van deze raad ledere afd mag desgewenst nog een lid koopteren Een 3 a
4-tal vergaderingen per jaar worden
in 't vooruitzicht gesteld

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

degelijke
konstruktie

en

•

Uitvoering
met kitloze

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onderhoud

•

Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
m lengte
tot
10.60 m

m
aluminium
beglazing

Vraag ons vrijblijvend
priislijst'''

folder en

Serrebouw
DEFORCHE pvba
Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 ü

2 Het politiek kollege
Dit orgaan is samengesteld uit 8
leden
A Cavijn, P Ruysschaert, Luc Vanmassenhove (Oostduinkerke), E Saubain, F Merlevede, Willy Steenkiste
(Koksijde) en de mandatarissen Maunts Boucquez en Filiep W y b o
De politieke raad verkoos Maurits
Boucquez met 8 stemmen tegen 7
(Merlevede) tot voorzitter van het kollege en de raad Luc Vanmassenhove
werd aangeduid als sekretans Het
politieke kollege knjgt als belangnjkste oporacht mee, zich grondig te
informeren en dokumenteren over
specifieke problemen in de gemeente
(bv inplanting of sanering van bepaalde gebouw en of wijken, milieuvervuiling en lawaaihinder, erkenning en subsidiering van verenigingen, onderwijs,
jeugdbeleid ) om een stuk beleids
voorbereidend studiewerk te kunnen
verrichten voor onze mandatarissen
Dit houdt in dat er een soort inventenzatie wordt opgemaakt van alle bestaande voorzieningen, van alle no-

den en behoeften van de bevolking
O p deze wijze wordt het ook gemakkelijker om een beter inzicht te krijgen
in de nieuwe verruimde gemeente
Verder moet het kollege zich bezighouden met het opmaken van een
planning — het vooropstellen van een
strategie — en het kiezen van opties
In dit plan moeten de belangrijkste
punten aangeduid worden Per prioriteitspunt wordt dan gezocht naar de
boste metode om te realizeren
Een aantal hulpmiddelen kunnen daarbij aangewend worden, o a sociale
aktie, publikatie, hearings, affichering,
petities, manifestaties
Tijdens de volgende bijeenkomsten
hopen w e het doel en de opdracht
van de overleggroepen nog duidelijker te kunnen bepalen
Dit IS tot nu toe het bekomen resultaat van de beginnende samenwerking Rekening houdende met de
moeilijkheden die aan elk overleg ver
bonden zijn, en de spanning en onvrede die nog steeds heerst tussen de
inwoners van de verschillende deelgemeenten, kunnen wij de start van de
politieke werking als geslaagd noemen
Het lijkt ons belangrijk, voor de Volksunie in Groot-Koksijde, dat de huidige
ploeg dit werk kan verder zetten en
volhouden
Luc Vanmassenhove
sekretans politieke raad
Groot-Koksijde

Het Arentshuis heropent
Na enkele jaren wegens heraanpassingswerken gesloten geweest te zijn,
werd het Arentshuis, dat deel uitmaakt van het net van de Brugse stedelijke
musea en als dusdanig meer als Brangwynmuseum bekend stond, heropend
op 10 december jl. O p zichzelf vertegenwoordigt deze statige woonst, het
type van een in klassicistische bouwstijl en op het emde van de 18e eeuw
opgetrokken herenhuis
Een eerste fonds betreft de indrukwekkende reeks van oude stadsgezichten, schildenjen vooral, waaruit de
histonsche ikonografie of de evolutie
van het Brugse stadsbeeld in de
betrokken eeuwen kan opgemaakt
worden
Een tweede fonds is van meer kunstindustriele aard Het is de schenking
Herssens, die korte tijd geleden door
mej Herssens uit Hamme bij Sint-Niklaas, integraal aan de stad Brugge is
overgemaakt geworden en die, na
een eerste wetenschappelijke bewerking, thans voor het eerst aan het
publiek wordt getoond Deze voormalige pnve-kollektie, bestaande uit ca
800 voorwerpen, is in die mate belangrijk, dat ZIJ op het gebied van de sierkunsten bepaalde leemte in de stedelijke Gruuthuse-kollekties aanvult Het
kwantitatieve en kwalitatieve zwaartepunt van de schenking Herssens valt
inderdaad op aardewerk en tm
Een derde en laatste fonds betreft de
Brangwynkollektie, een keuze uit die
schilderijen en etsen, die de te Brugge
in 1867 geboren Engelse kunstenaar
Frank Brangwyn aan zijn geboortestad heeft geschonken Een klem studiecentrum overigens wordt in verband met deze internationale zeer
veelzijdige 19e-eeuwse meester op
de verdieping van het stedelijk Arentshuis ingencht Enkele wandtapijten en
beelden uit de Gruuthusereserves ten
slotte vullen de dne voornoemde fondsen aan
Praktische
inlichtingen
Openingsuren 1 maart-30 september 9 u 30-12
u en 13 u 45-18 u , 1 oktober-28
februan 10-12 u en 13 u 45-17 u
Dinsdag gesloten
Toegangsprijzen
20 fr , groepen 10
fr , scholen 5 fr i de centrale museumkaart 40 fr (60 fr per 1 januari 1978)
geeft toegang tot de vier centrale
musea
Groeninge,
Gruuthuse,
Arentshuis en Memlingmuseum, gratis voor de Bruggelingen

CATALOGI
— Catalogus van de Brugse stadsgezichten (schildenjen van de 17e tot de
20e eeuw) met een inleiding over het
Arentshuis door Dr A Janssens de
Bisthoven, Brugge 1977 Prijs 100 fr
— Catalogus Schenking Herssens
(voorwerpen in faience, porselein en
tin, meubels, koperwerk en oudvlaams huisraad) door Dr V Vermeersch - Brugge 1977 - Prijs 200 fr
— Catalogus Koetsen in het Brugse
stadsbeeld tentoonstelling 1970, door
D De V o s en A Janssens de Bisthoven - Prijs 40 fr
— Catalogus Frank Brangwyn - Brugge en West-Vlaanderen, door Dr A
Janssens de Bisthoven, 1968 (bevat
een gedeelte van de verzameling van
het Brangwynmuseum) Prijs 20 fr
— Deze catalogi kunnen ook verkregen worden bij de V Z W Levende
Musea, Educatieve Dienst van de
Brugse Musea, Dijver 12, 8000 Brugge, door storting van het verschuldigde bedrag (verhoogd met 10 % voor
de verzendingskosten) op postrekening nr 000-0919637-77 of bankrekening nr 068-0452060-67 van het Gemeentekrediet van België
Geleide bezoeken
kunnen worden
aangevraagd bij de Educatieve Dienst
van de stedelijke musea, Dijver 12,
8000 Brugge (telefoon 0 5 0 / 3 3 9 9 1 1 )

Driekoningen
te Marke
O p zaterdag 21-1-78 geeft de V U van
Marke gewoontegetrouw haar Driekoningenfeest om 17 uur in het Ontmoetngscentrum van Marke O p het programma staat ,de projektie van een
jeugdfilm in kleur, waarna een gezellig
samenzijn aan de koffietafel Iedereen
IS welkom
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MARKE-KORTRIJK: Driekoningenfeest om 17 uur in het Ontmoetingscentrum van Marke Projektie jeugdfilm waarna gezellig samenzijn aan de koffietafel
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KORTRIJK • Oprichting en vergadering van Zuid-Vlaamse Kultuurvereniging Bespreking en deelname aan kulturele manifestaties van Vlaamse verenigingen O m 10 uur in lokaal 1302

vu-Kortrijk (Zuid)
ontving Tom en Jerry
O p zondag 11 december 1977 om
14 u 30 was het in en rond de zaal
Casino te Kooigem een echte bijenkorf Voor de eerste maal sinds het
ontstaan van de VU-afdeling ZuidKortnjk is er bestuursverkiezing met
daarna voor groot en klein een kerstfeestje
Voor de bestuursverkiezing hadden
zich 10 personen kandidaat gesteld
voor de 7 bestuursfunkties Bij het binnenkomen w e r d de stemgerechtigden een stembrief aangeboden waarna ze zich in het stemhokje konden
terugtrekken om aan hun plicht te voldoen
Onder het waakzame oog van arrondissementsafgevaardigde
R
De
Clercq verliep alles vlot en ordelijk
O p te merken valt dat 2 / 3 van onze
leden de oproep tot stemmen beantw o o r d heeft
O m 15 uur, na een welkomstwoord
door ons gemeenteraadslid Magda
Verbeke, begon dan het feest voor de
kleintjes (waar ook alle volwassenen
veel plezier aan beleefd hebben)
Anderhalf uur tekenfilm over Tom en
Jerry Of ze zich geamuseerd hebben I Het was met een jammer gemompel dat de vertoning ten einde
liep
Het vieruurtje, boterkoeken met koffie
of chocolademelk, gratis aangeboden
aan alle aanwezigen, was lekker en
de tafel w e r d dan ook alle eer aangedaan
Ondertussen verkochten enkele bereidwillige meisjes loten voor de tombola, waaraan 35 mooie prijzen verbonden waren Het w e r d een sukses
en door die opbrengst kan een deel
van onze kosten gerekupereerd worden Daarna mochten alle kinderen
beneden de 12 jaar aanschuiven om
een kerstgeschenk ter waarde van
100 frank in ontvangst te nemen
Niets dan blijde gezichten bij 48 kleuters Met een daverende Vlaamse
Leeuw werd deze zeer geslaagde
namiddag besloten
Ik wil hier iedereen danken die zich
ingezet heeft om dit feestje te doen
slagen Ik noem geen namen, om niemand te vergeten, maar denk toch
aan de 10 kandidaten, aan de mensen
die ons financieel steunden, de milde
schenkers van tombolaprijzen, de
mensen die een ganse zondagvoor-

middag werkten om de zaal en de
tafels te versieren, iedereen die in de
weer was 's namiddags om het feest
vlot te laten verlopen en natuurlijk de
VU-leden die onze oproep beantwoord hadden en aanwezig waren
W I J hebben bewezen dat, wanneer er
van iedereen een beetje inzet is er
nog iets kan slagen Daarom aan allen
nogmaals hartelijk dank en tot volgend jaar
Gaby Verleye
Voorzitter V U Kortrijk-Zuid

Nieuw bestuur
VU-De Panne
Hier volgt de samenstelling van ons
deels verjongd bestuur
voorzitter
Bert Hendryckx, sekretans
Jos
M o o r s , penningmeesteres Madeline
Dewicke,
propaganda
Julien
M e e u s , organizatie en ondervoorzitter Juul Haezebaert, V U J O Micheline Dewitte bestuurslid Georges Leplae Dit wil zeggen drie gan De Panne en vier van Adinkerke Onze voorzitter woont in De Panne en de ondervoorzitter in Adinkerke Te De Panne
hebben w e een gemeenteraadslid
mevrouw Colaert en in Adinkerke een
OCWM-lid mevr Dewicke Goed heil
aan dit nieuwe bestuur

HANDZAMEBEKEGEM
O p 7 jarluan overleed mevr Martha
Casteleyn-Sys, moeder van mevr D
Debeuckelaere en mevr V Vandevijver echtgenoten van onze gemeenteraadsleden te Kortemark en Bekegem W i j bieden onze innige deelneming aan de beide families

OOSTENDEMARIAKERKE
BIJ Dries Saelens en Hilde Heddebauw kwam een vierde kindje, deze
keer een stamhouder Jan Van harte
proficiat aan de ouders en grootouders

Zitdagen van kamerlid Emiel
Vansteenkiste (arrondissement
Oostende - Veurne - Diksmuide)
Ie zaterdag van elke maand (behalve juii)
Veurne 9 u «De Beu's - Grote Markt 32 - Tel 058/31 11 84
Alveringem 10 u « t Patersvat» Dorp 10 bij P Vanhauwe
Lo lOu 30 Weststraat 5 apoteek A Ascrawat Tel 058/288021
DiksTiuide 11 u, «Vlaams Huis» Ijzerlaan 83 • Tel 051/50 0749
Woumen 12 u, « Nieuw Woumen ». cafe. Dorp
Houthulst 12u 30 Terreststraat 8 bij M Van Cleven Tel 051/70 0369
Kortemark 13 u . Gudrun » cafe Stationsstraat 76 Tel 051/5660 34
Koekelare 13 u 30 «Hertog van Arenberg >• Moerestraat 1 • Tel 051/
589011
Ichtegem 14 u 30, Engelstraat 88 bij L Dekeyser
Gistel 15 u, « Riva Tourmalet», Nieuwp stwg 89 Tel 059/278386
Eernegem 15 u 30 « Riva », cafe Aartnjkestraat 62 - Tel 059/2991 61
3e zaterdag van elke maand (behalve juii)
Koksijde 9 u .< Soll-Cress », Kon Baan 225 - Tel 058/5123 32
Oostduinkerke 9 u 30 « Visserswelzijn » cafe Leopold H-In 26 bij A Schokkaert Tel 058/515841
Nieuw/poort 10 u, «De West» mutualiteit Hoogstr 7 - Tel 058/233715
Westende 10 u 30, Gistelstraat 74 bij P Degrauwe Tel 058/235023
Middelkerke 11 u «Were di», cafe de Smet de Naeyerin 19 Tel 059/
30 11 88
Leffinge 12 u « t Steen .., qasthof Dorpsstraat 70 Tel 059/30 01 38
Spermalie 12 u 30, Vaartdijk Zuid 76 bij O Standaert - Tel 059/300866)
Spermalie 13 u. Gistelstraat 3 bij A Laleman - Tel 059/3026 95
Bredene 13 u 30, Drittweg 59 bi] K Haeck Tel 059/801992
Soldatendienst <• lek dien » arr O V D , Nachteqalenlaan 39 te 8400 Oostende
(alle inlichtingen i v m militie leger, enzJ
Zitdag te Oostende na afspraak, telefonisch op het nr 059/70 9548 (elke
maandagnamiddag Nachtegalenin 39, Oostende)
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DENDERMONDE. — « De nieuwe industriële politiek die
thans door de regering wordt uitgewerkt moet het land
omstreeks 1985 in staat stellen op een meer autonome
manier te zorgen voor industriële kreativiteit en tewerkstelling. Zulks veronderstelt dat ze wordt afgestemd op produktengamma's en zelfs produkten, dat ze naar diversifiëring
streeft van de bestaande aktiviteiten en dat ze de specializatie bevordert», aldus minister de Bruyne van Buitenlandse Handel in de toespraak die hij vorige maandag hield
voor de leden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid
van Dendermonde.
Wat de kleine en middelgrote ondernemingen betreft die
een voorname plaats bekleden In de Vlaamse ekonomie,
neemt het aantal werknemers op dit ogenblik toe, wat als
een bewijs mag worden beschouwd van hun groter weerstandsvermogen aan de krisis.

Minister De Bruyne benadrukte
dat de kleine en middelgrote ondernemingen ( K M O ) echter niet
het aandeel van de export voor
hun rekening nemen waarop ze
aanspraak mogen maken.
Het kabinet van Buitenlandse
Handel en de Belgische dienst
voor buitenlandse handel willen
ze helpen om hun exportaandeel
te verhogen. De K M O zijn ook
geschikt om in sterkere mate op
te treden als onderaannemers en
toeleveraars. Omvangrijke bestellingen moeten soms gesplitst worden, omdat ze het produktievermogen van één enkele fabrikant
overtreffen, ofwel omdat financieel een ruimere risicospreiding
zich opdringt.
V o o r s p r o n g benutten
Op het internationaal niveau kunnen de K M O desgevallend een
beroep doen op samenwerking.
Ik denk hier bijv. aan het inschakelen van gespecializeerde uit- en

invoerfirma's, aan de samenwerking met vreemde producenten,
al dan niet onder de leiding van
Belgische of buitenlandse engineeringbureaus of algemene aannemers.
Om aan de ene kant tegemoet te
komen aan de bijzondere noden
die een groot aantal KMO's ondervinden bij het in de handel
brengen van hun produkten en
diensten in het buitenland, en om,
aan de andere kant, te verhelpen
aan hun gebrek aan informatie
over de hulp die zij op dit domein
van overheidswege kunnen bekomen, stelt de BDBH de oprichting
van « exporteurklubs » in het vooruitzicht. De exporteurklubs zullen
op regionale of sektoriële basis of
op grond van geografische entiteiten kunnen ingericht worden.
In de ekonomische kontekst waarin een aantal troeven ons ontnomen werden, zoals enerzijds lage
loonkosten en anderzijds het
goedkoop betrekken van grond-

Minister de Bruyne toont
icieine en middelgrote
ondernemingen nieuwe
handelswegen aan
stoffen en energie, moeten wij
naar best vermogen de technologische
voorsprong
benutten
waarover we nog beschikken. In
een maatschappij waar de handen geestesarbeiders over meer
vrije tijd beschikken, moeten de
ondernemers meer dan ooit kreatief optreden om de vrijetijdsbesteding zo verrijkend te maken
als enigszins mogelijk is. Meer vrije
tijd biedt ook de mogelijkheid
tot het scheppen van nieuwe ekonomiscfie aktiviteiten I
De ondernemers moeten zich
aanpassen en voordeel pogen te
halen uit de nieuwe stand van
zaken. Ze moeten produkten en
voorwerpen op de markt brengen die in de vrije tijd met een
minimum aan inspanningen door
niet-technici kunnen gebruikt en
gehanteerd worden. Hier liggen
ongetwijfeld nieuwe groeikansen
voor de Vlaamse bedrijven, vooral voor de kleine en middelgrote
ondernemingen.

1978
kondigt zich beroerd
BRUSSEL — Terwijl staatssekretarls Mark Eyskens in het begin van
vorig jaar op een perskonferentie sprak over « de wrakstukken van
het ekonomisch ontij die beginnen boven te drijven », wees hij er vorige dinsdag in het Brussels perscentrum op dat wij «momenteel met
een voortdurend mirakel leven ».
En hij voegde daar de bezinningsvraag aan toe : « Kunnen wij dit mirakel in onze duivelsekonomie nog langer volhouden ? ». Kort samengevat moeten we uit ministeriële tabellen onthouden dat het momenteel zeer slecht gaat met de tewerkstelling, met tien industriële sektoren, met de fiskale ontvangsten, én met de openbare financiën (maar
dat wisten we reeds). Staatssekretarls voor begroting, streekekonomie en ruimtelijke ordening, Mark Eyskens, zei dinsdag zeer formeel : « 1978 kondigt zich beroerd aan !». Er is onomkeerbaar de grote ekonomisch aardverschuiving (met de opkomst van dé derde
wereld), die we reeds lijfelijk konden ervaren met de vervijfvoudigde
olierekening.
En, de zogenaamde lokomotleflanden van de geïndustrializeerde
wereld (West-Duitsland, Japan, Verenigde Staten...) hebben de andere westerse landen niet hogerop getild.
Wat ons land betreft: wij kijken aan tegen de gaten van onze rijksbegroting, en tegen de alsmaar wegkwijnende winstmarges van de
ondernemingen en sektoren die volgens ekonomisten normaal nog
goede kansen voor de toekomst zouden moeten hebben...
Op het einde van zo'n jaarlijkse
algemene perskonferentie van
een minister die veel zeggenschap heeft in onze ekonomische
huishouding houden de journalisten een gevoelen van onbehagen
o v e r ; niet alleen omdat de statistieken ons geen rooskleurige toekomst meer voorspellen, maar
vooral omdat de beleidsverantwoordelijken zélf het niet zo direkt meer zien zitten.
Zei staatssekretarls Mark Eyskens: «Een matige matiging kan
voldoende zijn om, zonder de politiek van deflatie, onze ekonomische handicaps ten
overstaan
van West-Duitsland weg te werken, en zo uit de
ekonomische
inzinking te geraken.»
Maar, hij gaf meteen ook toe dat
allerlei regeringsplannen, zoals
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het plan-Claes, en het plan-Humblet, maar één tegenkanting hebben : waar moet de overheid al
dat geld op haar lopende rekeningen blijven halen ?
Blijft dan nog over: dokteren aan
wat industrieel en commercieel
nog kan genezen V40r6en.
Zoals, dat kunnen wij hier terloops aanstippen, de exportbevordering die minister van buitenlandse handel Hector De Bruyne voor
de kleine en middelgrote ondernemingen momenteel ter harte
neemt.
Van vernieuwde grootscheepse
buitenlandse investeringen moeten wij voorlopig niet veel stimulansen meer verwachten, gaf
Mark Eyskens op zijn perskonferentie volmondig toe.

aan

MORATORIUM
Eerder had de staatssekretarls
voor Vlaamse streekekonomie
reeds verklaard dat onze ekonomische toestand niet hopeloos is,
maar toch wel dramatisch.
En dat illustreerde hij nu met een
vertrouwelijk rapport van de
«Chase Manhattan Bank».
Deze computerstudie wees uit
dat wij er zeer spoedig nogal
berooid zullen uitkomen. Vanaf
1980, zo berekenden deze bankspecialisten voor ons, zal ons
bruto nationaal produkt (BNP)
het minst van alle EG-landen
aangroeien. Bovendien zouden
wij spoedig in Europa rekordhouders worden wat betreft de
openbare schuld, de uurloonkost, en (na Ierland) ook wat
betreft de werkloosheid, het begrotingstekort en de inflatie. Die
bankcijfers vindt staatssekretarls Mark Eyskens ronduit verbijsterend.
Maar hij vindt wel dat het nodig
is één en ander te relativeren. En,
de heer Eyskens vindt het van
kapitaal belang dat onze Belgische frank stand houdt; dat wij
de zogenaamde monetaire slang
geenszins mogen verlaten.
Voorlopig summier noteerden wij
nog volgende ministeriële bedenkingen :
— door de nieuwe arbeidsverdeling (de opkomst van de derde
wereld) zullen wij in het beste
geval nog een tiental jaren in sleutelsektoren de pijnlijke gevolgen
van deze konkurrentie moeten
dragen;

Nationale Investeringsmaatschappij
vullen...
— de olierekening betekent voor
onze ekonomie een verarming,
maar niemand wil die dragen ;
— er is een grote breuk tussen
de reële groei van het bruto nationaal produkt (BNP), en de groei
(?) van de fiskale opbrengsten;
— het plafond van de belastingheffingen is doorbroken, en het
ziet er nu reeds naar uit dat de
begroting 7 8 zal moeten herdacht w o r d e n ;
— ten slotte, en vooral, wat de
overheidsuitgaven betreft: op dit
vlak is een radikaal moratorium
nodig. Nieuwe uitgaven, steunend
op tal van eisenpakketten, kan of
mag de regering momenteel niet
meer overwegen.
SNOEIEN
Staatssekretarls Mark Eyskens is
evenwel van oordeel dat de koopkracht moet gehandhaafd blijven,
maar hij stelt dat een stijgend
inkomensvermogen
momenteel
geen verrijkende toekomstkansen biedt.
Tot spijt van velen die het benijden werd daar in één adem aan
toegevoegd: de overheid moet
drastisch
besnoeien.
Hoeveel

kan geen bodemloze

vaten blijven

keer hebben we dat reeds gehoord ?
Onder meer onlangs nog, door de
parlementaire verslaggever in de
kamerkommissie voor de rijksmiddelenbegroting 1978, die stelde
dat er in het aangekondigde vijfjarenplan tot sanering van de overheidsplannen geen konkrete voorstellen zitten voor sektoren, als
het onderwijs, het openbaar vervoer, de sociale zekerheid enzomeer...
Zoals de heer Mark Eyskens z e i :
niemand wil de rekening van de
ekonomische krisis betalen.
Maar inmiddels noteren wij toch
350.000 werklozen, en neemt
Vlaanderen 54,7 t.h. van het totale werkloosheidscijfer voor zijn rekening.
Terwijl er nog eens 60,000 arbeidsplaatsen in het gedrang komen bij ondernemingen in moeilijkheden.
Inmiddels is er wél nog deze
positieve noot: de kleine en middelgrote ondernemingen handhaven zich in Vlaanderen vrij goed,
en zorgden in het voorbije jaar
gezamenlijk voor zowat 14.000
nieuwe arbeidsplaatsen, (hds)
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Onder de gezamelijke naam MG hebben vier Vlaamse plastische
kunstenaars zich tot een groep verenigd, of beter tot een samenwerkende vennootschap (want de opportunistische samenhang is duidelijker dan de artistieke, hoewel die er ook is) Bij nadere informatie
staat MG voor Miskende Gemeen, zoals de vier zich met relativerende zelfspot betitelen Understatement en humorvolle verwaandheid
gaan hier hand in hand Over het geniale in hun werk zal ds geschiedenis zich (misschien) wel uitspreken Miskend zijn ze geenszins, ten
bewijze daarvan hun recent palmares debuut in de Zwarte Panter te
Antwerpen, Belgische vertegenwoordigers op het Festival van Cannes, zopas een overzichtstentoonstelling in het Kultureel Centrum
« De Warande » te Turnhout en nu een groepstentoonstelling bij Campo (onafgezien dan van een aantal persoonlijke tentoonstellingen en
onderscheidingen)

Overigens steken zij het waarom van hun groepsvorming niet onder
stoelen of banken Ik citeer Frank Maieu -Samen kan je veel meer
Persoonlijk kan je op het ministerie bezwaarlijk een subsidie
voor
een tentoonstelling
gaan vragen Als groep is dat vanzelfsprekend »
En waarom niet, ze hebben alle vier best wat te zeggen De huidige
tentoonstelling bevat werken van de MG's plus dat van een aantal
genodigden Hier beperken we ons tot de situering van de gemeen
zelf

Celie leert ons anders zien het
materieel zichtbare herleiden tot
een vormelijke essentie de anekdotiek opheffen door het scheppen van een andere artificiële
anekdote
De regent plastische opvoeding
William Sweetlove
(Oostende
1949) herschept dus relativeert
de v\/erkelijkheid op een gans
andere wijze namelijk door middel van in polyester gegoten foto s De hint is meteen kunst het
vereeuwigde moment Sweetlove s vervreemding speelt zich af
in de dimensie van de tijd De werken zijn een soort van fotografische tekenverhalen waarin de figuren en de tijdelijke situaties
vaak in tegenspraak met elkaar
zijn jeugd en ouderdom vervagen tot een feit verleden en toekomst heffen zich op kleding is
metamorfoze kulturele fossielen
worden retro-aktualiteit Sweetlove ziej zijn montages zelfs als vormen
van
agressietechnieken
vreedzame dan de toeschouwer

Miskende Genieën
Het IS met gemakkelijk de vier
zomaar m n gemene deler samert
te vatten hoewel de binding toch
meteen voelbaar is Allen stammen ze duidelijk uit de korte maar
onmiskenbare traditie van de
pop-art alle vier neigen ze (zonder het helemaal te ziin) naar de
koncept-kunst Het merest opvallende gemeenschappelijke punt
IS evenwel het bezinnend afstand
nemen van de werkelijkheid een
soort van figuratieve abstraktie
het scheppen van een «realistische» vervreemding
Pieter Celie (Eindhoven 1942) is
zowat de woordvoerder van de
groep De vervreemding bij hem

ligt in de getransformeerde overduidelijkheid Hij maakt objekten
van hout kledingstukken borstels
voertuigen
personages
Hoe herkenbaar de voorwerpen
en hun funkties ook zijn ze zijn
totaal onbruikbaar en aldus ook
bedoeld De relatie van kijken tot
werkelijkheid knjgt daardoor een
heel andere dimensie dan de
gewone Vandaar dat de werken
met meteen aanspreken de kijker
moet het gewilde vacuum eerst
doorgronden
pas dan ontstaat
de nieuwe relatie het herkennen
van de andere (relatieve) werkelijkheid achter de ogenschijnlijke
wat IS kan ook anders zijn Pieter

konfronteren met zijn onooglijke
tijdelijkheid De kunstenaar lukt
daann op een lucide bijna morbiede wijze
Frank Maieu (Wilnjk 1952) is
evenals Sweetlove een leerling
van Landuyt Hij is de uitgesproken schilder van de groep Zijn
vaak grote doeken benaderen
technisch de perfektie hun vervreemding ligt in een onwerkelijke wreedheid (bloedige gevechten tussen meeuwen en zeesterren tussen een zeester en een
banaan een zeester wordt een
swastika enz)
Heel het werk ademt een benauwende sfeer van allesomvattende agressie maar dan gerelativeerd tot strip-achtige absurditeit
Uitsteeksels
tentakels
grijparmen en dergelijke zijn steeds
terugkerende konstanten Frank
Maieu IS als persoon de minzaamheid zelf maar zijn boodschap is
deze van de verschrikking ero
tiek IS geweldpleging geweld is
kommunikatie De werken hoe
on-waar de situaties ook zijn zijn
van een beklemmend herkenbnre
realiteit
Kortrijkzaan Paul van Rafelgem
(leraar Akademie Gent prijswinnaar Jonge Belgische Beeldhouwkunst) is veruit de veelzijdigste
ook de meest klassieke van de
MG s
beeldhouwer
objekteur
schilder tekenaar Zijn benadering van de werkelijkheid ligt vooral in het zoeken naar verhoudingen in het vinden van de relaties
'^ussen verschijningsvorm en materie tussen afstand en kijken tussen ruimte en massa tussen aanwezigheid en gewicht Vandaar
zijn voorkeur voor de schokterapie van de «trompe-l oeil» een
zak blijkt van marmer een doek
van lood tulpen zijn van ijzer enz
Een andere konstante in dit werk
IS een bijna zinnelijke ambachtelijkheid met alleen in de onderwerpen (vele of fragmentarische
naakten) maar ook in de vormen
en vooral in de overigens virtuoze
materiaalbehandeling Van Rafelgems vervreemdingseffekt is mm
der agressief dan bij de andere
M G s wel beschouwelijker en
daardoor minstens even penetrant

Een boek
om t e overleven
Roeland Dirks begin van dit jaar benoemd tot sekretaris van de vzw
Bond Beter Leefmilieu - Vlaanderen werd te Ukkel geboren in 1939 Hij
studeerde natuurwetenschappen was verscheidene jaren leraar en
werkte geregeld mee aan BRT-programmareeksen zoals SOS Natuur
Een land zoekt zijn evenwicht Allemaal beestjes en Morgen wordt het
beter Zijn eerste boek Stervende natuur verscheen in 1973 bij dezelfde uitgever als zijn nieuw werk Om te overleven dat eveneens aan
milieuproblematiek is gewijd Het « W o o r d Vooraf» in dit tweede boek
werd geschreven door Karel Poma ex-staatssekretaris voor Leefmilieu
Om te overleven biedt uitstekende diskussiestof aan milieubewuste groepen die zich sociaal ekonomisch en politiek willen opstel
len om beleidsbeslissingen af te
dwingen ten gunste van het biologisch leefmilieu Haast vanzelfsprekend heeft een dergelijk ingrijpen een wijziging van het
maatschappijbeleid tot gevolg

energie, afval ^ n rekuperatie (huisvuil en industnele afval) In de laatste hoofdstukken heeft hij het
over drukkingsgroepen en milieupolitiek en onthult hij waarom
bepaalde leefmilieuprogrammas
door de BRT werden afgeschaft
38 illustraties vormen de eindmoot van het boek
Jan V A N BOSSUYT

De vraag is of al onze politici en
ieder die enige beslissing in die
zaken kan afdwingen ook bereid
IS de lijn door te trekken als puntje bij paaltje komt Wat Roeland
Dirks betreft hij hanteert in elk
geval een duidelijke mogelijk te
ongenuanceerde taal het aanhalen van konkrete problemen en
voorstellen maken hem echter tot
een onverdachte
beschermer
van onze natuur en ons leefmilieu
Daarom is zijn werk sukses toegewenst
Roeland Dirks neemt in Om te
overleven onder meer volgende
problemen onder de loep autowegen waterbouwkundige werken ontzanding van de kust het
Staatsnatuurreservaat De Westhoek kavelruil en ruilverkaveling
in verband met het riviertje de
Mark het duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet de loodverontreiniging veroorzaakt door Metallurgie Hoboken de fluorvergiftiging
door Bayer-Rickmann, de kern-

Roeland Dirks Om te overleven — 1977
— Davidsfonds — Leuven — Horizon
reeks nr 35 109 biz + fotos

Twaalfde nationale
VTB-kartoenwedstrijd
Op woensdag 21 december vergaderden, onder voorzitterschap van Jozef van Overstraeten, de heren juryleden, Joe
Meulepas (Pil), Karel de Cat en Karel de Decker
De jury kreeg 318 inzendingen van 64 liefhebbers-kartoenisten te beoordelen Onder de deelnemers waren er 6 dames
Per provincie Antwerpen 35, Brabant 8, Limburg 8, OostVlaanderen 9, West-Vlaanderen 3, Frankrijk 1
Naarmate het werk van de jury vorderde, groeide een zekere
ontgoocheling over het gehalte van de tekeningen Zoals
onze lezers zich zullen herinneren moest door de mannelijke
deelnemers de vrouw worden • behandeld», terwijl de dames
zich moesten laten inspireren door de m a n Welnu, precies
a a n inspiratie ontbrak het zeer velen en dat heeft de jury
niet weinig verbaasd Daarenboven moesten er heel wat al te
stuntelige kartoens geweerd worden, inzendingen die met
kartoemsme niets te maken hadden en ten slotte tekeningen
zonder spint of zonder estetische waarde
Ten slotte bleven n a een zorgvuldige drievoudige schifting
slechts 56 kartoens over van 31 inzenders Goddank waren er
drie van de zes dames bij
Uithetbovenstaandezalwelblijkendatdejury.totzijngrotespijt,
noch een eerste noch een tweede pnjs kon toekennen De
drie voorziene derde prijzen werden wel gevonden en de
waarde van twee rangschikten ze tussen twee en drie zodat
ze, behalve de bronzen penning van de drie hierboven
genoemden, het dubbele van de voorziene som ontvingen
Deze beide laatsten zim Christiane Joole Hove en Jos Verhulst, Vejo, Deurne

Miskende Gemeen . boveji Paul van Rafelgem en Frank Maieu, onder
William Sweetlove en Pieter Celie
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Miskende Gemeen
Galerij Campo,
Meir Antwerpen,
tot 28 januari

(

^

De drie hierboven genoemden Rik Denys, Antwerpen, J a n
de Winter^ Mechelen en Luc Autrique, Luque, Kontich
(Meegedeeld)
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kRITKCH D€l^€K€n
produktiviteitsberekeningen
Tot
de laatste soort behoort de geuzelambik, die wij ter plaatse met
vlijt hebben bestudeerd, dit WA
zeggen geproefd.
Een dinsdag in november, regen,
smeltende sneeuw en een grauwe lucht. Het pajottenland ligt er
grijs en verlaten bij.
In Gooik toont een doorweekte
postbode ons de weg naar een
typische
herberg,
aanbevolen
adres in « Wij» Gesloten op dinsdag. In Schepdaal, gekend om
zijn hoppige Valkeniers en zijn
hoofdige geuze is de herberg
eveneens gesloten. Een verregende postbode — dit is een weer
om enkel postboden door te jagen — beschrijft tweemaal alle
bochten en plassen die wij moeten nemen om behouden Onze
Lieve Vrouw Lombeek te bereiken. Tot onze wanhoop is aldaar
de karakteristieke afspanning gesloten. Bezoek het Pajottenland,
verdiep je in oude kelders en
beroes je aan platte lambik, geuze en knek maar doe het nooit op
dinsdag. O p dinsdag geven de
koeien geen platte kaas, kruipen
de radijsjes onder de Brabantse
aarde en tapt de waard geen pint.
Op dinsdag is het Pajottenland
gesloten en hier en daar «ferme ».
Keer weer op andere woens-.

getapt zonder schuimkraag. De
voorvaderlijke
platte
lambik
wordt jong of oud gedronken.
Kriek bekomt men door in een
vat Schaarbeekse krieken en jonge lambik te laten opgaan in
elkaar. Het resultaat is harmonie
in smaak en vurigheid achteraf.
Oude lambik (40 %3 wordt op
flessen getrokken. Hieraan wordt
60 % jonge lambik (nog niet volledig uitgegist) toegevoegd. Het
bier gist nu op de fles, waarbij de
typisch zerpe zure smaak wordt
verkregen, er wordt ook bezinksel gevormd. Deze drank is echte
fond-geuze Onvergelijkbaar.
De geuze in de handel is meestal
«moderne geuze». Deze wordt
gefabriceerd op volgende wijze.
Lambik van goede of min goede
kwaliteit wordt gefileerd en aan
het bier wordt koolzuurgas en
zoetstof toegevoegd. De fles
wordt afgesloten met een kraankurk of een stop. Dit veelal gepasteurizeerde bier kent geen nagisting en vormt geen bezinksel of
fond.
Geuze wordt gedronken, men
kan ook verrukkelijke gerechten
bereiden met dit bier. Indien je
met beschikt over de autentieke
geuze gebruik dan een blonde
zerpe trappist of een ander ambachtelijk gebrouwen bier.

Recept

nooit
op dinsdag
Brouwers en pastoors waren de
hoofdakteurs (en regisseurs) van
het grandioze volksvermaak dat
wij dorpspolitiek noemden.
In dorpen met twee brouwers
kon de politieke lol met op.
De lokale bierproducenten konkurreerden via eigen herbergen,
eigen fanfares, eigen Sinte-Cecilia- en andere brasfeesten en
eigen politieke partijen.
Waar zijn de partijen van wele e r ? De groene en de gele, de
brassers en de mannen van « Hoger op ». Waar zijn de « nieuwe »
en de « oude» Die van 't Zand en
die van de Kerk...?
Verdwenen met de bieren waarop ze dreven, verworden tot lokale afdelingen van nationale politieke partijen. En ach, dat «lokale»
kan je straks ook vergeten.
Het «Jaar van het Dorp» zal de
wieken van de oude molens niet
beroeren en in de oude dorpsbrouwerijen brengt men geen
nieuw leven. Wanneer ergens in
Vlaanderen de laatste leden van
de drooggevallen fanfare hun instrument bijzetten bij de hoop
reeds vroeger ingeleverde instrumenten, in een zaal, de vroegere
brouwzaal nu zonder koperen ketels, dan gaan zij hun verdriet verdnnken. Hun verdriet verdrinken
in een moderne pils van alle Europese markten thuis.
Er waren in Vlaanderen meer
soorten bier dan in Franknjk kazen. ZIJ zijn niet allen verdwenen
de oude brouwerijen en de ambachtelijke bieren. Sommigen zijn
onbekend, wij halen ze voor U uit
de vergeetboek van een oude kelder Anderen zijn beroemd en
worden het slachtoffer van « handelsgeest» en rentabiliteits- en
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donder-, vrij- of zaterdag en geniet van de boterhammen met
platte kaas, eieren met spek, de
boerenhesp en het kopvlees. Geniet van het land van Breughel,
Ruusbroeck en Valenus de Saedeleer, een land waar zelfs Pallieter van droomde. En zelfs al zeggen deze clichés je weinig, laat je
toch vervoeren door de champagne van onze bieren, de echte geuze.
Het gangbare geestnat ook bier
genaamd, is het produkt van gekiemde gerst en water. Na toevoeging van hop laat men het tussenprodukt gisten met behulp
van biergist. Het eindprodukt bier
is na rijping en filtrage klaar voor
verbruik.

Braad in half-boter half-olie een
dik tussenribstuk. Hou het vlees
warm (op een dienschotel in een
lauwe oven). Giet het vet weg en
meng in de pan een help hoppe,
fijngesneden en vooraf gebakken
sjalotjes, een half glas geuze en
enkele lepels sterke bouillon (of
bruine fond). Laat inkoken, voeg
peper en zout toe en serveer
deze rauw bij het vlees. Witloof
smaakt hierbij
voortreffelijk.

Recept
Braad
konijn
zelfde
enkele
bloem

een aan stukken gesneden
in varkensvet Bak in datvet 2 fijngesneden uien en
sjalotjes,
bestuif
met
en laat nog even bakken.

Doe het konijn weer in de pan en
overgiet met een groot glas geuze. Konijn vraagt tijm en laurier
Vergeet peper en zout niet en
stoof gaar Laat eventueel
de
saus koken tot gewenste
dikte.
Probeer dit recept eens met wild
konijn, vervang de geuze door
kriek en voeg twee klontjes suiker toe.
Drink bij deze gerechten
waarmee ze werden
maakt

het bier
klaarge-

Aanbevolen huizen
TAPPERIJ
KUMMELSHOF
Oaze in de d r u k k e v e r k e e r s w o e s tijn. Stationsstraat 27 te ASSE.
Tel 0 2 / 4 5 2 7 0 0 5

PVBAJ

BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen.
Gentsestraat 238,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv. 24) '

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J.TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel. 014/58.85.81
Alle dag- en weekbladen

Automatische poortopeners
vanuit de w a g e n bediend
pnjs buiten
konkurrentie,
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 . 6 3 - 3 5 6 8 . 8 9
Plaatsing gratis
N a n o v e s t r a a t 110, 1 8 9 0 O p w i j k
M A T R A S S E N PLATTEAU
A l l e m a t e n , alle s o o r t e n , o o k
medikale e n anti-allergische matrassen.
Platteau-Lievens,
Portugeess t r a a t 9, 1 7 8 0 T e r a l f e n e , t e l .
053/66.74.56.
FEESTZALEN-SALONS

DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
O o k verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
TeL 031/37.45.72

LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel .014/31 2 3 7 6
Eabrikatie kleine l e d e r w a r e n :
brieventassen - geldbeugels - sleutelhouders

KOETSWERKEN
VAN
DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
P e r f e k t e a f w e r k i n g - juiste tinten. Affligemstraat 1 8 , 1 7 4 2 TERNAT
CSt-Kat.-Lombeek).
Tel.
053/668236

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O O N A N D R E
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/33.37 56

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Café. restaurant, speeltuin, terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 4 0 .

DE O U D E KRING
Café v u - l o k a a l
Dorpsplein, Heusden-Limburg

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L
014/31.1376

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
T e l 02/268.14.02

MALPERTUUS
Vlaams Ontmoetingscentrum
Cnabij station)
Turnhoutsebaan 15, M O L
V o o r feesten
zaal ter beschikking
Dinsdag gesloten
Tel. 014/31.64.72

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
TeL 091/69.28.74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 1 2 4 0
Verwarming - stoom • sanitair
herstellingen

«UILENSPIEGELH e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24.1742 Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunielokaat
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/7340643
N a 1 8 u 4254642

ge-

Alle

ETN. BERT
A s s e s t e e n w e g 117.TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1 3 1 2
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D l

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
V A N DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65, TERNAT
Tel. 582 1441
Toonzaal alle dagen o p e n van 919 u. Zondag gesloten

Steeds welkom in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, G O O I K
Tel 0 5 4 / 3 3 4 8 57
U w tweede thuis I

FRITUUR EETHUIS INGRID
Olenseweg 41 Westerio (Voortkapel). tel 0 1 4 / 2 1 3 6 9 6
Vraag prijzen voor uw feestmenu's
Specialiteiten

Geuze is een
ander verhaal
Naast gerst gebruikt men meer
dan 30 % hoogwaardige tarwe
rijk aan zetmeel. Bij het brouwen
wordt overjaarse hop toegevoegd ; in tegenstelling met gewone hop geeft de overjaarse hop
geen bittere smaak, maar de
houdbaarheid van het brouwsel
wordt er wel door beschermd.
De lambik is een zelfgistend bier
dat enkel in het najaar, de winter
en het voorjaar wordt gebrouwen. Het zijn de kiemen en sporen aanwezig in de Brabantse
lucht die zorgen voor een spontaan gistingsproces.

Jong, oud, plat
De lambik wordt zonder toevoeging van koolzuur van het vat

W I J 11

inT€RVII€W

Viool, kamermuziek,
harmonie, kontrapunt, fuga...
Onlangs werd te Brugge de heer Maurits Deroo gehuldigd naar aanleiding van
zijn 75e verjaardag (waarover we toen een kort bericht in WIJ publiceerden). We
nemen de gelegenheid te baat om nu Maurits Deroo aan u voor te stellen.
Maurits Deroo werd op 4 november 1904 te Brugge geboren, waar
hij van in zijn prille jeugd muziek
studeerde aan hst conservatorium
van zijn geboortestad Na er eerste
prijzen voor notenleer en viool te
hebben behaald liep hij school in
het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel waar hi| de volgende prijzen mpalmde - eerste prijzen
voor viool, kamermuziek, harmonie, contrapunt en fuga Hij studeerde ook muziekg<)schiedenis en algemene kuituur bi| de bekende
muzikoloog Ernest Closson Joseph Jongen, direkteu; onderwees
hem in de muzikale kompositie en
orkestratie. De bekroning van deze
harde leertijd was zijn slagen in de
schiftingsproef voor de Prijs van
Rome. Hij nam met zijn lyrisch
gedicht Antigone voor soli. koor
en orkest zelfs deel aan de eindwedstrijd.
Door zijn benoeming tot leraar
viool te Brugge kon hij zich helemaal aan de muziek wijden In 1946
volgde hij baron Ryelandt op. 'n
zeer bekend komponist (o.m door
zijn liederen op teksten van GezelIe) als direkteur van het Brugs conservatorium Daar kon hij zijn ga-

ven als pedagoog ten volle ontplooien, vooral ook als komponist
HIJ bleek een zeer vruchtbaar komponist te zijn. wiens werken weldra
regelmatig werden uitgevoerd in
binnen- en buitenland De kritiek
schreef met lof over bepaalde komposities van Maurits Deroo.
Z o Hugo van Dalen in De residentiebode van 15 september 1939:
• Het orkestwerk
is
betoverend
door zijn nobele distinktie, de fijnheid der toonnuancen en het raffinement van zi/n uitgezochte
harmonieën ' Naar aanleiding van de uitvoering van het zeer persoonlijke
opus Maria-Magdalena
schreef E.
Vande Velde in De Standaard van
10 januari 1951 o.m. Tot nog toe
hadden we geen gelegenheid
om
kennis te maken met dit zeer mooie
werk. dat voor ons een aangename verrassing is geweest
Modern
is het ongetwijfeld
in de goede
zin de muzikale gedachten
blijven
er steeds van kwaliteit en vloeien
uit een lyrische bron Die taal is
welsprekend genoeg om ook zonder programmatische
opgave een
dichterli/ke
suggestie te laten ondergaan.

Maurits Deroo

huidige «muziek» omschrijfü vj^orden door
het muzikaal publiek — ook de jongeren —
met aanvaard Men gaat er met heen om er
te luisteren doch om de snob uit te hangen
Maar dra is gebleken dat dergelijke «muziek» met inslaat het publiek blijft w e g en
de muzikanten ook Daarentegen worden
de klassieke muzikale festivals zeer druk bijgewoond
WIJ — Je verwerpt dus de jongste experimenten op muzikaal gebied '
DR — Z o zou ik het met stellen Ik verwerp
niets zolang de essentie blijft Muziek moet
muziek blijven en geen gesis, gefluit gerommel enz Voor mijn part mag men gerust in
die richting verder experimenteren, maar
men moet het dan een andere benaming
geven
WIJ — Ongeveer een gelijkwaardige
situatie zoals in de beeldende kunsten. er worden 'Schilderijen»
gemaakt die helemaal
niet geschilderd zijn doch die samengesteld
zijn uit materialen, die van ver noch van bij
iets met schilderen te maken hebben Ook
die expressie zou met langer als schilderkunst mogen aangediend
worden,
doch
onder een andere, een eigen benaming
M D — Precies Er is bovendien nog iets
wat w e zijn erfgenamen van een ongemeen rijk verleden, van een overzichtelijk
kultureel erfgoed, wat w e moeten benaderen als Vlamingen Niets doet zo doods aan
als een in de abstraktie verdwaalde scheppingsdrang, expenmenten die de eigen ziel,
de eigen afkomst het specifiek eigen volk
verbannen in ruil voor karakter- en zelfs
gezichtsloos internationalisme
WIJ — Deze visie heeft waarschijnlijk ook
uw Vlaamsbewustzijn bevorderd
'
M D — Ongetw'jfeld en ik sta daarin trouwens met alleen hoeveel Vlaamse schrijvers, kompomsten en beeldende kunstenaars waren er met die kordaat voor hun
eigen volksheld uitkwamen, en dan toch
vooral onder de toondichters Ik durf gerust

WU. — Er werd zelfs beweerd dat ook een
algemene ontwikkeling
met meer
nodig
was
M D — Ja zeker en nochtans waren en zijn
alle kunstenaars doorgaans zeer belezen
en hebben ze een algemene ontwikkeling
meegemaakt Ik heb van jongsaf belangstelling gehad voor literatuur, geschiedenis,
kunstgeschiedenis en politiek Vandaar ook
mijn bewuste keuze, ook als gelovig kristen,
voor de Volksunie
WIJ — Uw zoon Guido is provincie- en
gemeenteraadslid
te Gent Is hij ook muzikaal begaafd '
M D — Ik heb vijf flinke zonen van wie er
twee een muzikale loopbaan kozen, Renaud, die na vier jaar doktersstudie uiteindelijk de voorkeur gaf aan een muzikale loopbaan En Wilfned, onze Benjamin (intussen
al getrouwd met de klavecimste Kanen Verhenneman) De drie anderen zijn alle drie
burgerlijk ingenieur Guido (tevens elektrotechnisch ir) thans met een eigen studiebureau , Geert majoor-vlieger en bevelhebber
van het Opleidingscentrum van de Luchtmacht , Herman, direktielid van Sidmar
Renaud is nog vrijgezel en is muziekleraar
te Brugge Er zijn reeds kleinkinderen die
mijn vreugde uitmaken Ziet u, mijn vrouw,
die ook zeer muzikaal was en een mooie
sopraanstem had, is vier jaar geleden
gestorven, voor mij een zeer zwaar verlies,
want ze was een in-goede vrouw en tedere
moeder
WIJ — Voelt u zich eenzaam '
M D — Nu met meer zoveel als in het
begin, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen
die op bezoek komen en die ik regelmatig
zelf opzoek, er is de muziek ik lees veel,
kortom ik verveel me niet Ik volg uiteraard
met zeer levendige belangstelling de politieke en sociale evolutie en speciaal de strijd
van de Volksunie tot beter inzicht en voor
de oprichting van een Vlaamse staat Dat
zou ik nog willen beleven i

toondichter, muziekpedagoog en flamingant
Als je bij Maunts Deroo op bezoek gaat
kom je terecht in een gezellig salon, waar
een mooie vleugelpiano de blikvanger is,
zoals dat in het huis van een musicus past
Ook schilderijen van Brugse kunstenaars
en een mooi houtskool-portret van de student Deroo
WIJ — Wat dacht u van de huidige kulturele situatie, speciaal de huidige muziek, de
atonale zoals men zegt
M D — Eerst en vooral, ik ben geen rechter

en geen scherprechter Maar wat men
tegenwoordig als kunst aanbiedt is effenaf
onthutsend Hoewel klassiek geschoold en
als Vlaams lyricus in de kompositie bedrijvig, waardeer ik meesters als Stravinsky,
Richard Strauss, noem maar op Maar het
IS evident dat men onvermijdelijk verdwaalt eenmaal dat men het muzikale pad
heeft verlaten Tot mijn vrienden reken in
enkele jongere kompomsten, die bij mij
vaak hun beklag komen doen, dat hun werken met uitgevoerd worden Maar wat wil
je geluidsoefeningen (zoals men best de

zeggen dat mijn flamingantisme mijn kompositie-drang gedeeltelijk mede heeft bepaald, kunst zonder weerklank is slechts
halve kunst Wat zien w e ovengens ' Men
komt de weg terug, er is reeds sprake van
neo-realisme, neo-naturalisme, vooral in de
schilderkunst Naar mijn gevoel heeft het
expenment om het experiment afgedaan,
ook in de muziek, waar het begrip schoonheid in eer wordt hersteld net zoals men nu
ook de vakkennis uit de vergeetputten
haalt U weet wel, op de duur was onkunde
een aanbeveling en vakkennis uit den boze

Dfft zal o.m afhangen van het
politieke
inzicht, van het staatkundig bewustzijn van
de Vlamingen, die tot voor zeer kort de
strijd uitsluitend vanuit de oppositie zagen
en nu nog moeten wennen aan het feit dat
Vlaams-nationalistische ministers aktief medewerken aan de grootste
staatshervorming in België sinds 1830
Dat onze gastheer een nauwgezet man is
blijkt uit het feit dat hij ons bij het buitengaan erop wijst dat voor Ryelandt die men
bezwaarlijk een Vlaamsgezinde kon noemen (alle respekt voor de grote kunstenaar
die hij was) een andere flamingant aan het
hoofd van het Brugs
muziekconservatonum stond Renaat Veremans We kunnen
dan ook rustig zeggen dat Maunts
Deroo
een goede traditie heeft voortgezet
(RC)

Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag
werd Maurits Deroo officieel
gehuldigd
door het Brugs stadsbestuur
VU-schepen
Dombrecht
(Kuituur) bracht in hartelijke
bewoordingen hulde aan de jarige en overhandigde hem een mooie ets In zijn dankwoord zei de gehuldigde dat hij er lang met
aan denkt de werkjas aan de haak te hangen
BIJ dezelfde gelegenheid
werd een zeer
melodieus en lyrisch Divertimento van Maurits Deroo vertolkt door zijn zoon Wilfned
(viool) en zijn schoondochter Karin Verhenneman (klavecimbel)
Er werden ook werken vertolkt van Mozart, J Schobert, Th
Arne en L Goethams
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