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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 komen nadien de vier andere provincies aan de beurt. In een tijdsspanne van anderhalve maand
zullen honderden VU-afdelingen
m gans Vlaanderen bezocht worden. Deze intense dialoog tussen de basis en de top is het uitgangspunt, zowel op korte termijn als nadien, voor een verhoogde inspanning op vele terreinen. Alhoewel deze « Veertiendaagsen » een mterne partijaangelegenheid zijn, wettigen zij volkomen een politiek 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

zijn kommunautaire als in andere bepalingen. De regeringsdeelneming, op grond van het Gemeenschapspakt en de staatshervorming betekent vooral dat
de partij vandaag een beslissend 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 uitvoering ervan is wél een belangrijk
moment, maar zeker niet de eindfaze van de Vlaamse beweging.
In plaats van haar identiteit te
laten aanvreten bij de machtsuitoefening, moet de partij haar pro-

fiel duidelijker en scherper tekenen. Ze is en blijft een Vlaamsnationale partij, die aanleunt bij
de gezonde traditie van het
volksnationalisme. Binnen de
staatkundige strukturen, die zij
thans helpt veroveren, moet een
Vlaamse
maatschappij
opgebouwd worden die zo sterk mogelijk doordrongen is van de etische motivering van het volksnationalisme. Als
rechtvaardigheidspartij wil de Volksunie dat
deze maatschappij sociaal vooruitstrevend zal zijn waarin de
klassetegenstellingen weliswaar
niet verdoezeld maar opgevangen worden binnen een gemeenschapsetiek. Deze volwassen
Vlaamse maatschappij moet tevens aktief pluralistisch en verdraagzaam zijn.
Dit is, in zeer grove trekken, de

krachtlijn van het Volksunieprogramma vandaag en in de toekomst. Rond dit programma zal
tijdens en na de Veertiendaagsen aan intense vorming binnen
het VU-kader worden gedaan.
Tevens t a l een verhoogde inspanning geleverd worden voor
een ruimere informatie binnen
de partij en naar buiten. Wie verantwoordelijkheid draagt, moet
ook ruime verantwoording geven.
Ten slotte zal de basis direkter
en voortdurend betrokken worden bij de verdere formulering
van het partijprogramma. Zo zal
het komend VU-kongres, dat gewijd is aan het tema van de
Arbeid, m twee fazen worden
gehouden. In april worden de
principiële opties in kongresverband geformuleerd. Na maanden

intensieve bespreking van deze
opties aan de basis zullen in het
najaar op de tweede kongreszitting de konkrete toepassingen
worden opgesteld.
Regeringsdeelneming of oppositie is op zichzelf nooit een principiële 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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Opschudding in de Wetstraat. VU-voorzitter Schiltz laakt
de vrijblijvende houding van de regeringsleider over zowat
alle k n e l p u n t e n : staatshervorming, ekonomisch beleid...

Nü het doel bereiken!
Lees biz. 3
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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 ZuidAfrika 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 lieden 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-Afnka, net als er nog wel VU'ers zullen
wezen die de aktiviteiten terzake van
sommige VU-parlementsleden bedenkelijk vinden
Mocht de heer J A meteen de « bevolkingsaangroei 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-Tindemsns moest men informatief met veel
verwachten Deze tijd werd echter
voor het overgrote deel misbruikt,
zowel door de nochtans gereputeerde journalisten als door de bewindslieden die geen moeite deden om het
gesprek op dat peil te brengen dat
men van regeringsleiders kan verwachten Dat minuten verloren gingen
met een voorstelling waarbij diplo-
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ma's en dienststaat dik in de verf werden gezet zullen veel oppervlakkig kijkenden er nog bijgenomen hebben
Inhoudelijk was het programma echter nergens « Het» tema de ekonomische 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 wierookvat zwaaien naar C V P & C D A de
politieke partijen waartoe ze behoren
Regeringsleiders, waarvan een bepaalde pers zegt en schrijft, als het in
het kraam past, dat ze boven en buiten de partijen staan Regeringsleiders die in een nieuwjaarsboodschap
komen zeggen en mogen zeggen dat
hun partij de beste is Zelfs de redakteurs van die kranten die dwepen met
deze partijen en politici moeten het te
gortig hebben gevonden, of zijn ze
beschaamd ' Bladen waarin sedert jaren, en nog meer sedert zij gesubsidieerd 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

Hierbij durf ik met stellen dat de splitsing van het A B O S de absolute wonderformule zou zijn om een grondige
kentering te brengen Toch meen ik
dat een eigen beheer van onze Vlaamse samenwerkingsbijdrage en een afzonderlijke ontplooiing van onze opvattingen, ons dynamisme en zelfs
idealisme, het effektieve samenwerkingsbeleid 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.

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, Verhulst en Derine, naast de politieke
redakteurs van onze Vlaamse kranten, die al maanden de staatshervorming bekampen, zullen zich zeker
gelukkig achten « samen aan eén zeel
te trekken » met deze « zuivere » nationalisten, die zich geen «getraumatizeerden» wilden laten noemen door
Hugo Schiltz, maar er in Edegem toch
duidelijk de kenmerken van vertoonden
M D C , Ekeren

SCHILTZTEEDEGEM

FACILITEITEN

De overgrote meerderheid van de
aanwezigen op de VU-avond te Edegem, waar Hugo Schiltz toelichtingen
zou verstrekken over de Egmont- en
Stuyvenbergakkoorden,
zal
zeker
«genoten hebben» van de verheffende vertoning, opgevoerd door die
vriendelijk-onschuldige idealisten uit
het rechtse Vlaanderen
Ongetwijfeld zullen deze lieverds
weer wel een stel argumenten bovenhalen om hun onvolwassen politiek
gedrag te rechtvaardigen Mijn mening zullen ze daaromtrent echter niet
meer kunnen wijzigen Ik heb me
mateloos geërgerd aan die hardschreeuwende sloganroepers van het
bekende pluimage, die duidelijk denken dat Vlaanderen enkel op die wijze kan gered worden Ik voelde mij
werkelijk beschaamd, hopelijk zelfs
mede in naam van een aantal overtuigde 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 lieflijkheden hoor uitkramen Als het hun

H o e Is het mogelijk dat d e V l a m i n g e n elkaar o p v r e t e n o m w i l l e
van d e faciliteiten die rond B r u s sel g e g e v e n w o r d e n aan franstaligen ? Er zijn d u i z e n d e n franstaligen In d e p r o v i n c i e s O o s t - en
W e s t - V l a a n d e r e n , In A n t w e r p e n
en L i m b u r g die in 1978 nog
s t e e d s faciliteiten krijgen van
ons. W i j , V l a m i n g e n w e i g e r e n in
die V l a a m s e p r o v i n c i e s aan de
franstaligen hun integratie, d o o r
hen, t e l k e n s als zij drie w o o r d e n
gebrekkig Nederlands spreken,
in het Frans te a n t w o o r d e n ! !
Laten w e b e g i n n e n met hen d a a r
d e kans te g e v e n N e d e r l a n d s te
leren, d o o r e e r b i e d v o o r o n z e
eigen taal te v r a g e n . D a n alleen
g e v e n w e hen d e kans o m die
e e r b i e d o v e r te n e m e n .
W e g met d e e c h t e faciliteiten In
die a n d e r e p r o v i n c i e s dan Bra''^"*'

V A M , Ekeren

brief van de
redaktie
Brussel,! februari 1978

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 V L A A N D E REN als een geschenk geven
Indien de Vlaamse Beweging te Brussel meer wil bereiken dan op Stuyvenberg politiek bekomen werd, dan
moet Brussel gekortwiekt worden
Sinds de Grendelgrondwet is dit politiek niet mogelijk (wiens fout"?) Nadat door de schuld van anderen de
politieke mogelijkheden van Vlaanderen beperkt werden, heeft de V U
haar verantwoordelijkheid opgenomen om de ZELFSTANDIGHEID van
Vlaanderen uit te bouwen Dat heeft
de Volksunie beloofd aan haar kiezers, en dat doet ze Alleen grotere
politieke macht van de Volksunie kan
nog betere resultaten waarborgen
J D S , Kortrijk
ABOS-KENTERING
Via pers en radio kreeg ik in Bukavu
(Zdire) de gelegenheid kennis te nemen van uw zienswijze en voorstellen
met betrekking tot het A B O S en de
aanpak van de samenwerkingspolitiek 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 overtuiging dat WIJ met onze huidige organizatie en struktuur onmogelijk de beoogde
samenwerkingsobjektieven
kunnen bereiken Onze opvattingen
en werking beginnen zelfs negatieve
reakties uit te lokken, althans op het
terrein zelf, waar ik me, nauw betrokken bij een onderwijsprojekt, er wel
degelijk rekenschap kan van geven

Waarde lezer(es),

In dit nummer vindt U een rijkgeïllustreerde 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.
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DE ROL V A N
REGERING EN PARTIJEN
Tijdens de traditionele nieuwjaarslunch van het partijbestuur met de
pers heeft voorzitter Hugo Schiltz een aantal behartenswaardige dingen gezegd over de plaats van de partijen in de demokratie en over
de rol van de regering. Dit tafelgesprek over politieke etiek en politieke filosofie heeft voor behoorlijk wat deining gezorgd. Een nuttig
gevolg van deze deining was, dat de eerste-minister woensdag rechtstreeks van de VU-voorzitter heeft kunnen vernemen wat hem op het
hart lag.

Hugo Schiltz is de mening toegedaan dat de regering en haar
chef moeten reageren tegen de
veronderstelling dat er een soort
« geheime nevenregering » zou bestaan, samengesteld door de partijbesturen en vooral de partijvoorzitters HIJ zelf vindt dat de
partijvoorzitters thans een te grote 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 eerste-minister het politieke, gezag
belichamen Dit gebeurt de jongste tijd te weinig Daarenboven
mag en moet van de regering en
van al haar leden verlangd worden, dat ze zich opstellen achter
het regeerakkoord, een essentieel bestanddeel daarvan is het
Gemeenschapspakt
Het zijn vooral deze overwegingen van de VU-voorzitter die
gezorgd hebben voor politieke beroering De uiteenzetting van Hugo Schiltz behandelde echter een
veel breder terrein dan dat van
de verantwoordelijkheid en de rol
van de regering Hij stelde als uitgangspunt, 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 overlegdemokratie Er is echter een
nieuwe legitimiteit ontstaan op
grond van nieuwe componenten
BIJ deze componenten-zijn de politieke P partijen de enige die, door

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

te of uit te brengen oordeel van
de kiezer Dit geeft hen een duidelijke eigen plaats in ons bestel en
legt hen een onvervangbare rol
op Men zou zelfs kunnen stellen
dat de zozeer gesmade « partikratie» wellicht de laatste haven is
voor een echte en gezonde demokratie Naast en boven de partijen
echter dient de regering het politiek gezag te belichamen
Vourzitter
Schiltz
behandelde
kort de drie belangrijkste politieke
problemen van het ogenblik
In verband met de staatshervorming zegde hij, dat thans de regenng en het parlement ten volle
hun rol moeten spelen Er mag
met de minste dubbelzinnigheid

bestaan terzake het Gemeemschapspakt is een essentieel onderdeel van de regeerverklaring
en niemand in de regenng mag
zich ervan distantieren
Wat de openbare financies betreft beklemtoonde Schiltz, dat de
rijksbegroting 1979 dwingt tot
een fundamentele keuze De begroting 1978, die water en vuur
tracht te verzoenen, is een overgangsbegroting
Voor volgend
jaar echter zal men moeten kiezen en deze keuze zal bepalend
zijn voor het soort maatschappij
waarin we zullen leven In ieder
geval, zo zegde de VU-voorzitter,
kan de gemakkelijkheidsoplossing van de verzwanng der fiskale lasten met overwogen worden

Inzake de ekonomische en sociale problematiek
waarschuwde
Schiltz tegen een struisvogelpolitiek 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 tewerkstellingspeil Ook hier dringen zich
fundamentele en ingrijpende opties 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 verklaarde eerste-minister Tindemans op het scherm van de RTB,
tijdens een uitzending « Face a
la presse », dat de staatshervorming die voortvloeit uit het Egmontpakt geen echt federalisme
is.
Van deze verklaring werd door
sommigen, zoals te verwachten,
een gretig gebruik g e m a a k t : zij
scheen de stelling te staven dat
het Egmontpakt hoogstens op
een vage decentralizatie neerkomt.
De eerste-minister heeft deze
week voor de Nederlandse omroep een verklaring afgelegd,
die zijn uitspraak tijdens - F a c e
a la presse » aanvult en toch wel

in een ander daglicht stelt. Hij
beweerde dat federalisme met
twee onmogelijk Is en dat, om te
federeren, er minstens vijf komponenten nodig zijn. De staatshervorming zoals ze werd neergeschreven in het Gemeenschapsakkoord noemde hij eerder van het konfederale type.
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Dilbeek
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Deze teoretische
benadering
van de staatshervorming heeft
inzoverre belang, dat het konfederaal type verstrekkender is
dan het federaal type. Het onderscheid is echter vporal teoretisch : Zwitserland is een konfederatie, maar niemand zal het in
z'n hoofd halen om te loochenen
dat Zwitserland een federaal
land is.
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Ekonomische z a k e n , of 9 0 0 ?
Staal en textiel zijn in de Vlaamse ekónomie
sleutelsektoren.
Het gaat niet g o e d ; met geen
v.an beide. Het rommelt trouwens in bijna alle belangrijke
grote bedrijvigheden in onze gewesten.

wordt dat nu eindelijk meer gesproken 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).

Onze grootste zorg is uiteraard
de teleurgang van de arbeidsplaatsen, maar uiteindelijk is het
de vitaliteit van de beste ekonomische werkzaamheden die onze toekomst zal bepalen.

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

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 Vlaanderen als in Wallonië een staalnijverheid gehandhaafd
wordt.»
Voor ons is het duidelijk: staal
én textiel moeten ondermeer in
het exportbeleid van dit land
een leefbare toekomst gewaarborgd krijgen.

Uiteindelijk kunnen we slechts
de woorden van senator Oswald
Van Ooteghem herhalen: «de
staalindustrie
wordt het grootste 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

En o o k : de private financiële
instellingen die in de " goede tijden » in de staalindustrie behoorlijke winsten maakten, moeten
thans in slechte tijden eveneens
meewerken om de in-stand-houding van deze sleutelsektor te
verzekeren.
Dit sociaal-ekonomisch
onderdeel van het VU-programma
kan
de regering niet ongestraft negeren. - (hds)

Senator Oswald Van Ooteghem
vertolkte vorige week in het parlement, bi) de bespreking van de
begroting '78 van ekonomische
zaken, dan ook eenieders ongerustheid toen hij bitsig stelde :
" behandelen wij hier nu de begroting van ekonomische
zaken
of
die
van
de
hulpdienst
900... ?»
Wij noteerden in de politieke
wandelgangen dat het hoog tijd

iTUDIO DANN

In de nacht van maandag op
dinsdag werden te Dilbeek aan
enkele openbare en privé-gebouwen (o.a. de woningen van verscheidene Dilbeekse gemeentemandatarissen wat er op wijst
dat de verfspuithelden
heel
goed weten bij wie ze «aan het
werk moeten gaan •>) kladschriften aangebracht «Extrémistes
dehors» of « Flamands dehors».
Een dwaze uitdaging, die zeker
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de pacifikatie niet bevordert. Deze 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 gemeenten hebben binnengelaten, o.a.
met een grondbeleid en een verkavelingspolitiek ten voordele
van hen, die thans hun ergste vijanden blijken te zijn.

WIJ 1

KOMMCni^/^R

En bovendien

... riep een Gents cafébaas zaterdag
u i t : ' Leven wij hier in Chili ? »
... had zijn verontwaardiging een goede reden. Immers, franstalige vechtershanen van de militaire politie
(beter bekend als MP) drongen met
getrokken matrak zijn drankhuis binnen en sleurden er enkele Vlaamse
miliciens buiten, die de laatste dag
van hun legerdienst aan het vieren
waren.
... is het een schande dat zoiets vandaag nog in het Frans kan in Gent,
en ook dat MP's blijkbaar ongehinderd ais geweldenaars kunnen optreden.
... weze men gewaarschuwd : in Brugge 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 uitgebreide 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 Europalia nog steeds graaf Michel d'Ursel, 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 wij zeer benieuwd naar het
gedetailleerde programma van die
PSK-manifestatie: 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 universiteit van Tilburg een wedde als
voltijds 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 verdienen.
... zou ook deze echtelijke kumul nu
eens dringend door de wetgever
moeten aangepakt worden.
... als men dan toch droomt van drastische bezuinigingen In de overheidsuitgaven.
... kant de Leuvense akademische
overheid zich dus tegen de alternat!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 vatbaar, en kan hij slechts op eigen verantwoordelijkheid zijn - passage »
openhouden.
... vragen we ons echter wél af waar
het met de Leuvense akademische
vrijheid naartoe gaat als nu wordt
gedekreteerd dat een prof mensen
met psychische en sociale moeilijkheden niet meer mag trachten te helpen, door hen onder meer een onderdak te verschaffen.
... is minister Spitaels van tewerkstelling en arbeid van oordeel dat het
kernincident In Tihange « vermoedelijk overdreven werd in de pers ».
... dacht zijn kollege D'Hoore van
volksgezondheid wél aan de mogelijkheid de kerndirektie te berispen,
maar heeft hij bij zijn kollega's bakzeil 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 overheidskontrole moeten krijgen. W o r d t dit
door de Bond Beter Leefmilieu
geëist.

En bovendien

WIJ 4

Rik Vandekerckhove
belicht zachte energie
In een toespraak voor het Genker Albertusgenootschap, wees
minister van Wetenschapsbeleid, Rik Vandekerckhove, erop
dat de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek voor « andere » energiebronnen In 1978
met meer dan 70 % verhogen,
terwijl die voor toegepast kernonderzoek
met 1 6 % toenemen. Dit laatste betekent vrijwel
een stablllzatle in vergelijking
met de stijging van de algemene
begroting.
Dit wijst volgens de minister op
een geleidelijk toenemende aandacht voor de
zogenaamde
«zachte energie», en voor het
systematisch onderzoek van de
energleproblematlek In het algemeen. De nieuwe
ontwikke-

lingen worden door de regering
aandachtig op de voet gevolgd.
In zijn toespraak die handelde
over «vragen rond het wetenschapsbeleid »
beklemtoonde
minister Vandekerckhove nogmaals de dwingende noodzaak
om de innovatie te stimuleren en
te steunen, nu meer dan o o i t Dit
is een belangrijke opdracht voor
de overheid In deze krisistijd,
ook al loopt men daarbij het risico dat nieuw ontwikkelde technologieën een straatje zonder
eind blijken te zijn. Men kan
zich, bij voorbeeld, de vraag stellen, aldus minister Vandekerckhove, of het kernfusleprojekt
JET, waarvoor België een vrij
zware duit In het zakje doet, tot
afdoende oplossingen voor het

energievraagstuk zal kunnen lelden. En, of wij het In het midden
van de 21ste eeuw niet zullen
moeten hebben van zonneënergle, of waterstof, of misschien
zelfs van de vergassing van de
oude, trouwe steenkolen. Wij weten dit nu nog niet.
Onze Industrie moet echter gereed staan om zich aan te passen, eenmaal dat de nieuwe technieken van de toekomst zich
aftekenen.

Te Gent Is weliswaar het doek gevallen over de zaak-Jespers, 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 Jespers zijn niet alleen spatten op het getaande blazoen van
Gand frangais, maar ook en vooral van de plaatselijke magistratuur
We zaten niet in de jury, en we hadden dus noch de noodzaak 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 proces 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 — Jespers 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 piece a conviction die zelfs de majoorse over het hoofd heeft
gezien toen ze de uniformbroek van haar gemaal op de strijkplank 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 nadelen 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 Jespers 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.

De nieuwe ontwikkelingen
technologisch gebied op

op
de

voet volgen Is dus van levensbelang. Dit vergt van onze industrie niet enkel een groot aanpassingsvermogen, maar tevens de
bekwaamheid ertoe en een fijne
neus voor de «goede» innovaties, om die te nutte te maken.
Minister Vandekerckhove, acht
het een belangrijk aspekt van
zijn opdracht om dit samenspel
tussen wetenschappelijke innovatie 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 werknemers uit diverse streken en Industriële sektoren (steenkoolmijnen, grafische nijverheid, scheikunde, textielsektor, hout en
bouw, openbare diensten, metaalbewerkers en zelfstandige arbeiders), van het Vlaamse land,
vergaderden te Antwerpen met
woordvoerders van het staalarbeldskomltee te Gent, van het
textielarbelderskomitee, en van
de Limburgse arbeidsraad. Z i j
besloten tot de oprichting van
arbeiderskomltees In alle grote
bedrijven, en In alle sektoren
van het Vlaamse land, en tot eeTi
overkoepelend Vlaams Arbeidskomltee.
— Het Vlaams Arbeldskomitee

(VAK) wenst geen anti-Waals,
noch een antl-vakbondslnstrument te zijn, maar een krachtige
drukkingsgroep die als doel
heeft:
— de verdediging van de werkgelegenheid in Vlaanderen ;
— de bevordering van de solidariteit tussen de Vlaamse werknemers ;
— de verzekering van de sociale gelijkheid tussen alle Belgische werknemers ;
— de senslbillzering van alle
Vlaamse werknemers voor hun
soclaal-ekonomische
problemen.
Het V A K wordt o.m. geleld door
professor J. Maton.

Lotgevallen van Defosset
PTT-mInIster
Defosset
CFDF)
werd In de senaat en In de kabinetsraad op de vingers getikt
door de CVP en de VU. CVP- en
VU-fraktles weigerden de PTTbegroting goed te keuren, indien
de minister geen afdoend antwoord heeft op de beschuldiging (van ACV-zIjde) dat hij vla
zijn kabinet eigen (FDF-)kandldaten opdringt voor een 1500 benoemingen. De minister, In het
nauw gedreven, verklaarde dat
er een misverstand Is, te wijten
aan een slechte vertaling uit het
Frans van zijn kabinetsnota. Bij
vergelijking van belde teksten
werd dit als onjuist bevonden.
Ook In de affaire van de aankoop van een rekreatlecentrum
In Zuld-Frankrijk voor het ronde
sommetje van 100 miljoen, weet
Defosset geen overtuigend antwoord te geven.
Ook zijn partijgenoot Outers
(Ontwikkelingssamenwerking)
kwam in opspraak. Hem wordt
eveneens de benoeming verweten
van
FDF-gezinden
die

vreemd zijn aan de dienst (met
name ABOS). Opmerkelijk is dat
het protest uitgaat van zowel
nederlandstallge als franstalige
ambtenaren,
en
dat
zelfs
FDF'ers mede ondertekenden.
En zeggen dat onlangs duizenden jongeren eksamen aflegden
voor vakante betrekkingen In
belde departementen.
Nu is het wel zo, dat de kleurpartljen zich sinds zeer lang aan
dezelfde praktijken schuldig maken. Ze hoeven dan ook niet
hoog van de toren te blazen
(ook de PVV niet, die trouwens
In dit verband een beruchte reputatie 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 bevorderingen in de rijksdiensten
aan de kaak stelden zullen niet
verwacht hebben dat hun betoog zo vlug zo sprekende voorbeelden van je reln^ste nepotisme zou krijgen.
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Wies Moens tachtig
Vorige
maandag
vierde
de
Vlaamse dichter en nationalist
Wies Moens zijn tachtigste verjaardag. Elders in dit nummer
publiceren wij de brief die V U 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 medestichters van het Verdinaso, dat hij
vrij spoedig de rug toekeerde,
na meningsverschillen met Joris
van Severen. Vooral zijn «Celbrleven» maakten hem bekend.
En wie kent het gedicht niet
« Laat mij m'n ziel dragen In het
gedrang,
tussen
geringen
staan » ?

omdat
eiste.

hij

algemene

amnestie

De vrijwillige banneling Wies
Moens woont thans te Neerbeek
nabij Geleen In Nederlands-Llmburg. Enkele jaren geleden verloor hij zijn vrouw, die voor hem
steeds een zeer grote steun
betekende in de vele jaren van
tegenspoed.
Onze gedachten gaan naar deze
strijder die mede de weg heeft
getekend voor onze onafhankelijkheid. Waarvoor we hem dank
zeggen.

In de Mechelse gemeenteraad
kwam de kandidatuur van Mechelen 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 arrondissement Mechelen. In ieder geval
zou moeten aangedrongen worden 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 vlaamsgezlndheld
hadden
toegekend,
werd het voorstel onontvankelijk verklaard.

Vlaamse school
moet dicht
Verleden jaar was er reeds sprake van het opheffen van de enige Vlaamse school die Schaarbeek nog «rijk» is. Door toedoen van het ministerie van Nationale Opvoeding werd dit voornemen gedwarsboomd. Volgens
de FDF-schepen Adam telt de
school geen 100 leerlingen en
kan ze dus geen aanspraak maken op een vrijgesteld direkteur.
De schepen zei nog dat het
gemeentebestuur van Schaarbeek een beroep zal doen op de
raad van state, om toch de sluiting te bekomen. Het FDF-gemeentebestuur roept het gemeentelijk deficiet (2 miljard) In
om de school af te schaffen. Voor
het FDF zijn alle voorwendsels
goed. Aan de Vlaamse ministers,
parlementsleden en mandatarissen dit zoveelste snode plan
tegen de Schaarbeekse Vlamingen 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 lagere school te Voeren niet
wordt geïnspekteerd. De Vlaamse kantonnale inspekteur is
slechts voor administratief toezicht bevoegd, zijn Waalse kollega met het pedagogische luik,
behoudens het Nederlands, dat
hij niet verstaat.
Dit is de zoveelste truuk om
Vlaamse kinderen te verfransen.
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o Onverwoestbaar
trouw, een leven lang, voor spot noch leed
noch banvloek bang, hebt gij uw
heerlijk schoon geloof in het verdrukte en geschonden
Volk der
Lage Landen beleden.
Verwoord in onvergetelijke
verzen, doorleefd in tijden van roem
en beproefd in vervolging en ontbering, heeft uw trouw de Vlaamse 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 ontgoochelingen kunnen de emancipatie 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».

Wies Moens werd ook door de
repressie getroffen als Vlaams
vooraanstaande, niet als wetsovertreder, want hij was politiek
niet aktief geweest tijdens de
bezetting. Hij week uit naar Nederland en hoewel hem tien jaar
geleden •• genade » werd aangeboden, weigerde hij omdat hij
toch een statenloze zou zijn en,

Vlaamse hoofdstad

Bij de tachtigste verjaardag van
de dichter Wies Moens (geboren 28 januari 1898) heeft de
Voorzitter van de Kultuurraad
voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap hem de volgende
huldegroet gestuurd :

Het rijk schenkt wel toelagen
voor het Nederlands onderwijs
maar oefent niet de minste kontrole uit op het besteden van
deze toelagen. Het Overlegkomitee
^ Voerstreek-Vlaanderen
heeft terecht tegen deze slordige en tegelijk uitdagende praktijken geprotesteerd.

Waals en Vlaams
water
Op een perskonferentie zei minister De Backer, in haar hoedanigheid 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 aspekten was vooral het besluit
van de minister belangrijk, nl.
dat de toestand zo is dat Vlaanderen geen Waals water moet
kopen tegen elke prijs. Voor
zover Vlaanderen Waals water
gebruikt moet dit tegen dezelfde
prijs zijn als voor de Waalse verbruikers. Wie voor dit vraagstuk
meer belangstelling heeft kan
een brochure «Waterbeleid In
Vlaanderen» aanvragen bij de
Minister van Vlaamse Aangelegenheden, Jozef ll-straat 30,
1040 Brussel.

Onwettige fusie
De beslissing van minister Raemakers (Nationale Opvoeding]
om de twee Franstalige scholen
In de gemeente Voeren samen
te voegen blijkt onwettig te zijn
daar de twee kultuurraden niet
om hun instemming werden verzocht. Zonder deze instemming
kan er van een fusie (louter
bedoeld tot expansie van het
Franstalig onderwijs) geen sprake 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 onderwijs is blijkt ook uit het taalincident in een school te Ronse
waar twee frankofone onderwijzers op eigen houtje Nederlandstalige schoolkinderen tweetalige nieuwjaarsbrieven deden
schrijven. Tot verbijstering van
hun ouders, die terecht deze
jongste frakofone stunt te gortig
vonden en scherp protesteerden.

Depolitizering...
Ondanks de beloften dat men de
benoemingen In rijksdienst zou

Ex-RWer Gol (tevens gewezen
staatssekretarls) stelde in de Kamer verscheidene vragen aan de
minister van Justitie 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 menselijke gevolgen van de repressie zou onderzoeken. Gol wou
ook nog weten, of het waar was
dat VU-minister Vandekerckho-

huldlge minister van Justitie,
reeds door bestaande beschikkingen geremd, wenst blijkbaar
niet vooruit te lopen op de
besprekingen in de pas opgerichte ministeriële kommissie.
De h. Vandekerckhove is namens de VU — tevens initiatiefnemer — lid van deze kommissie, 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 geformuleerd.
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 nationaliteit. Een eigenlijk antwoord gaf de minister niet. Het
is duidelijk dat we in een nieuwe
faze getreden zijn wat de gevolgen van de repressie betreft De

«depolitizeren» en alleen nog
via het Vast Wervingssekretariaat zou aanwerven, woekert de
plaag van de partijpolitieke benoemingen voort. Daarover ernstig verontrust hebben de ambtenaren-generaal (dat zijn de topmensen in de rijksdiensten) in
een brief de aandacht op dit
vraagstuk gevestigd en aangedrongen op een normale benoemings- en bevorderingsprocedure. 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-mlIltanten en sympatlzanten), zonder
hierbij het Vast Wervingssekretariaat te betrekken.

Tante Pos
Het jaarlijks gesukkel met de
abonnementenbestelling
van
kranten en tijdschriften duurt dit
jaar langer dan gewoonlijk. Nog
steeds krijgen we de ene dag
twee eksemplaren van een dagblad en de volgende dag niets,
tenzij een ander blad, eveneens
in duplo. Ons eigen weekblad
wordt eveneens zeer onregelmatig besteld. Indien er personeel
te kort Is dat men er dan aanwerve, 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 getroffenen van de repressie aangemaand werden, alle gegevens
ter zake te bezorgen aan algemeen partijsekretaris Paul Peeters. Met deze gegevens o.a. stelt
minister Vandekerckhove een
(steeds zwaarder wordend) dossier samen.
We durven verhopen dat de kommissie 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), voorzitter;
Van Elslande en Geens (CVP),
Humblet en Vandenboeynants
(PSC), Wyninckx en Boel (BSP),
Hurez en Mathot (PSB), Vandekerckhove (VU) en Oefosset
(FDF).

Het proces
Het doek is (voorlopig) gevallen
over de show te Gent, waar een
onderzoeksrechter en zijn rechterhand veroordeeld werden wegens moordpoging, diefstal en
valsheid in geschrifte.
Ook al duurde het proces zeer
lang — omdat o.a. het vooronderzoek 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 moordpoging geen sluitende bewijzen
heeft kunnen voorleggen. Ook
Vrouwe Justitia komt gehavend
uit de strijd. Er werd maar een
tip van de sluier gelicht waarachter
bepaalde
toestanden
heersen die niet pleiten voor de
sereenheid, waarvan toch leder
gerecht zou moeten blijk geven.

Na Tihange: een regeringskontroleur
in elke kerncentrale?

De pers heeft ruime weerklank
gegeven aan de berichten volgens dewelke er zich op 13 januari jl. in de kerncentrale te Tihange een ongeval heeft voorgedaan. Inmiddels werd bevestigd,
o.m. door de direkteur van Intercom zelf, dat op bewuste datum
inderdaad radioaktieve stoffen
vrijkwamen.
De Bond Beter Leefmilieu meent
erop te moeten wijzen dat de verklaringen van de elektriciteitsproducenten als zouden kerncentrales bijna totaal veilig zijn,
eens te meer in strijd zijn met de
feitelijke werkelijkheid. Bovendien werd het ongeval in Tihange zolang mogelijk geheim gehouden.
Men kan zich de vraag stellen
wat er gebeurt bij ernstige ongevallen indien kleinere incidenten
bij slechte werking van een een-

trale reeds voor het publiek verdozeld worden.
De Bond Beter Leefmilieu onderstreept dat het de direkteur van
de kerncentrale te TInhange was
die, alleen, de verantwoordelijkheid droeg voor de evaluatie
van de ernst van het ongeval. Er
bestaat geen enkele vorm van
overheldskontrole, op pernianente basis, In de nucleaire installaties.

De BBL eist daarom dat er
voortaan in elke kerncentrale of
aanverwant bedrijf een «regerlngskommissaris»
aanwezig
zou zijn, die rechtstreeks afhangt van de ministers bevoegd
Inzake volksgezondheid, leefmilieu en arbeldshygiëne. De geheimdoenerij rond het ongeval
van 13 januari, dat slechts door
indiskretie uitlekte, Is een voldoende reden om namens de
bevolking deze els te stellen.
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Ekonomische zaken,
of 900 ?
De bespreking van de Justitiebegroting 1978 In de Kamer gaf aanleiding tot Interessante tussenkomsten van verscheidene VU-mandatarlssen. Fraktievoorzitter Frans Baert leidde namens zijn fraktie de
bespreking in. Hij achtte twee punten van het regeerakkoord belangrijk, 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 schakelen, integendeel: het moet er uit blijven en afzonderlijk behandeld
worden. Hij vond het een ongunstige faktor dat de jeugdbescherming te paard zit op twee ministeries: Volksgezondheid en Justitie.
Daar de jeugdbescherming ook persoonsgebonden is, achtte hij het
beter dat ze per gemeenschap geregeld wordt.
Hij herinnerde dan aan de tussenkomst van partijvoorzitter Schiltz
die aandrong op een objektiever
behandeling van dit dossier Een
verzoening tussen de gemeenschappen kan men zich moeilijk
voorstellen, wanneer men zich
met op dit vlak zou hebben verzoend
Het vraagstuk is voldoende onderzocht 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 menselijkheid zijn indien men de zaak
van de zwakkere getroffenen zou
regularizeren Er zijn tevens zoveel gevallen waarin de straf en
de gevolgen^daarvan buiten iedere verhouding tot de ernst van
het misdrijf staan
Dan IS er het probleem van de buitensporige
schadeloosstelling
aan de Staat Gerechtelijke kringen veroordelen scherp de rechtspraak Door alle Hoven van Beroepen werd de Staat trouwens
als schuldeiser wandelen gezonden Niettemin worden vandaag
nog aanmaningen betekend waarin betaling wordt gevraagd van
de schadeloosstelling, die in 1946
en later werden geëist Het wordt
hoog tijd dat we ons schikken

naar de eenstemnriige rechtspraak ter zake en van verdere
vordering afzien
Kamerlid Baert handelde over de
verbijsterende toestanden, waarbij personen enkel op grond van
hun verwantschap met veroordeelden mede verplicht worden
om o m voorschotten op oorlogsschade terug te betalen i Hij besloot deze passus met volgende
zin «De minister kan als een
groot minister de geschiedenis ingaan indien hij op dit terrein de
verzoenende menselijkheid zou
laten zegevieren »
In het tweede deel van zijn toespraak handelde kamerlid Baert
achtereenvolgens over de rechtsbedeling (meer magistraten, oprichting van verkeersrechtbanken, enz), de juryrechtspraak, de
herziening van het strafrecht, hervorming van het wetboek van
strafvordenng,
vermenselijking
van het strafwetboek en het strafrecht, gelijktijdige
behandeling
van een misdrijf en de zuiver burgerlijke aspekten enz

Een peperduur
projekt
VU-kamerlid Willy Kuijpers is de
eerste
volksvertegenwoordiger
die FDF-minister Outers (Ontwikkelingssamenwerking)
interpelleerde Het ging over de ontwikke-

OJITDE
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Het zal wel niet de laatste
keer zip dat het voortvarende benoemingsbeleid
van
een minister aanleiding geeft
tot spanningen in de meerderheid
Minder
vaak gebeurt het dat de meerderheid de goedkeuring
van
een begroting weigert Minister Defosset van het FDF
heeft al vele watertjes doorzwommen, vooraleer hij bij
het FDF belandde In Brussel
leek die partij de beste wipplank, en zo te zien moet
men hem ten minste toch
krediet geven voor zijn doorzicht
Dat liet hij alleszins met blijken bij zijn benoemingspolitiek, waar een kabinetsnota
m de «verkeerde
handen»
terechtkwam Iedereen weet
nu zo stilaan dat het om de
benoeming gaat van ong
1 500 postmannen,
hoofdzakelijk voor Brussel
Cynisch
IS wel dat de
ACV-leden
alarm sloegen, met om taairedenen, maar duidelijk omdat
het ACV-overwicht
dat se-
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dert Chabert ontstaan was,
dreigde verloren te gaan In
de Kamer sloeg Jan Lenssens alarm, en Defosset antwoordde koeltjes dat hij alles deed «in
overeenstemming» 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 stellen Zijn woordvoerder
was
senator
Pierson
van
de
BSP
Als aanhangsel van
deze zaak kwam ook de aankoop door de PTT van een
gebouw in Zuid-Frankrijk ter
sprake Verder zou kabinetschef
de h
Delchambre,
bovendien
beheerder
zijn
van
een
immobilienmaatschappij
Volgens bepaalde
persberichten zou hij nauw betrokken zijn bij een Franse maatschappij die
verbrandingsovens bouwt Nauwelijks enkele weken geleden bestelde Defosset een oven van 2
Tviljard bij een Franse firma,

lingssamenwerking in het algemeen en het Maisprojekt te Kasese 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 vroegere opbrengst
Zaïre, aldus de h Kuijpers, is met
gediend met prestigeprojekten
Minister Outers gaf ziin eerste
interpellant op verscheidene punten gelijk, al vocht hij de aangehaalde produktiecijfers aan Wat
het tweede gedeelte van de interpellatie betreffende de algemene
politiek van het departement, betreft deelde hij mede diverse gegevens schriftelijk aan die nterpellant te zullen bezorgen

IN DE SEMMT
Justitie en
peperdure projekten

PTT-begroting
# In het debat over de PTT-begroting 1978 vorige week, ging
VU-senator Goemans uitgebreid
de toestand van het postpersoneel na, dat hem nauw ter harte
gaat, hoewel hij met blind is voor
de fouten en tekortkomingen van
tante Pos. Z o hekelde hij de
instandhouding van sommige vergoedingen, die vroeger gerechtvaardigd waren, doch vandaag totaal zijn voorbijgestreefd Z o achtte hij 500 miljoen als uniformvergoeding met langer verantwoord,
vermits het uniform praktisch met
meer gedragen wordt
Ander
voorbeeld men zou de postmannen kunnen verplichten hun rustdagen te nemen Daardoor zouden een paar duizend werklozen
aan een job kunnen geholpen
worden Des te meer daar tal van
betrekkingen onbezet blijven Bij
de inschakeling van 1700 werklozen werd alleen aan Antwerpen
gedacht ook elders in Vlaanderen moeten werklozen aangeworven worden

ondanks een afspraak met
zijn kollega Anaaux, om eenzelfde oven in België te bestellen voor de helft van de
prijs
Ook inzake een 6-tal topbenoemingen
bij ABOS
lag
men overhoop met een FDFmimster nl Outers CVP-kandidaat Lelievre had het met
Outers verkorven, maar wilde toch de begeerde
toppost bij ABOS
Intussen blijkt meer en meer
dat een sanering van ABOS
enkel mogelijk is via een splitsing van die dienst
Zulks
moet mogelijk zijn door de
kulturalisering
van de bevoegdheden
Of de
CVP
hieraan zal meewerken ?
In het kader van de begroting van Justitie kwamen de
Waalse « staatsmannen » Gal
en Gendebien
waarschuwen
voor elke vorm van amnestie Baert van de VU pleitte
echter voor een uiteindelijke
oplossing, zonder
dewelke
geen pacifikatie denkbaar is
Minister Van Elslande deelde mee dat de inventaris vrijwel klaar is Hierdoor zouden de laatste gevolgen van
de repressie kunnen worden
weggewerkt
Verder werden
reeds
«genademaatregelen
en 6 vrijgeleiden»
toegekend
H.C.

VU-senator
Van
Ooteghem
vroeg zich bij de aanvang van zijn
betoog af of hij met een begroting te doen had, ofwel met de
9001
Er zou meer over kooperatie dan
over kompensatie moeten gesproken worden Kompensatie werkt
inflatoir en is ekonomische nonsens Dank zij het gemeenschapsakkoord zal deze kompensatiedrift afnemen De h Van Ooteghem 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 staalmjverheid i Hij vroeg dan ook verhoogde steu erde de mogelijklijkheid van EEG-steun te overwegen
VU-senator Van Eisen kwam herhaaldelijk tussen in het debat, en
hield daarbij nog een interpellatie
Hij vroeg inderdaad inlichtingen
over de toestand in het atoomcentrum te Mol Hij wees op de
belangrijke rol die de KMO's in
Vlaanderen spelen, waar de tewerkstelling toeneemt in tegenstelling 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 autoverzekeringen aan, meer bepaald in het
licht van recente premieverhogingen Over de isolatiepremies,
waar een administratieve warboel heerst, was de senator met
te spreken
Op vraag van VU-senator
De
Facq zei minister Simonet (Buitenlandse 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 Zaken) ontkende de geruchten over
een eventuele spreiding van de
aktiviteiten van het Atoomcentrum Mol In plaats varteen beperking 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 toestand en de energie
Senator Van Eisen interpelleerde
ook noQ de minister van Ontwik-

kelingssamenwerking De senator had het over de pensioenen
van de gewezen kolonialen waarbij hij de hoop uitsprak, dat de huidige regenng minder discnminerend zou te werk gaan Hij betreurde de afwezigheid van minister Outers, met wie hij graag een
dialoog zou beginnen De h Van
Eisen aanvaardde de verontschuldiging van de minister met, des te
meer daar hij hem herhaaldelijk in
het gebouw had gezien.

Grillige
gewestplannen
VU-senator Persyn is een autoriteit op landbouwgebied
Dat
bleek nog eens uit zijn tussenkomst in het debat over de landbouwbegroting HIJ wees inleidend op het verschijnsel van toegelaten hulpondernemingen in de
landbouw, die zich later ontpoppen als bedrijven die mets met de
landbouw te maken hebben (bijv
garages) Er zijn zelfs fiktieve
oprichtingen, die later een gewone winkel blijken te zijn
Senator Persyn ging nog nader in
op dit onderwerp Feitelijk komt
zijn uiteenzetting neer op de vaststelling dat de reglementenng
ter zake bijna systematisch omzeild wordt HIJ handelde nog
over Mane Thumas, de bedrijfsopvolging, de erbarmelijke toestand
van vele landbouwwomngen, de
beperking van het aantal erkende
paarderassen, en de verbetering
van de landbouwwegen
Ook VU-senator Geerinck handelde over de toestand in de landbouw
Verder had hij het over de willekeur in de toepassing van de
gewestplannen Hij betreurde dat
de Kamer de vergoeding aan
hen, die door verkaveling of andere schikkingen financieel verlies
leden, heeft geschrapt Tot slot
zei de h Geennck, « dat tijdens de
marsen op Brussel door frankofonen werd geroepen «Keer (terug) naar uw dorp» In het Jaar
van het Dorp heten we alle stedelingen welkom op voorwaarde
dat ze zich aanpassen i
VU-senator Capoen sprak hoofdzakelijk over de natuurbescherming en de rol die de landbouwer
daann speelt Door zijn arbeidsintensief karakter kan de biologische landbouw bijdragen tot de
herwaardering van de handenarbeid en tot het scheppen van
nieuwe arbeidsplaatsen De minister zou de klassieke landbouwpolitiek moeten ombuigen tot een
voedselpolitiek
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• De gebeurtenissen van het
voorbije jaar hebben duidelijk
aangetoond dat de Vlaams-nationalisten enkel en alleen op zichzelf, 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 verenigingen hebben zelfs een zware
hetze ontketend tegen de partij.
En, ook in deze omstandigheden
blijkt dat de Volksunie geen partij is als de andere. Wij worden
in deze eenzame strijd niet gesteund door machtige sociale nevenorganizaties, wij beschikken
over geen eigen of verwante dagbladpers.
De Vlaams-nationalisten hebben
enkel deze partij: de Volksunie ,
de partij, het kader en de ambtenaren 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 uitdagingen :
Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 1976 volgden op
1 januari 1977 de fusies van
gemeenten. De vernieuwingen in
de gemeentebesturen en de
schaalvergroting van de gemeentelijke politiek vergden vanwege de afdelingen nieuwe inzichten, andere werkmetoden en
veelal samenwerking met de andere afdelingen uit de nieuwe
fusiegemeente. Men kreeg niet
de tijd en de gelegenheid zich
aan te passen aan de nieuwe
situatie want een nieuwe kiesstrijd eiste de volle aandacht en
de totale inzet van het kader.
Het Egmontakkoord en de toetreding van de Volksunie tot de
regering waren voor de partij
ingrijpende en beslissende momenten.
Van
oppositiepartij
werd de VU een beleidspartij.
De regeringsdeelname, het uitoefenen van de politieke macht
samen met de koalitiepartners,

fliwnw
brengen problemen mee. Het regeringsprogramma is een noodzakelijk kompromis, maar valt uiteraard 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. Vanuit gewijzigde politieke omstandigheden, 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 Volksunie een belangrijke en onvervangbare taak weggelegd. O p de
Vlaamse staat de stempel drukken van het Vlaamse nationalisme kan enkel door een sterke en
goed uitgebouwde partij.
In elke provincie wordt een bezinnings- en aktieveertiendaagse ingericht onder het motto « Nu het
doel bereiken».

De eerste week is gewijd aan
kontakt en dialoog.
De afdelingsbesturen en verantwoordelijken uit andere provincies en afgevaardigden van de
partijleiding zullen mekaar ontmoeten in werkvergaderingen.
• Zij zullen zich samen bezinnen over de partij. Men zal samen
spreken over de plaatselijke situatie 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 begonnen met de organizatie van
de aktie.
Vanzelfsprekend is de stand van
voorbereiding in West-Vlaanderen anders dan in Brabant dat
pas 5 weken na West-Vlaanderen aan de beurt is. In onze kunstprovincie start men op 6 februari.
• Elke veertiendaagse wordt afgesloten met een grote provinciale 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 afdelingen zijn leerrijk en inspirerend voor anderen, voor deze
afdelingen is de aktie een verdere
stimulans. Voor vele afdelingen
wordt de bezinnings- en aktieveertiendaagse een nieuwe start.
Uit het gezamenlijk overleg en de
samenwerking zal een nieuwe
doelgerichte inzet groeien.
• De geplande aktie is geen
eindpunt, integendeel, het startsein is nu gegeven voor onze
interprovinciale aktie «Nu het
doel bereiken».
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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 afdelingsbesturen van Wakken, Wielsbeke, Oostrozebeke. Om 20 uur in het
Kultureel Centrum te Ooigem
ZARREN-WERKEN -. Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 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 afdelingsbesturen van Kuurne en Lendelede. Om 20 uur in de Cirkel te Kuurne.
8 WINGENE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen van Wingene, Zwevezele en Ardooie Om 20 uur in de
bovenzaal van het Kultureel Centrum te Wingene.
STADEN : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen van Staden, Hooglede, Ledegem en Moorslede. Om 20 uur
in het Vlaams Huis, Markt te Staden.
BRUGGE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 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 afdelingsbesturen van Groot-Dramme en Groot-Beernem. Om 20 uur in de Hertog van Brabant te Damme.
ZANDVOORDE: Kontakt- en werkvergadering afdeling Zandvoorde 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 afdelingsbesturen van Groot-Oudenburg en Gistel. Om 20 u 30 in zaal
Moderne te Oudenburg.
HOUTHULST: Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 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.
10 IZEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 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 afdelingen van Blankenberge en Knokke-Heist. Om 20 uur in Béarnaise, De Smet de Nayerlaan te Blankenberge.
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19.15 Une minute pour les femmes.
—
19.20
Gewestelijke
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte.
- 20.03 Nieuws. - 20.30 La filière (f.). - 21.32 Nieuws - 22.35
Allons au cinéma. — 23.05 Kunstschaatsen. — 23.35 Nieuws.

BRT 1

A2
18.00 De Bereboot. - 18.05 Rondomons. — 18.30 De verloren eilanden. — 18.55 WK-skieën. —
19.35 Morgen. - 19.45 Nieuws.
— 20.10 De Muppet show.
20.35 Panorama. - 21.00 Standpunten. — 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 O p zoek. —
21.35 Nieuws. - 21.50 Den Haag
vandaag. — 22.05 Annie RomeinVerschoor (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 Savoirvivre. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. - 19.50 Suggestions. - 20.00 De Lotto. - 20.20
Carambolages Cfilm). — 21.50
Nieuws. — 22.05 Le carrousel aux
images. — 22.55 Nieuws.

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Des lauriers pour Lila (f.). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Mannix (f.) - 16.30 Ajourd'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

ARD 1
15.40 Nieuws. — 15.45 Das podium. — 16.30 Kinder-verkehrs-club
- 16.35 Filmbriefe. - 17.20 Ski.
- 17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo. — 19.15 Hier und heute.
- 19.45 Spiel um 4tel vor 8. 20.00 Nieuws. - 2015 Die fernseh-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 Heute-journal. — 21.20 Bestandsaufnahme (dokumentaire). — 22.05
Relfezeit (fJ. — 23.50 Nieuws.

LUX.
17.55 Le coffre-fort. — 18.00 Muppetshow. - 18.18 Le coffre-fort.
- 18.30 Ram-dames. - 18.45 De
nos clochers. — 18.58 Le coffrefort. - 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.

~

16.10 Nieuws 16.15 N.N. wil
maatschappelijk werker worden
(reportage). - 17.00 Alles klaar ? I
- 17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo. — 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-express. — 17.40 Die Drehscheibe.
- 18.20 Vater der Klamote (film).
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslandjournal. - 2015 Derrick (f.).
— 21.15 Johannes Schauer (portret) - 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. - 2250 Sport am
Freitag. - 23.20 Der Bulle (film).
— 0.40 Nieuws.

18.35 FR 3 jeunesse. 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune 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.

school — 17.20 l t s the wolf. —
17.25 Jackanory. — 17.40 Clangers. — 17.55 Crackerjack. —
18.35 Fred Basset. 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.45 Sportswide. - 20.00 Pink
Panther. - 20.20 Sherlock Holmes in Washington. — 21.30 Porridge. - 22.00 Nieuws. - 22.25
Gangsters. - 23.20 Tonight. —
23.51 Max Boyce. - 0.21 Kunstschaatsen. — 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

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 O n 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 newsround. - 18.10 Blue Peter II. 18.35 Fred Basset. 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.45 Tomorrow's world. — 20.10
Top of the pops. — 20.40 The
good life. - 21.10 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 Protestants-godsdienstige uitzending.
19.35 Morgen.
19.45
Nieuws. — 20.15 De waterreuzen
(dokumentaire). — 20.45 The nickel 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.

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.

LUX.
13.05 Magazine. - 17.55 Le coffre-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 Frankenstein (film). - 22.25 Passé et gagne. — 22.40 Les potins de la comète.

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 chaque enfant. — 18.32 L'ile aux
enfants. — 18.55 L'accusée (f.). —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
- 19.43 Eh bien raconte. - 19.57
Nieuws. — 20.30 De doux dingues
(toneel). — 22.00 Kunstschaatsen.
- 23.00 Nieuws.

A2

~

naar werken ?». — 18.00 Bereboot. — 18.05 Bolhoed- en aardappelneua — 19.00 Wereldkampioenschappen Alpijns skiën. —
1933 Morgen. 19.45 Nieuws.
- 2010 Bij nader inzien. - 21.40
Alleen op de wereld (f). — 22.50
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 W o r d t u al
geholpen? (f.). - 22.20 Gast-vrij.
23.20 Tros sport. 23.40
Nieuws. — 23.45 Europese kampioenschappen 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 Hollands glone. — 21.55 Televizier
magazine. — 22.35 Avro's sportpanorama. — 23.00 Netwerk. —
23.50 Nieuws.

10.50 Schooltelevisie. - 18.15 Teleac. — 18.45 De fabeltjeskrant.
- 18.55 Nieuws. - 19.05 Superstars. — 19.55 De kapitein kan me
nog meer vertellen (film). — 21.25
Interview met de minister-president. - 21.35 Nieuws. - 21.55
Voor de vuist weg. — 23.10 Geloof, hoop en liefde-show. — 23.40
Nieuws.

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 magazine. — 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 Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 22.52
White Zombie (filu)

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

NED. 2

FR 3

ARD 1

18.45 Paspoort. — 18.45 Nieuws.
- 19.04 Jabberjaw (f). - 19.25
Hoe bestaat h e t ?
— 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 Kunstrijden op de schaats.

18.35 FR 3 jeunesse. 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
qualitè de l'avenir (f). — 21.30 O p
deze steen zal ik bouwen (dokumentaire). — 22.20 Nieuws.

NED. 1

TF 1

RTB 1

11.45 Réponse a tout. — 12.00
Ski. 12.33 Midi première. 13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal
programma. — 13.50 Objectif santé. - 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.). —

18.00 Boff. - 18.05 1, 2, 3... actualités. - 18.30 Zig-zag. - 18.45
Sept sur sept. — 19.15 Antennesoir. - 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.

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

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
15.35 Rugby. - 1715 Super jukebox. — 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 millions d'amis. — 18.35 Les tifins. —
18.40 Magazine auto mote. —
19.13 Six minutes pour vous défendre. — 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 Telefoot 1. - 23.30 Nieuws.

A2

BBC 1

RTB 2
14.00 Schooltelevisie. — 18.45
Schooltelevisie. — 19.15 Antennesoir. — 20.00 Kunstrijden op het
ijs (tot 2230).

~~

ARD 1

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 Economics 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-

RTB 1

13.35 Loto chansons. — 14.35 Les
jeux du stade. — 17.00 Loto chansons. — 17.10 Des animaux et des
hommes. — 18.00 La course autour du monde. — 18.55 Des chiffres et des lettres. — 19.20 Gewestelijk 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 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws.
— 20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 L'invention de Morel. CTVspel). — 22.10 Nieuws.

BBC 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 D i e S p o r
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.

9.50 Fingerbobs. — 10.05 Canoe.
— 10.30 Multi-cobured
swap
shop. — 13.15 Grandstand. —
18.10 The pew adventures of Batman, — 18.35 Nieuws en sport —
18.50 Jim'ill Fixit - 19.25 Dr W h o
Brits feuilleton. — 19.50 Twilights
for the Gods. - 21.35 Lee Dawson. - 22.00 Starsky and Hutch.
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Match
of the day. — 00.05 Parkinson.

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

Zondag

[

RTB 1

5 FEBRUARI

BRT 1
9.00 Open School. - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Fundamenten. —
11.00
Konfrontatie.
12.00
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. — 14.30 Open school.
— 15.00 Karnaval te Aalst. —
16.00 W K Alpijns skiën te Garmisch-Partenkirchen. — 16.45 Sesamstraat.
—
17.10 Sportuitslagen. — 17.15 EK Kunstrijden
op de schaats te Straatsburg. —
18.30 De bereboot. - 18.35 Van
pool tot evenaar. — 19.40 Mededelingen. — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. - 20.30 Een
kind in het woud (f.). — 21.40
Ommekaar. — 22.20 Nieuws.

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 p t i
Sports première me du Chicago o
19.25 Les animaux
20.00 Nieuws. - 2
croisés. — 22.00
- 23.00 Nieuws.

A2
10.30 Open schoei
dimanche. — 190
20.00 Nieuws. and music. —• 2 1 '
un jour. — 22.40 K
- 23.20 Nieuws.

FR 3
NED. 1

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

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 Zingenderwijs. — 23.20 Nieuws.

ZDF

NED. 2

17.00 Nieuws. - 17.05 Laenderspiegel (inf.). — 18.00 Paul Temple.
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Telemeter. — 20.15 Du hast mir doch'n
Baby versprochen (f). — 22.00
Nieuws. — 22.05 Das aktuelle
Sport-studio. - 23.20 Der Marshall van Cimarron (western).

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 Kijken naar kinderen. — 18.25 Sesamstraat. — 18.50 Artsenij. —
19.20 Studio Sport 2. 20.30

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
O n the move. — 12
- 13.15 Pebble Mi
14.00 Farming. —
ker. 14.50 Nie
High Chaparral.
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Vlaams üatiaaaal UlEEkblad
^

Een nieuwe
vorm op
de kaart
Deze nieuwe vorm, een vlekje op
\ _ ^ _ d e wereldbol, Is ons tehuis: Vlaanderen. Op de kaart van West-Europa zijn heel wat landen ons sinds
altijd vertrouwd: de laars van Italië. Of de Franse zeshoek. GrootBrittannië, 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 vandaag 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 geldmiddelen, en met onschendbare grenzen.
Generaties hebben gestreden voor

dit ideaal, dat onbereikbaar leek.
Vandaag kan het werkelijkheid worden. 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 periode 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 onderhandelingstafel, 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, daarmee 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
Bijna zes miljoen Vlamingen op minder dan tien miljoen Belgen : een ruime Vlaamse meerderheid. Wij hebben altijd de meerderheid gehad in België, maar politiek waren wij de minderen. Een generatie geleden nog werd
onze volkskracht afgezwakt, omdat tienduizenden Vlamingen om den brode 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 uitspelen. En deze troef werd daarenboven verkwanseld door de grondwetswijziging van 1971, het rampzalige werk van de CVP, de BSP en de P W .
Sindsdien had een minderheid van franstaligen voor altijd 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.

Antwerpen
Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

1.563.000
1.162.000
692.000
1.325.000
1.073.000

Bevolking van de Vlaamse provincies op 31 dacember 1976.

f

Vlamingen

5.815.000
Duitstaligen

65.000
Franstaligen

3.943.000
lOOXHH) inwoners

België 9.823.000

Aangroei van de bevollcing i n % (1971-75)
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat Vlaams-Brabant de jongste 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 eisenprogramma verwezenlijkt.
Ook en vooral voor Brussel en het bedreigde VlaamsBrabant heeft de Volksunie in het Gemeenschapspakt
oplossingen afgedwongen. Brussel wordt definitief en
onherroepelijk begrensd, zonder uitbreidingsmogelijkheid. 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 houten been zijn de Vlamingen tot nog toe steeds achteruitgeboerd. Thans komt er een nieuw^, betere o p l o s s i n g :
Vlaamse macht over Vlaams-Brabant. En machtspariteit
voor de Vlamingen te Brussel.

VlaamsBrabant

WestVlaanderen

3.2
Antwerpen

3,4

Vlaanderen
Wallonië
Brussel
België
/

+ 4.1
+ 3.4
-4.6
+ 3.3

Een goed figuur
m^
Met zijn zes miljoen inwoners hoeft Vlaanderen geen mal
figuur te slaan op de kaart van Europa en in de wereld. Zwitserland heeft nauwelijks evenveel inwoners. En onafhankelijke 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.

Vlaanderen

Wallonië

Leeft ijdsst rukt uur
van de Vlaamse
bevolking 1975

Brussel

643

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
schapspakt Sommige Vlamingen staren zich zozeer blind op
onderdelen, dat zij het geheel uit het oog verliezen. Om het
schapspakt op zijn juiste waarde te schatten, zijn er nochtans
gen n o d i g : men moet het in zijn geheel beoordelen en men
plaatsen tegen de historische achtergrond.

Gemeenbepaalde
Gemeentwee dinmoet het

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 Vlaamse 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
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Het is geen eindpunt voor de Vlaamse Beweging. Maar het is een goed
vergelijk, dat op zijn tijd 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 w o r d e n :
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 schijnpariteit 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.

bant beter dan de huidige toestand. Vlaams-Brabant zal voortaan behoren tot de Vlaamse Staat, die er al zijn macht kan aanwenden om de verfransing te keer te gaan.
Niemand kan in de toekomst kijken - of dit Gemeenschapspakt thans ook
onmiddellijk zal uitgevoerd worden, is moeilijk te voorspellen. Eén ding
is echter duidelijk: 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 noodzakelijker dan ooit.

3. De Vlaamse gemeenschap, inbegrepen de Vlamingen te Brussel, krijgen 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 herverdeling van de politieke macht en van de geldmiddelen. Deze herverdeling 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-

sociaal en federaal

Aantal ondernemingen (1976)

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

h

KMO-bedrijven, minder dan 50 werknemers.

Andere bedrijven, meer dan
50 vi/erknemers.
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101.280

^ ^
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106.155

h

62.630

h

2.568

Totaal

H e t Rijk

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

65.198

31.010

A

194.920

1.745 ^

totaal

9.188

32.755 Totaal

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

Vlaanderen
Wallonië

299.600

B r u s s e l 540.000
>i

^

960.300

204.108

Bruto Nationaal Produkt^74^ ^

tn miljoenen, 1974.
Op de kaart Vlaams-Brabant zonder Brussel.
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Zelfbestuur n u !
Voor de Vlaamse Beweging, en voor de idee van Vlaamse autonomie, hebben generaties Vlamingen zware
offers gebracht. De gedachte aan een autonoom Vlaanderen 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 ».

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 lieten tegenhouden door onbegrip of door de bajonetten
van een België, dat hen niet begreep en hen niet liefhad.

^^-¥^r';

Tien jaar geleden barstte in Vlaanderen bijna een volksopstand 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.

ts

DE TAAK V A N
DE VU MORGEN
Als Vlaams-nationale partij blijft de Volksunie ijveren voor de opbouw van een zo
autonoom mogelijke Vlaamse staat, die
de Vlamingen als groep met een eigen
gelaat een plaats en een verantwoordelijkheid laat opnemen.
Daarnaast is de Volksunie een sociaal
vooruitstrevende partij. Zij is dat, wars
van alle dogma's en van ieder groepsbelang. Ze houdt de handen vrij zowel tegenover de sociale als tegenover de kapitalistische drukkingsgroepen Ze wil geen
klasse- of standenbelangen verdedigen,
maar een maatschappelijke opvatting
De Volksunie wil een rechtvaardigheidspartij zijn, die belet dat de zwakken zwakker 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 gemeenschap als een belangrijk goed verdedigt.
De Volksunie is daarenboven de partij
van de verdraagzaamheid. Aan deze maatschappelijke waarde lecht ze veel belang Islaast een grote j u s i s gelijkheid eist
de waardigheid van de mens ook een grote dosis vrijheid. Tussen deze twee spanningsvelden — de gelijkheid en de vrij8 heid — moet het maatschappelijke leven

zich afspelen. De levensbeschouwelijke
verdraagzaamheid mag niet slechts passief beleden worden, maar moet ook
aktief beleefd worden.
De Volksunie is ten slotte een toekomstgerichte partij. We leven in een snel veranderende wereld. Vooral kleinere groepen
zoals het Vlaamse volk zullen zich in deze
beweeglijke wereld slechts kunnen handhaven voor zover zijzelf geestelijk en
maatschappelijk
beweeglijk
zijn.
De
Volksunie wil op het politieke vlak uitdrukking geven aan deze beweeglijkheid en
dit inzicht Tevens wil ze een moderne
volkspartij zijn, die het beginsel beklemtoont dat de demokratische beslissing de
laatste en enig wettige in de gemeenschap 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 vinden in de programma's van andere partijen. De Volksunie ontleent haar unieke en
onvervangbare opdracht echter aan het
harmon'sch samengaan van deze vier elementen Daardoor onderscheidt zij zich
van alle andere partijen en blijft zij anders
dan de anderen.
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der Welt - 2230 Tagesthemen
— 23 00 Blondinen bevorzugt —
0030 Nieuws

LUX.

2315

RTB 1

ARD 1

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

-

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

NED. 1

ZDF
-

2255 Pleine page
Nieuws

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

ARD 1

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

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

DE LAATSTE SHOW
- Schets van tijdssfeer door Peter Bogdanovitch
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 rijpere jeugd BRT 2, dinsdag, 21 u 15
1900 Bebop show 1940
Morgen
— 1945 Nieuws —
2010 Dolle dinsdag - 2055 Verover 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 enfant — 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

1500 Teleac 1530 Des konings paarden Cf) — 1657 Vader
Abraham en zijn smurfen —
1615 Ren je rot 1650 De
Mickey Mouse club — 1825 Sesamstraat — 1855 Nieuws —
1904 Van gewest tot gewest —
1950 Politieke partijen 2000
P S - 21 35 Nieuws 2150
Den Haag vandaag — 2205 Panoramiek — 22 35 Studio Sport
- 23 00 Nieuws

NED. 2
1815 Teleac 1845 Toenstische tips — 1855 Nieuws —
19 04 De katedralen - 19 29 Kenmerk - 2000 Nieuws 2025 Socutera 2030 PROM-koncert
77 — 21 40 Tobben met de demokratie - 23 00 Nieuws

RTB 1
1415 Schooltelevisie —1645 Feu
vert - 1825 Boff - 1830 Zigzag — 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

RTB 2
1415 Overname RTB-1 - 1845
Interwallonie — 1915 Overname
R T B 1 - 1 9 5 5 K a t i a C f ) - 2125
La breloque a brac

ARD 1
17 50 Nieuws - 1800 Intermezzo — 1840 Wie das Leben so
spielt
— 1915 Hier und Heute
— 1945 Tip um 4tel vor 8 —
2000 Nieuws - 2015 Spiel
21 45 Titel Thesen Temperamente — 22 30 Tagesthemen —
2300 Martin Buber film — 2345
Nieuws

ZDF
1700 Nieuws - 1 7 1 0 A r p a d der
Zigeuner — 1740 Die Drehscheibe - 1820 4 -(- = Wir - 1900
Nieuws — 19 30 Die Bankiers
CThe Money Changers) Cf) —
2015 Bilanz - 21 00 Heute Journal - 21 20 Starsky & Hutch Cf)
- 22 05 Bhckpunkt - 2250 Turandot oder der Kongres der
Weisswaescher — 0025 Nieuws

LUX.
1215 La bonne fraquette —
1645 Lecole buissonmere —
17 55 Le coffre fort - 18 00 L'ecole buissonmere — 1828 Le coffre-fort vervolg — 18 30 Ram-Dames — 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 Reponse a tout — 11 45 Ski —
1233 Midi premiere — 1300
Nieuws — 1337 Les visiteurs du
mercredi — 1755 Sur deux roues — 1812 A la bonne heure —
1828 Pour chaque enfant —
18 33 L lie aux enfants - 18 55 La
passagere Cf) — 1910 Une minute pour les femmes — 1920
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 2003 Nieuws —
2030 Les amours sous la revolution — 22 00 Des Antillais a Pans
- 23 00 Nieuws

A2
1620 Un sur cinq — 1755 Ac
cords parfaits — 18 25 Tekenfilm
- 1840 C e s t 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 T F 1 - 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'ete dernier Cf) CSuddenly last summer) - 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
W o r d s and pictures — 12 40 Biology - 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 Nationwide - 1 9 5 0 S y k e s - 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

FEBRUARI
4 OOSTENDE-MARIAKERKE ; Hotel Duinroos receptie voor de
leden waarna maaltijd (75 f r )
6 O O S T E N D E : Noordzee (Wapenplein), vergadering kaders
O V D en Brugge over de «roll-over»

Oostrozebeke: Dolle dinsdag
Dinsdag 24 januari 1978 werd
door de rechtbank van koophandel te Kortrijk het faillissement van het textielveredellngsbedrijf Te Ve Be (Oostrozebeke) uitgesproken. 250 werknemers werden naar het stempellokaal verwezen.
De avond voordien hadden een
twintigtal werknemers, in een
ultieme poging om Streekekonomie op de ernst van de zaak
te wijzen, de fabriek bezet. Ook
dinsdagmorgen was de ontreddering enorm, een tiental Te Ve
Be-frucks waren langs de drukbereden
Ingelmunstersteenweg opgesteld
Spandoeken
spraken voor zichzelf: «Oostrozebeke, is dat te ver van
Brussel ' », •> Bij TVB verdienen
300 mensen hun brood, Streekekonomie
wil
ze
allemaal
dood -, ' Eyskens wil Te Ve Be
niet helpen uit de nood, daarom zullen wij vechten totterdood.» Staatssekretaris voor

Inspraakvergadering
te St.-Kruis-Brugge
Het centrum van de gemeenteafdeling Sint-Kruis heeft jarenlang het uitzicht 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 Vandepitte, apoteker te Brugge, van
onze trouwe leden mevrouw Anne Vandepitte-Lootens en de
heer Filip Lootens biedt de
Volksunie evenzeer haar Innigste deelneming aan.

Streekekonomie Mark Eyskens
moest het trouwens nog meer
ontgelden, een stro-pop, voorstellende Eyskens, werd verbrand.
Onder de wapperende zwarte
vlaggen werd ook de vergelijking gemaakt met La Motte
(Moeskroen)
waar
Waalse
Streekekonomie wel ter hulp
snelt (meerdere honderden miljoenen): - M o t t e , 580 miljoen.
Te Ve Be betaalt de poen.»
Voor Te Be Ve werd terzake
150 miljoen gevraagd, en geweigerd.
Vakbondsafgevaardigden
beloofden al het nodige te doen
om een oplossing te vinden,
enerzijds om een voorlopige tewerkstellmg mogelijk te maken, anderzijds om een nieuwe
bedrijfspartner te zoeken (de
laatste dagen werd in dat verband een Limburgs bedrijf genoemd, maar weinig dagen
vóór de faillietverklaring was

9 januari jl w/erd er daartoe een
inspraakvergadering
georganizeerd
in het Gemeenschapshuis teneinde
de stem van het volk te horen Dit initiatief 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 opmaken van de definitieve plannen Hierbij
mogen wij onze Brugse VU-schepenen 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 inwoners van Sint-Kruis ten zeerste gewaardeerd 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 uitvoeringswerken van de rechttrekking van de Mandel, en zien 250
arbeiders hun bedrijf gesloten (Te V e 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 januari 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 Volksunie 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 F E B R U A R 1 1 9 7 8

BRUGGE

Lokaal « Breydelhof», J Suvéestraat 2 te B r u g g e .
Programma:
14 uur kennismaking en inleiding , 14 u 30 « Aktieplan 7 8 » toelichting, 15 uur bespreking en planming , 18 uur einde
Gespreksleiders Erwin Priem en Karel Van Reeth
Op deze belangrijke kaderbijeenkomsten worden naast de V U J O verantwoordelijken in afdelingsbesturen, arrondissementele komiteeleden, 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 F E B R U A R 1 1 9 7 8
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
Lokaal arrondissementeel sekretariaat V U
Programma:
Meer nieuws hierover in volgend nummer

WIJ 18

KORTRIJK • Regionale openingsvergadenng « Nu het doel bereiken » om 20 u in de Hallen
dat een ijdele hoop gebleken).
Onder de 250 werkloze werknemers viel nog weinig geloof in
de woorden van hun vakbondsafgevaardigden te bespeuren.
Vooral het verwijt dat de verantwoordelijken
in
kwestie
veel te laat hun ogen hebben
geopend viel veel te horen
Het gemeentebestuur van Oostrozebeke, en meer speciaal de
meerderheidsgroep
(waaronder de V U ) heeft na onderzoek
beslist dat Te Ve Be toch een
leefbaar bedrijf was (het orderboekje is terzake illustrerend).
Een schrijven werd gericht aan
Streekekonomie, maar wat Urbain kon voor La Motte-Moeskroen, 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 mensen dopsteun gedurende 3 jaar,
geef ons dat terug en we zijn
over de brug ! • (ld)

O p 18 januan w e r d «de derde leeftijd» door PVV-burgemeester toegesproken in het Frans
Voor de vele Vlamingen die in Wallonië zijn gaan wonen om den brode,
heeft de P L P (Franstalige zusterpartij van de PVV) nooit een vriendelijk
woordje in het Nederlands overgehouden, de Vlamingen moeten zich
maar aanpassen Doch in Koksijde
worden de alhier wonende Franstaligen met faciliteiten bedacht
Kaartersklub « D e

Strandjutter»

O p aanvraag werden vanaf februari
de kaartdagen verplaatst Deze grijpen plaats telkens de 1 e en 3e vrijdag
der maand, in café Soil Cress, Koninklijke Baan 225

VU-RoeselareTielt 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 RoeselareTielt. Dit is altijd een arrondissement geweest met een hoge
werkloosheid en pendelarbeid;
werkloosheid die nu terug zal
verhoogd worden door het faillissement
van
het
bedrijf
TE-VE-BE te Oostrozebeke.
De Volksunie vraagt alle bevoegde instanties meer aandacht op te brengen voor dit
arrondissement. Vooral wat betreft de tewerkstelling in de textielsektor, en in de kleine en
middelgrote ondernemingen.
De arrondissementele raad besluit deze motie over te maken
aan de minister van ekonomische zaken en aan de staatssekretaris voor streekekonomie,
toegevoegd aan de minister
van Vlaamse aangelegenheden.

7

ST.-KRUIS-BRUGGE: Bestuursvergadenng in het kader van
de aktie « Nu het doel bereiken » om 20 uur in « De Zorge » Toespraak door Johan Beke, Direkteur van hel Dosfelinstituut
ZARREN (Riva): 20 u. 30, vergadering voor Zarren-Werken, Kortemark-Handzame en Koekelare
LO : Stadhuis, 20 u 30, vergadering voor Lo en Diksmuide

8

9

10

12
13

14

15
17

18

POPERINGE • Bestuursvergadenng om 20 u in de bovenzaal
van 't Belfort, Grote Markt
Z A N D V O O R D E : Kasteeltje 20 u 30, vergadering voor Oostende-Zandvoorde
VEURNE ; In zaal Het Torentje, vergadenng voor heel kanton
Veurne-Nieuwpoort
O U D E N B U R G : «Moderne», 20 u 30, vergadering voor Gistel,
Oudenburg, Ettelgem, Westkerke en Roksem
H O U T H U L S T : «'t Rooi Peerd », 20 u 30, vergadenng voor Houthulst, Klerken en Merkem met Jonkershove
EERNEGEM : Riva, 20 u 30, vergadenng voor Eernegem, Bekegem en Ichtegöm
OOSTDUINKERKE : 20 u 30, kleinkunstavond met - De Snaar»
O O S T D U I N K E R K E : VUJO-Volksmuziekavond om 20 uur in
Estaminet, De Peerdevisser met de Braoantse Volksgroep De
Snaar Inkom 100 fr
Vergadenng der mandatarissen ( V V M ) om 10 u
MIDDELKERKE :«Were-Di», 20 u 30, Vergadering voor Middelkerke, Westende, Leffinge en Spermalie
O O S T E N D E : Koninginnehof, 20 u 30, Vergadenng voor alle
Oostendse afdelingen, Bredene en De Haan
DE PANNE : 20 u 30, ledenvergadenng in de « Commerce » (niet
in Helvetia)
KORTRIJK . werkvergadenng om 20 u in lokaal 1302
M A R K E : algemene ledenvergadenng in zaal Middenstand om
20 u
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
KORTRIJK: Arrondissementsraad om 17 u in lokaal 1302

Nieuw bestuur
KortemarkHandzame
In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Vansteenkiste en het arrondissementeel bestuur w e r d het volgend bestuur geïnstalleerd
Voorzitter Alb Staelens , Sekretaris •
Alb B o n d e w e i , Penningmeester Daniel Debeuckelaere, Organisatie Johan V a n d a m m e , Propaganda Jozef
De Gres In de arrondissementele
raad wordt de afdeling vertegenwoordigd door de heer Bondewei
Als gemeenteraadslid beschikt de partij 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 getroffen na de oorlog werkte
deze familie zich weer op, mede dank zij de steun van hun
kinderen.
De begrafenis zal plaatshebben a.s. zaterdag na een plechtige mis om lOu. 30 te Handzame Aan de ouders van de overledene, en haar zusters Gerda
en Dora, betuigen wij ons oprecht leedwezen.

Verhaeghe 10 jaar sekretaris in
Oostende
Tijdens een druk bijgewoonde
nieuwjaarsreceptie
voor
de
mensen van het kader, aangeboden door de gemeenteraadsleden en O C M W e r s werden
niet alleen goede wensen overgemaakt, doch bracht K. Lambert een analyse van de toestand in de V U . Uiteraard ging
zijn dank naar het gepresteerde 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 welke de prijS zou geweest zijn die

Vlaanderen te betalen zou hebben, 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 overhandigen aan Jef Verhaeghe,
die thans tien volle jaren de
ijverige sekretaris is van de
bloeiende stadsafdeling van
Oostende. De aanwezigen sloten zich hier hartelijk bij aan.
Wat laat voor zijn 70e verjaardag werd ook hulde en dank
gebracht aan Leo Van De Weghe.

N'erjongd VU-bestuur
Diksmuide
Het nieuwe Volksuniebestuur van Diksmuide ziet er als volgt uit
Voorzitter Jan Colaert, Sekretaris
Gaby Laridon , Penningmeester Adelson Decat (Pervijze), Propaganda
Enk Simoens, Organisatie Mare Sim o e n s , Volksuniejongeren Enk Vlaminck , Ondervoorzitter Eddy Defever (Woumen) en verder nog de
heren Arnold Pollet, Mark Vantyghem
(Leke) en Walter Verslype (Pervijze)
Zoals bekend is Diksmuide de bakermat van de partij in dit arrondissement en de vorige generatie, die tientallen 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 gemeenteraadslid Lieve Vandamme en
in het OCMW-bureau de heer Maertens en als lid mevr Tanghe
O p Driekapellen na zijn alle deelgemeenten in dit bestuur vertegenwoordigd
In het «Vlaams Huis» bij Leo Uevreese houdt kamerlid Vansteenkiste
maandelijks zitdag

F W - k a d e r d a g in
West-Vlaanderen
Plaats « A u Damier», Stationsplein,
Roeselare, op 12 februan 1978 Dagindeling 10 u samenkomst, 10 u 30 tot
12 u 30 babydagdiensten, informatie
en diskussie , 12 u 30 tot 13 u 30 middagmaal , 13 u 30 tot 14 u 30 Guidance Centra, informatie en diskussie , 14
u 30 tot 15 u pauze , 15 u tot 16 u 30
Jeugdrechtbank en
jeugdbeschermingskomitee, informatie en diskussie M 7 u slot
Er IS mogelijkheid tot middagmalen
tegen de pnjs van 150 fr Dokumentatie wordt ter beschikking gesteld

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

EIGENAARS
Wij wensen moderne appartementen te huren of te kopen m Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058/
51 1889
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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 Staalarbeiderskomitee-Sidmar, met alleen de Sidmararbeiders maar alle in andere sektoren 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 Staalarbeiders aangingen en tot het uiterste
zullen voeren, beslissend zal zijn voor
de ganse Vlaamse ekonomie

het McKinsey-rapport objektief bekijkt en de klassifikatie van de onderscheiden bedrijven en afdelingen
onder de ogen neemt, stemt de eerste verklaring, na de bekendmaking
van staalbaron Albert Frere, reeds
meer tot nadenken Hij vindt het rapport een zeer goed en degelijk werkstuk 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

W a t het McKinsey-rapport betreft, is
er geen gebrek aan duidelijkheid Het
bevestigt w/at w e reeds een jaar lang
wisten en zelfs meer, wat w e 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 België was, maar zelfs dat het onbetwistbaar het beste en het modernste van
heel West-Europa was Besluiten dat,
na de bekendmaking van het McKinsey-rapport, alles in orde is gekomen
voor heden en voor toekomst, is blijk
geven van een onbegrijpbare en onbegrensde naïviteit In feite is er mets
veranderd De staalbarons en de
Brusselse politici zullen er de konklusies uit trekken, die hen het voordeligst toeschijnen En dat hebben ze
reeds gedaan Want wanneer men

Wat nu de verklaringen van minister
W Claes betreft, kan men gerust zeggen « Z e zijn zo klaar als de gebruikelijke inktfles» Geen sprake van kapaciteitsverhoging voor de Belgische
staalmjverheid, zegt Claes Maar, met
mets laat hij verstaan of dit per bekken of op nationaal vlak bedoeld is
Een derde hoogoven voor Sidmar,
maar als reserve te gebruiken, zegt
Claes Welk nut voor de Sidmararbeiders daar plusminus 7 miljard te
s p e n d e r e n ' Z o u deze derde hoogoven met moeten dienen om te voldoen 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 ruwstaal en slabs Doch niemand vraagt
het
Sidmar kampt met likwiditeitsmoeilijkheden, zegt de minister met nadruk
en herhaalt het tot vervelens toe

SCHOONAARDE

Het grote
karnavalgebeuren
van Aalst

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

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 Delclef Tvv. « goeie > werken

EGMONTPAKT
Debat hieromtrent op vrijdag 24 februari in zaal Mikeno, Schoonaardebaan
Deelname van
CVP-PVV-BSP-VU
plus Overlegcentrum Vlaamse verenigingen Inrichting Davidsfonds
Moderator Hugo Van Den Abbeele,
voorzitter kulturele raad Dendermonde

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 verwaarloosde 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 grote 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 beantwoorden.
Zou mijnheer de goeverneur
gelezen hebben ?..

van Oost-Vlaanderen

deze derde brief nu wel

OPTIEK
WALTER

ROLAND

ANTWERPEN

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.
°
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Maar hij zegt met dat Sidmar het enige Belgische staalbedrijf is dat de
door de regering ter beschikking gestelde staatsgelden met heeft opgenomen en verbruikt V o o r het voorbije
jaar 1977 ging het hier toch om 2 a 2,5
miljard
Ook in 1978 zal de staalindustrie
staatsgelden nodig hebben, zegt minister Claes HIJ goochelt met miljarden, verdubbelt, verdriedubbelt Waarom "? Verwacht hij misschien een devaluatie van de Belgische frank"?
Z o het nieuwe plan Davignon het met
haalt, zal het ook voor de Belgische
staalmjverheid hopeloos zijn, zegt minister Claes In welke mate de Belgische staalmjverheid betrokken is in
het nieuwe plan Davignon, zegt hij
met
Daarom heeft het Staalarbeiderskomitee-Sidmar een oproep gericht tot alle
Vlaamse arbeiders, uit alle sektoren
en uit alle Vlaamse provincies en
gewesten Deze oproep heeft een buitenmatig sukses gekend Afgevaardigden uit al onze streken van textielbedrijven, metaalverwerkende bedrijven, grafische nijverheden, petrochemie, hout en bouw, de Kempische
kolenmijnen en de Limburgse Arbeidsraden zijn overgegaan tot de oprichting van een alles overkoepelend
Algemeen Vlaams Arbeiderskomitee,
A V A K , waarbij alle afvaardigingen
zich aangesloten hebben
Volledige sociaal-ekonomische onafhankelijkheid van Vlaanderen is onze
eerste eis
Het Staalarbeiderskomitee-Sidmar

NIEUW
ARRONDISSEMENTSBESTUUR
V U DENDERMONDE
In aanwezigheid van R de Craen, lid
van het partijbestuur, heeft de vernieuwde raad met veel nieuwe gezichten 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, ondervoorzitter , Marcel Verschelden, Moerzeke, sekretaris, Agnes Van Der
Steen, Appels, penningmeester en sekretaresse, Jozef Bracke, Kalken, orgamzatie, Herman Van Den Abbeele,
Schoonaarde, pers en propaganda,
Lutgart De Beul, Dendermonde, vorming , Koen Van Der Poten, Lebbeke,
toegevoegd aan het arr bestuur als
VUJO-verantwoordelijke

Gentbrugge-bestuur:
Voorzitter Gilbert Verhoeyen , ondervoorzitter Libert Robert, sekretaris
Lieve Robert-Bogaert, penningmeester Margnet De Waele-Vanbeveren ,
orgamzatie Adnen Servaes , propaganda Alfred Serlet, verslaggever
Paul Pieters , dienstbetoon Aime Verpaele, syndikale werking
Gerard
Vandevelde

Openbaar
centrum voor
maatschappelijk
welzijn
De Raad van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst
heeft in h a a r onderhoudsdiensten betrekkingen opengesteld van SCHOONMAAKSTER.
De kandidaturen moeten bij
ter post aangetekende brief
worden gestuurd a a n 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).

3

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

3

GENTBRUGGE Gespreksavond van de Goossenaertskring in
het Dienstcentrum O m 20 uur spreekbeurt door Hugo Waeterloos over <• Gentse havenproblematiek »
DENDERLEEUW 14e Dansavond Nachtbal in de sporthal Osins. Sportpark om 21 u 30 Orkest Ferry Hill met zijn 13 uitvoerders Inkom 80 fr
ASPELARE-NEDERHASSELT Ledenfee^t 20 uur Kantine van
de Palingklub-Aspelare, met forel- of worstenschotel Toespraak
door dr Jef Valkeniers

4

4

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, Langestraat 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 vanaf 11 uur Toegangspnjs 120 fr

5

W A A R S C H O O T : Film- en diafestival om 15 u in zaal Schuttershof

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 - Kleinkunstavond 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»
O m 20 u in 't Wijnhuis, Hundelgemsesteenweg 286
16 G E N T - Z U I D : Filmavond over de laatste IJzerbedevaart gevolgd
door een uiteenzetting over het Egmontpakt en het Stuyvenbergpakt door volksvertegenwoordiger Frans Baert In zaal De
Korenbloem om 20 u 30
17 ST.-AMANDSBERG: VUJO-Gespreksavond over Gehandicaptenbeleid 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 « D e Vlier», Convent Engelbertus

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

FILMCLUB
ZDTTEGEM

FESTIVAL
In het kader van de Jubileumviering
«25 jaar Filmklub Zottegem» worden
op vnjdag 10, zaterdag 11, zondag 12
en dinsdag 14 februari, onder auspiciën van het ministene voor Nederlandse Kuituur, provinciale dagen van
de Vlaamse film georganizeerd te Zottegem
Harry Kumel, Roland Verhavert, Rebbe de Hert en Raoul Servais komen
er hun films aan het publiek voorstellen 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 OostVlaanderen uit te werken
Programma ; vrijdag 10 februari te 20
uur Raoul Servais, Sirene, Goldframe, Chromofobeia, en Nicolai Van
der Heyden, Angela, love comes quietly
Zaterdag 11 februari te 20 uur « Fugitive Cinema », met Robbe de Hert De
Bom (scenano L-P Boon), Dood van
een sandwichman, en Guido Hende-

VOLKSUNIEHERZELE

zoekt echtpaar voor uitbatmg van lokaal (ligging
Herzele-Centrum)
Zich wenden tot L FERMON, Burgemeester Matthijslaan, 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 abonnementen op WIJ zou werven op het
grondgebied van zijn eigen gemeente binnen het arrondissement
SintNlklaas, en vóór 26 februari 1978,
kan deze prijs winnen. Indien voor
de prijs twee of meerdere kandidaten zouden in aanmerking komen, zal
het lot beslissen.

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

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

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - Ijedjes en wiegen •
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi] - ruiteruitriistingen = pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus m merkartikelen
autobanen elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren - poppen - poppenwagens en -wiegies - burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - schooltassen - 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 vervoer 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 Hasselt-Genk en de Maasvallei.
Het onderzoek toont aan dat de huidige service van openbaar vervoer fragmentair, inefficient, en onvoldoende produktief is ; het aanbod van vervoermogelijkheden zowel als van exploitatiemetodes
is aanzienlijk op zijn tijd ten achter, en knoopt niet aan bij de werkelijke verplaatsingsbehoeften van de bevolking. De oorzaak ligt
gedeeltelijk bij de splitsing van het net tussen N M B S (spoorwegen) en N M V B (busmaatschappij), maar sedert eind 1977 werd
heel het busvervoer aan de N M V B toevertrouwd het moment is
daar om met het streekvervoer opnieuw van nul te beginnen en
een meer aangepaste dienstverlening op te zetten.
O p een perskonferentie wees burgenneester Jaak Gabriels VU-volksvertegenwoordiger, op de vervoerproblemen
Het onderzoek wees uit dat goed
streekvervoer voor Noord-Limburg
zeker mogelijk is, en dat het naar verhouding weinig meer kost dan het huidige openbaar vervoer
Beknopte
samenvatting van de voorstellen
1) Uitbouw van de bestaande spoorlijn 21 tot een vaste spoordienst met
motorwagens om het uur HasseltMaaseik en Hasselt-Maasmechelen,
met voorlopig station in Maasmechelen (nabij de brug)
2) De lange-afstandsbuslijnen worden
omgevormd in frekwentere regionale
lijnen met treinaansluiting
3) Vaste treinaansluitmgen in Neerpelt (richting Antwerpen) en in Dienst
(nchting Leuven),
4) Aanpassing van de morgen- en
avondspitsuurdienst, zodat aan- en afvoer voor de scholen in Bree tot
stand komt
5) Vaste lijndiensten elk uur DiestBree-Maaseik, Neerpelt-Bree (aansluiting Maaseik), Bree-Genk (aansluiting

Hasselt),
Genk-Zonhoven,
GenkHouthalen, Neerpelt-Peer, Genk-Lanklaar, vaste bediening van Hayenhoek
en Grote Heide (Neerpelt), e a
6) Om de 2 uur rechtstreekse verbindingen
Neerpelt-Peer-MeeuwenGenk, Kleine-Brogel-Hasselt, BreeMeeuwen-Helchteren,
Bree-Kmrooi,
Bree-Neerglabbeek-Maasvaliei, BreeGrote-Brogel, Bree-Hamont, MaaseikGenk (aansluiting naar Weert)
7)
Organizatie
van
aansluitingsknopen in Bree, Peer, Hechtel, Neerpelt, As, Maasmechelen (station)
8) Voorzien van ritten voor late terugkeer
9) Inzet van 32 gelede bussen (60 zitplaatsen en 40 staanplaatsen), om
komfortabeler en frekwenter spitsuurvervoer te bekomen
10) Halfuurs-stadsdienst in Maasmechelen, kwarfierdienst Hasselt-Houthalen (halfuurverbinding tot Helchteren)

Vernieuwen
De gehele akkommodatie van het
openbaar vervoer is aan vernieuwing
toe handiger tariefsysteem , public relations (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 Maaseik een vergadering plaats In verband met de rioleringsproblemen in de SintJanslooperwijk.
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 onderhandelingen en beslissingen in verband met de aanleg van de riolering genaamd
Diestersteenweg I en Diestersteenweg II, volgde een vruchtbaar gesprek tussen de aanwezigen.
Volgens konklusies mogen uit deze
gedachtenwisseling getrokken worden
— het probleem dient opnieuw ter
sprake te komen op de eerst volgende 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 sterfputten 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 uitoefenen om te vermijden dat andere aansluitingen 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 verleend 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-Janslooperwijk in alle omstandigheden Nu
heeft de CVP-meerderheid de kans
haar leuze toe te passen omdat mensen werkelijk belangrijk zijn i
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HASSELT: Politieke Raad om 20 uur in de Uilenspiegel
3
roosterpublikaties en aanwijzers), inzake halte-uitrusting (stoep, haltepalen, vertrekstaat, schuilhuisjes) moet
een enorme inspanning gedaan worden Meer aangepaste bustypes zijn
te bestellen (dubbeldeurs, komfortabeler) In Bree is een busstation (verwarmde wachtruimte, loket, toiletten,
informatie) te voorzien , de meest aangewezen plaats IS op de Grauwe
Torenwal, bij hoek Kloosterstraat en
gemeentehuis
In feite betekent- het voorstel een verdrievoudiging van de service De huidige dienst IS echter dermate voor rationalizering vatbaar, dat in het ontwerp
het aantal in te zetten bussen met verhoogt (eerder verlaagt), maar elke
bus presteert meer ritten Er is wel enige 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 september 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 zondagdienst in te voeren, zoals in dit rapport
voorgesteld , tevens de invoering van
de nieuwe spoordienst Hasselt-Maasmechelen 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 rationalizerend 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 Steenberge, organizatie, Lucienne Thijs-Hendrickx, p e r s , Mare Buys, gemeentebeleid , Bob Ceuppens, arrondissemen-

L O M M E L : Zettersprijskamp ingencht door de v z w 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 kernen 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 verkiezingen 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 Tevens stelt VUJO-Limburg vast dat de
afgevaardigden in de VU-afdelingsbesturen dikwijls uitsluitend kleine uitvoerende taken vervullen Daarom vraagt
VUJO-Limburg dat men de jongeren
meer zou betrekken bij de besluitvorming in de verschillende kernen, en
dat de ouderen meer steun zouden
verlenen aan de aktiviteiten die de jongeren plaatselijk of provinciaal op
touw zetten
Na die oproep hoorde het provinciaal
bestuur een uiteenzetting van nationaal voorzitter Johan Sauwens in verband met de situatie in de Voerstreek
De groeiende bewustwording van de
Waalse politici, voornamelijk uit RWen FDF-rangen moet ons allen wakker maken
Daarom zal VUJO-Limburg de volgende maanden verscheidene aktiviteiten organizeren in de
Voerstreek Hierop zullen w e uitvoerig terugkomen in een volgend verslag
Ook w e r d het probleem van de
samenwerking tussen V U en V U J O kernen onderzocht In dit verband zullen de Limburgse afdelingen eerstdaags een nota ontvangen voor bespreking
Het aktieplan '78 kwam ook ter sprake VUJO-Limburg zal dit dossier uitvoerig bestuderen tijdens een provinciale kaderdag gepland voor zaterdag

25 februari 1978 om 14 uur in Bree
W e zien mekaar terug tijdens het
weekeind van 4 en 5 februari te Diegem Onze volgende provinciale vergadering 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 sekretaresse Lieve WEETJENS, Pastoorstraat 2, te 3650 DILSEN

VU-Hasselt
met « Uilenspiegel»
op nieuwe wegen
Dat de realizering van ons VU-trefpunt in cafe «Uilenspiegel» (vanaf 1
jan jl) voor onze afdeling een schot in
de roos was, w e r d reeds op vrijdag 6
februan jl bewezen In een gemoedelijke steer hield onze afdeling een
nieuwjaarssamenzijn, waarop minister Vandekerckhove en kamerlid Willy Desaeyere even binnenliepen, ondanks verscheidene andere verplichtingen die avond Blijkbaar hebben
reeds heel wat bestuursleden en
naaste medewerkers uit de afdelingen Hasselt, Stevoort Kuringen,
Kermt en St-Lambrechts-Herk de
weg naar ons nieuw tehuis gevonden I
Overlijdensbericht
O p 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 afgeleverd.
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 worden genoteerd.

INSCHRIJVING
van maandag 30 januari tot dinsdag 14 februari 1978
Aan de inschrijving k a n vóór laatstvermelde d a t u m een einde worden
gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en
spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in spec'ën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 21 januari 1978.
M B - B S 1978 - 1816

De Minister van Financiën,
G. GEENS.
Adv 59
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BRABANT

FEBRUARI
H A A C H T : VU-dansavond om 20 uur in Breugels Gasthof

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 arrondissementsbestuur (tot eind 7 8 ) terwijl Johan Artois, lid van het dagelijks bestuur van
VUJO-nationaal, ondervoorzitter wordt Mieke Goossens neemt het sekretariaat waar, en Guido Houdart zal de penningen beheren. In de nationale vujoraad zetelen Artois, Geeraerts en Goossens. Luc Sterckx werd voorgedragen
vanuit ons komitee als vujo-kandidaat voor de partijraad. Een hecht arr. komitee werd verder gevormd uit kern-vertegenwoordigers, die samen met ons
éénmaal per maand te Leuven in het VNSU-sekretariaat in « De Geus » vergaderen. 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

Automatische poortopeners
vanuit de wagen bediend
prijs buiten konkurrentie,
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 6 3 - 3 5 6 8 8 9
Plaatsing gratis
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk

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

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

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen
LEON STEVENS

Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 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

Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabrikatie kleine lederwaren
brieventassen geldbeugels • sleutelhouders

KOETSWERKEN
VAN
DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affhgemstraat 18,1742 TERNAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel
0 5 3 / 6 6 8 2 36

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

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

DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

TAPPERIJ K U M M E L S H O F
Oaze in de drukke verkeerswees
tijn Stationsstraat 27 te ASSE
Tel 02/452 7005

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VERCOVEN Jozef
Haneveldlaan47, 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

Steeds welkom in
KREKELHOF
Orankhuis met sfeer
Brusselbaanll GOOIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis'

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

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, W e s t e r l o
(Voortkapel), tel 014/21 36 96
V r a a g prijzen voor uw feestmenu'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 spoedvergadering 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 streekekonomie hierover te interpelleren.
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De VUJO-werking in ons arrondissement was in het najaar zeer intensief
Vooreerst stonden w e in voor de
organizatie van een goed geslaagd
vujo-kongres (13 november) Doch
ook de kernwerking w e r d geaktiveerd Proficiat voor een steeds aktieve vujo-kern te Vossem (Tervuren) i
Vujo-info-vergadenngen gingen door
te Aarschot en te Boortmeerbeek
Deze weken staan ook zo'n vergaderingen op het programma te izegem,
Diest en Kessel-Lo W e hopen in
februari ook Scherpenheuvel, TieltWinge, Blanden, Bierbeek (proficiat
voor vujo-filmavond), Tremelo en Tervuren voor vujo-initiatieven warm te
maken i Kortenberg en Leuven organizeerden een erg geslaagde amnestieaktie met Kerstmis, Tienen organizeerde een jongerenavond in 't Vlaams
Heem rond Egmont met Willy, Kuypers, die onze vujo mee blijft bezielen
in Boortmeerbeek staat een vujo-kleinkunstavond 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 Baskenland (juli 7 8 ) Kern Leuven besteedt veel aandacht aan een fietspadenaktie, aan een reis naar Brussel
(bezoek parlement en Barrikadenplein ), en koos ook een nieuw bestuur met Dirk Van Put als voorzitter,
Guido Houdart als kassier en Vital
Geeraerts als sekretaris Vujo zal ook
in het jeugdparlement worden vertegenwoordigd Een indrukwekkende
VUJO-stand was opgetrokken op het
open jeugdparlement (7 januan) te
Wilsele in de sportschuur
VUJO-arr Leuven zal ook rond de A2 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-syllabus over «aktiemogelijkheden» is in
voorbereiding
Op
de
kaderdag
(25/2) zullen w e hier dieper op ingaan Met VUJO-nationaal zullen w e
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 ledenblad Het eerste nummer werd ondertussen reeds bij al onze leden gedropt Het kwam vooral tot stand
onder de bezieling van onze voorzitter en ondervoorzitter
resp
Herman
Goossens en Fons Van Den Abbeele.
bijgestaan door sekretaris Luk Vanhagendoren
terwijl
onze
schatbewaarder Willy Puttemans ernstig toekijkt of alles nog wel kan geregeld
worden
De vormgeving
is zeer
eenvoudig
gehouden
Wij beogen
vooral
de
band tussen onze talrijke leden hechter 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 eenvoudig " WIJ in Vossem» - redaktieadres Plintveld 12, 1981 Vossem VHA

§of Un C'cnfjoortt
Restaurant
j
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Doeren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

HERENT: Lustrum-VU-dansavond om 20 u 30, in het Gemeentelijk Sport- en Ontspanningscentrum, Warotstraat te WinkseleHerent 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 samenwerking met de afdeling Groot-Bijgaarden Ook op 5 februan vanaf
12 uur Menu Hutsepot, Ossetong - Forel

10

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

11

GLASBEEK (Attenrode-Wever)
Lusthof

11

GRIMBERGEN
hall

15

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

18

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

7e Vlaamse bal in dancing

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

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-denBos, Nieuwenrode, Ramsdonk, nodigen U uit op de toelichtingsavond i.v.m het Egmont- en Stuyvenbergakkoord die plaatsvindt
op dinsdag, 7 februari e k in de gemeentelijke feestzaal te Nieuwenrode. Vic Anciaux en Paul Peeters zullen het Egmont- en Stuyvenbergakkoord en de huidige politieke toestand ontleden, en antwoord verstrekken op al uw vragen in dit verband.

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
«Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
o u d e inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
w o n d e r b a a r in hajir helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e i n e n heel erg dankbaar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou s t e m m e n .
Een achttal jaar geleden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen.
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v.raarachtig
wonderwater.
N a a r Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn m a a k t echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

waarachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde d a t :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische, huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
Wie m e e r wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
kontakt m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)
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Willebroek: last van afdankingen
Bij zijn tussenkomsten voor het behoud en de bevordering van de tewerkstelling 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 uitvoering 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 overlegkomitee tot stand. Thans heeft kamerlid Somers zich tot de staatssekretaris
voor Ekonomische Zaken, dhr. De Wulf, en de staatssekretaris voor Streekekonomie, dhr Eyskens, gericht om de vertraging van de uitvoering van de
plannen in verband met de afvalverwerkingsinstallatie IVBO Brugge ongedaan 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 volgende planning door alle partijen
moest nageleefd worden : op 4.10.76 :
aant)esteding «Burgerlijke Bouwkund e » ; op 19.12.76 aanvang werken
«Burgerlijke Bouwkunde» en op
19.6.77: begin montagewerken van
de Elektromechanische uitrusting. Omwille van administratieve rompslomp
en door een totaal gemis aan koördinatie werd de Burgerlijke Bouwkunde
eerst op 3 november 1977 uitgeschreven en moet de toewijzing vandaag

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Berchem
Bij het Openbaar Centrum
voor IVlaatschappelijk Welzijn van Berchem is de betrekking van

klinisch laborant(e)
vakant met een wervingsreserve 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 nationaliteit, een getuigschrift
van goed zedelijk gedrag,
een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van diploma, een militiegetuigschrift
(voor de mannelijke kandidaten) en een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, moeten toekomen uiterlijk 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 volledig leerplan, afdeling klinische scheikunde.
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden. Telefoon: 031/30.98.70 toestel 217.
Adv. 64

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 planning te eerbiedigen, ondertussen een
groot gedeelte van de elektromechanische uitrusting in haar werkplaatsen
uitgevoerd. Z o werd reeds voor meer
dan 65 miljoen fr. goederen afgewerkt, 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 meebrengen, maar ook grote problemen inzake werkorganizatie en -planning, stockage 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 werkloos te stellen. Ondanks alle pogingen
om bij overheidsinstanties voor deze
aangelegenheid enige medewerking
te bekomen, werden er geen merkbare resultaten bereikt. Kamerlid Joos
Somers bezweert dan ook de staatssekretarissen terzake een initiatief te

WIJNEGEM : VU-Reinaertbal in zaal De Schuur, Wommelgemsesteenweg. Inkom : 50 fr.
N I E L : 8ste VU-dansfeest om 20 u. 30 in feestzaal Familia.
O r k e s t : « 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. O r k e s t : The Spiders. Inkom 60 fr.
EDEGEM : Vriendenbal ingericht door jeugdbeweging «Blauwvoetvendels» Edegem. Ten voordele van de muziekkapel. O m
20 u. 30 in zaal « De Eendracht», Strijdersstraat 45. Inkom 60
fr.

4

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

11

Hierdoor zou de uitvoering van IVBO
Brugge met nog ettelijke maanden
verschoven worden. Het zou totaal
onverantwoord zijn nu zoveel inspanningen geleverd worden ter bevordering 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 manuren — dit is werk voor 60 mensen
gedurende een jaar — gaat uitschakelen.
Kamerlid Joos Somers dringt er dan
ook bij de bevoegde overheid op aan
deze aangelegenheid uitvoerig te onderzoeken, en de passende maatregelen te treffen om de tewerkstelling in
het Willebroekse en bij tal van toeleveringsbedrijven van de n.v. Denaeyer in stand te houden. Zeker in de
huidige ekonomische omstandigheden moet de overheid haar aangegane verbintenissen naleven, anders
hebben de inspanningen om de tewerkstelling te bevorderen weinig zin,
daar men op andere gebieden de
werkgelegenheid afremt.

Een bijzondere reglementering op de stahdplaatsverplichting is van toepassing.
Inschrijvingsrecht: 120 fr.
Verschillende
dienstregelingen kunnen opgelegd worden, eventueel ook gedeeltelijke inwoon. Mogelijkheid
bestaat — mits akkoord van
het personeelslid — tot het
verrichten van bestendige
nachtdienst.
Een interview zal van de kandidaten worden afgenomen.
Volledige voorwaarden en
verplicht inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e
afdeling,
Personeelszaken
van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 031/32.98.35 - 31.09.70).
De aanvragen dienen op het
sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op 172-1978.
Adv. 62

11
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NIJLEN : Vertoning film « VU-Kempenland - 1977» om 20 uur in
lokaal Kempenland.

11

WILRIJK: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Gasthof, Heistraat 1 4
O r k e s t : The Playmates. Inkom : 80 fr.
M E E R H O U T : Vlaams bal in de parochiezaal te Meerhout-Zittaart om 20 u. 30. Inkom : 50 fr. Ook gezellige bodega.
T O N G E R L O : Openingsavond veertiendaagse -«Roll O v e r » in
zaal Torenhof voor de arrondissementen Turnhout en Mechelen.
WESTERLO: Kantonnale vergadering in frituur Ingrid (Voortkapel).
D E U R N E : 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 MolArendonk.
H O O G S T R A T E N : Kantonnale vergadering in zaal - D e Meulen » voor Turnhout-Hoogstraten.
EDEGEM : Vormingsavond over « Leefmilieu » in zaal Drie Eiken,
Drie Eikenstraat. S p r e k e r s : André De Beul en Paul Staes, redakteur bij De Standaard. Om 20 u. 3 0 : Organizatie van het V U J O
Arr. komitee Antwerpen.
H O B O K E N : 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.

11
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15
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Nieuw
Volksunie-bestuur
te Puurs
Voorzitter: H. Hofmans, Konijnenstr.
13 ; sekretaris: J. De Bondt, Violetstr.
33 ; penningmeester: J. Van Cauwenbergh, Palingstr. 87 ; propaganda-organizatie: mevr. Van Cauwenberg, Palingstr 87, J. Faes, Hooiveld 5, K. De
Prycker, R. Verbelenstr. 6, hoofd
dienstbetoon; arrondissementsafgevaardigde :
J.P.
Raeymaekers,
Donkstr. 12A Ruisbroek; afgevaardigde gemeenschapsraad: W. Selleslagh, Boudewijnhof 22 ; verantwoordelijke deelgemeente Liezele : W. Meersmans, Dorp 32, Liezele; Breendonk
G. Moortgat, Dorp 65 Breendonk
Puurs • J. Faes. Hooiveld 5, Puurs
Ruisbroek:
J.P.
Raeymaeckers,
Donkstr. 12A, Ruisbroek.

NIEL: DIENSTBETOON
Mensen met problemen van administratieve aard kunnen elke vriidaaavond terecht op ons sekretariaat,
Antwerpsestraat
186, waar onze
vrienden gemeenteraadslid Guido Michiels en Frans De Meulemeester van
20 uur tot 21 u. 30 ter beschikking
staan.

Ingenieursbureau

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken

Verzorgde keuken,
W] demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

WIJ t l
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CHATEAU

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Kesselsteenweg 38
2260 Ni|len - Tel 031/818841

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

4
nemen opdat aan deze situatie een
einde zou komen.

O p e n b a a r C e n t r u m voor
Maatschappelijk Welzijn
v a n 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 standplaatsvergoeding
of
op
haardgeld.
Leeftijdsvoorwaarden:
de
leeftijd van 21 jaar bereiken
uiterlijk op 31-12-1978 en de
leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben op 17-21978. Toepassing der wetten
van 3-8-1919, 27-5-1947 en
27-7-1961.
Diplomavereisten; erkend diploma van opvoed(st)er (niveau hoger technisch onderwijs) of diploma van assistent(e) in de psychologie.
De kandidaten dienen een getuigschrift van goed zedelijk
gedrag, bestemd voor een
'openbaar bestuur, in te leveren ; de mannelijke kandidaten tevens een militieattest.
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Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel.,031/21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA

6 Frans Hals vest MECHELEN

Openbaar
C e n t r u m voor
Maatschappelijk
Welzijn
Merksem
Openverklaring van de betrekking van

hospitaal-hostess
waarvoor tevens een wervingsreserve wordt aangelegd.
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht a a n
de heer voorzitter van het
OCMW, Van
Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterlijk toe te komen op
13-2-1978.
Nadere inlichtingen k u n n e n
bekomen worden bij het personeelsbureau,
Jaak
De
Boeckstraat 3,2060 Merksem.
Adv. 63

B - T - l - W Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
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 kritische opstellen over Ward Ruyslinck (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 vrij uitvoerig enkele wei-ken van Ruyslinck, om te beginnen : De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen en Fanaal in de mist,
waaruit hij de figuur van de pariabeschermer licht en deze vervolgens in verschillende 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 motieven van het beschermend optreden der figuren toe. Na de evolutie van die figuren (van paria naar
paria-beschermer en naar pariabeschermer-martelaar) te hebben
geschetst, onderzoekt hij of de
struktuur van de pariabeschermerliteratuur zich formeel onderscheidt 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 verandering o p : de buitenwereld is in
deze novelle niet langer oorzaak
van het isolement van de hoofdfiguur, in de buitenwereld dient
niets beschermd te worden, zodat de eenling niet uitgroeit tot
beschermer Het probleem ligt nu
in de binnenwereld, de psyche
van de ik-figuur zelf. Ward Ruyslinck 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 beschouwingen 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 verschijnen van De
heksenkring
(1972) in een bepaald opzicht
dezelfde is gebleven.
Bernard Kemp is de derde in het
alfabetische rijtje. Naar zijn gevoel behoort Ward Ruyslinck tot
de auteurs die voortbouwen op
de stevige traditie van de Europese vertelkunst, in tegenstelling tot
een stroming schrijvers van vandaag, die met haar bespiegelende
problematiek is uitgemond in de
epistemologie en in de metafysiek. Ward Ruyslinck is een sociale moralist en leunt aan bij de grote naturalistischeJraditie.
Het opstel van Lieve Scheers verscheen 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 belangrijke motief in zijn werk dat zijn
personages zich nergens opgenomen voeleo in de menselijke gemeenschap.
Ludo van den Wijngaert doet een
aanval op het westers rationalis-

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 immers dat de besturen doorgaans
Frans tateren, maar dat de basis, de
sportbeoefenaars, nog grotendeels
Vlaams is, want afkomstig uit de periferie.
Het gevolg van die keuze is dat tienduizenden — 40.000? — Vlaamse
sportbeoefenaars in de Waalse federaties 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 veranderen. In Brussel zouden zij trouwejis geen grote Vlaamse klub vinden.
Staatssekretaris Anclaux heeft nu
een brief geschreven aan de Brusselse klubs. Hij stelt voor dat men ook
de klubs — in Brussel altijd — zou
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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 begeleiding, 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 worden 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 veronderstellen omdat men meent — en dat dachten 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 onmiddellijk 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 presidentjes en op een Franse pol verlekkerde delegeekens overgeheveld
worden naar Wallonië.
Nu moeten wij daarbij nog twee
bemerkingen maken, met al onze ekskuzes omdat wij zo langdradig zijn
(maar de kwestie is belangrijk). De
VU werd dikwijls verweten dat zij
geen belangstelling heeft voor de

tisch denken en ziet naast zich
een aantal gelijkgezinde Nederlandse schrijvers (te beginnen
met Multatuli), waaronder Ward
Ruyslinck de Vlaamse eend in de
bijt IS; mensen die de nadruk leggen op de «vroomheid van het
denken». Ward Ruyslinck poogt
volgens hem de eenheid van
waarneming, bewustzijn, denken
en gevoel op zulke wijze te verwezenlijken dat hij de literatuur transcendeert en tot een transliteratuur k o m t : een poging tot «totaalzijn», 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 eigenschappen 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-politieke achtergrond van een Zuidamerikaans land; De
verliefde
Akela, een romantisch verhaal
van liefde, dood en hergeboorte,
romantisch genoemd krachtens
de tematiek, de mysterieuze verbeeldingssfeer en het poëtisch
taalgebruik; en Het
ganzenbord
(1974), een soort autobiografische raamvertelling, een zelfkonfrontatie waarbij Ruyslinck, voor
de eerste maal, de verhalende ikpersoon met de auteur laat
samenvallen.
Jan Van Bossuyt

Gewikt en gewogen. Kritische opstellen over Ward Ruyslinck door Aarnout de Bruyne, Willy Coolsaet, Bernard Kemp, Lieve Scheer, Ludo van
den Wijngaert en Paul de Wispelaere
1977 - Manteau - Brussel & Den
Haag.- 125blz.

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 belangstelling voor de sport? Ook precies.
Ten tweede. Kan het de loper, springer, sjotter of basketter wat schelen
of - président-'hem bij de Waalse
bokken of de Vlaamse schapen indeelt?
Velen — bij gebrek aan informatie
— wellicht niet Zij zouden nochtans
moeten bedenken dat er in Vlaanderen zoiets bestaat als het dekreet
Sfan Declerck dat de sportbeoefenaar 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 voorstel 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 echter 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 onwederroepelljke gebondenheid aan de (Waalse)
klub kiezen.
Er werd, dachten wij, nog maar weinig op gewezen. Dat moest dan maar
eens nadrukkelijk gebeuren. Het is
belangrijk.

CASSIOPEIA,
TRANSIT EN FIFTH
BALL GANG
Sedert zowat vijf jaar heeft Cassiopeia in een vernieuwde kleinkunststijl, die erg bij het pop-kabaret aanleunt, een eigen plaats veroverd. Cassiopeia is samengesteld uit een achttal jonge doorzetters, die ondanks het uitblijven
van hét grote moment van plaatopnamen en erkenning, toch regelmatig in het Vlaamse land
optreden. Leider Gie Goossens
en Luc Lambrechts en Sis Vermuyten, de komponisten van de
groep, hopen, bijgestaan door
Mieke Bosmans (zang en percussie), 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 verschenen, die in de richting van hun suksessingeltje « 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. 40004 5 D werd vorige zondag onder
ruime belangstelling in het Kultureel Centrum te Woluwe voorgesteld, met in hetzelfde programma Erik van Neygen en het M/ch
Vorbelen kwartet, beiden ex-leden van pioniersgroep Pendulum.
Helemaal op de rocktoer komt
dan de Antwerpse 5the Ball-gang
met een tweede elpee aanrennen. Deze tweede « Good times »
(op IBC - nr 4B058-23697) verschilt opvallend van hun vorig
werk. De groep brengt een brede
pleiade van stijlen die ze aankan,
gaande van het inleidende Kinksnummer « 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 discogetinte versie van het sterke « Let
it be me», waarbij we met weemoed denken aan de Sonny en
Cher versie. Maar in deze tijd van
« new wave » en andere punktoestanden 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-rockklanken van eind-zestigerjaren, maar
het weet van het uitgebreide in-
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strumentarium handig gebruik te
maken om er voortreffelijke arrangementen van te maken.
Vooral het nummer van Rademaker «she came into my life» en
van producer en zanger Hugo
Spencer horen bij het betere popwerk. Een groep die het nu met
«livQ» optredens moet waarmaken.
Sergius

\ A / A N D E L E N IN VLAAN* " DEREN.
Vlaanderens
Groot Wandelboek van Piet
Van Couwenberghe, en «een
werkgroep van vakantiegenoegens », 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 wandelwegen, afgestemd op het grote publiek, de weekend-wandelaar, het jonge volkje, het gezin.
Mét een verdienstelijke en tevens overzichtelijke wegwijzer,
waarop in een oogopslag l<unnen afgelezen worden: de kilometerafstand, de tijdsduur, cafetaria, begaanbaarheid van de
wegen voor bijvoorbeeld kinderwagens, ouderen, het wildpark,
enzomeer.. Deze wandelcodex
IS uitstekend voorzien van summiere 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 suggereren. En bovendien, dienen
de lezers-kopers zich voor ogen
te houden dat de encyclopedische informatie voor een-dagjeuit wél als een goede gids kan
dienen, maar de ervaren en getrainde wandelaars er slechts
een vingerwijzing aan • overhouden. Desondanks aanbevolen, voor wie in Vlaanderen wandeltochten aanvat.
Vlaanderens Groot Wandelboek. Piet Van Couwenberghe
ea., Reinaert Uitgaven en Lannoo, 1977. 644 bIz., rijk aan illustraties. (SB)
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NOÓltWAÖlHiEN BETER MOMENT OW l E N
SUCCES" KOSTUUM TE KIEZEN DAN TIJDENS

BOEM SOLDEN
SKM bewijst nu de belangrijkste kostuumverkoper in België te zijn met

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

( ^ O N K L O P B A R E 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
tweedelig en in meer dan
100 verschillende maten
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en tegen 3 « ^ ^ £ > f
driedelig in meer dan 100 maten
j i " * » /
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SUCCES KLEDING MEYERS
NIET VOOR NIETS DE BELANGRIJKSTE KOSTUUMVERKOPER IN BELGIË

A. DE LANGLESTRAAT 2-10

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

O K N ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR
•
•
•

ZATERDAG VAN 9 TOT IS UUB
Z O N EN F E E s r O A C E N GESLOTEN
RUIME EIGEN PARKING

