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EEN DUIDELIJKER 
PARTIJ-PROFIEL 
Volgende maandag begint in 
West-Vlaanderen de eerste van 
een reeks «Veertiendaagsen 
voor aktie en bezinning » van de 
Volksunie. Week na week ko
men nadien de vier andere pro
vincies aan de beurt. In een ti jds
spanne van anderhalve maand 
zullen honderden VU-afdelingen 
m gans Vlaanderen bezocht wor
den. Deze intense dialoog tus
sen de basis en de top is het uit
gangspunt, zowel op korte ter
mijn als nadien, voor een ver
hoogde inspanning op vele ter
reinen. Alhoewel deze « Veertien
daagsen » een mterne partijaan-
gelegenheid zijn, wettigen zij vol
komen een polit iek kommentaar. 

De deelneming van de partij aan 
het beleid wil geenszins zeggen, 
dat ze haar eigen programma 
zou opgeven. Dit programma 
geldt onverminderd, zowel in 
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zijn kommunautaire als in ande
re bepalingen. De regeringsdeel
neming, op grond van het Ge-
meenschapspakt en de staats
hervorming betekent vooral dat 
de partij vandaag een beslis
send stuk weg kan afleggen 
naar de verwezenlijking van een 
essentieel programmapunt. Ook 
op andere terreinen had zij haar 
inbreng bij de regeerverklaring 
en beïnvloedt zij het beleid. 

Het Egmontpakt beantwoordt 
echter slechts gedeeltelijk aan 
de ideale blauwdruk, die de 
Volksunie van het federalisme 
heeft getekend. De loyale uitvoe
ring ervan is wél een belangrijk 
moment, maar zeker niet de eind-
faze van de Vlaamse beweging. 

In plaats van haar identiteit te 
laten aanvreten bij de machtsuit
oefening, moet de partij haar pro

fiel duideli jker en scherper teke
nen. Ze is en blijft een Vlaams-
nationale partij, die aanleunt bij 
de gezonde traditie van het 
volksnationalisme. Binnen de 
staatkundige strukturen, die zij 
thans helpt veroveren, moet een 
Vlaamse maatschappij opge
bouwd worden die zo sterk mo
gelijk doordrongen is van de eti-
sche motivering van het volksna
tionalisme. Als rechtvaardig
heidsparti j wil de Volksunie dat 
deze maatschappij sociaal voor
uitstrevend zal zijn waarin de 
klassetegenstellingen weliswaar 
niet verdoezeld maar opgevan
gen worden binnen een gemeen-
schapsetiek. Deze volwassen 
Vlaamse maatschappij moet te
vens aktief pluralistisch en ver
draagzaam zijn. 

Dit is, in zeer grove trekken, de 
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Opschudding in de Wetstraat. VU-voorzitter Schiltz laakt 

de vri jbl i jvende houding van de regeringsleider over zowat 

alle knelpunten: staatshervorming, ekonomisch beleid... Lees biz. 3 

krachtli jn van het Volksuniepro
gramma vandaag en in de toe
komst. Rond dit programma zal 
ti jdens en na de Veertiendaag
sen aan intense vorming binnen 
het VU-kader worden gedaan. 

Tevens ta l een verhoogde in
spanning geleverd worden voor 
een ruimere informatie binnen 
de partij en naar buiten. Wie ver
antwoordeli jkheid draagt, moet 
ook ruime verantwoording ge
ven. 

Ten slotte zal de basis direkter 
en voortdurend betrokken wor
den bij de verdere formulering 
van het partijprogramma. Zo zal 
het komend VU-kongres, dat ge
wijd is aan het tema van de 
Arbeid, m twee fazen worden 
gehouden. In april worden de 
principiële opties in kongresver-
band geformuleerd. Na maanden 

intensieve bespreking van deze 
opties aan de basis zullen in het 
najaar op de tweede kongreszit-
ting de konkrete toepassingen 
worden opgesteld. 

Regeringsdeelneming of opposi
tie is op zichzelf nooit een princi
piële vraag. Het is een kwestie 
van middelen, van macht, van 
taktiek en strategie. Hoofdzaak 
blijft het doel. De doelstellingen 
scherper formuleren, ze breder 
uitdragen en ze onverminderd 
handhaven : dat is de opdracht 
waarbinnen de Veertiendaagsen 
kaderen. 
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U leest deze week 

• Schiltz taakte premier rmdemat _ 
• Ekonomische zaken of 900 Tv.j,,,*,!,. 
• Diogenes zag het Gents do«lt>^irif9n 
• Rik VandeKerckhove belicht zachte energie ... 
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• Justit ie, begroting, peperdure projekten in de Wetstraat 

• Nu hel doe! a»roiken! 
• Dolle din sdagtnOoiatFOzebeke 
• Sidmararbeiders. kwaad op Claes 
• Slijk- en siuikeMende in Maaseik ... 
• Tewerkstelirng in Leuven 
• Willebroek heeft last van afdanking^ 
• Ward Ruyslinck, 6 keer gewikt 
• Spor t : en nog Brussel 
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• Een nieuwe vorm op de kaa' 
• Zes miljoen Vlfunkigvn 
• Eengoedf ig iHf f^ .wJ. . 
• Met de VU naarde Vlaams," sia 
• Ondernemingen, en hun export 
• Vlaams geld in Vlaamse handen 
• Zelfbestuur nu ! 
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Nü het doel bereiken! 
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U LIEDEN KRISTENEN 
Zolang de heer J A uit Eke-Nazareth 
zich in zijn brief CWij, 19 jan) over de 
alombeoefende opjutting tegen Zuid-
Afrika beperkt tot « Kerk en Leven » 
en KAJ, kan ik hem bijtreden 
Het v\/ordt me evenwel te bar zodra 
hij zijn veroordeling uitbreidt tot •< u lie
den kristenen » Ik behoor namelijk tot 
de aangesproken variëteit en er lopen 
er nog altijd enkele eksemplaren van 
rond in Vlaanderen, die afwijzend 
staan t o v de hetze tegen Zuid-Afn-
ka, net als er nog wel VU'ers zullen 
wezen die de aktiviteiten terzake van 
sommige VU-parlementsleden beden
kelijk vinden 

Mocht de heer J A meteen de « bevol-
kingsaangroei zonder paal noch 
perk» in Zuid-Afrika de kristenen en 
bepaald de katolieken in de schoenen 
schuiven, dan overschat hij al even

zeer de invloed van de katolieke kerk 
aldaar, als hij de kapaciteiten van de 
zwartjes in dat opzicht onderschat 
Overigens weze het hem aanbevolen 
even de heidenen te tellen op de 
ledenlijsten van Protea, bij voorbeeld 

S C, Ronse 

ZWAK EN 
PARTIJDIG 
Van het KRO-BRT programma rond 
de eerste-minister Van Agt-Tinde-
msns moest men informatief met veel 
verwachten Deze tijd werd echter 
voor het overgrote deel misbruikt, 
zowel door de nochtans gereputeer
de journalisten als door de bewindslie
den die geen moeite deden om het 
gesprek op dat peil te brengen dat 
men van regeringsleiders kan ver
wachten Dat minuten verloren gingen 
met een voorstelling waarbij diplo-
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ma's en dienststaat dik in de verf wer
den gezet zullen veel oppervlakkig kij
kenden er nog bijgenomen hebben 
Inhoudelijk was het programma ech
ter nergens « Het» tema de ekonomi-
sche situatie en de vooruitzichten op 
dit vlak werden zeer vaag benaderd 
Wel werd om de drie zinnen aan 
wederzijdse vleierij gedaan Aan het 
einde van deze uitzending kwam dan 
nog het ongelooflijke Minutenlang 
mochten de 2 regeringsleiders en zij 
schaamden er zich niet voor, het wie
rookvat zwaaien naar CVP & CDA de 
politieke partijen waartoe ze behoren 
Regeringsleiders, waarvan een be
paalde pers zegt en schrijft, als het in 
het kraam past, dat ze boven en bui
ten de partijen staan Regeringslei
ders die in een nieuwjaarsboodschap 
komen zeggen en mogen zeggen dat 
hun partij de beste is Zelfs de redak-
teurs van die kranten die dwepen met 
deze partijen en politici moeten het te 
gortig hebben gevonden, of zijn ze 
beschaamd ' Bladen waarin sedert ja
ren, en nog meer sedert zij gesubsi
dieerd worden geen woord kritiek op 
de eerste-minister verschijnt, hebben 
nu gezwegen Dat doen ze als het te 
erg wordt aangezien ze geen kritiek 
willen, durven of mogen uitbrengen 

H V D A , Schoonaarde 

POORTEN VAN BRUSSEL 

De Vlaamse verenigingen, hebben 
het na de marsen op Brussel nooit 
meer aangedurfd een betoging af te 
kondigen te Brussel om ter plaatse de 
Vlaamse eisen op te vorderen 
De Vlaamse opmars hield stil voor de 
poorten van Brussel 
Het IS de verdienste van de Volksunie 
om die situatie te hebben doorbroken 
Het IS duidelijk dat de Franstaligen 
ons geen ZELFSTANDIG VLAANDE
REN als een geschenk geven 
Indien de Vlaamse Beweging te Brus
sel meer wil bereiken dan op Stuyven-
berg politiek bekomen werd, dan 
moet Brussel gekortwiekt worden 
Sinds de Grendelgrondwet is dit poli
tiek niet mogelijk (wiens fout"?) Na
dat door de schuld van anderen de 
politieke mogelijkheden van Vlaande
ren beperkt werden, heeft de VU 
haar verantwoordelijkheid opgeno
men om de ZELFSTANDIGHEID van 
Vlaanderen uit te bouwen Dat heeft 
de Volksunie beloofd aan haar kie
zers, en dat doet ze Alleen grotere 
politieke macht van de Volksunie kan 
nog betere resultaten waarborgen 

J D S , Kortrijk 

A B O S - K E N T E R I N G 

Via pers en radio kreeg ik in Bukavu 
(Zdire) de gelegenheid kennis te ne
men van uw zienswijze en voorstellen 
met betrekking tot het ABOS en de 
aanpak van de samenwerkingspoli-
tiek Als lid van het BTS-personeel 
wens ik U hierbij mijn solidanteit te 
betuigen Mijn vele jaren dienst in de 
Belgische Technische Samenwerking 
brengen mij inderdaad tot de overtui
ging dat WIJ met onze huidige organi-
zatie en struktuur onmogelijk de be
oogde samenwerkingsobjektieven 
kunnen bereiken Onze opvattingen 
en werking beginnen zelfs negatieve 
reakties uit te lokken, althans op het 
terrein zelf, waar ik me, nauw betrok
ken bij een onderwijsprojekt, er wel 
degelijk rekenschap kan van geven 

Hierbij durf ik met stellen dat de split
sing van het ABOS de absolute won-
derformule zou zijn om een grondige 
kentering te brengen Toch meen ik 
dat een eigen beheer van onze Vlaam
se samenwerkingsbijdrage en een af
zonderlijke ontplooiing van onze op
vattingen, ons dynamisme en zelfs 
idealisme, het effektieve samenwer
kingsbeleid slechts kan ten goede 
komen 

(Naam en adres bij 
de redaktie bekend) 

Red : De korrespondent uit Zaïre 
stuurde deze brief naar VU-senator 
Eugeen Defacq. 

S C H I L T Z T E E D E G E M 

De overgrote meerderheid van de 
aanwezigen op de VU-avond te Ede-
gem, waar Hugo Schiltz toelichtingen 
zou verstrekken over de Egmont- en 
Stuyvenbergakkoorden, zal zeker 
«genoten hebben» van de verheffen
de vertoning, opgevoerd door die 
vriendelijk-onschuldige idealisten uit 
het rechtse Vlaanderen 
Ongetwijfeld zullen deze lieverds 
weer wel een stel argumenten boven
halen om hun onvolwassen politiek 
gedrag te rechtvaardigen Mijn me
ning zullen ze daaromtrent echter niet 
meer kunnen wijzigen Ik heb me 
mateloos geërgerd aan die hard-
schreeuwende sloganroepers van het 
bekende pluimage, die duidelijk den
ken dat Vlaanderen enkel op die wij
ze kan gered worden Ik voelde mij 
werkelijk beschaamd, hopelijk zelfs 
mede in naam van een aantal overtuig
de anti-Egmonters Ik heb gehuiverd 
en de schnk slaat mij om het hart als 
ik deze (grotendeels met of slecht 
geïnformeerde) anti-Egmonters zo 
stijlvol en « demokratisch » hun lieflijk-
heden hoor uitkramen Als het hun 

bedoeling was de pro-Egmonters nog 
te sterken in hun overtuiging, dan zijn 
ze daar — wat mij betreft alleszins — 
uitstekend in geslaagd 
Ook de heren De Ridder, Daels, Ver
hulst en Derine, naast de politieke 
redakteurs van onze Vlaamse kran
ten, die al maanden de staatshervor
ming bekampen, zullen zich zeker 
gelukkig achten « samen aan eén zeel 
te trekken » met deze « zuivere » natio
nalisten, die zich geen «getraumati-
zeerden» wilden laten noemen door 
Hugo Schiltz, maar er in Edegem toch 
duidelijk de kenmerken van vertoon
den 

MDC, Ekeren 

F A C I L I T E I T E N 

Hoe Is het mogeli jk dat de Vla
mingen elkaar opvreten omwil le 
van de faciliteiten die rond Brus
sel gegeven worden aan fransta
ligen ? Er zijn duizenden fransta
ligen In de provincies Oost - en 
West -V laanderen , In Antwerpen 
en Limburg die in 1978 nog 
steeds facil iteiten krijgen van 
ons. Wi j , V lamingen weigeren in 
die V laamse provincies aan de 
franstaligen hun integratie, door 
hen, telkens als zij drie woorden 
gebrekkig Neder lands spreken, 
in het Frans te antwoorden ! ! 
Laten we beginnen met hen daar 
de kans te geven Neder lands te 
leren, door eerbied voor onze 
eigen taal te vragen. Dan alleen 
geven we hen de kans om die 
eerbied over te nemen. 
W e g met de echte facil iteiten In 
die andere provincies dan Bra-

' ' ^ " * ' V A M , Ekeren 

brief van de 
redaktie 

Brussel,! februari 1978 

Waarde lezer(es), 

In dit nummer vindt U een rijk-
geïllustreerde bijdrage : we 
belichten daarin het Vlaanderen 
1978, en geven daarbij uiteraard 
meteen ook de toekomstgerichte 
Vlaamsrnationale visie. We 
schetsen belangrijke aspekten 
van de Vlaamse staat die 
eindelijk, maar ook in pijn, 
geboren wordt. 

Die extra-editie wordt op 
ruime schaal in alle Vlaamse 
gewesten verspreid. 

De .getrouwe WIJ-lezer zal wel 
begrijpen dat wij hierdoor 
enkele vaste rubrieken deze 
week moesten inkorten, of zelfs 
voor één keer moesten schrappen. 

Maar we verhopen dat U de 
extra-Wij in dank zal afnemen. 

En, volgende week zijn we er 
weer, in ons vertrouwd kleedje. 

WIJ a 2 FEBRUARI 1978 



DE ROL VAN 
REGERING EN PARTIJEN 
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Tijdens de traditionele nieuwjaarslunch van het parti jbestuur met de 
pers heeft voorzitter Hugo Schiltz een aantal behartenswaardige din
gen gezegd over de plaats van de partijen in de demokratie en over 
de rol van de regering. Dit tafelgesprek over polit ieke etiek en polit ie
ke fi losofie heeft voor behoorli jk wat deining gezorgd. Een nuttig 
gevolg van deze deining was, dat de eerste-minister woensdag recht
streeks van de VU-voorzitter heeft kunnen vernemen wat hem op het 
hart lag. 

Hugo Schiltz is de mening toege
daan dat de regering en haar 
chef moeten reageren tegen de 
veronderstelling dat er een soort 
« geheime nevenregering » zou be
staan, samengesteld door de par
tijbesturen en vooral de partij
voorzitters HIJ zelf vindt dat de 
partijvoorzitters thans een te gro
te rol spelen Het bestaan van 
een soort «nevenregering» zou 
hij als nefast beschouwen voor 
de demokratie, er moet dan ook 
over gewaakt worden dat deze 
mening geen post vat bij de 
publieke opinie Wel integendeel 
moeten de regenng en haar eer
ste-minister het politieke, gezag 
belichamen Dit gebeurt de jong
ste tijd te weinig Daarenboven 
mag en moet van de regering en 
van al haar leden verlangd wor
den, dat ze zich opstellen achter 
het regeerakkoord, een essen
tieel bestanddeel daarvan is het 
Gemeenschapspakt 

Het zijn vooral deze overwe
gingen van de VU-voorzitter die 
gezorgd hebben voor politieke be
roering De uiteenzetting van Hu
go Schiltz behandelde echter een 
veel breder terrein dan dat van 
de verantwoordelijkheid en de rol 
van de regering Hij stelde als uit
gangspunt, dat het land met meer 
kan bestuurd worden zonder de 
participatie van de « onbenoemde 
lichamen» De grondwet van 
1831 maakte geen gewag van 
partijen en uiteraard met van vak 
bonden of andere groepen die 
vandaag participeren in de over-
legdemokratie Er is echter een 
nieuwe legitimiteit ontstaan op 
grond van nieuwe componenten 

BIJ deze componenten-zijn de poli
tieke P partijen de enige die, door 

de verkiezingen, onderworpen 
zijn aan het gezag en de kontrole 
van de burger De partijen funktio-
neren, in tegenstelling tot de druk-
kingsgroepen — welke ook de 
omvang en het nut van die druk-
kingsgroepen is — in funktie van 
en in verband met het uitgebrach

te of uit te brengen oordeel van 
de kiezer Dit geeft hen een duide
lijke eigen plaats in ons bestel en 
legt hen een onvervangbare rol 
op Men zou zelfs kunnen stellen 
dat de zozeer gesmade « partikra-
tie» wellicht de laatste haven is 
voor een echte en gezonde demo
kratie Naast en boven de partijen 
echter dient de regering het poli
tiek gezag te belichamen 

Vourzitter Schiltz behandelde 
kort de drie belangrijkste politieke 
problemen van het ogenblik 

In verband met de staatshervor
ming zegde hij, dat thans de rege
nng en het parlement ten volle 
hun rol moeten spelen Er mag 
met de minste dubbelzinnigheid 

bestaan terzake het Gemeem-
schapspakt is een essentieel on
derdeel van de regeerverklaring 
en niemand in de regenng mag 
zich ervan distantieren 

Wat de openbare financies be
treft beklemtoonde Schiltz, dat de 
rijksbegroting 1979 dwingt tot 
een fundamentele keuze De be
groting 1978, die water en vuur 
tracht te verzoenen, is een over
gangsbegroting Voor volgend 
jaar echter zal men moeten kie
zen en deze keuze zal bepalend 
zijn voor het soort maatschappij 
waarin we zullen leven In ieder 
geval, zo zegde de VU-voorzitter, 
kan de gemakkelijkheidsoplos-
sing van de verzwanng der fiska
le lasten met overwogen worden 

Inzake de ekonomische en socia
le problematiek waarschuwde 
Schiltz tegen een struisvogelpoli
tiek De werkloosheid achtte hij 
niet oplosbaar binnen een korte 
termijn Het is gevaarlijk, terzake 
te schermen met toverformules 
zoals de werktijdverkorting of de 
bevnezing van het huidig tewerk-
stellingspeil Ook hier dringen zich 
fundamentele en ingrijpende op
ties op 

Voorzitter Schiltz beëindigde zijn 
tafelrede met de vermelding van 
de drie zwaartepunten in de 
Volksunie-aktie de eerstvolgende 
maanden informatie, vorming, 
verduidelijking en aanvulling van 
partijprogramma en -profiel 

TindJemans, 

Egmontpaict 

en federalisme 
Een tiental dagen geleden ver
klaarde eerste-minister Tinde-
mans op het scherm van de RTB, 
ti jdens een uitzending « Face a 
la presse », dat de staatshervor
ming die voortvloeit uit het Eg-
montpakt geen echt federalisme 
is. 

Van deze verklaring werd door 
sommigen, zoals te verwachten, 
een gretig gebruik gemaakt: zij 
scheen de stell ing te staven dat 
het Egmontpakt hoogstens op 
een vage decentralizatie neer
komt. 

De eerste-minister heeft deze 
week voor de Nederlandse om
roep een verklaring afgelegd, 
die zijn uitspraak ti jdens -Face 
a la presse » aanvult en toch wel 

in een ander daglicht stelt. Hij 
beweerde dat federalisme met 
twee onmogeli jk Is en dat, om te 
federeren, er minstens vijf kom-
ponenten nodig zijn. De staats
hervorming zoals ze werd neer
geschreven in het Gemeen
schapsakkoord noemde hij eer
der van het konfederale type. 

Deze teoretische benadering 
van de staatshervorming heeft 
inzoverre belang, dat het konfe
deraal type verstrekkender is 
dan het federaal type. Het onder
scheid is echter vporal teore-
t isch : Zwitserland is een konfe
deratie, maar niemand zal het in 
z'n hoofd halen om te loochenen 
dat Zwitserland een federaal 
land is. 

Ekonomische zaken, of 9 0 0 ? 
Staal en textiel zijn in de Vlaam
se ekónomie sleutelsektoren. 
Het gaat niet goed ; met geen 
v.an beide. Het rommelt trou
wens in bijna alle belangrijke 
grote bedrijvigheden in onze ge
westen. 

Onze grootste zorg is uiteraard 
de teleurgang van de arbeids
plaatsen, maar uiteindelijk is het 
de vitaliteit van de beste ekono
mische werkzaamheden die on
ze toekomst zal bepalen. 

Senator Oswald Van Ooteghem 
vertolkte vorige week in het par
lement, bi) de bespreking van de 
begroting '78 van ekonomische 
zaken, dan ook eenieders onge
rustheid toen hij bitsig stelde : 
" behandelen wij hier nu de be
groting van ekonomische zaken 
of die van de hulpdienst 
900... ?» 

Wij noteerden in de politieke 
wandelgangen dat het hoog ti jd 

wordt dat nu eindelijk meer ge
sproken en gepleit wordt in de 
zin van koöperatie tussen de 
gemeenschappen, dan wel dat 
de nadruk hardnekkig gelegd 
wordt op kompensaties (chfr. 
het dossier Zeebrugge). 

De textielsektor kreeg inmid
dels enkele toezeggingen om te 
overleven... Maar toch blijft dit 
alvast een prangende open 
vraag : «hoe staat htt nu met 
Fabelta ?» 

Uiteindelijk kunnen we slechts 
de woorden van senator Oswald 
Van Ooteghem herhalen: «de 
staalindustrie wordt het groot
ste probleem van 1978, én voor 
de komende jaren.» Minister 
Claes antwoordde primo, 'dat 
de regering al het nodige zal 
doen om Fabelta te redden, 
maar dat de tewerkstelling niet 
op het huidige peil zal kunnen 
gehandhaafd blijven», en ook 

nog « dat op de ontplooiing van 
Sidmar geen enkele politieke 
rem wordt gezet.» 
En hij voegde daar met zoveel 
woorden aan toe : « de regering 
heeft deze fundamentele optie 
genomen, dat zowel in Vlaande
ren als in Wallonië een staalnij-
verheid gehandhaafd wordt.» 
Voor ons is het duidel i jk : staal 
én textiel moeten ondermeer in 
het exportbeleid van dit land 
een leefbare toekomst gewaar
borgd krijgen. 

En ook : de private financiële 
instellingen die in de " goede tij
den » in de staalindustrie behoor
lijke winsten maakten, moeten 
thans in slechte tijden eveneens 
meewerken om de in-stand-hou
ding van deze sleutelsektor te 
verzekeren. 
Dit sociaal-ekonomisch onder
deel van het VU-programma kan 
de regering niet ongestraft nege
ren. - (hds) 
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Dilbeek 
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In de nacht van maandag op 
dinsdag werden te Dilbeek aan 
enkele openbare en privé-gebou-
wen (o.a. de woningen van ver
scheidene Dilbeekse gemeente
mandatarissen wat er op wijst 
dat de verfspuithelden heel 
goed weten bij wie ze «aan het 
werk moeten gaan •>) kladschrif
ten aangebracht «Extrémistes 
dehors» of « Flamands dehors». 
Een dwaze uitdaging, die zeker 

iTUDIO DANN 

de pacifikatie niet bevordert. De
ze verfaktie is het zoveelste 
symptoom van de frankofone lef 
in Vlaams Brabant waar ettelijke 
gemeentebesturen pas vandaag 
beseffen welke wolven in 
schapevacht zij in hun gemeen
ten hebben binnengelaten, o.a. 
met een grondbeleid en een ver-
kavelingspolitiek ten voordele 
van hen, die thans hun ergste vi j
anden blijken te zijn. 

• »1 ' 'S: ' !^1-"! ." ' . . - 'T;7" 
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En bovendien 

Rik Vandekerckhove 
belicht zachte energie 

... riep een Gents cafébaas zaterdag 
u i t : ' Leven wij hier in Chil i ? » 
... had zijn verontwaardiging een goe
de reden. Immers, franstalige vech
tershanen van de militaire politie 
(beter bekend als MP) drongen met 
getrokken matrak zijn drankhuis bin
nen en sleurden er enkele Vlaamse 
miliciens buiten, die de laatste dag 
van hun legerdienst aan het vieren 
waren. 
... is het een schande dat zoiets van
daag nog in het Frans kan in Gent, 
en ook dat MP's bli jkbaar ongehin
derd ais geweldenaars kunnen optre
den. 
... weze men gewaarschuwd : in Brug
ge slaat de griep zeer hard toe. 
... maar, moeten de Vlamingen zich 
niet benadeeld voelen. In een geest 
van pacifikatie heeft de griepmaker 
besloten ook in Verviers voor uitge
breide besmetting te zorgen. 
... zouden de krantenuitgevers veel 
inkt en papier besparen indien zij de 
redakties zouden uitnodigen om in 
het vervolg alleen melding te maken 
van grote bedrijven die NIET met 
sluiting bedreigd zijn. 
... blijft de grote direkteur van Euro-
palia nog steeds graaf Michel d'Ur-
sel, en zal hij de voornaamste pion 
zijn in 1980, als met een Europalia, 
ter gelegenheid van 150 jaar België, 
onze kunst en kuituur in de kijker zal 
gesteld worden. 

... zijn wi j zeer benieuwd naar het 
gedetailleerde programma van die 
PSK-manifestat ie: of d'Ursel de 
Vlaamse wereld zal ontdekken?... 
... heeft de minister van Nederlandse 
Kuituur op het kasteel van Ham in 
Steenokkerzeel beslist de circussen 
beter te steunen. 
... werden Gentse professoren er op 
betrapt ook in de Nederlandse uni
versiteit van Tilburg een wedde als 
volt i jds docent op hun bankrekening 
te laten schrijven. 
... en worden er vanuit alle hoeken 
van het land nog steeds berichtjes 
geseind over dames van dokters die 
met hun slee hun dopgeld gaan ver
dienen. 

... zou ook deze echteli jke kumul nu 
eens dringend door de wetgever 
moeten aangepakt worden. 
... als men dan toch droomt van dras
tische bezuinigingen In de overheids
uitgaven. 
... kant de Leuvense akademische 
overheid zich dus tegen de alterna-
t!ieve psychiatrische terapie, die 
door professor De Batseller in zijn 
passage 144 aan de Tiensesteenweg 
wordt beoefend. 
... is het optreden van deze prof, die 
geen dokter is, wél voor diskusie vat
baar, en kan hij slechts op eigen ver
antwoordeli jkheid zijn - passage » 
openhouden. 
... vragen we ons echter wél af waar 
het met de Leuvense akademische 
vri jheid naartoe gaat als nu wordt 
gedekreteerd dat een prof mensen 
met psychische en sociale moeilijk
heden niet meer mag trachten te hel
pen, door hen onder meer een onder
dak te verschaffen. 
... is minister Spitaels van tewerkstel
ling en arbeid van oordeel dat het 
kernincident In Tihange « vermoede
lijk overdreven werd in de pers ». 
... dacht zijn kollege D'Hoore van 
volksgezondheid wél aan de moge
lijkheid de kerndirektie te berispen, 
maar heeft hij bij zijn kollega's bak
zeil moeten halen. 

... vragen we ons af hoe groot een 
kernincident dan wél moet zijn om 
minister Spitaels te doen besluiten 
dat kerncentrales meer (meer? voor 
het eerst!) waterdichte overheids-
kontrole moeten krijgen. Wordt dit 
door de Bond Beter Leefmilieu 
geëist. 

In een toespraak voor het Gen-
ker Albertusgenootschap, wees 
minister van Wetenschapsbe
leid, Rik Vandekerckhove, erop 
dat de kredieten voor weten
schappelijk onderzoek voor « an
dere » energiebronnen In 1978 
met meer dan 70 % verhogen, 
terwijl die voor toegepast kern
onderzoek met 1 6 % toene
men. Dit laatste betekent vri jwel 
een stablllzatle in vergeli jking 
met de stijging van de algemene 
begroting. 
Dit wijst volgens de minister op 
een geleidelijk toenemende aan
dacht voor de zogenaamde 
«zachte energie», en voor het 
systematisch onderzoek van de 
energleproblematlek In het alge
meen. De nieuwe ontwikke

lingen worden door de regering 
aandachtig op de voet gevolgd. 
In zijn toespraak die handelde 
over «vragen rond het weten
schapsbeleid » beklemtoonde 
minister Vandekerckhove nog
maals de dwingende noodzaak 
om de innovatie te stimuleren en 
te steunen, nu meer dan oo i t Dit 
is een belangrijke opdracht voor 
de overheid In deze krisist i jd, 
ook al loopt men daarbij het risi
co dat nieuw ontwikkelde tech
nologieën een straatje zonder 
eind blijken te zijn. Men kan 
zich, bij voorbeeld, de vraag stel
len, aldus minister Vandekerck
hove, of het kernfusleprojekt 
JET, waarvoor België een vri j 
zware duit In het zakje doet, tot 
afdoende oplossingen voor het 

En bovendien 

Te Gent Is weliswaar het doek gevallen over de zaak-Jes-
pers, maar niet alleen het doek. Vrouwe Justitia zélf, de arme 
blinde, tuimelde met een behoorlijke dreun van haar voetstuk, 
haar neus midden tussen de plaasteren scherven van haar 
weegschaal Het proces en de veroordeling van Ie juge Jes-
pers zijn niet alleen spatten op het getaande blazoen van 
Gand frangais, maar ook en vooral van de plaatselijke magi
stratuur 
We zaten niet in de jury, en we hadden dus noch de nood
zaak noch de gelegenheid om hart en nieren te doorgronden 
van de heren Jespers, De Cramer en het kleinere grut We 
hebben het wekenlange proces slechts met een verveelde 
afstandelijkheid gevolgd, ons ergerend aan de joernalistieke 
krachtpatserij van de verslaggevers. Toch staken we genoeg 

Gevallen doek 
op om ons grenzeloos te verbazen over het verdikt: in dit pro
ces zijn de zwaarste aantijgingen nooit gestaafd geworden 
door bewijzen. En de twijfel heeft niet, zoals het hoort, ten 
voordele van de beschuldigden gespeeld. Jespers — of we 

• de man al dan niet kunnen luchten heeft geen belang — Jes
pers vreet vandaag uit de gevangenisnap omwille van zijn 
maitresse en zijn verdachte vriendschappen en zijn donkere 
levenswandel, maar niet omwille van een sluitend bewijs op 
moordpoging, diefstal of hold-up. 
Men heeft de door Jespers geschonden faam en het aanzien 
van de Gentse magistratuur willen herstellen en men stuurt 
de belhamel dus de woestijn in. Maar de gevel van het 
gerechtshof staat er vandaag bouwvalliger en ruïneuzer bij 
dan ooit voorheen. Het voor-onderzoek, dat nauwelijks langer 
duurde dan het eigenlijk proces, is een bespotting geweest 
Zo kon het gebeuren dat halverwege het proces een majoor 
van de rijkswacht nonchalant uit z'n broekzak de sleutel 
opdiepte van het effektenkastje van Vandenhende: een pie
ce a conviction die zelfs de majoorse over het hoofd heeft 
gezien toen ze de uniformbroek van haar gemaal op de strijk
plank legde. 
Moet het jury-systeem verlaten worden 7 Ach, we zullen die 
vraag maar laten beantwoorden door juristische bollebozen 
en specialisten. Wijzelf vinden, als leken, dat er voor- en nade
len zijn aan het systeem. Maar zelfs in ons lekenbrein daagt 
de idee, dat een jury anders moet benaderd worden dan dat 
te Gent het geval was. En dan willen we het niet eens hebben 
over de clevere jongen die zijn Jespersboekje in volle 
gerechtzaal kwam verkopen, tot en met aan de juryleden, 
magistraten en advokaten. 
Het meest bedenkelijk aspekt lijkt ons de houding van de 
pers en de massa-media. De zaak-Jespers is vooral een 
Zaak geworden, omwille van de sensatiezuchtdie de kranten 
teisterde en die — voor het eerst — ook de eerbiedwaardige 
informatiedienst van de BRT meesleurde. De avond voor de 
uitspraak hoorden we op ons auto-radiootje plots — zo maar 
tussen de uren en het normale muziekprogramma in — een 
extra-nieuwseditie. Denkend aan een onvoorstelbare ramp of 
aan het overlijden van iemand van wereldformaat draaiden 
we het geluid wat harder, om tot onze verbijstering te horen 
dat de extra-nieuwsuitzending alleen maar het beantwoorden 
van de vragen door de jury betrof. 
En wie heeft het in zijn magistratenhoofd gehaald om Jes
pers terecht te doen staan in het gebouw, tussen de mensen 
en het milieu waar hij jarenlang gewerkt heeft; welk werk het 
dan ook moge geweest zijn ? Sereen is anders. Zo dachten 
we. Ergens. 

energievraagstuk zal kunnen lel
den. En, of wij het In het midden 
van de 21ste eeuw niet zullen 
moeten hebben van zonneëner-
gle, of waterstof, of misschien 
zelfs van de vergassing van de 
oude, trouwe steenkolen. Wi j we
ten dit nu nog niet. 

Onze Industrie moet echter ge
reed staan om zich aan te pas
sen, eenmaal dat de nieuwe tech
nieken van de toekomst zich 
aftekenen. 

De nieuwe ontwikkelingen op 
technologisch gebied op de 

voet volgen Is dus van levensbe
lang. Dit vergt van onze indus
trie niet enkel een groot aanpas
singsvermogen, maar tevens de 
bekwaamheid ertoe en een fijne 
neus voor de «goede» innova
ties, om die te nutte te maken. 
Minister Vandekerckhove, acht 
het een belangrijk aspekt van 
zijn opdracht om dit samenspel 
tussen wetenschappelijke inno
vatie en Industrie te bevorderen. 
Het Is, aldus de minister, «onze 
enige kans om bij te blijven in 
het koncert van de moderne 
naties. -

Vlaams 
arbeiderskomitee 
opgericht 
Afgevaardigden van de werkne
mers uit diverse streken en In
dustriële sektoren (steenkoolmij
nen, grafische nijverheid, schei
kunde, textielsektor, hout en 
bouw, openbare diensten, me
taalbewerkers en zelfstandige ar
beiders), van het Vlaamse land, 
vergaderden te Antwerpen met 
woordvoerders van het staalar-
beldskomltee te Gent, van het 
textielarbelderskomitee, en van 
de Limburgse arbeidsraad. Zi j 
besloten tot de oprichting van 
arbeiderskomltees In alle grote 
bedrijven, en In alle sektoren 
van het Vlaamse land, en tot eeTi 
overkoepelend Vlaams Arbeids-
komltee. 
— Het Vlaams Arbeldskomitee 

(VAK) wenst geen anti-Waals, 
noch een antl-vakbondslnstru-
ment te zijn, maar een krachtige 
drukkingsgroep die als doel 
heeft : 

— de verdediging van de werk
gelegenheid in Vlaanderen ; 
— de bevordering van de soli
dariteit tussen de Vlaamse werk
nemers ; 
— de verzekering van de socia
le gelijkheid tussen alle Belgi
sche werknemers ; 
— de senslbillzering van alle 
Vlaamse werknemers voor hun 
soclaal-ekonomische proble
men. 

Het VAK wordt o.m. geleld door 
professor J. Maton. 

Lotgevallen van Defosset 
PTT-mInIster Defosset CFDF) 
werd In de senaat en In de kabi
netsraad op de vingers getikt 
door de CVP en de VU. CVP- en 
VU-fraktles weigerden de PTT-
begroting goed te keuren, indien 
de minister geen afdoend ant
woord heeft op de beschuldi
ging (van ACV-zIjde) dat hij vla 
zijn kabinet eigen (FDF-)kandlda-
ten opdringt voor een 1500 be
noemingen. De minister, In het 
nauw gedreven, verklaarde dat 
er een misverstand Is, te wi j ten 
aan een slechte vertaling uit het 
Frans van zijn kabinetsnota. Bij 
vergeli jking van belde teksten 
werd dit als onjuist bevonden. 
Ook In de affaire van de aan
koop van een rekreatlecentrum 
In Zuld-Frankrijk voor het ronde 
sommetje van 100 miljoen, weet 
Defosset geen overtuigend ant
woord te geven. 
Ook zijn parti jgenoot Outers 

(Ontwikkelingssamenwerking) 
kwam in opspraak. Hem wordt 
eveneens de benoeming verwe
ten van FDF-gezinden die 

vreemd zijn aan de dienst (met 
name ABOS). Opmerkeli jk is dat 
het protest uitgaat van zowel 
nederlandstallge als franstalige 
ambtenaren, en dat zelfs 
FDF'ers mede ondertekenden. 
En zeggen dat onlangs duizen
den jongeren eksamen aflegden 
voor vakante betrekkingen In 
belde departementen. 
Nu is het wel zo, dat de kleurpar-
tljen zich sinds zeer lang aan 
dezelfde praktijken schuldig ma
ken. Ze hoeven dan ook niet 
hoog van de toren te blazen 
(ook de PVV niet, die trouwens 
In dit verband een beruchte repu
tatie heeft). Maar dit belet niet, 
dat de praktijken van de twee 
FDF-mInIsters ten strengste 
moeten afgekeurd worden. De 
ambtenaren-generaal die zopas 
de politieke benoemingen en be
vorderingen in de ri jksdiensten 
aan de kaak stelden zullen niet 
verwacht hebben dat hun be
toog zo vlug zo sprekende voor
beelden van je reln^ste nepotis
me zou krijgen. 
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Wies Moens tachtig 
Vorige maandag vierde de 
Vlaamse dichter en nationalist 
Wies Moens zijn tachtigste ver
jaardag. Elders in dit nummer 
publiceren wij de brief die VU-
senator Coppieters namens de 
Nederlandse Kulturele Raad, 
waarvan hij voorzitter is, aan de 
jarige stuurde. 

Wies Moens maakte vooral 
naam als expressieve dichter 
tussen belde wereldoorlogen, 
ook door de aktleve politiek. Zo 
was hij een van de medestich
ters van het Verdinaso, dat hij 
vrij spoedig de rug toekeerde, 
na meningsverschillen met Joris 
van Severen. Vooral zijn «Cel-
brleven» maakten hem bekend. 
En wie kent het gedicht niet 
« Laat mij m'n ziel dragen In het 
gedrang, tussen geringen 
staan » ? 

Wies Moens werd ook door de 
repressie getroffen als Vlaams 
vooraanstaande, niet als wets
overtreder, want hij was polit iek 
niet aktief geweest ti jdens de 
bezetting. Hij week uit naar Ne
derland en hoewel hem tien jaar 
geleden •• genade » werd aange
boden, weigerde hij omdat hij 
toch een statenloze zou zijn en, 

omdat hij algemene amnestie 
eiste. 

De vrijwil l ige banneling Wies 
Moens woont thans te Neerbeek 
nabij Geleen In Nederlands-Llm-
burg. Enkele jaren geleden ver
loor hij zijn vrouw, die voor hem 
steeds een zeer grote steun 
betekende in de vele jaren van 
tegenspoed. 

Onze gedachten gaan naar deze 
stri jder die mede de weg heeft 
getekend voor onze onafhanke
lijkheid. Waarvoor we hem dank 
zeggen. 

Bij de tachtigste verjaardag van 
de dichter Wies Moens (gebo
ren 28 januari 1898) heeft de 
Voorzitter van de Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap hem de volgende 
huldegroet gestuurd : 

o Onverwoestbaar trouw, een le
ven lang, voor spot noch leed 
noch banvloek bang, hebt gij uw 
heerlijk schoon geloof in het ver
drukte en geschonden Volk der 
Lage Landen beleden. 

Verwoord in onvergetelijke ver
zen, doorleefd in tijden van roem 
en beproefd in vervolging en ont
bering, heeft uw trouw de Vlaam
se gedachte tot kracht gemaakt 
voor de duizenden die door uw 
boodschap aangezet werden tot 
verzet en tot offer 

Elke ontvoogdingsbeweging 
kent momenten van triomf en 
uren van tegenspoed. Menselijk 
falen, misverstanden en ontgoo
chelingen kunnen de emancipa
tie van een volk vertragen. Maar 
in de geschiedenis en in het hart 
van het strijdende Vlaanderen 
blijft vooral de herinnering leven 
aan de dichters die de weg naar 
de bevrijding hebben geopend». 

Ex-RWer Gol (tevens gewezen 
staatssekretarls) stelde in de Ka
mer verscheidene vragen aan de 
minister van Justit ie over de 
brief van VU-voorzltter Schlltz 
aan de eerste minister en waarin 
gevraagd wordt, spoed te zetten 
achter de oprichting van een 
komltee, dat de sociale en men
selijke gevolgen van de repres
sie zou onderzoeken. Gol wou 
ook nog weten, of het waar was 
dat VU-minister Vandekerckho-

huldlge minister van Justitie, 
reeds door bestaande beschik
kingen geremd, wenst blijkbaar 
niet vooruit te lopen op de 
besprekingen in de pas opge
richte ministeriële kommissie. 
De h. Vandekerckhove is na
mens de VU — tevens initiatief
nemer — lid van deze kommis
sie, waar hij met nadruk streeft 
naar veel positief resultaat. 
De Volksunie laat niets onverlet, 
om zo spoedig mogelijk komaf 

Sociale gevolgen 

repressie opdoeken! 
ve terzake een dossier heeft 
opgemaakt en welke besluiten 
en aanbevelingen op grond var 
dit dossier werden geformu
leerd. 

In zijn antwoord stelde minister 
Van Elslande, dat de huidige 
stand van de wetgeving hem 
niet toelaat tegemoet te komen 
aan de vragen die vaak worden 
geformuleerd zoals bijv. de 
teruggave van de Belgische na
tionaliteit. Een eigenlijk ant
woord gaf de minister niet. Het 
is duidelijk dat we in een nieuwe 
faze getreden zijn wat de gevol
gen van de repressie betreft De 

Vlaamse hoofdstad 
In de Mechelse gemeenteraad 
kwam de kandidatuur van Me-
chelen als hoofdstad van de 
Vlaamse staat ter sprake met 
een VU-voorstel om nl. bij de 
Vlaamse onderhandelaars van 
Stuyvenberg aan te dringen op 
het behoud van het arrondisse
ment Mechelen. In ieder geval 
zou moeten aangedrongen wor
den op het behoud van de 
streek. En Is historisch de 
stad met de meeste aanspraken. 
Nadat de CVP en de BSP zich 
zelf een diploma van vlaamsge-
zlndheld hadden toegekend, 
werd het voorstel onontvanke
lijk verklaard. 

Vlaamse school 
moet dicht 
Verleden jaar was er reeds spra
ke van het opheffen van de eni
ge Vlaamse school die Schaar
beek nog «r i jk» is. Door toe
doen van het ministerie van Na
tionale Opvoeding werd dit voor
nemen gedwarsboomd. Volgens 
de FDF-schepen Adam telt de 
school geen 100 leerlingen en 
kan ze dus geen aanspraak ma
ken op een vri jgesteld direkteur. 
De schepen zei nog dat het 
gemeentebestuur van Schaar
beek een beroep zal doen op de 
raad van state, om toch de slui
ting te bekomen. Het FDF-ge-
meentebestuur roept het ge
meentelijk deficiet (2 miljard) In 
om de school af te schaffen. Voor 
het FDF zijn alle voorwendsels 
goed. Aan de Vlaamse ministers, 
parlementsleden en mandataris
sen dit zoveelste snode plan 
tegen de Schaarbeekse Vlamin
gen te verijdelen. 

Toelagen zonder 
toezicht 
u i t een verslag van minister 
Ramaekers (Nat. Opvoeding) 
blijkt dat het onderwijs van het 
Nederlands In de franstalige la
gere school te Voeren niet 
wordt geïnspekteerd. De Vlaam
se kantonnale inspekteur is 
slechts voor administratief toe
zicht bevoegd, zijn Waalse kolle-
ga met het pedagogische luik, 
behoudens het Nederlands, dat 
hij niet verstaat. 

Dit is de zoveelste truuk om 
Vlaamse kinderen te verfransen. 

Het rijk schenkt wel toelagen 
voor het Nederlands onderwijs 
maar oefent niet de minste kon-
trole uit op het besteden van 
deze toelagen. Het Overlegkomi-
tee ^ Voerstreek-Vlaanderen 
heeft terecht tegen deze slordi
ge en tegelijk uitdagende prakti j
ken geprotesteerd. 

Waals en Vlaams 
water 
Op een perskonferentie zei mi
nister De Backer, in haar hoeda
nigheid van voorzitter van het 
Vlaams Ministerkomitee, dat in 
tegenstelling met wat velen 
sinds de grote droogte menen, 
Vlaanderen voor 74 t.h. zelf in 
watervoorziening kan voldoen. 
Afgezien van allerlei andere as-
pekten was vooral het besluit 
van de minister belangrijk, nl. 
dat de toestand zo is dat Vlaan
deren geen Waals water moet 
kopen tegen elke prijs. Voor 
zover Vlaanderen Waals water 
gebruikt moet dit tegen dezelfde 
prijs zijn als voor de Waalse ver
bruikers. Wie voor dit vraagstuk 
meer belangstelling heeft kan 
een brochure «Waterbeleid In 
Vlaanderen» aanvragen bij de 
Minister van Vlaamse Aangele
genheden, Jozef ll-straat 30, 
1040 Brussel. 

Onwettige fusie 

De beslissing van minister Rae-
makers (Nationale Opvoeding] 
om de twee Franstalige scholen 
In de gemeente Voeren samen 
te voegen bli jkt onwett ig te zijn 
daar de twee kultuurraden niet 
om hun instemming werden ver
zocht. Zonder deze instemming 
kan er van een fusie (louter 
bedoeld tot expansie van het 
Franstalig onderwijs) geen spra
ke zijn. De procedure zal dus 
moeten overgedaan worden, 
ook om te vermijden dat men in 
andere taalgrensgemeenten dit 
slechte voorbeeld zou volgen. 
Hoe expansief het Franstalig on
derwijs is blijkt ook uit het taal
incident in een school te Ronse 
waar twee frankofone onderwij
zers op eigen houtje Neder
landstalige schoolkinderen twee
talige nieuwjaarsbrieven deden 
schrijven. Tot verbi jstering van 
hun ouders, die terecht deze 
jongste frakofone stunt te gortig 
vonden en scherp protesteer
den. 

Depolitizering... 
Ondanks de beloften dat men de 
benoemingen In ri jksdienst zou 

«depolit izeren» en alleen nog 
via het Vast Wervingssekreta-
riaat zou aanwerven, woekert de 
plaag van de parti jpolit ieke be
noemingen voort. Daarover ern
stig verontrust hebben de amb
tenaren-generaal (dat zijn de top
mensen in de rijksdiensten) in 
een brief de aandacht op dit 
vraagstuk gevestigd en aange
drongen op een normale benoe-
mings- en bevorderingsprocedu
re. Dit bericht viel samen met 
het uitlekken van het voornemen 
van de FDF-ministers om hun 
diensten vol te proppen met 
eigen mensen (lees FDF-mlIltan-
ten en sympatlzanten), zonder 
hierbij het Vast Wervingssekre-
tariaat te betrekken. 

Tante Pos 
Het jaarlijks gesukkel met de 
abonnementenbestelling van 
kranten en ti jdschriften duurt dit 
jaar langer dan gewoonlijk. Nog 
steeds krijgen we de ene dag 
twee eksemplaren van een dag
blad en de volgende dag niets, 
tenzij een ander blad, eveneens 
in duplo. Ons eigen weekblad 
wordt eveneens zeer onregelma
tig besteld. Indien er personeel 
te kort Is dat men er dan aanwer-
ve, niet op zijn Defossets, maar 
normaal. 

te maken met de schokkende, 
vernederende en zelfs absurde 
gevolgen van een anti-vlaamse, 
op hol geslagen repressie. Wij 
verwijzen in dit verband naar 
onze oproep tot de betrokkenen, 
in ons blad en waarbij de getrof
fenen van de repressie aange
maand werden, alle gegevens 
ter zake te bezorgen aan alge
meen partijsekretaris Paul Pee-
ters. Met deze gegevens o.a. stelt 
minister Vandekerckhove een 
(steeds zwaarder wordend) dos
sier samen. 

We durven verhopen dat de kom
missie spoedig voorstellen zal 
voorleggen, waardoor een einde 
gemaakt wordt aan de gevolgen 
van de repressie op sociaal en 
menselijk vlak. 

De kommissie is samengesteld 
uit de volgende ministers: Leo 
Tindemans (CVP), voorzi t ter; 
Van Elslande en Geens (CVP), 
Humblet en Vandenboeynants 
(PSC), Wyninckx en Boel (BSP), 
Hurez en Mathot (PSB), Vande
kerckhove (VU) en Oefosset 
(FDF). 

Het proces 
Het doek is (voorlopig) gevallen 
over de show te Gent, waar een 
onderzoeksrechter en zijn rech
terhand veroordeeld werden we
gens moordpoging, diefstal en 
valsheid in geschrifte. 
Ook al duurde het proces zeer 
lang — omdat o.a. het vooronder
zoek niet werd gedaan zoals het 
hoort — toch blijft er twijfel 
bestaan en vragen sommigen 
zich af, of de veroordelingen wel 
aanvaardbaar zijn, vooral omdat 
men in de zaak van de moordpo
ging geen sluitende bewijzen 
heeft kunnen voorleggen. Ook 
Vrouwe Justit ia komt gehavend 
uit de stri jd. Er werd maar een 
tip van de sluier gelicht waar
achter bepaalde toestanden 
heersen die niet pleiten voor de 
sereenheid, waarvan toch leder 
gerecht zou moeten blijk geven. 

Na Tihange: een regeringskontroleur 
De pers heeft ruime weerklank 
gegeven aan de berichten vol
gens dewelke er zich op 13 janua
ri j l . in de kerncentrale te Tihan
ge een ongeval heeft voorge
daan. Inmiddels werd bevestigd, 
o.m. door de direkteur van Inter
com zelf, dat op bewuste datum 
inderdaad radioaktieve stoffen 
vrijkwamen. 

De Bond Beter Leefmilieu meent 
erop te moeten wijzen dat de ver
klaringen van de elektriciteits
producenten als zouden kern
centrales bijna totaal veil ig zijn, 
eens te meer in stri jd zijn met de 
feitelijke werkeli jkheid. Boven
dien werd het ongeval in Tihan
ge zolang mogelijk geheim ge
houden. 

Men kan zich de vraag stellen 
wat er gebeurt bij ernstige onge
vallen indien kleinere incidenten 
bij slechte werking van een een-

in elke kerncentrale? trale reeds voor het publiek ver-
dozeld worden. 
De Bond Beter Leefmilieu onder
streept dat het de direkteur van 
de kerncentrale te TInhange was 
die, alleen, de verantwoordeli jk
heid droeg voor de evaluatie 
van de ernst van het ongeval. Er 
bestaat geen enkele vorm van 
overheldskontrole, op pernianen-
te basis, In de nucleaire installa
ties. 

De BBL eist daarom dat er 
voortaan in elke kerncentrale of 
aanverwant bedrijf een «rege-
rlngskommissaris» aanwezig 
zou zijn, die rechtstreeks af
hangt van de ministers bevoegd 
Inzake volksgezondheid, leefmi
lieu en arbeldshygiëne. De ge-
heimdoenerij rond het ongeval 
van 13 januari, dat slechts door 
indiskretie uitlekte, Is een vol
doende reden om namens de 
bevolking deze els te stellen. 
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Ekonomische zaken, 
of 900 ? 
De bespreking van de Justit iebegroting 1978 In de Kamer gaf aanlei
ding tot Interessante tussenkomsten van verscheidene VU-mandata-
rlssen. Fraktievoorzitter Frans Baert leidde namens zijn fraktie de 
bespreking in. Hij achtte twee punten van het regeerakkoord belang
rijk, nl. de jeugdbescherming en de opruiming van de sociale en 
humane gevolgen van de repressie. 
Over de jeugdbescherming zei Frans Baert o.m. dat het niet goed is 
de jeugdbescherming in het geheel van het strafrecht in te schake
len, integendeel: het moet er uit blijven en afzonderlijk behandeld 
worden. Hij vond het een ongunstige faktor dat de jeugdbescher
ming te paard zit op twee minister ies: Volksgezondheid en Justitie. 
Daar de jeugdbescherming ook persoonsgebonden is, achtte hij het 
beter dat ze per gemeenschap geregeld wordt. 

naar de eenstemnriige recht
spraak ter zake en van verdere 
vordering afzien 
Kamerlid Baert handelde over de 
verbijsterende toestanden, waar
bij personen enkel op grond van 
hun verwantschap met veroor
deelden mede verplicht worden 
om o m voorschotten op oorlogs
schade terug te betalen i Hij be
sloot deze passus met volgende 
zin «De minister kan als een 
groot minister de geschiedenis in
gaan indien hij op dit terrein de 
verzoenende menselijkheid zou 
laten zegevieren » 
In het tweede deel van zijn toe
spraak handelde kamerlid Baert 
achtereenvolgens over de rechts
bedeling (meer magistraten, op
richting van verkeersrechtban-
ken, enz), de juryrechtspraak, de 
herziening van het strafrecht, her
vorming van het wetboek van 
strafvordenng, vermenselijking 
van het strafwetboek en het straf
recht, gelijktijdige behandeling 
van een misdrijf en de zuiver bur
gerlijke aspekten enz 

Een peperduur 
projekt 
VU-kamerlid Willy Kuijpers is de 
eerste volksvertegenwoordiger 
die FDF-minister Outers (Ontwik
kelingssamenwerking) interpel-
leerde Het ging over de ontwikke-

Hij herinnerde dan aan de tussen
komst van partijvoorzitter Schiltz 
die aandrong op een objektiever 
behandeling van dit dossier Een 
verzoening tussen de gemeen
schappen kan men zich moeilijk 
voorstellen, wanneer men zich 
met op dit vlak zou hebben ver
zoend 
Het vraagstuk is voldoende on
derzocht de minister installeerde 
reeds een kommissie Zelfs de 
gevraagde inventaris is er, zodat 
men thans met een konkreet 
gesprek kan beginnen Spoedige 
besluiten zijn dus mogelijk Het 
zou een daad van louter mense
lijkheid zijn indien men de zaak 
van de zwakkere getroffenen zou 
regularizeren Er zijn tevens zo
veel gevallen waarin de straf en 
de gevolgen^daarvan buiten iede
re verhouding tot de ernst van 
het misdrijf staan 

Dan IS er het probleem van de bui
tensporige schadeloosstelling 
aan de Staat Gerechtelijke krin
gen veroordelen scherp de recht
spraak Door alle Hoven van Be
roepen werd de Staat trouwens 
als schuldeiser wandelen gezon
den Niettemin worden vandaag 
nog aanmaningen betekend waar
in betaling wordt gevraagd van 
de schadeloosstelling, die in 1946 
en later werden geëist Het wordt 
hoog tijd dat we ons schikken 

lingssamenwerking in het alge
meen en het Maisprojekt te Kase-
se in het biezonder Het gaat hier 
om een projekt dat dateert van 
1970, en sindsdien al tweemaal 
geëvalueerd werd (met al de 
dure gevolgen vandien) Volgens 
de interpellant dreigt dit projekt 
een te grote oppervlakte te zullen 
innemen, wat met rendabel zou 
zijn Hiervoor verwees spreker 
naar het Amenkaanse besluit, 
waar de exploitatie-oppervlakte 
met meer dan 3 000 ha mag 
bedragen Hij had het vervolgens 
over de ovennvestering, die de 
kosten tot 63 % opjaagt Ook de 
personeelsbezetting is te hoog 
De opbrengst is met 2914 kg/ha 
slechts nog de helft van de vroe
gere opbrengst 
Zaïre, aldus de h Kuijpers, is met 
gediend met prestigeprojekten 
Minister Outers gaf ziin eerste 
interpellant op verscheidene pun
ten gelijk, al vocht hij de aange
haalde produktiecijfers aan Wat 
het tweede gedeelte van de inter
pellatie betreffende de algemene 
politiek van het departement, be
treft deelde hij mede diverse ge
gevens schriftelijk aan die nterpel-
lant te zullen bezorgen 

PTT-begroting 
# In het debat over de PTT-be-
groting 1978 vorige week, ging 
VU-senator Goemans uitgebreid 
de toestand van het postperso-
neel na, dat hem nauw ter harte 
gaat, hoewel hij met blind is voor 
de fouten en tekortkomingen van 
tante Pos. Zo hekelde hij de 
instandhouding van sommige ver
goedingen, die vroeger gerecht
vaardigd waren, doch vandaag to
taal zijn voorbijgestreefd Zo acht
te hij 500 miljoen als uniformver
goeding met langer verantwoord, 
vermits het uniform praktisch met 
meer gedragen wordt Ander 
voorbeeld men zou de postman
nen kunnen verplichten hun rust
dagen te nemen Daardoor zou
den een paar duizend werklozen 
aan een job kunnen geholpen 
worden Des te meer daar tal van 
betrekkingen onbezet blijven Bij 
de inschakeling van 1700 werklo
zen werd alleen aan Antwerpen 
gedacht ook elders in Vlaande
ren moeten werklozen aangewor
ven worden 

OJITDE 
CMETSTRflflT 
Het zal wel niet de laatste 
keer zip dat het voortvaren
de benoemingsbeleid van 
een minister aanleiding geeft 
tot spanningen in de meer
derheid Minder vaak ge
beurt het dat de meerder
heid de goedkeuring van 
een begroting weigert Minis
ter Defosset van het FDF 
heeft al vele watertjes door-
zwommen, vooraleer hij bij 
het FDF belandde In Brussel 
leek die partij de beste wip-
plank, en zo te zien moet 
men hem ten minste toch 
krediet geven voor zijn door
zicht 
Dat liet hij alleszins met blij
ken bij zijn benoemingspoli-
tiek, waar een kabinetsnota 
m de «verkeerde handen» 
terechtkwam Iedereen weet 
nu zo stilaan dat het om de 
benoeming gaat van ong 
1 500 postmannen, hoofdza
kelijk voor Brussel Cynisch 
IS wel dat de ACV-leden 
alarm sloegen, met om taaire
denen, maar duidelijk omdat 
het ACV-overwicht dat se

dert Chabert ontstaan was, 
dreigde verloren te gaan In 
de Kamer sloeg Jan Lens-
sens alarm, en Defosset ant
woordde koeltjes dat hij al
les deed «in overeenstem
ming» met de wet Hoe dan 
ook, de senatoren van VU 
en CVP dreigden met een 
boycot van de begroting van 
PTT, zodat Defosset wijselijk 
vroeg de stemming uit te stel
len Zijn woordvoerder was 
senator Pierson van de 
BSP Als aanhangsel van 
deze zaak kwam ook de aan
koop door de PTT van een 
gebouw in Zuid-Frankrijk ter 
sprake Verder zou kabinets
chef de h Delchambre, 
bovendien beheerder zijn 
van een immobilienmaat-
schappij 

Volgens bepaalde persbe
richten zou hij nauw betrok
ken zijn bij een Franse maat
schappij die verbrandings
ovens bouwt Nauwelijks en
kele weken geleden bestel
de Defosset een oven van 2 
Tviljard bij een Franse firma, 

ondanks een afspraak met 
zijn kollega Anaaux, om een
zelfde oven in België te be
stellen voor de helft van de 
prijs 
Ook inzake een 6-tal topbe
noemingen bij ABOS lag 
men overhoop met een FDF-
mimster nl Outers CVP-kan-
didaat Lelievre had het met 
Outers verkorven, maar wil
de toch de begeerde top
post bij ABOS 

Intussen blijkt meer en meer 
dat een sanering van ABOS 
enkel mogelijk is via een split
sing van die dienst Zulks 
moet mogelijk zijn door de 
kulturalisering van de be
voegdheden Of de CVP 
hieraan zal meewerken ? 

In het kader van de begro
ting van Justitie kwamen de 
Waalse « staatsmannen » Gal 
en Gendebien waarschuwen 
voor elke vorm van amnes
tie Baert van de VU pleitte 
echter voor een uiteindelijke 
oplossing, zonder dewelke 
geen pacifikatie denkbaar is 
Minister Van Elslande deel
de mee dat de inventaris vrij
wel klaar is Hierdoor zou
den de laatste gevolgen van 
de repressie kunnen worden 
weggewerkt Verder werden 
reeds «genademaatregelen 
en 6 vrijgeleiden» toege
kend 

H.C. 

IN DE SEMMT 
Justitie en 
peperdure projekten 

VU-senator Van Ooteghem 
vroeg zich bij de aanvang van zijn 
betoog af of hij met een begro
ting te doen had, ofwel met de 
9001 
Er zou meer over kooperatie dan 
over kompensatie moeten gespro
ken worden Kompensatie werkt 
inflatoir en is ekonomische non
sens Dank zij het gemeenschaps
akkoord zal deze kompensatie-
drift afnemen De h Van Oote
ghem verheugde zich over de 
regeringsmaatregelen ten gunste 
van de textielsektor doch pleitte 
voor een nog grotere hulp, daar 
de textielnijverheid driemaal meer 
mensen tewerkstelt dan de staal-
mjverheid i Hij vroeg dan ook ver
hoogde steu erde de mogelijk-
lijkheid van EEG-steun te overwe
gen 

VU-senator Van Eisen kwam her
haaldelijk tussen in het debat, en 
hield daarbij nog een interpellatie 
Hij vroeg inderdaad inlichtingen 
over de toestand in het atoomcen
trum te Mol Hij wees op de 
belangrijke rol die de KMO's in 
Vlaanderen spelen, waar de te
werkstelling toeneemt in tegen
stelling met de grote bedrijven 
Na gepleit te hebben voor een 
bewustmaking van de bevolking 
omtrent energieverspilling wees 
hij op het milieuvraagstuk 
VU-senator Bob Maes sneed het 
probleem van de autoverzeke
ringen aan, meer bepaald in het 
licht van recente premieverho
gingen Over de isolatiepremies, 
waar een administratieve war
boel heerst, was de senator met 
te spreken 

Op vraag van VU-senator De 
Facq zei minister Simonet (Buiten
landse Zaken) dat er van een 
Israëlische participatie in Fairey 
(vliegtuigenbouw) geen sprake is, 
daar België met van plan is, enig 
type van wapens in ons land toe 
te laten wanneer het afkomstig is 
van een land dat in het Midden 
Oostenk-onflikt betrokken is 
Minister Claes (Ekonomische Za
ken) ontkende de geruchten over 
een eventuele spreiding van de 
aktiviteiten van het Atoomcen
trum Mol In plaats varteen beper
king wordt gestreefd naar een 
poluvalente onentering op het 
vlak van de energie Van enige 
kompensatie is in deze sektor 
geen sprake Aldus de minister in 
zijn antwoord op de vraag van 
VU-senator Van Eisen, die in zijn 
repliek nog uitvoerig sprak over 
de algemene ekonomische toe
stand en de energie 
Senator Van Eisen interpelleerde 
ook noQ de minister van Ontwik

kelingssamenwerking De sena
tor had het over de pensioenen 
van de gewezen kolonialen waar
bij hij de hoop uitsprak, dat de hui
dige regenng minder discnmine-
rend zou te werk gaan Hij be
treurde de afwezigheid van minis
ter Outers, met wie hij graag een 
dialoog zou beginnen De h Van 
Eisen aanvaardde de verontschul
diging van de minister met, des te 
meer daar hij hem herhaaldelijk in 
het gebouw had gezien. 

Grillige 
gewestplannen 
VU-senator Persyn is een autori
teit op landbouwgebied Dat 
bleek nog eens uit zijn tussen
komst in het debat over de land
bouwbegroting HIJ wees inlei
dend op het verschijnsel van toe
gelaten hulpondernemingen in de 
landbouw, die zich later ontpop
pen als bedrijven die mets met de 
landbouw te maken hebben (bijv 
garages) Er zijn zelfs fiktieve 
oprichtingen, die later een gewo
ne winkel blijken te zijn 
Senator Persyn ging nog nader in 
op dit onderwerp Feitelijk komt 
zijn uiteenzetting neer op de vast
stelling dat de reglementenng 
ter zake bijna systematisch om
zeild wordt HIJ handelde nog 
over Mane Thumas, de bedrijfsop
volging, de erbarmelijke toestand 
van vele landbouwwomngen, de 
beperking van het aantal erkende 
paarderassen, en de verbetering 
van de landbouwwegen 
Ook VU-senator Geerinck handel
de over de toestand in de land
bouw 
Verder had hij het over de wille
keur in de toepassing van de 
gewestplannen Hij betreurde dat 
de Kamer de vergoeding aan 
hen, die door verkaveling of ande
re schikkingen financieel verlies 
leden, heeft geschrapt Tot slot 
zei de h Geennck, « dat tijdens de 
marsen op Brussel door frankofo-
nen werd geroepen «Keer (te
rug) naar uw dorp» In het Jaar 
van het Dorp heten we alle stede
lingen welkom op voorwaarde 
dat ze zich aanpassen i 
VU-senator Capoen sprak hoofd
zakelijk over de natuurbescher
ming en de rol die de landbouwer 
daann speelt Door zijn arbeidsin
tensief karakter kan de biologi
sche landbouw bijdragen tot de 
herwaardering van de handenar
beid en tot het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen De minis
ter zou de klassieke landbouwpoli
tiek moeten ombuigen tot een 
voedselpolitiek 
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• De gebeurtenissen van het 
voorbije jaar hebben duidelijk 
aangetoond dat de Vlaams-natio
nalisten enkel en alleen op zich
zelf, en op eigen kracht, kunnen 
rekenen. 

Meer nog, velen hebben zich 
openlijk tegen ons gekeerd, en 
in veel hogere mate dan onze 
koalitiepartners in de regering 
wordt de Volksunie het mikpunt 
van talloze aanvallen. Sommige 
persorganen en bepaalde vereni
gingen hebben zelfs een zware 
hetze ontketend tegen de partij. 
En, ook in deze omstandigheden 
blijkt dat de Volksunie geen par
tij is als de andere. Wij worden 
in deze eenzame strijd niet ge
steund door machtige sociale ne-
venorganizaties, wij beschikken 
over geen eigen of verwante dag
bladpers. 

De Vlaams-nationalisten hebben 
enkel deze partij: de Volksunie , 
de partij, het kader en de ambte
naren hebben stand gehouden. 
En toch waren de maanden die 
achter ons liggen uitzonderlijk 
zwaar. Nooit, voorheen werd de 
partij in een zo korte periode 
gekonfronteerd met zoveel uitda
gingen : 

Na de gemeenteraadsverkiezin
gen in oktober 1976 volgden op 
1 januari 1977 de fusies van 
gemeenten. De vernieuwingen in 
de gemeentebesturen en de 
schaalvergroting van de ge
meentelijke politiek vergden van
wege de afdelingen nieuwe in
zichten, andere werkmetoden en 
veelal samenwerking met de an
dere afdelingen uit de nieuwe 
fusiegemeente. Men kreeg niet 
de tijd en de gelegenheid zich 
aan te passen aan de nieuwe 
situatie want een nieuwe kies-
strijd eiste de volle aandacht en 
de totale inzet van het kader. 

Het Egmontakkoord en de toetre
ding van de Volksunie tot de 
regering waren voor de partij 
ingrijpende en beslissende mo
menten. Van oppositiepartij 
werd de VU een beleidspartij. 
De regeringsdeelname, het uitoe
fenen van de politieke macht 
samen met de koalitiepartners, 

brengen problemen mee. Het re
geringsprogramma is een nood
zakelijk kompromis, maar valt ui
teraard niet volledig sarnen met 
het eigen programma. 

Wat is nu het gevolg van dit 
alles? 

Bij het kader en de leden heerst 
enige onzekerheid. Het imago 
van de partij is vervaagd en het 
is onduidelijker geworden. Van
uit gewijzigde politieke omstan
digheden, en een gewijzigde 
mentaliteit, zal men het profiel 
van de partij moeten hertekenen 
en klaarheid brengen. 

• Onze afdelingen en het kader 
hebben zeer zware inspanningen 
geleverd. Nu tekenen zich nieuwe 
taken af. In de opbouw van de 
Vlaamse staat is er voor de Volks
unie een belangrijke en onver
vangbare taak weggelegd. Op de 
Vlaamse staat de stempel druk
ken van het Vlaamse nationalis
me kan enkel door een sterke en 
goed uitgebouwde partij. 

In elke provincie wordt een bezin-
nings- en aktieveertiendaagse in
gericht onder het motto « Nu het 
doel bereiken». 

De eerste week is gewijd aan 
kontakt en dialoog. 

De afdelingsbesturen en verant
woordelijken uit andere provin
cies en afgevaardigden van de 
partijleiding zullen mekaar ont
moeten in werkvergaderingen. 

• Zij zullen zich samen bezin
nen over de partij. Men zal samen 
spreken over de plaatselijke situa
tie en de afdelingswerking. In 
gezamenlijk overleg zal men de 
konkrete plannen bespreken om 
de afdelingen uit te bouwen tot 
lovende organen die zelfstandig 
aan politiek doen. In de tweede 
week van de veertiendaagse zal 
men op het afdelingsvlak reeds 
overgaan tot konkrete akties. In 
alle provincies in alle afdelingen is 
men intussen reeds entoesiast be
gonnen met de organizatie van 
de aktie. 

Vanzelfsprekend is de stand van 
voorbereiding in West-Vlaande-
ren anders dan in Brabant dat 
pas 5 weken na West-Vlaande-
ren aan de beurt is. In onze kunst
provincie start men op 6 februari. 

• Elke veertiendaagse wordt af
gesloten met een grote provincia
le meeting waarop Hugo Schiltz 
de slottoespraak zal houden. 

De aktie « Nu het doel bereiken » 
is gericht op de herwaardering 
van de afdelingen. 
Kontakten met goedwerkende af
delingen zijn leerrijk en inspire
rend voor anderen, voor deze 
afdelingen is de aktie een verdere 
stimulans. Voor vele afdelingen 
wordt de bezinnings- en aktie
veertiendaagse een nieuwe start. 
Uit het gezamenlijk overleg en de 
samenwerking zal een nieuwe 
doelgerichte inzet groeien. 

• De geplande aktie is geen 
eindpunt, integendeel, het start
sein is nu gegeven voor onze 
interprovinciale aktie «Nu het 
doel bereiken». 

fliwnw 
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FEBRUARI 

6 KORTRIJK: Openingsavond en receptie voor het arr kader van 
leper-Roeselare en Kortrijk. Om 20 uur in de Hallen te Kortrijk 
OOSTENDE: Openingsavond en receptie voor het arr. kader 
van Brugge en Oostende - Veurne - Diksmulde. Om 20 uur in de 
Noordzee, Wapenplein te Oostende. 

7 ROESELARE: Kontakt- en werkvergadering afdelingsbestuur 
Roeselare. Om 20 uur in Damier, Stationsplein 13 te Roeselare. 
OOIGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Wakken, Wielsbeke, Oostrozebeke. Om 20 uur in het 
Kultureel Centrum te Ooigem 
ZARREN-WERKEN -. Kontakt- en werkvergadering voor de afde
lingsbesturen van Zarren-Werken, Handzame, Koekelare en 
Kortemark Om 20 u. 30 in de zaal Riva te Zarren-Werken 
LO: Kontakt- en werkvergadering voor de besturen van Lo en 
Diksmuide Om 20 u. 30 Stadhuis te Lo. 
KUÜRNE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Kuurne en Lendelede. Om 20 uur in de Cirkel te Kuurne. 

8 WINGENE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbe
sturen van Wingene, Zwevezele en Ardooie Om 20 uur in de 
bovenzaal van het Kultureel Centrum te Wingene. 
STADEN : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Staden, Hooglede, Ledegem en Moorslede. Om 20 uur 
in het Vlaams Huis, Markt te Staden. 
BRUGGE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Assebroek, Brugge-kern, Brugge-5, St.-Andries, St-Kruis 
en St.-Michiels. Om 20 uur in Breydelhof te Brugge. 
DAMME : Kontakt- en werkvergadenng voor de afdelingsbestu
ren van Groot-Dramme en Groot-Beernem. Om 20 uur in de Her
tog van Brabant te Damme. 
ZANDVOORDE: Kontakt- en werkvergadering afdeling Zand-
voorde Om 20 u 30 in het Kasteeltje te Zandvoorde 
VEURNE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingen van 
het kanton Veurne-Nieuwpoort. Om 20 u 30 in het Torentje 
Markt te Veurne. 
POPERINGE: Kontakt- en werkvergadering afdelingsbesturen 
Poperinge, Woesten en Heuvelland. 

9 TIELT: Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 
van Tielt en Aarsele. Om 20 uur in d'Hespe, Markt te Tielt. 
OUDENBURG : Kontakt- en werkvergadenng voor de afdelings
besturen van Groot-Oudenburg en Gistel. Om 20 u 30 in zaal 
Moderne te Oudenburg. 
HOUTHULST: Kontakt- en werkvergadering voor de afdelings
besturen van Houthulst, Merkem en Klerken. Om 20 u. 30 in 't 
Roojpeerd te Houthulst 
WERVIK : Kontakt- en werkvergadering afdeling Wervik Om 20 
uur in de zaal « Het Kapittel» te Wervik. 
ZWEVEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdeling 
Groot-Zwevegem Om 20 uur in Sportwereld te Zwevegem. 
IZEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Izegem en Ingelmunster. Om 20 uur in Vlaams Huis 
Markt 30 te Izegem 
ZEDELGEM: Kontakt- en werkvergadenng voor de besturen 
van Torhout. Zedelgem, Oostkamp, Jabbeke en Varsenare. Om 
20 uur in Vieux Temps, Torhoutse steenweg te Zedelgem 
BLANKENBERGE : Kontakt- en werkvergadenng voor de afde
lingen van Blankenberge en Knokke-Heist. Om 20 uur in Béarnai-
se, De Smet de Nayerlaan te Blankenberge. 
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Tl^-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
2 FEBRUARI I 

BRT 1 

18.00 De Bereboot. - 18.05 Rond
omons. — 18.30 De verloren ei
landen. — 18.55 WK-skieën. — 
19.35 Morgen. - 19.45 Nieuws. 
— 20.10 De Muppet show. -
20.35 Panorama. - 21.00 Stand
punten. — 21.10 Première. — 
22.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Open school. - 20.40 Daar 
gaat de laatste trein. — 21.10 
Schaatsrijden. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.15 
Open school-Teleac. — 18.45 De 
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
- 19.04 Love Boat (f.). - 20.00 2 
voor 12. - 20.40 Op zoek. — 
21.35 Nieuws. - 21.50 Den Haag 
vandaag. — 22.05 Annie Romein-
Verschoor (portret). — 23.05 
Kunstrijden. — 23.45 Nieuws. 

NED. 2 

18.15 Schooltelevisie. — 18.45 
Paspoort. — 18.55 Nieuws. — 
19.04 Paddington (O. - 19.10 De 
verschoppeling (f.) — 19.35 De 
Dik voor mekaar show. — 20.00 
Nieuws. — 20.25 Ted show. — 
21.35 De familie Bellamy (O. -
22.25 Hier en nu. - 23.05 Ander 
nieuws 'Vandaag. — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 De 
konfektienijverheid te Binche. — 
18.00 Boff. - 18.05 1,2, . 3 . atelier. 
- 18.30 Zig-zag. - 18.45 Savoir-
vivre. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 19.50 Sugges
tions. - 20.00 De Lotto. - 20.20 
Carambolages Cfilm). — 21.50 
Nieuws. — 22.05 Le carrousel aux 
images. — 22.55 Nieuws. 

RTB 2 

14.00 Schooltelevisie. — 18.45 
Schooltelevisie. — 19.15 Antenne-
soir. — 20.00 Kunstrijden op het 
ijs (tot 2230). 

ARD 1 

15.40 Nieuws. — 15.45 Das podi
um. — 16.30 Kinder-verkehrs-club 
- 16.35 Filmbriefe. - 17.20 Ski. 
- 17.50 Nieuws. — 18.00 Inter
mezzo. — 19.15 Hier und heute. 
- 19.45 Spiel um 4tel vor 8. -
20.00 Nieuws. - 2015 Die fern-
seh-diskussion. — 21.00 Meine 
Mieter sind die besten. — 21.45 
Ski. - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Kunstschaatsen. - 00.00 
Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Pinocchio 
(f.). - 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Mirjam und der Lord vom 
Rummelplatz (f.). — 19.00 Nieuws. 
- 19.30 Dalli-Dalli. - 21.00 Heu-
te-journal. — 21.20 Bestandsauf-
nahme (dokumentaire). — 22.05 
Relfezeit (fJ. — 23.50 Nieuws. 

LUX. 

17.55 Le coffre-fort. — 18.00 Mup-
petshow. - 18.18 Le coffre-fort. 
- 18.30 Ram-dames. - 18.45 De 
nos clochers. — 18.58 Le coffre-
fort. - 19.00 Système D. - 19.15 
Passé et gagne. - 19.30 Nieuws. 
- 20.00 Police des plaines (f.). -
21.00 Columbo (f.). - 22.45 Les 
potins de la comète. — 22.47 Pro. 

TF 1 

11.45 Réponse a tout. — 12.00 
Ski. - 12.33 Midi première. -
13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Objectif san
té. - 14.00 Les 24 jeudis. - 18.02 
A la bonne heure. — 18.27 Pour 
chaque enfant. — 18.32 L'ile aux 
enfants. — 18.55 L'accusée (f.). — 

WIJ 8 

19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijke 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.03 Nieuws. - 20.30 La filiè-
re (f.). - 21.32 Nieuws - 22.35 
Allons au cinéma. — 23.05 Kunst
schaatsen. — 23.35 Nieuws. 

A 2 ~~ 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Des lauriers pour Lila (f.). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Mannix (f.) - 16.30 Ajour-
d'hui magazine. — 17.55 Fenétre 
sur... - 18.25 Tekenfilm. - 18.40 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Regionaal 
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A 2. 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 De 
zaak Servoz. — 22.00 Document 
de creation. — 23.00 Nieuws. 

FR 3 ~ 

18.35 FR 3 jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tri
bune libre. — 19.55 Nieuws. 
- 2 0 . 0 0 Les jeux de 20 heures. -
20.30 Le detective (film). - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Un evenement. 

BBC 1 

10.41 M. go R. - 11.03 Scan. -
11.25 Math show. - 11.45 Other 
peoples children. — 12.00 Scène. 
— 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 E. - 14.45 
Quatre coins de la France. — 
16.55 Playschool. - 17.20 Winnie 
the winsome witch. — 17.25 
Jackanory. — 17.40 Scooby doo. 
— 18.00 John Craven's news-
round. - 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. - 21.10 Wings. - 22.00 
Nieuws. — 22.25 Kunstschaatsen. 
- 23.15 Omnibus. - 00.05 
Nieuws. — 00.45 Weerbericht. 

Vrijdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

18.00 Beertje Colargol (f.). -
18.15 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Open School. - 19.05 Pro-
testants-godsdienstige uitzending. 
- 19.35 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De waterreuzen 
(dokumentaire). — 20.45 The ni
ckel ride (film). - 22.30 KTRC. -
23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Perry Como's music from 
Hollywood. — 21.05 De vijfde 
windstreek. — 21.55 Dag aan dag. 
- 22.25 Schaatsrijden. 

NED. 1 

10.50 Schooltelevisie. - 18.15 Te-
leac. — 18.45 De fabeltjeskrant. 
- 18.55 Nieuws. - 19.05 Super
stars. — 19.55 De kapitein kan me 
nog meer vertellen (film). — 21.25 
Interview met de minister-presi
dent. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Voor de vuist weg. — 23.10 Ge
loof, hoop en liefde-show. — 23.40 
Nieuws. 

NED. 2 
18.45 Paspoort. — 18.45 Nieuws. 
- 19.04 Jabberjaw ( f) . - 19.25 
Hoe bestaat het? — 20.00 
Nieuws. — 20.25 Sonja's qoed 
nieuws show. — 21.25 Momenten. 
- 21.30 De brave soldaat 
Schwejk (f.). - 22.30 Vara-visie. 
- 23.20 Nieuws. - 23.25 Kunst-
rijden op de schaats. 

RTB 1 

18.00 Boff. - 18.05 1, 2, 3... actu-
alités. - 18.30 Zig-zag. - 18.45 
Sept sur sept. — 19.15 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre — 21.50 Nieuws. — 19.55 
A suivre. — 21.50 Nieuws. — 
22.05 Kunstrijden op het ijs. 22.35 
Nieuws. 

ARD 1 

16.10 Nieuws - 16.15 N.N. wil 
maatschappelijk werker worden 
(reportage). - 17.00 Alles klaar ? I 
- 17.50 Nieuws. — 18.00 Inter
mezzo. — 18.40 Unter einem 
dach. — 19.15 Hier und heute. — 
19.45 Hit um 4tel vor 8. - 2O00 
Nieuws. — 20.30 Mainz, wie es 
singt und lacht. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws. — 16.55 Schüler-ex-
press. — 17.40 Die Drehscheibe. 
- 18.20 Vater der Klamote (film). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Aus-
landjournal. - 2015 Derrick (f.). 
— 21.15 Johannes Schauer (por
tret) - 22.00 Heute-Journal. -
22.20 Aspekte. - 2250 Sport am 
Freitag. - 23.20 Der Bulle (film). 
— 0.40 Nieuws. 

school — 17.20 l ts the wolf. — 
17.25 Jackanory. — 17.40 Clan
gers. — 17.55 Crackerjack. — 
18.35 Fred Basset. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.45 Sportswide. - 20.00 Pink 
Panther. - 20.20 Sherlock Hol
mes in Washington. — 21.30 Por
ridge. - 22.00 Nieuws. - 22.25 
Gangsters. - 23.20 Tonight. — 
23.51 Max Boyce. - 0.21 Kunst
schaatsen. — 1.05 You don't need 
pyjamas at Rosie's film. 

Zaterdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 Vier 
jongens op rondreis (f) . — 16.3( 
Open School. — 17.30 «Loori 

DE NICKEL RIDE. — Karakterstudie over kleine gangsters. 
Regie van Robert Mulligan. Met Jason Miller en Linda Haynes. 
Een heel eenvoudig verhaal over de val van een caïd met het 
gepaste snuifje ironie in beeld gebracht Ook voor rijpere 

jeugd. BRT 1, vrijdag, 20 u. 45. 

naar werken ?». — 18.00 Bere
boot. — 18.05 Bolhoed- en aardap-
pelneua — 19.00 Wereldkam
pioenschappen Alpijns skiën. — 
1933 Morgen. - 19.45 Nieuws. 
- 2010 Bij nader inzien. - 21.40 
Alleen op de wereld (f). — 22.50 
Nieuws. 

LUX. 
13.05 Magazine. - 17.55 Le cof
fre-fort. — 18.00 Aventures des 
hommes. — 18.28 Le coffre-fort. 
— 18.30 L'atout-cuisine du chef. 
— 18.45 Tele-Luxembourg est a 
vous. - 19.13 Le coffre-fort. 19.15 
Système D. - 19.30 Nieuws -
2O00 Regan (f.). - 21.00 Franken
stein (film). - 22.25 Passé et gag
ne. — 22.40 Les potins de la comè
te. 

TF 1 ~ 

12.15 Réponse a tout. — 12.33 
Midi-première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Regionaal programma. 
- 14.05 Open school. - 17 57 A 
la bonne heure. — 18.27 Pour cha
que enfant. — 18.32 L'ile aux 
enfants. — 18.55 L'accusée (f.). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.43 Eh bien raconte. - 19.57 
Nieuws. — 20.30 De doux dingues 
(toneel). — 22.00 Kunstschaatsen. 
- 23.00 Nieuws. 

A2 ~ 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Des lauriers pour Lila. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad 
(f.). — 15.55 Aujourd'hui magazi
ne. — 17.55 Fenétre sur... — 
18.25 Tekenfilm. - 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiff res et des 
lettres. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Les six jours 
d'A 2. - 2O00 Nieuws. - 20.30 
Les Eygletiére (f.). - 21.35 Apos
trophes. — 22.45 Nieuws. — 22.52 
White Zombie (filu) 

FR 3 

18.35 FR 3 jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La 
qualitè de l'avenir (f) . — 21.30 Op 
deze steen zal ik bouwen (doku
mentaire). — 22.20 Nieuws. 

NED. 1 

10.30 Teleac. - 15.00 Nieuws. -
15.02 T'ls en blief ene heksekaetel, 
- 16.25 Klassewerk. - 18.15 
Teleac. — 18.45 De fabeltjeskrant. 
- 18.55 Nieuws. - 19.04 Nosey, 
het liefste stinkdier van Arizona 
(f.). - 19.55 Lin Chung (f). -
21.35 Nieuws. - 21.50 Wordt u al 
geholpen? (f.). - 22.20 Gast-vrij. 
- 23.20 Tros sport. - 23.40 
Nieuws. — 23.45 Europese kam
pioenschappen kunstrijden. 

NED. 2 

18.40 Paspoort. — 18.55 Nieuws. 
- 19.05 De Bereboot. - 19.10 
Avro's toppop. — 20.00 Nieuws. 
- 20.25 Telecross. - 21.00 Hol
lands glone. — 21.55 Televizier 
magazine. — 22.35 Avro's sportpa-
norama. — 23.00 Netwerk. — 
23.50 Nieuws. 

RTB 1 

16.30 Interwallonie. - 17.30 Le bal
lon jaune. - 18.40 Boff. - 18.45 
Spectacle. — 19.15 Antenne-soir. 
- 1929 Weerbericht. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraor
dinaire. — 20.25 Alerte a la bombe 
(f). - 22.05 Nieuws. - 22.20 
Memoire d'homme. 

ARD 1 

17.20 Nieuws. - 17.23 Die Sport-
schau. — 18.30 Intermezzo. — 
19.15 Hier und Heute. - 19.50 
Kurz vor 8. - 20.00 Nieuws. -
2015 Zum blauen Bock. - 22.15 
Trekking lottogetallen — 22.35 
Mann im Sattel (f.). — 00.00 
Nieuws. 

BBC 1 

10.30 Athlete. - 11.00 Look and 
read. — 11.45 You and me. — 
12.05 Location Britain. - 12.30 A 
job worth doing. — 13.00 Econo
mics of the real world. — 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. -
14.45 Mr. Benn. - 15.05 Scène. -
15.35 General Studies. - 16.20 
Welsh programme. — 16.55 Play-

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.05 Laender-
spiegel (inf.). — 18.00 Paul Temple. 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Teleme
ter. — 20.15 Du hast mir doch'n 
Baby versprochen (f). — 22.00 
Nieuws. — 22.05 Das aktuelle 
Sport-studio. - 23.20 Der Mars
hall van Cimarron (western). 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
15.35 Rugby. - 1715 Super juke
box. — 18.15 L'araignèe. — 18.45 
Chaperonnette. — 19.00 Systeme 
D. — 19.15 Passe et gagne. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 L'homme 
invisible (f.). — 21.00 Sous le signe 
du taureau (f.). — 22.35 Les potins 
de la comète. 

FR 1 

12.00 Ski. - 13.00 Nieuws. -
13.35 Le monde de I'accordeon. 
— 13.50 La France défigurêe. — 
14.08 Restez done avec nous le 
samedi. — 15.35 Rugby. — 17.33 
Mireir 2000 ( f ) . - 18.05 Trente mil
lions d'amis. — 18.35 Les tifins. — 
18.40 Magazine auto mote. — 
19.13 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 Eh bien raconte. — 20 00 
Nieuws. — 20.30 Numero un. — 
21.30 La légende des chevaliers 
aux 108 étoiles (f) . - 22.30 Tele-
foot 1. - 23.30 Nieuws. 

A 2 

13.35 Loto chansons. — 14.35 Les 
jeux du stade. — 17.00 Loto chan
sons. — 17.10 Des animaux et des 
hommes. — 18.00 La course au-
tour du monde. — 18.55 Des chif-
fres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Les 6 
jours d'A2 — 20.00 Nieuws. — 
20.35 La nuit des Cesars. - 22.05 
Le dessus du panier. — 23.00 
Kunstschaatsen. — 23.45 Nieuws. 

FR 3 

18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Sa-
medi entre nous. — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 L'invention de Morel. CTV-
spel). — 22.10 Nieuws. 

BBC 1 

9.50 Fingerbobs. — 10.05 Canoe. 
— 10.30 Mult i-cobured swap 
shop. — 13.15 Grandstand. — 
18.10 The pew adventures of Bat
man, — 18.35 Nieuws en sport — 
18.50 Jim'ill Fixit - 19.25 Dr Who 
Brits feuilleton. — 19.50 Twilights 
for the Gods. - 21.35 Lee Daw
son. - 22.00 Starsky and Hutch. 
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Match 
of the day. — 00.05 Parkinson. 

Zondag 
[ 5 FEBRUARI 

BRT 1 

9.00 Open School. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Fundamenten. — 
11.00 Konfrontatie. - 12.00 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden. — 14.30 Open school. 
— 15.00 Karnaval te Aalst. — 
16.00 WK Alpijns skiën te Gar-
misch-Partenkirchen. — 16.45 Se
samstraat. — 17.10 Sportuit
slagen. — 17.15 EK Kunstrijden 
op de schaats te Straatsburg. — 
18.30 De bereboot. - 18.35 Van 
pool tot evenaar. — 19.40 Mede
delingen. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Een 
kind in het woud (f.). — 21.40 
Ommekaar. — 22.20 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Teleac. - 17.00 Vespers. -
18.15 Teleac. - 18.45 Pauze. -
18.50 Paspoort. - 19.00 Nieuws. 
- 19.05 All you need. - 19.55 
Tocht naar het duister (f.). — 
22.35 Heel de mens. - 23.05 Zin-
genderwijs. — 23.20 Nieuws. 

NED. 2 

16.00 Nieuws. - 16.02 Paradijs 
der dieren. — 16.30 Waar hoor ik 
thuis? — 16.55 Sprekershoek. — 
17.10 Studio sport 1 . - 1 7 . 5 5 Van 
gewest tot gewest. — 18.10 Kij
ken naar kinderen. — 18.25 Se
samstraat. — 18.50 Artsenij. — 
19.20 Studio Sport 2. - 20.30 

Nieuws. — 20.35 
Mary Hartman — 
hope. - 23.20 NK 

RTB 1 

9.15 La ferme a I 
Landbouwmagazir 
Ulysse. — 10.30 
votre service. — 1 
viering. — 12.00 
13 00 Nieuws. -
simo. - 14.15 Bo 
14.30 Les grands 
re. - 15.20 Visa 
- 17.10 Sportuii 
EK Kunstrijden o 
Straatsburg. — 1 
chat et quelques 
Boff. «t'ls de tab 
Antenne-soir. — 1 
19.50 Suggestions 
weekend. — 20.2! 
nées. — 21.50 N 
Les brigades du ti 

( 

ARD 1 

14.35 Lemmi und 
- 15.25 Michael c 
rigkeiten mit derr 
16.55 Task force 
he). - 17.45 Jede 
ekes Schmied. — 
- 18.33 DieSpor 
Weltspiegel. — 2( 
20.15 Welt-Gesct 
21.00 Britta (f) . -
- 22.35 Kunstsch 
Nieuws. 

ZDF 

15.00 Heidi. - . 
15.27 Sport Aktue 
tionen des Kolonia 
Nieuws. — 17.17 C 
tage. - 18.00 Tag 
Rauchende Colts 
Nieuws. — 19.10 E 
tiven. — 19.30 Pro 
Diener und ande 
21.00 Nieuws. -
Leben. - 22.15 
Kultureel programr 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuc 
Tommy Cooper 
Tekenfilm. — 16' 
arrivent — 18.15 
— 18.45 Les sent! 
re. - 19.30 Nie 
Ciné-sélection. 
richt. - 20.00 La p 
se(f.) . - 21.00Th. 
roux (f). 

FR 1 

12.02 La sequence 
(f). - 12.30 Bon ai 
Nieuws. — 13.20 
rieux. — 14,12 L 
du dimanche. — 1 
ginie (f). - 16.00 ( 
- 16.05 L'ile pt i 
Sports première -
me du Chicago o 
19.25 Les animaux 
20.00 Nieuws. - 2 
croisés. — 22.00 
- 23.00 Nieuws. 

A 2 

10.30 Open schoei 
dimanche. — 190 
20.00 Nieuws. -
and music. —• 2 1 ' 
un jour. — 22.40 K 
- 23.20 Nieuws. 

FR 3 

17.55 Cheval mon 
Espace musical. — 
Dom-Tom. — 19.35 
Scott Hunter (f.). -
nal. - 21.20 Niei. 
L'homme en ques 
L'avventura (f.). 

BBC 1 

10.00 Mary, Mungo 
1015 60-70-80 sh 
New life. - 11.10 F 
Democracy at work 
takte. — 12.15 Livir 
On the move. — 12 
- 13.15 Pebble Mi 
14.00 Farming. — 
ker. - 14.50 Nie 
High Chaparral. 
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Vlaams üatiaaaal UlEEkblad 

Deze nieuwe vorm, een vlekje op 
\ _ ^ _ d e wereldbol, Is ons tehuis: Vlaan

deren. Op de kaart van West-Euro
pa zijn heel wat landen ons sinds 
altijd vertrouwd: de laars van Ita
lië. Of de Franse zeshoek. Groot-
Brittannië, dat als eon konijn op 
zijn staart zit in de Noordzee. De 
Belgische driehoek. Voor het eerst 
in de geschiedenis krijgt het 
bovenste deel van die driehoek 
gestalte: Vlaanderen, van de 
Noordzee tot over de Maas. Zes 

miljoen mensen, met een eigen taal 
en kuituur, een eigen geschiedenis 
en bewustzijn. Een volk dat van
daag nog woont binnen een gebied 
zonder grenzen. Maar dat morgen 
zijn eigen staat zal vormen. Want 
dit is de onomkeerbare b^ekenis 
van het Gemeenschapspakt: de 
Vlaamse Staat krijgt eindelijk 
vorm, met een eigen regering en 
parlement, met eigen geldmidde
len, en met onschendbare grenzen. 
Generaties hebben gestreden voor 

Een nieuwe 
vorm op 
de kaart 

dit ideaal, dat onbereikbaar leek. 
Vandaag kan het werkelijkheid wor
den. Deze nieuwe werkelijkheid is 
voor een aantal Vlamingen nog zo 
onwennig, dat zij er wantrouwend 
tegenover staan. Maar wie kl|iar 
ziet, begrijpt dat een nieuwe perio
de is ingeluid. 

De Volksunie is er terecht fier op, 
dat zij het leeuwenaandeel heeft 
gehad in het bereiken van deze 
mogelijkheid. Voor het eerst is zij 
er bij geweest aan de onderhande
lingstafel, waar een akkoord van 
gemeenschap tot gemeenschap 
werd gesloten. Voor het eerst kan 
een dergelijk akkoord ons leiden 
naar écht federalisme en Vlaamse 
autonomie. 

De strijd opdat Vlaanderen vorm 
zou krijgen op de wereldkaart is 
goeddeels gestreden. Maar, daar
mee is het werk niet af. Aan deze 
nieuwe vorm moet thans inhoud 
worden gegeven: de opbouw van 
een moderne, welvarende Vlaamse 
gemeenschap. 

^ 
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Zes miljoen Vlamingen 

Antwerpen 
Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 

1.563.000 
1.162.000 

692.000 
1.325.000 

West-Vlaanderen 1.073.000 
Bevolking van de Vlaamse provincies op 31 dacember 1976. 

f 

Bijna zes miljoen Vlamingen op minder dan tien miljoen Belgen : een rui
me Vlaamse meerderheid. Wij hebben alti jd de meerderheid gehad in Bel
gië, maar politiek waren wij de minderen. Een generatie geleden nog werd 
onze volkskracht afgezwakt, omdat tienduizenden Vlamingen om den bro
de moesten uitwijken. Sla het telefoonboek van bij voorbeeld Luik open : 
op iedere bladzijde vindt U tientallen Vlaamse namen. 
De troef van onze meerderheid hebben wij in België nooit kunnen uitspe
len. En deze troef werd daarenboven verkwanseld door de grondwetswij
ziging van 1971, het rampzalige werk van de CVP, de BSP en de P W . 
Sindsdien had een minderheid van franstaligen voor alti jd de macht, haar 
wil op te leggen aan de Vlaamse meerderheid. Daarenboven werd in 1971 
België opgedeeld in drie gewesten, met Brussel op de wip. 
De Volksunie heeft de krachttoer geleverd om aan deze slechte toestand 
een einde te maken. Vlaanderen wordt baas in eigen huis. Er komt een 
tweeledig federalisme. En de Brusselse Vlamingen behoren voorgoed tot 
de Vlaamse gemeenschap. 
Een nieuwe toekomst opent zich voor de zes miljoen Vlamingen. 

lOOXHH) inwoners 

Vlamingen 

5.815.000 

Duitstaligen 

65.000 

Franstaligen 

3.943.000 

België 9.823.000 

Aangroei van de bevollcing i n % (1971-75) 
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat Vlaams-Brabant de jong
ste jaren onverminderd overspoeld werd door de golf 
van franstaligen. Deze inwijkelingen eisten dat Brussel 
groter zou worden. De Vlaamse Beweging werd door dit 
franstalig offensief in de verdediging gedrukt. In 1974 
werd te Halle betoogd door alle Vlaamse verenigingen. 
Maar jaren nadien was niet één punt van het eisenpro
gramma verwezenlijkt. 
Ook en vooral voor Brussel en het bedreigde Vlaams-
Brabant heeft de Volksunie in het Gemeenschapspakt 
oplossingen afgedwongen. Brussel wordt definitief en 
onherroepelijk begrensd, zonder uitbreidingsmogelijk-
heid. Vlaams-Brabant komt onder het gezag van de 

Vlaamse staat. Overal in het bedreigde gebied komen 
het grondbeleid en de huisvesting in Vlaamse handen: 
een definitief halt aan de frankofone verkavelingen. Het 
omstreden «inskriptierecht» is uitdovend en kan geen 
nieuwe verfransingshaard vormen. En in vier van de zes 
zgn. faciliteitengemeenten, waar de franstaligen politiek 
de plak zwaaien, zal de toestand verbeteren. 

Met de taalwetterij en de andere pleisters op een hou
ten been zijn de Vlamingen tot nog toe steeds achteruit-
geboerd. Thans komt er een nieuw^, betere op loss ing: 
Vlaamse macht over Vlaams-Brabant. En machtspariteit 
voor de Vlamingen te Brussel. 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

3.2 

Antwerpen 

3,4 Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel 

België 

+ 4.1 
+ 3.4 
- 4 . 6 
+ 3.3 

/ 



Een goed figuur 

Met zijn zes miljoen inwoners hoeft Vlaanderen geen mal 
figuur te slaan op de kaart van Europa en in de wereld. Zwit
serland heeft nauwelijks evenveel inwoners. En onafhankelij
ke staten zoals Noorwegen, Finland, Ierland of Denemarken 
tellen er beduidend minder. 

In het verleden heeft Vlaanderen vaak op velerlei gebieden 
een rol gespeeld op wereldvlak, die belangrijker was dan de 
omvang van zijn bevolking of zijn grondgebied. Ook de zes 
miljoen van vandaag, die straks zullen wonen in een eigen 
hoogontwikkelde geindustrializeerde Vlaamse staat, hebben 
hun duidelijke rol en plaats in de huidige wereld. 

m^ 

Vlaanderen Wallonië Brussel 
643 

Leeft ijdsst rukt uur 
van de Vlaamse 
bevolking 1975 

Kinderen 

Aictieve leeftifd 

Bejaarden 
(per duizend inwoners; op de kaart: Vlaams-Brabant zonder Brussel) 
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Er heersen in Vlaanderen nogal wat misverstanden over het Gemeen-
schapspakt Sommige Vlamingen staren zich zozeer blind op bepaalde 
onderdelen, dat zij het geheel uit het oog verliezen. Om het Gemeen-
schapspakt op zijn juiste waarde te schatten, zijn er nochtans twee din
gen nod ig : men moet het in zijn geheel beoordelen en men moet het 
plaatsen tegen de historische achtergrond. 

Deze historische achtergrond is belangrijk. In 1971 is er, tegen het verzet 
van de Volksunie in, een grondwetswijziging tot stand gekomen die voor 
de Vlamingen twee uiterst nadelige punten bevatte Ten eerste werd de 
Vlaamse meerderheid onherroepelijk prijsgegeven. En ten tweede werd 
de drieledige gewestvorming in gang gezet. De rampzalige gevolgen van 
deze gronwdwetshervorming hebben zich sindsdien laten voelen. De 
Vlaamse beweging kwam tot stilstand ; na 1971 werd geen enkele Vlaam
se eis, hoe billijk ook, ingewilligd. En de uitbouw van de drie gewesten, 
met Brussel op de wip, kwam op dreef. 

Deze fatale ontwikkeling moest doorbroken worden. Dat kon alleen door 
een akkoord met de franstaligen, vermits de Vlamingen zich in 1971 hun 
meerderheid hadden zien ontfutselen. Het zou een illuzie zijn te denken, 
dat het in België mogelijk is de opvatting van èén enkele gemeenschap 
of van één enkele partij op te dringen Indien men het federalisme op 
demokratische wijze wilde verwezenlijken, moest dit gebeuren door een 
vergelijk. 
Dit inzicht heeft de door de Volksunie gevolgde lijn bepaald. Wij zijn 
mede aan de onderhandelingstafel gaan zitten ; wij hebben er hardnekkig 
gevochten voor zoveel mogelijk voordelen en zo mm mogelijk nadelen 
en we hebben een beslissende rol gespeeld in het tot stand komen van 
het Egmontpakt. 
Dit pakt beantwoordt zeker niet voor 100 t.h. aan het ideaal beeld van het 
federalisme, gelijk de Volksunie dat altijd verdedigd heeft Hugo Schiltz 
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Het is geen eindpunt voor de Vlaamse Beweging. Maar het is een goed 
vergelijk, dat op zijn t i jd komt. Zonder dit vergelijk zou de drieledige 
gewestvorming onherroepelijk voort gaan, en zou de minderheidspositie 
van de Vlamingen bestendigd blijven 

De voornaamste verworvenheden van het Gemeenschapspakt kunnen, in 
grote lijnen, kort en klaar uiteengezet worden: 

1. De drieledige gewestvorming wordt omgebogen naar een tweeledig 
federalisme. De drie gewesten blijven weliswaar bestaan maar in het 
gewest Brussel zijn de aangelegenheden, die van levensbelang zijn voor 
de Brusselse Vlamingen, onderworpen aan het gezag van de Vlaamse 
gemeenschap. Brussel wordt geen gewest zoals Vlaanderen en Wallonië. 

2. In Brussel wordt het onmachtige systeem van taalwetten en schijnpari-
teit geruild voor een werkelijke machtspariteit. Voortaan zal het Brussels 
Gewest en zullen de Brusselse gemeenten niet meer bestuurd kunnen 
worden zonder de Vlamingen of tegen de Vlamingen. 

3. De Vlaamse gemeenschap, inbegrepen de Vlamingen te Brussel, kri j
gen eigen federale strukturen Deze Vlaamse staat zal beschikken over 
eigen wetgevende en uitvoerende macht. Hij zal voldoende geldmiddelen 
hebben om een eigen beleid te voeren. 

De staatshervorming betekent een politieke aardverschuiving. er zal 
geen steen van het unitaire België overblijven Het is een grondige her
verdeling van de politieke macht en van de geldmiddelen. Deze herverde
ling komt neer op de oprichting van de Vlaamse staat. 

Om dit resultaat — waarvan de Vlamingen twee jaar geleden nauwelijks 
dierven dromen — te bereiken, werd geen enkele essentiële prijs 
betaald Ondanks het «inskriptierecht» is de regeling voor Vlaams-Bra-

bant beter dan de huidige toestand. Vlaams-Brabant zal voortaan beho
ren tot de Vlaamse Staat, die er al zijn macht kan aanwenden om de ver-
fransing te keer te gaan. 

Niemand kan in de toekomst kijken - of dit Gemeenschapspakt thans ook 
onmiddelli jk zal uitgevoerd worden, is moeilijk te voorspellen. Eén ding 
is echter duidel i jk: een bladzijde in de geschiedenis van het Vlaamse 
volk IS definitief omgedraaid De klok kan niet meer teruggezet worden ; 
de Vlaamse staat behoort tot de definitieve verworvenheden. 

Thans wacht de Volksunie de belangrijke taak om aan deze Vlaamse 
staat vorm en gestalte te geven, en om een beslissend aandeel te hebben 
in het tot stand komen van een moderne, toekomstgerichte Vlaamse 
maatschappij. Voor een sterk Vlaanderen is een sterke Volksunie noodza
kelijker dan ooit. 

sociaal en federaal 



Aantal ondernemingen (1976) 

Aantal KMO- en andere bedrijven in 
de Vlaamse provincies (op de kaart: 
Vlaams-Brabant zonder Brussel). 

h KMO-bedri jven, minder dan 50 werk
nemers. 

Andere bedrijven, meer dan 
50 vi/erknemers. 

Vlaanderen 

Ék 101.280 

^ ^ 4.875 

Totaal 106.155 

Wal lon ië 

h 

Totaal 

62.630 

2.568 

65.198 

Brussel 

h 

totaal 

31.010 

1.745 

Het Rijk 

A 194.920 

^ 9.188 

32.755 Totaal 204.108 

In miljarden frank, volgens BTW-afgifte. (Op de kaar i : Vlaams 
Brabant zonder Brussel). In het cirkeltje - percentage van de 
exportgerichtheid. 

Vlaanderen 

Wallonië 299.600 

960.300 

B r u s s e l 540.000 
>i ^ 



Bruto Nationaal Produkt^74^ ^ 

tn miljoenen, 1974. 
Op de kaart Vlaams-Brabant zonder Brussel. 

Rijk 

1.866.600 

Vlaanderen 1 

1.037.600 H T 

Wallonië 

HJL 
531.900 

Brussel 

297.100 

Vloam, geW l„ Vlaamse handen 
Uit alle gegevens b/iikt da» p . -

meen: ""!f"" °« ^ L . ^ r f w ê'kef'""*̂ '̂  '« °P meer uit, produceren meer «n l **®'̂ '*®" meer, voeren 
V/aams geld werd s te^r f f ^ P ^ ' » " meer. Maar ht^ 
«n WalJonië. Jaar in ls v . w*^' «^fleroomd voorBrusee 
naar het ̂ - den^be l ^ ide ro tTS ' " " * ^ " « " '""^^ "en 

-%t^';;Sn^;t Vzlr-^ f - - l e t 
van 42Sf r rt* •'8,7 fr. en de Waal «=., »""°uce-
, " ^•^•^ f̂ - Ot een ander vnn^ i , ! i J ^ e " ' "komen 

Aan de diefstal, die rirh • j 
een einde worden gesteld Sotw ''^^ herhaalde, moest 
"n^e ge.orgd. Alhoewel „°°'' '^^^^^««^ heeft de Volks 
^ " "en de Vlamingen ^oor t»» °°'' ^«^^etering vatbaar 

aeoeoe/d en gestreden 

^X^rTn^Tf^irL 'SL' : ; ? f t ̂ ''̂ -̂̂ «-atisch. 
Waalse fantazieties P» O 'bevoogding. 
door de VlamingirbrtaÏÏ;^J-'/ '^ten zullen niet meer 
! " ' " ' , " ? 9«*'-o^'^en tussen wat ?n 5 ' " ^ ^ " «^^'defiike 
betaald worden uit de nat.on^f **® «oekomst moet 
pot vran de gewesten en aem- "*** .«"«^^'/«^^ en « r d e 

Je ekonomische macht w o r d . T . ? ' * ^ ^ " «̂ e werkeli i. 
Vlaanderen geleverd ' o T v L a ^ '^«"^eaandeel door 
bl.]kt u,t de gezonde verhoudi ! . ^ ^ ondernemingszin 
ven en de overige ondernam ^ * " " * " «̂ e KMO-bedr i? 
wel het ^waartefunt Ĵ an 1 ? ^ " ' " ^ ' "«" ' 'e ren. AZB. 
Wallonië heeft gelegen " s ook h . ï ' traditioneel alti/d fn 
men: Vlaanderen is m L " ' ® " " ^eranderina oekn 
Wallonië. Vlaande en bet k - t " ' ' " " ' * ' ' " « - - « « " 
de rest van het land ' ' ^ "* ' " ^ « ^ ^««^ de wereld dan 
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Zelfbestuur n u ! 
Voor de Vlaamse Beweging, en voor de idee van Vlaam
se autonomie, hebben generaties Vlamingen zware 
offers gebracht. De gedachte aan een autonoom Vlaan
deren gaf de Vlaamse frontsoldaten in 14-18 de kracht, 
om het vier jaar vol te houden, ondanks een franstalige 
overheid die geen begrip en menselijkheid scheen te 
kennen. Hun leuze was, toen reeds: ^zelfbestuur en 
Vlaamse regimenten ». 

Tien jaar geleden barstte in Vlaanderen bijna een volks
opstand los rond de eis voor splitsing van de Leuvense 
universiteit. De onderstroom van deze eis was eens te 
meer: zelfbestuur. 

De Volksunie heeft, op het politieke vlak, jaren alleen 
gestaan om deze eis gestalte te geven tot in het parie 
ment. Vandaag is de zelfbestuur-gedachte een vanzelf 
sprekende verworvenheid voor alle Vlamingen. 

Op het ogenblik dat de Vlaamse staat geboren wordt is 
het goed, even te herinneren aan de vele naamlozen die 
daarvoor gestreden en geleden hebben. Die zich niet lie
ten tegenhouden door onbegrip of door de bajonetten 
van een België, dat hen niet begreep en hen niet liefhad. 

^^-¥^r'; 
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DE TAAK VAN 
DE VU MORGEN 
Als Vlaams-nationale partij blijft de Volks
unie ijveren voor de opbouw van een zo 
autonoom mogelijke Vlaamse staat, die 
de Vlamingen als groep met een eigen 
gelaat een plaats en een verantwoordelijk
heid laat opnemen. 
Daarnaast is de Volksunie een sociaal 
vooruitstrevende partij. Zi j is dat, wars 
van alle dogma's en van ieder groepsbe
lang. Ze houdt de handen vrij zowel tegen
over de sociale als tegenover de kapitalis
tische drukkingsgroepen Ze wil geen 
klasse- of standenbelangen verdedigen, 
maar een maatschappelijke opvatting 
De Volksunie wil een rechtvaardigheids-
partij zijn, die belet dat de zwakken zwak
ker en de sterken nog sterker worden ; die 
streeft naar meer gelijkheid en die het 
opneemt tegen voorrechten. Ze steunt 
daarbij op een humanistische visie, die de 
waardigheid van de mens in de gemeen
schap als een belangrijk goed verdedigt. 
De Volksunie is daarenboven de partij 
van de verdraagzaamheid. Aan deze maat
schappelijke waarde lecht ze veel be
lang Islaast een grote jus is gelijkheid eist 
de waardigheid van de mens ook een gro
te dosis vrijheid. Tussen deze twee span
ningsvelden — de gelijkheid en de vrij-

8 heid — moet het maatschappelijke leven 

zich afspelen. De levensbeschouwelijke 
verdraagzaamheid mag niet slechts pas
sief beleden worden, maar moet ook 
aktief beleefd worden. 

De Volksunie is ten slotte een toekomst
gerichte partij. We leven in een snel veran
derende wereld. Vooral kleinere groepen 
zoals het Vlaamse volk zullen zich in deze 
beweeglijke wereld slechts kunnen hand
haven voor zover zijzelf geestelijk en 
maatschappelijk beweeglijk zijn. De 
Volksunie wil op het politieke vlak uitdruk
king geven aan deze beweeglijkheid en 
dit inzicht Tevens wil ze een moderne 
volksparti j zijn, die het beginsel beklem
toont dat de demokratische beslissing de 
laatste en enig wettige in de gemeen
schap IS. 

Deze krachtlijnen zijn bepalend voor de 
werking van de Volksunie in de toekomst; 
ook na de staatshervorming. Sommige 
van deze krachtlijnen zijn ook terug te vin
den in de programma's van andere partij
en. De Volksunie ontleent haar unieke en 
onvervangbare opdracht echter aan het 
harmon'sch samengaan van deze vier ele
menten Daardoor onderscheidt zij zich 
van alle andere partijen en blijft zij anders 
dan de anderen. 

ÏOÏI 
Uloaiiis nationaal lUeekUod 

Uitgave van het Vlaams 
Pers-, Radio- en TV-Insli-
tuut v z w 

Ondanks krit iek van velen 
wordt de Vlaamse deelstaat ge
boren, dank zi | de Egmont- en 
Stuyvenbergovereenkomslen 

Met konkrete informatievragen 
kan u terecht b i | deWIJ-redak-
lie, of op het algemeen VU-se-
kretariaat 

Vlaamsnationalisten kunnen 
trouwens wekeli jks de polit ie
ke en sociaal-ekonomtsche ak-
tualiteit van dichtbi j volgen, 
dank zij een abonnement op 
- W I J . 

Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en 
redaktie op prk 000-0171139-31 v a n - W I J » Barrika-
denplein 12 1000 Brussel a e l 02/2194930) 

Jaarabonnement 500 fr - Halfjaarlijks 300 fr Drie 
maandelijks 150 fr - Steunabonn 1 000 fr • Losse 
nummers 16 fr 

Verantw uitg 
2100 Deurne 

Hugo Schiltz Te Couwelaeriei 134 
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3p de schaats te 
1840 Le chien le 
autres — 1910 

bak » - 1915 
1930 Nieuws — 
s - 1955 Sport
's Les belles an 
\lieuws - 2205 
tigre Cf) 

i die Schmoeker 
Oder die Schwie-
-n Gluck ( f ) -
police (politiese-

er ist seines Glu-
- 1830 Nieuws 
r'bchau - 1920 
'000 Nieuws — 
hichten ( f) — 
- 2230 Nieuws 
naatsen — 2335 

525 Nieuws — 
ell - 1645 Sta-
alismus — 1715 
Die Sport-Repor-
gebuch - 1815 
= Cf) - 1900 
Bonner Perspek-
ovence - 2000 
ere Herren — 
21 15 Das ist ihr 
Litera-Tour VIII 

ima 

TK elei - 15 30 
- l o w - 1630 
45 Les Russes 

Prince Saphir 
rs de laventu-
iws - 19 33 
1955 Weerbe-

j^che miraculeu-
icrese Desquey 

e du spectateur 
appetit - 1300 
) C'est pas se 
OS rendez vous 
" 30 Paul et Vir-
Paardenrennen 

'due - 1645 
- 1815 Lenig 

( <press ( f ) — 
/ du monde — 
20 30 Les doigts 

Questionnaire 

- 1200 Bon 
JO Stade 2 -
2032 Musique 

40 Un homme 
<ünstschaatsen 

ami — 1825 
1920 Special 

J L odyssee de 
2005Hexago 

uws - 2135 
-.tion — 22 30 

) and Midge — 
low — 1040 
Darosi - 11 25 
k - 11 50 Kon-
ngcity — 1240 
2 50 Your move 
ill on Sunday — 
' 4 25 Dressma-
3UWS — 1455 
- 1545 Euro

pean skating — 1650 Young 
scientists of the week — 17 20 
Secret war — 1810 Nieuws — 
1820 Hawkmoor - 1910 Holi
day — 1940 Songs of praise — 
2015 All creatures great and 
small — 2105 The seagull — 
23 05 Nieuws - 23 20 Everyman 
- 23 55 Read all about it - 00 30 
For the love of Albert 

Maandag 
FEBRUARI 

BRT 1 

1800 Peppi en Kokki - 1815 De 
kinderen van appartement 47A (f) 
- 1840 Open school - 1910 
Doe mee — 19 40 Morgen — 
1945 Nieuws - 2015 De weer 
man — 2020 Micro-Macro — 
20 55 Grote lui kleine lieden (f) — 
21 45 Wikken en wegen - 2220 
Nieuws — 2240 Open school 

NED. 1 

1815 Teleac - 1845 De fabel
tjeskrant — 1855 Nieuws — 
19 04 Ontdekkingsreizen onder 
water - 1957 Babe Cf) - 21 35 
Nieuws — 21 50 Paul Ankas kon 
eert in Nederland — 22 30 Super 
man en de bruid — 2310 Symbio
se 

NED. 2 

1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
- 1905 Tom & Jerry - 3915 
Peppi en Kokki - 19 30 De Mup 
pet show — 2000 Nieuws — 
2025 Dagboek van een herders
hond — 21 20 Sanford en zoon 
- 21 45 Brandpunt - 2235 Gelo
ven tussen 12 en 17 jaar — 23 05 
Nieuws 

RTB 1 

1745 Boff - 1750 1 2 3 Cine
ma — 1815 Seniorama — 18 45 
Les Chretiens dans la vie sociale 
- 1915 Lundi-sports — 1929 
Weerbencht — 1930 Nieuws — 
1955 Les poings serres — 2205 
Nieuws — 2220 Art moderne — 
2310 Nieuws 

RTB 2 

1745 Boff - 1750 1 2 3 Cine
ma — 1815 Seniorama — 18 45 
Yoga — 1915 Lundi-sports — 
1929 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 1955 Habie on tue le 
cochon — 2015 Le diable e cwer 

ARD 1 

9 05 Schooltelevisie - 15 20 Floh-
markt CKarnavalprogramma) — 
17 50 Nieuws - 1800 Das Inter 
mezzo bietet an — 1915 Hier und 
Heute — 19 45 Trick um 4tel vor 
8 - 2000 Nieuws - 2015 Ms 
Franziska Cf) — 2145 Manegen 
der Welt - 2230 Tagesthemen 
— 23 00 Blondinen bevorzugt — 
0030 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws — 1710 Schulbus 
13 - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Soil 5113 - 1900 Nieuws 
— 1930 Karnaval in Keulen — 
21 00 Heute Journal - 21 20 Be 
grabt die Woelfe in der Schlucht 
Cf) - 2255 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
13 05 Magazine — 17 45 Program
ma-overzicht en tekenfilms — 
17 55 Le coffre fort - 18 00 Ma 
dame et son fantome Cf) — 1828 
Le coffre-fort Vervolg — 1830 
Ram-dames — 1845 De nos clo-
chers — 1858 Le coff re-fort — 
19 00 Systeme D - 1915 Passé 
et gagne — 1930 Nieuws — 
2000 Histoires insolites Cf) — 
21 00 Le reptile Cf) - 2300 Les 
potins de la comete 

FR 1 

1215 Reponse a tout - 12 33 
Midi premiere — 1335 Regionaal 
magazine — 1350 Restez done 
avec nous le lundi — 14 05 

Open school — 1800 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 1832 Lile aux enfants — 
18 55 La passagere Cf) — 1915 
Une minute pour les femmes — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
1943 Eh bien raconte — 19 57 
Nieuws — 2030 La loi du sei
gneur — 22 45 Document — 2 3 1 5 
Nieuws 

A 2 

1500 Mannix — 1555 Aujour-
dhui magazine — 1755 Fenetre 
sur - 18 25 Tekenfilm - 18 40 
C est la vie — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 19 20 Gewestelij 
ke aktualiteiten — 1945 Les 6 
jours d A 2 - 2000 Nieuws -
2032 La tete et les jambes — 
21 35 Politiek debat - 22 25 Ban
de a part — 2250 Nieuws 

FR 3 

1825 FR 3 Jeunesse - 1905 
Regionaal programma — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbu 
ne libre - 19 55 Nieuws - 2000 
Les jeux de 20 heures — 2030 
Lexecuteur Cf) — 2215 Nieuws 

BBC 1 

10 38 Science all around — 11 00 
Merry go round — 1123 Its 
Maths — 11 45 You and me — 
12 22 Music time - 12 45 Gene 
ral studies — 1345 Nieuws — 
14 00 Pebble Mill - 1445 Bod -
1500 Words and pictures — 
1518 British social history — 
1540 Going to work — 1615 
Songs of praise — 1655 Play 
school — 17 20 Barbapapa — 
1725 Jackanory - 1740 Hun
ters gold — 1805 John Cravens 
newsround — 1810 Blue Peter 
- 18 35 Paddington Bear -
1840 Nieuws — 1855 Nationwi
de - 1950 Ask the family — 
2015 Blake s seven - 2110 Pa 
noi»ama - 22 00 Nieuws - 22 25 
Groundstar conspiracy — 2355 
Tonight — 0050 Weerbencht 

Dinsdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

1800 De Bereboot - 1805 Se 
samstraat — 1830 Open School 

bekeken — 2135 Nieuws — 
2150 Den Haag vandaag — 
22 05 Beeldspraak - 22 50 Kort 
weg — 22 55 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
— 1904 Bassie en Adnaan — 
19 25 In Londen staat een huis 
CBIess this house) —2000 Nieuws 
- 2025 Kom van het dak af — 
2215 Aktua TV - 2305 Nieuws 

RTB 1 

1800 Boff - 1805 1 2 3 One 
ma — 1830 Zig-zag — 1845 
TVF — 1915 Antenne soir — 
19 28 Weervoorspelling - 1930 
Nieuws — 19 55 Hommes de Wal 
lome - 2155 Nieuws — 2200 
Entree libre Ceal - 2245 
Nieuws 

RTB 2 

1800 Overname RTB-1 - 1845 
La ferme a I oiseau — 19 15 Over 
name RTB-1 - 1955 TV F -
20 25 Jean-Christophe - 21 20 
Minute Papillen 

ARD 1 

1615 Kaputtgeschneben - 17 00 
Der Wolf und die Frau - 1750 
Nieuws — 1840 Orson Welles 
erzahit — 1915 Hier und Heute 
- 1945 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Nonstop Non

sens — 21 00 Report - 21 45 Ein 
satz in Manhattan CKojak) Cf) — 
22 30 Tagesthemen — 23 00 Han 
ne Wieder und Theo Lingen — 
2345 Nieuws 

ZDF 

16 30 Mosaik — 17 00 Nieuws -
1710 Der Karren - 1740 Die 
Drehscheibe informatie — 1820 
Der rosarote Panther — 19 00 
Nieuws — 1930 Der Millionen 
Coup der Zwoelf Cf) - 21 00 Heu 
te Journal — 21 20 Momentauf-
nahmen — 2200 Action Doku 
mentaire — 22 50 Das Musik-Por 
trat - 23 50 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1305 Magazine SOS - RTL -
1745 Programma-overzicht en te
kenfilm — 17 55 Le coff re-fort — 
18 00 Le comte Yoster a bien I hon-
neur — 1828 Le coff re-fort ver 

DE LAATSTE SHOW - Schets van tijdssfeer door Peter Bog-
danovitch Met Timothy Bottoms en Cybill Sheperd Film over 
de jeugd die zijn identiteit zoekt, terwijl de oorlog in Korea en 
de televisie de volwassen wereld bezighouden. Ook voor rijpe
re jeugd BRT 2, dinsdag, 21 u 15 

- 1900 Bebop show - 1940 
Morgen — 1945 Nieuws — 
2010 Dolle dinsdag - 2055 Ver
over de aarde — 21 45 Laurel en 
Hardy — 2205 Gastprogramma 
- 22 35 Nieuws 

BRT 2 

18 00 Overname BRT 1 - 2030 
Slisse en Cesar — 2050 Panora 
ma — 21 15 De laatste show Cf) 

NEP. 1 

1815 Open school-Teleac — 
1845 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws - 19 04 Windkracht 16 
- 19 30 Schipper ja schipper nee 
Cf) - 2000 Koncert Sonne 
heerdt — 2045 Scheepke onder 
Jezus hoede — 21 00 Nader 

volg — 1830 Ram-dames — 
1845 De nos clochers — 1858 
Le coffre-fort — 1900 Systeme 
D — 1915 Passé et gagne — 
1930 Nieuws — 2000 Les bannis 
— 21 00 La grande lessive — 
22 30 Les potins de la la comete 
— 2232 Sur le pas de la porte 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1233 
Midi premiere — 1300 Nieuws 
— 13 45 Restez done avec nous 
le mardi — 14 05 Open school — 
14 25 Othello - 1802 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 18 32 L ile aux enfants — 
1855 La passagere Cf) — 1915 
Une minute pour les femmes — 
1943 Eh bien raconte - 2000 
Nieuws — 2030 Le carnaval des 
carnavals — 21 27 Documentaire 

- 2255 Pleine page - 2315 
Nieuws 

A 2 

1630 Aujourdhui magazine — 
1755 Fenetre sur — 1825 Te
kenfilm — 1840 C'est la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
- 1920 Gewestelijke aktualitei-
ten — 19 45 Les 6 jours d A2 — 
2000 Nieuws - 2030 Louis XI 
Cf) - 2330 Nieuws 

FR. 3 

13 00 Overname TF 1 - 18 35 FR 
3 jeunesse — 1905 Regionaal 
programma — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Tnbune libre — 
1955 Nieuws - 2000 Les jeux 
de 20 heures - 2030 La mam 
gauche du seigneur Cf) — 21 55 
Nieuws — 2210 Reussite 

BBC 1 

1010 Tele-journal - 1038 Mat-
show — 11 00 Look and read 
kings dragon — 11 25 Location 
Bntain - 12 00 Watch - 1218 
Going to work — 1240 Physical 
science — 1305 A job worth 
doing — 1345 Nieuws — 1400 
Pebble mill — 1445 Ragtime — 
1500 You and me - 1514 Qua-
tre coins de la France — 15 32 M 
Go R keep up with the times — 
1540 TV club - 1620 Pobol -
1655 Playschool - 1720 Wally 
Gator — 17 25 Jackanory — 
17 40 Animal magic — 1805 John 
Cravens newsround — 1810 
Star turn — 1835 Beertje Pad
dington — 1840 Nieuws — 1855 
Nationwide — 1955 Young musi
cian of the year — 2025 Variety 
club awards — 21 10 The good 
old days — 22 00 Nieuws -
2225 Play for today - 2340 
Nieuws — 0020 The Engineers 

- 00 45 Weerbencht 

Woensdag 

RTB 2 

8 FEBRUARI 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 
Tip-Top — 1815 Bereboot — 
1820 Meridiaan - 1845 Young 
Daniel Boone Cf) — 1925 Mor 
gen - 19 45 Nieuws - 2010 De 
weerman — 2015 Nationale lote 
rij - 2020 Happy days Cf) -
2045 Washington met gesloten 
deuren Cf) — 22 15 Persona — 
2245 Nieuws 

BRT 2 

1530 Open school - 1630 Tip 
Top - 1815 Bereboot - 1820 
Meridiaan — 1845 Young Daniel 
Boone Cf) - 19 35 Morgen — 
1945 Nieuws - 2010 De weer
man — 2015 Secret army Cf) — 
21 05 Notekrakerssuite 

NED. 1 
1500 Teleac - 1530 Des ko-
nings paarden Cf) — 1657 Vader 
Abraham en zijn smurfen — 
1615 Ren je rot - 1650 De 
Mickey Mouse club — 1825 Se
samstraat — 1855 Nieuws — 
1904 Van gewest tot gewest — 
1950 Politieke partijen - 2000 
PS - 21 35 Nieuws - 2150 
Den Haag vandaag — 2205 Pa-
noramiek — 22 35 Studio Sport 
- 23 00 Nieuws 

NED. 2 

1815 Teleac - 1845 Toensti-
sche tips — 1855 Nieuws — 
19 04 De katedralen - 19 29 Ken
merk - 2000 Nieuws 2025 So-
cutera - 2030 PROM-koncert 
77 — 21 40 Tobben met de demo-
kratie - 23 00 Nieuws 

RTB 1 

1415 Schooltelevisie —1645 Feu 
vert - 1825 Boff - 1830 Zig
zag — 1845 La pensee et les 
hommes — 1915 Antenne-soir 
- 1929 Weerbericht - 19 30 
Nieuws — 1950 Contacts — 
2000 Avant-Premiere Eurovision 
- 2030 Sports d hi ver — 21 50 
Nieuws - 2205 Arts-Hebdo -
2235 Proklamatie 

1415 Overname RTB-1 - 1845 
Interwallonie — 1915 Overname 
RTB1 - 1955Kat iaCf) - 2125 
La breloque a brac 

ARD 1 

17 50 Nieuws - 1800 Intermez
zo — 1840 Wie das Leben so 
spielt — 1915 Hier und Heute 
— 1945 Tip um 4tel vor 8 — 
2000 Nieuws - 2015 Spiel -
21 45 Titel Thesen Temperamen-
te — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Martin Buber film — 2345 
Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710Arpad der 
Zigeuner — 1740 Die Drehschei-
be - 1820 4 -(- = Wir - 1900 
Nieuws — 19 30 Die Bankiers 
CThe Money Changers) Cf) — 
2015 Bilanz - 21 00 Heute Jour
nal - 21 20 Starsky & Hutch Cf) 
- 22 05 Bhckpunkt - 2250 Tu-
randot oder der Kongres der 
Weisswaescher — 0025 Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne fraquette — 
1645 Lecole buissonmere — 
17 55 Le coffre fort - 18 00 L'eco-
le buissonmere — 1828 Le cof
fre-fort vervolg — 18 30 Ram-Da-
mes — 18 45 De nos clochers — 
1858 Le coffre-fort - 1900 Hit 
parade - 19 30 Nieuws - 20 00 
Brigade speciale Cf) — 21 00 Les 
fétes galantes Cf) — 2300 Les 
potins de la comete — 2302 Sur 
ie pas de la porte 

TF 1 

11 00 o p e n school - 11 30 Re
ponse a tout — 11 45 Ski — 
1233 Midi premiere — 1300 
Nieuws — 1337 Les visiteurs du 
mercredi — 1755 Sur deux rou
es — 1812 A la bonne heure — 
1828 Pour chaque enfant — 
18 33 L lie aux enfants - 18 55 La 
passagere Cf) — 1910 Une minu
te pour les femmes — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh 
bien raconte — 2003 Nieuws — 
2030 Les amours sous la revolu
tion — 22 00 Des Antillais a Pans 
- 23 00 Nieuws 

A 2 

1620 Un sur cinq — 1755 Ac 
cords parfaits — 18 25 Tekenfilm 
- 1840 Cest la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Les 
6 jours d A 2 - 20 00 Nieuws — 
20 30 Cartes sur table - 21 40 
Racines Cf) — 2240 Nieuws 

FR 3 

1215 Overname TF1 - 1 8 3 5 F R 
3 Jeunesse — 1905 Regionaal 
programma — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Tnbune libre — 
1955 Nieuws - 2000 Les jeux 
de 20 heures - 20 30 Soudain l'e-
te dernier Cf) CSuddenly last sum
mer) - 2220 Nieuws - 2235 
Cine regards — 2305 Nieuws 

BBC 1 

1015 Engineering craft studies — 
1038 20th century history — 
11 00 TV-club - 11 23 MUSIC 
time — 11 45 You and me — 
1200 Explonng science — 1223 
Words and pictures — 12 40 Bio
logy - 1305 Kontakte - 1345 
Nieuws - 1400 Pebble mill — 
1443 Mister men - 1501 Watch 

- 1518 Scan - 1540 Focus -
1655 Playschool - 1720 Touch 
turtle — 17 25 Jackanory — 
17 40 Screen test series — 18 05 
John Cravens newsround — 
1810 Grange hill - 1835 Beertje 
Paddington — 1840 Nieuws — 
1853 Weerbencht - 1855 Na
tionwide - 1950Sykes - 2020 
Strangers on a train Thriller van 
A Hitchcock — 22 00 Nieuws -
2225 I didnt know you cared — 
2255 Sportsnight - 2345 
Nieuws — 00 25 The sky at night 
— 00 45 Weerbencht 
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WEST-VLAANDEREN 
Oostrozebeke: Dolle dinsdag 
Dinsdag 24 januari 1978 werd 
door de rechtbank van koop
handel te Kortrijk het faillisse
ment van het textielveredellngs-
bedrijf Te Ve Be (Oostrozebe
ke) uitgesproken. 250 werkne
mers werden naar het stempel
lokaal verwezen. 
De avond voordien hadden een 
twintigtal werknemers, in een 
ultieme poging om Streekeko-
nomie op de ernst van de zaak 
te wijzen, de fabriek bezet. Ook 
dinsdagmorgen was de ontred
dering enorm, een tiental Te Ve 
Be-frucks waren langs de druk-
bereden Ingelmunstersteen-
weg opgesteld Spandoeken 
spraken voor zichzelf: «Oost
rozebeke, is dat te ver van 
Brussel ' », •> Bij TVB verdienen 
300 mensen hun brood, Streek-
ekonomie wil ze allemaal 
dood -, ' Eyskens wil Te Ve Be 
niet helpen uit de nood, daar
om zullen wij vechten totter-
dood.» Staatssekretaris voor 

Streekekonomie Mark Eyskens 
moest het trouwens nog meer 
ontgelden, een stro-pop, voor
stellende Eyskens, werd ver
brand. 
Onder de wapperende zwarte 
vlaggen werd ook de vergelij
king gemaakt met La Motte 
(Moeskroen) waar Waalse 
Streekekonomie wel ter hulp 
snelt (meerdere honderden mil
joenen): -Motte , 580 miljoen. 
Te Ve Be betaalt de poen.» 
Voor Te Be Ve werd terzake 
150 miljoen gevraagd, en gewei
gerd. 
Vakbondsafgevaardigden be
loofden al het nodige te doen 
om een oplossing te vinden, 
enerzijds om een voorlopige te-
werkstellmg mogelijk te ma
ken, anderzijds om een nieuwe 
bedrijfspartner te zoeken (de 
laatste dagen werd in dat ver
band een Limburgs bedrijf ge
noemd, maar weinig dagen 
vóór de faillietverklaring was 

dat een ijdele hoop gebleken). 
Onder de 250 werkloze werkne
mers viel nog weinig geloof in 
de woorden van hun vakbonds
afgevaardigden te bespeuren. 
Vooral het verwijt dat de ver
antwoordelijken in kwestie 
veel te laat hun ogen hebben 
geopend viel veel te horen 
Het gemeentebestuur van Oost
rozebeke, en meer speciaal de 
meerderheidsgroep (waaron
der de VU) heeft na onderzoek 
beslist dat Te Ve Be toch een 
leefbaar bedrijf was (het order
boekje is terzake illustrerend). 
Een schrijven werd gericht aan 
Streekekonomie, maar wat Ur-
bain kon voor La Motte-Moes-
kroen, kon Eyskens niet voor 
Te Ve Be - Oostrozebeke. Met 
voor gevolg 250 werklozen bij. 
En nog die andere slogan op 
een Te Ve Be-truck: «300 men
sen dopsteun gedurende 3 jaar, 
geef ons dat terug en we zijn 
over de brug !• (ld) 

Inspraakvergadering 
te St.-Kruis-Brugge 
Het centrum van de gemeenteafde
ling Sint-Kruis heeft jarenlang het uit
zicht gehad van een vuilnisbelt Het 
nieuwe stadsbestuur, waarvan de 
Volksunie deel uitmaakt, heeft thans 
dit dringend probleem aangepakt Op 

KOEKELARE 
ROUWT 
Hans, zoontje van onze trouwe 
leden Georges Bryon en Clara 
Voicke, IS smartelijk overleden. 
De Volksunie deelt m de rouw 
en biedt vader en moeder haar 
innigste deelneming aan. 
Bij het overlijden van vader en 
schoonvader de heer Vandepit-
te, apoteker te Brugge, van 
onze trouwe leden mevrouw An
ne Vandepitte-Lootens en de 
heer Filip Lootens biedt de 
Volksunie evenzeer haar Innig
ste deelneming aan. 

9 januari jl w/erd er daartoe een 
inspraakvergadering georganizeerd 
in het Gemeenschapshuis teneinde 
de stem van het volk te horen Dit ini
tiatief werd zeer gunstig onthaald wat 
bleek uit de talrijke aanwezigen Het is 
een goede werkwijze die trouwens 
beantwoord aan de aangekondigde 
politiek van de Volksunie te Brugge 
Talrijke suggesties werden in dank 
aanvaard en opgetekend zodat thans 
kan worden overgegaan tot het opma
ken van de definitieve plannen Hierbij 
mogen wij onze Brugse VU-schepe-
nen en raadsleden zeer zeker in de 
bloemetjes zetten voor hun inzet en 
werkkracht 

Samen met de verbetering van de 
Schaakstraat zal de aanleg van het 
gemeentecentruni door veel inwo
ners van Sint-Kruis ten zeerste ge
waardeerd worden 

VU-Koksijde tegen 
faciliteiten 
De PVV speelt nog altijd haar oude 
rol verder, namelijk die van Pest Voor 
Vlaanderen 

Geen grootwarenhuis 
in Oostrozebeke! 

Beleven de Rozebeekse boeren minder goede dagen met de uitvoe-
ringswerken van de rechttrekking van de Mandel, en zien 250 
arbeiders hun bedrijf gesloten (Te Ve Be), ook de Oostrozebeekse 
middenstand moet waakzaam blijven 
Komt er in de magazijnen van Te Ve Be-Orotex een (Nederlands) 
grootwarenhuis of blijft het bij geruchten ? Dinsdagavond 24 janu
ari was de Oostrozebeekse middenstand alvast paraat, tijdens de 
avond over «het gevaar van de komst van een grootwarenhuis in 
ons dorp » 
Volksunie-Oostrozebeke neemt hoe dan ook duidelijk stelling de 
eventuele komst van een grootwarenhuis te Oostrozebeke zou 
zeker nadelig uitvallen voor de Rozebeekse middenstand De Volks
unie verzet zich dan ook tegen de komst van een grootwarenhuis op 
Oostrozebeeks grondgebied 

Arrondissementele 
kaderbijeenkomsten VUJO 
«Aktieplan 1978» 
Z A T E R D A G 11 FEBRUAR11978 B R U G G E 

Lokaal « Breydelhof», J Suvéestraat 2 te Brugge. 

Programma: 
14 uur kennismaking en inleiding , 14 u 30 « Aktieplan 78 » toelich
t ing, 15 uur bespreking en planming , 18 uur einde 
Gespreksleiders Erwin Priem en Karel Van Reeth 
Op deze belangrijke kaderbijeenkomsten worden naast de VUJO-
verantwoordelijken in afdelingsbesturen, arrondissementele komitee-
leden, kernleden en andere VUJO-belangstellenden verwacht 
Z A T E R D A G 18 FEBRUAR119,78 D E N D E R M O N D E 

Lokaal «Animal Farm», te Denderbelle 
Programma: 

Meer nieuws hierover in volgend nummer 

Z O N D A G 19 FEBRUAR11978 
O O S T E N D E - V E U R N E - D I K S M U I D E 

Lokaal arrondissementeel sekretariaat V U 

Programma: 

Meer nieuws hierover in volgend nummer 

Op 18 januan werd «de derde leef
tijd» door PVV-burgemeester toege
sproken in het Frans 
Voor de vele Vlamingen die in Wallo
nië zijn gaan wonen om den brode, 
heeft de P L P (Franstalige zusterpar
tij van de PVV) nooit een vriendelijk 
woordje in het Nederlands overge
houden, de Vlamingen moeten zich 
maar aanpassen Doch in Koksijde 
worden de alhier wonende Fransta-
ligen met faciliteiten bedacht 

Kaartersklub « D e Strandjut ter» 

Op aanvraag werden vanaf februari 
de kaartdagen verplaatst Deze grij
pen plaats telkens de 1 e en 3e vrijdag 
der maand, in café Soil Cress, Ko
ninklijke Baan 225 

VU-Roeselare-
Tielt bezorgd 
om werkloosheid 
De arrondissementele raad van 
de Volksunie Roeselare-Tielt, 
in vergadering bijeen op 25 
januari 1978, spreekt zijn zorg 
uit over de tewerkstelling in 
het arrondissement Roeselare-
Tielt. Dit is altijd een arrondis
sement geweest met een hoge 
werkloosheid en pendelarbeid; 
werkloosheid die nu terug zal 
verhoogd worden door het fail
lissement van het bedrijf 
TE-VE-BE te Oostrozebeke. 
De Volksunie vraagt alle be
voegde instanties meer aan
dacht op te brengen voor dit 
arrondissement. Vooral wat be
treft de tewerkstelling in de tex-
tielsektor, en in de kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
De arrondissementele raad be
sluit deze motie over te maken 
aan de minister van ekonomi-
sche zaken en aan de staatsse
kretaris voor streekekonomie, 
toegevoegd aan de minister 
van Vlaamse aangelegenheden. 

KflLini 
FEBRUARI 
4 OOSTENDE-MARIAKERKE ; Hotel Duinroos receptie voor de 

leden waarna maaltijd (75 f r ) 
6 OOSTENDE : Noordzee (Wapenplein), vergadering kaders 

O V D en Brugge over de «roll-over» 

KORTRIJK • Regionale openingsvergadenng « Nu het doel berei
ken » om 20 u in de Hallen 

7 ST.-KRUIS-BRUGGE: Bestuursvergadenng in het kader van 
de aktie « Nu het doel bereiken » om 20 uur in « De Zorge » Toe
spraak door Johan Beke, Direkteur van hel Dosfelinstituut 

ZARREN (Riva): 20 u. 30, vergadering voor Zarren-Werken, Kor
temark-Handzame en Koekelare 
LO : Stadhuis, 20 u 30, vergadering voor Lo en Diksmuide 

8 POPERINGE • Bestuursvergadenng om 20 u in de bovenzaal 
van 't Belfort, Grote Markt 

ZANDVOORDE : Kasteeltje 20 u 30, vergadering voor Oosten-
de-Zandvoorde 
VEURNE ; In zaal Het Torentje, vergadenng voor heel kanton 
Veurne-Nieuwpoort 

9 OUDENBURG: «Moderne», 20 u 30, vergadering voor Gistel, 
Oudenburg, Ettelgem, Westkerke en Roksem 
HOUTHULST : «'t Rooi Peerd », 20 u 30, vergadenng voor Hout
hulst, Klerken en Merkem met Jonkershove 

10 EERNEGEM : Riva, 20 u 30, vergadenng voor Eernegem, Beke-
gem en Ichtegöm 
OOSTDUINKERKE : 20 u 30, kleinkunstavond met - De Snaar» 
OOSTDUINKERKE: VUJO-Volksmuziekavond om 20 uur in 
Estaminet, De Peerdevisser met de Braoantse Volksgroep De 
Snaar Inkom 100 fr 

12 Vergadenng der mandatarissen (VVM) om 10 u 
13 MIDDELKERKE :«Were-Di», 20 u 30, Vergadering voor Middel

kerke, Westende, Leffinge en Spermalie 
OOSTENDE: Koninginnehof, 20 u 30, Vergadenng voor alle 
Oostendse afdelingen, Bredene en De Haan 

14 DE PANNE : 20 u 30, ledenvergadenng in de « Commerce » (niet 
in Helvetia) 
KORTRIJK . werkvergadenng om 20 u in lokaal 1302 

15 MARKE : algemene ledenvergadenng in zaal Middenstand om 
20 u 

17 KORTRIJK : algemene ledenvergadering in zaal 1302, om 20 u, 
met korte toespraak door senator M Capoen 
POPERINGE : Algemene ledenvergadenng in het kader van 
« Nu het doel bereiken » om 20 u in bovenzaal van 't Belfort 

18 KORTRIJK: Arrondissementsraad om 17 u in lokaal 1302 

Nieuw bestuur 
Kortemark-
Handzame 
In aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Vansteenkiste en het ar
rondissementeel bestuur werd het vol
gend bestuur geïnstalleerd 

Voorzitter Alb Staelens , Sekretaris • 
Alb Bondewei , Penningmeester Da
niel Debeuckelaere, Organisatie Jo
han Vandamme, Propaganda Jozef 
De Gres In de arrondissementele 
raad wordt de afdeling vertegen
woordigd door de heer Bondewei 

Als gemeenteraadslid beschikt de par
tij over Daniel Debeuckelaere 

Schielijk 
overlijden te 
Handzame 
Op amper 37-jarige leeftijd 
overleed mej. Rita De Vos, 
dochter van de h. en mevr. W. 
De Vos-Cauwelier. Zwaar ge
troffen na de oorlog werkte 
deze familie zich weer op, me
de dank zij de steun van hun 
kinderen. 
De begrafenis zal plaatsheb
ben a.s. zaterdag na een plechti
ge mis om lOu. 30 te Handza
me Aan de ouders van de over
ledene, en haar zusters Gerda 
en Dora, betuigen wij ons op
recht leedwezen. 

Verhaeghe 10 jaar sekretaris in 
Oostende 

Tijdens een druk bijgewoonde 
nieuwjaarsreceptie voor de 
mensen van het kader, aange
boden door de gemeenteraads
leden en O C M W e r s werden 
niet alleen goede wensen over
gemaakt, doch bracht K. Lam-
bert een analyse van de toe
stand in de VU. Uiteraard ging 
zijn dank naar het gepresteer
de werk van de besturen, doch 
vooral deed hij een oproep om 
weer «anders te worden dan 
de anderen », opdat de partij de 
huidige knelpunten snel zou te 
boven komen. 

Hij stelde daarbij de vraag wel
ke de prijS zou geweest zijn die 

Vlaanderen te betalen zou heb
ben, indien de VU niet bij de 
Egmontonderhandelingen ware 
geweest! 

Bert Ruysschaert, voorzitter 
van Oostende-Centrum maakte 
van deze kans gebruik om een 
geschenk en de dank te over
handigen aan Jef Verhaeghe, 
die thans tien volle jaren de 
ijverige sekretaris is van de 
bloeiende stadsafdeling van 
Oostende. De aanwezigen slo
ten zich hier hartelijk bij aan. 
Wat laat voor zijn 70e verjaar
dag werd ook hulde en dank 
gebracht aan Leo Van De We-
ghe. 

N'erjongd VU-bestuur 
Diksmuide 
Het nieuwe Volksuniebestuur van Dik
smuide ziet er als volgt uit 
Voorzitter Jan Colaert, Sekretaris 
Gaby Laridon , Penningmeester Adel-
son Decat (Pervijze), Propaganda 
Enk Simoens, Organisatie Mare Si-
moens, Volksuniejongeren Enk Vla-
minck , Ondervoorzitter Eddy Defe-
ver (Woumen) en verder nog de 
heren Arnold Pollet, Mark Vantyghem 
(Leke) en Walter Verslype (Pervijze) 
Zoals bekend is Diksmuide de baker
mat van de partij in dit arrondisse
ment en de vorige generatie, die tien
tallen jaren de partij gestuwd heeft, 
wordt thans afgelost door een ploeg 
jongeren De partij brengt dankbaar 
hulde aan de vorige pioniers 
Men beschikt over twee schepenen, 
de heren Hoste en Tryhou, het ge
meenteraadslid Lieve Vandamme en 
in het OCMW-bureau de heer Maer-
tens en als lid mevr Tanghe 
Op Driekapellen na zijn alle deelge
meenten in dit bestuur vertegen
woordigd 

In het «Vlaams Huis» bij Leo Uevree-
se houdt kamerlid Vansteenkiste 
maandelijks zitdag 

FW-kaderdag in 
West-Vlaanderen 

Plaats «Au Damier», Stationsplein, 
Roeselare, op 12 februan 1978 Dagin
deling 10 u samenkomst, 10 u 30 tot 
12 u 30 babydagdiensten, informatie 
en diskussie , 12 u 30 tot 13 u 30 mid
dagmaal , 13 u 30 tot 14 u 30 Guidan
ce Centra, informatie en diskussie , 14 
u 30 tot 15 u pauze , 15 u tot 16 u 30 
Jeugdrechtbank en jeugdbescher-
mingskomitee, informatie en diskus
sie M 7 u slot 
Er IS mogelijkheid tot middagmalen 
tegen de pnjs van 150 fr Dokumenta-
tie wordt ter beschikking gesteld 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaain 
assebroek- brugde 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen m Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 
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OOST-VLAANDEREN 
Sidmararbeiders kwaad op Claes 
Het Staalarbeiderskomitee Sidmar 
heeft aandachtig de publikatie van 
het deelverslag McKinsey, evenals de 
verklaringen afgelegd door minister 
van Ekonomische Zaken W Claes 
hieromtrent, bestudeerd 
Het IS de plicht van het Staalarbeiders-
komitee-Sidmar, met alleen de Sidmar
arbeiders maar alle in andere sekto
ren bedrijvige Vlaamse arbeiders ter 
kennis te brengen, dat er in feite niets 
IS opgelost, dat er hen integendeel 
een harde strijd te v»/achten staat, dat 
de strijd die de Vlaamse Staalar-
beiders aangingen en tot het uiterste 
zullen voeren, beslissend zal zijn voor 
de ganse Vlaamse ekonomie 

Wat het McKinsey-rapport betreft, is 
er geen gebrek aan duidelijkheid Het 
bevestigt w/at we reeds een jaar lang 
wisten en zelfs meer, wat we verder 
hebben omschreven in ons « Manifest 
van de Vlaamse Staalarbeiders » 

W I J hebben van bij het begin naar 
voren gebracht dat Sidmar met alleen 
het enige leefbare staalbedrijf in Bel
gië was, maar zelfs dat het onbetwist
baar het beste en het modernste van 
heel West-Europa was Besluiten dat, 
na de bekendmaking van het McKin-
sey-rapport, alles in orde is gekomen 
voor heden en voor toekomst, is blijk 
geven van een onbegrijpbare en on
begrensde naïviteit In feite is er mets 
veranderd De staalbarons en de 
Brusselse politici zullen er de konklu-
sies uit trekken, die hen het voorde
ligst toeschijnen En dat hebben ze 
reeds gedaan Want wanneer men 

het McKinsey-rapport objektief be
kijkt en de klassifikatie van de on
derscheiden bedrijven en afdelingen 
onder de ogen neemt, stemt de eer
ste verklaring, na de bekendmaking 
van staalbaron Albert Frere, reeds 
meer tot nadenken Hij vindt het rap
port een zeer goed en degelijk werk
stuk Ook alle andere staalbaronnen 
spreken in dezelfde zin en delen zijn 
optimisme De Waalse kranten blijven 
met achterwege en blokletteren het 
Er zitten daarbij veel adders onder 
het gras 

Wat nu de verklaringen van minister 
W Claes betreft, kan men gerust zeg
gen « Ze zijn zo klaar als de gebruike
lijke inktfles» Geen sprake van kapa-
citeitsverhoging voor de Belgische 
staalmjverheid, zegt Claes Maar, met 
mets laat hij verstaan of dit per bek
ken of op nationaal vlak bedoeld is 
Een derde hoogoven voor Sidmar, 
maar als reserve te gebruiken, zegt 
Claes Welk nut voor de Sidmarar
beiders daar plusminus 7 miljard te 
s p e n d e r e n ' Zou deze derde hoog
oven met moeten dienen om te vol
doen aan de nieuwe eisen van de 
Waalse delegees (vooral F G T B ) "^ 
ZIJ willen nu immers het monopolie 
van het walsen van staal en van de 
staalveredeling, en dat Sidmar zich 
specializeert in het gieten van ruw-
staal en slabs Doch niemand vraagt 
het 

Sidmar kampt met likwiditeitsmoeilijk-
heden, zegt de minister met nadruk 
en herhaalt het tot vervelens toe 

Het grote 
karnaval-
gebeuren 
van Aalst 
Gaat dit jaar door in kafee 
«Windsor», Alb Liénartstr 
(Station), Aalst van vnjdag 3 
februari tot en met dinsdag 
7 februari Open dag en 
nacht 
Achter de tapkast Ghislam 
Henderickx en Rudy Del-
clef Tvv. « goeie > werken 

SCHOONAARDE 

LEDENHERNIEUWING 
Is volledig afgewerkt Geen enkele 
weigering Wij doen voort met het 
werven van nieuwe leden en abonne
menten 

EGMONTPAKT 
Debat hieromtrent op vrijdag 24 febru
ari in zaal Mikeno, Schoonaardebaan 
Deelname van CVP-PVV-BSP-VU 
plus Overlegcentrum Vlaamse vereni
gingen Inrichting Davidsfonds 
Moderator Hugo Van Den Abbeele, 
voorzitter kulturele raad Dendermon-
de 

Mijnheer de Gouverneur 

VU-provincieraadslid Fons Van Holderbeke schreef aan de goeverneur: Op 6 
december van het vorig jaar richtte ik U twee brieven • één omtrent de ver
waarloosde toestand van het Lievekanaal, een tweede betrof de opdrachten 
van de leden van de inspectie van het provinciaal onderwijs. 
Op 15 december meldde U mij goede ontvangst van mijn brief (In plaats van 
' brieven ») U liet mij er het raden naar, welke van mijn twee brieven U goed 
ontvangen had en welke niet. 
Het Is vandaag 20 januari 1978 en terzake mocht ik geen minste teken van 
leven van uwentwege meer ontvangen. Is het provinciaal bestuur aan een gro
te winterslaap begonnen, en wenst het daarin niet gestoord te worden ' 
Ik had graag vernomen wanneer de periode van de winterslaap officieel voor 
gesloten wordt verklaard, en nog liever ware het mij mocht U opdracht geven 
mijn brieven in de toekomst binnen een redelijke termijn te laten beantwoor
den. 

Zou mijnheer de goeverneur van Oost-Vlaanderen deze derde brief nu wel 
gelezen hebben ?.. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Begrafenissen 
ACKERMAN 

Afleggen dag en nacht 
Alle formaliteiten gratis 

DRONGENSTEENWEG 29 9000 GENT 
Tel. 091/26.50.71 LIDVO.S 
10 o/o korting voor V.O.S.- en V U.-leden. 

° Adv 61 

Maar hij zegt met dat Sidmar het eni
ge Belgische staalbedrijf is dat de 
door de regering ter beschikking ge
stelde staatsgelden met heeft opgeno
men en verbruikt Voor het voorbije 
jaar 1977 ging het hier toch om 2 a 2,5 
miljard 
Ook in 1978 zal de staalindustrie 
staatsgelden nodig hebben, zegt mi
nister Claes HIJ goochelt met miljar
den, verdubbelt, verdriedubbelt Waar
om "? Verwacht hij misschien een de
valuatie van de Belgische frank"? 
Zo het nieuwe plan Davignon het met 
haalt, zal het ook voor de Belgische 
staalmjverheid hopeloos zijn, zegt mi
nister Claes In welke mate de Belgi
sche staalmjverheid betrokken is in 
het nieuwe plan Davignon, zegt hij 
met 
Daarom heeft het Staalarbeiderskomi-
tee-Sidmar een oproep gericht tot alle 
Vlaamse arbeiders, uit alle sektoren 
en uit alle Vlaamse provincies en 
gewesten Deze oproep heeft een bui
tenmatig sukses gekend Afgevaardig
den uit al onze streken van textielbe
drijven, metaalverwerkende bedrij
ven, grafische nijverheden, petroche
mie, hout en bouw, de Kempische 
kolenmijnen en de Limburgse Arbeids
raden zijn overgegaan tot de oprich
ting van een alles overkoepelend 
Algemeen Vlaams Arbeiderskomitee, 
A V A K , waarbij alle afvaardigingen 
zich aangesloten hebben 
Volledige sociaal-ekonomische onaf
hankelijkheid van Vlaanderen is onze 
eerste eis 
Het Staalarbeiderskomitee-Sidmar 

NIEUW 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 
VU DENDERMONDE 
In aanwezigheid van R de Craen, lid 
van het partijbestuur, heeft de ver
nieuwde raad met veel nieuwe gezich
ten op zijn beurt een nieuw bestuur 
verkozen Voor de zeven te begeven 
plaatsen waren er dertien kandidaten 
Hun namen met de funkties die ze 
nadien onder mekaar verdeelden Rik 
Smekens, Dendermonde, voorzitter, 
Huibrecht Baert, Grembergen, onder
voorzitter , Marcel Verschelden, Moer-
zeke, sekretaris, Agnes Van Der 
Steen, Appels, penningmeester en se-
kretaresse, Jozef Bracke, Kalken, or-
gamzatie, Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde, pers en propaganda, 
Lutgart De Beul, Dendermonde, vor
ming , Koen Van Der Poten, Lebbeke, 
toegevoegd aan het arr bestuur als 
VUJO-verantwoordelijke 

Gentbrugge-bestuur: 
Voorzitter Gilbert Verhoeyen , onder
voorzitter Libert Robert, sekretaris 
Lieve Robert-Bogaert, penningmees
ter Margnet De Waele-Vanbeveren , 
orgamzatie Adnen Servaes , propa
ganda Alfred Serlet, verslaggever 
Paul Pieters , dienstbetoon Aime Ver-
paele, syndikale werking Gerard 
Vandevelde 

Openbaar 
centrum voor 
maatschappelijk 
welzijn 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de stad Aalst 
heeft in haar onderhouds-
diensten betrekkingen open
gesteld van SCHOONMAAK
STER. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
Voorzitter van het O.CM.W, 
Gasthuisstraat 40, Aalst, en 
dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 22 februari 1978 
ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen bij 
de personeelsdienst (tel 053/ 
21 23 93 - binnenpost 104). 

Adv 68 

FEBRUARI 

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

3 GENTBRUGGE Gespreksavond van de Goossenaertskring in 
het Dienstcentrum Om 20 uur spreekbeurt door Hugo Waeter-
loos over <• Gentse havenproblematiek » 

4 DENDERLEEUW 14e Dansavond Nachtbal in de sporthal Osi-
ns. Sportpark om 21 u 30 Orkest Ferry Hill met zijn 13 uit
voerders Inkom 80 fr 

4 ASPELARE-NEDERHASSELT Ledenfee^t 20 uur Kantine van 
de Palingklub-Aspelare, met forel- of worstenschotel Toespraak 
door dr Jef Valkeniers 

4 GROOT-HERZELE : VU-dansavond om 21 uur in zaal Kontakt 
te Hillegem Inkom 60 fr Orkest The Honney's 

4 DENDERLEEUW : VU-nachtbal om 21 u 30 in Sporthal Osiris 

4 KRUIBEKE: VU-karnavalbal om 21 uur in zaal St-Cecilia, Lange-
straat 16 Orkest The Communities Bezoek van Pnns Karnaval 

4 ST.-NIKLAAS Tiende Nacht van Europa in zaal Serwir om 21 
u en in de hall de Mobiele Discotheek Het Vnje Waasland van
af 11 uur Toegangspnjs 120 fr 

5 WAARSCHOOT : Film- en diafestival om 15 u in zaal Schutters
hof 

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

11 LOKEREN : VU-bal in parochiaal centrum, Heirbrug met orkest 
Peter Dino Inkom 99 fr 

12 NIEUWKERKEN-WAAS: Amedee Verbruggheknng - Klein-
kunstavond met Willem Vermandere in de « Kring » om 19 u 30 
Tevens optreden van de dorpsgenoot « Mare » 

15 MERELBEKE. FVV-Gespreksavond met Senator Oswald van 
Ooteghem en volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen 
over «Gent-Kanaalzone Sociaal Ekonomisch noodgebied» 
Om 20 u in 't Wijnhuis, Hundelgemsesteenweg 286 

16 GENT-ZUID : Filmavond over de laatste IJzerbedevaart gevolgd 
door een uiteenzetting over het Egmontpakt en het Stuyven-
bergpakt door volksvertegenwoordiger Frans Baert In zaal De 
Korenbloem om 20 u 30 

17 ST.-AMANDSBERG : VUJO-Gespreksavond over Gehandicap
tenbeleid in ons land Het gesprek is voorafgegaan door een film 
«In het land van alles anders» Sprekers Senator Eugeen De 
Facq en Ben Wuyts, vertegenwoordiger van de « Vrienden van 
Landeghem » Om 20 u in Kultureel Centrum « De Vlier», Con
vent Engelbertus 

F I L M C L U B 
Z D T T E G E M 

FESTIVAL 
In het kader van de Jubileumviering 
«25 jaar Filmklub Zottegem» worden 
op vnjdag 10, zaterdag 11, zondag 12 
en dinsdag 14 februari, onder auspi
ciën van het ministene voor Neder
landse Kuituur, provinciale dagen van 
de Vlaamse film georganizeerd te Zot
tegem 
Harry Kumel, Roland Verhavert, Reb
be de Hert en Raoul Servais komen 
er hun films aan het publiek voorstel
len Via een gesprek met de zaal kan 
allicht een beter begrip ontstaan voor 
de konkrete situatie van de Vlaamse 
film Filmklub Zottegem heeft de eer 
dit initiatief voor de provincie Oost-
Vlaanderen uit te werken 

Programma ; vrijdag 10 februari te 20 
uur Raoul Servais, Sirene, Goldfra
me, Chromofobeia, en Nicolai Van 
der Heyden, Angela, love comes quiet
ly 
Zaterdag 11 februari te 20 uur « Fugi
tive Cinema », met Robbe de Hert De 
Bom (scenano L-P Boon), Dood van 
een sandwichman, en Guido Hende-

ryckx. Het laatste oordeel. Verbrande 
brug 
Zondag 12 februan, te 15 uur Mon
sieur Hawarden (Harry Kumel), en te 
20 uur Malpertuis (Harry Kumel) 
Dinsdag 14 februan te 9 uur ('s mor
gens) schoolvoorstelling met Dienc 
Bouts (Andre Delvaux), Ik, James 
Ensor (F Haesaerts), Frits Van den 
Berghe (Frans Buyens), en ook nog 
Het afscheid (Roland Verhavert) 

VOLKSUNIE-
HERZELE 

zoekt echtpaar voor uitba-
tmg van lokaal (ligging 
Herzele-Centrum) 
Zich wenden tot L FER-
MON, Burgemeester Mat-
thijslaan, 9550 Herzele 

(mededeling) 

Zomerreis te winnen in 
St.-Niklaas 
Welk VU-lid wint een fiets of een 
snipperreis naar de zon ? Het partij'-
lld dat minstens 25 nieuwe abonne
menten op WIJ zou werven op het 
grondgebied van zijn eigen gemeen
te binnen het arrondissement Sint-
Nlklaas, en vóór 26 februari 1978, 
kan deze prijs winnen. Indien voor 
de prijs twee of meerdere kandida
ten zouden in aanmerking komen, zal 
het lot beslissen. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - Ijedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi] - ruiteruitri istingen = ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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LIMBURG 
Beter openbaar vervoer in Bree? 

Het gemeentebestuur van Bree gaf de opdracht, het openbaar ver
voer in Bree en omgeving te onderzoeken en zonodig konkrete 
voorstellen te formuleren. De vraag naar verplaatsingen, en de 
lengte der bestaande lijnen leidden ertoe de te bestuderen zone af 
te bakenen als het gebied Noord-Limburg, met uitlopers tot Has-
selt-Genk en de Maasvallei. 

Het onderzoek toont aan dat de huidige service van openbaar ver
voer fragmentair, inefficient, en onvoldoende produktief is ; het aan
bod van vervoermogelijkheden zowel als van exploitatiemetodes 
is aanzienlijk op zijn tijd ten achter, en knoopt niet aan bij de werke
lijke verplaatsingsbehoeften van de bevolking. De oorzaak ligt 
gedeeltelijk bij de splitsing van het net tussen NMBS (spoorwe
gen) en NMVB (busmaatschappij), maar sedert eind 1977 werd 
heel het busvervoer aan de NMVB toevertrouwd het moment is 
daar om met het streekvervoer opnieuw van nul te beginnen en 
een meer aangepaste dienstverlening op te zetten. 

Op een perskonferentie wees burge-
nneester Jaak Gabriels VU-volksver-
tegenwoordiger, op de vervoerproble
men 

Het onderzoek wees uit dat goed 
streekvervoer voor Noord-Limburg 
zeker mogelijk is, en dat het naar ver
houding weinig meer kost dan het hui
dige openbaar vervoer Beknopte 
samenvatting van de voorstellen 

1) Uitbouw van de bestaande spoor
lijn 21 tot een vaste spoordienst met 
motorwagens om het uur Hasselt-
Maaseik en Hasselt-Maasmechelen, 
met voorlopig station in Maasmeche-
len (nabij de brug) 

2) De lange-afstandsbuslijnen worden 
omgevormd in frekwentere regionale 
lijnen met treinaansluiting 

3) Vaste treinaansluitmgen in Neer-
pelt (richting Antwerpen) en in Dienst 
(nchting Leuven), 

4) Aanpassing van de morgen- en 
avondspitsuurdienst, zodat aan- en af
voer voor de scholen in Bree tot 
stand komt 

5) Vaste lijndiensten elk uur Diest-
Bree-Maaseik, Neerpelt-Bree (aanslui
ting Maaseik), Bree-Genk (aansluiting 

Hasselt), Genk-Zonhoven, Genk-
Houthalen, Neerpelt-Peer, Genk-Lank-
laar, vaste bediening van Hayenhoek 
en Grote Heide (Neerpelt), e a 

6) Om de 2 uur rechtstreekse verbin
dingen Neerpelt-Peer-Meeuwen-
Genk, Kleine-Brogel-Hasselt, Bree-
Meeuwen-Helchteren, Bree-Kmrooi, 
Bree-Neerglabbeek-Maasvaliei, Bree-
Grote-Brogel, Bree-Hamont, Maaseik-
Genk (aansluiting naar Weert) 

7) Organizatie van aansluitings-
knopen in Bree, Peer, Hechtel, Neer-
pelt, As, Maasmechelen (station) 

8) Voorzien van ritten voor late terug
keer 

9) Inzet van 32 gelede bussen (60 zit
plaatsen en 40 staanplaatsen), om 
komfortabeler en frekwenter spitsuur-
vervoer te bekomen 

10) Halfuurs-stadsdienst in Maasme
chelen, kwarfierdienst Hasselt-Houtha-
len (halfuurverbinding tot Helchteren) 

Vernieuwen 
De gehele akkommodatie van het 
openbaar vervoer is aan vernieuwing 
toe handiger tariefsysteem , public re
lations (eerst en vooral duidelijke uur-

A.J_i~A.J_i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22.23 22. Hasselt (centrum) 

Slijk- en sluikellende in Maaseik 
Op 27 januari 1978 vond in het Kultureel Centrum « Achter Olmen » te Maas
eik een vergadering plaats In verband met de rioleringsproblemen in de Sint-
Janslooperwijk. 
Op deze bijeenkomst, georganizeerd door de gemeenteraadsleden van de 
Maaseiker oppositie, noteerden wij de aanwezigheid van het wijkkomitee en 
van de raadsleden Rubens (BSP), Claessens A (PVV), Claessens M. (PVV), 
Nijs (PVV), Pieters (VU), Cuppens (VU) en Seghers (CVP). 
Op een overzicht, door raadslid Rubens (BSP), van het verloop der onderhan
delingen en beslissingen in verband met de aanleg van de riolering genaamd 
Diestersteenweg I en Diestersteenweg II, volgde een vruchtbaar gesprek tus
sen de aanwezigen. 

Volgens konklusies mogen uit deze 
gedachtenwisseling getrokken wor
den 
— het probleem dient opnieuw ter 
sprake te komen op de eerst volgen
de zitting van de gemeenteraad , 
— het voorstel van CVP-schepen 
Seghers (verworpen tijdens de zitting 
van 10 januan 1978) dient opnieuw 
geformuleerd , namelijk er dienen, als 
voorlopige oplossing, dringend sterf-
putten geplaatst aan de uitmonding 
van de riolering Rijksweg 21 , 

— het gemeentebestuur dient na te 
gaan waar sluikaansluitingen gebeurd 
zijn op de reeds aangelegde riolering 
en verder efficient kontrole uitoefe
nen om te vermijden dat andere aan
sluitingen zouden gebeuren, 
— er moet aangedrongen worden op 
een snelle uitvoering van het gepland 
zuiveringsstation 
— aan de uitvoenng van de werken 
met het oog op het oplossen van dit 
probleem zoals voorgesteld door het 
wijkkomitee, dient alle voorrang ver
leend te worden 
De raadsleden van de oppositie staan 
volkomen achter de eisen van het 
wijkkomitee Ze zullen steun verlenen 
aan de inwoners van de Sint-Jans-
looperwijk in alle omstandigheden Nu 
heeft de CVP-meerderheid de kans 
haar leuze toe te passen omdat men
sen werkelijk belangrijk zijn i 

roosterpublikaties en aanwijzers), in
zake halte-uitrusting (stoep, haltepa-
len, vertrekstaat, schuilhuisjes) moet 
een enorme inspanning gedaan wor
den Meer aangepaste bustypes zijn 
te bestellen (dubbeldeurs, komfortabe
ler) In Bree is een busstation (ver
warmde wachtruimte, loket, toiletten, 
informatie) te voorzien , de meest aan
gewezen plaats IS op de Grauwe 
Torenwal, bij hoek Kloosterstraat en 
gemeentehuis 

In feite betekent- het voorstel een ver
drievoudiging van de service De huidi
ge dienst IS echter dermate voor ratio-
nalizering vatbaar, dat in het ontwerp 
het aantal in te zetten bussen met ver
hoogt (eerder verlaagt), maar elke 
bus presteert meer ritten Er is wel eni
ge kostenverhoging, voortkomend 
van de inzet van gelede bussen, en 
van de laatavonddienst 

Bekwame spoed 
De hervorming van de spitsuurdienst 
voor Bree is te realizeren tegen 1 sep
tember 1978. in afwachting van het 
invoeren van gelede bussen zal dit 
enkel bijkomende bussen vergen 
Tegen eind mei 1979 is het mogelijk 
de volledige basisdienst en zondag-
dienst in te voeren, zoals in dit rapport 
voorgesteld , tevens de invoering van 
de nieuwe spoordienst Hasselt-Maas
mechelen en de klokvaste treindienst 
Hasselt-Diest-Leuven 
De administratieve regeling voor de 
bestelling en de invoer van gelede 
bussen is met bekwame spoed door 
-te zetten, omwille van hun groot 
belang voor de klanten en hun rationa-
lizerend effekt Zeker tegen 1980 zou 
de levering moeten kunnen beginnen 

Afdelingsbestuur 
Tremelo-Baal 
Wilfned De Goeyse, voorzitter, Karel 
Apers, sekretans, Maurits De Cock, 
penningmeester, Georges Mattheus, 
propaganda, Walter Van Steenber-
ge, organizatie, Lucienne Thijs-Hen-
drickx, pers, Mare Buys, gemeentebe
leid , Bob Ceuppens, arrondissemen-

FEBRUARI 
2 HASSELT: Politieke Raad om 20 uur in de Uilenspiegel 

3 LOMMEL: Zettersprijskamp ingencht door de vzw Vlaamse 
Kring Het Leeuwke, Dorp 65 

Nieuw VUJO-aktieplan in Limburg 
Op 8 januari II. kwam het provinciaal bestuur van VUJO-Limburg bijeen in de 
Slagmolen te Genk. Na een overzicht van de situatie in de verschillende ker
nen te hebben gehoord, richtte VUJO-Limburg opnieuw een dringende 
oproep tot alle VU-afdelingen van onze provincie. 
Tot onze spijt moeten wij, bij het bekijken van de resultaten van de verkiezin
gen der nieuwe afdelingsbesturen, vaststellen dat op talrijke plaatsen geen 
VUJO-afgevaardigde aangeduid werd 

VUJO-Limburg vraagt dan ook met 
aandrang dat ieder bestuur hiervoor 
het nodige zou doen binnen de kortst 
mogelijke termijn Wij wijzen erop dat 
men tot 35 jaar VUJO-afgevaardigde 
mag zijn VUJO-Limburg is er dan ook 
van overtuigd dat de VU-afdelingen 
er zich bewust van zijn dat dergelijke 
aanduiding een vernieuwing van het 
plaatselijk kader mogelijk maakt Te
vens stelt VUJO-Limburg vast dat de 
afgevaardigden in de VU-afdelingsbe-
sturen dikwijls uitsluitend kleine uitvoe
rende taken vervullen Daarom vraagt 
VUJO-Limburg dat men de jongeren 
meer zou betrekken bij de besluitvor
ming in de verschillende kernen, en 
dat de ouderen meer steun zouden 
verlenen aan de aktiviteiten die de jon
geren plaatselijk of provinciaal op 
touw zetten 

Na die oproep hoorde het provinciaal 
bestuur een uiteenzetting van natio
naal voorzitter Johan Sauwens in ver
band met de situatie in de Voerstreek 
De groeiende bewustwording van de 
Waalse politici, voornamelijk uit RW-
en FDF-rangen moet ons allen wak
ker maken Daarom zal VUJO-Lim
burg de volgende maanden verschei
dene aktiviteiten organizeren in de 
Voerstreek Hierop zullen we uitvoe
rig terugkomen in een volgend ver
slag 

Ook werd het probleem van de 
samenwerking tussen VU en VUJO-
kernen onderzocht In dit verband zul
len de Limburgse afdelingen eerst
daags een nota ontvangen voor be
spreking 

Het aktieplan '78 kwam ook ter spra
ke VUJO-Limburg zal dit dossier uit
voerig bestuderen tijdens een provin
ciale kaderdag gepland voor zaterdag 

25 februari 1978 om 14 uur in Bree 
We zien mekaar terug tijdens het 
weekeind van 4 en 5 februari te Die-
gem Onze volgende provinciale ver
gadering IS voorzien op zondag 12 
februari om 10 uur in de Slagmolen te 
Genk 
Voegen we er nog even aan toe dat 
de VU-afdelingen naam en adres van 
hun VUJO-afgevaardigde kunnen 
doorgevan aan onze provinciale se-
kretaresse Lieve WEETJENS, Pas
toorstraat 2, te 3650 DILSEN 

VU-Hasselt 
met « Uilenspiegel» 
op nieuwe wegen 
Dat de realizering van ons VU-tref-
punt in cafe «Uilenspiegel» (vanaf 1 
jan j l ) voor onze afdeling een schot in 
de roos was, werd reeds op vrijdag 6 
februan jl bewezen In een gemoedelij
ke steer hield onze afdeling een 
nieuwjaarssamenzijn, waarop minis
ter Vandekerckhove en kamerlid Wil
ly Desaeyere even binnenliepen, on
danks verscheidene andere verplich
tingen die avond Blijkbaar hebben 
reeds heel wat bestuursleden en 
naaste medewerkers uit de afde
lingen Hasselt, Stevoort Kuringen, 
Kermt en St-Lambrechts-Herk de 
weg naar ons nieuw tehuis gevon
den I 

Overl i jdensber icht 

Op 5 januari 1978 overleed te Hasselt 
in de ouderdom van 79 jaar de heer 
Antoine Bleukx 

Aan de familie langs deze weg onze 
blijken van oprecht medeleven 

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 afgele
verd. 

AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 15 
februari 1986. 
UITGIFTEPRIJS. - 101,25% 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze wor

den genoteerd. 

INSCHRIJVING 
van maandag 30 januari tot dinsdag 14 februari 1978 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum 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 spec'ën te betalen bij de inschrijving. 

Brussel, 21 januari 1978. 
De Minister van Financiën, 

G. GEENS. 
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BRABANT 
VUJO-Leuven bekijkt fietspaden 
Op 28 december kwam het arrondissementeel VUJO-komitee voor de laatste 
maal in 7 7 saam, om o.a. de voorgeschreven verkiezhngen te laten doorgaan 
Polly Raskin blijft arr. voorzitter en lid voor vujo van het arrondissementsbe-
stuur (tot eind 78) terwijl Johan Artois, lid van het dagelijks bestuur van 
VUJO-nationaal, ondervoorzitter wordt Mieke Goossens neemt het sekreta-
riaat waar, en Guido Houdart zal de penningen beheren. In de nationale vujo-
raad zetelen Artois, Geeraerts en Goossens. Luc Sterckx werd voorgedragen 
vanuit ons komitee als vujo-kandidaat voor de partijraad. Een hecht arr. komi-
tee werd verder gevormd uit kern-vertegenwoordigers, die samen met ons 
éénmaal per maand te Leuven in het VNSU-sekretariaat in « De Geus » verga
deren. We vernoemen hier inzonderheid de aktieve werkers Kris, Rudy, Pol, 
Marleen, Roger en Dirk. 

Aanbevolen huizen 
Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg't STAMPKOT 
St-Maria Latem, ZWALM 

Boerenbrood Hesp - Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/76 73 44 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabrikatie kleine lederwaren 
brieventassen geldbeugels • sleutel

houders 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/3337 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15, MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 
Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58 8581 
Alle dag en weekbladen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwar •ning - stoom - sanitair Alle 
herstellir ^en 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Automatische poortopeners 
vanuit de wagen bediend 

prijs buiten konkurrentie, 
tel 052/357363 - 356889 

Plaatsing gratis 
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen 

Platteau-Lievens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56 ' 

FEESTZAuEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 4572 

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

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant, speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag vnjdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/668740 

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

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Orankhuis met sfeer 
Brusselbaanll GOOIK 

Tel 054/334857 
Uw tweede thuis' 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na18u 4254642 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

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

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel), tel 014/21 36 96 
Vraag pr i jzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

.UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternaf 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Wordt Bioemmolen aan Wijgmaal ontstolen? 
De plaatselijke Volksunieafdeling Wijgmaal-Leuven in spoedverga
dering bijeengekomen op 24 januari 1978, drukt haar bezorgdheid 
uit naar aanleiding van de overheveling van de Bioemmolen Remy 
te Wijgmaal naar Brussel. Het vraagt de politieke mandatarissen 
van het arrondissement Leuven dnngend tussenbeide te komen 
voor het behoud van de tewerkstelling in eigen streek en geeft 
kamerlid Willy Kuijpers opdracht de staatssekretaris voor streek-
ekonomie hierover te interpelleren. 

De VUJO-werking in ons arrondisse
ment was in het najaar zeer intensief 
Vooreerst stonden we in voor de 
organizatie van een goed geslaagd 
vujo-kongres (13 november) Doch 
ook de kernwerking werd geakti-
veerd Proficiat voor een steeds aktie
ve vujo-kern te Vossem (Tervuren) i 
Vujo-info-vergadenngen gingen door 
te Aarschot en te Boortmeerbeek 
Deze weken staan ook zo'n vergade
ringen op het programma te izegem, 
Diest en Kessel-Lo We hopen in 
februari ook Scherpenheuvel, Tielt-
Winge, Blanden, Bierbeek (proficiat 
voor vujo-filmavond), Tremelo en Ter
vuren voor vujo-initiatieven warm te 
maken i Kortenberg en Leuven organi-
zeerden een erg geslaagde amnestie-
aktie met Kerstmis, Tienen organizeer-
de een jongerenavond in 't Vlaams 
Heem rond Egmont met Wil ly, Kuy-
pers, die onze vujo mee blijft bezielen 
in Boortmeerbeek staat een vujo-klein-
kunstavond op de agenda Terwijl 
VUJO Herent (erg aktief op zovele 
gebieden) onlangs uitpakte met een 
jeugdraad-debat, en een debatavond 
organizeerde met de voorzitters der 4 
jongerenpartijen, en dit onder grote 
belangstelling i Vujo-Kortenberg 

werkt hard mee aan de organizatie 
van ons nationaal vujo-kamp in Bas
kenland (juli 78) Kern Leuven be
steedt veel aandacht aan een fietspa-
denaktie, aan een reis naar Brussel 
(bezoek parlement en Barrikaden-
plein ), en koos ook een nieuw be
stuur met Dirk Van Put als voorzitter, 
Guido Houdart als kassier en Vital 
Geeraerts als sekretaris Vujo zal ook 
in het jeugdparlement worden ver
tegenwoordigd Een indrukwekkende 
VUJO-stand was opgetrokken op het 
open jeugdparlement (7 januan) te 
Wilsele in de sportschuur 
VUJO-arr Leuven zal ook rond de A-
2 eerst door een motie in de pers, 
daarna door ludieke aktie een studie 
aanleggen en zekere bezwaren naar 
voor brengen, wat betreft de aanleg 
van een trace Een eigen vujo-sylla-
bus over «aktiemogelijkheden» is in 
voorbereiding Op de kaderdag 
(25/2) zullen we hier dieper op in
gaan Met VUJO-nationaal zullen we 
meewerken aan de uitbouw van het 
jaarprogramma door alvast aan alle 
geprogrammeerde aktiviteiten deel te 
nemen 

Het blad 
van Vossem 
Reeds meermaals schreven wij dat er 
kruim zit in de Vossemse afdeling 
Daarvan getuigt nogmaals dit jongste 
initiatief de uitgave van een leden
blad Het eerste nummer werd onder
tussen reeds bij al onze leden ge
dropt Het kwam vooral tot stand 
onder de bezieling van onze voorzit
ter en ondervoorzitter resp Herman 
Goossens en Fons Van Den Abbeele. 
bijgestaan door sekretaris Luk Vanha
gendoren terwijl onze schatbe
waarder Willy Puttemans ernstig toe
kijkt of alles nog wel kan geregeld 
worden 

De vormgeving is zeer eenvoudig 
gehouden Wij beogen vooral de 
band tussen onze talrijke leden hech
ter en steviger te maken 
Daartoe richten wij eveneens op 10 
maart ek een gezellig ledenfeest in 
Of er leute zal zijn ' Daaraan huef je 
in Vossem niet te twijfelen. 
De naam van ons blaadje ' Heel een
voudig " WIJ in Vossem» - redaktie-
adres Plintveld 12, 1981 Vossem -
VHA 

§of Un C'cnfjoortt 
Restaurant j 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o e r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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HAACHT : VU-dansavond om 20 uur in Breugels Gasthof 

HERENT: Lustrum-VU-dansavond om 20 u 30, in het Gemeente
lijk Sport- en Ontspanningscentrum, Warotstraat te Winksele-
Herent Optreden van Ann Chnsty en haar orkest Inkom 80 fr 

ST.-ULRIKS-KAPELLE. VU-derde groot Breugelfestijn vanaf 
18 uur in feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83 In samenwer
king met de afdeling Groot-Bijgaarden Ook op 5 februan vanaf 
12 uur Menu Hutsepot, Ossetong - Forel 

KESSEL-LO: Informatieavond met als spreker minister R Van-
dekerckhove over «Regenngsbeleid van de Volksunie» Om'20 
uur in zaal De Kring, Jozef Pierrestraat 
BRUSSEL VUJO - 2e arr Superfuif in de Waltrakelder om 20 
uur Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr 

GLASBEEK (Attenrode-Wever) 7e Vlaamse bal in dancing 
Lusthof 

GRIMBERGEN VUJO's vierde dolle nacht om 20 uur in Waux-
hall 

KESSEL-LO Voorlichtingsvergadenng van VUJO met als spre
ker Polly Raskin over de VUJO-werking en Eugeen Van Itter-
beek over de Gemeentepolitiek van Groot Leuven In het jeugd
huis Grams, Lindenstraat 
Alle inlichtingen te verkrijgen bij Kris Bovin, Diestsesteenweg 

MEISE, WOLVERTEM, OPFEIL . VU-bal om 20 uur te Meise in 
de Sporthal Orkest Canvas Convention 

Vic Anciaux spreekt in 
Kapelle-op-den-Bos 

Vic Anciaux, staatssekretaris; Paul Peeters, algemeen sekretaris 
van de Volksunie en de Volksunie-afdeling van Kapelle-op-den-
Bos, Nieuwenrode, Ramsdonk, nodigen U uit op de toelichtings-
avond i.v.m het Egmont- en Stuyvenbergakkoord die plaatsvindt 
op dinsdag, 7 februari e k in de gemeentelijke feestzaal te Nieuwen
rode. Vic Anciaux en Paul Peeters zullen het Egmont- en Stuyven
bergakkoord en de huidige politieke toestand ontleden, en ant
woord verstrekken op al uw vragen in dit verband. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.raarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische, huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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ANTWERPEN 
Willebroek: last van afdankingen 
Bij zijn tussenkomsten voor het behoud en de bevordering van de tewerkstel
ling in het arrondissement Mechelen tijdens de bespreking van de Begroting 
van Ekonomische Zaken heeft volksvertegenwoordiger Joos Somers het 
voorstel geformuleerd om een ruim overleg tussen de sociale partners en de 
overheid te organizeren in hef arrondissement Mechelen, zodat met de steun 
van Streekekonomie, arbeidsintensieve projekten zouden kunnen in uitvoe
ring gebracht^ worden, daar de tewerkstelling in het gewest Mechelen meer 
en meer vergeleken kan worden met de situatie van na de 2de wereldoorlog. 
Op dit voorstal werd ingegaan en kwam in het Mechelse zulk een overlegko-
mitee tot stand. Thans heeft kamerlid Somers zich tot de staatssekretaris 
voor Ekonomische Zaken, dhr. De Wulf, en de staatssekretaris voor Streek
ekonomie, dhr Eyskens, gericht om de vertraging van de uitvoering van de 
plannen in verband met de afvalverwerkingsinstallatie IVBO Brugge onge
daan te maken. Dit heeft immers ernstige gevolgen voor de tewerkstelling te 
Willebroek, meer bepaald wat de n.v. Denaeyer en haar toeleveringsbedrijven 
betrea 

/ 
Op 4 maart 1976 kreeg Ecotecnic T.V. 
de bestelling toegewezen voor het lot 
« Elektromechanische uitrusting » voor 
een bedrag van circa 405 miljoen fr. 
Denaeyer n.v. te Willebroek kreeg als 
lid van Ecotecnic, hiervan een aandeel 
van praktisch 300 miljoen fr. Deze 
opdracht vertegenv\/oordigt voor dit 
bedrijf te Willebroek ruim 155.000 
werkuren 

in de bestelling werd bepaald dat vol
gende planning door alle partijen 
moest nageleefd worden : op 4.10.76 : 
aant)esteding «Burgerlijke Bouwkun
d e » ; op 19.12.76 aanvang werken 
«Burgerlijke Bouwkunde» en op 
19.6.77: begin montagewerken van 
de Elektromechanische uitrusting. Om
wille van administratieve rompslomp 
en door een totaal gemis aan koördi-
natie werd de Burgerlijke Bouwkunde 
eerst op 3 november 1977 uitgeschre
ven en moet de toewijzing vandaag 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

Berchem 
Bij het Openbaar Centrum 
voor IVlaatschappelijk Wel
zijn van Berchem is de be
trekking van 

klinisch laborant(e) 
vakant met een wervingsre
serve van 1 jaar. 
Algemene voorwaarden 
Leeftijd: minimum 18 jaar, 
maximum 45 jaar op datum 
van indiensttreding. 
De sollicitaties, vergezeld 
van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, 
een bewijs van Belgische na
tionaliteit, een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag, 
een door het gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van diplo
ma, een militiegetuigschrift 
(voor de mannelijke kandida
ten) en een bewijs van voor
keurrechten zo men deze in
roept, moeten toekomen ui
terlijk op 28 februari 1978 te 
11 uur op het sekretariaat 
van het OCMW-Berchem, 
Uitbreidingstraat 322, 2600 
Berchem-Antwerpen. 
Vereist diploma: 
Diploma van een hogere 
technische school met volle
dig leerplan, afdeling klini
sche scheikunde. 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen wor
den. Telefoon: 031/30.98.70 -
toestel 217. Adv. 64 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
W] demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Ni|len - Tel 031/818841 

nog gebeuren. In het beste geval zal 
de aanvang der werken niet voor de 
maand mei 1978 kunnen geschieden, 
terwijl er nu reeds een vertraging van 
meer dan een jaar is. 

Verbintenissen 

Anderzijds heeft de n.v. Denaeyer, 
met het doel de onderschreven plan
ning te eerbiedigen, ondertussen een 
groot gedeelte van de elektromechani
sche uitrusting in haar werkplaatsen 
uitgevoerd. Zo werd reeds voor meer 
dan 65 miljoen fr. goederen afge
werkt, waarvoor tot heden slechts 
een 44 miljoen fr. betaald werd. Het is 
hierbij onnodig te zeggen dat deze 
gang van zaken niet enkel enorm 
hoge financieringskosten meebren
gen, maar ook grote problemen inza
ke werkorganizatie en -planning, sto-
ckage en de verhouding met de 
onderleveranciers veroorzaken. 

Door deze situatie ontstond een hiaat 
in de planning van de n.v. Denaeyer, 
zodat men verplicht was vanaf de 
maand november 1977 tot heden een 
veertigtal arbeiders beurtelings werk
loos te stellen. Ondanks alle pogingen 
om bij overheidsinstanties voor deze 
aangelegenheid enige medewerking 
te bekomen, werden er geen merkba
re resultaten bereikt. Kamerlid Joos 
Somers bezweert dan ook de staats-
sekretarissen terzake een initiatief te 

nemen opdat aan deze situatie een 
einde zou komen. 

Ontmoedigend 

Tijdens een informatievergadering 
(16.12.77) van Antipol, ondersektor 
van Fabrimetal, die de fabrikanten uit 
de ecologische sektor groepeert kon
den o.m. de, verantwoordelijken van 
de n.v. Denaeyer vernemen, dat de 
regionale begroting voor verwerking 
van huishoudelijke afval 780 mil
joen fr. bedraagt voor 1978. Deze gel
den zouden naar de verklaringen van 
ambtenaren verbonden aan het 
staatssekretariaat voor Ekonomische 
en Vlaamse Sociale Zaken en aanwe
zig op vermelde vergadering, ontoerei
kend zijn om de geplande kredieten 
te voldoen. 

Hierdoor zou de uitvoering van IVBO 
Brugge met nog ettelijke maanden 
verschoven worden. Het zou totaal 
onverantwoord zijn nu zoveel inspan
ningen geleverd worden ter bevorde
ring van de werkgelegenheid, een 
belangrijk projekt dat sinds begin 
1977 maar niet van de grond komt, 
verder in moeilijkheden te brengen. 

Zeker wanneer men weet dat men 
daardoor alleen maar voor de n.v. 
Denaeyer, een honderdduizend man
uren — dit is werk voor 60 mensen 
gedurende een jaar — gaat uitschake
len. 

Kamerlid Joos Somers dringt er dan 
ook bij de bevoegde overheid op aan 
deze aangelegenheid uitvoerig te on
derzoeken, en de passende maatrege
len te treffen om de tewerkstelling in 
het Willebroekse en bij tal van toele
veringsbedrijven van de n.v. Denae
yer in stand te houden. Zeker in de 
huidige ekonomische omstandighe
den moet de overheid haar aangega
ne verbintenissen naleven, anders 
hebben de inspanningen om de te
werkstelling te bevorderen weinig zin, 
daar men op andere gebieden de 
werkgelegenheid afremt. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen Plaatsen van opvoed(st)er 
De bediening van opvoed-
(st)er wordt openverklaard. 
Aanvangswedde : 31.875 fr. of 
32.298 fr. bruto per maand 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardgeld. 

Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
uiterlijk op 31-12-1978 en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 17-2-
1978. Toepassing der wetten 
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961. 
Diplomavereisten; erkend di
ploma van opvoed(st)er (ni
veau hoger technisch onder
wijs) of diploma van assis-
tent(e) in de psychologie. 
De kandidaten dienen een ge
tuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, bestemd voor een 
'openbaar bestuur, in te leve
ren ; de mannelijke kandida
ten tevens een militieattest. 

Een bijzondere reglemente
ring op de stahdplaatsver-
plichting is van toepassing. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Verschillende dienstrege
lingen kunnen opgelegd wor
den, eventueel ook gedeelte
lijke inwoon. Mogelijkheid 
bestaat — mits akkoord van 
het personeelslid — tot het 
verrichten van bestendige 
nachtdienst. 
Een interview zal van de kan
didaten worden afgenomen. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e 
afdeling, Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 031/32.98.35 - 31.09.70). 
De aanvragen dienen op het 
sekretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen, toege
komen te zijn uiterlijk op 17-
2-1978. Adv. 62 

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

Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

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

& CARAVANCENTRA PVBA 

FEBRUARI 

4 NIEL: 8ste VU-bal in feestzaal Familia, orkest «The Family». 
Om 20 u. 30. Inkom 80 fr. 

4 WIJNEGEM : VU-Reinaertbal in zaal De Schuur, Wommelgem-
sesteenweg. Inkom : 50 fr. 

4 NIEL : 8ste VU-dansfeest om 20 u. 30 in feestzaal Familia. 
Orkest : « The Family ». Inkom : 80 fr. 
SCHOTEN : VU-bal in Riddershoeve. 

ANTWERPEN : Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats. 
Kaarten 200 fr. bij De Rijck, Henniesen of sekretariaat. 
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. 
EDEGEM : Vriendenbal ingericht door jeugdbeweging «Blauw-
voetvendels» Edegem. Ten voordele van de muziekkapel. Om 
20 u. 30 in zaal « De Eendracht», Strijdersstraat 45. Inkom 60 
fr. 

NIJLEN : Vertoning film « VU-Kempenland - 1977» om 20 uur in 
lokaal Kempenland. 

WILRIJK: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Gasthof, Heistraat 14 
Orkest : The Playmates. Inkom : 80 fr. 
MEERHOUT: Vlaams bal in de parochiezaal te Meerhout-Zit-
taart om 20 u. 30. Inkom : 50 fr. Ook gezellige bodega. 

13 TONGERLO : Openingsavond veertiendaagse -«Roll Over» in 
zaal Torenhof voor de arrondissementen Turnhout en Meche
len. 
WESTERLO : Kantonnale vergadering in frituur Ingrid (Voortka-
pel). 
DEURNE : Demonstratie door lic. J. De Landtsheer van 1e 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. 
HERENTALS : Kantonnale vergadering in zaal Brouwershuis. 
M O L : Kantonnale vergadering in zaal Malpertuus voor Mol-
Arendonk. 

HOOGSTRATEN: Kantonnale vergadering in zaal -De Meu-
len » voor Turnhout-Hoogstraten. 
EDEGEM : Vormingsavond over « Leefmilieu » in zaal Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat. Sprekers: André De Beul en Paul Staes, redak-
teur bij De Standaard. Om 20 u. 3 0 : Organizatie van het VUJO 
Arr. komitee Antwerpen. 
HOBOKEN: VU-ledenvergadering in zaal «Moretus» om 
20 u. 30. Gastspreker Hugo Coveliérs, arr. voorzitter over •< Nu 
ons doel bereiken». Bij koffie en vlaai nodigt een DJ ons ten 
dans. 
ANTWERPEN : VU-galabal in de Handelsbeurs. Inkom 300 fr. 

4 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

15 

15 

16 
16 

16 

17 

17 

18 

Nieuw 
Volksunie-bestuur 
te Puurs 
Voorzit ter: H. Hofmans, Konijnenstr. 
13 ; sekretaris: J. De Bondt, Violetstr. 
33 ; penningmeester: J. Van Cauwen-
bergh, Palingstr. 87 ; propaganda-orga-
nizatie: mevr. Van Cauwenberg, Pa
lingstr 87, J. Faes, Hooiveld 5, K. De 
Prycker, R. Verbelenstr. 6, hoofd 
dienstbetoon; arrondissementsafge
vaardigde : J.P. Raeymaekers, 
Donkstr. 12A Ruisbroek; afgevaardig
de gemeenschapsraad: W. Selles-
lagh, Boudewijnhof 22 ; verantwoorde
lijke deelgemeente Liezele : W. Meers-
mans, Dorp 32, Liezele; Breendonk 
G. Moortgat, Dorp 65 Breendonk 
Puurs • J. Faes. Hooiveld 5, Puurs 
Ruisbroek: J.P. Raeymaeckers, 
Donkstr. 12A, Ruisbroek. 

NIEL : D I E N S T B E T O O N 

Mensen met problemen van admini
stratieve aard kunnen elke vriidaa-
avond terecht op ons sekretariaat, 
Antwerpsestraat 186, waar onze 
vrienden gemeenteraadslid Guido Mi-
chiels en Frans De Meulemeester van 
20 uur tot 21 u. 30 ter beschikking 
staan. 

Openbaa r 
Centrum voor 

Maatschappeli jk 
Welzijn 

Merksem 
Openverklaring van de be
trekking van 

hospitaal-hostess 
waarvoor tevens een wer
vingsreserve wordt aange
legd. 

De kandidaturen, per aange
tekende zending, gericht aan 
de heer voorzitter van het 
OCMW, Van Aertselaer-
straat 29, 2060 Merksem, die
nen uiterlijk toe te komen op 
13-2-1978. 

Nadere inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij het per
soneelsbureau, Jaak De 
Boeckstraat 3,2060 Merksem. 

Adv. 63 

Ingenieursbureau B - T - l - W -

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

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

015/20.33.14 
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Ward Ruyslinck, 6 X gewikt en gewogen 
Gewikt en gewogen bevat zes krit ische opstellen over Ward Ruys
linck (beter gezegd, over zijn werk), afkomstig van diverse auteurs. 
Aarnout de Bruyne komt eerst aan de beurt. Zijn bijdrage staat onder 
het motto « De paria op weg van buiten- naar binnenwereld, een weg 
tot een indeling van Ward Ruyslincks oeuvre ». Hij analyzeert vri j uit
voerig enkele wei-ken van Ruyslinck, om te beginnen : De Apokatasta-
sis of het Apocriefe boek van Galax Niksen en Fanaal in de mist, 
waaruit hij de figuur van de pariabeschermer licht en deze vervol
gens in verschil lende werken van Ruyslinck thuiswijst, zodanig dat 
we in Ruyslincks oeuvre een reeks werken onderkennen die we met 
de term « pariabeschermliteratuur» kunnen aanduiden: het gaat in 
die verhalen telkens om een ongehuwde volwassen man die een 
kind, een vrouw of een groep paria's in bescherming neemt. 

Aarnout de Bruyne doet dan een 
stapje verder en licht de motie
ven van het beschermend optre
den der figuren toe. Na de evolu
tie van die figuren (van paria naar 
paria-beschermer en naar paria
beschermer-martelaar) te hebben 
geschetst, onderzoekt hij of de 
struktuur van de pariabescher-
merliteratuur zich formeel onder
scheidt van Ruyslincks overige 
werk Met De verliefde Akela 
(1973 - Ruyslinck Is dan de kaap 
van de 40 jaar reeds voorbij) 
treedt er in het werk van Ward 
Ruyslinck een belangrijke veran
dering o p : de buitenwereld is in 
deze novelle niet langer oorzaak 
van het isolement van de hoofdfi
guur, in de buitenwereld dient 
niets beschermd te worden, zo
dat de eenling niet uitgroeit tot 
beschermer Het probleem ligt nu 
in de binnenwereld, de psyche 
van de ik-figuur zelf. Ward Ruys
linck zette deze koerswijziging in 
zijn volgende verhalen door, en 
Aarnout de Bruyne vraagt zich af 
of de romancier de steven nog 
zal wenden 

de 5 andere 
De vijf andere critici zijn in deze 
bundel korter van stof. Hun be
schouwingen zijn daarom echter 
met minder belangrijk voor wie 
zich in Ward Ruyslinck of een 
bepaald aspekt van zijn werk wil 
vastbijten. 

Willy Coolsaet behandelt in een 
tweeluik De ontaarde slapers en 
De heksenkring met de bedoeling 
aan te tonen dat Ward Ruyslinck 
vanaf zijn vroege werk tot het ver
schijnen van De heksenkring 
(1972) in een bepaald opzicht 

dezelfde is gebleven. 
Bernard Kemp is de derde in het 
alfabetische rijtje. Naar zijn ge
voel behoort Ward Ruyslinck tot 
de auteurs die voortbouwen op 
de stevige traditie van de Europe
se vertelkunst, in tegenstelling tot 
een stroming schrijvers van van
daag, die met haar bespiegelende 
problematiek is uitgemond in de 
epistemologie en in de metafy
siek. Ward Ruyslinck is een socia
le moralist en leunt aan bij de gro
te naturalistischeJraditie. 

Het opstel van Lieve Scheers ver
scheen voor het eerst in Streven 
van augustus-september 1967. 

Het behandelt dan ook slechts 
het oeuvre van Ward Ruvslinck 
tot en met Golden Ophelia (1966). 
Lieve Scheers heeft het over 
«Medemens en maatschappij bij 
Ruyslinck » en wijst op het belang
rijke motief in zijn werk dat zijn 
personages zich nergens opgeno
men voeleo in de menselijke ge
meenschap. 

Ludo van den Wijngaert doet een 
aanval op het westers rationalis

tisch denken en ziet naast zich 
een aantal gelijkgezinde Neder
landse schrijvers (te beginnen 
met Multatuli), waaronder Ward 
Ruyslinck de Vlaamse eend in de 
bijt IS; mensen die de nadruk leg
gen op de «vroomheid van het 
denken». Ward Ruyslinck poogt 
volgens hem de eenheid van 
waarneming, bewustzijn, denken 
en gevoel op zulke wijze te verwe
zenlijken dat hij de literatuur trans
cendeert en tot een translitera
tuur komt: een poging tot «totaal
zijn», hetgeen beantwoordt aan 
sommige oosterse geschriften. 

De laatste bijdrage is van Paul de 
Wispelaere, die drie facetten van 
Ward Ruyslinck onder de loep 
neemt: sociale kritiek, romantiek 
en relativerende ironie. Elk van 
deze kehmerkende eigenschap
pen staat afzonderlijk centraal in 
de besprekingen die hij wijdt aan 
drie werken van Ward Ruyslinck: 

De heksenkring, een roman die 
zich afspeelt tegen de sociaal-poli
tieke achtergrond van een Zuid-
amerikaans land; De verliefde 
Akela, een romantisch verhaal 
van liefde, dood en hergeboorte, 
romantisch genoemd krachtens 
de tematiek, de mysterieuze ver
beeldingssfeer en het poëtisch 
taalgebruik; en Het ganzenbord 
(1974), een soort autobiografi
sche raamvertelling, een zelfkon-
frontatie waarbij Ruyslinck, voor 
de eerste maal, de verhalende ik-
persoon met de auteur laat 
samenvallen. 

Jan Van Bossuyt 

Gewikt en gewogen. Kritische opstel
len over Ward Ruyslinck door Aar
nout de Bruyne, Willy Coolsaet, Ber
nard Kemp, Lieve Scheer, Ludo van 
den Wijngaert en Paul de Wispelaere 
1977 - Manteau - Brussel & Den 
Haag.- 125blz. 

Wij en de sport 

En nog Brussel.... 
Het is nu niet omdat er ene «van 
ons» Is dat wij het zeggen, maar 
staatssekretaris Vic Anclaux heeft 
volgens ons de kwestie van de 
Vlaamse sportlui, aangesloten bij 
Brusselse klubs, goed bekeken. En 
wat meer is, hij is de eerste minister 
die voor die mensen iets gedaan 
heeft. 

Wat zijn de feiten ? 
Ingevolge de taaidekreten moeten 
de Brusselse klubs kiezen voor de 
Vlaamse of de Waalse vleugel van 
hun federatie. Zij kozen allemaal 
voor de Waalse. Het is onnozel er 
daarbij op te wijzen dat die « zij > de 
besturen van de klubs zijn, maar hier 
heeft het belang. Iedereen weet im
mers dat de besturen doorgaans 
Frans tateren, maar dat de basis, de 
sportbeoefenaars, nog grotendeels 
Vlaams is, want afkomstig uit de peri
ferie. 

Het gevolg van die keuze is dat tien
duizenden — 40.000? — Vlaamse 
sportbeoefenaars in de Waalse fede
raties zouden terechtkomen, zonder 
dat daarover zelfs hun mening werd 
gevraagd, en door het feit dat men in 
de meeste federaties nog met poten 
en oren aan een klub gebonden is, 
zonder dat zij van klub kunnen veran
deren. In Brussel zouden zij trou-
wejis geen grote Vlaamse klub vin
den. 

Staatssekretaris Anclaux heeft nu 
een brief geschreven aan de Brussel
se klubs. Hij stelt voor dat men ook 
de klubs — in Brussel altijd — zou 

opsplitsen In een Vlaamse en een 
Waalse vleugel. De Vlaamse sportlui 
zouden aldus blijven behoren tot de 
Vlaamse kultuurgemeenschap, en in 
de klub in eigen taal terecht kunnen 
voor wat betreft medische begelei
ding, administratie enz... Wat maar 
heel billijk is. Als de klubs daar niet 
kunnen voor zorgen, zo gaat de brief 
verder, dan moeten in Brussel maar 
nieuwe volledig Vlaamse klubs wor
den opgericht. 

Veel reaktie hs er uit Brussel nog 
niet gekomen op dat schrijven. Maar 
toch al genoeg om te begrijpen dat 
men het schrijven van Anclaux héél 
ernstig neemt. Les Sports noemt het 
een « bedreiging ». Wij veronderstel
len omdat men meent — en dat dach
ten wij ook — dat de Vlaamse 
gemeenschap, als ze verplicht is 
nieuwe Vlaamse klubs op te richten 
in Brussel, niet op een inspanning 
zal zien. en die nieuwe klubs onmid
dellijk de nodige middelen geven om 
konkurrentieel te worden. Precies 
wat de voor Frans kiezende klubs 
vrezen. Zij moeten echter begrijpen 
dat Vlaanderen niet kan dulden dat 
tienduizenden van zijn kinderen «zo 
maar», bij beslissing van enkele pre-
sidentjes en op een Franse pol ver
lekkerde delegeekens overgeheveld 
worden naar Wallonië. 
Nu moeten wij daarbij nog twee 
bemerkingen maken, met al onze eks-
kuzes omdat wij zo langdradig zijn 
(maar de kwestie is belangrijk). De 
VU werd dikwijls verweten dat zij 
geen belangstelling heeft voor de 

sport. Maar kijk, die 40.000 of zoveel 
Vlaamse sportbeoefenaars zitten in 
feite al « eeuwen » in de pootjes van 
Franse bestuurtjes, en nu wordt voor 
de eerste keer gereageerd. Door 
wie? Precies. En wat deden al die 
anderen met hun grote belangstel
ling voor de sport? Ook precies. 
Ten tweede. Kan het de loper, sprin
ger, sjotter of basketter wat schelen 
of - président-'hem bij de Waalse 
bokken of de Vlaamse schapen in
deelt? 

Velen — bij gebrek aan informatie 
— wellicht niet Zij zouden nochtans 
moeten bedenken dat er in Vlaande
ren zoiets bestaat als het dekreet 
Sfan Declerck dat de sportbeoefe
naar véél vrijheid verleent tegenover 
de klub, en dat in Wallonië dergelijk 
dekreet niét bestaat. Praktisch komt 
dat hier op neer: trekt de Vlaamse 
sportbeoefenaar met zijn Brusselse 
klub door toepassing van het voor
stel Vic Anclaux naar de Vlaamse 
gemeenschap, dan heeft hij, dank zij 
Stan Declerck, een maximum aan 
vrijheid. In die mate zeirs dat hij, als 
hij dat perfors wil, kan overgaan 
naar een Franse klub. Gaaf hij nu ech
ter naar Wallonië met zijn Brusselse 
klub en bestuur, dan komt hij terecht 
In een regime dat Stan en zijn 
dekreet verwierp. Geen vrijheid dus, 
en geen mogelijkheid om ooit naar 
Vlaanderen terug te keren als hij 
daar zin zou in hebben. 

Dit is een aspekt van de zaak waar 
de sportbeoefenaar nog eens goed 
moet op gewezen worden. Het mag 
dan heel teatraal klinken, maar het is 
een werkelijkheid : Vlaams kiezen is 
kiezen voor vrijheid tegenover de 
klub, Waals kiezen is onwederroepe-
lljke gebondenheid aan de (Waalse) 
klub kiezen. 
Er werd, dachten wij, nog maar wei
nig op gewezen. Dat moest dan maar 
eens nadrukkelijk gebeuren. Het is 
belangrijk. 

CASSIOPEIA, 
TRANSIT EN FIFTH 
BALL GANG 
Sedert zowat vijf jaar heeft Cas
siopeia in een vernieuwde klein-
kunststijl, die erg bij het pop-kaba-
ret aanleunt, een eigen plaats ver
overd. Cassiopeia is samenge
steld uit een achttal jonge door
zetters, die ondanks het uitblijven 
van hét grote moment van plaat
opnamen en erkenning, toch re
gelmatig in het Vlaamse land 
optreden. Leider Gie Goossens 
en Luc Lambrechts en Sis Ver-
muyten, de komponisten van de 
groep, hopen, bijgestaan door 
Mieke Bosmans (zang en percus
sie), bassist Paul Steyvers, en 
drummer Lucky Verniers, plus 
Roel en Jan voor klank en licht dit 
jaar een eerste elpee te halen. 
Een aantal nummers zijn althans 
«live» op de planken overwaard 
om een studiokans te krijgen. 
Van de groep Transit is na drie 
jaar een eerste elpee versche
nen, die in de richting van hun suk-
sessingeltje « Come on sunshine » 
iG geëvolueerd, en nu meer en 
meer de country-rocktoer van 
Eagles en andere Byrds opgaat. 
Hun «First ride» (verschijnt bij 
Polydor, Parcifal-label nr. 4000-
45D werd vorige zondag onder 
ruime belangstelling in het Kultu-
reel Centrum te Woluwe voorge
steld, met in hetzelfde program
ma Erik van Neygen en het M/ch 
Vorbelen kwartet, beiden ex-le
den van pioniersgroep Pendulum. 
Helemaal op de rocktoer komt 
dan de Antwerpse 5the Ball-gang 
met een tweede elpee aanren
nen. Deze tweede « Good times » 
(op IBC - nr 4B058-23697) ver
schilt opvallend van hun vorig 
werk. De groep brengt een brede 
pleiade van stijlen die ze aankan, 
gaande van het inleidende Kinks-
nummer « Were have all the good 
times gone» langs Sam Cooke's 
«Wonderful world» (het beste 
nummer op de plaat trouwens) 
naar Carl Perkins «Blue suede 
shoes». Tussendoor een disco-
getinte versie van het sterke « Let 
it be me», waarbij we met wee
moed denken aan de Sonny en 
Cher versie. Maar in deze tijd van 
« new wave » en andere punktoe-
standen moet men meevolgen, en 
dat hebben de jongens van 5th 
Ball Gang alvast begrepen. Het 
eigen werk, dat zowat de helft 
van de plaat bestrijkt, heeft nog 
steeds als basis de hard-rockklan-
ken van eind-zestigerjaren, maar 
het weet van het uitgebreide in

strumentarium handig gebruik te 
maken om er voortreffelijke arran
gementen van te maken. 
Vooral het nummer van Radema
ker «she came into my life» en 
van producer en zanger Hugo 
Spencer horen bij het betere pop-
werk. Een groep die het nu met 
«livQ» optredens moet waarma
ken. 

Sergius 

\ A / A N D E L E N IN VLAAN-
* " DEREN. Vlaanderens 
Groot Wandelboek van Piet 
Van Couwenberghe, en «een 
werkgroep van vakantiegenoe-
gens », serveert een selektie van 
150 wandelingen in zowat alle 
uithoeken van onze Vlaamse 
provincies. 
In hun voorwoord schrijven de 
auteurs • «Dit wandelboek wil 
geen overzicht geven van de 
voornaamste wandelgebieden, 
maar veeleer een keuzepakket 
aanbieden van gebaande wan-
delwegen, afgestemd op het gro
te publiek, de weekend-wande-
laar, het jonge volkje, het gezin. 
Mét een verdienstelijke en te
vens overzichtelijke wegwijzer, 
waarop in een oogopslag l<un-
nen afgelezen worden: de kilo
meterafstand, de tijdsduur, cafe
taria, begaanbaarheid van de 
wegen voor bijvoorbeeld kinder
wagens, ouderen, het wildpark, 
enzomeer.. Deze wandelcodex 
IS uitstekend voorzien van sum
miere wandelkaarten, en een 
sfeerfoto van de omgeving. 
Kntiek ? Deze gids is te zwaar 
(ruim 600 biz.) om in de rugzak 
te steken, zoals de auteurs sug
gereren. En bovendien, dienen 
de lezers-kopers zich voor ogen 
te houden dat de encyclopedi
sche informatie voor een-dagje-
uit wél als een goede gids kan 
dienen, maar de ervaren en ge
trainde wandelaars er slechts 
een vingerwijzing aan • over
houden. Desondanks aanbevo
len, voor wie in Vlaanderen wan
deltochten aanvat. 
Vlaanderens Groot Wandel
boek. Piet Van Couwenberghe 
ea., Reinaert Uitgaven en Lan-
noo, 1977. 644 bIz., rijk aan illus
traties. (SB) 
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NOÓltWAÖlHiEN BETER MOMENT OW lEN 
SUCCES" KOSTUUM TE KIEZEN DAN TIJDENS 

BOEM SOLDEN 

SKM bewijst nu de belangrijkste kostuumverkoper in België te zijn met 

3 NOOIT GEZIENE SUPERAANBIEDINGEN 
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1) HONDERDEN KOSTUUMS 
van Z«lv(ssf Scheerwof, 
"einde reeksen Mister M' 
alle maten beschikbaar 
± 4000 f è 5,000 f 

nu 1.500 f -2 .000 f 
en 2.500 f 

ZAKENMAN KOSTUUMS 
een unieke keus van 
echt desfeïlike Kostuums 
van Trevira en wol. 
nieuwste modellen jn alle 
m^\&n voorhanden 
Normafe waarde 
4000 f è 6.000 f 

nu 4L» f O u en i ! . . « 7 ^ 9 I 

i f 

j i " * » / 
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( ^ ONKLOPBARE SUf>ERSTÜNT 
ti|dens deze unieke solden 
periode tjiedt SKM u meer 
dan 2000 
SUPER DE tUXE KOSTUUMS 
juist binnengekomen In de 
laatste nieuwe snit, van de 
ailergrootste merken en met 
een normale handelswaarde 
van 6.750 f - 7.250 f en 7.995 f 

nu .egen 3 . 4 9 5 f 
tweedelig en in meer dan 
100 verschillende maten 

en tegen 3 « ^ ^ £ > f 
driedelig in meer dan 100 maten 

SKM biedt u deze kostuums 
in een hyper moderne, medische 
of klassieke snit! Bij deze 
kostuums bespaart u stuk voor 
stuk ruim 2,000 f a 4.000 f 

SUCCES KLEDING MEYERS 
NIET VOOR NIETS DE BELANGRIJKSTE KOSTUUMVERKOPER IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-10 

O K N ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 
• ZATERDAG VAN 9 TOT IS UUB 
• ZON EN FEEsrOACEN GESLOTEN 
• RUIME EIGEN PARKING 


