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de CVP?
Eerste-ministerTindemans heeft
voor behoorlijke politieke
deining gezorgd door in het
RTB-programma « Face a la
presse » verleden zondag te
zeggen, dat volgens hem het
Gemeenschapspakt geen
federalisme betekent, en dat de
Vlaamse Egmontstrategie het
gevaar Inhoudt dat men
eventueel Brussel zou opgeven.
Hugo Schiltz heeft deze
beweringen onmiddellijk
weerlegd. Vlak voordat
Tindemans zijn RTB-verklaring

schijnpariteixen en de overige
minimalistische doekjes voor
het bloeden. De radikale
Vlaamse greep naar een
machtsevenwicht te Brussel
door diepgaande
struktuurhervormingen ligt hem
niet, omdat zij de veroordeling is
van de vroegere
Echternach-politiek zoals hij die
nog verdedigt en gevoerd heeft
bij de ongeluksregeiing van
1970-1971.
Precies omdat hij de vader is
geweest van de rampzalige
grondwetsherziening van 1971,
moet de houding van de heer
Tindemans wel als zeer
zonderling worden bestempeld.

aflegde, hadden trouwens zowel
Martens als Van Miert tijdens
de BRT-Konfrontatie het
federalistisch karakter van het
Egmontakkoord en de sluitende
regeling voor de Brusselse
Vlamingen onderstreept. De drie
Vlaamse partijvoorzitters zijn
het duidelijk oneens met de
eerste-minister.

Hierdoor is, op z'n zachtst
gezegd, een nogal onduidelijke
situatie ontstaan. Men kan
slechts peilen naar de diepere
politieke motieven van de
eerste-minister. Wat de
persoonlijke motieven betreft,
liggen de zaken wel duidelijker.
Tindemans is altijd een
overtuigd unitarist en
uitgesproken tegenstander van
het federalisme geweest.
Misschien tracht hij aan
zichzelf, maar in ieder neval aan
het land wijs te maken dat hij
geen regering leidt die het
federalisme verwezenlijkt. Wat
Brussel betreft is Tindemans,
als Van Cauwelaertiaan, altijd
voorstander geweest van de
taalwetterijen, de

Of is het niet zonderling dat hij,.
uit persoonlijke of unitaristische
bekommering, dingen vertelt die
indruisen tegen een akkoord
waaronderzijn eigen naam
prijkt, dat de basis vormt voor
zijn koalitie en waar zijn
meerderheidspartijen achter
staan? Is het niet zonderling dat
hij, gewild of ongewild, het
gezag ondermijnt van de
partijvoorzitters die zijn
regering steunen ? Is het niet
zonderling dat hij zich
uitspreekt tegen federalisme, op
het ogenblik dat de socialisten
uiteindelijk het federalisme
aanvaarden ?
Of schuilt er méér achter deze
verklaringen ? Er zijn heel wat
tekenen die wijzen op
spanningen en tegenstellingen
in de CVP, waar een
machtsstrijd aan de gang zou
zijn. Viel de verklaring van
Tindemans toevallig niet samen
met de afwezigheid van
Martens, die voor veertien
dagen naar het buitenland is ?
Hoe dan ook, is het ten zeerste
wenselijk dat mensen, die hun
mandaat en hun
ministerportefeuille kregen van
de CVP, klaar en duidelijk
zeggen of ze de politiek van hun
partij en van de regering, dan
wel of ze een eigen politiek
voeren. — tvo
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STOF GENOEG
Op Stuyvenberg werd het Egmontpakt verder uitgepraat met de gevreesde ongunstige afloop. Nieuwe
toegevingen (taalwetgeving in het onderwijs) in ruil voor niets; de weg
naar verdere verfransing van het
randgebied staat nu volledig open:
binnen veertig jaar zal dank zij deze
nieuwe toegeving nog steeds aan
franstalige kinderen ingeprent worden dat zij zich niet moeten aanpassen in anderstalige gemeenten, en zullen nog steeds Nederiandstalige kinderen de Franse scholen in de zes
randgemeenten binnenstappen.

INTEGRATIE
Naar aanleiding van de bnef van R.V.
uit Brasschaat versclienen onder de
titel «Integratie» in Wij van 19 jan.,
zou ik graag het volgende opmerken.
Ik ben zeker met van oordeel dat de
kinderen van gastartaeiders een «tvi/ijfelachtig soort apartheid moeten ondergaan », doch men moet realist zijn.
In sommige klassen zitten er één of
twee Vlaamse kinderen tegenover
een twintigtal gastarbeiderskinderen.
Zulke situatie kan niet blijven duren
Niet omdat het vreemde kinderen zijn,
wél omdat zulks een dubbele discriminatie is:
1. Ten aanzien van de gastarbeiderskinderen, aangezien zij tot onmogelijke intellektuele inspanningen worden
gedwongen.
2. Ten aanzien van de Vlaamse kinderen aangezien zij in hun leerproces fel
worden afgeremd.
Ik kan het standpunt van R.V. niet
delen wanneer deze beweert dat
deze mensen geïntegreerd moeten
worden ; ik dacht dat het woord gastartieider betekende dat men hier
slechts tijdelijk werk verrichtte.
De vergelijking met de Franstaligen
die zich in Vlaanderen zijn komen vestigen gaat niet op: Turken en Marokkanen zijn mensen met een andere
volksaard die totaal verschillen in taal,
zeden, godsdienst en levensgewoonten. Ik ben van oordeel dat deze mensen nog best van al in hun eigen land
leven.
Onze
ontwikkelingssamenwerking
kan er op gericht zijn om bij voorkeur
projekten in de thuislanden van onze
gastartjeiders te stimuleren om aldus
een systematische en menswaardige
repatriëring mogelijk te maken. Nu er
toch kontakten zijn met de Algerijnse
regering, en volgens minister Claes er
vele mogelijkheden in dat land bestaan voor onze industrie, waarom
dan niet spreken over de stempelen-

de en veelal in slechte omstandigheden levende Algerijn ? E.D.,, Berchem
Red.: We vinden dat het slechts zinnig kan zijn over deze groeiende problematiek een serene bezinning en
diskussie te houden, en niet uit te
pakken met sloganpolemieken.

SCHEURMAKERS
Maandenlang heb ik de stortvloed,
van pro en contra Egmontakkoord
over me laten heengaan, alvorens
een definitieve stelling in te nemen.
Nu alles voor een groot gedeelte achter de rug is kan men zich realizeren
wat uit de bus is gekomen en geen
voorbarige gevolgtrekkingen maken
uit onwetendheid, zoals de bekentenis van de heer Verhulst, tijdens de
konfrontatie van 22 januari. Een bekentenis waardoor hij door de heer
Schiltz, terecht werd vastgespijkerd.
Bij de aanvang van de kabinetsformatie vertoefde ik in het buitenland
en aangewezen zijnde op het enige
verkrijgbaar Vlaams dagblad, «Het
Laatste Nieuws» heb ik, toen het
begon duidelijk te worden dat de liberale franskiljons geen regenngsdeelname werd beschoren, de misselijkste staaltjes van demagogie, afbraak tot onder de grond van het
nog niet bestaande regenngspakt
meegemaakt en dit met alle beschikbare middelen, doch 90 % gencht
tegen de Volksunie. Uiteindelijk werd
mij deze dreksmijterij te erg en scha-

kelde ik over op Nederiandse dagbladen.
Men moet werkelijk Vlaams-nationaal zijn in hart en nieren om uiteindelijk door deze stelselmatige drekspuit
niet bevuild te worden en ik kan
begrijpen dat mensen die de beweging slechts kennen van uit een naooriogse periode door de knieën
gaan. Maar wat me onbegrijpelijk
voorkomt is, dat groeperingen zoals
het Davidsfonds en de Vlaamse
Volksbeweging Cal betekenen die
niet zoveel percent van het Vlaamse
volk) zich mede in het gareel laten
spannen van het liberale unitaire Willemsfonds of... spelen die het spelletje van de renegaten genre Van Cauwelaert en de scheurmakers van tussen de twee wereldoorlogen ?
Het lijkt me wel of deze heren het
standpunt huldigen «verdeel en ge
zult heersen » om ieder in zijn « beweging» als kleine diktator op te kunnen treden en aan personenkultus te
doen.
Ik kan maar één zaak klaar stellen en
richten aan de huidige scheurmakers
zoals Claes en andere... neen, mijnheren, daarvoor hebben we niet een
jarenlange Belgische kerker achter
de rug omdat we door U de lang
betrachte fXDiitieke Vlaamse eenheid
zouden laten verkwanselen. We willen niet meer gemanipuleerd worden,
we blijven trouw aan die eenheid,
trouw aan Vlaanderen en de Volksunie.
R.V., Zoersel.

Lieve van Lauwe

Maar korri, van Hertoginnedal tot
Stuyvenberg waren slechts vijftien
jaar nodig om de zes randgemeenten
feitelijk in te lijven bij Brussel; het zal
geen tien jaar duren eer de Franstaligen ruime faciliteiten zullen krijgen in
de huidige Egmontgemeenten en -wijken.
Het scenano is thans eenvoudig: de
uiteindelijke teksten zullen in bepaalde details nog slechter uitvallen dan
men nu denkt In het parlement zullen
de Vlaamse partijen enkele nummertjes van interne oppositie opvoeren.
Enkele van hun parlementsleden zullen mogen tegenstemmen, zowel bij
VU als bij CVP, zodat zowel de
tegenstemmers als de partij hierdoor
gezichtsveriies
vermijden. Welke
krachttoeren de Egmontburgemeesters dan uit hun mouw zullen schudden om de schade, ook voor zichzelf,
te beperken, zal na de vakantie wel
blijken.
Stof genoeg dus om de steeds voortschrijdende sociaal-ekonomische misgroei te blijven verdoezelen. Het is
trouwens opvallend hoe knap de regering de belangrijkheid van het gemeenschapsprobleem en die van het
sociaal-ekonomische probleem in
evenwicht met elkaar hanteert
J.V., Dilbeek
Red.: Jammer voor u en het Egmontkomitee dat u «Stuyvenberg » veroordeelt zonder de publikatie van
de akkoordteksten af te wachten. U
blijft met slogans strijden. We geven
u in dit nummer uitgebreide Stuyvenberg-lnformatie, en geen pamfletliteratuur, zoals sommigen ijverig doen.

Opstel en samenstelling : het komitee van redakteurs (R. Corty. H.
De Schuyteneer, Joost Tienpunt
M. Van bedekerke, T. Van Overstraeten).
Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en redaktie op prk.
000-0171139-31 van - W I J . Bamkadenplein 12, 1000 Brussel (Tel.
02/219.49.30).
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29.
30.
... sinds de fusie van Menen-Lauwe-Rekkem, heeft Lieve
Favoreel-Craeynest zich spontaan ontpopt als de koördinator van de abonnementenslag.
Nochtans ontbrak het haar niet aan aktiviteit: gemeenteraadslid, FW-bestuurslid, sekretaresse BGJG.
Haar skore In de abonnementenslag heeft ze in de eerste
plaats aan zichzelf te danken...
... en aan de anderen van de afdeling. Want, dat vindt ze zelf
erg belangrijk: samen-werken aan een gemeenschappelijk
doel toe.
Niet te verwonderen dat haar dynamisme en spontaniteit
aanstekelijk werken In Menense VU-kringen.
1. Georgette DE KEGEL, Ninove
2. Guido Callaert, Opwijk
3. Erik Vandewalle, Izegem
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960
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4. Kris Versyck, Gent

756

5. Joris Depré, Tervuren

528

Het is oneeriijk de regeling voor het
Brussels randgebied voor te stellen
als een «Vlaamse kapitulatie». Wat
eisten de frankofone Brusselaars immers sinds lang? Het behoud van
hun tweetalig kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde en de aanhechting van zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten bij Brussel, zoniet ruime faciliteiten in die gemeenten als
minimum. Welnu het FDF, de PSC en
anderen hebben van hun klassieke
eisen niets kunnen verwezenlijken in
het Egmontakkoord. Het enige wat de
Franstaligen bekwamen is een bevestiging van de faciliteiten in de 6 randgemeenten en een inschrijvingsrecht
in enkele deelgemeenten of wijken.
Dit inschrijvingsrecht is in feite slechts
een fopspeen en zeer onpraktisch
voor de liefhebbers.
Wanneer zal die overdreven angst
voor de verfransing van Vlaams-Brabant nu eens doorgeprikt worden?
Alle statistieken bewijzen dat de inwijking van Franstaligen zich steeds
meer verplaatst naar Waals-Brabant
De frankofone inwijking in VlaamsBrabant is miniem; daar zal dat beperkte inschrijvingsrecht niets aan
veranderen. Bovendien laten de Brabantse Vlamingen zich niet meer verfransen : die tijd is voorbij: De anti-Egmonters lijken mij dan ook negativisten en pessimisten die de Vlaamse
vitaliteit in en rond Brussel fel onderschatten.
D.D., Halle
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Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-Instituut v.z.w.

Het inschrijvingsrecht wordt vaak als
de grootste Vlaamse toegeving in het
Egmontpakt beschouwd. Ik meen echter dat het inschrijvingsrecht een verbetering betekent in vergelijking met
de huidige toestand.
Momenteel immers maken tientallen
Vlaamse gemeenten deel uit van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ; rn.aw. sinds jaar en dag kunnen de Franstaligen in tientallen
Vlaams-Brabantse gemeenten voor
Franstalige Brusselse lijsten stemmen
bij de wetgevende verkiezingen.
Dank zij de door de Vlaamse onderhandelaars bereikte splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, zullen de Franstaligen na de
uitvoering van het Egmontpakt nog
slechts in enkele Vlaamse deelgemeenten en wijken voor Brusselse lijsten kunnen stemmen. Duizenden
Franstaligen zullen dank zij het Egmontpakt voortaan in Vlaanderen
moeten stemmen. De frankofonen uit
Tervuren, Zellik, Halle enz. leden dus
een nederiaag.
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Johan Beke, Manakerke
Vlieghe-Bouckaert Drongen
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Na de

Stuyvenbergronde

SLORDIGE INFORMATIE
Na de perskonferentie
van premier Tindemans,
vorige
week
dinsdag, over de
Stuyvenbergronde, hebben alle
journalisten
het raden naar wat in het Stuyvenbergkasteel
precies in alle
details
werd
overeengekomen.

de bescherming. Deze bescherming Is niet enkel gesitueerd op het niveau van het
Brussels gewest maar tevens In elk van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad. Te Brussel beschikt de
Vlaamse
gemeenschap
voortaan, zowel op niveau
van het gewest als van de
gemeente, over de M A C H T S PARITEIT.

Meer nog, op die
perskonferentie werden de journalisten bij wijze van spreken met een kluitje in
het riet gestuurd.
Immers, de eerste-minister
gaf
slechts lezing van een zeer beknopte syntesetekst, die achteraf bekeken ook nog vol fouten
bleek te staan.
De diensten van Leo Tindemans
bewijzen met dergelijke
slordige
informatie
de
onverschilligheid
van de premier voor de politieke
federalizering
van dit land.

#

Het tweetalig grondgebied
Brussel-Hoofdstad blijft tot
de 19 GEMEENTEN b e p e r k t ;
deze beperking wordt grondwettelijk
vastgelegd.
Het
Brussels gewest blijft tot dit
gebied beperkt.

#

Verkiezingen te Brussel geschieden op eentalige of GESPLITSTE LIJSTEN met communautaire apparentering.
De provincie-Brabant wordt
gesplitst in een provincie
Brussel,
een
provincie
Vlaams-Brabant en een provincie Waals-Brabant.

Desondanks wordt bij de uitvoering van de
Stuyvenbergakkoorden het unitaire
België
voor
goed begraven. Op welke wijze ;
dat belichten
we hierbij
met
enkele
voornaamste
Stuyvenbergteksten.
Noodgedwongen
zijn we onvolledig.
Zo spoedig als mogelijk
publiceert Wij alle
Stuyvenbergteksten integraal, (hds)

•

Het Stuyvenberg-pakt betekent de onomkeerbare afbouw van het unitaire België.
Voor een omvangrijk
aantal
BEVOEGDHEDEN
wordt de
Vlaamse
machtsuitoefening
reëel: deze bevoegdheden
zijn enerzijds de gemeenschapsmateries,
anderzijds
de gewestelijke materies. In
de nationale Kamer heeft
Vlaanderen de meerderheid;
in de Senaat, die een federale en tweeledige struktuur
krijgt, komt het als een eigen
en autonome gemeenschap
aan bod.

•

Brussel zit in de nieuwe regeling NIET OP DE WIP als een
derde gewest
Eén van de
eerste
uitvoeringsstappen
van het pakt zal dan ook zijn
het opheffen van de wet op
de voorlopige
gewestvorming, die een
gewestvorming
met drie gelijkwaardige
gewesten voorzag.

#

In de toekomst
zal Vlaams
GELD kunnen worden aangewend voor Vlaamse bestedingen, en dit volgens vaste verdeelsleutels.
Voor
gemeenschapsmateries
is deze verdeelsleutel
voor
Vlaanderen
de meest gunstige. Inzake gewestelijke materies is de mogelijkheid
van eigen
fiskaliteit voorzien.

#

De bescherming van de
V L A A M S E MINDERHEID te
Brussel is intakt. Voor gemeenschapsmateries valt deze
rechtstreeks
onder
Vlaams gezag ; voor gewestelijke materies beschikt de
Vlaamse minderheid, via de
alarmbel in de Brusselse gewestraad, en via de verplichte dubbele meerderheid in
het Brussels gewestelijk exekutief, over een gewaarborg-
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#

De organen van de Brusselse agglomeratie, die zeer ten
nadele van de Vlamingen
funktioneerden, worden opgeheven.
Het
KIESARRONDISSE-

MENT Brussel wordt gesplitst in een kiesarrondissement Brussel en een kiesarrondissement Halle-Vilvoorde.
•

In de zes RANDGEMEENTEN MET FACILITEITEN komen de Franstaligen inzake
kulturele en persoonsgebond e n , materies onder gezag
van hun gemeenschapsraad;
op gemeentelijk niveau krijgen de Vlamingen — die in 4
van deze gemeenten in de
minderheid zijn — via de
gemeenschapskommissies
inzake kulturele
materies,
een nieuwe politieke mogelijkheid, waarover de Vlaamse mandataris in het Brussels gewestelijk
exekutief
het laatste woord krijgt.

•

De organizatie van financiële
overheidsinstellingen
(ASLK, N M K N , N I M , enz...)
wordt aan de tweeledigheid
aangepast.

'^

^>f
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m
•
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De Raad voor de Duitse kultuurgemeenschap krijgt decretaie
bevoegdheid.
Er
komt een uitvoerend bestuur
om de dekreten uit te voeren.

Lees ook blx. 6

Niinder uren, en deeltijds
De arbeid op zich en de organizatie ervan vragen toekomstgericht
een fundamenteel andere aanpak. Een nieuwe visie op arbeid, op de
relatie tussen vorming en arbeid, tussen arbeid en vrije tijd, moet
gestalte krijgen. Een nieuwe maatschappij en een vernieuwd arbeidsbestel. Konkreet denkt de V U o.a. aan : de arbeidsduurverkorting, de
uitbouw van deeltijdse arbeid voor man en vrouw.
Dit staat woordelijk in de Volksunienota «Opties voor een alternatief sociaal-ekonomisch beleid » die in de lente vorig jaar openbaar
gemaakt werd.
In
het
verkiezingsprogramma
elke dag zowat een uur minder
«Gedaan met geven en toegewerken, per week een halve dag
ven », dat kort daarop verscheen,
niet werken, twee vrije dagen per
vind je diezelfde ideeén en woormaand of vijf weken bijkomende
den terug. Je vindt die ook in het
vakantie.
sociaal-ekonomisch
programma
Voor de 36 uren zijn volgens de
van de nieuwe regering begin
vakbonden: het scheppen van
juni. En net voor het einde van
nieuwe werkgelegenheid, inko1977 legt de V U nog eens de
mensherverdeling ten voordele
nadruk op zes punten van bovenvan de arbeid, een reële verlichstaande programma's. Twee van
ting van het werk, een meer mendie punten: vermindering van de
selijk gezinsleven. Tegen is voor
arbeidsduur, uitbreiding van het
het patronaat: de stijging van de
deeltijds werk.
kosten, die het konkurrentievermogen van onze bedrijven op de
Vraag jij nu maar eens aan je
buitenlandse markt bemoeilijkt
baas om 36 uren of om er 18 te
waardoor onze afzet vermindert,
werken. Wat scheelt er eigenlijk ?
Niets meer en niets minder dan
onze ekonomie vertraagt het nadat belangrijke beslissingen in de
tionaal inkomen daalt, en de
maatschappij en voor ieder mens
werkgelegenheid afneemt
bepaald worden in de strijd om
Het patronaat ziet dan een ander
de macht, die grote konstante in
middel: het deeltijds werk. Hierde wereldgeschiedenis.
door kan nieuwe werkgelegenEen jaar nadat de 36, 27 en 18
heid tot stand komen zonder de
uren regelmatig In de openbaarkosten te verzwaren. Bovendien
heid begonnen te komen, zitten
verhoogt het besteedbaar gezinsw e nu in het stadium van de stuinkomen omdat vrouwen en jondies die argumenten moeten levegeren aldus voor een tweede
ren voor of tegen die stelsels. W e
inkomen zorgen. O m dit nog te
staan nu zo ver dat de machtsstaven wordt uit het rijk der ervagroepen beide stelsels tegenover
ringen (met vrouwen dan) geput
elkaar
stellen. Inmiddels staan
de grote distributiesektor houdt
wij nergens.
van dit stelsel, de arbeid is minder
vermoeiend, de beroepskennis
Vóór werktijdverkorting zijn de
blijft op peil, de jonge gehuwde
vakbonden, tegen het patronaat.
vrouw kan gezins- en beroepsleMaar over welke vorm hebben zij
ven kombineren, de rendabiliteit
h e t ? Werken op basis van 36
uren per week kan betekenen:
is even hoog, de afwezigheid

geringer, het verloop van bedrijf
naar bedrijf is zeer laag. De
tewerkstelling kan op die manier
gemakkelijk aangepast worden
aan de behoeften: konjunktuur,
piekuren, werknemers vervangen
Tegen volgens het patronaat i s :
de toch iets hogere bedrijfslasten,
wegens vergroting van inlooptijd
en loonadministratie, en de moeilijker arbeidsorganizatie. Die kosten wil het V B O kan rekupereren
via de RMZ.
Tegen heel dit pak voordelen van
de deeltijdse arbeid hebben vakbonden en vrouwenorganizaties
nagenoeg evenveel bezwaren.
Deeltijds werk schept geen nieuwe werkgelegenheid. De werklozen die ermee uit de statistieken
gehaald worden, moeten de werknemers zelf betalen via de RMZ.
Het stelsel voorkomt betaling van
overuren (zeer slechte ervaringen in de grote distributiesektor). Deeltijdse arbeiders zijn minder geïntegreerd in het bedrijf,
stellen geen eisen. Zij pendelen
langer in verhouding tot hun werktijd en moeten zeer dikwijls op
late uren werken. Zij kunnen voor
een aanvullend inkomen het
hoofdinkomen afnemen van andere werknemers. Zij sluiten niet zo
gemakkelijk aan bij de vakbond.
De vrouwen verwerven geen echte ekonomische onafhankelijkheid, zij behouden hun dubbele
taak (gezin en werk) en men
bouwt voor hen die deeltijds werken niet zo rap kinderkribben en
-dagverblijven. De deeltijders krijgen minder gekwalificeerd werk,
hebben minder kans op promotie.
En de sociale wetgeving is nog
altijd niet aangepast aan het deel-

werken
tijds werken zodat zij op sommige punten achteruit gesteld worden : geen overuren, ZIV (elke
dag 2 u. werken), jaarlijkse vakantie (hangt van interpretatie aO,
feestdagen (idem), pensioen (elke
dag werken), gezinsbijslag (100
dagen van 4 uJ, werkloosheidsvergoeding (4 u. per dag, 20 u.
per week).
Dit laatste betekent al meteen dat
men zijn deeltijds werk zeker niet
kan regelen zoals men dat zelf wil
zonder benadeeld te worden in
de sociale zekerheid Over de
vorm van het deeltijds werk
wordt niet gesproken. Je kan bv.
tijdens de drie vakantiemaanden
van de kinderen thuisblijven. Of
een half jaar vrij nemen om persoonlijke vorming te volgen. Een
week wel en een week niet werken eventueel naargelang de
ploeguren van je gezinspartner.
Of twee of drie dagen per week
werken.
En naast het feit dat de vrouwen
door het deeltijdse werk niet uit
hun moeilijke gezins-beroepsrol
geraken, worden de mannen in
dit stelsel helemaal gediscrimineerd. Over hen wordt niet eens
gesproken.
Je ziet h e t : man of vrouw, als je
werknemer bent wordt er voor
jou beslist. En het duurt bijzonder
lang voor die beslissing valt
Want eerst moet de macht verdeeld worden die door de vernieuwing kan verschuiven. En patronaat noch vakbond houden van
zelfstandige werknemers. Ondergeschiktheid aan de macht is
belangrijker dan het vooropgestelde doel. Ook dat is een historische constante.
pdb
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KB-Stichting werkt...
En bovendien

...gehoord op de radio: zijn er nu
naar verluidt meer dodelijke ongevallen dan ten tijde van de mini-mode.
...toen vertraagden veel chauffeurs
immers steevast hun vaart, telkens
zij een dametje of juffer voorbijsnorden.
...Is er nu geen reden meer om traag
te rijden aangezien de knietjes onder lange rokken gehuld blijven, en
dus rijden de chauffeurs er dan maar
roekeloos op los.
...blijkt dit alvast het geval voor de
A-22, die minister Henri Boel van en
naar Tienen brengt, in een dolle
vaart.
...ligt Amerika volgens de kranten
ondergesneeuwd.
...zouden we zon extra-vakantiedagen, wegens werkverlet, ook wel nog
eens willen meemaken.
...komen de Belgen In Frankrijk op de
eerste plaats, wat betreft de aankoop van landbouwgronden aldaar,
tussen '66 en '75.
...zou het verhelderend kunnen zijn
om na te gaan in hoeverre die trend
te maken heeft met de massale
betonstorterij in die periode in onze
gewesten: we bedoelen de aanleg
van zo onmoemelijk veel A-wegen.
...mogen verbannen Basken — 19
terroristen — naar Spanje terugltsren; werd hen door Madrid immers
gratie verleend.
...geldt die gratieverlening niet voor
verbannen Vlamingen, die België
niet meer binnenmogen sinds de
repressie na de Tweede Wereldoorlog.
...betoogden In Luik 8.000 militairen
voor weddeverhoging.
...hebben we dan toch iets kunnen
vernemen van wat militairen jaar-injaar-uit zoal presteren.
...waren we immers bijna vergeten
dat we een leger hadden. Alleen de
bespreking van de VDB-begrotIng in
het parlement herinnert ons daar
één keer per jaar aan.
...zorgt de RTT voortaan voor automatische telefoonverbindingen met
Marokko.
...willen we zo'n snelle kommunikatie
ook wel eens beter gerealiseerd zien
tussen veel Vlaamse gewesten en
Brussel.
...vonden twee meisjes in de Elzas
een prachtige metode om te kunnen
spijbelen, en hun vrijers op te zoeken tijdens de klasuren.
...vroegen zij hun vrijers de schooldirektie met bomalarm te bedreigen,
maar kwam de politie spoedig op
hun spoor.
...heeft de Leuvense universiteit
voor het eerst in haar 552-jarige
geschiedenis, en ook als eerste
Vlaamse universiteit, meer dan
20.000 studenten ingeschreven.
...krijgen naar verluidt grote en dure
verkavelingen in Overijse geen kans
meer.
...wil het gemeentebestuur op die
manier de verfransing tegengaan.
...valt het wel goed op dat Vlaamse
gemeentebesturen eindelijk ingezien
hebben dat het verfransingsproces
zo niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak gebeurt door verkavelingen
van Brusselse grondspekulanten.
...zijn we benieuwd of die lovenswaardige houding van de gemeentebesturen niet van korte adem zal
zijn, maar in de komende jaren zal
bestendigd worden.
...is de Liga voor de Rechten van de
Mens ongerust • over de geestesgesteldheid die in brede lagen van de
bevolking heerst», en is zij met
name ongerust over het groeiend
aantal manifestaties en plakbrieven
met racistische inslag.

En bovendien
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Toen er verscheidene miljoenen
frank moesten Ingezameld worden voor de Koning Boudewijnstichting, werd de bevolking geregeld bedacht met nieuwtjes
van de KBS.
Sinds de KBS de ruim 800 miljoen frank heeft binnengereven,
is er van dit front voor de «verbetering van het leefmilieu en
van
de
levensvoorwaarden»
geen nieuws meer.
In een reportage van 10 november («Wij - nr. 45), stelden wij
dat de KBS dringend aan de
bevolking verantwoording over
haar aktiviteiten verschuldigd is.
Het stilzwijgen op alle fronten
werd nu zopas onverwacht en
op een originele wijze doorbroken.

Luidens een mededeling van het
koninklijk paleis « hebben de koning en de koningin maandag op
het kasteel te Laken een lunch
aangeboden ter ere van de uittredende voorzitter en de leden
van de Raad van Beheer van de
Koning Boudewijnstichting».
Bedoelde voorzitter is, volgens
onze informatie, baron De Voghel, voormalig minister en voorzitter van het Paleis voor Schone Kunsten. Wie de nieuwe
KBS-voorzitter zal worden werd
niet officieel meegedeeld. Tot
daar een uitgebreid verslag, volgens een officieel communiqué,
van de werkzaamheden in het
voorbije jaar van de Koning Boudewijnstichting. (hds)

Het gebeurt uiterst zelden, dat Belgisch nieuws de buitenlandse massa-media haalt Eddy Merckx moet al de Ronde van
Frankrijk winnen. Of Carter moet door Brussel razen, opdat
men zich elders de kleine driehoek op de wereldbol zou herinneren.
Maar jawel hoor, verleden dinsdagavond haalde een Belgisch nieuwtje de headlines in het tv-nieuws zowel van Frankrijk als van West-Duitsland. Kennelijk bezorgde
tv-jongens
deelden de kijkers mee dat ze aus Belgien, de Belgique, de
kwalijke tijding overeen atoomongeval met tientallen slachtoffers hadden gekregen. Terwijl ergens in het Canadese woud
een atomair ruimtegeval van Russische makelij een levensgroot gat in de grond sloeg. We weten, ondanks de buitenlandse voorlichting, nog altijd niet precies wat er in Tihange is
gebeurd. De groene jongens, die zich «Les amis de la Terre
de Huy» noemen, en die de atoomkat de bel aanbonden, spre-

Stralende
toekomst ?
ken van tientallen slachtoffers. Die nog verzorgd
worden,
boordevol met iodium-131. De direktie van Tihange maakt
gewag van een banaal incidentje. Met een zestal betrokkenen die nauwelijks de naam slachtoffer verdienen. En die al
bij al minder dan twintig percent van de fatale stralingsdosis
te verwerken kregen.
Precies dat we het niet precies weten ligt ons op de lever
Sinds jaren wordt er door mensen, die zich terecht of ten
onrechte voor deskundigen uitgeven, gediskuteerd. Over de
gevaren van de kernenergie. In ons bloedeigen landje werd
er betoogd tegen Doel-weet-ik-hoeveel
In Frankrijk is er bij
kernbetogingen
een dode blijven liggen.
Onrechtstreeks
slachtoffer van het atoom.
In Duitsland is een lange hete
zomer gemarsjeerd. Tegen een achtergrond van koeltorens,
snelle broeders en toekomstige kweekreaktoren
En op het
eigenste ogenblik dat we dit schrijven, organizeert de Europese Gemeenschap op een boogscheut van onze kantoorkruk
een reeks hoorzittingen. Over de eventuele gevaren of de
eventuele afwezigheid van gevaren bij de kernenergie.
Om maar te zeggen dat het tema volop in is. Om maar te
onderstrepen dat een goed deel van West-Europa en NoordAmerika hun vrije en hun andere tijd besteden aan kernrellen.
De gewone burger — jeweetwel, degene die zopas uitgeroepen is tot man-van-het-jaar — laat het allemaal nogal over z'n
hoofd gaan. Hij vindt zich al een hele bolleboos als hij op verzoek van moeder-de-vrouw, een doorgeslagen zekering kan
herstellen. En van kernenergie weet hij net zoveel als ik. Bijster weinig dus. Hij volgt het atoomdebat met de vage hoop
dat de grote heren uiteindelijk wel zullen weten wat mag en
niet mag. Wat kan en niet kan. Wat moet en niet moet
Maar dan komt Tihange. Misschien een ernstig ongeval Misschien ook een peulschilletje. We weten het niet En precies
omdat we het niet weten, zit er een vHeg aan de lamp. Of is er
stront aan de knikker I
Want het is toch onvergeeflijk-onbegrijpelijk
dat precies in de
heet omstreden kernproblemen
iedere ernstige
informatie
verstek laat gaan. Misschien overdrijven de groene jongens
van La Terre de Huy. Maar het is godgeklaagd dat zij net
zoals de kraaien, de dingen aan het licht moesten brengen.
En dat er, vooraleer ze de dingen aan het licht brachten, op
alle vlakken gebaard werd van krommenaas.
Kernenergie is een beetje gelijk demokratie. Ze moet het hebben van volledige informatie en voorlichting. Waar er geen
informatie en voorlichting is, blijkt de demokratie rot En dus
ook de kernenergie.
Of wil men met dat we weten, hoe stralend de toekomst is ?

Bankkontrole een
lachertje

Vlaamse
straatnamen te Jette

Niet zonder verbazing zal het
publiek vernomen hebben dat er
tien jaar aan één stuk geknoeid
werd met geld en boekhouding
in de private Bank Van Loo te
Anderlech zonder dat de Bankkommissie, die tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de banken, er iets van afwist Ze werd
pas op de hoogte gebracht, toen
het parket van Brussel een onderzoek had i n g e s t e l d ! De rollen waren dus omgekeerd.
De bank blijkt ook medeplichtigen onder haar klanten gehad
te hebben. Tevens wordt gevreesd dat bona fide-klanten zullen meegesleurd worden in de
val van Van Loo, val in een put
waarvan de omvang op niet minder dan een half miljard wordt
geschat
De Belgische Bankkommissie is
na de tamelijk recente spekulatieschandalen bij enkele grote
bankinstellingen en nu met de
krach Van Loo dringend aan een
herstrukturering toe. Het ware
ook best de staat bij de bankkontrole te betrekken, al was het
maar
om
de
ongelooflijke
<• science fiction » a la Van Loo
te voorkomen.

In de gemeenteraad van Jette
werd voorgesteld
beurtelings
eerst het Nederlands en dan het
Frans te kiezen bij het geven
van nieuwe straatbenamingen.
PSC-burgemeester Thys kwam
haastje-rep-je tussen in een
reeds begonnen debat door te
zeggen dat het schepenkollege
het voorstel zou onderzoeken.
De FDF-fraktie reageerde op dit
gezond voorstel eerder zwak (inwendig overtuigd dat het voorstel logisch Is en de fameuze
pacifikatie in de hand zal werken ?).

Belgisch-Duits
kiesdistrikt?
De PDB (Partei der deutschprachigen Belgiër) bepleitte via het
blad «Grenzecho» de instelling
van een eigen Duitstalig kiesdistrikt voor de Europese verkiezingen. Een voorstel in die
zin werd reeds ingediend in de
Duitse Raad. Hopelijk is de
meerderheid voor deze verdere
stap naar autonomie zo g r o o t
dat Brussel verplicht wordt bij
te draaien !

Association Espagne... .
Association ESPAGNE-BELGIQUE

Conila de LAUNOIT
V Mau'ico NA ESSEN S
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Geachte ^ger van der ibti£he,l«rfi_._^r; ,^ -^
''ÏIMön morften ontT^ia_
Echiijven dd.19 deceintè.r ^ïeiiS;$i^A(ï^;|fe^i^^
verlof van onze secreta'yga allf ütH YirtAafite^'ti^feMJ*"
i^jTic verortscl^uJ,da.gingén^'ii^!^/'^^j**»t^^^
J^„*-^Ik vernan aldus met v o l d j S ^ n S S ï s ^ É » ^ ^ ^ ^ ^ ' "
chrcven z i j t in. onze ipcanse taaxlcursus "Cervantes" er.
dat " b e l a n p s t c l t m onze andere a c t i v i t e i t e n de well'e
hoofdzaicelijk var culturolen aard, z i j n i n verband net
de bcttrek'''inp'er. ~van onze leden r^et Spanje.Indien U hierover meer i n l i c n t i n f e n w e n s t e bekomen ben ik bereid U
een onderhoud te verlenen mits telefonisch afspraak.
V7at het cetruik van nederlandstal ife l i d kaarten aanQöat ben ik zo v^ij U er 'op a t t e n t te "^aken
dat onze voorraad uitgeput i s en dat wij nog enkele v.eken sullen noeten wachten om deze te vernieuwen.Dit neld
eveneens voor onze briefpapier titans ook voorb: jpestrce^ y
zooals U het hunt opnerken.

}f J . . V a ^ l | s e l l a ? i '
1810 ycF-mel
, Tel.02 26';. 52.52

Op onze redaktie belandde een kopie van e&h brief, van de
'Association Espagne-Belgique
asbl. sous la présidence d'fionneur de S.E.
L'Ambassadeur d'Espagne a Bruxelles et de S.E. L'Ambassadeur
de
Belgique a Madrid».
Deze brief is een schandalig antwoord, vol met taal- en tikfouten, om
dan nog maar te zwijgen van het archaïsche Nederlands, aan elke
Nederlandstalige
die in Brussel via deze instelling Spaans wil leren.
Nog meer bedroevend is wel dat het briefpapier
met
Franstalige
hoofding als «membres du Comité d'honneur-, vooraanstaande
Vlamingen vermeldt zoals Vicomte Eyskens, Maurice Naessens, Baron
Coppée, Fernand Collin (van de Kredietbank), en ook nog de Blauwe
Leeuw Omer Van Audenhove. Zonder
kommentaar!

Jarenlange malaise
in ABOS
HET V L A A M S NATIONAAL STUDIECENTRUM organizeert
C O L L O Q U I A over de hervorming van het A B O S (algenneen
bestuur voor ontvs^ikkellngssamenwerking).
— In SINT-NIKLAAS op zaterdag 18 februari, In de stadsbiblloteek, van 14 tot 18 uur;
— In LEUVEN, op 21 en 28 februan ;
— In WEST-VLAANDEREN, plaats en data nog te bepalen.
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De les van Vilvoorde
VU-senator Vande Zande heeft
bij de Nederlandse Kultuurraad
een dekreetvoorstel ingediend
met de bedoeling een aantasting
van de taalhomogeniteit in taaihomogene
diensten
te
bestrijden door het uitvaardigen
van normatieve bepalingen, die
in feite het «Nederlands als
bestuurstaal > bewerkstelligen.
De jongste gebeurtenissen te
Vilvoorde hebben aangetoond
dat de eentaligheid van de ambtenaren in de taalhomogene gemeenten en diensten in het gedrang komt daar de voogdij- of
toeziende overheid meer en
meer geneigd is over te hellen
naar een werkelijke tweetaligheid en dan nog ten behoeve
van personen die weigeren zich
aan te passen aan de eentaligheid van het Nederlands taalgebied.
Er dient op gewezen te worden,
dat geen enkele wet de ambtenaren in de taalhomogene diensten
er toe kan dwingen niet in het
Nederlands gestelde stukken te
begrijpen en te behandelen.
Het dekreetvoorstel omvat zes
artikelen. Het eerste omschrijft
de territoriale
bevoegdheidssfeer van het voorstel. Het tweede bepaalt dat de diensten enkel
in het Nederlands gestelde stuk-

ken kunnen behandelen. Artikel
drie bepaalt dat de niet in het
Nederlands gestelde stukken
slechts in het Nederlands kunnen behandeld worden en dat de
in een andere taal gestelde stukken slechts na vertaling in het
Nederlands door de goeverneur
van de woonplaats van de partikulier kunnen in behandeling genomen worden. Artikel vier dekreteert de onontvankelijkheid
van de stukken die door de overheden aan de in artikel één
bedoelde diensten in een andere
taal dan het Nederlands gericht
worden, en voorziet in een vertaaldienst bij het ministerie van
Nederlandse Kuituur wat betreft
de stukken, afkomstig van overheden die het Nederlands niet
moeten gebruiken en van partikulieren die niet aan het dekreet
onderworpen zijn. Artikel vijf bepaalt de sankties en dekreteert
de nietigheid. Bij vervanging van
de stukken hebben die pas uitwerking van de dag af van de
vervanging, en het stelt de overheid aansprakelijk voor haar nalatigheden, zowel tegenover de
rechtsonderhorige
als tegenover derden.
Ten slotte bepaalt artikel zes het
toezicht en de personen, die dit
toezicht uitoefenen. Bedoeld zijn

Ontdek de Wereld
van het PSK
Het is nu reeds zo lang geleden
dat Hugo Rau en Marjet De
Roose door de direktie van
« Ontdek de Wereld », zogezegd
om bezuinigingsredenen, werden ontslagen, en uit het Paleis
voor Schone Kunsten werden
verdreven.
Een komitee van vier parlementsleden volgde (op initiatief van
VU-kamerlid Willy Kuijpers) de
zaak van nabij. Maar, tot voor
kort bleek de zaak in een impasse te blijven steken.
Nu is eindelijk uitgelekt dat
spoedig een nieuwe vzw Ontdek
de Wereld zal worden o p g e r i c h t
De onderhandelingen zijn reeds
flink opgeschoten, en men heeft
zelfs als datum uiterlijk 15 maart
vooropgezet
Voorbereidende
gesprekken hebben plaats op
het kabinet van staatssekretaris

Vic Anciaux. Naar verluidt zouden de twee promotoren van
< Ontdek de Wereld > bij de nieuwe vzw tewerkgesteld worden.
De bedoeling is de aktiviteiten
opnieuw vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten te organizeren,
en de Franse voorstellingen van
«Exploration du M o n d e »
in
Vlaanderen de pas af te snijden.
Over dat frankofone PSK is
reeds veel te doen g e w e e s t Wij
vernemen dat dit paleis grondig
zal gereorganizeerd worden. Immers, er is een wetsvoorstel aanhangig gemaakt bij de raad van
State om het Brussels Paleis
voor Schone Kunsten te herstruktureren, zodat de Vlamingen er hun deel van de kultuurkoek krijgen, dank zij de invoering van de pariteit van hoog tot
laag.

brief uit de
oostkant on 8
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hier de ambtenaren van de Vaste Kommissie voor Taaitoezicht
en ambtenaren, die door de betrokken ministeries worden aangeduid.
Wij durven verhopen dat de
Nederlandse Kultuurraad dit dekreetvoorstel (mede ondertekend door VU-senator Van In en
VU-kamerlid Baert) zal goedkeuren. De taalwetgeving kan niet
waterdicht genoeg gemaakt worden tegen het Franstalig imperialisme.
Intussen diende VU-senator en
kultuurraadvoorzitter
Coppieters een klacht in bij het bevoegde arbeidsgerecht tegen de G B firma die zich volgens de klacht
schuldig maakt aan overtreding
van het zgn. septemberdekreet
(Vande Zande), dat nl. de taaibetrekkingen regelt tussen werkgever en werknemers in het Nederlands taalgebied. Het wordt inderdaad tijd dat dit dekreet
wordt toegepast.

BELANGRIJKE
OPROEP
Nog repressienavorderingen
Van verschillende zijden signaleert men ons, dat gerechtsdeurwaarders zich op dit ogenblik aanbieden bij getroffenen van de repressie om er achterstallige gelden te vorderen. D i t 33 jaar na de o o r l o g ! Een aantal bladen hebben
zeer terecht dit schandaal aangeklaagd, en zelfs in de buitenlandse pers — met name in het Duitse weekblad < Der
Stern » — zijn er echo's aan gewijd.
Wij menen te mogen stellen dat deze vorderingsgolf zich
afspeelt buiten ieder beleidsbeslissing. De ambtenaren die
vorderen, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle vorderingen die hen zijn opgedragen, zowel deze die het gevolg
zijn van de repressie als de andere. De huidige vorderingsgolf wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal van
deze ambtenaren de verjaring willen beletten en aldus, wat
hen persoonlijk betreft, de paraplu opsteken.
We doen een dringende oproep tot allen die een vordering
zouden ontvangen of die weet zouden hebben van een vordering, opdat ze zulks onmiddellijk zouden laten weten aan
algemeen VU-sekretaris volksvertegenwoordiger
Paul
Peeters, Baikadenplein 12, te 1000 Brussel.

Wachten op het
« Keerpunt»
In 1980 wordt dus 150 jaar België gevierd ; zo besliste de kabinetsraad. Vooral wordt gedacht
aan een «stromenfeest», op de
IJzer, de Schelde, en de Maas,
na de zuivering van deze rivieren. Er is ook nog een programma voor « de verfraaiing van de
onmiddellijke omgeving > (ontstolen aan de Bond
Beter
Leefmilieu), een groots folkloristisch feest in Brussel en een
Europaliafestival gewijd aan ons
land.
De regering besliste een nationaal fonds op te richten om de
feestprogramma's
te
bekostigen.
Er werd overeengekomen dat in
de beheerraad van dat Fonds
ook de voorzitters van de Kultuurraden zullen zetelen.
We konden achterhalen dat het
fameuze prestigieuze «Trefcen-

'Unser Rat' is de titel van de brochure die de
Raad der Duitse Kultuurgemeenschap
op zijn
nieuwjaarsreceptie
aan het publiek
voorstelde.
Het is een voortreffelijk
gemaakte en rijkelijk
geïllustreerde informatiebrochure,
die men een
ruime verspreiding in binnen- en buitenland mag
toewensen. Overigens: de administratie van de
Raad (Kaperberg 8,4700 Eupen) stuurt ze kosteloos op bij eenvoudige aanvraag.
De brochure verschaft inlichtingen over tal van
zaken, waarvan we er hier slechts enkele willen
aanstippen: de grondwettelijke
basis van de
Haad, het tot stand komen van de wet van 10
juli 1973 die aan de Raad vorm en inhoud gaf, de
demokratische samenstelling van de Raad die
gewaarborgd wordt door de rechtstreekse verkiezing van zijn leden, de territoriale
afbakening
van zijn werkgebied, zijn bevoegdheden,
de
voorstelling van zijn bestuur, zijn frakties en zijn
kommissies. Kleurige en zeer duidelijke grafieken vullen het geheel voortreffelijk aan
Indien de politieke werkelijkheid in dit land er zo
fraai zou uitzien als de prachtige omslag rond de
brochure, als de mooie foto's, de goede druk en
de overzichtelijke
teksten, dan zou het van
onzentwege aanmatigend zijn om nog eisen te
stellen aan de Belgische Staat Doch waar veel
zon is, is ook veel schaduw. Wie zich de moeite
getroost om opmerkzaam de inhoud van de brochure te bestuderen, stoot vlug op de onvolkomendheden van de Raad. En wie daarenboven
de achtergronden kent, vindt nog andere redenen.

trum 150», langs de E5-autoweg
in Opheylissem, nu definitief is
afgeschreven. Het plan-Coppieters «Keerpunt 150>, dat vooral
in Zuid-Oost-Vlaanderen druk
besproken w o r d t is daarentegen nog steeds in kompetitie
met andere projekten. In hoeverre het zal uitgevoerd worden is
nog niet precies duidelijk.

De slag der gulden
sporen
Gisteren, woensdag, stak de
BRT van wal met een nieuw
jeugdfeuilleton voor tv : • Dirk
van Haverkerke», heraut van
graaf Gwijde van Dampierre. Het
13-delig feuilleton zal net op 11
juli a.s. eindigen, met een evokatie van de slag der gulden sporen.
Kosten noch moeite werden gespaard om dit Vlaams epos te
doen herleven. Hopelijk met beter resultaat dan het Rubenswangedrocht !

Hij zal zich bijv. herinneren hoe men in de beginfaze van de Raad, toen die nog niet samengesteld werd door rechtstreekse verkiezingen, de
vertegenwoordiging
van de autonomisten
met
een misselijk truukje tot drie (thans zijn er dat
zeven geworden) beperkte. Hij zal misnoegd de
schouders ophalen bij de foto's van de toenmalige eerste-minister Leburton en van pariementslid Schyns, die indertijd het kortievige staatsaekretariaat voor de Oostkantons bezette. Beiden
hebben destijds niets onverlet gelaten om de
Raad zo weinig mogelijk bevoegdheid te geven -.
'minimalistische
stelling», zo zegde een lid van
de pariementskommissie
op 22 juni 1^73 tot de
heer Schyns. En ook iedereen die niet zozeer
vertrouwd is met onze toestanden kan vaststellen dat het beslissingsrecht van de Raad praktisch onbestaande is.
In het raam van de tenuitvoerlegging
van het
Egmontpakt bleef inzake Duits Oost-Belgiè praktisch iedere mogelijkheid open: de beste, de
slechtste en daar tussenin een dozijn andere.
De autonomisten in ons gebied hoopten op een
echte autonomie; los van de gewestelijke opdeling. Terzake kan er niet genoeg gewezen worden op de verantwoordelijkheid
van Vlaanderen. Wallonië heeft steeds het Duitstalig gebied
definitief en volledig willen beheersen. Indien het
juist is dat Vlaanderen geen 'staat» kan worden zonder een akkoord met de Franstahgen,
dan is het even juist dat de Duitstaligen niet zonder akkoord van de Vlamingen bij Wallonië kunnen worden ingelijfd. He. Sch.
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Tweeledig federalisme en
Vlaamse macht in Brussel
heidsinfrastrukturen, de voogdij over
de ondergeschikte besturen enz...

Hier publiceren wij een sintese- verslag van
de Stuyvenberg- o v e r e e n k o m s t e n :
de voornaamste krachtlijnen van het pakt.
De integrale teksten volgen weldra.

De regelingen van deze gewesten worden gegeven in de vorm van ordonnanties, met kracht van wet In het betrokken gewest; alle randgemeenten rond
Brussel-Hoofdstad behoren tot het
Vlaamse gewest en vallen bijgevolg
onder de normatieve bevoegdheid
van het Vlaamse gewest.
De financiële middelen van de gewesten zijn afkomstig van eigen niet-fiskale ontvangsten, ristorno's van de opbrengst van sommige belastingen en
eigen fiskaliteit, leningen en een dota-

HET
GEMEENSCHAPSPAKT
Tweeledig
federalisme
Men heeft na de ondertekening van
het Egmontakkoord voortdurend twee
vragen gesteld.
Allereerst of de voorgestelde hervorming van de Belgische staat neerkwam op een echt federalisme of eerder een vorm van decentralizatie betrof. Ten tweede of deze hervorming
het tweeledige ofwel het drieledige
federalisme invoerde.
De
Stuyvenbergonderhandelingen
hebben op deze vragen een duidelijk
antwoord gebracht.
1. Er kan gesteld worden dat na Stuyvenberg, duidelijker dan voorheen, bij
de hervorming van de Belgische staat
federale technieken worden aangewend die verder gaan dan in eerder
welke federale formule in West-Europa.
De gemeenschappen beschikken op
hun terrein, net zoals de gewesten op
het hunne, over soevereine bevoegdheden, zonder enige bevoogding van
de centrale overheid over hun gezag.
De gemeenschappen zijn inzake de
hen toegekende bevoegdheden geen
ondergeschikte organen van de staat,
maar bewegen zich op hetzelfde niveau als de centrale overheid.
De gemeenschappen beantwoorden
volkomen aan wat men van autonome
organen mag verwachten.
Zij beschikken over soevereiniteit op
wetgevend en uitvoerend gebied,'hebben eigen financiële middelen, en eigen administratieve diensten.
2. Stuyvenberg heeft bevestigd dal
het zwaartepunt van de hervorming in
de richting van de tweeledigheid gaat.
Inderdaad, de regering van de gemeenschap zal bestaan uit 4 leden, i.p.v. 2,
zoals in het oorspronkelijk Egmontpakt voorzien, en dit ten koste van het
aantal regeringsleden van het gewest.
In het Egmontakkoord leken de financies van de gemeenschappen niet
gewaarborgd te zijn. Sinds de besprekingen op Stuyvenberg is het duidelijk
dat de gemeenschappen over gewaarborgde dotaties beschikken, onttrokken aan iedere voogdij van het centrale gezag, en waarvan de aangroei verzekerd is volgens een automatisch
mechanisme.
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De gemeenschappen strekken hun bevoegdheden uit tot belangrijke domeinen in het Brussels gewest, zodat het
gewest Brussel niet kan gelijkgesteld
worden met de andere gewesten en
met de gemeenschappen.

3 Gewesten
Het Vlaamse gewest wordt ingericht,
naast het Waalse en het Brusselse.
Maar: de tweeledige struktuur, die uitgaat van de hierboven beschreven
twee gemeenschappen, is sinds de
Stuyvenbergfase nog duidelijker dan
voordien : in de kern zelf van het Brussels gewest ingebouwd ; zodat dit niet
een derde gewest is, evenwaardig aan
Vlaanderen en Wallonië. Het Brussels
gewest is beperkt tot de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad.
De eigen organen voor Vlaanderen en
Wallonië zijn:
een gewestraad die rechtstreeks verkozen wordt. De gewestraad duidt zijn
gewestelijke regering aan (Gewestelijk Exekutief).
De gewestraden zijn bevoegd voor
een lijst van 25 materies. Bij wijze
van voorbeeld worden genoemd: de
organizatie van eigen diensten en
ondernemingen, de eigen begroting,
de ruimtelijke ordening, natuurbescherming in ruime zin, de stedebouw, de
huisvesting, de gewestelijke ekonomische expansie, de ruilverkaveling, het
tracé of de vestiging van grote over-

tie.
Wat de bevoegdheden en de financiële bronnen betreft, zijn deze van het
Brusselse gewest dezelfde als deze
van het Vlaamse en Waalse gewest.
De Brusselse gewestraad zal tevens
de bevoegdheden uitoefenen van de
huidige agglomeratieraad, die wordt
opgeheven.
Het verschil zit echter in de organen
van het Brussels gewest. Hierin komt
de tweeledigheid van het toekomstige
België uitdrukkelijk tot uiting. De Brusselse gewestraad bestaat uit een billijk
aantal raadsleden die rechtstreeks in
de twee taalqroeoen worden verkozen.
In Stuyvenberg is over het juiste aantal raadsleden voor het Brusselse
gewest opnieuw van gedachten gewisseld. Het precieze aantal werd evenwel nog niet vastgelegd, maar zal
ergens liggen tussen de 60 en 70
raadsleden. De Vlaamse bekommernis gaat uit naar het verkrijgen van
garanties voor een voldoende Vlaamse vertegenwoordiging in de Brusselse gewestraad.
In de Brusselse gewestraad funktioneert een ALARMBEL (behoudens
voor de begrotingen): bij gemotiveerde motie kan een taalgroep, met een
3/4 meerderheid binnen de taalgroep,
verklaren dat sommige bepalingen in
een ontwerp of voorstel van ordonnantie, of in een beslissing van de gewestraad, de betrekkingen tussen de ge-

meenschappen ernstig in gevaar kunnen brengen.
Deze motie schorst de procedure in
de gewestraad op, en binnen de 60
dagen moet de regering van het Brussels gewest (Brussels exekutief) een
oplossing uitwerken die een meerderheid moet halen in iedere taalgroep. Is
dit niet het geval dan moet de Brusselse regering aftreden.
De regering van het Brusselse gewest
bestaat uit 9 leden: 5 franstaligen, 2
nederlandstaligen en 2 vertegenwoordigers van de respektieve gemeenschapsregeringen, die uit Brussel afkomstig moeten zijn. De Brusselse
regering bestaat dus uiteindelijk uit
hoogstens 6 franstaligen, en minstens
3 nederlandstaligen.
ledere taalgroep verkiest de leden van
het exekutief die tot hun taalgroep
behoren.
Er is voorzien dat de 2 Vlaamse leden
van de gewestregering een evenwichtig gedeelte van de bevoegdheden
moeten toegewezen krijgen.
Het exekutief van elk gewest, dus ook
dat van het gewest Brussel, moet kollegiaal optreden. Dit wil zeggen dat
geen enkel lid afzonderlijk beslissingen
kan nemen en dat rond alle beslissingen van het kollege een konsensus
moet ontstaan. De regering van het
gewest werkt dus zoals de nationale
regering.
Op het Stuyvenbergberaad zijn wat
het gewest Brussel betreft, een aantal
belangrijke
verduidelijkingen
naar
voor gekomen. Ten eerste dat de verkiezingen voor de Brusselse gewestraad zullen gebeuren niet alleen op
gesplitste kandidatenlijsten, maar dat
er « poolvorming» zal zijn. Deze poolvorming is bepaald om iedere Vlaamse stem in Brussel maximaal te doen
renderen. Bovendien werd een sluitend systeem voor kontrole op het
Vlaams karakter van de lijsten uitgewerkt. Ten tweede, dat in het Brusselse gewest de Vlamingen thans de
machtspariteit krijgen i.p.v. de schijnpariteit die zij in de Brusselse agglomeratieraad hadden, nl. een pariteit zonder
voorzitter, of zonder dat middelen
voorhanden waren om maneuvers
van het FDF te voorkomen. Daarenboven is door de besprekingen op
Stuyvenberg duidelijker omschreven
dat de Vlaamse leden van de Brusselse gewestregering zich niet zullen kunnen veroorloven een te slappe koers
te volgen of inschikkelijk te zijn tegenover de franstaligen. Zij worden immers aangeduid alleen door de Vlaamse groep in de gewestraad.

Kamer en senaat
Op het nationaal niveau verandert er,
wat de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreft, niets aan haar
samenstelling. In de Senaat daarentegen komen de twee gemeenschappen die in de toekomst als de werkelijke entiteiten binnen de Belgische staat
worden erkend, tot uitdrukking. Inderdaad, zullen de twee gemeenschapsraden te samen de Senaat uitmaken,
zodat deze een Senaat der gemeenschappen is die de tweeledige struktuur van België op het hoogste niveau
weergeeft.
De Bevoegdheden van het centraal
gezag worden gereduceerd tot de lijst
van 11 materies. Het tweekamerstelsel, zoals tot nog toe gekend, wordt
opgeheven.
De senaat werkt als een reflektiekamer, behalve voor de grondwetsherziening en de wetten die met biezondere meerderheid moeten worden goed-
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gekeurd. De senaat zal eveneens bevoegd zijn voor het beslechten van
konflikten van ideologische aard (Ideologische alarmbel)

25 subgewesten
De grenzen van de Vlaamse subgewesten
overschrijden
in
geen
geval deze van de gewesten, zodat
g^en twijfel meer mogelijk is omtrent
de definitieve afbakening van het Brussels territorium tot de 19 gemeenten.
Dit is een hart onder de riem voor al
wie vertrouwd is met de huidige verfransende invloed van de interkommunales in Brussel en omgeving. De 6
faciliteitengemeenten worden ingeschakeld in een Vlaams subgewest.
Interkommunale
samenwerking
is
slechts mogelijk met akkoord van de
Vlaamse regering

Vlamingen in Brussel
De socio-kulturele instellingen die eentalig zijn vallen ten laste van de begroting van hun gemeenschap.
Tweetalige socio-kulturele instellingen
moeten als dusdanig worden erkend
en beheerd worden.
Om als tweetalige instelling te worden
erkend moet de instelling aan ernstige
criteria beantwoorden.
Deze zijn; een samenwerkingsvorm
tussen beide taalgemeenschappen uitwerken in de beheersorganen, een
autonome regeling van het onthaal per
taalgemeenschap, de wetten, met inbegrip van de taalwet, eerbiedigen.
De erkenning gebeurt in de overgangsfaze door een paritair samengesteld
ministerkomltee en, in de definitieve
faze, door de gemeenschappelijke vergadering van de gemeenschapskommissies Komen deze tot geen akkoord, dan moet de instelling worden
ondergebracht bij één van beide taalgemeenschappen
Op gewestelijk niveau blijven de Nederlandse kommissie voor de kuituur
(NOC) en haar Franse tegenhanger
( F C O funktioneren. Zij krijgen een uitbreiding van hun bevoegdheden tot de
persoonsgebonden aangelegenheden,
en meer bepaald funktioneren ze als
innchtende macht inzake kulturele aangelegenheden. Voor beslissingen die
ZIJ in verenigde kommissies nemen, is
de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in elke kommissie noodzakelijk.
De verkiezing van de leden van de kultuurkommissies gebeurt op een meer
rechtstreekse manier.
Op gemeentelijk niveau, en meer bepaald in elk van de 19 gemeenten, worden twee gemeenschapskommissies
ingesteld. Deze worden samengesteld
uit personen die op eentalige of gesplitste lijsten kandidaat waren voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
In de begroting van ieder der 19
gemeenten van de Brusselse agglomeratie moet voor de persoonsgebonden
matenes voor elke taalgemeenschap
een krediet voorzien worden in evenredigheid met de uitslag van de verkiezingen, met dien verstande dat minstens
20 procent moet worden voorzien
voor de kleinste gemeenschap: de
Vlaamse
Terloops : het gemeentelijk onderwijs
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behoort tot de persoonsgebonden
materies!
De gemeenschapskommissies moeten op de eerste plaats stimulerend
optreden, d.w.z. dat zij zelf voorstellen
kunnen formuleren t.a.v. het schepenkollege en het O C M W (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn).
O p straf van nietigheid van de beslissing, moeten alle beslissingen van de
gemeenten en het O C M W op het
domein van de persoonsgebonden materie, het voorwerp uitmaken van een
voorafgaand advies van de gemeenschapskommissies Voor de aanwending van de aan hun gemeenschap
voorbehouden kredieten op de gemeentelijke begroting, gaat het zelfs
om een eensluidend advies.
De gemeenschapskommissie beschikL
steeds over een verhaalrecht bij de
regering van het Brussels gewest. Dit
verhaal is opschortend tot op het
ogenblik dat de gewestregering een
beslissing heeft genomen.
Wanneer de kredieten met uitgegeven
worden, stelt de gemeenschapskommissie de gemeente in gebreke en
gebeurt de uitgave ambtshalve door
het gewest.

Klachtrecht
Voor de andere dan persoonsgebonden materies beschikt de gemeenschapskommissie over een algemeen
verhaalrecht tegen diskriminatie.
De gemeenschapskommissie zal over
de nodige werkingsmogelijkheden en
personeel beschikken.
Het informatierecht is minstens even
groot als dit van de gemeenteraadsleden.
ledere beslissing van een Brusselse
gemeente inzake de kulturele en persoonsgebonden materies die genomen wordt zonder advies in te winnen
van de Vlaamse gemeenschapskommissie is daardoor reeds nietig en van
geen waarde. Het advies van de
gemeenschapskommissie is bindend
op het vlak van de besteding van de
kulturele kredieten. Wanneer op andere gebieden dit advies met gevolgd
wordt, bestaat er recht van verhaal.

Ziekenhuizen
Met de centen van de Brusselse belastingbetaler zullen Vlaamse zieken in
eigen instellingen behandeld worden,
of tenminste in tweetalige ziekenhuizen onthaald en verzorgd worden.

Vlaams Brabant
In de zes randgemeenten worden de
faciliteiten met uitgebreid. De franstalige inwoners van deze 6 randgemeenten vallen voor de kulturele en persoonsgebonden materies onder de bevoegdheid van de franstalige gemeenschapsraad en genieten er dezelfde rechten als de Vlamingen te
Brussel In de zes randgemeenten zullen dezelfde instellingen en strukturen
als die van het Brussels gewest worden ingericht. De Nederlandse en Franse kommissie voor de kuituur zijn ook
hier bevoegd voor de Vlaamse, respektievelijk franstalige, inwoners. De
bevoegdheden van beide kultuurkommissies zijn niet territonaal. Zij kunnen
derhalve niet als inrichtende macht

optreden.
De zes randgemeenten vallen zoals
totnogtoe onder de voogdij van de
centrale staat; zij horen echter geheel
bij het grondgebied van het Vlaams
gewest dat er zijn bevoegdheden o.m.
inzake ruimtelijke ordening en huisvesting rechtstreeks zal uitoefenen.
In elk van de zes randgemeenten
komens tevens twee gemeenschapskommissies met dezelfde bevoegdheden als deze in de 19 gemeenten van
Brussel-Hoofstad De inwoners van de
6 randgemeenten kunnen een inschrijvingsrecht nemen in 1 van de 19
gemeenten van Brussel-hoofdstad.
De Stuyvenbergbesprekingen hebben
iedere twijfel weggenomen over het
feit dat op het wegevende vlak de
Vlaamse regering en het Vlaams parlement over volledige bevoegdheid beschikken in de 6 randgemeenten, die
onderworpen zijn aan de Vlaamse
dekreten en de Vlaamse ordonnanties. De wetten van de Vlaamse gemeenschapsraad gelden hier ongehinderd , ook op taalgebied. De faciliteitengemeenten worden ingeschakeld in
Vlaamse subgewesten. Interkommunale samenwerking is slechts mogelijk
mits akkoord van de Vlaamse regering.

Inschrijvingsrechten
In delen van zeven gemeenten en in
drie wijken worden geenszins faciliteiten ingevoerd. Faciliteiten hebben inderdaad rechtstreeks invloed op de
struktuur en de werking van de gemeenten, en maken het administratief
en politiek leven van de betrokken
gemeenten tweetalig. Het uitdovend inschrijvingsrecht mag geen enkel gevolg hebben op het niveau van de
gemeentelijke administratie van de Egmontgemeenten. Eventuele korrespondentie met de gemeente van inschrijving zal in het Nederlands moeten
gebeuren.
Dit betekent dat inwoners die er gebruik van maken, gedurende de korte
termijn die zij daarvoor hebben, hun
administratief, gerechtelijk en fiskaal
dossier in Brussel kunnen lokalizeren
en desgevallend in de Franse taal kunnen afhandelen. De impakt daarvan
reikt met verder dit komt bijvoorbeeld
tot uiting in het feit dat de belastingsopbrengst van die fiskale dossiers met
ten goede komt aan het Brussels
gewest, maar aan het Vlaamse gewest
Een verder effekt van het inschrijvingsrecht IS de splitsing van het stemrecht
over diegenen die er gebruik van
maken. Voor de wetgevende verkiezingen stemmen zij te Brussel; voor de
gemeentelijke verkiezingen stemmen
ZIJ ter plaatse. Niet alleen wat de uitdo
ving betreft is het inschrijvingsrecht in
afzwakkende zin gespecifieerd, maar
ook wat een aantal andere bepalingen
betreft. Z o zal het inschrijvingsrecht
slechts kunnen gevraagd worden
door de «inwoners ».
Met inwoners wordt bedoeld : mensen
van Belgische nationaliteit uit betrokken gemeenten of uit gemeenten van
Brussel-Hoofdstad afkomstig. Bijvoorbeeld zal een inwoner die uit Namen
inwijkt in een Egmontgemeente geen
aanspraak kunnen maken op een inschrijvingsrecht.

Daarenboven wordt het inschrijvingsrecht globaal opgemaakt. Wat betekent dat de titularissen ervan voor
iedere, zelfs banale dagelijkse verrichting, zich moeten richten naar het Brusselse gemeentehuis van hun keuze.
Tenslotte kan men slechts één enkele
keer een inschrijvingsrecht aanvragen.
Konkreet betekent dit dat een inwoner
die uit betrokken gemeente verhuist
naar een ander deel van het land en
daarna terugkeert, automatisch vervalt van het inschrijvingsrecht
Tegenover deze drastische beperkingen van het inschrijvingsrecht staat
voor de franstaligen het psychologisch voordeel dat de kinderen van de
titularissen van het inschrijvingsrecht
lager onderwijs mogen volgen in de
franstalige scholen van de 6 randgemeenten.
Er weze hierbij aangestipt dat deze kinderen reeds vandaag franstalig lager
onderwijs in Brussel kunnen volgen.
De taalinspektie blijft bestaan, d.w.z.
dat de ouders een taalverklaring moeten afleggen waaruit blijkt dat de huistaal het Frans is.

Uitvoeringsprocedure
1. Alles wat van de voorgestelde hervorming kan gerealizeerd worden zonder grondwetsherziening wordt onmiddellijk gerealizeerd, onder ontbindende
voorwaarde dat de grondwetsherziening wordt goedgekeurd.
Nu reeds zal kunnen gerealizeerd worden : splitsing
kiesarrondissement
Brussel-Halle, het inschrijvingsrecht,
de gemeenschapskommissies, verkiezing van de Brusselse kultuurkommissies, en de uitbreiding van hun bevoegdheden tot de persoonsgebonden materies, de wet op de socio-kulturele instellingen in Brussel, het uitvoerend kollege van gemeenschappen en
gewesten.
Ondertussen wordt de grondwetsherziening voorbereid. Voor de grondwetsherziening wordt onmiddellijk een
overgangsregeling
ingesteld
Deze
gaat zo ver als enigszins mogelijk binnen de perken van art. 107quater,
maar in de lijn van het pakt, d.w.z. zonder dat Brussel een volwaardig derde
gewest wordt. Deze overgangsregeling heft zichzelf op. Zij wordt immers
ambtshalve opgeheven door de oprichting van de organen die uit de volgende grondwetsherziening voort zullen
spruiten, en alleszins ten laatste een
jaar na de eerstvolgende parlementsverkiezingen.
2. De wet van 21 juli 1971 betreffende
de bevoegdheid van de kultuurraden,
zal worden aangepast. Meer bepaald
zullen aan de kulturele aangelegenheden de zgn. persoonsgebonden materies worden toegekend. Dit omvangrijk pakket van bevoegdheden zal
worden toegewezen aan de gemeenschapsraden.
3 De taalwetgeving moet een technische aanpassing ondergaan omdat zij
nog met voorzien is op de funktionering van de nieuwe gewesten, en niet
aangepast is aan de mogelijkheid van
het volgen van franstalig lager onderwijs in de faciliteitengemeenten (tijdelijke afwijking). De taalwetgeving blijft
evenwel onverminderd van kracht in
de faciliteitengemeente, én in de Egmontgemeenten.
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Omtrent Eritrea en Ogaden

ONBEGRIJPELIJK!
menten kan puren, om Somalia
van agressie te beschuldigen.
Hierop reageerde Somalia met
de Beschuldiging dat 8.000 Russische en 7.000 Cubaanse soldaten
tegen beide afgescheurde gebieden in het veld staan. Somalia
beweerde zelfs dat troepen van
de Warschau-paktlanden, samen
6.000 man sterk, eveneens aan
de strijd deelnamen. Voeg daarbij
hulp van de Russische luchtmacht en van de Russische oorlogsvloot en de zaak is rond.
Van Amerikaanse zijde is men
voorzichtiger: men schat het aantal aanwezige Russische soldaten op 1.000 « advizeurs » en men
schat 2.000 Cubaanse soldaten.
Het overleg in de U N O en in de
OAE (Organizatie Afrikaanse Eenheid) leverde tot dusver geen
resultaat op. Thans trachten experts over Ethiopië te Washington een uitweg te vinden. Hierbij
zijn behalve de USA ook Engeland, Frankrijk, West-Duitsland en
Italië betrokken. Of al die besprekingen aarde aan de dijk zullen
brengen moeten w e afwachten.
De Sovjetunie schijnt het er op
aan te leggen, in Afrika de rol te
spelen die de Verenigde Staten
een tijdlang hebben gespeeld in
ZO-Azië. Eén van de verschillen
is dat Rusland in Vietnam niet
naliet zijn inheemse bondgenoten
met raad en daad (oorlogsmateriaal) bij te staan, terwijl het Westen en de Verenigde Staten tot
nog toe niets hebben ondernomen om bijv. de Eritreïsche en
Westsomalische bevrijdingsbewegingen te steunen in hun strijd
tegen de militaire machtshebbers
in Addis Abeba... In het Westen
is men meer en meer verbaasd
over deze Westers-Amerikaanse
traagheid en afwezigheid. Deze
afzijdigheid heeft er de Sovjets
trouwens toe gebracht, thans
openlijk te erkennen dat in Angola Cubaanse troepen Agostino
Neto aan de overwinning op zijn
rivalen (rechtsgezind of ook nog
volksnationaal) hebben geholpen.
Neto zelf geeft dat eveneens toe
en voegt er aan toe, dat hij zonder deze hulp het pleit zou verloren hebben.
De strijd in Eritrea is een volksnationale bevrijdingsstrijd. Eritrea is
een tijd autonoom geweest in een
los verband met Ethiopië. Haile
Selassie lijfde echter vrij spoedig
na zijn terugkeer Eritrea weer bij
zijn'keizerrijk in. Eritrea werd opnieuw vanuit Addis Abeba bestuurd als een onderworpen land,.
Wat in Eritrea vooral kwaad
bloed zette was de uitbuiting van
het land, zowel door het feodalisme van de negus als daarna door
de militaire junta, die trouwens in
zich zelf verdeeld is en bij wie de
strijd om de macht voortduurt.
Deze machtsstrijd heeft reeds
duizenden het leven gekost.
Tegenover de stijgende dreiging
van een Ethiopisch offensief met
daadwerkelijke steun van de
USSR en Cuba hebben de twee
grootste rivalizerende bevrijdingsbewegingen in Eritrea hun geschillen tijdelijk bijgelegd. Het zal nodig zijn dat ze met verenigde
krachten het veroverde gebied
verdedigen. Tot nog toe beperkte
buitenlandse hulp aan Eritrea zich
tot steun uit Saoedi Arabië en wellicht straks van Iran.
In Ogaden is het probleem anders. Eerst zijn de bewoners van
Ogaden in opstand tegen Addis
Abeba gekomen. Daarbij werden
ze spoedig geholpen door Somalia De Ogadense bevolking ver-
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klaart zich als behorend tot dezelfde natie als de bevolking van
Somalia. Somalia verleent thans
militaire steun aan Ogaden, waaruit Addis Abeba voldoende argu-

Intussen voert de USSR haar
inspanningen om vaste voet te
krijgen in het zwarte continent alsmaar op, zonder noemenswaardige westerse reaktie... Zal Ethiopië een tweede Angola worden ?

Agostino Neto toonde in Angola
het slechte voorbeeld

Nieuwe regering
behoedzaam van start
(jeeveedee). De nieuwe Nederlandse regering, gevormd uit
kristen-demokraten en liberalen, heeft haar eerste konfrontatie met het parlement gehad. De afgelopen week legde eersteminister Dries van Agt zijn regeringsverklaring af (een rede
van vijf kwartier), waarna de fraktieleiders van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen hun zegje konden zeggen over de voornemens waarmee het zo moeizaam tot stand
gekomen kabinet bezield is. Die voornemens vormen tezamen
een indrukwekkende lijst, zij het meer in kwantitatieve zin dan
in kwalitatief opzicht. De overheersende indruk was namelijk
dat de lange resem plannen nogal vaag geformuleerd waren
en dat er in concreto geen opzienbarende zaken naar voren
werden gebracht. Dit dan in tegenstelling tot het tussen de beide regeringspartijen gesloten akkoord van december.
Om een voorbeeld te noemen ; in
het regeerakkoord werd nadrukkelijk gezegd dat het kabinet met
alle middelen zal gaan proberen
om het aantal werklozen (thans
tweehonderdduizend) terug te
brengen tot beneden de 150 duizend. Van dat gewaagde voornemen vond men in de regeringsverklaring niets terug. Beseft men
wellicht dat men met een dergelijke toezegging ijdele hoop zou
kunnen doen ontstaan ?
Ondanks de vaagheid waarmee
van Agt zijn zestien-ministersploeg prezenteerde, was er toch
een duidelijk verschil te merken
met de woorden waarmee de
socialist Joop den Uyl in 1973 zijn
« rooms-rode » kabinet aandiende.
Benadrukte deze laatste sterk de
solidariteit, het opkomen voor de
zwakkeren en de noodzaak om
kennis, inkomen en macht te verdelen, het Leidmotiv van de nieuwe regering toont duidelijk de
invloed van het liberale element.
Z o zei de eerste-minister letterlijk: 'Het kabinet is zich ervan
bewust dat de overheid niet bij
machte is alle tekorten in onze
maatschappij te verhelpen en in
alle noden te voorzien. Dat kan
de overheid niet en zij moet dat

ook niet willen. Een overheid immers die zich geroepen zou voelen overal op te treden zodra mensen of groepen van mensen in
het maatschappelijk
verkeer te
kort schieten, zou een beklemmende hand op de samenleving
leggen.» Het zijn woorden die
Den Uyl nooit over de lippen zou'den zijn gekomen. Er dient overigens aan toegevoegd dat van
Agt deze nauwelijks verkapte
aanval op te veel staatsbemoeiing even later in zijn verklaring
toch weer iets afzwakte. Hij gaf
namelijk toe dat de overheid nieuwe taken moet aanvatten wanneer de maatschappij te kort zou
schieten bij het lenigen van maatschappelijke nood of het opheffen van onrecht Feitelijk kon men
dus ook van dit gedeelte van de
regeringsverklaring zeggen dat
het dezelfde vaagheid ademde
als de overige tekst.
Het meest was de publieke opinie
uiteraard laenieuwd naar de opstelling van het nieuwe kabinet
tegenover de sociaal-ekonomische en financiële problematiek.
Erg duidelijk sprak van Agt zich
ook hierover niet uit, al stipp>elde
hij enkete lijnen uit Z o kantte hij
zich tegen de snelle groei van de

kollektieve lasten en de stijging
van de produktiekosten, en pleitte
hij voor versterking van het ekonomisch
draagvlak.
Eigenlijk
dacht de regering-Den Uyl er niet
zoveel anders over, maar de socialisten zorgden er wel voor
daarbij het element van de geleidelijkheid te onderstrepen.
Wél opvallend was in de regeringsverklaring dat het bestaande
meerjarenplan
inzake bezuinigingen zeer terughoudend naar
voren gebracht. En dat terwijl
zowel de kristendemokraten als
de liberalen anderhalf jaar geleden met klem aandrongen op nóg
veel meer bezuinigingen dan Den
Uyl en zijn financiënminister Duisenberg toen hadden berekend.

Het kon natuurlijk niet anders of
de nieuwe opfjositiepartijen —
Partij van de Arbeid en Demokraten '66 — vielen tijdens de debatten over de regeringsverklaring
het kabinet op dit onderwerp fel
aan.
Fel ook toonde zich Joop den Uyl
toen hij het had over de totstandkoming van het nieuwe kabinet
Zijn letterlijke woorden : 'Ditkabinet klopt niet met de verkiezingsuitslag. Het is een belasting voor
de werking van onze demokratie.

Het is een schrikbeeld voor velen.» Ferme oppositiepraat dus,
zoals in de tijd toen Den Uyl keer
op keer het kristelijk-liberale kabinet Biesheuvel attaqueerde.
Erg opgemerkt was ook het oordeel van de nieuwe liberale fraktieleider Rietkerk (opvolger van
Wiegel die nu minister van Binnenlandse Zaken is). Rietkerk is duidelijk veel meer een diepganger
dan Wiegel, hij weet op sociaalekonomisch terrein van wanten
en kon dus voortreffelijk partij bieden aan de uitgekookte Den Uyl.
Het is wel zeker dat de tegenstanders Rietkerk en Den Uyl nog
voor vuurwerk in het parlement
zullen zorgen I
De centrumfunktie die het C D A
in de Nederlandse politiek vervult
kwam ten slotte duidelijk tot uiting in de reaktie van de kristelijke fraktieleider Wim Aantjes. Hij
is een van de negen kristendemokraten die het ingewikkelde standpunt innemen dat zij het kabinet
niet parlementair steunen, maar
er zich wél mee verbonden achten. Vanuit die merkwaardige dubbelrol deelde Aantjes komplimenten uit aan de ploeg-van Agt,
intussen zijn verbittering uitend
over het feit dat er geen tweede
kabinet-Den Uyl tot stand was
gekomen I
Alles bijeengenomen kan men
van een behoedzame, ja bijna
angstvallige start van het kabinetvan Agt spreken. Het zal hard
werken worden voor de nieuwe
regering, want men beseft heel
goed dat het land weinig gediend
is met een scherm van vaagheden. Weldra zal men in de open
lucht moeten treden. En dan pas
zal blijken of het krediet dat een
bescheiden
Kamermeerderheid
bereid is te geven, zijn waarde zal
houden.
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Bezinningsen aktieveertiendaagse
# De hele partij heeft behoef
te 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.

IN ELKE PROVINCIE:
WEST-VLAANDEREN

: 6 februari-19 februari, met slotzitting in het Jagershof te
Brugge, 15 u.

ANTWERPEN

:

OOST-VLAANDEREN

: 20 februari-5 maart, met slotzitting in Brittania, Gent,
15 u.

LIMBURG

: 27 februari-12 maart, met slotzitting in Kultureel Centrum, Hasselt, 15 u.

BRABANl

: 4 maart-19 maart, met slotzitting in Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel, om 15 u.

DAAROM
... Is uit een reeks voorbereidende kontakten tussen top
en basis de idee gegroeid van
een

BEZINNINGS-EN
AKTIE-VEERTIENDAAGSE
... in ieder der 5 Vlaamse provincies, onder het motto « Nu
het doel bereiken ».

Met meer hardnekkigheid dan ooit
moet de strijd voor federalisme voortgezet worden, doch ook nadien, wanneer het doel zal verwezenlijkt zijn,
blijft voor de Volksunie de taak weggelegd aan de maatschappij in Vlaanderen, aan onze volksgemeenschap,
een eigen karakter te geven dat de
weerspiegeling is van onze volksaard, en de verwezenlijking van ons
streven naar volksverheffing, naar sociale rechtvaardigheid, naar welvaart,
en welzijn in een nieuw Vlaanderen.
STICHTER-VOORZITTER FRANS
VAN DER ELST,
in «Twintig jaar Volksunie », 1974.

13 februari-26 februari, met slotzitting in UIA-Campus,
Wilrijk, 15 u.

« Met dankbaarheid en trots kan ik verklaren dat ondanks de psychologische druk van goed bezielde maar politiek nret altijd geschoolde kringen,
dat ondanks de perfiede ondermijningspogingen van politieke tegenstrevers of individuele scheurmakers het gros van onze kaders en van onze
militanten blijk geeft van politieke wijsheid, van onwankelbare trouw. Ook
diegenen die de mening van de meerderheid niet deelden, blijven in overgrote meerderheid trouw aan de partij.
Ik dank hen hiervoor. Want één zaak is duidelijk: méér dan ooit is het
bestaan van een slagvaardige eensgezinde Vlaams-nationale partij levensnoodzakelijk, wil het Vlaams-nationalisme mede zijn stempel kunnen drukken op de uitbouw van de nieuwe staat; op de definitieve vervanging van
het unitaire België door een federale staat.»
ALGEMEEN VU-VOORZITTER
HUGO SCHILTZ
IN ZIJN TOESPRAAK OP DE NATIONALE
KADERDAG VAN 22 OKTOBER 1977

26 JANUARI 1978

WIJ 9

KOMM6HM/4R

IN
DE
SENAAT
De senaat besprak deze week
de begrotingen van Justitie
(1977 en 1978). VU-senator Van
In sprak een merkwaardige rede
uit, waarbij we graag even langer stilstaan.
Hij wees inleidend op het gevaar van uitholling van de rechterlijke macht door de fundamentele heroriëntering van de staatsrechterlijke opvattingen. De beoordeling van de
konflikten
moet aan de derde macht overgelaten worden en niet aan vage,
administratieve instanties, die tegelijk rechter en partij zijn. Na er
zich over verheugd te hebben,
dat de onaantastbaarheid van
de magistraat niet meer zo is als
vroeger (hij is ook maar een
mens) drong hij aan op modernisering van het gevangeniswezen
(thans
hopeloos
verouderd).
Ook bepaalde gerechtshoven
zijn verouderd en niet meer aangepast aan de huidige noden.
Weliswaar zal dit alles veel geld
kosten maar spreker acht deze
uitgaven (overigens niet onmiddellijk en in hun geheel te doen) verantwoord. Daarbij zouden de
rechtsonderhorigen en de plaatselijke overheid hun zeg moeten
hebben. Ook noemde de h. Van
In de In de gevangenissen uitbetaalde lonen aan werkende gedetineerden belachelijk laag. Het bestuur van het gevangeniswezen
zou moeten instaan voor behoorlijk werk, een behoorlijke vergoeding en beroepsopleiding.
Ook de slachtoffers van delikten,
waarvan de daders insolvabel
zijn, verdienen meer aandacht. Senator Van In stelt dan ook de
oprichting van een Fonds voor
om deze mensen te helpen.
De bescherming van de vrouw
en het kind (mishandeling) kan
zich niet beperken tot het oprichten van vrouwenhuizen, maar
moet grondig onderzocht worden. Men moet de noden nagaan
en zien wat er kan aan gedaan
worden.

Justitie moet
menselijker
worden
De interpellant sloot hierbij aan
met aandacht te vragen voor de
rechtsbijstand, die nog veel te
wensen overlaat. Dit vraagstuk
vertoont twee aspekten, nl. de wijze van rechtsbegeleiding en de
manier waarop de rechtonderhorige voor de rechtbank wordt behandeld. De begeleiding kan onmiddellijk bij koninklijk besluit verwezenlijkt
worden.
Bepaalde
O C M W ' s hebben niet op een KB
gewacht en namen zelf het initiatief. Ook de rechtzoekenden komen niet voldoende aan hun trekken. Een betere voorlichting is
hier dringend geboden. Senator
Van In zei verbijsterd te zijn over
de onwetendheid bij afgestudeerden van het secundair onderwijs, voor wie het gerechtelijk
apparaat een volslagen onbekende is.
Senator Van In sprak met voldoening over het feit, dat in een verslag eindelijk melding wordt gemaakt van het hete hangijzer van
de repressie. Aan de hand van
een konkrete inventaris zal de
minister kunnen nagaan waar de
problemen precies liggen. Hij herinnerde (vooral zijn Franstalige

Deze
bewogen
tussenkomst
werd ook op verscheidene CVPbanken toegejuicht...

Baalhoeklcanaal
VU-kamerlid
R.
Mattheyssens
vroeg de minister van Buitenlandse Zaken en etaatssekretaris
voor streekekonomie wat er
waar is van persberichten, volgens welke de Nederlandse regering aan het Waterschap Hulster
Ambacht opdracht zou gegeven
hebben met de aanzet te beginnen tot verhoging van de Deltadijk tussen Paal en de Belgische
grens, reeds deze maand. Een
tweede aanbesteding zou gehouden worden tot verhoging
van de dijk tussen Paal en de Belgische grens.
De minister zei dat de werken in
Hulster Ambacht ingegeven zijn
op grond van veiligheidsoverwegingen. Dit werk moest reeds in

Onderwijsvisie VU
steunt op
federale struictuur
Het spijt ons dat we niet over meer plaatsruimte beschikken om de
tussenkomst van VU-senator Van In in het debat over de beleidsnota van nationale opvoeding weer te geven.
inleidend verheugde hij er zich over, dat eindelijk in de KR een debat
over het onderwijsbeleid plaats heeft.
Erkent de V U het status quo van de nationale bevoegdheid inzake
onderwijs, op lange termijn streeft ze naar een Vlaams schoolpakt.
Hij vroeg de minister voortaan belangrijke Initiatieven en de begroting vooraf aan de KR voor te leggen, wat tot de echte kulturalizering
van het onderwijs zal leiden.
Senator Van In handelde achtereenvolgens over het toegroeien op
betrekkelijk korte termijn van alle onderwijsnetten naar een gelijk
p a t r o o n ; een vast zelfstandig studiecentrum om de inspektie te leiden en te inspireren; regionale pedagogische c e n t r a ; uniforme
rechtszekerheid ; kwaliteitsverbetering ; andere normen voor betoelaging van de scholen ; meer inspraak ; echte decentralizering ; voorlegging van een echt rationalizatieplan ; beter en meer geordend leerlingenvervoer, gemeenschapsscholen.
Senator Van In besloot als v o l g t : «Zoals het Kultuurpakt kan groeien en rijpen uit verdraagzaamheid hoopt de V U dat de Vlaamse
volksgemeenschap zich ook inzake onderwijs zal richten naar een
ware vernieuwing. >
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kollega's) aan het drama van
Abbeville waar 21 willekeurig gekozen «verdachten» door dronken Franse soldaten zonder enige grond of vorm van proces werden neergeschoten. De lijken van
drie van deze gefusilleerden liggen tot op vandaag (37 jaar na
de feiten I) nog in het knekelhuis
van het kerkhof van Abbeville I
De Belgische staat werd door
een vonnis van de Raad van State officieel verantwoordelijk gesteld voor de dood van één dezer
drie. De minister heeft nu een
advieskomitee samengesteld. Ik
vraag hem maar één ding : dat hij
de stoffelijke overschotten van
de drie naar Belgié laat terugkomen en een beetje tegemoetkoming aan vele onschuldigen, voor
wie dit begrip in hun levensadem
een sterke steun zou betekenen.
Senator Van In wees hierbij op
de invloed van de toestanden en
gebeurtenissen vóór de oorlog
op de houding van velen tijdens
de bezetting.

1970 begonnen zijn doch werd
voortdurend uitgesteld wegens
het uitblijven van een beslissing in
het Baalhoekkanaal. Wanneer de
aanleg van het Baalhoekkanaal
zal beginnen zal deze dijkverzwaring en verhoging moeten opgeruimd worden ! « Deze opruiming,
aldus de minister, zal aanleiding
geven tot enige extra-kosten, die
voor rekening van België komen »...
IHet getalm is hoofdzakelijk een
gevolg van het Waals-Brussels
verzet tegen een kompensatieloos Baalhoekkaanaal. Straks mogen de Vlamingen weer opdraaien voor extra-kosten, veroorzaakt door onze jaloerse zuiderneven-en-nichten.

• Via een mondelinge vraag tot
de minister van Nederlandse Kuituur stelde VU-senator
Van In
vast dat er discriminatie dreigt te
ontstaan ten nadele van de
Vlaamse sportverenigingen in het
Brusselse. De «Conseil culturel
Wallon » acht immers een minimale werking in de betrokken streek
voldoende, wat neerkon-.t op discriminatie, willekeur en opbod. Minister De Backer zei in haar antwoord dat inderdaad franstalige
klubs in het tweetalig gebied Brussel kunnen erkend worden, terwijl
het dekreet van de Nederlandse
Kultuurraad daarvan geen melding maakt. Groeperingen, die
niet tot het tweetalig gebied behoren moeten in minimum drie provincies aktief zijn. Z e kunnen desnoods aansluiten bij een franstalige federatie. Nederlandstaligen
die bij tweetalige klubs zijn aangesloten, moeten over hun vrijheid
kunnen beschikken.
•
VU-kamerlid
Jan
Caudron
richte een schriftelijke vraag tot
de ministers van Nationale Opvoeding en de Nederlandse Kuituur over Nederlands onderwijs
in het buitenland.
Heel wat Vlaamse ouders moeten zich gedurende kortere of langere tijd, om den brode, in het
buitenland vestigen Voor jonge
gezinnen stelt dit veel problemen,
onder meer in verband met het
onderwijs van hun kinderen.
Slechts zeer uitzonderlijk is het
mogelijk voor die kinderen op zijn
minst de mogelijkheid te vinden
om ze een kursus Nederlands te
laten volgen
Volledig Nederlandstalig onderwijs is in het buitenland nagenoeg
onbestaande. Het zou interessant
zijn als uw departement initiatieven nam voor de begeleiding van
die gezinnen die zelf proberen
hun kinderen NederlandStte leren.

• MIK BABYLON had zich
zeer ijverig en grondig voorbereid op het debat over de
begroting van Sociale Voorzorg voor 1978. Het werd een
onaangename verrassing toen
hij vaststelde zijn nota's thuis
te hebben gelaten. Hij kwam dit
niettemin vanop de tribune vertellen en sloot zich voor het
overige bij de heren Van Acker
en De Mey aan wat de hervorming van de sociale zekerheid
betreft. Hij kondigde een interpellatie aan over de problemen
van sociale voorzorg in het
algemeen en deze van de ziekteverzekering in het bijzonder.

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord
De toestand in
het muziekonderwijs
Vu-kamerlid André De Beul vestigde de aandacht van minister
De Backer op de toestand in het
muziekonderwijs waarbij grote
verschillen tussen Vlaanderen en
Wallonië aan de dag treden. Vooral het gesubsidieerd onderwijs in
Vlaanderen ondervindt moeilijkheden bij zijn expansie, waardoor er
thans ongeveer 12.000 kandidaat-leerlingen op de wachtlijst
staan. In Wallonië gaat men soepeler te werk : onderdirekteurs in
de grote scholen, initiatiekursussen ook in de professionele afdeling en een betere regeling betreffende de muziekhumaniora. De h.
De Beul kan met aanvaarden dat
men naar pedagogische middelen grijpt om een financieel vraagstuk op te lossen (verandering'
van splitsingsnorm voor klassikaal onderwijs met overbevolkte
lessen tot gevolg).
Minister De Backer antwoordde
dat het probleem van de wachtlijsten grotendeels is opgelost. Voor
de verdeelsleutel verwees de minister naar de algemene rijksbegroting en naar de begroting van
de kultuurdelegaties.
Aan de hand van enkele cijfers
toonde de minister een optimistisch beeld van de algemene toestand in het muziekonderwijs
(meestendeels hoger — tot 64 %
— dan 60 % van de totale onderwijsbegroting, rubriek muziekonderwijs).

<UIT DE CWETSTRflflT
Het heeft er gestoven
op
Stuyvenberg en het stof viel
neer tot in de
Wetstraat,
waar een zekere
onrust
heerste,
een
onzekerheid
van de afloop. De laatste
nacht werd zelfs met een krisis gedreigd indien de inschrijvingsrechten
niet zouden uitdoven. Dat zal dan
ook
gebeuren,
weliswaar
over een periode van 20
jaar, maar hier is het principe
toch niet onbelangrijk. Het is
.duidelijk dat de vraag omtrent het zgn. amenderingsrecht eerder platonisch is.
Niemand kan dit recht ontzeggen aan een parlementslid. Het Is even waar dat de
onderhandelaars
van
alle
partijen dit moeizaam bereikt akkoord niet op de helling kunnen
laten
zetten
door grondige wijzigingen. In
de Kamer zelf, met zijn 212

leden, is het volledig uitgesloten een fundamentele hervorming door te voeren. In
geen
enkel
demokratisch
land wordt een zo belangrijke beslissing voorgelegd zonder voorbereiding,
afspraken, groepsof
partijvorming.
In het licht van deze gebeurtenissen is het verstaanbaar
dat de parlementaire besprekingen eerder in mineurtoon
verliepen. Toch waren er enkele vermeldenswaardige zaken. In de Kultuurraad pleitte
de BSP-minister voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de Kultuurraad op
onderwijsgebied.
VU-senator Van In stipte hierbij aan
dat dit mogelijk zal zijn na de
afsluiting van een schoolpakt onder de Vlaamse partijen. Hierdoor zou een volledige kulturalizering van het

onderwijs mogelijk
worden.
Dezelfde senator Van In herinnerde aan de tragedie van
Abbeville in mei 1940 waarbij 21 mensen, w.o. enkele
kommunisten, werden neergeschoten en hij pleitte voor
de repatriëring van de stoffelijke overschotten.
Hij verheugde zich over het voornemen van de minister van Justitie om een inventaris op te
stellen over de repressie en
konkrete
oplossingen
voor
te stellen.
Ten slotte mogen wij nog vermelden dat het
wetsvoorstel
van de heer
Mattheyssens
over het taalgebruik in het
leger eenparig werd aangenomen. Hierdoor zal het met
langer mogelijk zijn dat de
overtalige Franstalige kandidaten in de onderbezette Nederlandstalige
dienst
worden geplaatst. - H.C.
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Will Ferdy is nooit
ver weggeweest
De langspeelplaat -Ik ben van
ver teruggekomen»
bezorgde
de Vlaamse zanger Will Ferdy
nog niet zolang geleden een
nieuwe houvast op de planken
van koncert- en parochiecalen In
Vlaanderen. Onlangs werd een
jubileum-LP van hem gep <bliceerd.
Tijdens zijn 30-jarige artiestenommegang mocht hij veel bloemenruikers, maar zeker ook (dikwijls onrechtvaardige en pijinlijke) kritiek in ontvangst nemen.
Wat niet wegneemt dat hij volgende zaterdag op de Vlaamse
televisie zijn "Belijdenis"
met
vernieuwde hartstocht zal zingen.
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MAANDAG 30 JANUARI

BRT 1 - 20 u. 45 - DE RIJKE FAMIUE
Komedie van Davis towell Rich met
Rosalinde Russell en Sandra Dee.
Een vrolijke geschiedenis waarin
een paar grappige situaties, in een
zuivere Hollywoodstijl verfilmd. Het
geheel steekt knap ineen en is technisch zeer verzorgd.
LUX - 21 u. 00 - FRANKENSTEIN
(GOLDEN STORY).
Griezelfilm van Michael Wilding met
David McCallim en Leonard Whiting.
RTB - 22 u. 00 - HET GEHEIMZINNIGE LEVEN VAN WALTER MITTY
Burleske film van M. McLeod. Met
Danny Kaye. Een dromerige jongeman bleeft in zijn verbeelding geheimzinnige avonturen. Orgineel tema, maar zeer onevenwichtig behandeld.

LUX - 21 u. 00 - THE MAN IN
THE WILDERNESS
Avonturenfilm van R.C. Safarian met
Richard Harris en John Huston. Een
bevreemdende western verfilmd in
traag ritme, aangepast aan het meditatieve opzet van de film.
F 3 - 2 0 U . 3 0 - D E OSCAR
Zedenstudie van Russell Rouse met
Stephen Boyd en Joseph Cotton.
Een vriend kijkt terug op de jeugdjaren van een gevierd oskarkandidaat.
D 1 - 23 u. 00 - HIS GIRL FRIDAY
Komedie van Howard Hawks met
Cary Grant. Een journaliste moet
een man interviewen die de doodstraf zal krijgen.

D 2 - 23 u. 05 - MOORD IS
MOORD
Politiefilm van Etienne Ferier met
Stephane Audran, Catherine Spaak
en J.-C. Brialy. Vlot en geheimzinnig
scenario dat meer dan een verhaal
is geworden en maer is gaan gelijken op een vernuftig spel. Konventioneel in beeld gezet.

DINSDAG 31 JANUARI
BRT 2 - 21 u. 00 - DE OPROERLING
Boksersdrama van Martin Ritt met
James Earl Jones. Het verhaal van
een zwart bokser die een blanke

ZATERDAG 28 JANUARI

KOP EN STAART
Will Ferdy werd als Werner Ferdinande vijftig jaar geleden in Gent
geboren. Dat hij van zijn geboortestad hield bewees hij met de nummers
«Klokke
Roeland»
én
« Vlaanderen mijn land », die hij in
1967 op de plaat registreerde.
Maar voor het zover vy/as had hij
reeds een veelbewogen carrière
achter de rug. Als zanger-conferencier trad hij na de tweede
wereldoorlog vaak op in het Gentse en verwierf een bescheiden
populariteit. In 1947 werd hij voor
12 maanden ingelijfd bij de Welfare, meer bepaald bij de dienst die
zich bezighield met de ontspanning van de militairen in Duitsland.
In 1950 scoorde hij een eerste
hit: «Ziede gij mij gere». Radio
Luxemburg en het NIR brachten
het nummer om de haverklap in
de eter, zodat toenmalige radioluisteraars het nog altijd makkelijk
kunnen naneuriën. O p de BRT
start Joris Collet die tijd een
nieuw radiokabaret. « K o p en
Staart» bestond 8 jaar en werd
voor het grootste gedeelte aaneengeregen door de conférences
van Will Ferdy. ledere zaterdagavond waren duizenden luisteraars aan hun toestel gekluisterd.
Ook op radio Kortrijk was Will
Ferdy regelmatig te beluisteren.
Zijn sketchen «Peterken en Pépé» of «Peterken en Pol» werden vaste waarden, die het 20
jaar later nog altijd doen I
In de zomer van 1957 vinden w e
hem bij het ensemble W i m Sonneveld. Enkele jaren later treedt hij
op in Canada en de Verenigde
Staten. Bij zijn terugkeer wordt hij
feestelijk onthaald. Hij besluit te
ijveren voor het betere Vlaamse
lied. « Het Schrijverke » van Guido
Gezelle wordt op muziek gezet.
Hij besluit een one-man-show in
elkaar te boksen, waarmee hij
opnieuw Vlaanderen doorkruist.
Eigen nummers worden afgewisseld met liedjes van Trenet Brei,
Piaf, Bécaud e.a. «Christine» en
« D e Stervende» dateren uit die
jaren. In '66 wordt «De Grote
Prijs Will Ferdy» in het leven
geroepen. Dit is een interpretatiewedstrijd voor jongeren tussen
16 en 25 jaar. Figuren als Ron
Davis, Yvette Ravell en Frank Dingenen maakten daar hun debuut

VRIJDAG 27 JANUARI

De BRT-persdienst noteerde enkele Ferdy-uitspraken, tijdens
zijn TV-opname voor zaterdag
e.k.:
V^lll F e r d y : O m een echte show
te zijn moeten er regelmatig rustpunten tussen de verschillende
liedjes komen. Als ik alleen maar
zou zingen dan zou het publiek
dat niet nemen. Het zou een saaie
boel worden zonder afwisseling.

Je maakt ook een Insinuatie op
Brei.
W i l l : Ik vind het spijtig dat hij zijn
Vlaamse afkomst niet respekteert. Ikzelf zal altijd In het Vlaams
blijven zingen omdat ik van Vlaanderen en onze kuituur bezeten
ben.

Hoe komt het publiek tijdens dit
optreden op je o v e r ?
W i l l : Fantastisch I Ik heb me
nooit zo één gevoeld als deze
keer. Ook de camera's hebben
mij niet gehinderd. Het was niet
zo dat ik van dit naar dat kruisje
op de scène moest lopen. Jef
Cassiers heeft al mijn wensen
ingewilligd. Ik heb me op het podium nooit in één of andere richting
gedwongen gevoeld. Het orkest
o.l.v. Bert Paige heeft voor magnifieke arrangementen gezorgd. Iedereen heeft zich voor deze
show met hart en ziel ingezet.

« Bij nader inzien »;
grote lui en kleine
BRT-lieden

Er zit een vrouw In je programma...
W i l l : Ja, maar d a s toevallig gekomen. Een aantal jaren geleden
kwam ik Yvonne Snijders uit Ravels tegen. Z e komt naar me toe
en ik hoor haar nog zeggen: «Ik
zou zo graag met jou een show
brengen», en ja, twee jaar geleden is het zover gekomen.
Yvette Ravel: W e hadden tijdens
de «Gouden Sirene» In Middelkerke in 1975 een diskussie. Ik
zong toen het liedje «Ik mis je».
Er waren heel wat Nederlandse
artiesten maar tussen Ferdy en
mij klikte het erg vlug. Zonder dat
hij mij verwittigd had liet hij mijn
naam op de affiche drukken. Ik
schrok wel even, waar was in de
wolken. Sindsdien treden w e samen op. W e vertellen trouwens in
een sketch hoe w e met elkaar
daar in Middelkerke diskussleerden. De kijkers kunnen er dan
nog eens van meegenieten!
Je brengt graag gevoelens over.
W i l l : Ik ben een gevoelsmens.
Daarom hou ik ervan het brede
fsalet van de gevoelens zoals een
klown te bespelen. Ik ben een optimist, hoewel ik soms droevig ben.

— BRT 1, za. 28 jan. om 20 u. 15.

We bekeken vorige zaterdagavond
het nieuwe grootse BRT-amusementsprogramma • BIJ NADER I N ZIEN»... W e zagen jammer genoeg
voor de tweede keer alteen kleine
BRT-lieden.
De zgn. « centrale gaat > Walter Capiau deed (met sukses overigens!)
zijn best om zijn fratsenblazoen op
te smukken (Radio-Kortrijk verslijt
die man week na week onmeedogend I) Capiau kloeg er zeer terecht
over dat hij slechts mocht dienen
om de slotgeneriek in te leiden...
WA-grootmeester Johan Anthierens
bleek geenszins in een stevige tvstoel te zitten toen hij journalist
Stan Laureyssens met vraagjes bestookte. Voor een radio-mikrofoon,
zonder tv-camera's, zou dat gesprekje wel enkele minuten zendtijd
waard geweest zijn. Yvan Heylen
bracht zijn nummertje en Conny Vandenbos zorgde voor enig zinvol amusement
Guido Depraetere vulde de zendtijd
— met zijn drieledige MEO-kwis —
maar wat Monique Moritz bezielt om
kijkend Vlaanderen met Noord-Nederlandse wanklanken te kwellen?...
Als prezentatrice weet ze van wanten, dat wel, maar het was onbegrijpelijk hoe ze erin slaagde de tatentrijke en sympatieke butler Hudson van
het BBC-feullieton « Grote lui, kleine
lieden > te radbraken met haar vertalingen. Overigens, grote BRT-lui van
< Bij nader inzien >, het was voor ons
vorige zaterdag dé grote ontgoocheling dat butler Hudson slechts goed
was om twee glaasjes aperitief en
tien woorden Nederlands op ons tvscherm te prezenteren!
Bij nader inzien zou zo'n artiest als
BRT-gast de zaterdagavond van tvkijkers heel wat meer kunnen opvrolijken dan de nieuwe «tv-prezentatoren > die zich aan ons willen opdringen, (hds)

BRT - 14 u. 30 - GOUDZOEKERS
Musical van Bubsy Berkeley met
Joan Blondell en Ginger Rogers.
Meesterlijke montage van revue-tonelen. Een student in de geneeskunde moet in de zomermaanden in een
hotel werken, waar de waardin op
hem verliefd wordt.
D 1 - 20 u. 15 - HEAVEN
KNOWS, MR ALLISON.
Drama van John Huston met Deborah Kerr en Robert Mitchum. Een
korporaal van de Amerikaanse marine spoelt aan op een eiland in de Stille Zuidzee, waar hij in kontakt komt
met de plaatselijke zuster Angela.
RTB - 20 u. 20 - CATCH ME A
SPY
Spionagekomedie van Richard Clément met Mariene Jobert en Kirk
Douglas. Een jonge Fran^aise wil
haar man bevrijden die in Bulgarije
als spion IS aangehouden. Daarvoor
moet zij een Russisch spion vangen,
om hem tegen haar man uit te ruilen.
LUX - 21 u. 00 - EEN AMERIKAAN IN PARUS
Musical van Minnelli met Gene Kelly
en Leslie Caron met muziek van
Gershwin.
D 1 - 23 u. 50 - MIJN NAAM IS
JULIA ROSS
Thriller van J.H. Lewis met Nina
Foch.
ZONDAG 29 JANUARI
LUX - 21 u. 00 - DE VAMPIER
VAN DUSSELDORF (Fr, 1965)
Politiedrama van Robert Hossein
met Marie-France Pisier. Zeer boeiende film die berust op ware gebeurtenissen. Geslaagde herschepping
van het onstabiele Duitsland van tijdens de Weimarrepubliek en de
groeiende nazistische macht.
F 1 - 20 u. 30 - DE KONING EN
VIER KONINGEN (USA)
Western met Raoul Welsch met
Clark Gable en Eleanor Parker. Dne
boeven werden in een hinderlaag
gelokt Een belangrijke buit blijkt
nochtans verdwenen te zijn.
F 3 - 22 u. 30 - BREAK UP (It,
1964)
Psychologische film van Marco Ferrer! met Marcello Mastroanni en Catherine Spaak. Satire op de hedendaagse maatschappij met haar klimaat van obsessie en erotisme.
D 2 - 15 u. 30 - WINNETOU
Western van H. Reiul met Lex Barker. Winnetou tracht een blijvende
vrede tussen Indianen en blanken te
bewerken, maar stoot op blank verzet.
D 2 - 20 a 15 - HELLO DOLLY
Musical van Gene Kelly met Barbra
Streisand. Konventionele maar goed
gemaakte muzikale film.

vrouw bemint en voor het blanke
Amerika een reële uitdaging betekent Fragmentarisch opgebouwde
film, edelmoedig van tema, maar niet
overtuigend.
LUX - 21 u. 00 - THE HONEY
POT (USA, 1966)
Politiekomedie van Mankiewicz met
Rex Harrison en Susan Hayward.
Een rijke man in Venetië zal, om zich
te amuseren, de drie vrouwen, die
een rol in zijn leven hebben gespeeld, eens aanschrijven.
WOENSDAG 1 FEBRUARI
NL 2 - 21 u. 00 - YOU ARE A BIG
BOY NOW
Satirische komedie met Geraldine
Page en Julie Harris, door Francis F.
Coppola. Een moederskindje wordt
in een pensionaat ondergebracht
Als hij later betrekkingen aanknoopt
met een aktrice, blijkt hij seksueel
geremd te zijn. Uit rebellie pleegt hij
diefstallen.
LUX - 21 u. 00 - MON ONCLE
BENJAMIN (Fr./IL 1969)
Komedie van Edouardo Molinaro
met Jacques Brei. Een rokkenjager
neemt geen blad voor zijn mond, en
vormt daarom een bedreiging voor
de hyp>okriete aristokratie.
D 2 - 14 u. 15 - ANNE OF THE
INDIES (USA, 1951)
Avonturenfilm van Jacques Tourneur met Jean Peters en Louis Jourdan. De vrouwelijke zeerover Anne
spaart per uitzondering de knappe
Pierre, die haar eigenlijk wil uitleveren aan de Engelsen.
D 3 - 22 u. 05 - ANGEL FACE
Drama van Otto Preminger met Jean
Simmons en Robert Mitchum. Een rijke dame wil haar stiefmoeder vermoorden.
DONDERDAG 2 FEBRUARI
RTB 1 - 20 u. 20 - CARAMBOLAGES
Satirische komedie van Marcel Bluwal met J-C Brialy en Louis de
Funès. Een jonge bediende werkt
zich pijlsnel op naar de top van een
bedrijf, maar zal op zijn beurt bedreigd worden.
F 3 - 2 0 U . 3 0 - D E DETECTIVE
Politiefilm van Gordon Douglas met
Frank Sinatra en Lee Remick. Sociaalkristische reflektie op het detectivegenre.
D 3 - 20 u. 15 - SBATTl IL
MOSTRO IN PRIMA PAGINA
Thriller van Marco Bellocchio met
Laura Betti. Een llnksgericht jongeman wordt verdacht van moord op
een 14-jarig meisje.

De Muppet Show
Ethel Marman belichaamt als hot ware de showbusiness. Haar nummer
« There is no business like showbusiness» werd een onsterfelijke hit hoewel ze nog vele malen de showbiz-hitparadeladder beklom.
0)le Porter en Irving Berlin worden
dus extra-goed vertegenwoordigd. Zij
drukten hun stempel op Ethel Marman's leven. «You are the top»,
« Anything Goes » krijgen een duo vertolking door Kermit en Ethel. «It's De

Lovely», «Friendship», «You're in Love», «Anything you can do» zetten
de reeks voort
Fozzie de beer en Piggy het varken
proberen zo vaak mogelijk hun snoet
voor de televisiecamera te krijgen. Dit
'tot groot ongerxsegen van Stader en
Waklorf, die de hele Muppet show
maar nep vinden I
— BRT 1, do. 26 jan. om 20 u. i a
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Donderdag
26 JANUARI

]

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De
bereboot (D. - 18.05 Rondomons. — 18.30 De vergeten eilanden (fJ. 18.55 De vogelvriend (film). - 19.03 Sporttribune. 19.33 Kijk uit 19.45
Nieuws. — 20.10 De Muppet
show. — 20.35 Panorama. —
21.00 Standpunten. - 21.20 Première.

BRT 2
20.10 Open school. perstar.

20.40 Su-

— L'accusée (fJ. — 19.15 Une
minute pour les femmes. — 19.20
Gewestelijk nieuws. 19.43 Eh bien
raconte. — 20.00 Nieuws. — 20.30
L evenement (magazine). — 21.47
La filière (fJ. - 22.45 Allons au
cinéma. - 23.10 Basket - 23.40
Nieuws.

A2
13.33 Regionaal magazine. —
13.50 Des lauriers pour Lila (f.). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Proces au vatican (f). —
16.51 Aujourd'hui magazine. —
17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Tekenfilm. — 18.40 C'est la vie. 18.55 Des chiffres et des lettres
(spel).
—
19.20
Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Politieke uitzending. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Le
grand échiquier (show). — 23.30
Nieuws.

NED. 1

FR. 3

11.00 Schooltelevisie. — 14.00
Schooltelevisie. — 18.15 Open
school - Teleac. — 18.45 Fabeltjeskrant (fJ. — 18.55 Nieuws.
19.04 Rondje karnaval. — 20.00
Baretta (fJ. 20.50 TV-privé
(Sjoukje
Dijkstra).
—
21.35
Nieuws. — 21.50 Den Haag vandaag. — 22.05 Formule 3 plus. —
22.50 Nieuws.

18.35 Fr. 3 jeunesse. 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Cüewestel. nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30
Aimez-vous Brahms? (film). —
2225 Nieuws. — 22.40 Un evenement — 23.00 Nieuws.

NED. 2

10.41 M. go R. - 11.03 Countdown. — 11.25 Near and far. —
11.45 Other peoples children. —
12.00 Scene. - 12.30 Welsh programme. — 12.55 Focus on adolescence. — 13.35 On the move.
— 13.45 Nieuws. — 14.00 Pebble
Mill. - 14.45 Trumpton. - 15.00
You and me. - 15.36 M. go R. 15.45 Corners of France. — 16.55
Playschool. — 17.20 Winnie the
Winsome Witch. — 17.25 Jackanory. - 17.40 Scooby doo. - 18.05
John Craven's newsround. —
18.10 Blue Peter II. - 18.35 Fred
Basset. - 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide. — 19.45 Tomorrow's
world. — 20.10 Top of the pops.
- 20.40 The good life. - 21.20
Wings. - 22.00 Nieuws. - 22.25
Cannon. — 23.15 Omnibus. —

18.55 Nieuws. - 19.04 Paddington (f). — 19.10 Kijk nou e s ! —
19.35 De dik voor mekaar show.
20.00 Nieuws. 20.25 Je
bed... je k a s t . , (tv-spel). - 21.30
De familie Bellamy (f.). - 22.20
Hier en nu. — 23 00 Athene, waar
de tempel wankelde. — 2310
Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - IB.OOBarbapapa (f.). - 18.05 1, 2, 3... Cinéma. 18.30 Zig-Zag. 18.45
Savoir-vivre. — 19.15 Antennesoir. 19.30 Nieuws. 19.50
Suggestions. — 19.55 Bologna
(dokumentaire). — 20.15 Verdict
(film). - 21.45 Nieuws. - 22.00
Le carrousel aux images. — 22.50
Nieuws.

BBC 1

ARD 1
16.10 Nieuws. - 16.15 Sigrid Albracht. leven in een rolstoel. —
17.00 Teletechnikum. — 17.50
Nieuws. — 18.00 Intermezzo. —
18.40 V o n der Eifel bis zum Weserbergland. — 19.15 Hier und Heute.
19.45 4Tel vor 8. 20.00
Nieuws. — 20.15 Wie einst im Mai.
Operette. - 21.45 Skièn. - 22.30
Tagesthemen. 23.00 Der 7.
Sinn. 23.05 Tafeltennis.
23.30 McCloud
(f).
0.45
Nieuws.

ZDF
16.45 Nieuws. 16.55 Pfiff. 17.40 Die Drehscheibe. 1820
Vaeter der Klamotte. Komisch filmpje. — 19.00 Nieuws. — 19.30Auslandjournal. - 20.15 Der Alte (f.).
— 21.15 Monniksrobben. Dokumentaire. — 22.00 Heute-journal.
- 22.20 Aspekte. - 23.05 M o r d
bleibt Mord. Franse politiefilm. —
0.45 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.55 Le coff re-fort. - 18.00 Aventures des hommes. — 18.28 Le
coff re-fort. — 18.40 L'atout-cuisiné
du chef. — 18.45 Tele-Luxembourg est a vous. — 19.13 Le coffre-fort. — 19.15 Systeme D. —
19.30 Nieuws. - 20.00 Regan (f).
- 21 00 Frankenstein (f). — 22.25
Passé et gagne. — 22.40 Les
potins de la comète. — 22.42 Sur
le pas de la porte.

worid. - 13.45 Nieuws. - 14.00
Pebble mill. — 14.45 Mr. Benn. —
15.05 Scene. - 15.35 General studies. — 16.00 Welsh programme.
- 16.55 Playschool. - 1720 Deputy dawg. — 17.25 Jackanory. —
17.40 Cartoon. — 17.55 Crackerjack. — 18.35 Fred Basset —
18.40 Nieuws.,— 18.55 Nationwide. - 19.45 Sportswide. - 20.00
The early film. — 21.30 Porridge.
— 22.00 Nieuws. — 22.25 Gangsters. - 23.20 Tonight - 23.51
Max Boyce. - 00.21 Blue. Western.

Zaterdag
28 JANUARI
BRT 1
14.00 Dag aan dag. — 14.30 Goudzoekers (musical). — 16.30 Open
School. - 18.00 De Bereboot (f.).
— 18.05 Bolhoed en Aardappelneus (fJ. — 19.00 Het amateurtoneel. - 19.45 Nieuws. - 20.10 30
jaar Will Ferdy (show). - 21.00
Terloops. — 21.45 The Sweeney
(f J. - 22.35 Nieuws.

NED. 1
11.00 Open School - Teleac. —
15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de
Beer (fJ. - 15.40 Zolder. - 17.00
Salty (f). - 18.15 Teleac. - 18.45
Fabeltjeskrant
(f).
18.55
Nieuws. — 19.04 De wonderlijke
wereld (fJ. - 19.30 D e Lucy show

ARD 1
16.10 Nieuws. — 16.15 Sie-er-es.
- 17.00 Kinder-Verkehrs-Club. 17.05 Filmbriefe. - 17.50 Nieuws.
- 18.00 Intermezzo. - 1915 Hier
und heute. — 19.45 Spiel urn 4tel
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Berufsschule Bundeswehr (reportage). - 21.00 ARD-sport extra
- 21.45 Alles oder nichts (kwis)
22.30 Nieuws. 23.00 Der
Besuch der alten Dame (tv-spel)
- 1.00 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Colargol (fJ. - 18.15 Klein, kiein kleutertje. — 18.30 Open school. —
19.()0 Jaar van het dorp. Balegem.
19.45 Nieuws. - 20.15 Allemaal beestjes. Diereneldorado in
het nauw. — 20.45 De rijke familie
(fJ. - 2220 Nieuws.

De rijke familie. Een komedie van Davis Lov/ell Rich, met
Russell
en Sandra Dee. In Hollywoodstijl,
en technisch
zorgd. Vrijdagavond
op BRT I, om 20 u. 45.

TF1

12.15 La bonne Franquette. —
17.55 Le coffre-fort. - 18.00 Les
collectionneurs. — 18.28 Le coffre-fort — 18.30 Ram-dames. —
18.45 De nos clochers. - 18.58
Le coff re-fort - 19.00 Système
D. — 19.15 Passé et gagne. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Police des
plaines (fJ. - 21.00 Columbo (fJ.
- 22.45 Les potins de la comète.
— 22.47 Sur le pas de la porte.

TF 1
12.15 Rèponse a t o u t 12.33
Midi première. — 13.(X) Nieuws.
— 13.35 Regionaal programma.
- 13.50 Objectif santé. - 14.00
Les 24 jeudis. — 18.02 A la bonne
heure. — 1827 LTIe aux enfants.

WIJ It

Rosalinde
knap ver-

(fJ, - 19.55 Tweekamp. - 20.40
Kojak (f). 21.35 Nieuws.
21.50 Kojak (f). - 22.35 U zij de
glorie. — 23.15 Nieuws.

19.45 Nieuws. — 20.15 Het magische circus. — 20.55 Het slangeëi
(reportage). — 21.40 Dag aan
dag.

12.15 Rèponse a t o u t 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.
- 14.05 Open school. - 17.57 A
la bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 L'ile aux
enfants. — 18.55 L'accusée (f). —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
- 19.43 Eh bien raconte. - 20.00
Nieuws. — 20.30 La Fessée (toneel). — 22.15 Paardenrennen. —
22.35 Nieuws.

NED. 1

A2

RTB 1

18.55 Nieuws. — 19.04 Jabberjaw
(fJ. 1925 Koning Klant.
20.00 Nieuws. — 20.25 De brave
soldaat Schweijk. — 21.25 Sonja's
goed nieuws show. — 22.25 Momenten. — 22.30 Vara-visie. —
2320 Nieuws.

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Des lauriers pour Lila ( f ) . —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad
(fJ. — 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre sur. — 18.25
Tekenfilm. - 18.40 C'est la vie. 18.55 Des chiffres et des lettres.
Spel. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
19.45 Les 6 jours d'A 2. 20.00 Nieuws. - 20.32 Les Eyqletières (fJ. - 21.35 Apostrophes.
- 22.45 Nieuws. - 22.52 Télèclub.

15.45 Het snoeien van fruitbomen.
16.15 O n Mirake (Waals toneel). — 17.30 Le ballon jaune. —
18.40 Barbapapa. — 18.45 Spectacle. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. - 19.50 Le jardin
extraordinaire. — 20.20 Les doigts
croisés (film). — 21.50 Nieuws. —
22.05 Cinéscope. — 23.10 Nieuws.

BRT 2

NED. 2
LUX.

FR 1
12.12 Regionaal magazine. —
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes. —
12.47 Jeune pratique. — 13.00
Nieuws. — 13.35 Les musiciens
du soir. — 14.08 Restez done
avec nous... le samedi. — 18.05
Het dier en het kind. — 18.40
Magazine auto moto. — 19.13 Six
minutes pour vous défendre. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Eh bien raconte. 20.00
Nieuws. — 20.30 Numero un
(show). — 21.30 The water margin
(fJ. - 22.25 Tele-foot 1. - 23.25
Nieuws.

A2
12.30 Samedi et demi. 14.00
Des animaux et des hommes. —
14.50 Les jeux du stade. - 18.00
La course autour du monde. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws —
19.45 Les 6 jours d'A 2. - 20.00
Nieuws. — 20.35 La brigade des
mineurs (TV-spel). - 22.05 Voir.
— 22.55 Dróle de Baraque.

18.35 Jeunesse. — 19.05 Regionaal programma. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Le gala de la piste. - 21.15
Jazz. - 22.10 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. — 17.10 Pinocchio
(fJ. - 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Zinkende kotter aan bakboord (fJ. 19.00 Nieuws. 1930 Anneliese
Rothenberger
stelt voor. — 20.30 Notizen aus
der Provinz. — 21.00 Nieuws. —
21.20 Kennzeichen D. 22.05
Tausend L e d e r ohne Ton (tvspel). — 23.35 Nieuws.

12.15 La bonne Franquette. —
16.47 Super juke-box. — 17.45
Daktari. - 19.00 Système D. 19.15 Passé et gagne. 19.30
Nieuws. — 20.00 L'homme invisible (f.). — 21.00 Un Amèricain a
Paris (musical). — 22.35 Les potins de la comète.

BBC 1

BRT1

10.50 Schooltelevisie. — 18.15 Teleac. — 1845 De fabeltjeskrant
— 18.55 Nieuws. — 19.05 Tom en
Jerry (fJ. — 19.15 Daar vraag je
me w a t — 19.55 De Willem Ruis
show. - 21.35 Nieuws. - 21.50
Sanford en zoon (f.). — 22.15 In
het land van alles anders. — 22.55
Interview met de minister-presid e n t - 23.05 Geloof hoop & liefde show. — 23.25 Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Barbapapa. - 18.05 1, 2, 3... Reportage. 18.30 Zig-zag. 18.45
Sept sur sept. — 19.15 Antennesoir. - 19.30 Nieuws. - 19.50 A
suivre. — 21.45 Nieuws. — 22.00
La vie secrete de Walter Mitty (f).
— 23.45 Nieuws.

FR 3
18.30 FR 3 Jeunesse. 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Het platteland veranderen.
21.30 Usine, la France ton
métier fout le camp. — 22.20
Nieuws.

BBC 1
10.30 Athlete. — 11.00 Look and
read. - 11.23 Ysgolion. - 11.45
You and me. — 12.05 Out of the
past — 12.30 A job worth doing.
— 13.00 Economics of the real

NED. 2
18.40 Paspoort. - 18.50 Nieuws.
- 19.05 De Bereboot (f). - 19.10
D e nationale hitparade. — 20.25
W i e van de drie. — 20.55 Hollands
Glone (f). — 21.50 Televizier magazine. — 22.30 Avro's sportpanorama. - 22.50 Netwerk. - 23.40
Nieuws.

ARD 1
1425 Nieuws. 14.30 Sesamstraat (film). — 15.00 Circus S c o t t
— 15.45 Pagosha (over eten). —
1630 School en beroep. - 17.15
Ausgeschlossen von den Sakramenten (reportage).
— 17.45
Nieuws, — 17.48 Die Sportschau.
— 18.30 Intermezzo. — 19.15 Hier
und Heute. - 19.50 Kurz vor 8. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Seemann und die Nonne (film). —
2220 Wider den tierischen Ernst
— 23.50 Meine Name ist Julia
Ross (thriller). — 0.55 Nieuws.

ZDF
14.58 Nieuws. - 15.00 Mein Onkel vom Mars. — 15.30 De stierentemmers (film). — 16.30 Die Muppets-show. — 17.00 Nieuws. —

18.25 Sesamstraat (fJ. —
Cinevisie. — 19.20 Studio i
— 20.30 Nieuws. - 20.:
lands spoor. — 21.05 Mar
man, Mary Hartman-(fJ. De stnjd om het water (doi
taire). - 23.00 Nieuws.

RTB

LUX.

FR 3

RTB 2
18.45 Schooltelevisie. — 19.15 Antenne-soir. 19.30 Nieuws. — 19.55
Verviers (dokumentaire).

17.05 Landerspiegel. 18.00
Paul Temple ( f ) . - 19.00 Nieuws.
— 19.30 Direkt — 20.15 Lustige
Musikanten
(volksmuziek).
—
21.45 Nieuws. - 21.50 Das aktuelle Sport-Studio. - 21.50 Der Kommissar (f.). — 00.15 Nieuws.

9.50 Fingerbobs. — 10.05 Canoe.
— 10.30 Multi-coloured swap
shop. — 13.15 Grandstand. —
18.10 Batman. — 18.35 Nieuws en
s p o r t - 18.50 Jim'ill fix i t - 1925
Dr Who. — 19.50 Up penscope.
Amerikaanse oorlogsfilm. — 21.40
Mike Yarwood. — 22.10 Starsky
and Hutch. - 23.00 Nieuws. 23.10 Match of the day. - 0.15
Parkinson. — 1.15 Weerbericht

Zondag
29 JANUARI

I

BRT
9.00 Open school. - 9.30 Doe
mee — 10.00 Eucharistieviering.
— 11.00 leder zijn waarheid. —
12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. — 14.30 Open
school. 1500 W K Skiën. 15.45 Sesamstraat (f). 16.10
Het pad naar de zee (dokumentaire). — 17.00 Soundtrack. — 17.25
Sportuitslagen. — 18.30 De bereboot. — 18.35 Retroskoop. —
20.00 Sportweekend 1. - 20.30
De Vledermuis (operette). —
23.30 Nieuws.

NED. 1
11.00 Goede morgen. 16.30
Teleac. — 17.00 Protestantse eredienst — 17.30 Wilde ganzen. —
18.15 Teleac. - 18.50 Paspoort.
— 19.00 Nieuws. - 19.05 Jonge
mensen op w e g naar het koncertpodium. — 19.55 Hier Panjs, hier
Jan Brusse. - 20.05 2 x 1 0 =
Toon (show) — 22.05 Boekenprogramma. — 2240 Mensen over
mensen. — 22.55 Nieuws.

NED. 2
16.00 Nieuws. — 16.02 Hyena's
(dokumentaire). — 16.30 Waar
hoor ik thuis? — 16.55 Sprekershoek. - 17.10 Studio sport 1. 17.55 Van gewest tot g e w e s t —
18.10 Kijken naar kinderen. —

~~

10.00 Ulysse. - 10.30 Frui
snoeien. — 11.00 Schoolt
— 12.00 Faire le point Nieuws in het kort — 13.(
certissimo. — 14.30 La pet
son dans la prairie (fJ. Visa pour le monde. —
Sportuitslagen. — 17.15 0 (
operette. — 18.05 Follies. Histoire de lire. — 19.10 Bi
pa. — 19.15 Antenne-s
19.30 Nieuws. - 1955Spoi
end. - 20.25 Clafoutis. Sports et vie. — 22.10 Niei
22.30 Les brigades du tigre
23.25 Nieuws.

ARD 1

10.00 Mexico. - 10.45 C
dung mit der Maus.- — 11
go und die Stadt am en
Regenbogens (dol<;umenta
11 55 Ski. - 1430 Lammi
Schmöker. 15.15 AR(
extra. — 16.55 Task force
(f.). - 17.45 Ordnung ist i
be Leven (dokumentaire). Nieuws. — 18.33 Die Spoi
— 19.20 Weltsptegel. Nieuws. — 20.15 Tatort
21.45 Nieuws. - 21.50 Die
Jahre. — 22.35 v itik am
tagabend. — 23 r. Nieuws

ZDF

9.15 Katolieke eredienst. ZDF-Matinee '.30 Da
tagskonzert. — " 50 Frai
Z e i t — 13.00 N , u w s Die Drehscheibe - 1321
n i k d e r W o c h e — '3.45 Pa
te. - 14.15 Heid' ). - 14
tionen des Kolonia.ismus. Nieuws — 15.15 Aktton 1
kind — 15.30 Winn9tou(w
— 17.00 Nieuws 17
Sport-reportage. - 18.0C
buch. — 18.15 M G dbasis ,
(f.). - 19.00 N i e u w , . - 19
ner perspektiven - 1 9 . 3 0
platze der Weltliteratur. Hello Dolly (film)
22.30
— 22.45 Ernst \- man (|
— 23.35 Nieuws

TF 1

9.15 Godsdienstige uitzei
— 12.02 La sequence du
teur. - 11.58 Ski - 12
appetit — 13.00 f'.iSuws.
C'est pas serie
— 14
rendez-vous ÖL dimanc
15.30 Paul et Vir&mie ( f l
Paardenrennen. — 16.35
première. — 17.45 LTIe pe
— 18.10 Un camion en oi
(film). — 19.25 ' -s anin
monde. — 20.00 euws.
Un roi et quatre i.;ines (vi
— 21.50 Expressions. Nieuws.

A2

12.00 Bon dimanrï a. — 1£
de 2. - 20.00 Neuws. Musique and mus ^.. — 2
homme, un jour
22.45

FR 3

16.15 Les maitres d'oet
1725 Plein air. - 17.55 F
magazine. — 18 25 Espac
cal. - 19.20 Special Dom19.35 L'odyssee de Scotl
(f.). — 20.05 Hexagonal.
Le loup des bois (fJ. Nieuws. — 21 35 L'hon
question. — 22.30 Break i

LUX

15.15 Hei elei, kuck elei.
Emission en langua angh
16.45 La dernière :eche.
Autoscopie. — 18 45 Les
de l'aventure. — 1930 Ni€
19.33 Cinè-sélectiea — ',
pêche miraculeuse (fJ. —
vampire de Dussi^ldorf (
2225 Les potins a<3 la coi

BBC 1

10.00 Mary, Mungo and ^
10.15 6 0 , 7 0 , 8 0 . - 10.40
11.10 English for As
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straat (O. - 18.50
19.20 Studio sport 2.
suws. - 20.35 Hol- 21.05 Mary Hartartman CD. - 21.40
fiet water (dokumen0 Nieuws.

— 10.30 Fruitbomen
11.00 Schooltelevisie.
•e Ie point — 13.00
t kort - 13.05 Con14.30 La petite maiprairie (D. - 15.20
ï monde. — 17.10
n. — 17.15 Opera en
18.05 Follies. - 18.40
e. — 19.10 Barbapa5 Antenne-soir. —
— 1955Sportweek> Clafoutis. - 21.15
— 22.10 Nieuws. —
jades du tigre (f.). —

11.25 Democracy at work. —
11.50 Kontakte. — 12.15 Living
city. — 12.40 On the move. —
12.50 Your move. - 13.15 Sunday worship at Pebble Mill. —
14.C0 Farming. — 14.25 Dressmaker. — 14.50 Nieuws. — 14.55
Trouble along the way. Amerikaanse komedie. — 16.40 Young scientists of the year. — 17.20 Secret
war. - 18.10 Nieuws. - 18.20
Hawk moor. — 19.10 Holiday. —
19.40 Songs of praise. - 20.15 All
creatures great and small. —
21.05 Breakfast at Tiffany's. Amerikaanse komedie. — 22.40 Nieuws.
- 22.50 Everyman. — 2325 Film
'78. — 23.55 For the love of Albert
— 01.00 Weerbericht

Maandag
30 JANUARI
BRT 1

). — 10.45 Die senMaus. - 11.15 RinStadt am ende des
5 (dol<;umentaire). —
14.30 Lammi und die
- 15.15 ARD-Sport
55 Task force police
Ordnung ist das hal•kumentaire). — 18.30
8.33 Die Sportschau.
'eitspiegel. - 20.00
20.15 Tatort (f.). !. — 21.50 Die wirren
L35 Kritik am Sonn23.20 Nieuws.

e eredienst. — 10.30
I. — 11.30 Das Sonn— 1250 Fragen zur
K) Nieuws. - 13.02
elbe - 13.25 Chrole. — 13.45 PappelkisleidiCf). - 14.40 Staslonialismus. — 15.10
5.15 Aktion SorgenI Winnetou (western)
Buws - 17.02 Die
ige. - 18.00 Tage5 Mo-dbasis Alpha 1
vJieuwh, — 19.10 Bonven. -• 19.30 Schau/eltliteratur. - 20.15
ilm). - 2230 Nieuws,
et Kolman (portret).
iWS.

14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Peppi en Kokki. — 18.15 De kinderen van appartement 47 A (f.). —
18.40 Open School. - 19.10 Doe
mee. — 19.45 Nieuws. — 20.15
Rad der fortuin. - 21.00 Grote lui,
kleine lieden Cf). — 21.50 Stromingen. — 22.40 Nieuws.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. - 18.15 Teleac. — 18.45 De Fabeltjeskrant
(f.). - 18.55 Nieuws. - 19.04 Popparade. — 20.00 Minivoetbalshow.
- 21.05 De Lucy-show (f.). —
21.35 Nieuws. - 2150 Tien jaar
harttransplantaties. — 22.5li Eerlijk gezegd. — 23.05 Onderwijzen,
kunst of kunde ? - 23.30 Symbiose. — 23.34 Nieuws.

voi sauvage (film). potins de la comète.

23.10 Les

TF 1
12.15 Réponse a tout — 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.
— 13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Restez done avec nous... le
lundi. — 18.00 A la bonne heure.
— 18.27 Pour chaque enfant —
18.55 L'Accusée CfJ. - 19.15 Une
minute pour les femmes. — 19.20
Gewestelijk Nieuws. — 19.42 Eh
bien raconte. — 19.57 N ;euw8. —
20.30 Qu'est-il arrive au bébé de
RosePary? Cfilm). - 22.40 Alain
Pevrefitte. — 23.05 Nieuws.

A2
13.50 Des lauriers pour Lila CfJ. —
14.03 Aujourd'hui Madame. —
15.00 Mannix CfJ. - 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre
sur... - 18.25 Tekenfilm. - 18.40
C'est la vie. — 18.55 Das chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Les sjx jours
d'A 2. - 20.00 Nieuws. - 20.32
La tête et les jambes. — 22.25 Zigzag. — 22.55 Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30
The Oscar (film). - 22.25 Nieuws

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. 18.15
Open school - Teleac. — 18.45
Paspoort. — 18.55 Nieuws. —
19.()4 Henkie's droomboom. —
19.10 EO-kinderkrant 19.30
Het kleine huis (f J. — 20.20 Gewone mensen praten over hun leven.
— 20.30 Hoe zouden wij dan
leven ? (DokumentaireJ De grote
puzzel. — 21.00 Gelukkig is het
land... - 21.24 Ten slotte... 21.35 Nieuws. — 21.50 Den Haag
vandaag. — 22.05 Terry Riley
(show). — 23.05 Nieuws.

NED. 2
18.45 Paspoort — 18.55 Nieuws.
— 19.04 Charlie's Angels (fJ. —
20.00 Nieuws. — 20.25 Hitboulevard. — 21.30 De Verpleegsters
(f). - 22.20 Aktua TV. - 23.10
Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Barbapapa. - 18.05 1, 2, 3... Cinéma.
- 1830Zig-Zag. - 18.45TVF-Actualités. — 19.15 Antenne-Soir. —
19.30 Nieuws. — 19.55 De akteurs
van het jeugdteater. — 20.50 Musique mosaïque. — 21.50 Nieuws.
- 22.05 Videographie. - 22.50
Nieuws.

RTB 2
18.45 Schooltelevisie. 19.55
TVF Cuisine. — 20.25 Jean-Chris-

NED. 2
18.45 Paspoort, — 18.55 Nieuws.
- 19.05 Tom en Jerry (f.). 19.10 Peppi en Kokki (f.). - 19.25
De Kris Pusaka (f). — 20.00
Nieuws. — 20.25 Dagboek van
een herdershond (f). — 21.15
Rondje Teater 22.05 Brandpunt
- 22.45 Geloven tussen 12 en I T
- 23.15 Nieuws

enstige uitzendingen,
sequence du specta)8 Ski - 12.30 Bon
3.00 h.ieuws. — 13.20
erieux — 14.12 Les
du dimanche. —
tVirginie(fI - 16.20
en. — 16.35 Sports
17.45 LTIe perdue (f.).
camion en or massif
(.25 Les animaux du
O.OO N.euws. - 20.30
atre reines (western)
<pressiOns. — 23.05

RTB 2
18.45 Yoga. — 19.15 Lundi-Sports.
— 19.30 Nieuws. — 19.55 El'feume du Mayeur Waals toneel.

ARD 1
Tianche. — 19.00 Sta00 Nieuws. - 20.32
i musiG. - 21.40 Un
our. - 22.45 Nieuws.

maitres d'oeuvre. —
lir. — 17.55 Paarden• 18.25 Espace musiSpecial Dom-Tom. —
see de Scott Hunter
1 Hexagonal. — 20.30
B bois (fj. - 21.20
21.35 L'homme en
22.30 3reak up (film).

jj, kuck elei. — 15.30
langue anglaise. —
nière Teche. — 18.15
— 18 "^S Les sentiers
: — 19.30 Nieuws. électioa — 20.00 La
jleuseCfJ. - 21.00Le
Düssi^dorf (film). —
>tins de la comète.

Mungo and Midge. —
80. - 10.40 New life,
iglish for Asians. —

17.50 Nieuws. - 18.00 Das Intermezzo bietet an. — 19.15 Hier und
heute. — 19.45 Trick um 4tel vor 8.
- 20.00 Nieuws. - 20.15 MS
Franziska (f). - 21.15 Was Jimmy Will und Carter kann. Reportage. — 22.00 Mem lieber Mann (f.).
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Sein Madchen für besondere Falie (film). - 00.30 Nieuws.

Slisse en Cesar, een geslaagde tweede ronde.
Dinsdag, BRT 1, 20 u. 10.

LUX.
12.15 La Bonne Franquette. —
12.30 Nieuws en weerbencht. —
12.35 Arthur, roi des Celtes (f.). —
17.55 Le coffre-fort - 18.00 Madame et son fantöme (f.). — 18.28
Le coff re-fort. - 19.30 Ram-Dames. — 18.45 De nos clochers. —
18.58 Le coff re-fort - 19.00 Système D. — 19.15 Passé et gagne.
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Histoires insolites (f). — 21.00 Le con-
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tophe (fJ. — 21.20 Frangoise Giroud (portreü.

BBC 1
10.38 Countdown. — 11.00 Merry
go round. — 11.32 Exploring science. — 11 .45 You and me. - 12.22
Music time. — 12.45 General studies. — 13.45 Nieuws. — 14.00
Pebble Mill. - 14.45 Bod. - 15.01
Words and pictures. — 15.18
Near and far. — 15.40 Going to
work. — 16.15 Songs of praise. —
16.55 Playschool. - 17.25 Barbapapa. — 17.30 Jackanory. —
17.45 Hunters gold. - 18.10 Blue
Peter. - 18.40 Nieuws. - 19.50
Ask the family. - 20.15 Blake's
seven. — 21.10 Panorama. —
22.00 Nieuws. - 22.25 The hospital. Amerikaanse tragische komedie. - 23.55 Tonight - 00.35
Weerbericht

Dinsdag
31 JANUARI

ZDF
13 (fJ. — 17.40 Die Drehscheibe.
- 18.20 Soko 5113 CJ. - 19.00
Nieuws. — 19.30 Spass mit Musik.
- 20.15 Industrielle Archeologie.
- 21.00 Nieuws. - 21.20 Der Dienerzweier Herren (toneel). — 23.25
Nieuws.

A 2
13.50 Des Lauriers pour Lila (fJ.
— 14.03 Aujourd'hui, Madame. —
15.00 L'Opéra sauvage. — 16.30
Aujourd'hui Magazine. — 17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Tekenfilm. —
18.55 Des chiff res et des lettres.
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. - 19.45 Les 6 jours d'A 2. 20.00 Nieuws. - 20.30 Roots (f)
— 23.30 Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Les Hors-la-loi
(film). - 21.55 Nieuws. - 22.1 C
Réussites.

BBC 1
10.10 Tele journal. - 10.38 Out of
the past — 11.00 Look and read.
King's dragon. - 11.23 20th Century History (tot 11.45). - 12.00
Watch. — 12.18 Going to work. —
12.40 Physical science. — 13.05 A
job worth doing. — 13.45 Nieuws.
— 14.00 Pebble Mill. - 14.45 Ragtime. — 15.00 You and me. —
15.14 Corners of France. — 15.32
M. go R. - 15.40 TV-club. 16.20 Welsh programme. — 16.55
Playschool. - 17.20 Wally Gator.
— 17.25 Jackanory. — 17.40 Animal Magic. — 18.0S John Craven's Newsround. — 18.10 Star
turn. — 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide. — 19.50 One more
time. — 20.20 Oregon trail. —
21.10 The good old days. - 22.00
Nieuws. - 22.25 Ray for today.
Destiny. — 23.40 The Engineers.
— 0.45 Weerbericht.

Woensdag

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.40Barbapapa. — 18.05 1, 2, 3... reportage. — 18.05 Seniorama. — 18.45
Reflets du Lib'fralisme. Politieke tribune. — 19.15 Lundi-Sports. —
19.30 Nieuws. — 19.55 Le Téléviseur (f.). — 20.55 Ce que parier
\/eut dire. — 22.00 Nieuws.

done avec nous... le mardi. —
18.02 A la bonne heure. - 18.32
L'lle aux Enfants. — 18.52 Les
Tifins. — 18.55 L'Accusée (fJ. —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.43 Eh bien, raconte. — 20.00
Nieuws. — 20.30 Variétéprogramma. - 21.30 Adjudant X. - 22.25
Koncert - 23.00 Nieuws.

ARD 1
16.10 Nieuws. — 16.15 Zuviele
Kinder für Maskina (reportage).
- 17.00 Der Wolf und die Frau.
- 17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo. — 18.40 Orson Welles
erzahlt — 19.15 Hier und heute.
- 19.45 Tip um 4tel vor 8. 20.00 Nieuws. — 20.15 Kennen sie
Kino? - 21.00 Monitor. - 21.45
Superstar (f). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Auf der ersten
Bliek. — 0.00 Nieuws.

ARD
13.40 Der grosse Wurf (film). 15.45 Mosaik. - 16.15 Ski. 17.00 Nieuws. — 17.40 Die grosse
blaue Murmel. — 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 Der rosarote
Panther (verhalen voor kinderen).
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Das Projekt Honnef (dokumentaire) —
21.00 Nieuws. - 21.20 Der jobfressende Fortschritt. 22.00
Sport aktuell. — 0.00 Nieuws.
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BRT 1
15.30 Open school. - 16.30 TipTop. - 18.15 Bereboot (fJ. 18.20 Jonger dan je denkt —
18.50 Space 1999 (fJ. - 19.40
Morgen. — 19.45 Nieuws. —
20.15 Happy Days (fJ. - 20.40
Washington met gesloten deuren
(fJ — 22.10 Fundamenten. 23.00 Nieuws.

BRT 2
20.15 Secret Army (fJ. - 21.00
Schaatsrijden. - 22.30 Skiën.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. — 15.00 Teleac. - 15.30 Berebios. - 17.15
Gitaar spelenderwijs. -=- 18.25 Sesamstraat (f). — 18.55 Nieuws. —
19.04 Van gewest tot gewest —
19.50 Zendtijd politieke partijen
DS '70. — 20.00 Romance met
een contrabas (film). — 20.40
MAP - 21.35 Nieuws. - 21.50
Den Haag vandaag. — 20.05 Panoramiek. — 22.35 Studio sport.
— 23.30 Nieuws.

LUX.

NED. 2

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De
Bereboot (fJ. - 18.05 Sesamstraat (fJ. — 18.30 Open school.
— 19.00 Toccata en fuga voor
lava en vuur Cfilm). — 19.05 Het
Willemsfonds. — 19.35 Morgen.
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Slisse
en Cesar Cf). — 20.50 Vrouwenmishandeling. — 21.40 WK Alpijns
skiën. — 22.30 Nieuws.

12.15 La bonne Franquette. —
17.55 Le Coffre-fcn. - 18.28 Le'
Coffre-fort. - 18.30 Ram-Dames
— 18.45 De nos clochers. — 18.58
Le Coffre-fort - 19.00 Système
D. — 19.15 Passé et gagne. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Les Bannis
(f). P - 21.00 Guêpier pour trois
Abeilles (film). — 23.15 Les Potins
de la Comète.

18.15 Teleac. — 18.45 Toenstische tips. — 18.55 Nieuws. —
19.04 Kon hesi baka - Kom gauw
terug (fJ. — 1920 Kenmerk. 20.00 Nieuws. — 20.25 Socutera.
— 20.30 Overzicht keuze - —
20.33 Robin's Nest (fJ. — 20.53
Lex Harding met het popjournaal.
— 21.00 You're a Big Boy now
(film). - 22.25 Starsky & Hutch
(fJ. — 23.10 Aan de grenzen. —
23.35 Nieuws.

BRT 2

TF 1

20.10 Onder een dak CfJ. - 20.35
Panorama. — 21.00 De Oproerling Cfilm).

11.40 Réponse a tout — 11.50
Ski. — 12.33 Midi première. 13.00 Nieuws. — 13.45 Restez

BRT 1

RTB 1
16.45 Feu vert - 18.25 Boff. 18.30 Zig-Zag. - 18.45 Katoliek-

godsdienstige uitzending. — 19.15
Antenne-Soir. — 19.30 Nieuws. —
20.00 Madame le Juge CfJ. 21.30 Les Itinéraires de Henri
Pousseur. — 22.30 Nieuws. —
22.45 Arts Hebdo. 23.15
Nieuws.

RTB 2
18.45 Interwallonie. — 19.15 Antenne-Soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Kunstrijden op het ijs.

ARD 1
16.10 Nieuws. — 16.15 Kinderach.tigheden voor volwassenen. —
17.10 Moni Cfilm). — 17.50 Nieuws.
- 18.00 Inten-nezzo. - 18.40 Een
droom in wit — 19.15 Hier und
heute. — 19.45 Tip um 4tel vor 8.
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Britta
Cfilm). — 22.00 Der Simplicissimus
und seine Zeit — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Reportage over
Kari Valentin. — 23.45 Nieuws.

ZDF
9.55 Sport aktuell. — 17.00
Nieuws. — 17.10 Arpad der Zigeuner CfJ. — 17.40 Die Drehscheibe.
— 18.20 Sing mit Heino. - 19.00
Nieuws. — 19.30 Querschnitt —
20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Nieuws. - 21.20 Sport aktuell. —
22.20 Nich reden handeln. —
22.50 Alexander Dubronski Ctvspel). — 0.25 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne Franquette. —
16.45 L'Ecole buissonnière. —
17.55 Le Coffre-fort. - 18.00 L'Ecole buissonnière. — 18.28 Le Ck)ffre-fort. — 18.30 Ram-Dames. —
18.45 De nos Clochers. - 18.58
Le Coffre-fort. — 19.00 Hitparade.
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Brigade
spéciale Cf). — 21.00 Mon Oncle
Benjamin Cfilm). — 22.30 Les Potins de la Comète.

TF 1
11.00 Open school. - 11.45 Réponse a tout. — 12.00 Ski. —
12.33 Midi première. 13.00
Nieuws. — 13.37 Les Visiteurs du
Mercredi. — 17.55 Sur deux roues. — 18.12 A la bonne heure. —
18.28 Pour chaque enfant. —
18.55 L'Accusée CfJ. - 19.10 Une
minute pour les femmes. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh
bien, raconte. — 20.03 Nieuws. —
20.30 L'lnspecteur mène l'Enquête
(film). 22.00 Indications. 23.00 Nieuws.

A2
13.50 Des Lauriers pour Lila (fJ.
— 14.03 Aujourd'hui, Madame. —
15.05 Le monde merveilleux de
Disney. — 15.55 Un sur cinq. —
18.25 Tekenfilm. - 18.40 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres. 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A 2.
— 20.00 Nieuws. - 20.32 Question de temps. — 21.40 De moord
op Alexander van Joegoslavië. —
22.25 Kunstschaatsen. - 23.00
Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
Femme rompue (film). — 22.00
Nieuws. — 22.15 Ciné regards.

BBC 1
10.15 Engineering craft studies. —
10.38 It's Maths. - 11.00 TV-club
— 11.23 MUSIC time. — 11.45 You

and me. — 12.00 British social history. - 12.23 Words & Pictures.
— 12.40 Biology. - 13.05 Kontakte. — 13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. - 14.45 Mister Men. 15.01 Watch. - 1518 Science all
around. — 15.40 Focus. — 16.55
Playschool. — 17.20 Touch turtle.
— 17.25 Jackanory. 17.40
Screen test series. — 18.05 John
Craven's newsround. — 18.10 A
traveller in time. — 18.40 Nieuws.
18.55 Nationwide. - 19.50 Eric
Sykes. — 20.20 The hell in the
Pacific. Amerikaans ooriogsdrama. - 22.00 Nieuws - 22.25 I
didn't know you cared. — 22.55
Sportsnight — 0.05 Nieuws.
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Te veel

• M A A N D A G . Rust er een vloek op de zesdagen van
Kopenhagen? Voor de tweede keer werd ze geteisterd
door een epidemie onder de coureurs. • D I N S D A G . Eén
verdienstelijke sjotter kreeg de gouden schoen, en 999 verdienstelijke sjotters kregen geen gouden schoen. Z o gaat
d a t • W O E N S D A G . Raymond Ceulemans zal toch aan
zijn honderd officiële titels geraken. In Hoboken veegde hij
de 96ste binnen. En misschien is hij momenteel aan de
97ste bezig. • DONDERDAG. België-Belgique zal twee
deelnemers (en twintig delegees?) afvaardigen naar de
Europese skikampioenschappen. Er zijn geen grenzen aan
onze ambitie. • VRIJDAG. Een Europees bokskampioen
werd lastig gevallen door de politie omdat hij een of andere
nightklub kort en klein sloeg. Waar moeten die jongens trainen ? • ZATERDAG. Anderlecht wil perfors een Engelse
midvoor kopen. Ondanks alle ervaringen. Zal wel iets te
maken hebben met Engelse sukseskoopjes. • Z O N D A G .
En daar is dan het bevrijdend b e r i c h t : Merckx and his band
hebben een afdokker gevonden voor volgend seizoen. « Un
Beige» nog w e l !

Welke

koers?

Een krant publiceerde de lijst van de
Zesdaagsen in Europa in de winter
1978-1979. Het zijn er zomaar eventjes negentien. En men begint eraan
op 15 septemJDer, en men eindigt op
28 februari. Dat betekent dat de zesdaagsen al en nog bezig zijn op het
ogenblik dat er nog en al wegwedstrijden gereden worden.
Dit jaar bijvoorbeeld begint het wegseizoen al deze week, eind januari.
Wij vinden het, eerlijk gezegd, wel een
beetje te veel van het goede. Zowel
" veel zesdaagsen als te veel wegkoersen. Vooral omdat daar nog eens het
veldritseizoen tussenkomt — waar
ook al meer en meer een beroep
wordt gedaan op wegrenners — en
de verschillende andere grrrote baanwedstnjden. Wij gaan niet meer weten waar eerst naartoe lopen.

O p zijn Bels
Er waren dus vier Belgen afgevaardigd naar het wereldkamploensehap
veldrijden, en die waren alle vier tijdig
ter plaatse. Roger De Vlaeminck
werd echter ziek, en kon niet starten.
Berten Van Damme kwetste zich tijdens de oefening, en moest ook forfait geven.
Wij zouden ons nu wel best kunnen
Indenken dat de ziekte van Roger en
de kwetsuur van Berten nog wat werden verergerd door de aanblik van de
stijkpoel waarin zij verondersteld werden koers te gaan rijden. Maar wat
ons minder begrijpelijk voorkomt is
dat onze wielervaderen wél een invaller hadden aangeduid, maar dat die
Invaller niet ter plaatse was, al stond
het vrijdag al vast dat Roger De Vlaeminck niet zou rijden. Dat was zeker
weer een arrangement op z'n Bels?
Enquête

Suggestie
Vrijgevig als wij zijn geven wij hier gratis voor niks een voorstel voor een
oplossing weg. In plaats van negen
provinciale afdelingen, maakt men 25
subgewestelljke afdelingen. Echter
niet met 16 ploegen, maar bijvoortDeeld met twaalf.
De 25 subgewestelljke kampioenen
laat men dan onder elkaar een tornooi aflappen om uit te maken wie
naar de Belgische afdelingen over
mag. Iets zoals de basketballkompetitie dus.
De voordelen lijken ons niet te overzien. Veel meer ploegen in eerste sui>
gewestelijke. Bijna allemaal derby's.
Spannende eindrondes. Noem maar
op. Veel nadelen ook, maar dat hoort
er nu eenmaal bij.

De vereniging « De basketballschool »
(In het begeleidend schrijven om ons
onbekende reden THE basketballschool genoemd) kennen wij niet
maar zij bezorgde ons een vragenlijst
die op 50.000 eksemplaren moet verpreid worden.
Het gaat over een opiniepeiling met
betrekking tot de basketballberichtgeving op TV. De sportliefhebbers worden verzocht te zeggen of de BRT
genoeg aandacht isesteedt aan basketball, of basketball evenveel aandacht krijgt als andere sporttakken, of
de BRT het even goed doet als andere zenders, en welke informatie, op de
buis zou moeten komen.
Wij vinden het weleens goed dat men
de mening van de mensen probeert
te kennen, en wij hopen dat men de
gegevens zal overmaken aan de 3RT,
maar ook zal publiceren. Het interesseert ons te vernemen wat de mensen terzake denken.

Pers en TV
De Vuelta (wielerronde van Spanje)
zal maar gereden worden als de
Spaanse TV meer afdokt aan de organizatoren, en de Spaanse TV zal maar
meer afdekken als hij het spektakel
kan verkopen aan het buitenland.

Wij vestigden hier onlangs de aandacht op het probleem van de Vlaamse atleten, aangesloten bij Brusselse klubs, die zouden overgeheveld worden naar de
Waalse sport, als de Brusselse klubs kiezen voor de Franse vleugel van hun
federatie.
Van Vlaamse zijde werd nu een ophssing gesuggereerd. Geen ideale misschien, maar onder de gegeven omstandigheden wellicht de enig mogelijke.
Het voorstel namelijk dat de arusselse KIUDS eveneens zouoen opgespiimi muiden, juridisch en administratief uiteraard, in een Franse en een Vlaamse vleugel
Sportief gezien zou de klub natuurlijk verder aantreden als één geheel.
Reakties vanwege de klubs hebben wij nog niet vernomen. Hopelijk gaan ze op
het voorstel in, liever dan de kans te hpen dat de Vlaamse gemeenschap in
Brussel met grote middelen eigen klubs gaat stichten, en hun de Vlaamse atleten afsnoepen.

Naar aanleiding van dit bericht merkt
Lecoq op dat de geschreven pers van
het tjegin af de wielersport heeft
gesteund en het nog doet de konkurrentie vart, de TV ten spijt Inderdaad.
Maar de pers heeft dat nooit gedaan
ter wille van de sport zelf, maar omdat
zij daar een middel In zag om de dagbladen aan de man te brengen. Met
sukses trouwens.
Nu echter zijn er meer en meer bladen die inzien dat zij geen dagblad
méér verkopen omdat zij een koers
patroneren — o.m. door de TV — en
zijn er ook meer en meer bladen die
van de organizatie van koersen afzien. Wat moet het worden als de TV
niet meer wil en de dagt)iaden niet
meer kunnen ?

Vernieuwing
Uit de Sovjetunie komt het bierlcht dat
men er bezig Is met het vernieuwen
van het zg. keurtumen. Inderdaad
moesten de kameraden de laatste tijd
heel wat eerste plaatsen en titels naar
konkurrenten laten gaan, zoals Japan
en Roemenië. Maar de allerlaatste
maanden zou daarin dan weer verandering zijn gekomen en de Sovjetturn(sOers zouden hier en daar al wat
«toeren » hebben laten zien die pnmo
tot dusver onbereikbaar werden
geacht en secundo In de eerste jaren
nog niet kunnen geëvenaard worden
door anderen, omdat zij niet tijdig met
de aangepaste training begonnen.
Men mikt kort en goed op de Olympische Spelen van Moskou in 1980 en
het zou ons inderdaad niet verwonderen als men daar uitpakt met ongeëvenaarde staaltjes van dressuur.

Twee van de vier bewoners van het
Russische ruimteplatform Saljoet 6
zijn naar de aarde teruggekeerd.
Twee bleven aan boord. Ondertussen werd nog een niet bemand tuig
gelanceerd, aan de naam te oordelen
het eerste in een reeks: Progress I.
Het schijnt de bedoeling te zijn (lastig dat deze tekst zo vroeg op de
drukkerij moet zijn) dit onbemande
tuig te koppelen aan de Saljoet
Op het eerste gezicht misschien niet
zo spectaculair, maar wie zich een
beetje bezighoudt met de ruimtevaart beseft wel dat dit weer de weg
zou openen naar een geweldige
reeks mogelijkheden. Afwachten
dus maar wat het worden zal.
Voor wie er belang in stelt: op 18
februari om 15 uur houden de astronomen T. Dethier en prof de Loore in
het Instituut voor aardwetenschappen. Redingenstraat 16b te Leuven,
lezingen over de astronomie gisteren en morgen. Iedereen Is van harte
(en gratis) welkom.

Liever mensen
Het is duidelijk dat die vernieuwde
opvattingen over het turnen een bedoeling en een basis hebben. De
t)edoellng zal ongetwijfeld zijn nog
meer het aspekt spektakel te benadrukken, door van de turn(st)ers nog
meer akrobaten en waaghalzen te
maken. En de basis kan enkel zijn nog
meer doorgedreven training, nog
meer opoffenng om het gestelde doel
te bereiken.
Ach, het Is in alle sporttakken het
geval. Waarom dus niet In het turnen? Maar het neemt niet weg dat
men hoe langer hoe verder verwijderd raakt van wat eigenlijk de bedoeling moest zijn van turnen ; een prettig
middel om het lichamelijk en geestelijk
welzijn te bevorderen. Voor ons part
mogen de Russen — of anderen —
hun pngens en meisjes in nog veel
grotere mate dresseren. De grens
van de menselijke mogelijkheden is
nog lang niet bereikt Maar bewondenng of sympatie kunnen wij er niet
voor opbrengen. Opvoeding tot mensen lijkt ons beter dan opfokking tot
akrobaat

Wij en de sport

Onwaardig
Zondag werd in Amorebieta het weretókampioenschap veldrijden gehouden. Bij de beroepsrenners, waar
maar twee Beigen meereden (De
Bkx;k en Desruelles), bleek de Zwitser Zweifel andermaal de sterkste.
Onze larxJgenoten eindigden op de
vijfde en achtste fjlaats. Bij de liefhebbers werd het een Belgische triomf,
want onze man uit Rillaar, Uboton,
werd wereWkampioen.
Wat ons echter belangrijker lijkt is dat
men de jongens daar in dat dorpje

En jij en ilc?

met die lieve naam door eon waar
moddert>ad heeft doen ptoeteren. Wij
vonden dat eigenlijk een beetje mensonwaardig, en wij begrijpen etgenüjk
niet goed dat de renners tegen de
Inrichters en « offisjellen » niet gezegd
hebben dat ze zelf « slijkverken - konden gaan spelen op die miserabele
omkxip.
Volledig akkoord dat er hindernissen
zijn, dat er hier en daar moet gelopen
worden. Maar dat dat was overdreven. En nog geen klein beetje.
Probleem

TRIPTIP
Wie in de buurt komt, moet maar eens even halt houden in
Borgloon, nu zo op het eerste gezicht een eerder klein dorp,
maar eens de fiere hoofdstad van het graafschap Loon. Nabij
de kerk bevindt zich de ' Burchtgracht-,
zowat het hoogste
punt — b^Kiweris destijds nog kunstmatig opgehoogd — van
de streek. Hier stond de burcht van de graven van Loon Hier
waa het ook dat gravin Agnes aan hhndrik van Vekieke
opdracht gaf de legende van SintServaas te dk:hten. Naast
de Burchtgracht, met het prachtig iHtzKht over de streek
vindt men in Borgkxxi nog ^ w e prachtige getuigenissen van
het groots verleden • de zeer oude kerk en het stadhuis.
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De voettjalbonzen moeten met geweldige problemen zitten. België wordt
herield tot drie gewesten, en de negen provincies worden 25 sut)gewesten. De kwestie is nu; wat met de
voetbalkompetities. Doen alsof de
drie gewesten niet bestaan voor de
nationale reeksen, dat gaat nog. Alle
hervormingen ten sjDijt zal men in ledere gemeenten rK>g ahijd weten of nnen
Belgisch is of HollandJs.
Maar met de provinciate afdelingen '
Gaat men binnen X jaar nog weten
tot welke provincie de gemeente zus
of zo -In de oude tijd» eigenlijk
behoorde? Wie kan nu nog zeggen
welke gemeenten destijds behoorden
tot het graafschap Loon, of tot een of
ander departement onder Napoleon ?

Er werd hier al een en ander gezegd
over de sport voor de kinderen en
voor de ouderen van dagen, en het
belangrijkste besluit dat daaruit
voorlopig kon getrokken worden is
wel dat er op dat gebied nog veel te
doen is.
En de sportbeoefening van de doorsnee-volwassene, hoe ver staan wij
daar mee ? Het instituut voor lichamelijke opleiding van de universiteit
van Leuven heeft daarover zowat
4000 volwassenen ondervraagd, en
vandaag kijken wij even naar de
besluiten die de onderzoekers meenden te kunnen trekken uit de verkregen antwoorden.
Eerst schijnt het geslacht een rol te
spelen bij het al dan niet sport beoefenen, want van de mannen had
50 o/o ooit een sport beoefend, en
van de vrouwen slechts 25 "/o.
Uiteraard moet men ook rekening
houden met de leeftijd. Van de mannen blijven slechts 19<Vb aan sport
doen na de leeftijd van 30 jaar, en
als sport moeten daarbij ook beschouwd worden hengelen, golf,
boogschieten e.d. Bij de dames ligt
het procent rond de 9. Zowel bij de

dames als bij de hem neemt het aantal aktieve sportbeoefenaars toe
naarmate het opleidingsniveau hoger wordt Het blijkt bovendien dat
er een aantal • intellektuele > sporttakken zijn, zoals zweefvliegen, ski,
tennis, zeilen, golf, enz. Verdere vaststelling : hoe hoger de < sociale klasse-, HOE MEER SPORTBEOEFENING. Eén klasse, die van de landbouwers, volgt de regel niet De landbouwers doen minder aan sport dan
hun sociale status zou doen vermoeden. De sociale toplaag heeft blijkbaar ook haar eigen uitverkoren
sporttakken, en begrijpelijk zijn dat
dezelfde als die van de intellektuele
toplaag.
Laatste vaststelling: hoe meer verstedelijkt de woonplaats, hoe meer
aan sport wordt gedaan.
Erg verrassend zijn deze resultaten
niet Wanneer men alle volwassenen
tot de aktieve sportbeoefening wil
brengen, moet men er echter wel
rekening mee houdea Een zeer algemene en ten slotte ietwat spijtige
vaststelling is immers deze: dè
sport voor allen is voorlopig een slogan, en geen werkelijkheid.
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Volksunie en Boerenfront
helpen onteigenden te Sint-Katelijne-Waver
Het zogenaamde G O M - p r o j e k t vereist in het hartje van de tuinbouwgemeente St.-Kat.-Waver een onteigening van tientallen ha. ter verwezenlijking van
een milieubelastende mdustriezone met een verbindingsweg met de E10 via
een verlengde afrit, en een aansluiting op het spoorwegnet. Dit G O M - p r o j e k t
is in de tuindersgemeente uitgegroeid tot het politiek twistpunt nummer 1 tussen de CVP, die er voorstander van is en de V U die in de verwezenlijking
ervan meer na- dan voordelen vindt, en er zich tegen verzet.
Door een harde anti-campagne, die
ingezet werd door een reeks VU-informatievergaderingen einde 1976,
kon het onteigeningsgebied enigszins beperkt worden, terwijl de CVPmeerderheidsgroep
zich
bereid
verklaarde daadwerkelijk te helpen
om de milieuhinder v o o r de aangrenzende woonzones tot een minimum
te herleiden.
Nu de eerste stappen werden gezet
om met de onteigeningsprocedure
te beginnen, heeft de V U een openbare vergadering georganizeerd in het
lokaal «In de Wereld > te S t - K a t e l i j ne-Waver in samenwerking met het
Boerenfront om de eigenaars en
pachters te helpen die door de onteigening worden bedreigd. Deze openbare vergadering groeide uit tot een
massavergadering, die werd voorgezeten door René Wijns, voorzitter
van de V U St.-Kat.-Waver. Namens
het Boerenfront werd het w o o r d
gevoerd door jurist Buelens en Boerenfrontvoorzitter Louis Van Kerckhoven, terwijl de VU-volksvertegenw o o r d i g e r s Ludo Sels en J o o s Somers naast de onteigeningsproblemen ook de politieke aspekten van
het GOM-projekt-in-wording hebben
toegelicht.
Bij den duivel
Meester Buelens ontleedde uitvoerig de rechten van de onteigenden
en liet geen detail verloren gaan,
zodat de geïnteresseerden de ruimst
mogelijke informatie konden verwerven. Louis Van Kerckhoven belichtte
de fiskale problemen bij onteigeningen. De talrijke vragen en geanimeerde tussenkomsten werden telkens
opnieuw door de sprekers en kamerleden Sels en Somers beantwoord.
Voorzitter Wijns wist de drukbijgewoonde vergadering op een passende wijze te leiden, waarbij hij de aanwezigen uitnodigde niet te aarzelen
om beroep te doen op de verantwoordelijken van de V U en het Boerenfront om de nog overblijvende
moeilijkheden individueel te onder-

zoeken. Indien nodig zal gezorgd
worden voor rechtsbijstand. Wie onteigend wordt, heeft recht op een billijke vergoeding en het is in deze
Katelijnse aangelegenheid gevaarlijk om « bij den duivel te biechten te
gaan >, die in de eerste plaats zo
snel en gemakkelijk mogelijk aan de
laagste prijs hektaren grond wil verwerven om zijn industrieterrein te
verwezenlijken.
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waarden op te leggen. Wat de gronden betreft, die niet zouden onteigend worden voor het G O M - p r o j e k t ,
maar op het gewestplan zijn aangeduid als industrieterrein, zoals bijvoorbeeld het gedeelte tussen Streibroeklei en Kastanjelei, heeft volksvertegenwoordiger
Somers
aan
staatssekretans Eyskens gevraagd
een bestemmingswijziging op het gewestplan door te voeren, zodat de
bewoners ervan niet langer in onzekerheid zouden blijven. Hij herinnerde hierbij aan de beloften van de
Katelijnse CVP-verantwoordelijken,
die hun steun hebben toegezegd om
dit te verwezenlijken Kamerlid Somers drukte de hoop uit dat men terzake w o o r d zou houden.

Nieuw
gemeenteraadslid te
Deurne
Ons raadslid Paul Mortelmans, die
jarenlang het Deurnse gemeentebestuur op de hielen zat met de problemen van de Sociale Woningbouw, het
verkeer en de groenpohtiek, nam ontslag uit de gemeenteraad vanwege
drukke beroepsbezigheden
Jan Heyndnckx, handelaar, vervangt
hem W e zijn ervan overtuigd dat ook
hij zich ten-volle zal inzetten bij de sterke oppositie die de Volksunie in Deurne voert Na een tijdje van «in-rijden »
wensen w e hem veel werklust toe

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841
Paasaktie - Vlaams-Kulturele
Vrouwenkring
In februari start de Vlaams-Kulturele
Vrouwenknng Deurne met de paasaktie ten bate van een paar centjes in
het laatje te brengen zodat verder
kan gewerkt worden aan de verschillende initiatieven U w milde bijdrage is
welkom in drankhuis Trefpunt.

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

^^'^^'^^^-^^^^^rrgrry.,,^^

Mensen met problemen van administratieve aard kunnen elke vrijdagavond terecht op ons sekretanaat,
Antwerpsestraat 186, waar onze
vnenden gemeenteraadslid Guido Michiels en Frans De Meulemeester van
20 tot 21 30 u. ter beschikking staan.
Iedereen is welkom
Elke tweede donderdag van de
maand verzorgt Gerard Bergers het
dienstbetoon vart minister De Bruyne
van 20 uur tot 21 uur eveneens in ons
sekretanaat

Ingenieursbureau
Op woensdag, 18 januari, liet de Vlaamse Automobilistenbond door de heer eersteminister, omringd
door talrijke personaliteiten, de eerste steen leggen
van een groots gebouwencomplex dat men a a n het
oprichten is tussen de op- en afrit van de E3 te Zwijndrecht-Burcht.
Een gebouw met verdiepingen met een oppervlakte
van 800 m2 wordt de radio- en telefooncentrale van
de Wacht op de Weg met daarenboven administratiekantoren van de VAB, en een bijscholingsstudievertrek voor de technici van de Wacht op de Weg
Een tweede gebouw met meer dan 4.000 m2 oppervlakte wordt in drieèn verdeeld, als onderhoudsgarage, diagnosecentrum, en stelplaats.
Dat complex met ruime parkeergelegenheid zal helemaal in het groen — geboomte en struiken — worden gehuld, ter verfraaiing van de omgeving.
Talrijke Vlaamse firma's vinden hier werkgelegenheid, en deze laatste zal ook a a n manschappen vergroten n a afwerking v a a ^ t complex einde van dit
jaar.
^*«?#'
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6 Frans Hals vest MECHELEN

T U R N H O U T / O U D - T U R N H O U T : VU-winterbal om 20 u 30 in
zaal « Den Boomgaard », Boomgaardplein te Turnhout Muziek
R M Studio Inkom 60 fr
ANTWERPEN . VI Verbond Gepensioneerden gratis koffietafel om 16 uur in lokaal Op Sinjoorke, Kipdorp 9 Eregast Gerda
De Ryck, gemeenteraadslid

FEBRUARI
1

DEURNE ; Informatieavond over sportwetgeving, ingericht door
de Vlaams Nationale Studiegroep om 20 uur in lokaal Trefpunt

4

N I E L : 8ste VU-bal in feestzaal Familia, orkest - T h e Family»
O m 20 u 30 Inkom 80 fr .

4
10

SCHOTEN : VU-bal in Riddershoeve
ANTWERPEN- Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats
Inkom 200 fr

10

A N T W E R P E N : Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats
Kaarten 200 fr bij De Rijck, Hennissen of sekretanaat

11

Z A N D H O V E N : Inhuldiging VU-afdelingsvlag optocht om 19
uur stipt door pilootgemeente Zandhoven Bijeenkomst aan
gemeentehuis Vlaginhuldigingsbal om 20 u 30 in feestzaal De
Lelie, Dorpsstraat 80 te Pulle Orkest The Spiders Inkom 60 fr

11

EDEGEM : Vnendenbal ingericht door jeugdbeweging « Blauwvoetvendels» Edegem Ten voordele van de muziekkapel Om
20 u 30 in zaal « De Eendracht», Stnjdersstraat 45 Inkom 60
fr.

11

NIJLEN : Vertoning film « VU-Kempenland - 1 9 7 7 » om 20 uur in
lokaal Kempenland

15

DEURNE : Demonstratie door lic J De Landtsheer van I e film
over het Sinterklaasbezoek om 20 uur in lokaal Trefpunt
Inkom gratis Vertonen van het vergroten van zwart-wit foto's
ingericht door de Vlaamse kulturele Vrouwenkri -.g Deurne

18

ANTWERPEN- VU-galabal in de Handelsbeurs Inkom 300 fr

18

K E S S E L . algemene VU-ledenvergadering voor de afdelingen
Bevel-Kessel-Nijlen in de parochiezaal te Kessel om 20 uur In
het kader van de aktie « Nu het doel bereiken »

25

ANTWERPEN : Broederband 17e Winterfeest om 20 u 15 in
het restaurant Bristol, Franknjklei 19

vu-Inzet
Tot slot van deze volksvergadering
trok volksvertegenwoordiger J o o s
Somers de besluiten. Vandaag, meer
dan ooit, nadat we deskundigen op
vlak van onteigeningen aan het
w o o r d gehoord hebben, weten we
allen wat men een deel van de Katelijnse bevolking heeft aangedaan,
meende het kamerlid. Hij dankte het
Boerenfront om haar deskundige
hulp en bereidwilligheid om de tuinders te helpen. De V U kan fier zijn
om de wijze waarop ze haar verzet
tegen het G O M - p r o j e k t heeft gevoerd en over de resultaten die werden bereikt. Hij vroeg de zogenoemde « politiek daklozen > af te zien
van hun afwachtende houding en
zich positief in te zetten om het
G O M - p r o j e k t op de meest efficiënte
manier < menselijk» te begeleiden
en de sociale miserie ervan tot een
minimum te herleiden. De V U heeft
gedaan wat ze kon en in KatelijneCentf-um heeft men dat begrepen. B i |
velen zijn de ogen opengegaan toen
men vaststelde dat v o o r sommige
gezagsdragers de < centen » belangrijker zijn dan de < mensen ». Verder
kondigde hij aan dat hij staatssekretaris Eyskens en minister Dhoore
schriftelijk verzocht heeft, een ruime
bufferzone te voorzien tussen het
geplande industrieterrein en de aangrenzende woonzones om elke milieuhinder uit te schakelen. Hij drukte daarbij de hoop uit dat ook het
gemeentebestuur dit voorbeeld zou
volgen en bij een eventuele bouwvergunning niet na te laten strenge voor-

GROOT-HEIST • VU-bal de elfde nacht der Zuiderkempen om
21 uur in zaal Eden Orkest De Tiroler Almdudlers Inkom 60 fr
HERENTHOUT: Vlaamse zangavond met gekende vedetten.
Will Ferdy, hgriani zingen liederen van Vlaamse toondichters
De inleiding wordt verzorgd door Maurits Coppieters Zaal
« Lux », om 20 uur

Zwijndrecht:
een batig saldo van 41 miljoen
De jongste gemeenteraad van 1977
liep uit tot een maratonziting Vooraleer men aan de zwaarste brok, de
begroting voor 1978, toekwam, moesten nog enkele punten afgehandeld
worden
Voor de tweede maal dit jaar w e r d
het nieuwe gemeentewapen en de
vlag voorgesteld Beide zijn een fusie
van de simbolen van de deelgemeenten twee heiligen en vier kleuren
Fraktievoorzitter O Meyntjens betreurde dat het kollege met beter presteerde, en herinnerde aan de vroegere voorstellen van de V U , o a om het
Kraaienhof als simbool voor de fusiegemeente te aanvaarden De meerderheid stemde unaniem voor, en nu
zitten w e opgescheept met het misbaksel
De belastingen voor 1978, weer minimaal gehouden, worden na enkele
verduidelijkingen unaniem goedgekeurd
De begroting 1978 w e r d langdurig
ingeleid door schepen O Van Esbroeck Hij beklaagde zich over de
moeilijkheden die de gemeenten ondervinden, o a de beperking van de
autonomie, de zware lasten die haar

B.T.I.W.
•k B u r e a u v o o r
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
ir B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
beton- en
meiaalkonstrukties
•k S t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
•
O n t w i k k e l i n g en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
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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worden opgedrongen, en in het bijzonder voor Zwijndrecht-Burcht de onzekerheid in verband met de industrializatie van de linker Scheldeoever Hiermee verdedigde hij de voorzichtigheid
waarmee deze begroting w e r d opgesteld, en juist deze voorzichtigheid
bekntizeerde hij zelf, twee jaar geleden, als BSP-oppositieraadslid
O Meyntjens voerde het woord namens de V U Vooreerst feliciteerde
hij de schepen met zijn begroting,
omdat ze technisch in orde is, een
hele verbetenng met vroeger Met het
pessimisme van de schepen kon hij
echter met akkoord gaan, de begroting sluit met een batig saldo van 41
miljoen, en dat maakt van Zwijndrecht (17000 inwO één van de rijkste
gemeenten van het land Hij verweet
dan ook het schepenkollege hun gebrek aan initiatief en werklust O p de
begroting 1978 vindt men geen enkel
gemeentelijk projekt, buiten wat oplapwerk, en dit terwijl verschillende realizaties op zich laten wachten Zowel
voor het maatschappelijk werk als op
het kulturele vlak worden de bestaande leemten met opgevuld
Ook de PVV, de KP en een BSP-koalitielid geven hun kritiek op deze begroting
Het antwoord van de verschillende
schepenen op deze interpellaties was
eerder ontwijkend Meer dan eens
moesten w e denken aan het lied.
«Als ik ooit eens vijf minuten tijd
heb»
BIJ de artikelsgewijze bespreking waren onze raadsleden in hun nopjes
De rauwe kost werd moeizaam doorgeslikt Slechts een anekdote is de
moeite van het vertellen waard Kort
nadat de CVP-voorzitter had verklaard dat de oppositie met moest proberen de meerderheid in gang te
lopen C ) , stelde de VU-fraktie voor
een rampenfonds in de begroting te
voorzien Daar de meerderheid deze
maal verdeeld stemde, haalden wij
ons voorstel er door
Na een korte onderbreking o m middernacht waarop onze raadsleden
van broodjes en koffie werden voorzien, w e r d de begroting goedgekeurd
door de meerderheid, de oppositie
onthield zich In de vroege uurtjes werden de raadsleden dan vergast op
een nieuwjaarsreceptie

WIJ^JS

WIJ in D€ i^oLK^umc
In Turnhout worden witte vlekken bekeken
In het arr. Turnhout zal de bezinnings- en aktieveertiendaagse in het teken
staan van de • witte vlekken ». Zowat de helft van de Kempense gemeenten
heeft Immers geen eigen VU-afdeling. Dit betekent een gevoelige vermindering van de politieke slagvaardigheid in een arrondissement, dat met zijn
1.400 vierkante km zowat de helft van de provincie Antwerpen beslaat
Daarom wordt in de 14-daagse van 13 tot 26 februari de klemtoon gelegd op
de opruiming van zoveel mogelijk witte vlekken en de stichting van kernen of
afdelingen in alle belangrijke gemeenten. Uitgangspunt van deze aktie worden 4 regionale vergaderingen : m Westerio voor de afdelingen van de Zuiderkempen, in Mol voor de kantons Mol-Arendonk, in Herentals voor het gelijknamige kanton, en in de Noorderkempen voor de kantons Turnhout en Hoogstraten. Elke bijeenkomst moet een doeltreffende strategie uitstippelen om
de V.U. te versterken daar waar haar enige kracht ligt: in de basis gevormd
door de afdelingen en gemeenten.
Het arr bestuur doet een beroep op de medewerking van de WIJ-lezers, die
zich voor de plaatselijke uitbouw willen inzetten, zeker in die gemeenten waar
tot dusver geen doorlopende VU-warking was. Voor meer informatie : telefoneer of schrijf het arr. sekretariaat: Tramstraat 42, 2300 Turnhout, tel.
014.41.71.53.

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN
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KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Staf Driesen pleitte in Herenthout
voor nieuwe stimulansen
De afdeling Herenthout heeft een
ledenslag gehouden en komt van 190
naar 240 leden Deze aanwinst is stellig een bewijs dat de afdeling groeit
en bloeit en dat er degelijke werkers
in het bestuur zetelen
Zaterdag 14 januan heeft het jaarlijks
teerfeest plaatsgehad Van de 240
leden hadden we 80 deelnemers aan
ons feest, een verhouding die het
onderlijnen wel waard is, menen we
Zoals gebruikelijk heeft de sekretans
en de penningmeester gezorgd voor
een aktiviteitsverslag en een kasoverzicht Waarna de voorzitter Staf Driesen zijn speech weggaf Hij wees op
de belangrijkheid om de eenheid van
de partj te bewaren « Met 'n twijfelachtige of soms negatieve opstelling
verwekken we een inwendige verdeeldheid, waardoor we de nodige stimulans zouden verliezen om ons verder door te zetten »
Als gastspreker van deze avond trad
op de h W Luyten, stafmedewerker
van het Dosfelinstituut die de feestvierders onderhield over «MET ONS
VLAAMS NATIONALISME NAAR
EEN TOEKOMSTIG EUROPA- Walter sprak met zijn gekende sonore
stem, met een woordenvloed hem
eigen, meer dan 25 mm over de positieve evenals over de negatieve kan-

ten van de weerbaarheid van ons
nationalisme
Herman Drybooms werd aangesteld
tot 3e arrondissementsafgevaardigde
in de raad te Turnhout Onze voorzitter werd verkozen tot bestuurslid in
het arrondissementeel bestuur, in de
funktie van propaganda

Samenstelling
arrondissementeel
VUJO-komitee
Antwerpen
Voorzitter Roets Jons, Koning Albertstraat 33, 2548 ü n t Tel 552975
Ondervoorzitter Jaeken Gerda, Wit-,
vrouwenveldstraat 14, 2550 Kontichr
Tel 571403
Organizatie Lemmens Luk, Oudestraat 31, 2610 Wilnjk Tel 274699
Sekretanaat Barbier Ingnd, Antwerpsestraat 47, 2640 Niel Tel 882531
Vorming Brentjens Erwin, Van Vaerenbergstraat 63, 2600 Berchem Tel
391074
Propaganda Van Linden Luk, Antwerpsestraat 120, 2650 Boom Tel
885644
Penningmeester Verbruggen Mieke,
De Valk 4, 2510 Mortsel

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA

Herenthout zingt
Herenthout zingt op zaterdag 28 januan Vlaamse liederen, met Will Ferdy, Yvette Ravell, Eddy Romy, Ingnani en Diana In de zaal Lux houdt Maurits Coppieters van de Nederlandse Kultuurraad een bezielende openingstoespraak, om 20
uur De toegangskaarten kosten 80 fr, en het is gezien de grote belangstelling
aangeraden tijdig aanwezig te zijn om een goede plaats te bemachtigen

WIJ 16

KONINKLIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN

9,50 % LENING 1978 -1986
RENTE. - 9,50 % 's jaars vanaf 15 februari 1978.
EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en
500.000 frank.
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 15
februari 1986.
UITGIFTEPRUS. - 101,25 %
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING
van maandag 30 januari tot dinsdag 14 februari 1978
Aan de inschrijving k a n vóór laatstvermelde d a t u m een einde worden
gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en
spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 21 januari 1978.
De Minister van Financiën,
G. GEENS.
M B - B S 1978 - 1816
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VU
MERKSEM NAAR KEULEN
eendagsuitstap fser autocar naar KeuGroot-Heist-op-denAlle leden die zich interesseren in, of
len Deelnameprijs 200 fr per perzich daadwerkelijk willen inzetten
Berg organizeert zich voor de afdeling, worden hartelijk uit- soon Inlichtingen en inschrijving btj'A;'
Sinds de samenvoeging van gemeenten IS Groot-Heist de tweede grootste
gemeente geworden van het arrondissement Mechelen, na Mechelen zelf
Deze samenvoeging bracht uiteraard
ook voor de VU enkele praktische
problemen mee
Reeds van vroeger bestonden op het
grondgebied van Heist de VU-afdelingen
Heist-Hallaar,
BooischotSchriek en Itegem Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam er nog de
afdeling Wiekevorst bij
Ter gelegenheid van de jongste bestuurshernieuwing werd de afdeling
Groot-Heist opgencht, evenwel met
behoud van de 4 bestaande afdelingen Voorzitter van Groot-Heist
werd Danny De Cuyper, die ook voorzitter IS van de afdeling Heist-Hallaar
Voorzitter van de afdeling BooischotSchriek is Fons Van Dessel, van Wiekevorst Jos Claes en van Itegem Helene Van de Meutter De Groot-Heistse
bestuursraad telt momenteel 50 leden I
Speciale hulde dient gebracht te worden aan Jos Hermans, grondlegger
van de VU in de streek, die om
gezondheidsredenen zijn aktiviteiten
dient te beperken en ere-voorzitter
werd

Gemeente Ekeren
Het bestuur van de gemeentelijke Gezinsraad brengt hiermede
ter kennis aan alle verenigingen
die gezinsbelangen behartigen,
dat de eerstvolgende algemene
vergadering plaatsheeft ten gemeentehuize op dinsdag 21 februari 1978, te 20 u u r
Tijdens deze vergadenng wordt
een nieuw bestuur verkozen Iedere vereniging mag één of
meerdere afgevaardigden n a a r
deze vergadenng sturen
De kandidaturen dienen vóór
10 februari 1978 overgemaakt te
worden aan de sekretaresse van
de gemeentelijke Gezinsraad
Rebecca Goddaert, p / a Gemeentehuis Ekeren, Dienst Secretane
Voor nadere inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunt u
steeds terecht op het n u m m e r
bureel 41 13 91/97 tussen 9 en
12 u en 14 en 16 u 30, ofwel pnve 643690 n a 17 u

genodigd tot de vergadenng op donderdag 26 jan om 20 u 30 in het Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298 Ie
verdiep en verder telkens de 4e donderdag van elke maand Het afdelingsbestuur vergadert elke 3e donderdag
en de maandelijkse ledenvergadering
van de Damesafdeling, «Vrouwen
Van Vandaag» gaat elke 1e dinsdag
door Op die dagen zijn er ook steeds
mandatarissen aanwezig om u bij
eventuele moeilijkheden bij te staan
Aarzel dus met beroep op hen te
doen, ZIJ zullen u graag helpen
BIJ de jaarlijkse hernieuwing van het
lidmaatschap werden verschillende leden niet thuis aangetroffen Indien u in
dit geval verkeerde zou u ons kunnen
helpen door het verschuldigde bedrag (120 fr voor een hoofdlid en 60
fr voor elk bijlid) te storten op rekening nr 750-3903443-40 van Volksunie-Merksem met de vermelding
«Hernieuwing 78», waarna uw lidkaart zo vlug mogelijk zal worden
thuisbezorgd Bij voorbaat dank voor
uw medewerking
Op Paasmaandag 27 maart bestaat
de mogelijkheid tot deelname aan een

Brat Trammezandlei 11 (tel 460279)

KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING VERMEESCH
S t e e n h o u w e r s v e s t , 52 Antwerpen Tel 0 3 3 1 3 5 83^

Vlaams centrum te
Heist-op-den-Berg
Op 16 december werden door minister Vandekerckhove de drankgelegenheid Tijl en de kantoren van het
Vlaams ziekenfonds Ie Dien officieel
geopend
In zijn toespraak onderstreepte de
minister het belang van een neutrale
Vlaamse ziekenfondswerking en feliciteerde hij de initiatiefnemers voor de
prachtige drankgelegenheid die zij in
het centrum van Heist-op-den-Berg
tot stand brachten
Alles wijst erop dat te Heist-op-denBerg een initiatief genomen werd dat
het Vlaams-nationaal leven in de
streek enorm zal stimuleren

Arrondissementele VUJO
kaderbijeenkomsten
« Aktieplan 1978»
VRIJDAG 27 JANUAR11978 MECHELEN
Jongerencentrum J I A C , Kanunnik De Deckerstraat 66 t^ Mechelen
Programma:
20 uur kennismaking en inleiding , 20 u 30 « Aktieplan '78 », toelichting , 21 uur bespreking en arrondissementele planning, 22 uur
organizatie en werking van VUJO-Mechelen , 23 uur einde
Gespreksleiders Koen Servaes en Karel Van Reeth
ZATERDAG 28 JANUAR11978 TURNHOUT
Lokaal « De Toerist», Markt te Geel
Programma:
10 uur kennismaking en inleiding , 10 u 20 voorstelling « Aktieplan
'78» , 10 u 30 bespreking , 11 u 45 middagpauze, 13 uur verslagen van de werkgroepen , 14 uur arrondissementele werking an
planning , 16 uur toespraak door senator Wim Jorissen over • Wat
verwacht de VU van VUJO"?-, 17 uur einde
Gespreksleiders Lucien Beyens en Karel Van Reeth
Op deze belangrijke kaderbijeenkomsten worden naast de VUJOverantwoordelijken in afdelingsbesturen, arrondissementele komiteeleden, kernleden en ook andere VUJO-belangstellenden verwacht

26 JANUARI 1978

Overal ziet u nu de aanbiedingen, doch voor mensen die kunnen
rekenen, kwaliteit op prijs stellen en die niet van oude solden houden,
kunnen we nu zeggen:

SUCCES KLEDING HEEFT GEEN SOLDEN MAAR
GEEFT ZIJN GANSE WINTERVOORRAAD
NU AAN SOLDENPRIJZEN!

BIJNA ALLES
AAN HALVE PRIJS
Nu zijn er te Niel echte
koopjes te doen!

Honderden herenkostuums worden aangeboden aan

Alle damesmantels die ons nog
overblijven mogen nu weg aan

halve prijs
Het loont nog de moeite voor eens
te komen kijken!!

m&

Geweldige keus pardessus, auto-coats, lodens van de duurste
merken, ook in extra grote buitenmaten

NU meestal
aan halve prijs

1500, 2000, 2500 fr.
en weer Super de Luxe aanbiedingen
Kostuums van 6 a 8000 fr. nu aan

2-delig 3495 fr.
en3-delig 3.995 fr.

m
Nog een zeer degelijke keus pelsen, vesten (echt bont), daim
vesten, daim mantels.

Vele aan halve prijS
in elk geval allen beneden onze
inkoopsprijzen.

Honderden meisjesmantels, uniformmantels, luxe meisjesloden
en damesloden aan

halve prijs

Nu komt uw ritje naar Niel er dubbel uit en is
aan alle afdelingen ,,goud te sparen".

Goedkoper maar vooral Interes
santer kopen bestaat niet!!
Koopjes bij de smokings

SOOOfr, 3500fr, 4000fr.
ook in de meest speciale maten.
Fiif >ww>wiyny»n'WT ijy

A. DE LANGLESTRAAT 2-10, NIEL
open alle werkdagen van 10 tot 20 uur
Zaterdag van 9 tot 18 uur.
Zon- en feestdagen gesloten.
n\ft9ft'vt9<mfm*fM9ft***fft*it*fifffff
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Dilbeekse meerderheid schaakmat gezet

HALLE-VILVOORDE ( A r r ) Arrondissementsraad met op de
agenda de verkiezing van de gekoopteerde raadsleden, de verkiezing van een nieuw arr bestuur en de verkiezing van de nieuw e partijraadsleden O m 20 uur in de Dynastiezaal A vgn het
Kongressenpaleis te Brussel

FEBRUARI
Vóór en na elke gemeenteraadszitting heeft de Volks-fraktie (negen V U leden en twee onafhankelijke kandidaten, samen meer dan één derde van de
Dilbeekse gemeenteraad) gepoogd de bevolkmg in te lichten over het politiek gebeuren in Dilbeek. Dit geschiedde op kosten van de 6 VU-afdelingen in
een advertentie- en informatieblad en ook in mededelingen van de afzonderlijke afdelingen. Wellicht als een gevolg daarvan levert de bestuursmeerderheid (14 CVP, 1 BSP, 1 P W ) de jongste tijd eveneens een grotere inspanning
in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor ten laste van de hele bevolking
op de geplande begroting voor 1978, een half miljoen werd voorzien.
Onze fraktie iaat zich met onbetuigd
in de gemeenteraad 40 punten v\/erden in de loop van 1977 aan de agenda toegevoegd, ontelbaar waren de
tussenkomsten van al onze gemeenteraadsleden
Het nieuwe jaar begon al dadelijk met
een vuurwerk van initiatieven tijdens
de gemeenteraadszittingen van 10 en
17 januan 1978 O p 10 januan kwamen weer 18 punten van de Volksfraktie ter sprake een gedeelte daar
van waren vragen en voorstellen van
praktische aard, o m problemen ontstaan door en een gevolg van de
fusie Z e werden ingeleid door Maunts Appelmans, Pierre Hellinckx, Fons
Prinsen, dr Roger Vande Vondel, Jef
De Ridder, dr Jef Valkeniers en mevr
Spapens Prinsen hamerde daarna
nog maar eens op de problemen van
de veiligheid van de kinderen en herinnerde aan de maanden geleden gedane belofte om de speelpleinen van
Itterbeek vnj te maken van allerlei
afval

betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en de eigen oudervereniging
kan groter zijn en verder geeft dit aan
de leerkrachten een kans op bevordering tot direkteur In een beroep met
een vlakke loopbaan, als die van leerkracht is dit haast de enige mogelijkheid om hun inzet te belonen

Dr Valkeniers en mr Appelmans uitten meerdere malen hun ongenoegen
over de manier waarop het werk van
het vroegere gemeentebestuur van
Schepdaal wordt belicht in het gemeentelijk informatieblad Sommige
van hun initiatieven worden nu voorgesteld als realizaties van het huidige
bestuur

Dokter R Van De Vondel ging hard
aan tegen wat hij noemde een tekort
aan solidariteit van sommige van zijn
kollega's geneesheren, vooral in de
deelgemeente Dilbeek Hij vroeg het
gemeentebestuur opnieuw initiatieven
dienaangaande te nemen De deelgemeente Dilbeek, met de helft van de
bevolking, wordt nu tijdens het weekeinde verzorgd door de wachtdienst
van de agglomeratie Brussel, omdat
het tot nu toe onmogelijk bleek ter
plaatse tot een eigen wachtdienst te
komen Daaruit volgt dat vaak Franstalige dokters vanuit Brussel komen,
of dat dokters uit de andere deelgemeenten buitensporig belast worden
O p 17 januari volgde de tweede
gemeenteraadszitting van 1978 Onze
fraktie had geen agendapunten ingediend, omdat de fiskale reglementen
en de begroting op de dagorde voorkwamen Na de genezing van mevrouw Jo Mattele was onze fraktie
weer voltallig aanwezig Een lid van
de meerderheid bleef, voor ons onverwacht, afwezig

Het onderwijsbeleid en de wachtdienst van geneesheren werden behandeld door professor De Ridder en
dr Van De Vondel Jef De Ridder stelde namens de fraktie voor, de vier
gemeentelijke basisscholen slechts
administratief te fusioneren
Elke
school zou best haar eigen verantwoordelijk schoolhoofd behouden en
dit om ten minste twee redenen de

BIJ de bespreking onthield de fraktie
zich bij enkele reglementen Z e keurde dan de direkte belasting op de
tweede verblijven goed, maar stemde
tegen toen werd voorgesteld de belasting op het tewerkgesteld personeel
en op de drijfkracht op te trekken tot
op het hoogste bedrag, dat in een
paar deelgemeenten reeds bestond,
nl 400 fr per personeelslid en 400 fr

per kilowatt voor motoren Onze fraktie meent, dat in deze tijd van zware
ekonomische moeilijkheden de werkgelegenheid met nog meer in gevaar
moet worden gebracht Daar de andere minderheidsfraktie ook tegen stemde, werden beide reglementen verworpen bij staking van stemmen De
fraktieleider van de CVP, die ook de
BSP en de P V V blijkt voor te zitten,
kon blijkbaar deze demokratische beslissing niet verwerken Na de eerste
verwerping verweet hij ons een gemis
aan fair-play, en dat er afspraken
moesten gemaakt worden om de
stemmenverhouding
meerderheid —
minderheid te respekteren i Onze fraktie antwoordde van geen afspraken
te weten en het princiep zelf o p
gemeentelijk vlak in vraag te stellen
De burgemeester zelf wilde onverstoord de bespreking voortzetten, en
bracht het volgende punt ter bespreking O o k ditmaal kwam de verwerping bi) staking van stemmen Zoals
te verwachten was, vroeg de fraktieleider van de meerderheid een schorsing van de zitting Tijdens deze penode eiste hij dat een lid van onze fraktie zich zou onthouden bij de volgende stemmingen Wij weigerden
Onmiddellijk na de heropening verliet
de meerderheid de zitting, omdat een
vraag tot schorsing zeker opnieuw bij
staking van stemmen zou verworpen
geweest zijn Als laatste lid van zijn
groep stond de burgemeester op
Voor het eerst bleek hoe broos een
meerderheid van 16 leden op 31 wel
IS een koalitie, zoals zij in de verhitting van de kiesstrijd, wellicht zonder
rijp overleg, door enkelen aan de
bevolking w e r d opgedrongen De fraktieleider van de C V P vergist zich wanneer hij zegt dat de bevolking deze
koalitie van 14 C V P + 1 BSP -I- 1
P V V heeft gewild
Het moet wel gezegd worden dat de
C V P aan beide koalitie-partners tot
nu toe een gemakkelijke kluif heeft
gehad BSP en P V V hebben zich tot
op dit ogenblik uitermate volgzaam en
gedwee getoond bij de beslissingen
van de C V P ( J D R )
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H A A C H T . VU-dansavond om 20 uur in Breugels Gasthof

4

ST.-ULRIKS-KAPELLE: VU-derde groot Breugelfestijn vanaf
18 uur in feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83 In samenwerking met de afdeling Groot-Bijgaarden O o k op 5 februari vanaf
12 uur Menu Hutsepot, Ossetong - Forel

7

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
GLASBEEK CAttenrode-Wever) 7e Vlaamse bal in dancing
Lusthof

10
11
11

GRIMBERGEN • VUJO's vierde dolle nacht om 20 uur in Waux
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 verkrijgen bij Kris Bovin Diestsesteenweg
327

18

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

24

JETTE VU-bal om 20 u 30 in zaal Excelsior, Kard Mercierplein
Zangeres Marva

25

HALLE-VILVOORDE ( A r r ) 1 ste groot VU-bal in zaal « Het Witte Paard » te Kapelle o / d Bos Orkest The Dixie Dicks

Diests kollege zwicht voor VU
Het is opvallend hoe het schepenkollege van nieuw Diest sinds de opzienbarende perskonferentie van de V U in de weer is.
De punten, ingediend door VU-raadslid Dirk Van de Weyer, welke voorheen
naar een geheime zitting werden verzonden, vinden wij thans terug op de
agenda van de openbare zitting. Nochtans had burgemeester Van Audenhove
luidkeels geroepen dat Van de Weyer nooit meer de gelegenheid zou krijgen
zijn punten nog te bespreken Het volstond blijkbaar dat een tweede nota aan
de pers werd gezonden om het schepenkollege tot betere gevoelens te brengen.
Beducht v o o r de grote krantekoppen, die de perskonferentie van de Volksunie haalde en enorm geschrokken van de jongste « W I J IN NIEUW DIEST»
wil het Diestse schepenkollege thans blijkbaar van taktiek veranderen. Wellicht hebben de leden ervan dan toch een les gekregen, welke zij, naar wij
hopen niet licht zullen vergeten.
Z o kregen de persjongens, ook die
van WIJ, dezer dagen een lijvige bundel toegezonden, met als titel « JAARVERSLAG - BEGROTING 1978»

Monteyne te gast in Vorst

^

^

O p 12 januari heeft Volksunie-Vorst,
onder voorzitterschap van Herman
WILMS, het jaar ingezet met een
ledenvergadering ter bespreking van
het streekkongres van 11 februari te
Dilbeek Gemeenteraadslid Herman
THURIAUX gaf lezing van de ontwerp-besluiten Enkele amendementen zullen voorgedragen worden
Vooraf echter hoorden w e een zeer
gedokumenteerde uiteenzetting door
A MONTEYNE provincieraadslid en
beleidsverantwoordelijke
van
het
N C C , over de gastarbeid te Brussel
Het moet immers met altijd gaan over
Egmont De kern van MONTEYNE's
betoog was dat voor de kinderen van
de buitenlanders speciaal onderwijs
in de moedertaal moet ingericht worden, zodat ZIJ niet vervreemden van
hun ouders en hun land van herkomst
enerzijds, en anderzijds met in het
Franstalig onderwijsnet tot superfranskiljons misvormd worden Het
korte debat dat erop volgde, toonde
duidelijk aan dat onze mensen begaan zijn met de aanwezigheid van
zoveel vreemdelingen in ons midden

...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 ervari 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 Sekretariaat, Kongresstraat 53
te 1000 Brussel, liefst vergezeld van de nodige fondsen
U w administratieve sekretans 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 18

De vergadering voelde zich vereerd
door de belangstellende aanwezigheid van Jacqueline Cocquereaux
( N C O en M o n van Dijck (van het
kabinet van minister Anciaux)

^of ten C'cttljoortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

VUJO-debatavond
te Herent
Hedenavond 26 januan 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 PVV-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)
Raats zaal Aroma, Mechelsesteenweg 471 te Herent-Centrum Datum
donderdag 26 januari om 20 u

Daarbij was een uitnodiging gevoegd
voor een perskonferentie In dat verband kan men rustig zeggen dat het
schepenkollege opeens toch wat ver
gaat N o g vooraleer de gemeenteraadsleden hun zeg over het jaarverslag en de nieuwe begroting hebben
gekregen gaat men met de pers praten O p zichzelf IS de perskonferentie
een goede zaak, maar dat dit hoeft te
gebeuren voor de raadszitting is een
ander paar mouwen En zal de oppositie ook mogen meepraten tijdens
deze ontmoeting met de pers "^ Nu
reeds staat zo goed als vast dat dit
met het geval is
Nu terzake In een voorwoord, ondertekend door Van Audenhove, lezen
WIJ tot onze grote verwondering dat
het vorige bestuur (VU-CVP-BSP)
een gunstige financiële toestand heeft
achtergelaten M e n kan dan ook met
begrijpen dat de P V V in haar kiescampagne zo rumoeng heeft gedaan
over een slecht financieel beheer
Verder in het v o o r w o o r d kan men
lezen dat de meeste openbare werken, gepland door hetzelfde vorige
bestuur, werden uitgevoerd Bovendien lezen wij dat het schepenkollege
heel wat plannen van het vorige
bestuur zorgvuldig heeft onderzocht
en voor een groot gedeelte heeft
behouden Nochtans was de vorige
CVP-VU-BSP-koalitie
voor
mets
goed, althans volgens de kiespamfletten van de P V V
Dat een aantal adviesraden en andere kommissies werden opgericht, wisten w e al W e weten echter ook dat
brieven van deze raden of kommissies met eens door het schepenkollege werden of worden beantwoord
Dat schnjft Van Audenhove natuurlijk
met in zijn voorwoord Als wij, meer
dan wie ook, weten dat bv de Volksunie uit de kommissies en raden
wordt geweerd, dan klinken de woorden van de burgemeester echt ongeloofwaardig Als Dirk Van de Weyer
telkens weer tot scherpe aanvallen in
dat verband dient over *e gaan, dan
begrijpt men onmiddellijK dat w e de
mooie woorden van de staatsmimster
als een lachertje blijven beschouwen,
zolang als hierin geen wezenlijke verandering komt

Willy Somers
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Maaseik voelt nattigheid in rioleringen

26

ST.-TRUIDEN: VU-bestuursverkiezingen o m 20 uur in hotel
Warson.

28

PEER : VU-bestuursfeest om 8 uur ten huizen van Reimond Eerlingen, Steenweg Linde 12B, te Peer.

FEBRUARI
Na de zitting van 10 januari 1978, kwamen de raadsleden van de
fusiegemeente Maaseik opnieuw bijeen per 11 januari om over het
ontwerp gewestplan Limburgs Maasland te beraadslagen alsook
om het probleem van de riolering van de Oude Ophoverlaan en de
Verlengde Javanastraat onder de loep te nemen.
Ter gelegenheid hiervan waren een dertigtal mensen uit bovenvermelde straten aanwezig in de zaal.
Burgemeester Gutschoven (CVP) schorste de vergadering om de
heef Dezeure, van studiebureel SwartenbroeCkx, toe te laten het
probleem op deskundige wijze aan de raadsleden voor te leggen.
Na zijn uiteenzetting antwoordde de heer Dezeure op de talrijke
vragen die hem gesteld werden.
De raadsleden van de oppositie, bij monde van onder anderen, V U raadslid Jaak Cuppens, verzochten de burgemeester ook een vertegenwoordiger van het wijkkomitee aan het w o o r d te laten om
over alle gegevens te kunnen beschikken alvorens tot de stemming over te gaan. Dit kon aangezien de vergadering toch
geschorst was. Burgemeester Gutschoven (CVP) ging daar echter
niet op in. M e n mag zich hier terecht de vraag stellen wat de C V P meerderheid eigenlijk vreesde,
en wat moest verborgen gehouden worden.

Wij spraKen na de vergadering met
de afvaardiging van de betrokken
wijk. Voor aanvang van de zitting
hadden ze de persleden een open
brief, getekend door 72 personen
(één persoon per gezin), overhandigd. W i j menen ze dan o o k langs
deze weg de inspraak te moeten
geven die ze van de C V P niet kregen. Melden we nog even dat niet
werd ingegaan op hun bezwaren en
dat het voorstel van het Studiebureel Swartenbroeckx meerderheid tegen oppositie werd aangenomen. Op
het gewestplan zullen we in een volgende uitgave uitvoering terugkomen.

v^eg nr. 21 Bree-Maaseik, Industrieterrein, Kapelweg, Wurfelderweg, Verloren Kost, Kromme Kamp, Kriekelsheuvelstraat Pieter Geunsstraat, St -Jansberg. Kruisstraat, Dokter Pergenslaan, Heirweg, Oude Ophoverbaan
Het algemeen rioleringsplan van
Maaseik, opgesteld in 1970 door Studiebureel Swartenbroeckx, voorziet
verdere verbinding bij middel van buizen van diameter 1,20 meter, met het
te bouwen waterzuiveringsstation te
Aldeneik, via de Verlengde Javanastraat Deze sektie werd nu om redenen van financiële aard niet aangelegd, zodat al het rioolwater zou worden geloosd in de Oude Beek.

De open brief luidt als v o l g t :
Beste (toekomstige) geburen uit de
v\/ijk Sint-Janslooperbeemden, Oude
Ophoverlaan, Javanastraat, Venlosesteenweg.
Zoals U waarschijnlijk weet Is in onze
wjjk !en rioleringsprobleem ontstaan
dat voor ofis allen kan leiden tot een
belangrijke hinder, te weten •
1) het lozen van het rioolwater van de
verkaveling Sint-Janslooperbeemden
in de Oude Beek, sinds augustus
1976, en dit in de onmiddellijke nabijheid van huizen uit deze verkaveling ,

Deze situatie Is voor ons onaanvaardbaar:
— WIJ kunnen geen open riolering dulden in de onmiddellijke nabijheid van
onze huizen,
— daarbij kan het water geen doorgang meer vinden onder de Venlosesteenweg, en zal het zich verspreiden
in de Oude Leemkuilen, en in de lager
gelegen terreinen langs de Oude
Beek.
De gevolgen kunnen omschreven
worden als volgt:
a) vernietigen van het interessante
natuurgebied gekend als « D e Oude

2) de aanleg van riolering langs Rijks-

Leemkuilen», en verstoring van het
natuurlijk evenwicht in gans de omliggende z o n e ,
b) woelering van ongedierte;
c) stank afhankelijk van het weertype
en de windrichting.
D e reeds uitgevoerde werken hebben tegenstand uitgelokt van personen uit onze wijk en van de Maaseiker
Adviesraad
voor
Leefmilieu
(M.A.LJ. Hierop ingaand heeft het kollege van burgemeester en schepenen
een voorlopige wisseloplossing voorgesteld op de gemeenteraadszitting
van 21 november 1g77, houdende dat
het huidige eindpunt van de riolering
onder de Oude Ophoverbaan (diameter 1 meter) wordt verbonden met de
koliektor onder de Venlosesteenweg
bij middel van buizen met een diameter 0,40 meter. De reeds gebouwd
afvoer naar de Oude Beek zou dan
blijvan dienen als overloop bij overbezetting van deze smalle buizen.
Hierbij wijzen wij erop dat
— de Provinciale Technische Dienst
bij wie WIJ ons bevraagd hebben,
meent dat de voorgestelde oplossing
ons vanuit technisch oogpunt geen
enkele garantie biedt,
— wij worden verontrust door tegenstrijdige uitspraken van personen die
deel uitmaken van het kollege van burgemeester en schepenen. Deze uitspraken doen ons twijfelen aan de wil
om zodra mogelijk te komen tot een
definitieve oplossing.

L
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HASSELT: Politieke Raad o m 20 uur in de Uilenspiegel.

Nationaal VUJO-weekend
te Diegem
Waar?

februari) je inschrijving. Lakens kunnen gehuurd worden tegen 100 fr.

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

Opgelet!

Wanneer?
Van zaterdag 4 februari o m 10 uur tot
zondag 5 februari om 18 uur.
Hoe inschrijven ?
Door overschrijving van 300 fr. (per
persoon)
op bankgiro
nr. 4350256851-75 van VUJO-NATIONAAL,
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel, met
vermelding «Diegem». Je meldt ons
ook schriftelijk of telefonisch (vóór 1

Wij hebben tot hiertoe in beperkte
knng aktie gevoerd. Het lijkt ons nu
noodzakelijk
1) U allen zo volledig mogelijk in te
lichten .over het ganse probleem en
de reeds aangewende stappen
2) over te gaan tot het oprichten van
een door U gemachtigd wijkkomitee;
3) dringend een gezamenlijk standpunt te bepalen in deze aangelegenheid, en er het gemeentebestuur en
andere bevoegde instanties van in
kennis te stellen voor 11 januari 1978.

Rouw te Eksel
Te Eksel overleed op 18 januari
ten gevolge van een ongeval
ons trouw medelid de h. Theo
Kenis.
De afdeling Hechtel-Eksel (kanton Peer) biedt aan mevrouw
Kenis en haar beide kinderen
blijken van medeleven in de
rouw die hen treft.
De h. Kenis werd maandag l.l.
ten grave gedragen.

Het aantal plaatsen is ditmaal beperkt.
Wie er wil bij zijn, moet onmiddellijk
inschnjven, wil men niet het risiko
lopen er niet meer bij te kunnen.
Programma:
— 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
(om. Jan De Wilde van buurthuis i D e Kassei» uit Brussel,
Paul Van Dyck over bodembeleid...)
17.30 Avondmaal en einde.

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

%
p.v.b.a.
.^•

Werkzaam bmmel zoekt werk
Onlangs werd een nieuw bestuur van onze afdeling gekozen. De verkozenen
z i j n : Ludo Berckmans, Hennepstraat 8, voorzitter, tel. 54.55.45); Rik Bosmens,
Bergstraat 35, ondervoorzitter; Luc Neels, Kerkstraat 26, sekretans, tel.
54.41.61 ; Arnold Knevels, penningmeester; Willy Poets, propaganda, Louis Bosmans, organizatie; Diel Verpoorten, Jaak Poets, Frits V a n Heeswijk, Henri Van
Heulekom, leden
Al deze bestuursleden staan niet alleen ten dienste van de partijafdeling, maar
van iedere inwoner van Lommei die meent hulp nodig te hebben.
Hebt U problemen raadpleeg dan een van deze mensen die in Lommei het
sociaal dienstbetoon verzorgen •
Jaak Gabriels, volksvertegenwoordiger, I e vrijdag, 12.45-13.15 u.
Rik Vandekerckhove, minister (of zijn plaatsvervanger), 2e zaterdag, 17-18 u.
Jan Vansummeren, gemeenteraadslid, I e maandag, 19-20 u., telkens in zaak 't
Leeuwke, Dorp 66 te Lommei.
De Volksunie afdeling Lommei heeft een dringend schrijven gericht aan de
ministers van Ekonomische Zaken, Tewerkstelling en Arbeid. Buitenlandse
Handel, Verkeerswezen, Openbare Werken om hen te wijzen op de rampzalige toestand van de tewerkstelling in Noord-Limburg, en meer in het bijzonder
in Lommei.
De VU-Lommel schreef aan de 4 excellenties:
Geachte Heer Minister,
Met grote zorg in het hart stellen wij vast dat de werkgelegenheid
in onze
streek zienderogen achteruitgaat, nu verscheidene bedrijven in onze streek
aMoeiingsmaatregelen
treffen (o.a. Philips Lommei, Vieille Montagne
Balen,
Metallurgie Hoboken-Overpelt). Anderzijds zijn de industrie vestigingen tot volledige stilstand gekomen.
Mogen wij, met de meeste eerbied, maar met grote aandrang verzoeken dat
aan de problemen van onze streek aandacht zou besteed worden door een aanwakkering van de investeringen en door de snelle uitvoering van de nodige infrastruktuurwerken,
zoals het aanpassen
van het Maas-Scheldekanaal,
het
opnieuw operationeel maken van de spoorweg
Mónchengladbach-Antwerpen,
en de aanleg van de expresweg
Hamont-Geei
In de hoop dat U tot de oplossing van de problemen van vooral onze jeugdige
werklozen wilt bijdragen en met hoop op een verhelderend antwoord,
groeten
wij U.
Het wachten is nu op een antwoord van o m . minister D e Bruyne.

A 1 J ~ A 1 J keuken- en badkamerinrichtingen

deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG:
J A N
C L A E S
Zwanenstraat 1,
Tel 011/22.23.22.
Hasselt (centrum)
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stijlmeubelen

't

Echte originele stijinneubelen die buiten enkele eksemplaren - onvindbaar zijn geworden hebben
een geweldige en steeds hogere
waarde, te danken aan het materiaal en konstruktietechniek die
eeuwen getrotseerd hebben. Het
oude beproefde ambacht wordt
In Kunstwerkstede Tony Waterschoot weer uitgeoefend zoals
weleer en geeft als resultaat een
meubel zoals het autentieke, geraffineerd van vorm en afwerking.

't
t
t
t
t
t
t
t
t Eegenet Schoonaarde

Maak een uitstap naar onze nieuwe meubelzaak
TER SCHOOTE P.V.B.A.
Eegenen,
9328 SCHOONAARDE,

Steenweg Wetteren-Dendermonde
Tel. 052/42.21.56
Sluitingsdag:
Donderdag
Openingsuren 10-12
en van 13 tot 19 u. 30

Dendermonde Steenweg Gent

Tel. 052/42.21.56
3?:
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OOST-VLAANDEREN

JANUARI
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CVP verwierp sociaal voorstel in Evergem

FEBRUARI
1

Voor de eerste keer vergaderde de gemeenteraad van Evergem in de valavond om 18 uur in plaats van om 19 uur. Dit was dan waarschijnlijk ook de
reden dat er maar 17 raadsleden aanwezig waren toen de burgemeester om
18 u. 10 de raadszitting opende.
De dagorde was wel zodanig aangepast dat de helft van de punten reeds in
één uur tijd afgewerkt waren. Iedereen dacht, toen rond 19 uur de raadsleden
nagenoeg voltallig waren, dat het verloop van de gemeenteraad snel en
gemoedelijk zou verlopen. Een paar punten, en zeker één van de vi|f punten
door de VU-fraktie op de dagorde geplaatst, zorgden voor de nodige diskussies en een onbegrijpelijke houding van sommige CVP-raadsleden.
De aanleiding tot een hoogoplopende
woordenwisseling lag in een sociaal
agenda-punt door de VU-fraktie ingediend namelijk een pnnciepsbeslissing om aan grote gezinnen en gepensioneerden een nstourno te geven op
het elektriciteits- en waterverbruik
Het
was
volksvertegenwoordiger
Van Grembergen die dit punt verdedigde Schepen van gezin Roete gaf
hierop een zodanig verwarrende uitleg, hij bracht er zelfs de sport-, kuituur- en jeugdraden bij te pas, dat in
zijn repliek Van Grembergen rechtstreeks aan schepen Roete vroeg of
hij er voor of tegen was
Schepen Roete kon blijkbaar niet
anders meer dan negatief antwoorden Raadslid Lehoucq (CVP) was er
ook tegen omdat hij als middenstander hoge elektnciteitsrekeningen had

VWG-Oudenaarde
nodigt uit
De Vlaamse Gepensioneerde.!, de
Vlaamse Mindervaliden en de Vnendenknng Broederband nodigen u allen van harte uit op hun jaarlijks uniek
teerfeest nu op zaterdag 21 dezer om
19 u in de zaal Casino, Fabneksstraat
te Eine Breugheliaans eetmaal, gezellig samenzijn, reuze tombola, orkest
Dit alles volledig gratis Ook de ingang
IS gratis Men vindt heel gemakkelijk
de weg naar Eine, komende van Gent
slaat men links af aan het Aral station
(wegwijzer Eine) en van Ronse slaat
men er rechts af Ook u wordt er door
ons verwacht

Sociaal
dienstbetoon arr.
Oudenaarde
Brakel volksvertegenwoordiger Lieven Bauwens ten huize, alle werkdagen tussen 14 en 16 u 30, na telefonische afspraak Tel ( 0 5 5 ) 4 2 2 7 6 0 Klu»bergen Zaterdag 281 78 ten huize
van Gies Cosijns, Kwaremontplein 19,
zitdag door CSermain De Rouck, van
11 u 30 tot 12 u 30 Oudenaarde Zaterdag 281 78 n het • Huis van Parm a - M a r k t zitdag door Germain De
Rouck en een afgevaardigde van het
bestuur van 10 tot 11 u Ronse Ten
h u z e van Germain De Rouck, Vandeputtestraat 11 op afspraak Tel (055)
213585

Volgens CVP-schepen Van Rentergem was het nu te laat om dit probleem te bespreken, omdat hij het in
de vroegere legislatuur van de deelgemeente Evergem ook voorgesteld
had, en in de toenmalige gemeenteraad een blauwtje had opgelopen Volgens dezelfde schepen was het om
technische redenen onmogelijk dit
agenda-punt te realizeren Hierop zei
Van Grembergen terecht dat geen
enkel VU-lid in het vroegere gemeen-

VOLKSUNIEHERZELE
zoekt echtpaar voor uitbatmg van lokaal (liggmg
Herzele-Centrum)
Zich wenden tot L FERMON, Burgemeester Matthi) slaan , 9550 Herzele
(mededeling)

VUJO-komitee
(arr.) St-Niklaas
Voorzitter Patrick Helderweirt Kattestraat 47, 2760 Kruibeke ondervoorzitter
Herman Ros, Tweebruggenstraat 29, 9100 L o k e r e n , sekretaris
Vermeulen Johan, Dalstraat 139/4,
2700 St-Niklaas akties-propaganda
Troubleyn Koen, Kapelstraat 183,
2648 Steendorp, penningmeester
Van Guysse Frans, Oudstnjderslaan
12/R4, 9100 L o k e r e n , akties-propaganda De Sterck Willy, 2700 St-Niklaas, pers, publikaties Vlegels Boudewijn. Molenstraat 34, 2790 Kield r e c h t , organizatie Dehandschutter
Lieven, Knaptandstraat (Orthoshoe),
2700 St-Niklaas, vormmg Weemaes
Hedwig, Pnnses Joseflen Chariottelaan 2 1 , 2700 St-Niklaas, verantw
afgev jeugdraden, VU-besturen Van
Belleghem Lieven, Marktstraat 52,
9180 Belsele
N a t i o n a l e r a a d : Heklerweirt Patrick, Vermeulen Johan, Vlegels Boudewijn en Weemaes Hedwig
GENT-EEKLO
Zaterdag 28 januan van 9 u tot
12 u 30 in het arrondissementeel sekretariaat Bennesteeg 2 te Gent
Jaarplanning, aktieplan '78, bespreking en uitwerking, gespreksavond
met Hugo Schiltz dn samenwerking
met V N S U )

Verkapte zandwinning in het Pereboomsgat
Ondanks het negatief advies van het
Hoofdbestuur voor Stedebouw op
vrijdag 6 januari 1978, w o r d t er bij
het Ministene van Nederlandse Kuituur nog steeds drukking uitgeoefend om toch zgn. ruimingswerken
toe te staan in de kreek het Pere-

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstreiat 10,
ST-NIKLAAS
Tel 031/767344.
Restaurant met verschillende speciahteiten. Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 ijersonen

WIJ t a

boomsgat te Moerbeke, via een
nieuw Koninklijk B e s l u i t als gevolg
van de aanvraag van de NV Blankaert van eind november 1977.
BBL-Vlaanderen vzw verzet zich met
klem tegen deze evolutie, omdat
bedoelde ruimingswerken, 3 m diep
en steil vanuit de oevers, zouden
neerkomen op een verkapte zandwinning, te meer daar het slib reeds
w e r d verwijderd in september 1976
en er in de kreek geen afwateringsproblemen zijn. Bovendien zou een
beperkte zandwinning in dit geklasseerd natuurgebied een precedent
scheppen, waardoor ook andere kreken, moerassen en heidevennen zouden worden bedreigd door ontzanding.
Deze stellingname van BBL-Vlaanderen vzw w o r d t gesteund door een
reeks organizaties, professoren en
deskundigen, waarvan de namen op
het sekretariaat ter beschikking zijn.

tebestuur van Evergem zitting had, en
dat de schepen die - muur •• dan maar
in eigen (CVP) rangen zoeken m o e s t
O p dat moment voelde CVP-raadslid
De V o s zich geroepen om de VU-fraktie eens de les te spellen D e aktiviteit
van
de
VU-gemeenteraadsleden
weegt blijkbaar zwaar Dit veroorzaakte een hevige diskussie met Van
Grembergen, de VU-fraktie en de
andere oppositiepartijen
Er w e r d
scherp gereageerd op de tussenkomst van De Vos, die maar met kon
zwijgen, zodanig zelfs dat burgemeester Parijs de zitting diende te schorsen
Een tweede belangrijk punt uit deze
gemeenteraad was het vaststellen
van een gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van gemeentelijke toelagen voor sommige investeringen aan verenigingen, instellingen
of diensten met kulturele, sociale en
sportieve aard Dit reglement bestaande uit 10 artikels, w e r d goedgekeurd na een opmerkelijke tussenkomst van de VU-raadsleden De
Clercq en Van Grembergen, waardoor er 3 artikels gewijzigd of aangepast werden
Weer bleek dat in de gemeenteraad
van Groot-Evergem de VU-fraktie de
problematiek van een ernstig gemeentelijk beleid k e n t zelf aankan, en vanuit de oppositie ook heel wat weet te
verwezenlijken (D.GJ.)

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

BEVEREN : Vlaamse Vrouwenbeweging Nele Kaasavond om
20 uur in de bovenzaal van de Centrumlaan, Bosdamlaan Kaas,
stokbrood en Franse wijn worden U ter kennismaking aangeboden door traiteur Van Esbroeck, Stationsstraat te Beveren
AALTER : Jaarlijks VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Biezenhof
Gastspreker Staatssekretaris Vic Anciaux
GENTBRUGGE . Gespreksavond van de Goossenaertsknng in
het Dienstcentrum Om 20 uur spreekbeurt door Hugo Waeterloos over «Gentse havenproblematiek»
DENDERLEEUW • 14e Dansavond Nachtbal in de sporthal Osins, Sportpark om 21 u 30 Orkest Ferry Hill met zijn 13 u i t
voerders Inkom 80 fr
ASPELARE-NEDERHASSELT Ledenfee?t 20 uur Kantine van
de Palingklub-Aspelare, met forel- of worstenschotel Toespraak
door dr Jef Valkeniers
GROOT-HERZELE. VU-dansavond om 21 uur in zaal Kontakt
te Hillegem Inkom 60 fr Orkest The Honney's
DENDERLEEUW VU-nachtbal om 21 u 30 in Sporthal Osiris
S T - N I K L A A S Tiende Nacht van Europa in zaal Serwir om 21
u en in de hall de Mobiele Discotheek Het Vnje Waasland vanaf 11 uur Toegangsprijs 120 fr

10

EREMBODEGEM Politieke vormingsavond om 20 uur met Jef
Valkeniers in zaal Rembrandt over «Zuid-Afnka, Waarheen»

23

O U D E N A A R D E Algemene VU-ledenvergadenng in het Huis
van Parma, Markt Toelichting van de aktie « Nu het doel bereiken»

24

S C H O O N A A R D E : Debat in zaal Mikeno Deelname van CVPPVV-BSP en V U + Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen
Inrichting Davidsfonds Moderator Hugo Van den Abbeele,
voorzitter Kulturele Raad Dendermonde

25

GERAARDSBERGEN : Tweede groot Vlaams Gemeenschapsbal in samenwerking met de FVV-Gudrun in zaal «De Reep»,
om 20 u 30 Orkest Waltra

Pluralistisch initiatief 'Ui het Waasland
Emd oktober 1977 werd te Sint-N iklaas het Centrum voor Man, Vrouw
en Gezin aan de pers voorgesteld.
Naast deze eenvoudige aansprekende naam, staat de meer officiële
benaming : - Centrum v o o r Prematrimoniale, Matrimoniale en Gezinskonsultaties (PMG)

Een multidisciplinair team staat naast
de maatschappelijk werkende, met alleen in een advizerende rol, maar ook
in een direkte konsultatie- en begeleidings- of behandelingsrol Dit team
bestaat uit een huisarts, een psychiater, een pedagoog, een psychologisch
assistent een pnester, een moralist
junsten en maatschappelijk assistenten

W a t wil het centrum d o e n ?
Het Centrum voor Man, V r o u w en
(5ezin heeft als Pt^ilG Centrum een
specifiek
omschreven
doelstelling
( K B 06071976)
Het Centrum voor Man, V r o u w en
Gezin stelt zich dus zeer breed open
op, voor iedereen die omwille van de
relatie met de andere psychisch in
nood verkeert
De PM(j-verantwoordelijken verantwoorden hun initiatief als volgt Het
Waasland, meer nog dan de andere
Vlaamse gewesten, bezit een onvoldoende uitgebouwd net van jasychosociale voorzieningen Wanneer j r i e n
zegt onvoldoende dan slaat dit enerz i j ^ op een kwantitatief er, anderzijds op een kwalitatief aspekt Het is
vooreerst overduidelijk wanneer men
de wachtzalen en wachtlijsten van
psychiaters, gynekologen, huisartsen
en de vele bestaande instellingen
bekijkt dat de vraag naar psychosociale hulp zeer groot is
De belangnjkste persoon, de spil van
de hulpverlening en begeleiding, is de
maatschappelijk werkende Het centrumwerk is zo opgevat dat de persoon, alleen of samen met arxieren
zich aanmeWt bij de maatschappelijk
werkende
De maatschappelijk werkende, die voltijds w e r k t blijft voor de meeste mensen die het Centrum opzoeken de enige kontaktpersoon Dft wil evenwel
niet zeggen dat deze «counseter»
alleen w e r k t iets wat zowel vanuit
praktisch, maar ook vanuit ideok)gisch en bekwaamheidsstandpunt onmogelijk zou zijn

Ledenhernieuwing
te Schoonaarde
rond
D e ledenhemieuwing te Schoonaarde
IS volledig afgeyverkt geen enkele weigenng i Wij doen voort met het werven van nieuwe leden en alDonnementen

Informatietaak
Een ander belangnjk aspekt v e r t x x v
den aan het Centrum is de essentaele
taak tot informatie Het is dan ook d e
bedoeling v a n zeer regelmatig en dit
in de eerstvolgende maanden debatavonden in te nchten open voor alle
geïnteresseerden
Deze ruinne debatten en vergadenngen hebben ook tot doel het kontakt te bevorderen met de in de stad
en omgeving bestaande psycho-sociale instellingen
Het IS de bedoeling van de organizatoren, de personeels- en teamleden om
in de zeer nabije toekomst de werking
van het Centrum uit te breiden tot de
randgemeenten en zeker en vast ook
de verder afgelegen gemeenten M e n
zal binnenkort op verschillende plaat
sen bureaus openen waar werkelijk
op bepaalde tijdstippen de maatschappelijk werkende of iemand van
het team zal ontvangen
De opening van het Centrum
voor
Man, Vrouw en Gezin is met alleen

kwantitatief een vernjking voor SintNiklaas en het Waasland, wij kunnen
ook van een unicum spreken Het is
inderdaad zo dat in onze stad de
bestaande sociale voorzieningen zeker met pluralistisch ingesteld zijn Het
Centrum voor Man, V r o u w en Gezin
IS ontstaan vanuit een humanistisch,
(sersonalistisch en sociaal engagem e n t De behoefte w e r d aangevoeld
om een volledig op zichzelf staand
ongebonden psychosociaal diensttsetoon tot stand te brengen, waar rang,
stand, godsdienst en politiek buiten
staan
Een b e r e i k b a a r c e n t r u m
Het (Dentrum voor Man, V r o u w en
Gezin IS zeer centraal gelegen in de
stadskern van Sint-Niklaas De Casinostraat kent een gemakkeli8ke bereikbaartieid vanuit de drukke winkelstraten en ook de bus- en treinverbindingen zijn nabij
Centrum v o o r Man, Vrouw en Gezin
Casinostraat 20
2700 Sint-Niklaas
Tel 0 3 1 / 7 7 1 4 0 0
Openingsuren:
Maandag 13-18 u
Dinsdag en woensdag 9-12 en 1318u
Donderdag 9-12 30 en 13-18 u
Vnjdag 9-12 en 13-17 en 19-21 u
Eerste zaterdag van de maand 913u
En verder op afspraak

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels • kanierversieringen - «astafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteriiitriistingen - pingpongtnfels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr tremen der beste merken - auto e - go-carls trakteren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbenaars - ifcrden •
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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Nieuw V U - b e s t u u r
te D r o n g e n

Waasland:
en^als ik dan bedenk

Gezien er evenveel kandidaturen v*(aren als te begeven plaatsen kon de
volgende «nieuvsie» ploeg aan de
bestuursvergadering op 7 november
1977 worden voorgesteld; H. Blontrock (voorzitter), W. Vlieghe Csekreris), M. Smets (penningmeester), C.
De Flo (propaganda), L Buyst (organizatie), H. Verbeke (jongeren).

Als ik een van die dagen door de straten slenter en al die doelloze
jonge mensen zie, want wat ik 't meest zie zijn jonge mensen, wel
dan denk ik bij mezelf dat het spijtig is dat er echt niets is waar je
mensen zoekt om mee te praten, te diskussiëren, kortom waar je
mensen zoekt om mee te leven.
Is er dan echt niets « anders » dan wat te gaan drinken en dan 's morgens vroeg op te staan met een houten kop ? En nochtans, er is een
manier om aktief en bewust te leven in deze gemeenschap met jonge
mensen.
Ik wil geen propaganda maken voor één of andere politieke partij,
maar als je de situatie waarin we nu leven eens objektief wil bekijken,
dan kom je tot het besef dat de klassieke drie partijen, die we
allen goed kennen en waarvan we geen namen noemen, nog nooit
enige moeite hebben gedaan voor de jonge mensen die trachten te
leven. Mensen, dan rest er ons maar één keuze, de goede keuze... I
Daarom zijn we in Groot-Temse van start gegaan met de VUJO. Jonge mensen die samenkomen om te praten over bepaalde toestanden, akties uitkienen om er iets aan te veranderen of
gewoonweg
eens 'n avond gezellig samenzijn om het 'ns uit te praten. Ook voor
jouw ideeën en jouw wensen is er een plaatsje vrij. Kom eens even
langs tijdens een van onze kontaktvergaderingen.
Je zal er heus
geen spijt van hebben I
Meer informatie omtrent de werking van V U J O kan je verkrijgen
bij de volgende mensen : Baetens Jean-Paul, Land van Waasland 4,
2648 Steendorp, tel. 74.30.08; Vergauwen Ronny, Hospitaalstraat
27, 2648 Steendorp ; mevr. Raes Simonne, Laagstraat 6, 2690 Temse.

B r a k e l : Marcel De Staercke, Freddy
Seghers,
Erik
Vandecandelaere,
Franz Van Nieuwenhove.
Klulsbergen : Philippe Willequet
K r u l s h o u t e m : Dirk Baertsoen
LIerde : Luc Van Damme.
M a a r k e d a l : Elie Bauwens, Herman
Gilbert.
O u d e n a a r d e : Adelin Coussement,
Nelly Jansegers, Frans Van den
Heede.
R o n s e : mevr. Callebaut, Germain De
Rouck.
Wortegem-Petegem: Guy De Bleeckere.
Z i n g e m : Walter Ghezels, Antoine
Van Lancker.

Wie inlichtingen wil, kan schriftelijk bij
Denise Goethijn, Groot-Brittaniélaan
76, 9000 Gent terecht, kan haar ook
een briefje schrijven om te melden
dat je meedoet. Telefonisch kan je
ook tussen 18 en 19 u. op het nummer 091/25.64.87 terecht.

Modehuis

j

Arrondissementeel
VUJO-komitee
(Aalst)
Voorzitter: Freddy Pools, Stationsstraat 6, 9590 Z a n d b e r g e n ; ondervoorzitter ; André Segers, Brusselbaan 264, 9440 Erembodegem; sekretans: Erwin Vermeire, Boomgaardstraat 15, 9470 Denderleeuw; penningmeester : Gorik Van Londerzele,
orpsstraat 32, 9451 K e r k s k e n ; proaganda : Reinoud D'Haese, Kasteeli?aat 5 1 , 1790 Hekelgem; organizae : Dirk De Coster, Van Lierdestraat
6, 9470 Denderleeuw; tijdschrift;
oen De Cremer, Heiplasstraat 93,
9310 L e d e ; gekoöpteerd lid: Paul
Gees, Reepstraat 39, 9504 Geraardsbergen.
N f i t i o n a l e R a a d : Koen De Cremer,
Freddy Pools, Erwin Vermeire, Reinoud D'Haese.
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DRONGENSTEENWEG 29
Tel. 091/26.50.71
1 0 % korting voor V.O.S.- en V.U.-leden.

9000 GENT
LIDV.O.S.

Z w a l m : Hubert Reynaert.
(Nog te koópteren : één afgevaardigde van Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Ronse, Wortegem-Petegem.)
Samenstelling
stuur:

arrondissementsbe-

Werden verkozen, in aanwezigheid

van Mark Stals, afgevaardigde van
het partijbestuur (10 kandidaten):

Klulsbergen : Frank Dujardin, Lamontstraat 5, 9690 Kluisbergen.

De Rouck (voorzitter, 13 stemmen),
Gilbert (penningmeester, 12), Jansegers (ondervoorzitster, 10), Reynaert
(dienstbetoon, 9), Seghers (pers/propaganda, 12), Van Lancker (organizatie, 9), Van Nieuwenhove (sekretaris,
13).

L i e r d e : Herman Pevenage,
straat 1, 9506 Deftinge,

Verantwoordelijke V U J O : D e Bleeckere. ,
Parallel met de organizatie van de
VU-afdelingen organizeren zich ook
de VUJO-kernen in de Vlaamse Ardennen (arrondissement Oudenaarde).
Elk van de nieuwe VU-afdelingsbesturen telt een verantwoordelijke V U J O
(er zijn in het arrondissement elf
gemeenten: daarvan hebben er acht
een volwaardige afdeling, twee andere zijn in oprichting):
B r a k e l : Johan Cosyns,
97, 9660 Brakel.

^ T H I I I I I I I P
O I fill U I H U

Kruisstraat

Kerk-

Oudenaarde : Martin De Groote, Pelikaanstraat 63, 9700 Oudenaarde.
R o n s e : Geert Desmytere, 9600 Ronse.
Wortegem-Petegem: Guy De Bleeckere, Biesbosstraat 22,9790 W.-Petegem.
Zingem : Luk Teirlinck, Kloosterstraat
5, 9760 Huise.
Samen met Freddy Seghers, Ommegangstraat 34, 9660 Brakel, arrondissementeel verantwoordelijke en lid
van het arr. VU-bestuur, vormen zij
het arrondissementeel komitee.
Geïnteresseerden kunnen schrijven
naar een van bovenstaande adressen
of naar het arrondissementeel sekretariaat-VUJO: Marktplein 19, 9660
Brakel, tel. 055/42.25.46.

DENDERMONDESE
Ï NWEG 276
AALST - TEL. 053-21.79.73

TWEE MAAL KOPEN VOOR ^AJ^^ DE PRIJS VAN EEN

De Standing Super sSter

UITZONDERLIJKE AANBIEDING
Vanaf HEDEN tot en met 31 januari

Nieuw VU-bestuur te
Gentbrugge
O p 3 december ging in het Kouterhof
te Gentbrugge de samenstelling door
van het nieuw afdelingsbestuur. Dit
gebeurde tijdens een mosselsouper
waaraan 110 aanwezigen zich te
goed deden. Ons gemeenteraadslid
Aimé Verpoele gaf een interessante
toelichting bij de Gentse gemeentepolitiek.
Het nieuw bestuur ziet er uit als volgt:
Voorzitter Gilbert Verhoeven ; ondervoorzitter Libert Robert; sekretaris
Lieve Robert-Bogaert; penningmeester Margriet De Waele-Van B e v e r ;
propaganda Alfred Serlet; organizatie Adrien Servaes; arrondissementele afgevaardigden: Libert "Robert, Aimé Verpaele en Gilbert Vandevelde ;
politiek college Groot:Gent Paul Pieters. Een Vujo-afgevaardigde wordt later sangeduid.

Afleggen dag en nacht
Alle formaliteiten gratis

Nieuwe gezichten in de Vlaamse Ardennen

FVV-Gent nodigt u i t !
De «Wij-Vrouv\/en » 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 welkom I W e krijgen
de gelegenheid, dit in samenwerking
met Jefi-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 filmerij 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.

Begrafenissen
ACKERMAN

een HERENKOSTUUM
samen met HEMD en

GRATIS

HEMD
EHDAS

D A S voor slechts

2.250 F
»Voor jong en oud : ^ ^ ^
modern of k l a s s i e k ^ s ^ o f modieus
voor ieders M A A T en S M A A K
Kwaliteit gewaarborgd:
wij geven u 3 maand garantie

Kom zien en overtuig U:
Prijs, kwaliteiten S T A N D I N G verwerkt tot één HERENKOSTUUM

Op ALLE GETEKENDE PRIJZEN v a n : vesten, broeken, mantels,
kleedjes, t w e e s t u k s , kinderkledij, enz.
bieden w i j 20 o/o PRIJSVERMINDERING

SPECIAAL VOOR OIMZE KLANTEN
N o t e e r : z o n d a g 19 f e b r u a r i 1978, o m 16 uur - s t e d e l i j k e f e e s t z a a l : K E I Z E R S H A L L E N TE A A L S T

SUPER STANDING SHOW
Prezentatie van de nieuwste zomerkreaties, omlijst door een muzikale show met o.a.: Nicole en Hugo, Joe Hams.
John Horton, De komieken Jef Casiers (Het mannetje) en Jan van Dijk en vele andere. Deze show wordt
gekommentarieerd door: Luc Appermont.
Gratis kaarten af te halen in U W M O D E H U I S S T A N D I N G , Dendermondsesteenweg 276, Aalst.
Voor inlichtingen tel 053/21.79.73 - 70.42.32.
Late nieuwjaarssurprise: Afloting van een Ford Escort en andere waardevolle prijzen, onder de aanwezigen.
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WEST-VLAANDEREN
Izegemse periodiek en kol portage

FEBRUARI
4
MARIAKERKE-OOSTENDE VU-receptie aan alle VU-leden
om 19 u 30 in het Hotel Duinroos Dorpsstraat 93 Na receptie gezellig etentje Prijs 75 fr
7
ST-KRUIS-BRUGGE Bestuursvergadenng in het kader van
de aktie - Nu het doel bereiken - om 20 uur in - De Zorge • Toespraak door Johan Beke Direkteur van het Dosfelinstituut
10

Vnjdag 27 januari komen Polly Raskin
en Johan Artois spreken over het
tema - J o n g e r e n en de gemeentelijke
politiek - Deze avond gaat door in de
bovenzaal van het Vlaams Huis Aanvang om 20 u Alle Volksuniepngeren
en andere belangstellende jongeren
worden verwacht
Deze avond is de start van een
VUJO-jaar dat zeer aktief kan worden Er roert iets bij de VUJO-lzegem
Al op 9 december hebben een aantal
Izegemse V U J O s de koppen bij elkaar gestoken en plannen gemaakt
Vrijdag kan men er zich van vergewis
sen wat er allemaal leeft in VUJO-lzegem
Het Izegemse VU-penodiek «Wij te
Izegem Emelgem en Kachtem - dat al
een tijdje met meer verschenen was

IS er weer Het is meteen een flink
nummer van 10 bladzijden geworden
dat dit jaar dne keer zal verschijnen
O p het ogenblik dat U dit leest wordt
de Izegemse Wij al g e b u s t Even aan
dacht en een pluim voor een man achter de schermen hij die elke bussers
ronde opnieuw uittekende en kontroleerde (een reuzewerk O Tony Nollet
Bellevuestraat 84 (tel 3 0 4 3 1 2 ) Bussers die nummers tekort of over hebben nemen onmiddellijk kontakt op
met hem
Zaterdag 28 januari start het nieuwe
wandeljaar voor de W a n d e l k u b Het
Vlaams Huis Vertrek om 13 u 30 aan
het Vlaams Huis Victor Steelant gidst
in de omgeving van de Beiaardstraat
een stuk landelijk Izegem dat velen
nog met kennen Volgende wande-

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

Automatische poortopeners
vanuit de wagen bediend
prijs buiten konkurrentie
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 6 3
356889
Raatsing gratis
Nanovestraat 110 1890 Opwijk

PVBA J BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/412589
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Platteau-Lievens
Portugeesstraat 9 1780 Teralfene, tel
053/667456

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/588581
Alle dag en weekbladen

FEESTZAuCN SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

4;EON STEVENS

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking
juiste tinten Affhgemstraat 18 1742 TERNAT (St Kat-Lombeek)
Tel
053/668236

Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabnkalie kleine lederwaren
bneventassen geldbeugels sleutel
houders

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti allergische matrassen

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054/3337 56

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053/66 8740

DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 MOL
014/311376

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850Gnmbergen
Tel 02/268 1402

• UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternaf
Tel 5821345
Volksunielokaal

MALPERTUUS
Vlaams Ontmoetingscentrum
Cnabij station)
Turnhoutsebaan 15 MOL
Voor feesten
zaal ter beschikking
Dinsdag gesloten
Tel 014/3164 72

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 42546 42

RESTAURANTTUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2874
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUW/ENRODE
Tel 015/711240
Verwarming stoom sanitair Alle
herstellingen

Steeds welkom m
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis >

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/582-1312
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI

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

lingen op 25 februari en 12 maart
V U Izegem heeft de oude traditie van
het kolporteren d i het huis aan huis
verkopen van ons weekblad weer
opgenomen De kolportage van 15
januan was een sukses Een pluim
voor Raf (zijn tweede kolportage) en
Johan (zijn allereerste kolportage O
die beiden schitterend verkochten en
bewezen hebben uit het beste kolpor
tagehout gesneden te zijn

VU-St.-AndrlesBrugge in 't nieuw
Na de bestuursverkiezingen van
eind december die onder een ruime
belangstelling doorgingen werden de
verschillende
bestuursfunkties
op
woensdag 4 januari als volgt verdeeld
Voorzitter
Roeland Decoster Van
Leeg tot Zand 6
ondervoorzitter
Maunts Vandierendonck sekretans
Ewald Van Compenolle Eikenlaan 25
penningmeester Eli Pyfferoen orga
nizatie en public relations Kns Caster
sociaal dienstbetoon
Andre
Van Lierde hij is ook verantwoorde
lijk voor hpt Ziekenfonds propaganda Frans Dennoyel
Ambtshalve maakt ook de heer Pieter
Leys eerste schepen van de stad
Brugge deel uit van het bestuur Er
w e r d besloten regelmatig het uitge
breid b)estuur samen te roepen om zo
beter in kontakt te blijven met alles
wat in de afdeling leeft
Ook w e r d nu reeds besloten op 2
december 78 een tweede Vlaams
Winterbal te organizeren in het Jagershof gezien het grote sukses van
onze eerste uitgave
De leden en abonnementenhemieu
wing IS volop aan de gang een dezer
dagen moogt U een bezoekje ver
wachten
W I J vestigen nu reeds uw aandacht
op de provinciale meeting van 17
februan in het Jagershof verdere
details volgen

Nieuw VU-bestuur
in
Beseiare-Geluveld
O p maandag 19 december kwam de
VU-afdeling Beseiare-Geluveld sa
men in de raadszaal van het oud gemeentehuis van Beselare om een
nieuw plaatselijk bestuur te verkiezen
Naast een 30-tal leden van onze afde
ling vernoemen w e ook nog de aan
wezigheid van senator Michel Capoen en arrondissementeel voorzitter
Rik Sohier
Het bestuur van onze afdeling bestaat uit 7 leden en aangezien er
slechts 7 kandidaturen werden ingediend was een stemming overbodig
en werden volgende personen bij
handgeklap verkozen
Erna Dubois Jan Bouckaert Dirk Cardoen Frans Cardoen Ivan Debel
Leon Hoflack en Norbert Neirynck
Vervolgens w e r d het woord verleend
aan senator M Capoen die geduren
de een uur op een klare en duidelijke
manier het Egmontakkoord uiteenzet
te Enkele duistere punten in verband
met de zeehaven Zeebrugge werden
eveneens verduidelijkt
Wat
ons
aangenaam
verraste
achteraf was het feit dat senator M
Capoen met onmiddellijk de vergadering verliet zoals vele personaliteiten
tot een gewoonte gemaakt hebben
Integendeel hij antwoordde op de vra
gen gestekl door verschillende men
sen van onze afdeling Dit werd ten
zeerste geapprecieerd
In aansluiting met deze verkiezing
werden tijdens de eerste tjestuursver
gadenng de verschillende taken als
volgt verdeeld voorzitter L Hoflack
ondervoorzitter Jan Bouckaert sekretans Dirk Cardoen penningmees
ter Erna Dubois dienstbetoon Ivan
Debel
propaganda
Norbert Nei
rynck organizatie Frans Cardoen

25
25

OOSTDUINKERKE VUJO-Volksmuziekavond om 20 uur in
Estaminet De Peerdevisser met de Braoantse Volksgroep De
Snaar Inkom 100 fr
ST-KRUIS-BRUGGE VU-ledenfeest om 20 uur in zaal S t Elooi Moerkerksesteenweg
KOKSIJDE Feestelijke maaltijd om 20 uur in Restaurant Soil
Cress Koninklijke Baan 225 Deelname 350 fr

Drie Izegemse bestuursleden
in de kijker
In een VU-afdelingsbestuur is iedereen belangnjk Het sukses van een
afdeling is het werk van allen samen
Toch mogen sommigen eens uit de
schaduw gehaald worden
Neem nu bv onze afdelingsvoorzitter
Joris Verbeke Precies deze maand
vervult hij die funktie een volle vijf
jaar En dat verdient een erepluim In
1971 was hij achtereenvolgens lid van
de adviesraad gekoopteerd bestuurslid en verantwoordelijke voor de propaganda geworden In de voorbije vijf
jaar heeft de Izegemse afdeling een
opmerkelijke groei gekend En daar
komt nog bij dat Jons Verbeke ook
deel uitmaakt van het Arrondissemen

EIGENAARS
Wi) wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksi]de, tel 058/
51 1889

Nieuw in Assebroek
O p 1 o januari hadden de verkiezingen
van het nieuw afdelingsbestuur van
Assebroek plaats
Na een verslag van uittredend voorzit
ter J Inghels schetste schepen R
Reynaert de huidige situatie op ge
meentelijk vlak
Ter gelegenheid van deze verkiezin
gen werden ook voor de komende
jaren enkele belangrijke opdrachten
vastgesteld Z o zal in de toekomst
gepoogd worden alles in het werk te
stellen om het dienstbetoon tegen
over de bevolking van Assebroek te
stimuleren en verder uit te breiden
Tevens zullen allerlei te realizeren wer
ken in onze gemeente Assebroek ter
uitvoering voorgelegd worden aan
het schepenkollege Graag hiervoor
ook uw ideeën en suggesties
Het nieuw bestuur van onze afdelingAssebroek ziet er als volgt uit
Voorzitter (+ VUJO)
Lode Claeys
Rozenstraat 17 tel 3 5 5 0 1 8
sekretans Roel Vanderplaetse Tulpenstraat
6 penningmeester
Jan Herman Ba
ron Ruzettelaan 246 organizatie
Luc
Debruyne Baron Ruzettelaan 231
propaganda Geert Millecam M v
Hammestraat 108 schepen
R Rey
naert

Gemeente
Middelkerke
Aanbesteding
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen brengt ter
kennis dat op m a a n d a g 27
februari 1978 om 11 uur, ten
gemeentehuize zal overgegaan worden tot de opening
van de aanbiedingen voor
de exploitatie van de markt
te Westende
De gestelde aanbiedingen,
per aangetekend schrijven
te richten a a n het Schepenkollege, dienen toe te komen,
uiterlijk op 18021978 a s
Lastenboek te bekomen op
het gemeentesekretanaat, tegen betaling van 50 fr
Namens het Kollege
De sekretans.
De burgemeester,
J Desseyn
A Inghelram

teel Bestuur en van de Partijraad
Onze nieuwe afdelingssekretaris Raf
Dujardm, is helemaal geen nieuweling Deze 30-jarfge geboren Izeg^nnnaar w e r d lid in 1970 In datzelfde
jaar werd hij sekretans/penningmees
ter een dubbelfunktie die hij uitoefende tot september 1971 Intussen was
hij ook plaatselijk verantwoordelijke
voor het Vlaams Ziekenfonds In 1975
IS hij opnieuw in het bestuur gekomen
door kooptatie en sedert 7 oktober
laatstleden is hij weer afdelingssekretans HIJ IS dus goed geplaatst om te
zien welke weg de afdeling heeft afgelegd in de voorbije jaren
Palmer Dermaut, maatschappelijk assistent en een stuk in de veertig
behoort tot de jongste lichting VU-leden Hoewel al jaren VU-gezind is hij
nauwelijks twee jaar geleden aangesproken HIJ IS zijn verantwoordelijkheid met uit de weg gegaan lid abon
nee op Wij, lid redaktie Wij te Izegem
lid adviesraad kandidaat op de senaatslijst bij de p n g s t e parlementsverkiezingen BIJ de bestuursverkiezingen haalde hij een opvallend goede
score Het bestuur heeft hem nu aangeduid als ondervoorzitter Het heeft
hem daarbij twee biezondere opdrachten toevertrouwd
de goede
wisselwerking tussen al wie de V U
vertegenwoordigt in stedelijke raden
en kommissies enerzijds en de gemeenteraadsleden en het bestuur an
derzijds en de werking van het politiek komitee

Koksijde
Dia-voorstelling
Nodigen u uit tot onze da-avond
«Berner Oberland (mooiste streek
van Zwitserland) + « Onze gemeente
Koksijde »
Dias worden vertoond door
M
Schakman die zijn reis zal voorstellen
op vrijdag 27 januari 1978 te 20 uur in
cafe-restaurant Soil Cress Koninklijke Baan 225 (rechtover kerk Ster der
Zee)

ZOCK€RC]CS
Jongeman 25 jaar gehuwd 2
kinderen Hoger Middelbaar On
derwijs
zoekt
DRINGEND
WERK
omgeving Brugge Ize
gem Kortrijk
Wil
eventueel
nieuw vak aangeleerd worden
Belangstellenden zich wenden
Volksvertegenwoordiger
Mik
Babyion Westlaan 145 8800
Roeselare
(N05)

— Jonge bediende 17 jaar getuigschnft
Lager
Middelbaar
-I- bijkomende kursus handel
administratie en verkoop zoekt
werk
— Arbeider 54 jaar werkloos
wegens bedrijfssluiting in textielsektor zoekt dnngend werk
eventueel in andere
sektor
Voor inlichtingen zich wenden
tot Nelly Maes Gentse baan 50
te 2700 Sint Niklaas
N07
Zoekt plaats
bediende loon
boekhouden en socifcle wetge
ving werkloos ingevolge sluiting
van bedrijf Liefst in de streek
van Gent Schrijven aan volks
vertegenwoordiger Frans Baert
Kon Astndlaan 123 te Gent

Adv 80
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Poëzie, Cyriel Buysse,
Science Fiction en e e n Bommelstrip
« Cursorisch lezen voor de hoogste klassen van middelbaar, technisch
en vernieuwd secundair onderwijs » heet voluit een reeks boeken, door
Manteau (Brussel & Den Haag) uitgegeven en waarvan hieronder een
viertal voorbeelden worden bekendgemaakt. Deze uitgaven dateren
van 1977.
Arion e.a.: HIER MOESTEN S 1 t NEN STAAN MAAR STAAN LETTERS. Tekstuitgave en werkschrift door Luk De Vos. 72 biz.
In een tiental bladzijden breekt de
samensteller een lans voor «moderne» (bedoeld is avant-garde)
poëzie, en vergeet niet daarbij de
ontwikkeling van de nederlandstalige poëzie in de laatste decennia
te schetsen. Vervolgens laat hij
elf dichters met elk een gedicht
aan bod komen, waarin hij een
vijftal kategorieën onderscheidt.
De gedichten zijn op z'n vroegst
van 1968, maar de auteurs overkoepelen de hele periode van na
de tweede wereldoorlog: Lucebert, Sybren Polet, Paul Snoeck,
Hugues C. Pernath, Habakuk II de
Balker, Hans van de Waarsenburg, Leonard Nolens, Margriet
Poort, Jotie 't Hooft, Frank Arion
en Mark Insingel. Luk De Vos
geeft na elk gedicht, bij elke
auteur, een reeks ideeën — als
suggesties bedoeld, niet als successief te volgen vragenlijst —
waaromtrent leraar en leerlingen
kunnen werken. Daarna volgen
telkens een biografische schets
van de behandelde auteur en
bibliografische aanduidingen in
verband met dezelfde.
Cyriel Buysse: MEESTER GEVER. Tekstuitgave en werkschrift door Anne-Marie MusschooL 70 bIz.
Twee bladzijden worden in beslag genomen door een biografie
van Cyriel Buysse (1859-1932),
waaruit wij ondermeer leren dat
tachtig jaar vóór de «Flamand»
Jacques Brei, God betere 't, de
«Groot
Nederlander»
Cyriel
Buysse zich eens laatdunkend
over de flaminganten heeft uitgelaten. Gekwetst zijn wij van binnen. Vervolgens krijgt de bibliografie (romans, novellen, toneel...)
van Cyriel Buysse een paar bladzijden toegewezen. Daarna maken we kennis met Meester Ge-

vers, een ontroerende, bijblijvende, diepmenselijke novelle. Centraal daarin staat de figuur van
schoolmeester Gevers, wiens carrière en liefde worden gebroken
door de toenmalige schoolstrijd.
Anne-Marie Musschoot besluit
haar werkschrift met een aantal
vragen, opdrachten, suggesties
en een literatuur-overzichtje waarover leraar en leerlingen van gedachten kunnen wisselen.
Hubert Lampo e.a.: MORGEN
KAN HET TE LAAT ZIJN. Tekstuitgave en werkschrift dooc
Danny De Laet. 85 biz.
Bovenstaande gegevens omtrent
de titel zijn afkomstig van de
omslag van het boek. De titelpagina is stukken duidelijker aangaande de inhoud; onder de namen
van vier geselekteerde schrijvers
lezen w e : «Science Fiction I —
Science-Fictionverhalen uit de Nederlanden — Keuze, inleiding, verklaringen en opdrachten door
Danny De Laet». De samensteller benut een paar bladzijden om
uit te leggen wat Science Fiction
is, één bladzijde om de oorsprong
van de term toe te lichten, en nogmaals een paar bladzijden om
over Science Fiction in het Nederlands taalgebied te vertellen. De
begin-uitleg is niet bijster goed
geslaagd, met de twee daaropvolgende stadia stijgt de interesse
van de lezer, maar snoepen
wordt het pas met de opmerkelijke keuze auteurs en verhalen:
De geboorte van een god: Hugo
Raes, De kanker; Harry Mulisch,
Wat gebeurde er met sergeant
Massuro ?, Jan Christiaens, Een
brief uit Vlaanderen. Na elk verhaal geeft Danny De Laet een
beknopte biografie van de auteur,
plus enkele vragen en opdrachten ten beste. Hij besluit zijn werkschrift met een opsomming van
bibliografische bakens over Science Fiction in het Nederlands.
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Cyriel
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Buysse
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Maarten Toonder: DE FEUNIX.
Tekstuitgave
en
werkschrift
door Roosje W. Breuner. 83 bIz.
Liefhebbers van beeldverhalen
zijn niet noodzakelijk liefhebbers
van Bommelstrips, maar bij deze
uitgave zullen beide soorten toch
wel even afkeurend de wenkbrauwen fronsen: op elke gladzijde
wordt het buitenste prentje van
de strip een stuk weggesneden
door de rand van het blad. Een
aanslag op het werk van de tekenaar en de kijklust van de lezer.

^JSÉuMkui

Als u begrijpt wat ik bedoel, zou
heer Bommel zeggen. Evenals in
de verhalen van Walt Disney, hebben w e in de Bommelstrips te
doen met dieren die wonen, handelen, praten, denken en allerlei
eigenschappen bezitten die de tekenaar uit zijn (menselijke) wereld heeft overgenomen. In dit verhaal maken heer Bommel en zijn
vnend Tom Poes kennis met een
vreemd personage: de feunix (of
phoenix, of feniks), de mytologische vogel die uit de as verrijst.
Na dit verhaal doet Roosje W.
Breuner ons •< Onderwerpen voor
een gedachtenwisseling » aan de
hand over het stripwezen, over
de Bommelstrip en zijn maker en
over het verhaal « D e feunix».
Ten slotte volgt een wegwijzer
naar meer informatie over die
onderwerpen.
Jan Van Bossuyt

FRANK DE CRITS:
romantikus en realist
«in deze streek maar soepel en met regelmaat
breek Ik soms het wereldrekord van de weemoed »
De maatschappelijke omgeving waar de poëzie van Frank de Crits
(geb. 1942) op talloze plaatsen naar verwijst, is die van de massastad
Brussel. Hij beweegt zich daarin als een dichterlijke eenzaat en als
een gevoelig, soms cynisch-spelend waarnemer van het eentonige,
afstompende leven. In tegenstelling tot de louter individualistische
literatuur, is het schrijven hier een voortdurende wisselwerking tussen het «ik » van de dichter en de konkrete werkelijkheid. Die houding weerspiegelt zich eveneens in de taal, die overwegend realistisch is en zeer dicht bij het gesproken woord ligt. Het speels romantische leidt veeleer tot surrealistische stijltechnieken in de trant van
dichters als René Crevel of Antonin Artaud die tot de meest extremistische van de Franse surrealistische dichters kunnen gerekend
worden.
wonderwel aan bij het besluit dat de
De Crits kiest in dat verband voor de
Franse «nouveau philoeophe» Berlevenshouding van de gedoemde dichnard-Henri Levy trekt uit de politieke
ter, maar dan zonder de tragiek erontledingen in La Barbarie a visage
van. Zo zie je bij hem het tema van de
humain (1977): «Tegen het voortzelfmoord opduiken, onder meer in de
schrijdende barbarendom blijft er ons
reeks «vier gedichten betreffende
mets anders over dan de wapens van
zelfmoord- uit de bundel Verbazend
onze taal en de plaats van ons verblijf,
hoe inlichtingen nog worden doorge— de wapens van onze musea en de
seind en in gedicht nr. 20, « Zelfmoord
plaats van onze eenzaamheid» (p.
plegen » uit 33 werkwoorden en ande223) Ik haal die zin aan om aan te
re miezerigheden. De toon van die
tonen hoe de poëzie van Frank de
gedichten is helemaal niet tragisch.
Cnts, wat men er ook artistiek over
Het surrealisme dat De Crits beoedenkt, de weergave Is van het levensfent is speels-artistiek van aard. Ook
gevoel van een generatie of je die nu
in die teksten blijft hij de vinger leggen
in Parijs of in Brussel situeert Graag
op het vervreemdende en doelloze,
b.v.: «nochtans - zijn er de dag van nog even een strofe uit het «gedicht
voor eenieders lust -, waaruit duidelijk
vandaag duidelijke tekens - die steeds
de rol van de taal en het dichterschap
maar naar nergens anders wijzen - en
blijkt:
doen rondlopen hollen van het ene
naar - het andere om er nooit uit te
raken». Eenvoudig gehouden poëzie,
het ogenblik is gekomen dat
zoals u hoort, maar wel gevoelig voor
werkelijkheid beschreven
het tijdsklimaat
met klare duidelijke tekens de
enige uitweg is
Bij Frank de Crits vervult de poëzie
uit de waanzin van onze tijd
een morele rol. Ik t>edoel daar helevan onze handelingen
maal niet mee dat hij een moralist is,
maar wel dat de dichtkunst of het
is gedicht een spel een
dichterschap een levenshouding is;
genezing een toemaatje
een moreel houvast en tegelijkertijd
een fopspeen of een ergernis
een geweldloos verzet Hij zelf noemt
gedicht lijkt meer en
het « de enige redding », hij omschrijft
meer op levensbehoud van hen
het gedicht als • een ongewet onwetdie alleen woorden eten
telijk wapen». Die woorden sluiten

De bundel 33 werkwoorden en andere miezerigheden is een soort in de
levenspraktijk omgezette dichtkunst
Vandaar ook de surrealistische inslag.
Elk gedicht genummerd van 33 tot 1,
draagt als motto een werkwoord, dat
een aktiviteit van het leven weergeeft
Links staat het gedicht afgedrukt
rechts vertelt de dichter onder de titel
« glossarium » op een zwarte bladzijde
de omstandigheden waarin het gedicht ontstaan is. Hij «dekodeert» er
de geheimen van de dichteriijke taal
en laat meteen zien hoe belde, gedicht en uitleg, tekst en leven, met
elkaar in vert)and staan: het gedicht
is de lichtende, leven gevende bladzijde ; het konkrete leven waarnaar het
verwijst IS de donkere zijde van het
t)estaan. Een keuze uit de werkwoorden : schrijven, eten, rennen, llefhel>
ben, ontkurken, zelfmoord plegen, ontwaken, lezen, dromen, enz. Het laatste
of eerste werkwoord is «werken»,
« een miezerig woord voor anderen »!
Een mooie tekst is « eten nr 29 », met
de niet helemaal oorspronkelijke surrealistische vergelijking tussen woerden en vlinders. Voor het gedicht
« wonen nr 12» heb ik ook veel waardering, het komt in tematlek en gevoelssfeer nauw overeen met «geef
me een luciferdoosje om me In op te
sluiten» uit de bundel Verbazend...
Ook hier is het gedicht een levenshouding, een zich terugtrekken uit de
wereld, niet om er helemaal uit weg
te blijven maar om vanuit een kleine
veilige schuilplaats toch de noodzakelijke zuurstof voor het leven te kunnen inademen, al zij het door een kier.
Eugene VAN ITTERBEEK

Frank DE CRITS, Verbazend hoe
inlichtingen nog worden doorgeseind. Yang Poëzie Raekt, Gent.
1976; 33 werkwoorden en andere
miezerigheden, Walter Soethoiidt,
Antwerpen, 1976.
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DIREKTEUR-GENEESHEER JAN PEERS:
LEUVEN. — Nog steeds hebben de meeste ziekenhuizen last van die handicap
die ook eigen is aan bij voorbeeld justitiepaleizen: de drempelvrees van de
bezoekers. De gasten bezoeken deze instellingen trouwens noodgedvi/ongen;
zelden slechts uit vrije wil. Bovendien voelen de patiënten zich bijna steeds
onwel, omdat zij onmondig zijn ; het dokteren aan de ziekten gebeurt immers
door specialisten. Veel dokters koesterden zich jarenlang behaaglijk in die verhouding met de zieken, want ze voelden zich ongestoord als weldoeners.
Mettertijd groeide evenwel het besef dat de houding van de patiënten zelf in
hun genezingsproces minstens even belangrijk is als de deskundige ingreep
van de artsen. Vandaar dat de sociale begeleiding van de zieke in klinieken
meer aandacht kreeg. Het uitdelen van appelsienen, boeken, kledij voor behoeftigen... volstaat niet langer meer. Ter wille van hun originele wetenschappelijke
publikatie - Patiëntenbegeleiding
als georganizeerde
ziekenhuisdienst
- gesteund op enkele jaren praktische ervaring met de patiëntendienst van het akademisch Sint-Raphaëlziekenhuis van Leuven, kregen klinisch psycholoog Manu
Keirse, en direkteur-hoofdgeneesheer Jan Peers onlangs de tweede prijs van
de beroepsjournalisten van de wetenschappelijke pers 1977. We gingen praten met dr. Jan Peers.
Dokter Jan Feers, 39 jaar, is specialist
In inwendige kiekten, volgde onder
meer In Michigan (VS) een opleiding in
ziekenhuisbeleld, en Is sinds '73 behalve direkteur-geneesheer van de Lemvense Sint-Raphaëlklinlek, ook algemeen koördinator van de akademische ziekenhuizen van de Leuvense
universiteit. Mede-auteur Manu Keirse
is diensthoofd van de dienst patiëntenbegeleiding In de KUL-zlekenhuizen;
het bekroond boek steunt trouwens
grotendeels op zijn ervaring.
— Waarom precies hebben
Manu
Keirse en Jan Peers een
konkrete
beschrijving
in boekvorm
gepubliceerd omtrent de uitbouw, de werking
en inhoud van zo'n dienst, die zowel
onthaaldames, sociaal werk(st)ers, als
begeleiders van erediensten en levensbeschouwingen » groepeert ?
Dr Peers: «Gedeeltelijk hebben wij
open deuren ingetrapt. Inderdaad, we
zijn zeker niet de eersten die vragen
hebben gesteld omtrent de wijze waarop patiënten In ziekenhuizen worden
opgevangen, verzorgd, en naderhand
desgewenst ook nog worden begeleid.
Uit enquêtes leerden we dat de patiënten doorgaans nogal tevreden zijn met
de verzorging, de medische hulp.
Maar, het gehele gebeuren in het ziekenhuis, het leven in een ziekenhuis,
met de Individuele begeleiding van de
patiënten Is daarentegen nog dikwijls
aanleiding tot ongenoegen. En, nu
weten we onderhand toch wel dat het
genezingsproces niet louter door de
medikamenten en andere medische Ingrepen bevorderd wordt, maar ook
door de patiënt zelf: door zijn houding,
zijn gevoelens, zijn wilskracht om te
genezen.»
— Een sociale dienst is toch niet
nieuw in een ziekenhuis ?
Dr. Peers: «Gelukkig niet. Maar, wat
mij als hoofdgeneesheer wél bezighoudt is de vraag: wat doet zo'n
dienst In feite? Nog dikwijls worden
met de beste bedoelingen van de
betrokkenen, slechts achterhaalde problemen opgevangen. Niet dat Ik het
overbodig vind dat er appelsienen,
boeken en zo uitgedeeld worden,
^ a a r In dit land moeten we er In alle
medische Instellingen toch kunnen toe
komen aan nieuwe noden van de
patiënten tegemoet te komen. Zeker,
een moederkesdag en sinterklaasfeesten voor kinderen moeten we niet
afschaffen. Maar, er zijn nog veel
andere middelen om de patiënt te helpen zijn lijden te verzachten en vooral
om zijn genezingsproces te bespoedigen. »

Zoutloos
— U zoekt dus vooral naar middelen
om de zieken te helpen zo spoedig
mogelijk naar huis terug te keren ?
Dr Jan Peers;«Inderdaad.
Een aangenaam verblijf in de kliniek Is belangrijk.
Maar de revalidatie — de herstelperiode achteraf — is van nog groter
belang.»
— Een voorbeeld?
— Dr Jan Peers: «Een oude man
met pneumonie kan de beste medische zorgen krijgen, maar hij blijft uiteindelijk zitten met zijn probleem:
waarheen n u ? Nae huls of naar een

rusthuis... De oplossing die hieromtrent gevonden wordt, kan van enorm
belang zijn voor zijn verder levensverloop. Dat moet kunnen uitgepraat worden ; daarvoor moet de beste regeling
getroffen worden. Om dit mogelijk te
maken dient de patiëntenbegeleiding
In een ziekenhuis niet alleen een nieuwe benaming, maar ook een nieuwe
Inhoud te krljgen.— Is dat wel in elk ziekenhuis mogelijk?
Dr Jan Peers: «Individueel kan zo'n
uitgebreide dienstverlening, die heel
wat specialistenwerk vereist, niet uitgebouwd worden Maar, er kan In een
bepaalde streek in die zin samengewerkt worden tussen verschillende instellingen. Trouwens, het Is zelfs niet
nodig dat een kliniek alle revalldatleproblemen tracht op te lossen. Dat
kan gewoonweg niet. Wél kan men
met enige Inspanningen een beroep
doen op deskundigen en Instanties
van andere diensten die nu reeds
goed werk op gelijkaardig domein
presteren.»
— De aktieve rol van de patiënt in zijn
genezingsproces wordt daarbij nog al
te weinig erkend...
Dr Jan Peers: «Op dit vlak zijn er
zeker nog onvolkomenheden in de
organizatle van de ziekenhuisdiensten.
Geef evenwel toe dat het niet zo
gemakkelijk Is om met alle soclaal-kulturele faktoren die het leven van elk
individu bepalen, rekening te houden.
De genezing van een hartinfarct moet
bij een bedrijfsleider bij voorbeeld
anders gestimuleerd worden dan bij
een ambtenaar, om maar een willekeurig voorbeeld te geven,^
-•-iUJiy^A^fc^fc^*!.,.

«Dokter kan
patiënt
helpen,
maar zieke moet
zichizelf genezen»
Sociaal- en kultureel minderbegoeden
hebben dan weer nijpende noden In
verband met huisvesting, verzekeringen, plaatsingsproblemen, pensioenen... Een ziekenhuisdienst kan dat
allemaal zelf niet oplossen, maar kan
wel de goede wegen tonen, en de
patiënt op die wegen helpen.
Een ander voorbeeld: wat baat het
een zoutloos dieet voor te schrijven,
als dat voorschrift in zoveel gevallen
met nagekomen w o r d t ? Ook in dit
geval kan patiëntenbegeleiding helpen. »
— Dat is nogal veel hooi op de vork
nemen ?
Dr Jan Peers: «Wij kunnen slechts
trachten onze patiënten de nodige middelen te geven of aan te wijzen om
hun ziekte zo spoedig mogelijk te overwinnen, of... om te leren leven met de
nieuwe onuitwisbare handicaps.
Veel mensen gedragen zich nu als
«Invalide», na een ziekte die sporen
nalaat, gewoon omdat zij niet voldoende geholpen werden om te leren zich
— op een andere wijze — te gedragen als mensen zonder handicaps, om
te leven met en tussen de andere mensen Dergelijke soclaal-ekonomische investeringen, om het nu eens anders uit
te drukken, kunnen onze maatschappij
spoedig wat gezonder maken. Als we
In die zin wat meer diensten verlenen,
zullen w e vermijden dat te veel mensen ten laste van de maatschappij vallen, en dat ze geen voldoening van
hun leven meer hebben.»
— De gezondheidszorg in de ziekenhuizen zelf laat inmiddels toch ook nog
weleens te wensen over Patiënten klagen over traagwerkende c

ge wachtperioden, enz.
Dr Jan Peers:« Ook met dit probleem
kan en moet een dienst patiëntenbegelelding zich bezighouden. In twee woorden : u moet begrijpen dat, hoe suksesvoller sommige diensten zijn, hoe lastiger het probleem wordt wat betreft
de wachtkamers en de wachtperioden. Omdat, zoals In elk bedrijf, de specialisten te weinig aandacht (kunnen)
hebben voor Individuele problemen
van de patiënten. Is het precies aangewezen dat hier Iemand (een patiëntendienst) tussenkomt, die de patiëntenverzuchtingen kent en waardeert, en
die als een soort vgillgheldsingenleur
aan de bel kan trekken.»
— Een soort ombudsman dus ?
— Dr. Jan Peers « Het Is duidelijk dat
een dienst patiëntenbegelelding ook
op dat vlak de vrije hand moet hebben
en tóch op direktieniveau moet erkend
worden om bepaalde verbeteringen In
het ziekenhuis zelf aan te brengen.»
Amateurs
— Hoever staat het met de inspraak
van de patiënten ?
Dr Jan Peers:« Dat blijft een moeilijke
zaak. Ik zie voorlopig geen oplossing
voor het probleem wie nu eigenlijk
voor de patiënten als woordvoerder
kan optreden. Sommige organen, bij
voorbeeld mutualiteiten, eisen dat
recht wel op, maar of zij hun belangen
op dezelfde golflengte van de patiënten afstellen...?
De organizatle van een patiëntenraad
Is een andere oplossing. Maar, wie kan
als representatief aangeduid worden,
en voor hoelang ? Wat wij in Leuven
wél zeer Intens doen Is de systematische ondervraging van de patiënten die
de ziekenhuizen verlaten. Al hun bemerkingen en hun kritiek In verband
met het verblijf én de verpleging kunnen zij kwijt aan de enquêteurs — die
gemiddeld zowat 10 patiënten op de
100 ondervragen.
De drempelvrees voor ziekenhuizen
trachten wij weg te nemen met o.m.
permanente tentoonstellingen, brochures, enzomeer.»
— Uiteindelijk pleit u er ook voor om
gezonde mensen te leren gezond te
blijven.
Dr Jan Peers: «Alleszins, en hier Is
zeker een taak weggelegd voor de
grote media, pers, radio, televisie.
Maar, Ik stel jammer genoeg vast dat
men dikwijls amateuristisch te werk
gaat; dat een « week van het hart» bij
voorbeeld veel mensen
nodeloos
angst aanjaagt, en door het schnk-effekt precies juist ziektefenomenen aanwakkert. »
Hugo De Schuyteneer
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