
Ulaams nationaal UlBEkblad 24e JAAR - Nr 6 

9-2-1978 -16 FR. 

STATUUT VRIJ ONDERWIJS 
Terwijl de aandacht van de pu
blieke opinie goeddeels toege
spitst bli jft op een paar grote 
polit ieke tema's — de budgetai-
re toestand bv. of nog alti jd het 
Gemeenschapspakt — worden 
er op andere terreinen ingrijpen
de beslissingen genomen. De 
wijze waarop de Volksunie in de 
regering haar programma omzet 
in het beleid, is niet alti jd specta
culair. Ze hoeft er niet minder 
efficiënt om te zijn. Als voor
beeld kunnen we verwijzen naar 
het statuut van het personeel 
van het gesubsidieerd onder
wijs, dat thans in de maak is. 

De Volksunie heeft in haar pro
gramma een groot belang aan 
de verdraagzaamheid als maat
schappeli jke waarde. De waar
digheid van de mens eist, naast 
een grote dosis geli jkheid, ook 
een grote dosis vri jheid. Tussen 
deze twee polen dient het maat
schappeli jk leven zich af te spe
len. Precies het statuut van het 
vri j onderwijs, dat thans op sta
pel staat, is een schoolvoor
beeld van de wijze waarop de 
Volksunie algemene beginselen 
omzet in konkrete verwezenlij
kingen. 

In uitvoering van de Schoolpakt-
wet moest vanaf 1975 voor de 
leden van het gesubsidieerd on
derwijs een statuut worden uit
gewerkt « dat zo identiek moge
lijk zou zijn aan dat van het Rijks-
onderwijs». Sinds meer dan vier 
jaar is dit statuut niet opgescho
ten. Onder de vorige regering 

installeerde minister Decroo 
een kommissie, die na 21 maan
den haar tanden bleek stukgebe
ten te hebben op een onverteer
baar bot. De Volksunie, toen nog 
in de opposit ie, eiste dat het sta
tuut er zo vlug mogelijk zou 

Dit statuut draagt een duidelijke 
Volksunie-stempel met name 
daar waar, naast de gewenste 
geli jkheid, ook de nodige vri j 
heid wordt ingebouwd. 
Omwille van de vri jheid heeft de 
Volksunie veel aandacht voor 

inrichtende machten en even
veel mogelijkheden tot vergissin
gen of willekeur, zal er zich 
terecht over verheugen. 
Dit statuut is geen finaliteit. Het 
is wel een belangrijke stap in de 
richting van het VU-standpunt: 

Het leek ons niet onbelangrijk 
even de nadruk te leggen op 
deze politieke beslissing, waarin 
het VU-aandeel essentieel is. 
Het is een sprekend voorbeeld 
van de politiek van de par t i j : ter
wijl gebouwd wordt aan de struk-

komen, dat het zo identiek moge
lijk zou zijn aan dat van het Rijks-
onderwijs, zonder echter de ge
breken van dit laatste over te 
nemen. Wel integendeel moes
ten gebleken tekorten ook uit 
het statuut van het Rijksonder-
wijs worden weggewerkt. 

In uitvoering van het regeerak
koord werd onlangs een nieuwe 
kommissie opgericht waarin de 
Volksunie, als regeringsparti j, 
vertegenwoordigd is. Deze kom
missie is vlug opgeschoten : de 
teksten voor het statuut liggen 
reeds klaar, ze maken thans het 
voorwerp uit van de syndikale 
raadpleging bij de leerkrachten ; 
ze zullen in maart voor de 
Schoolpaktkommissie komen. 

de bescherming van het privéle-
ven in het vri j onderwijs. Na har
de onderhandelingen werd eens
gezind aanvaard, dat de juridi
sche mogeli jkheid moet ge
schapen worden om een afge
dankt personeelslid weer in 
dienst te nemen, nadat hij door 
de Arbeidsrechtbank in het ge
lijk werd gesteld. De reïntegratie-
mogelijkheid - een oud zeer in 
het vri j onderwijs — is princi
pieel uit de brand gesleept. Even 
fundamenteel is de beslissing 
dat er voortaan slechts één 
Vlaamse en één Waalse tucht-
kamer komt voor gans het net 
en niet een tuchtkamer per in
richtende macht. Wie de huidige 
stand van zaken kent, met 498 

één statuut met identieke rech
ten, waarboven voor elk net spe
cifieke plichten kunnen opgelegd 
worden, te onderschrijven door 
de leerkracht via het onderteke
nen van de keure van dat net. 

Wie, in deze zich snel wijzigen
de maatschappij, van opvatting 
verandert, zou zo als leraar het 
recht behouden om over te scha
kelen op een ander net, op 
voorwaarde dat hij er de keure 
van aanvaardt. 

Het thans verworven statuut 
waarborgt rechtszekerheid, 
rechtsveiligheid en bescher
ming, terwijl de voordelen van 
het Rijksstatuut erin behouden 
blijven. 
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turen van de Vlaamse staat, 
wordt ook reeds gewerkt aan de 
vrije en pluralistische Vlaamse 

maatschappij van morgen. TVO 

Heeft ons 

zuiver water 

noodgedwongen 

een Waals t i n t j e ? 
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Onverantwoord! 
Vor ige week hebben tal van trouwe WIJ -abonnees zich 
mateloos geërgerd. M e t recht en reden ! 
Z i j kregen een exemplaar van het Vlaamsnat ionaal week
blad in handen dat op tal van bladzi jden totaal onleesbaar 
was, met expressionist ische tinten, gaande van zwart, over 
vuilgrijs, en zelfs vuil-oranje, tot blanco-spierwit . . . 
Er is duideli jk iets misgelopen. Niet in de zetteri j of bij de 
invorming, want deze diensten van de drukkerij hebben een 
lovenswaardige inspanning opgebracht om W I J nr. 5, 
samen met de kleurrijke katern, tijdig en verzorgd klaar te 
stomen. 
Maar , er is iets misgelopen op de drukkeri j zelf, aan de rota
t iepersen. Onze excuses daarvoor. 
Daarbi j willen we het echter niet laten : indien U zo'n onlees
bare W I J toegestuurd kreeg, laat het ons dan dringend 
w e t e n ; vooral uw W O O N P L A A T S interesseert ons. 
M e t die kleine moeite helpt U uzelf, en kunnen wij alles op 
alles zetten om zo'n onverantwoorde WIJ-edi t ie voor heruit
gave te behoeden. 

Het komitee van redakteurs. 

BESPOTTELIJK OF... 
EIGENBELANG 

De politieke verslaggevers in dit land 
hebben de Belgische staatsburger 
tot politicus van het jaar gekozen en 
dit voor de door hem aan de dag 
gelegde «oneindige politieke wijs
heid en grote zin voor verantwoorde
lijkheid». Ongetwijfeld geloven deze 
journalisten de argumentatie niet die 
ze zelf voor deze verkiezing hebben 
bedacht. De doorsnee Belgische 
staatsburger staat immers bekend 
voor zijn politieke onwetendheid en 
onverschilligheid. Een pas gepubli
ceerd onderzoek rond de Europese 
eenmaking en verkiezingen, heeft 
dat nogmaals bewezen. Het quasi 
enige dat die doorsnee Belgische 
staatsburger van politiek afweet is, 
bij welke verkozene of partij hij best 
met zijn eigen ministeriële belangen 
terecht kan. Wie hem een job kan 
bezorgen liefst ergens in overheids
dienst — gemakkelijk en zeker... 

Wie hem aan een bouwvergunning 
helpt, daar waar het eigenlijk niet 
mag en zoveel soortgelijke dingen 
meer. 

De doorsnee journalist heeft bij deze 
verkiezing niets meer of minder ge
daan dan wat de doorsnee politieker 
doet : inspelen op de doorsnee kie
zer... en lezer. 

En wat de beslissing van de dames 
en heren-verslaggevers heeft doen 
doorslaan zijn welgeteld twee din
gen. Ten eerste, de minderwaardige 
behandeling waarvan de verslagge
vers tijdens de Stuyvenbergonder-
handelingen het voorwerp zijn ge
weest en waarop ze kinderachtig 
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hebben gereageerd met alle politici 
belachelijk te maken ; ook zij die in 
dat voorval geen enkele verantwoor
delijkheid droegen. 
De tweede en belangrijkste reden is 
het feit dat de Volksunie-voorzitter 
Hugo Schiltz door zijn optreden in 
1977 en vroeger, de grote kandidaat 
voor deze onderscheiding was ge
worden. De man die de Vlaams-natio-
nale partij voor 't eerst in een rege
ring bracht en aan de basis ligt van 
een verregaande oplossing voor de 
gemeenschapsproblematiek. Wat al
le andere méér dan 100 jaar lang niet 
konden, was voor vele, ook niet-
Vlaamse journalisten de politicus van 
het jaar. Een aantal anderen die 
Schiltz deze prestigewinst niet gun
nen uit partij-politieke overwegingen, 
zochten en vonden een nieuwe kan
didaat : de Belgische burger. Waar
om niet? De doorsnee journalist is 
niet anders dan de doorsnee politi
cus en staatsburger: allemaal men
sen. H.V.d. A., Schoonaarde 

HOE VAST SLAAPT VKT ? 

In wat voor een land leven wij ? «In 
een rechtstaat», beweert de eerste 
onder onze ministers. Goed, dat bete
kent dan dat de heersende wetten 
— ook de taalwetten — toegepast 
moeten worden. Voor zover wij we
ten, heeft noch het schrikbeeld van 
een onthoofde Egmont noch het stof 
van de stuivende berg daar wat aan 
veranderd. 
Bijgevolg rekent het Vlaamse Komi
tee Druivenstreek in een stukje be
dreigd Vlaanderen niet alleen op 
eigen aktie maar ook op bv. de Vas
te Kommissie voor Taaltoezicht 
Deze kommissie heeft sinds 1963 
toch te waken over de toepassing 
van de taalwetgeving, nietwaar? De 
KB's van 18.3.1964 en 4.8.1969 wil
den haar werking in ieder geval zo 
doelmatig en zo ruim mogelijk organi-
zeren. Waakt de Vlaamse Leeuw ? 
Of bestaat er eerder een stilzwijgen
de overeenkomst tussen de beide 
taalgroepen van de VKT om alle 
hete hangijzers van Vlaams-Brabant-
se gemeenten in de koelkast te stop
pen tot de verfransingsmachine van 
Egmont en Stuivenberg in werking 
treedt ? 

Hierbij kunnen wij, spijtig genoeg, 
een flagrant bewijs geven van on
doelmatige bescherming van een 
Vlaamse gedeelte van ons aller recht
staat. Op 5 mei 1977 schreven wij 
namens 23 sociaal-kulturele vereni
gingen van het Vlaams Komitee Drui
venstreek twee aangetekende brie
ven naar de VKT om klacht neer te 
leggen tegen: 1. de tweetaligheid in 
het ontvangkantoor van registratie 
en domeinen te Overijse tb.v. perso
nen uit Kraainem en Wezembeek-Op-
pem Cde briefwisseling hieromtrent 
met het ministerie van financiën, janu
ari en maart '77, kon ons niet bevre
digen) ; 2. Nederlandsonkundige be
stuurders-ontvangers op de NMVB-
lijnen Eghezée-Brussel en Hamme-
Mille-Brussel, die te Overijse opstap-
haltes hebben. 

In zijn antwoord d.d. 24.5.1977 beloof
de wnd. inspekteur-generaal A. De
smet beide zaken op de dagorde te 
laten inschrijven en het resultaat 
mee te delen. Na negen maanden 
echter nog steeds geen verlossend 
antwoord. Meer nog, onze aangete
kende brief van 10.11.1977 die tegen 
dit slakkegangetje protesteert, werd 

tot nog toe niet beantwoord. 
Intussen werden taalwetten negen 
maanden langer overtreden. Heren, 
moet er nog zand zijn ? 

F.B., Overijse 

ANTI-EGMONTERS 

Na de gloedvolle toespraak van de 
hoofdredakteur van •• Nieuw-Vlaande-
ren», Lionel Vanden Berghe, en de 
vlammende redevoeringen van de 
CVP-burgemeesters Philippe Vergels 
en Brankaer op de kaderdagen van 
het Anti-Egmontkomitee zijn de burge
meesters en schepenen van de ge
meenten Beersel, Dilbeek, Grimber
gen, Overijse, St-Genesius-Rode, St -
Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zavem-
tem, plots zo vlaamsgezind en anti-Eg-
mont geworden dat zij misschien over
wegen te besluiten: 

1. Jaarlijks een krans te laten neerleg
gen aan het IJzerkruis om onze 
Vlaamse gesneuvelden te eren : 
2. Op hun jaarlijkse begrotingen toela
gen te voorzien voor het IJzerbede-
vaartkomitee, VOS, Het Vlaamse 
Kruis, ANZ, VTB-VAB en andere 
Vlaamse verenigingen; 
3. Aan het Vlaamse Kruis te zullen toe
laten een veertiendaagse in te richten. 
Dat is zeker het geval met Philippe 
Vergels, burgemeester van Dilbeek, 
die zulks enkele maanden geleden 
geweigerd heeft ; 

GROOTSTE VIJANDEN 
De grootste vijanden van het Vlaam
se volk zijn de verstokte unitaristen 
uit de PVV en de CVP-ers a la Tinde-
mans. 
Een van de redenen van hun kabaal 
zal wel zijn de aanwezigheid van de 
VU in de regering. Maar toen wij er 
niet inzaten, hebben ze ons Hertogin-
nedal op de mouw gespeld. 
De dagbladen, Davidsfonds en V V B 
maakten in die tijd veel minder tam
tam over wat men daar bekokstoofd 
had. 
Egmont en Stuivenberg werden door 
de anti's gretig aangepakt om andere 
met genoemde oogmerken te berei
ken, nl. verdeeldheid zaaien in de VU. 
En het zullen dan de flaminganten a la 
Vergels zijn, die bij betogingen de aan
geboden hulp van het Vlaamse Kruis 
weigeren, die er gaan voor zorgen dat 
alles op zijn plaats komt I 
Onderhandelaars, die in moeilijke om
standigheden de VU uit de grond 
« gestampt hebben, schelden voor ver
raders is gemakkelijk. Dat gebeurde 
in de tijd van Artevelde toch ook. En 
wie kort na de Tweede Wereldoorlog 
zich Vlaming dierf noemen, kreeg ook 
die scheldnaam 

Oudere VU-leden konden reeds lang 
vóór Egmont het gekuip tegen de 
organizatie aanvoelen. 

J.L, Rillaar 

Nü het doel bereiken! 
4. Jaarlijks deel te nemen aan de IJzer
bedevaart en het Vlaams Nationaal 
Zangfeest; 

5. Op 11 juli hun huizen te bevlaggen 
met de Vlaamse Leeuw; 

6. Ten minste lid te zullen worden van 
het IJzerbedevaartkomitee, VOS, 
Het Vlaamse Kruis, ANZ, VTB-VAB, 
Davidsfonds, Willemsfonds en andere 
Vlaamse verenigingen; 

7. Er voor te zorgen dat geen politie-
kommissarissen benoemd worden, 
die hun kinderen naar Franstalige 
scholen sturen. Vooral de burgemees
ter en schepenen van Beersel staan 
sterk op dit punt ; 

8. Allen een abonnement te nemen op 
- Nieuw-Vlaanderen ». 

JMVD, SL-Martens-Latem 

Red.: En op « W i j - . . . 

VLAAMSE HOOFDSTAD 

Het is te betreuren dat VU-mandata-
rissen, Mechelen opeisen als « Hoofd
stad van Vlaanderen» (cfr. Wij 
2.2.1978). Zonder ongepaste woor
den als «verraad» te gebruiken, is 
het een grove vergissing en... na 
Egmont inopportuun Brussel los te 
laten. 

Het behoud van de toppen van de 
Vlaamse macht te Brussel verhindert 
in niets nog de ontvetting, noch de 
dekoncentratie. Ik heb dat met cijfers 
bewezen. Dat Mecheien eens «de 
hoofdstad der Nederlanden was» is 
een historische fabel. Dit kan ik in 
eender welk debat als gewezen rijks
archivaris aantonen. 

M.V.H., HeveHee 

TV, TOEGEVEN 

Is het bii gebrek aan inspiratie dat we 
2 bladzijden TV te slikken krijgen ? 
Over de begroting van pensioenen 
daarentegen zeer weinig nieuws. 
De VU-sprekers waren zeker nog in 
vakantie? Over justitie ook zo bitter 
weinig : ja we lezen het toch in andere 
bladen: dat er in 't Walenland nieuwe 
gevangenissen gebouwd worden 
en... in Vlaanderen enkele verbete
ringen aan verouderde gevangenis
sen worden aangebracht. Terwijl in 
Kortrijk de gebombardeerde gevange
nis nog niet terug heropgebouwd is. 
Het zou toch nodig zijn om de gevan
genen die in Doornik zitten naar Kort
rijk over te brengen of is het om 
Waals te leren dat men Vlaamse gees
teszieken in Doornik opsluit, zonder 
proces. Voor Kortrijk is er geen geld. 
Maar, voor de Walen wel. Wat zitten 
de VU-leden daar in Kamer en Se
naat te doen ? Een ander geval waar 
't Vlaamse Land wordt benadeeld. De 
krematie. Brussel heeft een crematori
um ; Vlaanderen geen enkel. In Ant
werpen zou zo iets toch mogen ge
bouwd worden. Voor Antwerpen en 
Limburg. In Gent voor beide Vlaande
ren. Maar dat mag niet, vanwege de 
komende CVP-staatsstruktuur. 
Kortrijk heeft geen 30 jaar moeten 
wachten op de heropbouw van haar 

.St.-Michielskerk. De kerkfabrieken 
draaien op volle toeren. 
Iets «sociaals» mogen we in WIJ niet 
lezen, 't Is zo van houdt gij ze dom. 
Wij houden ze arm, maar dat blijft niet 
duren met Geven en Toegeven om 
Nooit te Vergeven, dat meent een 
oude van 1901 

G.V.H., Schelle 

CENTEN ZIJN MACHT 

Bij het kijken en vooral luisteren naar 
de RTB vernam ik laatstleden dat Tin-
demans het Egmont-federalisme een 
kultureel federalisme noemt, dus geen 
volwaardige autonomie, waarvan 
oud-voorzitter Van der Eist steeds 
gewaagt. 

Dit doet mij denken aan de bereke
ning van voorzitter Stoppie van het 
Verbond van Vlaams Overheidsper
soneel. Op grond van de gekende 
materies die in het Egmontpakt wor
den verdeeld op basis van de begro
ting van 1977 voor diezelfde materies 
rekende hij voor, dat er dan ongeveer 
30 miljard naar de twee gemeen
schappen zou gaan ; ongeveer 90 mil
jard naar de drie gewesten. Dit alles 
op een begroting van meer dan 1.000 
miljard Aangezien voor mij het geld 
een maat voor macht is, besluit ik 
daaruit dat België hoofdzakelijk uni
tair blijft (voor meer dan 88 %) en dat 
de nadruk van de decentralizatie op 
de gewestvorming met drie ligt (9 % 
voor de gewesten en 3 % voor de 
gemeenschappen). Klopt dit alle
maal? 

J.V.E., Kalmthout 

RED. — Neen, dit klopt niet Van de 
ongeveer 1.000 miljard zullen er on
geveer 200 nxiljard naar de gemeen
schappen en gewesten gaan, in de 
verhouding 110 naar de gemeen
schappen en 90 voor de gewesten. 
Van de resterende 800 miljard uit de 
centrale pot gaat er 200 miljard naar 
het onderwijs. Alhoewel dit een cen
trale begrotingspost is, wordt deze 
200 miljard eigenlijk besteed aan de 
gemeenschappen. In de centrale pot 
blijft dan 60 "/o, hetzij 600 miljard. 
Daar moeten van afgetrokken wor
den de neutrale, zgn. Indifferente 
posten (delging van leningen enz.). 
Na aftrek van deze indifferente pos
ten bli jft er in de centrale kas minder 
dan de helft. De expansieve begro
t ingsposten zijn onttrokken aan het 
centrale budget In de toekomst zal 
hef aandeel van gewesten en ge
meenschappen sti jgen, ten nadele 
van het centrale budget Er komt dus 
een grondige herverdeling, niet al
leen van de macht maar ook van de 

middelen. 

UITBUITING 

Klem Bellinckx vraagt zich af in welk 
heidens midden J.A. in Eke zijn Zuidaf-
rikaanse geschiedenis heeft geleerd. 
J.A. schrijft over « ontwikkeling ». Wat 
zou hij bedoelen : de uitgroei van een 
volk, ver boven de enggeestigheid en 
behoudsdrang van zijn zeer aparte 
onderdrukkers ? 

Bedelpartijen ? Gelukkig dat er ker
ken en kristenen gevonden worden 
om voor hen de meest essentiële 
rechten te bedingen. Met de onder
drukkers van het soort J.A. zouden 
geen weerlozen ooit een stem krijgen 
en dat is het eerste! 

Als de KAJ alleen maar zou schooien 
om de uitbuiting in stand te kunnen 
houden, zoals al zoveel geschooid 
werd, ware dit wel erg. Maar er is 
meer. Gelukkig blijven de Vlamingen 
niet zo blauw-blauw. En is er naast 
Zuid-Afrika ook al China dat zijn 
eigen ontwikkeling betaalt zonder be
delpartijen. K B . 
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WATER, 
moet er nog zuiver (Waals) 
water zijn... 
De laatste maanden verschijnen regelmatig artikels, verklaringen, 
zelfs studies en syntesenota's over het waterbeleid. Reeds in 1969 
heeft de Volksunie op haar kongres de aandacht gevestigd op het 
gebrek aan een degelijk waterbeleid en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen. 
Sinds het Egmontpakt heeft ook deze aangelegenheid een nieuwe 
dimensie gekregen, omdat na de realizatie van dit pakt de gewesten 
bevoegd zullen zijn voor de produktie van drinkwater, de waterbede
ling en de zuivering van afvalwater. 
Het is al lang geen geheim meer dat men in sommige Waalse kringen 
droomt van een valorizatie van wat zij de Waalse natuurlijke r i jkdom
men noemen, namelijk water en bossen. 

Volgens officiële cijfers was het 
maximale dagverbruik in Vlaande
ren voor 1976:1.160,000 m^ ; hier
van werd 900.000 m^ gewonnen 
in het Vlaamse gewest, en 
260.000 m^ in Wallonië; dit bete
kent ongeveer 25t.h. Als men 
echter weet dat 440.000 m^' dus 
de helft van de Vlaamse produk
tie, afkomstig is van het Albertka-
naal, verandert er wel één en 
ander aan de situatie I Dat is nog
maals tot Uiting gekomen tijdens 
het TV-debat vorige zondag op 
de RTB tussen mevr. De Backer, 
minister van Vlaamse Aangele
genheden, en minister Mathot, 
van Waalse Aangelegenheden. 
Waarbij minister Mathot duidelijk 
stelde dat de levering van Maas-
water, via het Albertkanaal, ook 
na de gewestvorming geen pro
blemen kon scheppen, doch dat 
het evident is dat het Vlaamse 
gewest betaalt, (de minister sprak 
over een materie waarover kan 
onderhandeld worden), omdat 
het Waalse gewest speciale in
spanningen moet leveren tenein
de het Maaswater voldoende zui
ver te houden, zodanig dat het in 
Antwerpen nog bruikbaar is voor 
drinkwaterproduktie. 
Ofschoon minister De Backer de
ze redenering heeft verworpen, 
blijft het probleem gesteld en 
moet men er mee rekenen dat 
minister Mathot in deze aangele
genheid een gematigd standpunt 
inneemt. Het volstaat de ver
slagen van de Ekonomische 
Raad voor Wallonië en de pro
gramma's van sommige partijen 
na te lezen om hiervan overtuigd 
te zi jn! 

De konklusie is eenvoudig, hoe 
dan ook, het Vlaamse gewest is 
erg kwetsbaar inzake drinkwater
bevoorrading en zeker voor een 
belangrijk gedeelte op bevoorra
ding uit Wallonië aangewezen. 

Nog meer konsekwent ies! 

Het is bekend dat de verdragen 
met Nederland i.v.m. het Baal-
hoekkanaal en de afsnijding van 
de bocht van Bath reeds jaren op 
hun ondertekening wachten. 
De Nederlanders stellen echter 
strenge eisen inzake de water- en 
luchtbezoedeling en, om aan de 
eisen te kunnen voldoen, is een 
intensieve verregaande program
mering nodig van afvalwaterzuive
ring. 

Wallonië heeft tot nog toe steeds 
geweigerd in te stemmen met der
gelijk programma, tenzij onder be
paalde voorwaarden, m.a.w. kom-
pensaties waarover moet onder
handeld worden tussen de ge
westen, zoals nogmaals werd 
verklaard door de Waalse Ekono
mische Raad. 

Het regeringsprogramma voor
ziet de hervatting van de onder
handelingen, de realizatie van de 
gewestelijke autonomie vergroot 
de kansen om tot resultaten te 
komen. De vraag blijft echter 
tegen welke prijs? 
Tot voor enkele jaren deed men 
veelal beroep op de grondwater
reserves, door de stijging van de 
behoeften zowel van partikuliere 
als industriële verbruikers, moest 
men uitzien naar nieuwe mogelijk
heden, de oppervlaktewaterwin
ningen. 
De spaarbekkens van Kluizen en 
«De Blankaart» zijn hiervan de 
eerste realizaties. Andere dergelij
ke plannen wachten reeds jaren 
op hun realizatie, zoals bv. water
winningen van de Zwalm, de Yse, 
de Marke e.a. Ondertussen heeft 
men echter niets gedaan om de 
steeds toenemende vervuiling 
van deze voor drinkwatervoorzie
ning nog geschikte waterlopen te
rug te dringen. 
Wanneer niet spoedig ingegre
pen wordt, zullen deze mooie 
plannen niet meer bruikbaar zijn, 
omdat het water zodanig vervuild 
is dat de zuivering ervan ekono-
misch onrendabel wordt. Deze 
evolutie is te wijten aan het ont
breken van een echt waterbeleid 
op nationaal vlak, omdat de ver
antwoordelijken onder teveel ver
schillende ministeries onderge
bracht zijn. 

Belangen 

Hieruit volgt dat een uiterst be
langrijke verantwoordelijkheid zal 
berusten bij de op te richten 
gewestelijke organen om onze 
toekomstige watervoorziening te 
voldoen. Wij moeten bedenken 
dat men een verbruikstoename 
van 100 miljoen m-'/jaar voorziet. 
tegen 1985-90. 

Verder moeten wij er de aan
dacht op vestigen dat er op het 
ministerie van Volksgezondheid 
nog altijd een monsterplan be
staat voor de ontzilting van zee
water, een schoolvoorbeeld van 
blindelings vertrouwen van de 
overheid in de machtige belangen
groepen, waarbij dezelfde groep 

betrokken is bij de opdrachtge
vende maatschappij via EBES; 
de studie levert via TRACTIONEL 
(Traction et Electricité) en even
tuele uitvoering via Hamon-
Sobelco. 
Geen enkele instantie is echter in 
staat te bewijzen hoeveel het pro-
jekt zou kosten, (raming ± 2 mil
jard), en nog minder hoeveel een 
kubieke meter water uit deze 
installatie zou kosten. Eén feit is 
zeker, namelijk dat de kostprijs 3 
tot 5 maal hoger zal liggen dan 
ingeval van een produktiecen-
trum voor oppervlaktewaterbe
handeling. 
Wij kunnen enkel hopen dat onze 
Vlaamse ministers dergelijk pro-
jekt nooit zullen laten realizeren. 

VOOR WANNEER 
EEN 

WATERBELEID 
IN VLAANDEREN ? 

omdat dit een hypoteek zou leg
gen op onze toekomstige mogelijk
heden. 

Vooruitzichten 

Het Vlaamse gewest zal zich in 
een eerste faze moeten neerleg
gen bij zijn afhankelijkheid van 
het Waalse gewest voor zijn 
waterbevoorrading. Het is nood
zakelijk zich hiervan bewust te 
zijn om niet nutteloos veel debat
ten te wijden aan feitelijke gege
vens. De toekomstige gewestelij
ke verantwoordelijken moeten 
echter van bij hun installatie reke
ning houden met de fouten uit het 
verleden. Zij zullen in de eerste 
plaats moeten zorgen dat er een 
waterbeleid komt, die naam waar
dig. 
Door het uitvoeren van een door
dacht programma, kunnen wij bin
nen een vrij korte periode onze 
afhankelijkheid van het Waals ge
west sterk verminderen. 
Hierbij zal de aandacht hoofdza
kelijk gaan naar een uitgebreid 
gebruik van de beschikbare 
oppervlaktewateren buiten het Al
bertkanaal, gepaard aan een pro
gramma voor afvalwaterzuivering 
per hydrografisch bekken, tenein
de de oppervlaktewateren te be
schermen. 
Verder moeten de grondwaterre
serves in stand gehouden wor
den door het aanwenden van 
kunstmatige infiltratie en zal de 
industrie aangemoedigd en/of 
verplicht moeten worden, zoveel 
mogelijk water in gesloten om
loop te gebruiken, waardoor mil
joenen kubieke meter vrijkomen 
voor andere doeleinden. 
De toekomst is niet zo somber, 
wanneer wij maar voldoende zelf
vertrouwen hebben en de goede 
oplossingen kiezen. 
Wij, dat zijn de beleidsverant
woordelijken. 

André GEENS 

Het FDF-duiveltje uit zijn doosje 

Tweede bedrijf in Defossets miijoenendans ^^'^ 

Nog is de rel over het 100 mil
joen vakantie-oord voor de post
mannen niet helemaal voorbi j , of 
het duivelt je-Defosset springt 
voor de tweede keer uil zijn 
doosje, deze keer met een ander
half mil jardprojekt voor een su
per verbrandingsoven voor huis
vuil. Het projekt dateert al van 
1976, toen de agglomeratieraad 
van Brussel het goedkeurde. De 
raad van de Brusselse minister 
vernietigde het Aggl.raadsbe-
sluit en won eerst het advies in 
van Openbare Werken, Volksge
zondheid, de inspektie van Finan
ciën en van de Kommissie Over
heidsbestellingen. Welnu, het 
rapport van direkteur-generaal 
De Ries van Openbare Werken 
is vernietigend voor het projekt. 
Het Verslag De Ries vindt het 
zonderling dat het projekt geen 

rekening houdt met de reeds 
bestaande struktuur. Zo neemt 
de Schaarbeekse oven ruim 
40 o/o _ na uitbreiding — voor 
zijn rekening. Een nieuwe oven 
zou aldus neerkomen op een nut
teloze uitgave van eventjes 500 
miljoen. Bovendien liggen de ex
ploitatiekosten van het monster-
projekt aanzienlijk hoger: per 
ton 280 fr. tegenover 250 f r te 
Schaarbeek. Indien er een derde 
oven te Schaarbeek zou bijko
men zouden de exploitatiekos
ten dalen tot 80 fr. Het rapport 
acht verder dat het lastenboek 
geen objektieve kriteria inhoudt. 
Het werd opgemaakt door een 
studiebureau o.l.v. de h. Bour
geois, zoon van de vroegere 
FDF-senator. 
Tenslotte acht het Verslag De 
Ries dat de gevolgde procedure 

onwettig zou zijn, omdat de on
derhandse aanbesteding niet op 
basis van het lastenboek ge
schiedde zoals de beperkte of
ferte. De financiering werd wel 
gewijzigd. 
Terwijl de regering nog steeds 
op matiging aandringt — en 
zelfs niet terugdeinst voor het 
donkerste pessimisme (zoals en
kele dagen geleden nog minister 
Willy Claes) — zijn we getuige 
van ergerlijke verspill ingen-in-
spe. Het kan eenvoudig niet op 
volgens de FDF-ministers. En 
dan te bedenken dat het FDF 
met kredieten gooit, samenge
bracht door 60 Vo Vlaamse be
lastingplichtigen tegen 40 Vo 
Waalse en Brusselse. Het FDF 
doet het anders dan het RW : ter
wijl Gendebien en gezellen om 
de haverklap kompensaties ei

sen, werken de FDF-mandataris-
sen in alle stilte aan barnum-pro-
jekten «pour épater Ie Bruxel-
lois ». Gelukkig is er nog de vrije 
pers, om dit mollenwerk kenbaar 
te maken. 
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Ue Antwerpse waterduivel 

Frans Van Immerseel 
ging heen... 
Op 68-jarige leeftijd over
leed te Wilri jk de zeer be
kende glazenier, schilder en 
Illustrator Frans Van Immer
seel. Hij stond aanvankelijk 
onder de invloed van Alfred 
Ost, de fenomenale Vlaam
se tekenaar. Niet zonder 
moeite maakte hij zich van 
deze invloed los. Het meest 
bekendheid verwierf hij met 
getekende en van passen-

Frans Van Immerseel 

de, meestal luimige teksten 
voorziene Vlaamse spreek
woorden en zegswijzen. Hij 
illustreerde niet minder dan 
vijfhonderd boeken en 
maakte ook naam als au
teur van «Vlaamse kop
pen », een serie die in Vlaan
deren tussen beide wereld
oorlogen zeer populair was. 
Ook als glazenier (nauw 
aanknopend bij de traditie) 
en als stoetenbouwer (le
per, Zwevegem, Dender-
monde, St.-Niklaas, Wette-
ren, Reet, Genk, Beringen, 
Lier en Wilr i jk) stond hij zijn 
man. 
in politiek opzicht stond hij 
dicht bij het Verdinaso. Tij
dens de oorlog was hij vr i j 
will iger aan het Oost f ront 
Over het frontleven teken
de hij merkwaardige bla
den. Als oorlogskorrespon-
dent tekende hij een serie 
soldatenkoppen, die 
slechts het groot grafisch 
talent van Frans Van Immer
seel bevestigden. De anti-
Vlaamse repressie spaarde 
Van Immerseel niet, doch 
vermocht niets tegen zijn v i 
taliteit en werkdrift. 

FDF vrijt Brusselse CVP op 
Dat de Brusselse partijpolit ieke 
verhoudingen op een krabben-
mand neerkomen weten we al 
lang. Vooral de verdeelde libera
len zorgen er voor dat de Brus
selse machtsverhoudingen op 
een soep gelijken. De liberalen 
zijn geplitst in drie deelpartijen, 
van wier leden er regelmatig 
naar het FDF overlopen. Jongste 
kandidaat-overloper zou de libe
rale senator Risopoulos zijn. Dat 
zou o.m. gebeuren omdat zijn 
partijCtje), de Parti Liberal, veel 
kans maakt door het FDF uit het 
bestuur van de Brusselse Agglo-
meratieraad gezel te worden, in 
ruil voor een nieuwe bestuurs-
partner, de CVP-PSC. Indien het 
werkelijk tot een scheuring 

komt, zou meteen het Rassem-
blement Bruxellois uiteenvallen. 
In deze tipisch Frans-Brusselse 
partijformatie, speelt het FDF 
met de steun van de PL de 
lakens uit. 
De CVP Brussel heeft voor
waarden gesteld, die nogal hard 
aankomen. Maar, het FDF zou 
door de zure appel bijten om 
bepaalde plannen ten uitvoer te 
kunnen leggen, wat alleen met 
de PL-steun niet mogelijk zou 
zijn. 
Meer dan ooit biedt Brussel-
Hoofdstad een uiterst verward 
beeld met als partij, die werke
lijk weet wat ze wil, het FDF, dat 
ook in de nieuwe strukturen de 
alleenheerschappij nastreeft. 

Provinciale slotdagen 
- WEST-VLAANDEREN : zondag 19 februari om 15 uur in 
het Jagershof te Brugge, Gistelsteenweg 532 te Sint-An-
dries. 
- ANTWERPEN : zondag 28 februari om 15 uur in de UIA-
Campus te Wilri jk, «aula Major». 
- OOST-VLAANDEREN . zondag 5 maart om 15 uur, in 
het internationaal kongrescentrum, Floraliapaleis te Gent. 
- L IMBURG: zondag 12 maart om 15 uur, in de Balzaal 
van het Kultureel Centrum te Hasselt, Kunstlaan 5. 
- BRABANT: zondag 19 maart, in de Kamermuziekzaal 
van het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 
te Brussel. 
Algemeen VU-voorzitter Hugo Schiltz houdt telkens de 
slottoespraak. 

Nü het doel bereiken! 

RUZIE VDB-BSP 
Daar de BSP/PSB zich verzet 
tegen de aankoop van Hawk-ra-
ketten is er een rel ontstaan met 
minister Vanden Boeynants, die 
kontrakt bij de hand betoogt, dat 
de bestelling niet kan ongedaan 
gemaakt worden. Bovendien 
heeft ons land, steeds volgens 
de minister, deze wapens nodig 
Merkwaardig genoeg kwam de 
Nato net in dezelfde periode tot 
het besluit dat de luchtverdedi
ging van de haven van Antwer
pen moet uitgebreid worden te
gen mogelijke Russische aanval
len. Een advies dat Vanden Boey
nants zeker niet zal nalaten te
gen de socialisten uit te spe
len... 

Zeewering 
volstrekt 

onvoldoende 
De Gewesteli jke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen stelde in 
een mededeling vast dat de hui
dige zeewering en het dijkenbe-
leid in Vlaanderen veel te wen
sen overlaten. Vooral aan de 
kust is de toestand nu zo dat bij 
bar weer dijkbreuken te vrezen 
zijn. De GERV herinnert aan zijn 
waarschuwing in 1974, en dringt 
op een versneld tempo aan van 
de uitvoering van het in februari 
1977 goedgekeurde tienjaren
plan. Meer in het biezonder moe
ten de strandverbeterings-
werken opgedreven worden. De 
GERV dringt tot slot aan op een 
spoedige verwezenlijking van 
de stormvloedkering op de 
Schelde, ter beveiliging van het 
Scheldebekken. Dit programma 
moet omwille van zijn prioritair 
karakter eveneens versneld wor
den uitgevoerd. En zeggen dat 
een kustgemeente er vorige 
week niets anders op vond, als 
een strook duinen (die met veel 
moeite en geduld tot een vaste 
natuurlijke zeewering was uitge
groeid) met de bulldozer zonder 
pardon weg te schaven... 

Vlamingen ook bij 
Nato 
gediscrimineerd ! 
Bij het verwezenlijken van het 
taalevenwicht in de openbare 
diensten werd steeds voorge
houden dat de Vlamingen ge
duld moesten oefenen om het 
taalevenwicht te bereiken. 
Vastgesteld wordt dat, waar het 
om nieuwe instellingen gaat, 
blijkbaar datzelfde geduld moet 
opgebracht worden hoewel 
men vanaf de basis en bij het 
vertrek van een gezond taal
evenwicht zou kunnen uitgaan. 
Zo werd door VU-senator VAN-
DEZANDE aan de minister van 

Landsverdediging een vraag 
gesteld om het aantal officieren 
te kennen dat werkzaam is bij 
de N.A.TO. 
Antwoord : officieren : 24 Neder-
landstaligen en 37 Fransta-
l igen; personeel beneden de 
rang van of f ic ier : 71 Neder-
landstaligen tegen 167 Fransta-
ligen ; miliciens : 2 Nederlandsta-
ligen tegenover 15 Franstaligen. 
En dan zegt de minister van 
landsverdediging, wanneer op 
taalevenwicht bij het leger aan
gedrongen wordt, dat de benoe
ming van Nederlandstaligen lid
tekens aanbrengt bij de Fransta
ligen die daardoor in hun bevor
dering vertraagd worden. Wij 
stellen evenwel vast dat hier de 
littekens vanaf het begin bij de 
Nederlandstaligen aangebracht 
worden zonder dat zij daarover 
mogen klagen. 

Sire IS verleden zondag even van z'n troon gestapt om zip 
Aalsterse onderdanen karnaval te zien vieren Zwaantjes 
met blauw-licht brachten hem tot aan de voet van de Aalster
se reuzen in de Kerkstraat Vanwaar hij te voet minzaam 
groetend zoals dat heet en zich anderhalve sekonde onder
houdend met een bonte mengeling van oudstrijders, gelijkge-
stelden, rechthebbenden en karnavalzotten, naar de tribune 
schreed De Ajuinboer — een onverwoestbare figuur uit de 
Aalsterse folklore — bestond het, hem een gouden ajuin te 
geven die niet van goud was op een marmeren voetstuk dat 
niet van marmer was 
Ach, Sire zal het allemaal wel heel goed bedoeld hebben. 
Onze grondwet laat de Saxen-Coburgers nauwelijks de vrij
heid om wat anders te doen dan hef en leed van hun onderda-

Sire en 
de serpentine 

nen te delen Zo gevalt het dat Boudewijn de ene zondag met 
geleende liesbotten door het Kleinbrabantse modderwater 
waadt, terwijl hij de andere zondag feestneuzen gaat tellen 
Maar voor wat een opschudding heeft het koninklijk bezoek 
gezorgd' Wat voor een stokje in het mierennest en wat voor 
een steen in de kikkerpoel is het geweest' De heren van hei 
stedelijk feestkomiteit, die op normale karnavalzondagen al 
met weten waar hun gat te steken van gewettigde trots, 
moesten nu extra bedacht zijn op waardigheid onder de nar-
renkap Ze werden daarenboven om de haverklap lastig 
gevallen door tante Sofie en Nonkel Frans, die hen vanachter 
de nadarafsluiting foto- en filmtoestellen aanreikten Kwestie 
van een «close kiekje» te hebben van Sire en Fabiola Ze 
waren uitgerust met splinternieuwe walkie-talkies, wier bedie
ning hen niet uitermate vertrouwd was, zodat hun waardig
heid voortdurend aangetast werd door de worsteling met de 
moderne techniek Wie zegde daar, dat Karnaval een vrolijke 
bedoening is ' Nooit zo gewerkt, in jaren ' 
Inmiddels verstopte de opdringende menigte, die haar vorst 
wou zien, het Gat van de Markt Zo heet in de plaatselijke 
volksmond, die heel veel ontleent aan anatomische biezonder-
heden van beneden de broeksnem, de smalle doorgang naar 
de Molenstraat Aalst zat met een levensgrote konstipatie En 
dat precies op de plaats, waar de stoet door moest de einde
loze karnavaldrol die zich door het Gat moest kronkelen, 
opdat Sire zou zien waarvoor hij gekomen was Een uiterst 
bekwaam, maar in onlusten en opdringende menigten met 
geoefend politiekorps had een kwartuur lang handen en fluit
jes te weinig 
We weten met of sire op het grondgebied van Aalst heeft vol
daan aan een natuurlijke behoefte Het hofprotokol had voor 
deze evidente eventualiteit strenge richtlijnen gegeven In hel 
stadhuis was een speciale ontvangkamer ingericht, en prijk
ten twee maagdelijke toiletten die nog nooit door het mens
dom waren bezet Een en ander had de stad Aalst meer 
gekost dan de magere 200 000 fr subsidie, die Rika aan de 
karnavalisten uitkeert Het financiële leed werd enigszins ver
zacht door de verheugende vaststelling, dat het sanitair en de 
rest met terug uitgebroken moeten worden na het vorstelijk 
bezoek En dat het dus voortaan het stedelijk patrimonium 
verrijkt 
Terwijl de heren van het stadsmagistraat en van het feestko
miteit met hun gat naar achteren en hun kop naar voor bij de 
koninklijke tribune samentroepten, en terwijl dat andere Gat 
aan de Molenstraat nog altijd hardstikke vol zat, zeilde hoog 
in de lucht — gedreven door een plotse windvlaag — de sier
lijke kronkel van anderhalve meter blauwe serpentine Een 
kind in het raam van éen der burgerhuizen vergat er de 
koning en de zotten en de oudstrijders en de hele kakelbonte 
stoet bij Het keek verrukt naar deze winterlijke vlinder en het 
wees met het mollig vuistje, hoe hij reilde en zeilde langs de 
gevels Wat zou het naar een koning kijken die met eens een 
kroon droeg, terwijl het échte sprookje sierlijk golvend 
omhoog dreef, over het Gat van de Markt, en de daken van 
de stad naar kabouterland. 
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Pluralisme ja, 

pluralisme 

neen 
In het jongste nummer van het 
driemaandelijke ' Gezinsbeleid 
in Vlaanderen ' (december 1977) 
publiceerde de heer Van Meche-
len, algemeen voorzitter van de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen een uitgebreide beschou
wing «Sociologische aspekten 
van de gezinsbeweging nu ». 
Het gaat om een zeer uitgebrei
de en knappe uiteenzetting. Jam
mer genoeg ontspoort de geleer
de voorzitter v/aar hij het over 
het pluralisme heeft. Hij kent 
slechts drie stromingen qua le
vensbeschouwing, parti jpolit iek 
vertaald naar de CVP, BSP en 
P W . Dat het volks- en bevri j-
dingsnationalisme in zijn ogen 
geen «levenshouding » of ideolo
gie is, wisten we allang. Maar 
dat de professor volhardt, na het
geen gebeurd is en te gebeuren 
staat in de Belgische struktuur, 
verbaast ons niettemin, vermits 
de Volksunie toch de basis 
heeft gelegd waarop metterti jd 
een volwaardige Vlaamse staat 
zal gebouwd worden. Ook zijn 
andere konklusies, dat, nl. de 
andere ideologieën, o.m. de natio
nalistische, slechts een kort be
staan is beschoren, waar toch 
nu reeds duidelijk is dat de 
volksnationalisten ook na het be
reiken van de autonomie hun 
polit ieke aktie zullen voortzet
ten, in een socio-kulturele dimen
sie, die reeds geruime ti jd in de 
VU programmatisch werd tot 
stand gebracht. Wi j citeren zon
der verdere overbodige kom-
mentaar: 

«Van bij de aanvang waren di
verse polit ieke partijen of ver
tegenwoordigers ervan in de 
hoogste bestuursorganen van 
de organizatie aanwezig ; ofwel 
vertegenwoordigden zij daar op 
uitdrukkeli jke wijze hun eigen 
partij ofwel kwamen zij in hun 
persoonli jke naam. 
Het pluralisme in de Bond is 
geen eenvoudige aangelegen
heid. 
Er zijn er geweest die het plura
lisme zagen in het taalplura-
lisme. Deze groep is resoluut 
door de leiding van de beweging 
uitgevaagd geworden. 
Intussen lijkt het mij duidelijk, 
gezien de kultuursituatie waarin 
wij hier in Vlaanderen als deel 
van West-Europa leven, dat er 
eigenlijk slechts drie grote ideo
logieën in het hele maatschap
pelijk bestel doorzetten : de libe-
raal-demokratische ideologie, 
de sociaal-demokratische ide
ologie en de kristen-demokratis-
che ideologie. 
Bij t i jd en wijle komen andere 
ideologieën, nationalistische of 
particularistische, in zekere ma
te naar voor. Zi j houden echter 
gewoonli jk op te bestaan als 
hun zuiver nationalistische of 
particularistische belangen ver
wezenlijkt zijn. Zi j noemen zich 
dan eventueel « pluralistisch » of 
zij spatten uiteen in de drie 
genoemde grote ideologische 
richtingen. 
De Bond heeft steeds deze drie 
ideologische richtingen in zijn 
besturen gekend. Het is onge
twijfeld een noodzaak dat dit in 
de toekomst zo verder gaat, 
indien de Bond wil bli jven prat 
gaan op het predikaat « pluralis
t isch ». Zoniet moet de Bond 
verplicht zijn zichzelf een etiket 
te geven, dat in één van deze 
drie grote ideologische stromin
gen zijn volkomenheid v ind t ; 
vanuit sociologisch standpunt 
zal die well icht het «kristen-
demokratische » standpunt bli j
ken te zijn ». 

Verstandig sparen 
bij de NMKN 

De tijden veranderen, de manier van sparen óók. 
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in 
financiële nood verkeerde. 
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te 
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen 
in een mensenleven. 

Verstandig sparen bij de NMKN beteicent 
een maximaal rendement voor uw beleggingen 
en dit onder Staatswaarborg. 

Denk vandaag repels aan de mooiste dag uit het leven 
van uw dochter. Een kleine investering vanaf vandaag 
wordt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen. 

En om U te helpen bi| uw dagelijkse financiële 
verrichtingen, biedt de NMKN U de bankservice 
die U van haar verwacht. 

stel zo vlug mogelijk het spaarplan op dat gericht is op 
de hogere studies van uw kind. 

Verstandig sparen voor iedereen, dank zij 
de veelvuldige beleggingsmogelijkheden bij de 
de NMKN en de vakkennis van uw NMKN-agent."̂  
Uw NMKN-agent zal U wijzen op de voordelen van kasbons, 
groeibons, kasbons met progressieve rentevoet, kapitali-
satiebons, die hij U aanbiedt tegen de hoogste rentevoeten. 
De NMKN stelt U eveneens zicht- en termijnrekeningen ter 
beschikking die U helpen om onmiddellijk een rendabele 
bestemming te vinden voor uw spaargeld. 

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
U luint zich noli wcnih'n tot. 
cell iiqentycluii) ran de Natiniuilc Biinl, ran Bciciii'. dr hnofdzftrl rii de 
uiiciUf,rhitpi>cn van de ASLK, da disboiitoUatitoraii, de inauli,ctiuiii)(/hjkf 
zetel uaii de NMKN 

Wilt U een voordelig supplementair pensioen ? 
Vraag inlichtingen bij uw NMKN-agent. 

[mC^-^^ 

Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80 
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Paul Peeters: 
„meer dan ooit voorrang 
voor middenstand" 
In het kamerdebat over de begroting van middenstand wees VU-
kamerlid Paul Peeters, tevens voorzitter van de kamerkommissie 
middenstand op het belang van de middenstand en de kleine en mid
delgrote ondernemingen (KMO's) in de huidige krisis. De veel stabie
ler tewerkstelling bij middenstand en KMO's dan in de grote onder
nemingen, heeft een aksentverlegging in gang gestoken. Niettemin 
(en dat is gezien de korte tijd begrijpelijk) heerst er in deze kringen 
een malaise, omdat men vaak de indruk heeft dat werken niet meer 
lonend is. Tegen deze opvatting moet ingegaan worden door een 
nieuw arbeidsbestel. Er wordt te veel geld belegd in niet-rendabele 
ondernemingen. Tevens moet de toegang tot de zelfstandige beroe
pen versoepeld worden, terwijl de beroepsopleiding en -vervolma
king in handen moet komen van middenstanders. Deze opleiding is 
nog te vaak toevertrouwd aan loontrekkenden die de zaak niet goed 
kennen. De geringe waardering voor deze sektor blijkt uit de ontsten
tenis van een eigen ministerie van de middenstand. 

In ieder geval zijn \Ne aan een her
ziening van de vestigingswet toe. 
Vele jongeren van goede wil sla
gen er niet in, zich zelfstandig te 
vestigen. Wordt de toegang tot 
het beroep vereeenvoudigd dan 
zal weliswaar toezicht door een 
accountantskantoor nodig zijn. 
De huidige vestigingswet is niet 
langer een bescherming van het 
beroep, maar een belemmering. 

De zelfstandigen vragen geen me
delijden maar een gelijke behan
deling bv. tegenover de grote 
ondernemingen. Een nieuwe aan
pak dringt zich ook op in de socia
le sektor. Reeds lang, aldus de h. 
Peeters, pleit mijn partij voor een 
fiskale benadering van de sociale 
zekerheid. Op sociaal vlak moet 
er naar meer gelijkheid gestreefd 
worden. De minister zelf zei dat 
de KMO's tussen 1970-76 voor 
een stijging van de tewerkstelling 
gezorgd hebben in tegenstelling 
met de grote ondernemingen. Het 
sukses van de strijd tegen de 
werkloosheid zal dan ook, voor 
een aanzienlijk gedeelte, afhan
gen van de KMO's en van de offi
ciële politiek tegenover hen. In elk 
geval moeten de begripen rende
ment en winst gerevaloriseerd 
worden, anders zal de onderne-

IN 
DE 

mer aarzelen om te investeren. 
Daarvoor is een klimaat van her
steld vertrouwen onontbeerlijk. 
De ideologische strijd tegen de 
vrije marktekonomie werkt op de 
lange duur verlammend. Ook de 
verdachtmakingen moeten op
houden, pas dan kan de midden
stand een nieuwe bloei tegemoet 
zien. In het verleden — en ook 
vandaag — werden vaak te zwa
re belastingen en lasten op de 
KMO's gelegd, die hun draag
kracht te boven gingen. In plaats 
van geld te pompen in veroordeel
de bedrijven zou men beter het 
beroepskrediet beterkoop ma
ken. Ook op het sparen is de fis
kale druk te groot. Nochtans is 

sparen interessant want zonder 
sparen is er geen investerings- en 
ondernemingsgeest. 
De h. Peeters besloot zijn tus
senkomst met aandacht te vra
gen voor enkele typische KMO-
aangelegenheden: vermindering 
werkduur in funktie van de RMZ-
hervorming; arbeidsintensieve in
vesteringen echter zonder een in
gewikkelde en zware RMZ-admi-
nistratie; geen stiefmoederlijke 
behandeling van de KMO's in de 
gewestplannen ; verzet tegen de 
vestiging van spookbedri jven; 
deelneming van de KMO's aan 
de beschikbare statistieken en 
een Hoge Raad van de KMO's, 
die hun specifieke belangen zou 
behartigen. 

Jan Caudron in 
maidenspeech : 
meer beweging 
nodig ! 
Het VU-kamerlid Jan Caudron uit 
Aalst, hield vorige dinsdag zijn 
maidenspeech in de Nederlandse 
Kultuurraad. 
Het werd een zeer goede uiteen
zetting over «de lichamelijke op
voeding», zoals men vroeger zei. 
Jan Caudron had niet voor niets 
een beroep gedaan op de Sport-
kommissie van de VU. 
De h. Caudron kwam o.m. tot het 
besluit dat de bewegingsopvoe
ding met drie verplichte lesuren 
per week er in het rijksonderwijs 
beter voor staat dan in het vrij 
onderwijs. Zijn besluit luidde als 
volgt: «Wij zijn van oordeel dat 
investeren in de bewegingsopvoe
ding van onze jeugd, wat een ver
betering van de volksgezondheid 
tot gevolg heeft, ruimschoots ge-
rekupereerd wordt door de ver
minderde deficits van het RIZIV». 

<UIT DE <WETSTRflflT 
Vorige week werden de par
lementaire werkzaamheden 
overschaduwd door het «in
cident' Schiltz-Tindemans. 
De uitlatingen van de VU-
voorzitter kregen een eerder 
onverwachte weerklank, niet 
in het minst omdat zijn 
ideeën strookten met de 
gangbare opinie bij de mees
te politieke waarnemers. De 
reaktie van de pers was trou
wens vrijwel unaniem dat Hu
go Schiltz luidop gezegd had 
wat de meesten dachten. De 
eerste-minister was inder
daad de laatste weken niet 
opgevallen door publiek op
treden, en in de regering zelf 
is een leidinggevende per
soon zeker gewenst Waar
schijnlijk zit in de uitspraak 
van de VU-voorzitter ook de 
bedoeling de funktie van eer
ste-minister uit te bouwen 
tot een echte minister-presi
dent die de algemene leiding 
geeft aan het kabinet Die 
evolutie is trouwens reeds 
voor enkele jaren gestart, en 
moet worden bevorderd. 
Hoe dan ook, in een zo hete
rogene koalitie is een dergelij
ke funktie niet eenvoudig, 
maar dés te noodzakelijker 

De oorzaak van de botsing 
lag echter dieper De eerste-
minister heeft nooit zijn ge
brek aan geestdrift voor de
ze regering onder stoelen of 
banken gestoken. Hij was 
voorstander van een tradi
tionele driepartijenregering, 
met uitsluiting van de federa
listen. Bovendien is hij als 

verknocht unitarist gekant te
gen elke federalizering. Zijn 
uitspraak over de partijvoor
zitters die hij de schoonmoe
ders van de regering noem
de is wel kenschetsend. Zijn 

reaktie van vorige week was 
dan ook die van een geprik
kelde schoonzoon. Schiltz 
voelde wel dat de premier 
weinig deed om de Stuyven-
bergteksten te doen bespoe
digen, en liet zich ontvallen 
dat hij van een eerste-minis
ter meer kordaat optreden 
verwachtte. Ook de uit
spraak van Tindemans over 
het al dan niet federaal ka
rakter van de hervorming 

had ergernis gewekt Later 
kwam hij zijn opvatting ver
duidelijken door — op de 
Nederlandse TV — te verkla
ren dat België afstevende op 

een konfederatie, een staten-
land. Zo een vaart zal het 
wellicht niet lopen, maar mis
schien kunnen de Egmontcri-
tici hierover even nadenken. 
Dergelijke konfrontaties zijn 
legio binnen elke koalitie. Ge
tuige daarvan het nog niet 
helemaal weggeëbde kon-
flikt rond de benoemingen 
van Defosset bij de PTT. en 
van Outers bij de Ontwikke
lingssamenwerking. Daarbij 
kwamen nog de traditionele 
machtskonflikten tussen 
CVP en BSP, o.m. inzake de 
zgn. socialistische beurzen, 
en de aankoop van luchtaf-
weerraketten. Inzake de 
staatshervorming ligt het 
voorstel tot instelling van 
subgewesten de BSP'ers 
zwaar op de maag. 
Intussen lezen wij dat de 
Waalse liberalen bij monde 
van (ex-minister) Jean De-
fraigne protesteren tegen de 
voortdurende kapitulatie van 
de Franstaligen voor de 
Vlaamse eisen en aldus mee
werken aan het tot stand 
brengen van de Volksunie-
staat ! Zo hoor je het maar 
weer eens van een ander! 

H.C. 

Rekord aantal vragen 
• In het jongste bulletin 
van vragen en antwoorden 
van de Nederlandse Kul
tuurraad (Nr. 2) staan niet 
minder dan 29 vragen, ge
steld door VU-kamerlid Wil
ly Kuijpers: 29 op de 39. 
Dat zal wel een absoluut 
rekord zijn, ook al verwon
dert dat ons om twee rede
nen niet. Ten eerste is de h. 
Kuijpers met 220 vragen op 
een algemeen totaal van 
719 in dit bulletin waar
schijnlijk rekordhouder. Ten 
tweede: de VU heeft 
steeds voorgehouden, zo
veel als mogelijk in de Kul
tuurraad aktief te zijn, voor
al dan door tussenkomsten. 

dekreetvoorstellen en het 
stellen van vragen. 
Door deze houding kreeg 
de KR een hoger aanzien. 
Aanvankelijk werd er in par
tijpolitieke middens meer 
met de instelling gespot 
dan respekt aan de dag 
gelegd. 

De VU was integendeel van 
mening dat de KR zoveel 
als mogelijk moest inge
schakeld worden om het 
maximum te halen uit de 
(nog zeer beperkte) kulture-
le autonomie. Met de verkie
zing van VU-senator Cop-
pieters in de voorzittersze
tel werd deze nadruk nog 
versterkt. 

# VU-kamerlid Desaeyere vestigde 
tijdens het debat van de begroting 
van financièn de aandacht op het feit 
dat de beheerskosten van de fiskale 
ontvangsten procentueel gezien 
steeds maar dalen met name van 
2,53 tot 2,39 %, wat op een budget 
van 1000 mid een bespanng van 1,4 
mid betekent. 
In dit verband werd de Volksunie-eis 
van het kongres van 1971 herhaald, 
de fiskalizering van de sociale zeker
heid. Daardoor zouden de beheers
kosten dalen met 17 mid, van 24 mid 
(8 % van 300 mid) tot 7 mid. Als men 
de overheidsfinanciën wil saneren, is 
dit dus een belangrijke eerste stap, 
waardoor de belastingen gemiddeld 
met 1,3 % zouden kunnen dalen. 
Anderzijds kampt de belastingsadmi
nistratie met een groot personeelste
kort en een onaangepaste wedde-
struktuur. Het zou met meer dan bil
lijk zijn 50 % van de besparingen, 
d.w.z. 700 miljoen, aan wedde-aan-
passingen en kaderaanvullingen te 
besteden: in elke andere sektor zou 
dit de gerechtvaardigde eis van de 
arbeiders zijn. Er blijft dan nog altijd 
een besparing van 700 miljoen. 
Ten slotte vroeg de h. Desaeyere 
aan de minister wanneer het punt uit 
het Regeerakkoord zal uitgevoerd 
worden dat stipuleert dat de bankre-
visoren rechtstreeks door de bank-
kommissies moeten worden be
noemd en ook betaald. Het recent 
faillissement en het frauduleus ge-
i^noei van de Bank van Loo bewijst 
dat de kontrole in feite onbestaande 

• VU-kamerlid Mattheyssens 
wees in een tussenkomst na de 
interpellatie Tobback (groeiende 
onrust in het leger) op de ontevre
denheid van het legerpersoneel, 
vooral wegens de te lage wedde, 
van de lagere militairen, onvol
doende aangepast aan de wed
den van het openbaar ambt. Spre
ker hekelde de traagheid, waar
mee naar een oplossing wordt 
gezocht en verwierp de stelling, 
dat de militairen hun eisen moe
ten staken of matigen wegens de 
ekonomische krisis. 

• De h. Mattheyssens kwam ook 
gepast tussen in het debat over 
de middenstandsbegroting. Hij 
pakte uit met enkele sprekende 
ci j fers: sinds 1971 verdwenen in 
ons land ruim duizend grote on
dernemingen, doch werden niet 
minder dan 11000 nieuwe KMO's 
opgericht, met 74.000 nieuwe 
werkplaatsen terwijl in de grote 
ondernemingen 83.000 arbeids
plaatsen teloor gingen. In de pri-
vé-sektor verschaffen ze werk 
aan 40 % van de ingeschreven 
werknemers. De KMO's werken 
ook op een menselijker schaal en 
hebben een zeer belangrijk aan
deel in onze uitvoer. Daarom kun
nen Buitenlandse Handel en Mid
denstand nuttig prospektiewerk 
leveren. De aansluiting bij een 
sociaal sekretariaat noemde de h. 
Matthyssens positief. Hij vroeg 
een groter aantal KMO's vrij te 
stellen van verplichte boekhou
ding en jaarrekening. 

• Het wetsvoorstel van VU-
kamerlid De Beul betreffende een 
wijziging van het statuut van de 
Belgische zeelieden tijdens de 
jongste wereldoorlog, werd in 
overweging genomen. 

• VU-kamerlid Willy Kuijpers in
formeerde via een mondelinge 
vraag staatssekretaris Eyskens 
naar de toestand van het bedrijf 
Remy te Wijgmaal-Leuven. De h. 
Kuijpers hennnerde aan zijn vori
ge waarschuwingen, waarmee 
jammer genoeg geen rekening 
werd gehouden... De staatssekre
taris was van mening dat de over
name van het bedrijf kadert in het 
saneringsplan voor de maalderij-
sektor. 

• VU-kamerlid Emiel Vansteen-
kiste verheugde zich over 'n beter 
evenwicht van de renten aan zee-
vissers ten opzichte van andere 
stelsels. Het gaat hier om vissers 
die tijdens de eerste wereldoor
log mede voor de bevoorrading 
van de bevolking instonden. Hij 
betreurde evenwel de discrimina
tie tegenover de zeevissers die tij
dens de tweede wereldoorlog 
minstens evenveel voor de be
voorrading deden als hun kolle
ga's uit wereldoorlog één. Daar 
minister D'hoore het amende
ment van kamerlid Vansteenkiste 
verwierp, kondigde het VU-raads-
lid een wetsvoorstel aan. 

Wetsvoorstel 
Mattheyssens 
goedgekeurd 
Het wetsvoorstel van VU-kamer-
lid R. Mattheyssens tot wijziging 
van de taalwet in het leger, werd 
door 163 aanwezige kamerleden 
goedgekeurd. De oppositie had 
de zaal verlaten. Vooraf dankte 
de h. Mattheyssens verslaggever 
De Mey voor zijn syntetisch ver
slag evenals de kommissieleden 
Tobback, Vreven, Tanghe en E. 
Vansteenkiste. 
IHet voorstel'wil het stelsel van dé' 
aanwervingen verbeteren en de 
menselijke verhoudingen. Niet al
leen is de huidige toestand in 
strijd met de kulturele autonomie 
maar de aanwerving in de ene 
sektor wordt beïnvloed door de 
toestand in de andere sektor. 
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Minister De Bruyne 
bezoclit Meciielen... 
Maandag jl. bracht Hector de 
Bruyne, minister van Buitenland
se Handel een bezoek aan de 
stad en het arrondissement Me-
chelen. Dit initiatief groeide uit 
de VU-kern in de gemeenteraad. 
De organizatie berustte bij een 
aantal verenigingen die zich spe
cifiek toeleggen op het bevorde
ren van de industriële aktiviteit 
in het Mechelse: de Kamer van 
Koophandel en Nijverheid van 
het arrondissement Mechelen, 
de Junior Kamer van Handel en 
Nijverheid, Industria en Prim (pu
blic relations industrie Meche
len). Na een korte ontvangst op 

het stadhuis, zat de minister een 
lunch causerie voor waar hij han
delde over de konkrete bijdrage 
van het departement in de pro
motie van de export. 
De overheid kan zelf niet expor
teren ; de taak hiervan ligt bij het 
bedrijfsleven. De rol van de over
heid in dit domein beperkt zich 
tot het verlenen van informatie, 
kredietverzekering en financiële 
hulp. De minister merkte op dat 
het steeds verwondert dat een 
groot aantal bedrijfsleiders van 
deze faciliteiten het bestaan niet 
kennen, verre van ervan gebruik 
te maken. 

Minister De Bruyne en de h. Willemen, voorzitter van de Kamer van Koophandel 
van Mechelen. (Foto • studio Dann) 

Goede BLEU-BRD relaties ? 
Minister Hector De Bruyne (Bui
tenlandse Handel) hield in het 
Belgische Huis te Keulen op uit
nodiging van de Benelux-han-
delskamer een fel opgemerkte 
toespraak over de Belgisch-Duit
se handelsbetrekkingen. 
Inleidend stelde de minister dat 
de tijd van de nationale dimen
sies in de ekonomische politiek 
lang voorbij is. De problemen 
van deze tijd vergen een interna
tionale aanpak. Dat belet niet 
dat België de vrijhandel verliest, 
en sommige huidige protektio-
nistische tendenzen betreurt. 
Intussen blijft de Bondsrepu
bliek zowel in de uitvoer als bij 
de invoer onze voornaamste han
delspartner (een vierde, in beide 
richtingen). Om het belang van 
deze dubbele handelsstroom te 
illustreren, stelde de minister 
vast dat ons land in 1976 aan 
zijn oosterburen meer goederen 
leverde dan Engeland, Denemar
ken, Noorwegen, Finland, Portu
gal en Spanje samen ! 
Opvallend is ook de toename 
van het aantal nieuwe produkten 
dat nauwelijks tien jaar geleden 
praktisch niet voorkwam in onze 
export, en thans een zeer belang
rijk pakket uitmaakt in onze uit
voer naar de BRD (Bundes 
Republik Deutschland). 
Het enorm belang dat de Bel
gisch-Luxemburgse Ekonomi
sche Unie (BLEU) aan de handel 
met de BRD hecht blijkt uit vele 
inspanningen allerhande; deel
neming aan handelsbeurzen, ge
leide bezoeken aan Belgische 
vakbeurzen, sektoriële kontakt-
dagen, en Belgische Weken. 
In het laatste gedeelte van zijn 
toespraak handelde minister De 
Bruyne nog uitvoerig over de 
onderaanneming en toelevering. 
Vooral onze KMO's kunnen zich 
op het vlak van de toelevering 
doen gelden. Voor onderaanne
ming — dit is medewerkmg van 
Belgische fabrikanten aan pro-
jekten, toevertrouwd aan Duitse 

ingenieurs of konsulenten — be
staan er voor ons groeiende 
mogelijkheden op de Duitse 
markt. 

Minister De Bruyne oogstte een 
langdurig applaus bij zijn talrijk 
gehoor. 

De reden van deze lacune is mis
schien in de eerste plaats te zoe
ken bij de betroffen diensten 
zelf; ook is een zekere drempel
vrees bij de bedrijfsleiders mis
schien niet vreemd aan deze 
vaststelling. De minister wees er
op dat de KMO-dossiers met 
dezelfde nodige aandacht en 
spoed behandeld worden als mil-
joenenkontrakten van grotere 
ondernemingen. 
Het bewerken van de buitenland
se markten vergt zware financië
le inspanningen en brengt een 
zeer groot risico mee. Daarom 
voorziet het •• Fonds voor de Bui
tenlandse Handel» een tussen
komst onder bepaalde voor
waarden, door leningen, toela
gen of waarborgen. De tegemoet
koming heeft een tijdelijk karak
ter en wordt aanzien als een aan
vulling van de eigen inspanning 
van de ondernemer. De te be
werken markt mag geen EG-iand 
zijn. 
Vervolgens behandelde de mi
nister de regeringsvoorstellen 
betreffende de hulp aan de 
KMO's en het nieuw industrieel 
beleid. Een nieuw industrieel be
leid betekent: een specifieke op
lossing voor de problemen van 
de traditionele sektoren zoals 
textiel en staal in Vlaanderen, de 
meubelnijverheid in het Mechel
se en de uitvoer van goederen 
en diensten die in grote mate 
«grijze materie» betreffen. 
. Na deze toespraak hadden er 
tussen geïnteresseerden en le
den van het kabinet en ambtena
ren persoonlijke kontakten 
plaats. 
Onder de aanwezigen bevond 
zich een sterke plaatselijke VU-
afvaardiging met o.a. Wim Joris-
sen, Joos Somers, Oscar Re-
nard, Hilda Uytterhoeven, Koen 
Van Nieuwenhove, J. Van Herp 
en F. Verlinden. 

Naar aanleiding van de bespre
king in de Senaat van de begro
ting van Posterijen, Telegraaf en 
Telefonie, sprak het Verbond 
van het Vlaams Overheidsperso
neel ( W O ) er zijn spijt over uit 
dat deze begroting niet meteen 
door alle Vlaamse senatoren ver
worpen werd. Het beleid van 
PTT minister Defosset is immers 
door en door anti-Vlaams. 

Zo zijn er o.m. de recente aan
werving en bevordering van één-
talig-Franstaligen, met uitslui
ting van de Vlaamse kandidaten 
of laureaten van examens voor 
gewestelijke diensten in Brus-
sel-Hoofdstad, zowel bij de Post 

Diskriminatie in post-
soorteercentrum 
Het W O vestigt verder de aan
dacht op de onvoldoende perso
neelsbezetting van de postsor-
teercentra gelegen in Vlaande
ren vergeleken met deze gele
gen in Wallonië. 
Uit het antwoord van minister 
Defosset op een recente vraag, 
blijkt dat de 9 Vlaamse postsor-
teercentra in 1976 668.966.874 
poststukken behandelden, de 6 
Waalse 363.206.495. In de Vlaam
se postsorteercentra werkten 
2.304 personeelsleden, in de 
Waalse 1.662. Zodoende behan-

Als Defosset 
sorteert... 
als bij de RTT, alhoewel de taal
wet de tweetaligheid van al de 
personeelsleden van deze dien
sten voorschrijft, zoals trou
wens nogmaals blijkt uit een 
recent advies van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht i.v.m. 
het postsorteercentrum van 
Brussel-X ; wat inhoudt dat geen 
betrekkingen mogen voorbe
houden worden voor de kandida
ten van één der beide taalgroe
pen. 

Zo schendt minister Defosset 
het grondwettelijk beginsel van 
de gelijkheid van alle Belgen. 
Uit het antwoord van minister 
Defosset op vragen van parle
mentsleden, evenals uit zijn ant
woord op de interpellatie van 
Lenssens, blijkt klaar en duide
lijk dat minister Defosset niet 
zinnens is de taalwet toe te pas
sen in de gewestelijke diensten 
van Brussel-Hoofdstad. Hij ant
woordt steeds dat hij naar een 
evenwicht streeft tussen Neder-
landstaligen en Franstaligen met 
dien verstande dat er volgens 
hem te veel Vlamingen zijn in 
deze diensten. Deze stelling 
gaat lijnrecht in tegen de bepa
lingen van de taalwet. 

delde ieder personeelslid in 
Vlaanderen 290.000 poststuk
ken, in Wallonië 219.000. Be
sluit: de produktiviteit van de 
Vlaamse personeelsleden ligt 
30 "/o hoger dan deze van hun 
kollega's in Wallonië. Zij moeten 
dus nagenoeg één derde harder 
werken. 
Het VVO eist dat aan deze diskri-
minerende toestand een einde 
zou gesteld worden en dit door 
de tewerkstelling van 30 "/o 
meer Vlamingen via een kade
ruitbreiding en de aanwerving 
van 700 Vlamingen voor de 
Vlaamse postsorteercentra. 

Nog erger 
Naar aanleiding van de aanwer
ving, in het raam van het plan 
Spitaels, van 1.470 postmannen 
die volgens het dagblad «Het 
Volk» op partijpolitieke basis 
zou gebeuren, klaagt het W O 
ook aan dat voor Vlaanderen 
slechts 275 postmannen zouden 
aangeworven worden, terwijl 
voor Wallonië 395 man zou aan
geworven worden en voor Brus
sel 700. Dat zou de ongelijke 
behandeling van Vlaanderen 
nog maar verergeren. 

Woorden in de w/nd 
voor wie gaaf werken 

We leven in een maatschappij waarin de tijd ontdubbeld is In arbeid 
en vrije tijd. Die verdeling is vreselijk voor de menselijke persoonlijk
heid. Zij wordt al te vaak aanvaard als een onvermijdelijk gevolg van 
de vooruitgang. Aldus onderdirekteur-generaal J. Rigaud van de 
Unesco op het wereldkongres voor vrije tijd en zelfverwezenlijking. 
Eén van de grootste problemen van onze tijd noemde hij verder: de 
ongelijkheid. En volgens Pierre Emmanuel is de toename van de goe
deren hef raderwerk van de nieuwe slavernij. Hier zijn geen opstan
delingen aan het woord. Deze twee sprekers verkeerden trouwens in 
het gezelschap van een groot deel van de mensen in ons land die 
zich als prominenten laten betitelen. 

Deze woorden in de wind draag 
ik op aan Tindemans, Puhnckx, 
Debunne, Houthuys en de ande
ren uit onze sociale top tien. Aan 
hen dus die zich met alle mogelij
ke oude, nieuwe en nog te bestu
deren argumenten verzetten te
gen minder en deeltijds werken, 
naargelang het hen uitkomt. Ook 
aan de grootmeesters van de ver
kiezingsbeloften — van Willy De 
Clercq over Willy Claes tot Lode 
Claes — zijn bovenstaande scho
ne woorden opgedragen. 

Immers, hoogwaardigheidsbekle
ders uit de regering, de politieke 
partijen, de banken, de kerk, enz 
lieten zich met bosjes inschrijven 
in de komitees van het wereld
kongres voor vrije tijd en zelfver
wezenlijking (*). Zij stemden er in 
toe een handvest op te stellen 
van de vrijetijdsbesteding. Zoiets 

wordt vanzelfsprekend fraai ver
woord en zacht omschreven. Het 
gaat om een wereldhandvest dat 
zowel Amin als Vorster, Boude-
wijn I als Bokassa I, Carter, Brezn-
jev en Paulus VI moeten kunnen 
aanvaarden. 

«Het geheel van de menselijke 
aktlviteiten, zo luidt de inleiding, 
dient bij te dragen tot de vrije ont
plooiing van de mens alsook tot 
de harmonieuze ontvi/ikkeling van 
de op kreativiteit gerichte maat
schappij Om een persoonsver
dubbeling te vermijden, die ont
staat door een te grote tegenstel
ling tussen de tijd van de «homo 
faber» en deze van de «homo 
ludens», is het onontbeerlijk dat 
de arbeid evenzeer als de vrije
tijdsbesteding de individuele uit
drukking mogelijk maken ... drie 

voorwaarden — recht op arbeid, 
humanizering van de arbeid, waar
borg voor een bevredigend le
venspeil — dienen vervuld te wor
den. ..» 
Er werd op dat kongres ook dui
delijker taal gesproken, o.a. door 
O. Debunne van het Vandervel-
de-instituut. «De breuk is defini
tief: zelfverwezenlijking komt 
slechts aan bod buiten de poor
ten van de fabriek. Het leven 
begint na de werktijd. Wie zijn 
arbeidskracht verhuurt, wordt on
derworpen aan de noodwendig-
heden opgedrongen door de be
heerders van de ekonomische 
macht» 

Hen, die hun plaats in de vader
landse geschiedenis aan het ver
werven zijn, wil ik met de neus op 
deze ideeën drukken. Zij hoeven 
niet steeds te doen alsof hun 
neus bloedt en bij ons af komen 
met een doekje voor het bloeden. 
Als zij omwille van de onvolpre
zen demokratie maar eens ver
der willen kijken dan hun neus 
lang is. 
Het middel is een doel geworden. 
We werken niet meer om te 
leven, maar we leven om te wer
ken. Hebben wij echt een wereld
kongres nodig om dat in te zien ? 

Of een Van Ussel die vaststelt 
dat een breuk in metaal (motor-
pech) een aanvaarde reden is om 
te laat te komen op het werk, ter
wijl een énige liefdesnacht niet 
als reden aanvaard wordt. Liefde 
IS immers anarchistisch. Van De 
Batselier in Leuven tot de prinses 
en haar burgerman die in Saoedi-
Arabië terechtgesteld werden, 
omdat hun huwelijk tegen de wet 
was. 

Neem eens onze hoogwaardig
heidsbekleders bij hun woord. 
Vraag eens zelfbestuur in de vak
bond. Vraag eens 36 uren te wer
ken als vakbondssekretaris. 
Vraag eens deeltijds te werken in 
een verantwoordelijke funktie bij 
een patronale organizatie. Je zult 
misschien merken dat zelfs op 
die konkrete punten het doel een 
middel geworden is, in hun strijd 
om de macht. En om op de zelf
verwezenlijking terug te komen, 
lees dan misschien nog eens die 
paar regels van Elsschot over 
droom en daad. Maar pas op 
voor de weemoedigheid als je het 
des avonds doet. 

pdb 
C) Vrije tijd en zelfverwezenlijking, 
Congres voor een Handvest der Vrij
etijdsbesteding, Van Clé-Stichting, 
1977, 212 p., 495 fr 
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Hoorn van 

bloedige machtsstrijd 
Oost-Afrika blijft de aandacht 
opeisen, omdat dank zij Russisch-
Cubaanse steun Ethiopië zowel in 
Ogaden als in Eritrea in het te
gen-offensief kon gaan. 'n Soma
lische bron vermeldt zelfs dat het 
aantal Cubaanse soldaten het 
aantal Ethiopische overtreft, terwijl 
Russische schepen koers zetten 
naar Cuba, om er nogmaals 5.000 
man troepen in te schepen voor 
Oost-Afrika. 
Van westerse zijde komt daarop 
nog steeds bitter weinig reaktie. 
Hoogstens kan men de aanwezig
heid van enkele smaldelen van de 
Zesde Amerikaanse vloot ter 
hoogte van Somalië als een Ame
rikaanse reaktie beschouwen. 
Meer gebeurt er echter niet; de 
Russen zullen zich echter wel 
wachten Somalië binnen te drin
gen. Hoofddoel blijft de herove
ring van Ogaden. 
Na een sterke inzet van artillerie 
en luchtbombardementen (Migs, 
gevlogen door Cubaanse piloten) 
zijn de Ogadische rebellen duide

lijk in de aftocht. Het staat vast 
dat, wanneer Ogaden heroverd 
is, de Russisch-Cubaanse oorlogs
machine zich tegen Eritrea zal 
keren. De rebellen werden reeds 
door Russisch schêepsgeschut 
onder vuur genomen. 

In tegenstelling met Angola ko
men de SU en Cuba bijna rond 
uit voor hun ingrijpen. De wester
se hulp aan Eritrea en Ogaden is 
niets vergeleken bij de Russische 
en Cubaanse hulp aan Addis Abe
ba. Als klap op de vuurpijl blijkt 
dat zelfs Israël wapens aan Ethio
pië levert (wegens het strategisch 
belang van Ethiopië ten opzichte 
van de Israëlische haven Eliat). 
Maar Israël zal bij een «Ethiopi
sche» overwinning van de regen 
in de drop terechtkomen, want de 
SU is de Joodse staat verre van 
gunstig gezind. 

Afrika blijft een kruidvat. Behalve 
Ethiopië gist het opnieuw in Zaïre, 
waar Moboetoe veel van zijn 
gezag verloor. Zaïre is op een 

zandbank terecht gekomen. Niet 
te verwonderen dat opnieuw ge
ruchten gaan over een nieuwe 
opstand in Shaba (ex-Katanga). 
In Rhodesië kwam het tot een 
akkoord tussen Smith en de « ge
matigde» zwarte leiders, terwijl 
het gesprek op Malta tussen de 
twee voornaamste guerrilla-lei
ders, de Britse minister Owen en 
de Amerikaanse UNO-ambassa-
'deur Young een maat voor niets 
iwerd. Reeds zoekt Owen naar 
lovereenstemmende elementen in 
:de verslagen van beide gespreks-
irondes... 
Terwijl de rebellie in Tsjaad weer 
opflakkert (wat gepaard ging met 
nieuwe gijzelingen), blijft ook de 
voormalige Spaanse Sahara in 
het nieuws. Hier staan drie Afri
kaanse staten tegenover me
kaar: aan de ene kant Algerië, 
beschermer van het Polisario, en 
aan de overkant Marokko en 
Mauretanië. Algerië en Marokko 
staan eveneens in tegengestelde 
kampen wat het Midden-Oosten 

betreft. Koning Hassan steunt Sa-
dat, Boumédienne is een der hard
ste tegenstanders van de « Egypti
sche verrader». Sadat is ove
rigens waarschijnlijk kandidaat 
voor de Nobelprijs voor de vre
de... 

Afrika dreigt meer en meer het 
toneel te zullen worden van een 
nieuwe krachtmeting per prokura-
tie of direkt tussen de SU en de 
USA. De ervaringen in Vietnam 
hebben de Amerikanen kop
schuw gemaakt. Dit is stellig één 
van de diepe oorzaken, waarom 
Washington zo tergend langzaam 
reageert op de gebeurtenissen in 
de Hoorn van Afrika. Maar, 
straks beschikt de SU over een 
lang gedroomde vaste voet in het 
zwarte werelddeel, van waaruit 
de tweede expansiegolf zal ver
wezenlijkt worden, zeker wan
neer het Westen volhardt in passi
viteit. En in een merkantilisme, dat 
de gewone Afrikaan zeker niet 
aanspreekt! 

Vrees voor Zuidmolulcse ondergrondse 
(jeeveedee). — Het wil maar niet klikken tussen de 35-duizend 
in Nederland wonende Zuid-Molukkers (afkomstig van de tot 
Indonesië behorende eilanden-archipel der Zuid-Molukken) en 
de overheid in Den Haag. Gijzelingen en kapingen liggen 
alweer een tijdje terug, maar nu zijn de leiders van de ooster
lingen weer erg boos op de Nederlandse regering omdat de 
jongste regeringsnota over het Zuidmolukse probleem wél 
tevoren ter kennis was gebracht van de Indonesische ambas
sade in Den Haag, terwijl de Zuidmolukkers zélf niet waren 
ingelicht. En tot overmaat van ramp werd afgelopen week een 
revolveraansiag gepleegd op een van de Zuidmolukse voor
mannen in Nederland, nota bene oud-minister in de regering 
van de (overigens niet bestaande) Vrije Republiek der Zuid-
Molukken. Het slachtoffer, de heer Kuhuwael (64), werd in zijn 
Haagse woning door twee van zijn jonge landgenoten neerge
schoten, zij het zonder dodeli jke afloop. 

Grote onvrede dus tussen 
de mensen die rond 1950 
naar Nederland werden ge
haald omdat ze weigerden in 
de eenheidsstaat Indonesië 
op te gaan, én de Neder
landers die, het dient ge
zegd, lang met altijd taktisch 
tegenover deze «vluchte
lingen » zijn opgetreden. 
Maar daarnaast begint zich 
ook duidelijk een tegenstel
ling af te tekenen binnen de 
over het hele land versprei
de Zuidmolukse gemeen
schap zelf De radikale groe
pen, waarbij vooral veel jon
geren zijn aangesloten, blij
ven onverkort staan achter 
het ideaal van een eigen vrije 
republiek, in de woorden van 
hun eigen taal afgekort tot 
RMS. 
Ooit, zo'n kleine dertig jaar 
geleden, zat de mogelijkheid 
van die eigen staat erin, zij 
het niet in de vorm die de 
radikalen thans voor ogen 
staat. Maar de ontwikkeling 
van Indonesië tot eenheids
staat heeft die RMS tot een 
hersenschim gemaakt. Een 
aantal ouderen beseft dat, 
maar staat zo onder druk 
van de zich extreem opstel
lende groepen in plaatsen 
als Tiel en Assen, dat zij op 
en neer zwalken tussen hun 
eigen gedachten en de on
verbiddelijke wil van met wa
pens opererende jongeren. 
De heer Kuhuwael (hij trad 
eind 1976 nog als bemidde

laar op bij de treinkaping 
nabij Wijster) is een van die 
oudere leiders die tegen wil 
en dank trachten een uitweg 
te vinden. Hij stond op het 
punt met vier andere voor
aanstaande Zuidmolukkers 
naar Indonesië te vertrekken 
voor een zogeheten oriënta
tiereis. Dat werd hen niet in 
dank afgenomen door de ra
dikalen die de trip naar het 
land van Soeharto beschou
wen als een indoktrinatiereis. 
Zij zijn ervan overtuigd dat 
de Indonesische regering de 
bezoekers uit Nederland de 
hele RMS-gedachte uit het 
hoofd zal praten. Tot schade, 
aldus de tegenstanders van 
de reis, van het streven om 
juist dat RMS-ideaal hoog te 
houden. 

Men schroomt er niet voor 
om de eigenlijke schuld voor 
de aanslag op de heer Kuhu
wael bij de Indonesische am

bassadeur in Nederland te 
leggen. Dit omdat deze als 
zijn overtuiging had uitge
sproken der Zuidmolukkers 
die Indonesië bezoeken, af
stand hebben gedaan van 
het ideaal van een eigen vrije 
republiek. Die beschuldi
ging kwam ook uit de mond 
van ir Manusama, die zich 
nog altijd president van de 

een RMS niét zal erkennen 
en dus op geen enkele wijze 
zal steunen. Wel wil zij erken
nen dat de Zuidmolukkers 
het recht hebben om een 
politiek ideaal te koesteren, 
maar dat zal dan moeten 
gebeuren binnen de grenzen 
van de Nederlandse rechts
orde. Het is dus dezelfde 
opstelling als van de rege-

RMS noemt. (Hij is gepensio
neerd wiskundeleraar van 
een Rotterdamse school). 
Manusama zelf werd niet tot 
Indonesië toegelaten. In Dja
karta gaf men te verstaan 
dat men niet voor zijn veilig
heid kon instaan. 
Openbaart zich dus een 
scherpe tegenstelling binnen 
de Zuidmolukse gemeen
schap, anderzijds liet de Ne
derlandse regering zopas in 
de bovenbedoelde nota nog 
eens duidelijk weten dat zij 
het staatkundig streven naar 

nng-Den Uyl. De meest ge
hoorde reaktie van Zuidmo
lukse kant was dan ook : 
«Niets nieuws», waar dan 
wél het dreigement aan. 
werd toegevoegd dat de no
ta zal bijdragen tot nieuwe 
moeilijkheden. 
Het lijkt een uitzichtloze situ
atie zoals in het Midden-Oos
ten. Toch wil de Nederland
se regering de Molukkers 
vrij royaal tegemoet komen. 
Zo zal er voor twaalf miljoen 
gulden worden uitbetaald 
aan achterstallige pensioe

nen voor Zuidmolukkers die 
vroeger in het Koninklijke Ne
derlands-Indische Leger heb
ben gediend. Er gaat ook 
meer aandacht worden ge
schonken aan het onderwijs, 
de woningbouw en de werk
gelegenheid voor de bruinge-
kleurde bevolkingsgroep die 
op deze gebieden erg achter
op is geraakt. Allemaal za
ken die het in de loop van de 
jaren gegroeide wantrou
wen tegenover de Neder
landse overheid wat kunnen 
verminderen. Maar tegelijk 
beschouwen de Zuidmoluk
kers het zo dat in Den Haag 
de politieke problemen wor
den omzeild, dat zij met een 
kluitje in het riet worden 
gestuurd. Dat er reakties 
van geweld komen, is zeker 
niet onwaarschijnlijk. Men 
hoopt in Nederland alleen 
dat er niet een Zuidmolukse 
ondergrondse beweging zal 
ontstaan, een vrees die bij 
de ouderen van deze bevol
kingsgroep is gaan leven na 
de aanslag op de heer Kuhu
wael. 
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in de Volksiiiiie 

Maurits Coppieters, 

de eerste burger 

van Vlaanderen, 

is onze eerste 

« straatloper» 

geworden 

Op zondag 5 februari (na een diepnachtelijk bal, en vóór de Aalster-
se Karnavaistoet) kolporteerde hij « WIJ-Vlaams-Nationaal » met een 
bezoek aan 75 woningen in de nieuwe wijk Wallenhof te Nieuwker
ken-Waas (fusiegemeente St.-Nikiaas), bij bewoners die het wachten 
op allerlei nutsvoorzieningen beu zijn, en hun wijk hebben omge-
dicht tot «Wachtenhof»... 

Nü het doel bereiken! 

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

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

17. 
18. 

20. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

31. 

34. 

37. 
38. 

44. 

55. 

top 50 
Georgette DE KEGEL, Ninove 1261 

GuidoCallaert, Opwijk 984 
Kris Versyck, Gent 876 
Erik Vandewalle, Izegem 852 
Joris Depré, Tervuren 552 
Anny Lenaerts, Wilrijk 504 
Jozef De Meyer, Heverlee 504 
Jan De Roover, Antwerpen 480 
Piet Severins, Zwijndrecht 444 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 414 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 408 
Jan Caudron, Aalst 396 
Achiel Goderies, Oostduinkerke 372 
Bob Rijckbosch, Deinze 336 
Eugene Van ltterbeek,Kessel-Lo 336 
Daniël Denaeyer, Aalst 336 
Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 324 
Willy Serpieters, Oostende 264 
Harry Van Herf,Zutendaal 264 
Maurits Passchijn.Meise 252 

Jaak Janin, Huise 252 
Cecile Remmerie, leper 216 
Frans Jansegers, Herdersem 210 
Arthur De Schrijver, Hekelgem 204 
Frans Baert, Gent 192 
Domien Leppens, Houthalen 180 
Mathijs Andries, Waarschoot. ."̂  144 
Etienne Braem, St.-Niklaas 132 
Frans Van Dessel, Nijlen 120 
Guide Dornez, Ingelmunster 120 
Lutgard De Coster, Machelen 108 
Jozef Labaere, Kortrijk 108 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 108 
Willem Nollet, Hove 96 
Anntex, Wingene 96 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 91 
Clem De Ranter, Hoboken 84 
Freddy De Valck, Iddergem 72 
Jozef Dockx, Borsbeek 72 
Huguette De Bleecker, Gent 72 
Etienne Laroy, Aalster 72 
Hervé Vandamme, Wervik 72 
Herman Ros, Lokeren 72 
Ferre De Beukelaar, Kontich 60 
J. Peeters, Hoboken 60 
Veerie Thijssens, Ekeren 60 
Leon Calders, Kapelle-op-den-Bos 60 
Juul Denayer, Buizingen 60 
X, 1150 Brussel •••• 60 
Willy Vlieghe-Bouckaert, Drongen 60 
Edgar Ballet, Hasselt 60 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen 60 
Lucien Beyens, Meerhout 60 
Yvo Dillen, Balen 60 
Jos Truyen, As 51 

In West-Vlaanderen werd vorige 
maandag de algemene aktie «nu 
het doel bereiken» definitief ge
start. 
Kortrijk en Oostende kwamen 
ais eerste aan de beurt. Zonder 
overdrijven ; op beide bijeenkom
sten was een zeer goede op
komst. We noteerden zowat 120 
partijmilitanten in de Kortrijkse 
Hallen, en ruim 100 in Oostende. 
Toon Van Overstraeten, politiek 
direkteur van de Volksunie, schet
ste in Kortrijk het doel en het ver
loop van de aktie- en bezinnings-
veertiendaagse. 
Kaderleden uit de arrondissemen
ten leper. Kortrijk en Roeselare 
namen de gelegenheid te baat 
om tal van politieke vragen af te 
vuren op de vertegenwoordigers 
van de partijtop. Biezonder wer-

Entoesiaste 

start 

in Kortrijk 

en Oostende 

den de goed-gekruide en soms 
humoristische tussenkomsten 
van fraktieleider Frans Baert ge
waardeerd. Maurits Coppieters 
hield na het vragenuurtje een 
magistrale rede, waar de aanwezi
gen achteraf met een glaasje in 
de hand nog lang over napraat
ten. 
De mobilizatieveertiendaagse is 
In Kortrijk in een uitstekende 
sfeer gestart; alleszins een veel
belovende aanvang voor een ver
nieuwde start. 
In Oostende vergaderden dezelf
de avond VU-militanten uit Oos
tende, Veurne, DIksmuide en 
Brugge. 
Arrondissementsvoorzitter Jef 
Nagels toonde zich verheugd 
over de talrijke opkomst, waarna 
VVM-sekretaris Hugo Geerinck 
de reden en doelstellingen van de 
aktieveertiendaagse toelichtte. 
Minister voor Wetenschapsbeleid 
Rik Vandekerckhove belichtte in 
een boeiende toespraak de rol en 
objektieven van de V U in de rege
ring. De rondvraag werd geleld 
door Rom De Craen, voorzitter 
van de arrondissementsraad Hal
le-Vilvoorde. 
Op het einde van de bijeenkomst 
toonden talrijke aanwezigen zich 
bereid om onvermoeid met tal 
van akties op straat te trekken. 
Voorbeelden wekken. 

West-Vlaanderen 
10 EERNEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbe

sturen van Eernegem, Bekegem en Ichtegem. Om 20 u. 30 in 
Riva te Eernegem. 
OOSTDUINKERKE: VUJO-Volksunieavond om 20 uur in Esta-
minet. De Peerdevisser met de Brabantse Volksgroep de Snaar. 
Inkom lOOfr 

en werkvergadering afdelingsbesturen van 
• Zonnebeke en Langemark. Om 20 uur in 't 

11 

12 

13 

14 

lEPER; Kontakt-
leper - Beselare • 
Zweerd te leper. 
WEVELGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelings
besturen van Menen, Lauwe en Wevelgem. Om 20 uur in café 
Barbara te Wevelgem. 
WAREGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingen 
Waregem. Om 17 uur in café Week-end te Waregem. 
TIEGEM: Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingen 
Anzegem en Avelgem. Om 10 uur ten huize van Bernard Delbe-
ke, Oostdorp 61 Tiegem. 
MIDDELKERKE: Kontakt- en werkvergadering voor de afde
lingsbesturen van Middelkerke, Westende, Spermalie en Leffin-
ge. Om 20 u. 30 in Were-Di te Middelkerke. 
OOSTENDE : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbe
sturen van Groot-Oostende, Den Haan en Bredene. Om 20 u. 30 
in Koninginnehof te Oostende. 
DE PANNE: Kontakt- en werkvergadering afdeling De Panne. 
Om 20 u. 30 in Le Commerce te De Panne. 
KORTRIJK : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbe
sturen Groot-Kortrijk. Om 20 uur in 1302 te Kortrijk. 

Antwerpen 
13. WESTERLO: Regionale openingsavond en receptie voor het 

arrondissementeel kader van de arr. Mechelen en Turnhout 
Om 20 u. 30 in de zaal «Torenhof». 

13. WESTERLO: regionale openingsavond en receptie voor het 
arrondissementeel kader van de arr. Mechelen en Turnhout. 
Om 20 u. 30 in de zaal •< Torenhof -. 

14. MECHELEN : kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbe
sturen van groot-Mechelen. Om 20 u. irv café Rembrandt, 
Mechelen. 

14. . EKEREN-STABROEK-KAPELLEN-KALMTHOUT: bestuursver
gadering om 20 u. 30 in Ekershof, Groot Hagelkruis 6/1 te Eke
ren. 

14. ZOERSEL-ZANDHOVEN-WESTMALLE-BRECHT: bestuurs
vergadering om 21 uur in Bakkershof, Eikenlaan te Halle. 

14. SCHOTEN-BRASSCHAAT-SCHILDE-WUUSTWEZEL-WIJNE-
GEM : bestuursvergadering om 20 u. 30 in Oude Boekerij 
boven « De Gilde », Markt te Schoten. 

14. BORSBEEK-HOVE-BOECHOUT: bestuursvergadering om 
20 u. 30 in Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht. 

15. LIER: kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 
van Lier, Duffel, Koningshooikt en Berlaar. Om 20 u. 30, Hof 
Van Aragon, Aragonstraat, Lier. 

15. BORNEM : kontakt- en werkvergadering voor de afd.besturen 
van Willebroek en Klein-Brabant. Om 20 u. in « De Bron » te Bor-
nem. 

15. H EIST-OP-DEN-BERG : kontakt- en werkvergaderimg voor de 
afdelingsbesturen van groot-Helst Om 20 u. 30 in café «Bij 
Amelie », Loorstraat 87, Heist-op-den-Berg. 

15. KONTICH-LINT-EDEGEM-MORTSEL-AARTSELAAR: be
stuursvergadering om 20 u. 30 in Thierbrauhof, Kon. Astridlaan 
te Kontich. 

15. WESTERLO : 20 u. 30 kontakt- en werkvergadering afdelingsbe
sturen van Laakdal, Westerio en Hulshout 

16. HERENTALS: 20 u. 30 kontakt- en werkvergadering afdelings
besturen van Herentals, Herenthout, Kasterlee en Grobben-
donk. 

16. HOOGSTRATEN: zaal «De Meulen» 20u.30: kontakt- en 
werkvergadering voor de afdelingsbesturen van Turnhout en 
Hoogstraten. 

16. MOL: 20 u. 30 kontakt- en werkvergadering voor de afdelings
besturen van Mol, Geel, Balen, Dessel en Arendonk. 

16. ANTWERPEN - BORGERHOUT - WILRIJK - HOBOKEN - BER-
CHEM-DEURNE-MERKSEM-BERENDRECHT: bestuursverga
dering om 20 u. 30 in Trefpunt, Turnhoutsebaan te Deurne. 

17. NIEL-SCHELLE-HEMIKSEM: bestuursvergadering om 
20 u. 30 in lokaal Verlinden, Volkenbondstraat 53 te Niel. 
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WEST-VLAANDEREN 
25 jaar na de Beatrix-vloed... 

Duinengevecht duurt voort 
Uitgerekend 25 jaar na de rampzali
ge Beatrix-vloed die op 1 febru
ari 1953 in Nederland, Engeland en 
België het leven kostte aan bijna 
2.000 mensen, vond het PW-ge-
meentebestuur van Koksijde het 
middel om een stuk van de mooie 
Schipgatduinen anderhalve meter 
te doen verlagen wat neerkomt op 
de verdwijning van deze duinen. Dit 
gebeurde zgn op verzoek van de 
achter deze duinen gevestigde Ho
recabedrijven (opdat hun terras
klanten de zee zouden kunnen 
zien !). 

Het vroegere gemeentebestuur is 
nooit op dit verzoek willen ingaan 
omdat de duinen een te schoon 
landschap vormen en tevens een 
natuurlijke zeewering zijn. Oud-bur-
gemeester Loones (VU) bevestigde 
zulks nadrukkelijk. Op de scherpe 
reakties blijkt het gemeentebestuur 

Nog een kleine 
inspanning in 
St.-Andries 
Onze leden- en abonnementenslag is 
volop aan de gang; tot nog toe zeer 
weinig weigeringen, daarentegen 
reeds enkele nieuwe leden. Nog voor 
iedereen een kleine inspanning I Van 
zohaast Iemand klaar is kan hij afreke
nen bij sekretaris Ewald Van Compe-
nolle. 
Het afdelingsbestuur zal vertegen
woordigd worden in de Groot-Brugse 
Raad door Eli Pyfferoen en Frans 
Denoyel. In de arrondissementsraad 
zetelen Kris Casier en Roeland De-
coster. Daarenboven werd eerste 
schepen Pieter Leys aangesteld als 
koördinator tussen het Brugse sche-
penkollege en het arr. bestuur. 
Op 19 febr. komt onze nationale voor
zitter Hugo Schiltz naar het Jagers
hof. St-Andries moet massaal aanwe
zig zijn. 

de kluts kwijt Er wordt beweerd dat 
slechts een halve meter mocht weg-
geschaafd wurden; in werkelijkheid 
werd het anderhalve meter. Een 
PW-mandataris verklaarde zich 
tegenstander van deze jammerlijke 
natuurschending terwijl een woord
voerder van Horeca zei, «dat ze 
geen zo grote verlaging hadden ge
vraagd»... 

VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste 
heeft over dit incident een aantal 
vragen gesteld aan staatssekreta-
ris voor Streekekonomie Eyskens. 
Op de vraag, wie eigenaar Is kon de 
staatssekretaris niet antwoorden. 
Dit is nochtans belangrijk want er 
is sprake van grondspekulatie! Uit 
het verdere antwoord blijkt dat het 
betrokken gebied ais natuurgebied 
is aangeduid in het gewestplan van 
Veurne-Westkust en dat er dus niet 
mag gebouwd worden (behalve ja
gers- en vissershutten). Alleen wer
ken tot onderhoud en bescherming 
zijn toegelaten. Het gemeentebe
stuur is hier dus duidelijk fout en 
poogt thans de omvang van de wer
ken te minimalizeren of als onder
houdswerken voor te stellen. 

Marke koos bestuur 
Op 1 o december 1977 werden de sta
tutaire verkiezingen gehouden in Mar
ke. Werden verkozen: Jaak Dornez, 
voorzitter; Rosa Roelstraete, onder
voorzitster ; Erik Libbrecht, sekretaris; 
Fred Haghebaert, penningmeester; 
Guido Verreth, sociaal dienstbetoon, 
lid O C M W ; Koen Declercq, verant
woordelijke organizatie en Walter De-
langhe, verantwoordelijke propagan
da. 

Volgende leden werden gekoöp-
teerd : Rita Delanghe, Luc Haghe
baert, Dirk Debaes, Herman Des-
camps, Michel en Mariette Beys, Mau
rice Baes, Willy en Trees Jonez, Willy 
Devreeze. 

VU-Alveringem 
met wind in de zeilen 
Ook voor VU-Alveringem wordt 1978 
een nieuw jaar vol opperbeste voorne
mens en entoesiaste plannen. Door 
allerhande omstandigheden werd iet
wat later gestart dan gewoonlijk, 
maar daarom niet met minder inzet. 
Alles begon te rollen na de bestuurs-
verkiezing, waarbij het uitzicht van het 
bestuur niet grondig gewijzigd werd. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: voor
zitter : G. Vanoverschelde (leraar); se
kretaris : L Delancker (student); pro
paganda : R. Decarne (gepensio
neerd) ; penningmeester: J. Delan
cker (handelsafgevaardigde) organi
zatie : G. Bruneel (sanitaire werken) ; 
allerlei: M. Dewilde (molenaar); aller
lei : W. Wemaere (herbergier); Vu jo : 
Mare Dewilde (licentiaat). 
Dit nieuwe bestuur heeft het vaste 
voornemen het hun geschonken ver
trouwen niet te beschamen. Direkt na 
de verkiezing ging men aan de slag 
en werd aan ledenbezoek gedaan. 
Vroegere leden werden opnieuw lid 
gemaakt en een aantal nieuwe gezich
ten vervoegden de Alveringemse VU-
familie. 

Allerhande aanduidingen wijzen erop 
dat er nog heel wat werk aan de win
kel is. 
Op het louter politieke terrein ziet de 
Alveringemse horizon er wel rooskleu
rig uit. Het Egmontpakt heeft geen 
negatieve sporen nagelaten. VU-AI-
veringem steunt eenparig de lovens
waardige pogingen van onze nationa
le voorzitter Hugo Schiltz om eindelijk 
Belgié om te vormen tot een voor de 
Vlamingen levensnoodzakelijk federa
lisme met twee. Wij steunen even
eens de heer Schiltz en zijn direkte 
medewerkers bij hun ernstige po
gingen om het ware gelaat van anti-fe
deralist Tindemans bloot te leggen. 
We zijn verheugd dat H. Schiltz de 
kans gegrepen heeft om dit aan de 

Vlaamse mens duidelijk te maken. Uni-
taristen kunnen wij best missen, voor
al deze die een dubbel gelaat verto
nen en handelen uit politiek opportu
nisme. 

In de loop van de maand maart hou
den wij ons jaarlijks souper in de zaal 
«De drie Ridders- te Gijverinkhove. 
Steun voor VU-Alveringem is steeds 
welkom op K.B.-bankrekening num
mer 476-6201781-81. Dank bij voor
baat! 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

In een brief aan de ministers van 
Openbare Werken, Financiën en 
Streekekonomie suggereerde 
kamerlid Vansteenkiste, alle duinen-
grond aan te kopen, hetzij door het 
Rijk hetzij door het gewest. Hier
door zou de onzekerheid weggeno
men worden. Hij verwees hiervoor 
naar de minister van financiën (ka
daster). 

Oostduinkerke 
veroordeelt 
wegscheppen 
duinen 
Het Volksunie-afdelingsbestuur Oost
duinkerke veroordeelt ten strengste 
de vlugge en niet-doordachte politie
ke beslissing van het Koksijdse sche-
penkollege, in verband met het weg
scheppen van de duinen tussen de 
zeedijk en het strand van Oostduin
kerke. 
Het stelt vast dat zonder beloofd en 
uitgebreid onderzoek reeds werken 
werden aangevat om dit uniek stuk 
duinen weg te scheppen. 
Verder is bovengenoemd bestuur ver
ontwaardigd over de houding van 
PVV-schepen voor leefmilieu, de h. R. 
Van Dueren, die tijdens de verkiezings
periode utipakte met slogans als 
«Zuivere politiek begint met het leef
milieu ", en nu reeds bezwijkt voor de 
zwakke motieven van enkele plaatse
lijke café- en restaurantuitbaters, die 
beweren dat deze duinen het zicht op 
zee belemmeren. 

Het VU-bestuur heeft onmiddellijk ter 
plaatse de ernst van het ingrijpen en 
de verwoesting die de bulldozer aan
bracht, vastgesteld, en kan niet an
ders dan de woorden van oud-burge-
meester Loones beamen, en herhalen 
'Hel is een katastrofe, een mis
daad. ' 
Het VU-afdelingsbestuur verwerpt 
met klem de genomen beslissing, en 
de eigenaardig gevoerde milieu-poli
tiek van de h. Van Dueren, en doet 
dan ook een dringende oproep tot 
alle gewestelijke en plaatselijke milieu
groepen en niet-georganizeerde mi
lieuvriendelijke mensen om heftig en 
krachtdadig te protesteren tegen de
ze milieuverwoesting. 

Gistel 
Geboorte 
Bij Pierre Laureins en Christiane 
Lams kwam op 31 december zoon 
Koen : van harte proficiat aan de 
ouders. 

VUJOakt ie f te 
Izegem 
Vrijdag 27 januari 1978 hadden de 
VUJO's (Volksuniejongeren) van Ize-
gem-Emelgem-Kachtem in het 
Vlaams Huis hun eerste vergadering 
voor 1978. Polly Raskin uit Aarschot, 
tevens arrondissementeel voorzitter 
van VUJO-Leuven, en Johan Artois 
uit Herent, bespraken met de Izegem-
se VUJO-verantwoordeli jken de wer
king alhier. Onder de aanwezigen 
waren twee VU-gemeenteraadsle-
den, onder wie Geert Bourgeois, zelf 
aktief in VUJO en tevens VU-fraktie-
leider in de Izegemse gemeenteraad. 
P. Raskin en J. Artois zetten uiteen 
hoe VUJO werkt in het arrodisse-
ment Leuven. Een aantal akties aldaar 
werden vergeleken met Izegemse toe
standen. Tenslotte bespraken de Ize
gemse Volksuniejongeren een aantal 
plaatselijke tema's op sociaal vlak en 
op het vlak van de groenvoorziening. 
Zowel nationaal, als internationaal en 
plaatselijk houdt men bij VUJO 
steeds de VUJO-leuze voor ogen : 
«Met bevrijde mensen en ontvoogde 
volkeren naar wereldvrede ». 

Voorzitter Jan Vandenberghe en VU-
JO-lzegem kon een interessante bij
eenkomst afsluiten met de oproep om 
VUJO-lzegem verder uit te bouwen. 

FEBRUARI 

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

TIELT: Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbesturen 
van Tielt en Aarsele. Om 20 uur in d'Hespe, Markt te Tielt. 
OUDENBURG : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelings
besturen van Groot-Oudenburg en Gistel. Om 20 u. 30 in zaal 
Moderne te Oudenburg. 
HOUTHULST : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelings
besturen van Houthulst, Merkem en Klerken. Om 20 u. 30 in 't 
Roojpeerd te Houthulst. 
WERVIK : Kontakt- en werkvergadering afdeling Wervik. Om 20 
uur in de zaal « Het Kapittel» te Wervik. 
ZWEVEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdeling 
Groot-Zwevegem. Om 20 uur in Sportwereld te Zwevegem. 

10 IZEGEM : Kontakt- en werkvergadering voor de afdelingsbestu
ren van Izegem en Ingelmunster. Om 20 uur in Vlaams Huis, 
Markt 30 te Izegem. 
ZEDELGEM : Kontakt- en werkvergadenng voor de besturen 
van Torhout, Zedelgem, Oostkamp, Jabbeke en Varsenare. Om 
20 uur in Vieux Temps, Torhoutse steenweg te Zedelgem. 
BLANKENBERGE : Kontakt- en werkvergadering voor de afde
lingen van Blankenberge en Knokke-Heist. Om 20 uur in Béarnai-
se, De Smet de Nayerlaan te Blankenberge. 
EERNEGEM : Riva, 20 u. 30, vergadering voor Eernegem, Beke-
gem en Ichtegem. 
OOSTDUINKERKE : 20 u. 30, kleinkunstavond met «De Snaar». 
OOSTDUINKERKE: VUJO-Volksmuziekavond om 20 uur in 
Estaminet, De Peerdevisser met de Braoantse Volksgroep De 
Snaar. Inkom 100 fr. 

17 IZEGEM: Ontmoeting met de Volksunie: Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Kultuurraad, spreekt over het tema « De VU in 
de regering ». Om 20 u., in zaal Nieuw Gemeentehuis, Kachtemse-
plein, Kachtem-lzegem. 

WINGENE : Jazzkoncert om 20 u. 30 in zaal 't Molenhof. Inkom 
100 fr. Voorverkoop 80 fr. 

18 KORTRIJK: Arrondissementsraad om 17 u. in lokaal 1302. 

Brugse reien alsmaar zuiverder 
In de jongste zitting van de Brugse gemeenteraad werd medegedeeld dat er 
een plan wordt opgemaakt voor een nog grondiger zuivering van het reiewater 
(de reien vormen een der voornaamste toeristische attrakties van de stad). Er 
zou naast het bekken te Oostkamp (dagelijks 1000 m3 voor de reien) een twee
de spaarbekken aangelegd worden. Dit zou gevormd worden door de binnen-
vesting van de Katelijnepoort tot het Stil Einde. Het water zou dan via de sluizen 
aan het Minnewater in de reien gesturd worden. Een reeks nieuwe rioleringen 
zal eveneens tot een verdere reiniging van het reiewater bijdragen. Ten derde 
wordt de bouw van twee bijkomende zuiveringsstations in uitzicht gesteld. Het 
schepenkollege zal alles in het werk stellen om de (betrekkelijke) zuiverheids
graad van het reiewater nog te verhogen. 

Er was voor deze zitting minder belangstelling dan voor de vorige zittingen. Van
daar de vraag of de gemeenteraad niet in een andere zaal zou kunnen bijeenko
men, ten einde de gotische zaal (waarin thans vergaderd wordO uitsluitend voor 
grote ontvangsten, trouwplechtigheden e.d.m. voor te behouden. 

Willem Vermandere bezong 
Omer en Adriane in Pervijze 
Op 21 januari vierden Omer Vanden
berghe en Adriane Niville hun gou
den bruiloft Het feest begon met 
een ontroerende misviering, waarin 
alle kinderen en kleinkinderen van 
Omer en Adriana aan bod kwamen. 
Zoon Johan, vaste begeleider van 
Willem Vermandere zong en speelde 
voor vader en moeder. Willem Ver
mandere bracht een paar aangepas
te liedjes. Zoon Fernand, stichter en 
ondervoorzitter van VU-afdeling . 
Oostduinkerke, dankte zijn ouders 
voor de Vlaamsgezindheid die zij 
aan hun kinderen hebben meegege
ven. 

Trouw is in het leven van de feeste
lingen geen ijdel woord geweest: 
vijftig jaar trouw aan elkaar, trouw 
aan hun volk en trouw aan hun dorp 
Pervijze. Voor de receptie wilden zij 

niet naar het stadhuis in Diksmulde : 
zij verkozen hun dorpscafé in Pervij
ze ! 
Tijdens deze receptie las Juliette 
Tanghe-Devooghf (VU-OCMW-lid) 
een mooi gedicht over het leven van 
Omer en Adriana. Burgemeester Lari-
don van Diksmulde feliciteerde de 
jubilarissen en bood namens de stad 
een mooi geschenk aan. De VU-man-
datarissen schepenen Jozef Hoste 
en Joost Tryhou en raadslid Lieve 
Vandamme schonken samen een 
mooi brandglas met Vlaamse Leeuw. 
Het afdelingsbestuur wil bij deze 
gelegenheid Omer speciaal bedan
ken omdat hij volkomen belangloos 
kandidaat is geweest op de VU-lijst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het wenst het gouden bruidspaar 
nog vele gelukkige jaren samen ! 

De stralende jubilarissen : Adriana met jongste kleinkind. Achtergrond : arr. pen
ningmeester Gaby Laridon en zijn vrouw, raadslid Lieve Van Damme, met daar

naast ons OCMW-l id Juliette Tanghe-Devooght 
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BRT-orkest opnieuw 
op Europees forum,,. 
Sinds 1 januari 1978 beschikt de 
BRT over een eigen 89 man 
sterk orkest, dat als officiële 
benaming «Het Filharmonisch 
Orkest van de BRT" verkreeg 
Een en ander is om het gevolg 
van de splitsing van het Symfo
nieorkest, dat tot dan toe geza
menlijk door de BRT en RTB 
werd beheerd en waarvan beide 
omroepen om beurten een 
maand gebruik konden maken 
Het was al een hele tijd duidelijk 
dat het op deze manier met ver
der kon en dat een splitsing van 
dit ensemble zich opdrong De 
nederlandstalige musici van 
het vroegere Symfonieorkest 
werden overgeheveld naar de 
BRT, waar zij, samen met het 
ongeveer veertig man sterke 
BRT-Kamerorkest, de kern uitma
ken van het nieuwe Filharmo
nisch orkest 

Met Heribert De Caluwe Hoofd 
Artistieke Produktiemiddelen en 
verantwoordelijk voor het orkest-
beleid van de BRT had Hugo Mor 
rens van de BRT een gesprek 
over de vorming van dit nieuwe 
ensemble en over de toekomsti 
ge orkestpolitiek van de BRT 

Met de musici van Symfonieor
kest en Kamerorkest samen 
kwam U nog met aan het vereis
te aantal voor een volwaardig 
ensemble ' 
H De Caluwe Inderdaad vooral 
bij de strijkers hadden we nogal 
wat krachten te kort Wij hebben 
eksamens georganizeerd om de
ze vakatures te vullen Dat is ons 
goed gelukt behalve voor de vio
len waarvoor wij momenteel op 
een aantal buitenlandse musici 
een beroep doen 

Dat gebrek aan violisten schijnt 
wel een meer voorkomend ver
schijnsel te zijn ' 
H De Caluwe Het is een echt 
Europees verschijnsel overal 
heeft men er mee te kampen 
Wat mag daar dan wel de oor
zaak zijn f De belangstelling 
voor het muziekonderwijs is o m 
bij de Vlaamse jeugd toch sterk 
toegenomen ' 

H De Caluwe Ongetwijfeld 
maar te veel jongeren denken 
enkel aan een carrière als solist 
terwijl dit uiteraard iets is dat 
enkel voor de werkelijk uitzonder
lijk begaafden is weggelegd Dit 
geldt vooral erg sterk voor de vio 
listen een carrière in een orkest 
trekt de jongeren met meer zo 
aan Er is echter een tweede met 
minder belangrijke reden voor dit 
tekort het onderwijs gaat met 
erg veel krachten lopen Het aan 
tal werkuren ligt er lager de bare-
ma s liggen hoger en de vakan
ties duren langer Geen wonder 
dat velen de voorkeur geven aan 
een rustige job in het onderwijs 
boven die van orkestmusicus 
Dat IS een situatie waar wij mach 
teloos tegenover staan en waar 
enkel een ander beleid van de 
bevoegde overheid verandering 
in kan brengen 

Wanneer treedt het nieuwe or
kest voor het eerst naar buiten ' 
H De Caluwe Dat zal op 15 
februari zijn in de Koningin Elisa-
bethzaal in Antwerpen o I v Fran 
cesco Mender 
Het orkest bestaat eigenlijk uit 
drie « blokken » musici die tevo
ren zelden of nooit samenspeel
den Schept dat geen proble
men ' 
H De Caluwe Zeker Dat is ook 
de reden waarom dit orkest mm 
stens een jaar lang «ingespeeld » 
zal moeten geraken De eerste 

Fernand Terby die een uitste
kend dirigent is en op de kunde 
van de gastdingenten die>wij voor 
het orkest zullen plaatsen om dit 
orkest op het peil te brengen 
waar het thuishoort 
Samenstelling van het Filharmo
nisch Orkest van de BRT 89 
musici 2 koncertmeesters 14 eer
ste violen 13 tweede violen 10 
alten 10 celli 7 contrabassen 4 
fluiten 4 hobos 4 klannetten 4 
fagotten 5 hoorns 4 trompetten 
3 trombones 1 tuba 3 slagwerk 
1 piano 

bestaat enn dat we er een echt 
homogeen ensemble van maken 
Dat IS in de eerste plaats de taak 
van de permanente dirigent van 
het orkest Fernand Terby die 
daarin zal worden bijgestaan 
door een aantal gastidirgenten 
met internationale reputatie 

Lag het ook met in uw bedoeling 
om van het nieuwe orkest ook 
een soort «pool» te maken, 
waaruit, naargelang van de pro
grammalle, verschillende forma
ties kunnen worden samenge
steld ' 

H De Caluwe Eerst moeten we 
de getalsterkte van het orkest 
zien op te drijven tot een 120 

'men Dat wordt natuurlijk een 
werk van vier of vijf jaar Als we 
zover zijn krijgen we inderdaad 
de mogelijkheid om met verschil
lende groepen te werken — je 
hebt immers met voortdurend 
120 musici nodig — en het orkest 
optimaal te laten renderen zowel 
voor de drie radionetten als voor 
de televisie 

Het Symfonieorkest van de 
BRT/RTB en het BRT-Kameror
kest hebben in het verleden een 
mooie reputatie opgebouwd 
Gaat u van dit Filharmonisch 
Orkest van de BRT opnieuw het 
beste ensemble van het land 
trachten te maken ' 

H De Caluwe Ik ben er van over 
tuigd dat wij met de musici die 
we nu hebben dit orkest opnieuw 
op Europees niveau kunnen tillen 
Het « materiaal» daarvoor is aan
wezig en ik reken op de inzet van 

« Belijdenis van 

twee broers » 

« T e s t i m o n y o f t w o M e n > is e e n te lev i 
s i e r e e k s v a n z e s a f l e v e r i n g e n g e 
m a a k t naar d e ge l i j knam ige bes tse l le r 
v a n Tay lo r C a l d w e l l H e t b r e n g t o n s 
he t l e v e n s v e r h a a l v a n d o k t e r J o n a 
t h a n Fer r ie r w i e n s ro l v e r t o l k t w o r d t 
d o o r D a v i d B i r n e y 

H e t IS h e t ve rhaa l v a n z i jn w e r k en 
h a r t s t o c h t e n z i jn met a f l a t ende s t n j d 
o m n i e u w e g e n e e s k u n d i g e m e t o d e s 
bi j oubo l l i ge d o k t e r s i ngang t e d o e n 
v i n d e n z i jn g e v e c h t o m e e n rampza l i g 
huwe l i j k te b o v e n t e k o m e n e v e n a l s 
e e n b e s c h u l d i g i n g v a n m o o r d e n h e t 
o p t o r n e n t e g e n h i n d e r n i s s e n d ie e e n 
huwe l i j k m e t d e v r o u w d ie hi j l i e fhee f t 
in d e w e g s t a a n 

D e g e s c h i e d e n i s v a n g t aan in 1860 t i j 
d e n s d e A m e r i k a a n s e B u r g e r o o r l o g 
W a n n e e r M a r t i n Ea ton v a n h e t f r o n t 
h u i s w a a r t s k e e r t w a c h t h e m daa r e e n 
o n a a n g e n a m e v e r r a s s i n g M a r j o r i e 
he t me i s j e w a a r m e e hi j v e r l o o f d w a s 
is i nm idde ls in h e t huwe l i j k g e t r e d e n 
m e t d e r i j ke a n s t o k r a a t A d r i a n Per 
n e r 

Z o n d e r vee l o v e r t u i g i n g t r o u w t M a r 
t in d a n m e t d e s c h u c h t e r e e n t e r u g g e 
t r o k k e n F lo ra W a n n e e r M a r t i n e e n 
k o r t s t o n d i g a v o n t u u r t j e h e e f t m e t z i jn 
s c h o o n z u s d ie s p r e k e n d o p M a r j o r i e 
l i jkt k o m t h ieru i t h e t m e i s j e M a v i s 
v o o r t D e o u d e r s v a n M a v i s zu l len 
e c h t e r en ige t i jd later b i j e e n o n g e l u k 
o m k o m e n en z e w o r d t g e a d o p t e e r d 
d o o r M a r t i n e n F lo ra 
O n d e r t u s s e n h e b b e n o o k M a r j o r i e en 
A d r i a n t w e e k i n d e r e n o p d e w e r e l d 
g e b r a c h t Ha ra ld e e n d a n d y d ie 
g r a a g gis k u n s t s c h i l d e r aan d e k o s t 
z o u k o m e n e n J o n e e n e r n s t i g e e n 
in te l l igente j o n g e m a n d ie g e n e e s h e e r 
w i l w o r d e n 
— B R T d i n s d a g o m 21 u 4 0 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 

20 u 15 - DE VERWOES D 1 
TER 

Psychologisch drama met sociale 
inslag van Howard Hawks en Wil 
liam Wyler Met Joel McCrea Wal 
ter Brennen en Mady Christiaens Tij 
dens de ontbossingswerken van 
Wisconsin maakt Barney Glasgow 
carrière en zal een rijke dochter van 
zijn werkgever trouwen m plaats 
van het barmeisje dat hij oprecht lief 
had Merkwaardige milieuschilde 
ring grootse taferelen naast gemoe 
deiijke momenten 

BRT 1 - 20 u 45 - DE JONGE 
WILDEN ( G B 1965) 
Zedenkomedie van James Clavell 
met Sydney Poitier en Judy Geeson 
Een jonge leraar kiest partij voor 
een groep ongedisciplineerde jonge 
ren uit een gesticht Sympatieke film 
met voldoende dosis humor Wei 
erg gesimplif ieerd 
LUX - 21 u 00 - LE CIEL SUR LA 
TETE (Fr/10 
Anticipatiefilm met Andre Smagghie 
RTB - 22 u 05 - LIFE GOES TO 
THE MOVIES (USA) 
Kompilatiefilm van het ti jdschrift Life 
geprezenteerd door Shirley McLea 
ne en Henry Fonda 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 

BRT - 14 u 30 - SHOWBOAT 
(USA 1951) 
Musical van George Sidney met 
Kathryn Graywon en Ava Gardner 
De geschienis van een groep men 
sen die een rondvaart maken op de 
Mississippi 

RTB - 20 Ü 25 - LE VOYAGE FAN 
TASTIQUE Fantastic Voyage (USA 
1966) 
Science fiction van Richard Fleisher 
met Stephen Boyd en Raquel Welch 
De C M D F is in staat mensen en dm 
gen te verkleinen tot ze de afme 
tingen van een mikrobe hebben 
LUX - 21 u 00 - ZIJ DRINKT 
NIET ZIJ ROOKT NIET (Fr 1969) 
Franse komedie van Michel Audiard 
Met Annie Girardot en Bernard 
Blier Germaine is werkster en kent 
alle geheimen van de mensen bij wie 
ze werkt Uiteindelijk wordt zij be 
t rokken bij een chantagezaak 
D 1 - 23 u 05 - SOLVENT GREEN 
(USA) 
Science fiction van Richard Fleisher 
met Charlton Heston en Chuck Con 
ners In het jaar 2022 heerst er een 
enorme voedselschaarste Weten 
schapslui zoeken een oplossing 

Z O N D A G 12 FEBRUARI 

D 1 - 15 u 20. - WHERE THE 
LILIES B L O O M (USA 1974) 
Melodramatische film van W A Gra 
ham met Julie Gholson en Jan Smit 
hers 

LUX - 16 u 45 - THE SOLID 
GOLD CADILLAC (USA 1956) 
Satirische film van Richard Quine 
met Judy Holliday en Paul Douglas 
Laura een nieuwe aandeelhoudster 
brengt door haar onbescheidenheid 
de andere leden in verlegenheid 

F 1 - 20 u 30 - GUNGA DIN 
(USA 1949) 
Avonturenfi lm van George Stevens 
met Gary Grant en Victor McLaglen 
Koloniale oorlog in India drie ser 
geanten zijn op de vlucht voor de 
opstandelingen ze bespreken ei 
kaars plannen en verwacht ingen 

LUX - 21u 00 - KLUTE (USA 
1971) 
Psychologisch erot ische film van 
Alan J Pakula met Jane Fonda en 
Donald Sutherland Een onderzoek 
naar een moordenaar brengt een 
detektive in het milieu van de call 
girls 

F 3 - 22 u 40 - LE BEL ANTONIO 
(It 1961) 
Drama van Mauro Bolognini met 
Marcel lo Mastroianni en Claudia Car 
dinale 

MAANDAG 13 FEBRUARI 

F 1 - 20 u 30 - HOLLYWOOD OR 
BUST (USA 1956) 
Komische film van Frank Tashlin met 
Jerry Lewis en Dean Martin Een 
loterijfan laat valse biljetten drukken 
om de hoofdpri js te winnen 

F 3 - 20 u 30 - BUTTERFIELD 8 
(USA 1960) 
Psychologische film van Daniel 
Mann met Elisabeth Taylor en Eddie 
Fisher Een meisje werd op dertienja 
nge leeftijd verleid door de minnaar 
van haar moeder en sindsdien heeft 
ze het ene avontuurtje na het ande 
re 

LUX - 21 u 00 - LES PETROLEU 
S E S ( F r / l t , 1971) 
Westernparodie van Christian Ja 
que Met Brigitte Bardot Claudia Car 
dinale Michael Polard Vijf zusters 

met aan het hoofd Frenchie en vier 
broers met aan het hoofd hun zus 
Maria betwisten elkaar de eigen 
domsrechten van een vervallen 
ranch 

D 1 - 23 u 30 - DISTANCE (USA 
1975) 
Film over rassen en sociale discrimi 
natie van Anthony Lover Met Paul 
Benjamin Eija Pokkinen James 
Woods e a De lotgevallen van een 
jonge Amerikaanse soldaat en een 
zwarte sergeant ingedeeld in een 
garnizoen in Georgia Ze vinden 
elkaar sympatiek alhoewel het grote 
verschil tussen hun milieus hen belet 
werkeli jk dieper kontakt te hebben 

DINSDAG 14 FEBRUARI 

F 3 - 20 u 30 - MUTINY O N THE 
BOUNTY (USA 1935) 
Amerikaanse avonturenfilm van 
Frank Lloyd Met Charles Laughton 
Clark Gable Franchot Tone Decem 
ber 1787 De Engelse Bounty» 
wordt geleid door kapitein Bligh een 
wreed en meedogenloos man Een 
deel van de bemanning wordt ge 
dwongen dienst te nemen 
F 2 - 20 u 35 - FACE IN THE 
CROWD (USA 1957) 
Drama van Elia Kazan Met Andy 
Griffith Patricia Meal Anthony Fran 
ciosa e a Marcia die bij een regio 
naai radiostation werkt ontdekt bij 
een uitzending een gelaat in de 
massa in de persoon van een 
gevangene Het is een man zonder 
enige vorm van kuituur maar zijn 
zang fascineert haar Door haar toe 
doen kan hij na zijn vrijlating optre 
den voor de radio en later voor de 
televisie 

BRT 2 - 21 u 00 - BLOW UP (GB 
1967) 
Thriller van Michelangelo Antonioni 
Met Vanessa Redgrave David Hem 
mings Sarah Miles e a Deze film 
laat de moeilijkheid aanvoelen voor 
de moderne mens om illuzie te 
onderscheiden van werkeli jkheid 
D 2 - 22 u 00 - SHAKE HANDS 
WITH THE DEVIL (USA 1959) 
Amerikaanse dramatische film van 
Michael Anderson Met James Cag 
ney Don Murray Dana Wynter De 
Ierse onafhankeli jkheidsoorlog te 
gen Engeland bereikt zijn hoogte 
punt 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 

RTB 2 - 19 u 55 - M O R O C C O 
(USA 1930) 
Amerikaanse dramatische fiim van 
Josef Von Sernberg Met Gary 
Cooper Mariene Dietrich Adolph 
Menjou e a 

F 3 - 20 u 30 - THE IPCRESS 
FILE (GB) 
Engelse spionagefilm van Sydney J 
Furie Met Michael Came Nigel 
Green e a Twee bekende geleer 
den vluchten — of laten ze zich scha 
ken ' — achter het IJzeren Gordijn 
Harry Palmer van de Britse geheime 
diensten krijgt de opdracht de waar 
heid te achterhalen 

LUX - 21 u 00 - WUTHERING 
HEIGHTS (USA 1939) 
Romantisch drama van Wiliiam W y 
Ier met Merle Oberon Flora Robson 
Laurence Olivier e a 

D 3 - 20 u 15 - THE BIGH HEAT 
(USA 1953) 
Politiefilm van Fritz Lang Met Glenn 
Ford Gloria Graham en Lee Marvin 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 

D 3 - 20 u 15 - CRONACHI Dl 
POVER! AMANTI (iL 1954) 
Dramatische film van Carlo Lizzani 
Met Antonella Lualdi Marcello Ma 
stroianni e a 

RTB 1 - 20 u 20 - SHOOT OUT 
(USA 1971) 
Western van Henry Hathaway naar 
de roman van Will James Met Gre 
gory Peck Pat Quin Robert F Ly 
ons e a In 1890 wordt Clay Lomax 
vrijgelaten nadat hij 7 jaar in de 
gevangenis heeft doorgebracht Nu 
hij terug vrij is is hij van plan zijn 
medeplichtige Sam Foley te doden 
F 3 - 20 u 30 - THEY CAME TO 
CORDURA (USA 1959) 
Psychologische avonturenfilm van 
Robert Rossen Met Gary Cooper 
Rita Haywort Van Heflin ea In 1916 
wordt in de USA een strafexpeditie 
tegen de partizanen van Pancho Vil 
la die de grens waren overgetrok 
ken georganjzeerd 
F 2 - 20 u 35 - TROLLFLOJTEN 
aover f lu i t (de) (Zweeds 1974 75) 
Ingmar Bergman bewerkt Mozart 
Verbluffend kunstwerk met n beeld 
ritme van een vinnige beweegli|k 
heid De film draagt de persoonli jke 
geniale stempel van Bergman zon 
der een ogenblik Mozart te verra 
den 
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Donderdag 
9 FEBRUARI 1 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 De 
Bereboot. — 18.05 Rondomons. 
— 18.30 De vergeten eilanden. — 
18 53 Laat mij tenminste een beet
je zon — 19.03 Sporttnbune. — 
19.33 Kijk Uit. - 19.38 Morgen -
19.45 Nieuv»/s. - 20.10 De Mup-
pet Show. — 20.35 Panorama. — 
21.00 Standpunten. - 21.25 Pre
mière. — 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Overname BRT 1 - 17 00 
Overname BRT 1. — 20.10 Open 
School. - 2040 Mazelen. 

NED. 1 

18.15 Open School-Teleac. — 
1845 De Fabeltieskrant. - 18.55 
Nieuws — 1905 Europese finale 
Superstars 1977. - 20 15 Avro's 
3 x 2 0 Auto en verkeer, 20.35 
Wonen en ons huis, 20 55 Ge
zond en welzijn. — 21 15 Hoogte
punten uit «Asian Dreams» — 
21 35 Nieuws. - 21 50 Den Haag 
vandaag. - 22.05 Uitgelicht. — 
2305 Nieuws. 

NED. 2 

1845 Paspoort. - 18.55 Nieuws. 
- 19.04 Paddington - 19.10 De 
verschoppeling. — 19.35 De Dik 
Voormekaar show — 20.00 
Nieuws - 2025 Minivoetbal-
show. - 21.30 De familie Bellamy 
( f ) - 22.20 Hier en Nu - 23.00 
Groeten van Paulus. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. La Televi
sion Scolaire au cinema, 17 30 De 
spin. - 18.00 Boff - 1805 1, 2, 
3 Atelier. - 1830 Zig-Zag. -
18.45 Savoir vivre. — 1915 Anten-
ne-soir. — 19.29 Weerbericht. — 
1930 Nieuws. — 19.50 Sugges
tions. — 20.00 Autant savoir. — 
20.20 Tant qu'il y aura des hom
mes (f.). - 22.15 Nieuws. - 22.30 
Le carrousel aux images. 

RTB 2 

14.00 Schooltelevisie. La television 
scolaire au cinéma: L'espoir (Sier
ra de TerueO (f.). — 1730 De spin 
- 18.00 Boff - 18.05 1, 2, 3. . 
Atelier - 18.30 Zig-Zag. - 18.45 
Schooltelevisie — 19.15 Antenne-
soir. — 20.00 Europese kampioen
schappen kunstrijden op de 
schaats. 

ARD 1 

17.50 Nieuws. - 19.15 Hier und 
heute — 1945 Spiel um 4tel vor 8. 
- 20.00 Nieuws - 20.15 lm 
Brennpunkt - 21.00 Bio's Bahn-
hof. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Wolfsziegel - 00.30 
Nieuws. 

ZDF 

17 00 Nieuws. — 1710 Pinocchio. 
— 17.40 Die Drehscheibe. — 
18.20 Mirjam und der Lord vom 
Rummelplatz. — 19.00 Nieuws — 
19.30 Freddy Quinn - 21.00 Heu-
te-journal. — 21 20 Kennzeichen 
D. - 2205 San Gottardo CTV-
spel) - 23.35 Nieuws. 

LUX. 
12.15 La bonne franquette — 
17.45 Programma-overzicht. — 
1755 Le coffre-fort — 18.00 The 
Muppet-show. — 18.28 Le coffre-
fort — 1830 Ram-dames. — 
18.45 De nos clochers — 18.58 
Le coffre-fort. - 19.00 Système 
D. — 1915 Passé et gagne — 
19 30 Nieuws - 20.00 Police des 
plaines (fJ - 21 00 Columbo (f.). 
— 22.45 Les potins de la comète 

WIJ 11 

TF 1 

12.00 Ski. - 13.00 Nieuws. -
13.35 Regionaal programma — 
13.50 Objectif santé. - 14.00 Les 
24 jeudis — 18.02 A la bonne heu-
re. — 1827 Pour chaque enfant 
- 18.32 L'ile aux enfants. — 18.55 
La passagere (f.). — 19.15 Une 
minute pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh 
bien raconte. — 20.03 Nieuws. — 
20.30 La filière (f.). - 21.30 Titre 
courant. — 21.40 L'événement. — 
22.35 Allons au cinéma. — 22.50 
Nieuws. 

A 2 

14.03 Aujourd'hui Madame. — 
15.05 Le chemin du paradis Cf.). — 
16.32 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenêtre sur... — 1825 Te
kenfilm — 1840 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 

19.45 Politieke uitzending. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 De mèmoire 
d'homme CTV-speO — 23.00 
Nieuws. 

FR. 3 

1835 FR. 3 jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma, i-19.20 Ge
westelijk nieuws — 19 40 Tribune 
. libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 2030 Une 
anglaise romantique (The roman
tic Englishwoman) (f.) — 22.20 
Nieuws. — 22.35 Un evenement. 

BBC 1 

- 17.40 Scooby doo. - 18.05 
John Craven's newsround. — 
18.10 Blue Peter II. - 18.35 Beer
tje Paddington — 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 Cannon. — 
23.15 Omnibus. - 00.25 Nieuws. 
- 01.00 Weerbericht. 

Vrijdag 
10 FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Het 
jongetje met twee hoofden (f.). — 
18.15 Klein, klem kleutertje. — 
18.30 Wij, Europeanen. - 19.00 
Dit leuke land — 19.37 Morgen. 
- 19.45 Nieuws - 20.15 Alle
maal beestjes. — 20.45 De jonge 
wilden (f.). - 22.25 K.T.RC. -
2255 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Overname BRT1 . - 17.00 
Overname BRT1 . - 2015 The 
King's Singers. — 21.00 Ten huize 
van. . Herman Vanderpoorten — 
21.50 Dag aan dag 

NED. 1 

18.15 Teleac. - 18.45 De Fabel
tjeskrant. — 18.55 Nieuws — 
19.04 Pommetje Horlepiep. — 
19.55 De Lucy-show — 20.20 
Kojak (f.) - 21 05 Wonderlijke 
wereld - 21 35 Nieuws. - 21.50 
Praten met de minister-president. 
— 22.00 James Galway, fluitist. — 
22 50 Geloof, hoop en liefde-show. 
- 2330 Nieuws. 

NED. 2 

1845 Paspoort. - 1855 Nieuws. 
- 19.04 Robbi, Tobbi - 19.30 
Koning Klant. — 2000 Nieuws. — 
20.25 De brave soldaat Schwejk 
Cf.) — 21.25 Sonja's goed nieuws
show. — 22.30 Vara-visie. — 
23.20 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie - 18.00 
Boff - 1805 1,2,3 Cinéma -
1830 Zig-Zag. - 1845 Sept sur 
sept — 1915 Antenne-soir. — 
19.28 Weervoorspelling — 19.30 
Nieuws. — 1955 A suivre — 
21 50 Nieuws - 2205 Life va au 
cinéma ( f ) 

ARD 1 

17.00 Joker. - 17.45 Der 7 Sinn 
- 17.50 Nieuws. - 18.40 Unter 
einem Dach. — 1915 Hier und 
Heute. — 19 45 Hit um 4tel vor 8. 
- 20 00 Nieuws. - 20.15 Nimm, 
was du kriegen kannst (Come and 
get It) (f.) - 21.55 Plusminus -
22.30 Tagesthemen. - 2300 Die 
Sportschau. — 23 30 Ein sheriff in 
New York CMcCloud) Cf.). - 00.45 
Nieuws. 

ZDF 

17.40 Die Drehscheibe. Informatie, 
muziek, gesprekken. — 18.20 Vae-
ter der Klamotte Cf.). — 19.00 
Nieuws. — 1030 Auslandjournal. 
— 20.15 Geschichten aus der 
Zukunft Cf) — 21 05 Liedercircus. 
- 22.00 Heute-journal. - 22.20 
Aspekte — 23.05 Das Verraeter-
tor CTraitor's Gate) Cf.). — 00.25 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.45 Programma-overzicht en te
kenfilms. — 17.55 Le coffre-fort. 
- 1800 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 Sy
stème D - 19.30 Nieuws. — 
20.00 Regan a h e Sweeney) Cf.). 
- 21.00 Le ciel sur la tête Cf.). -2 
22.40 Passé et gagne - 22.55 
Les potins de la comète. — 22.57 
Sur ie pas de la porte. 

TF 1 

11.40 Réponse a tout. — 11.55 
Ski. — 12 34 Midi première — 
13.00 Nieuws. - 13 35 Regionaal 
programma. — 14 05 Open 
School. — 14.25 Cousins cousi-
nes — 17.57 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant. - 18.32 
Llle aux enfants. — 18.55 La pas
sagere Cf) — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.43 Eh bien 
raconte — 19.57 Nieuws — 20.30 
L'avocat du diable. — 22.25 Varié-
tèprogramma — 23 00 Nieuws. 

A 2 

17.55 Fenétre sur... — 18.25 Te
kenfilm. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 1920 Gewestelijke aktualitei-
ten. — 19.45 Les 6 iours d'A 2. - ! 
20.00 Nieuws. - ! 20.32 Les Eygletiè-
res. — 21.35 Apostrophes. — 
22.45 Nieuws. - 22.52 Les 7 
péchés capltaux. — 00.45 Einde 
van de uitzending. 

FR. 3 

12.30 Overname T F 1 . - 1835 
FR 3 jeunesse. - 19.05 Regionaal 
.orogramma — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19.40 Tribune libre. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures. — 20.30 La aualité 
de l'avenir. — 21.30 Les maitres 
.d'oeuvre. - 22.20 Nieuws. 

BBC 1 
- 17.20 Deputy Dawg. - 17.25 
Jackanory — 17.40 Cartoon. — 
17.55 Crackerjack. - 1835 Beer
tje Paddington. — 18.40 Nieuws. 
— 18.55 Nationwide. - 19.45 
Sportswide. — 20.00 The early 
film. - 21.30 Porridge. - 22.00 
Porridge. - 22.00 Nieuws. 

Zaterdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 Show
boat Cf). - 16.30 Open school. -
18.05 Bolhoed en Aardappelneus 
(f.). — 18.57 Morgen wordt het 
beter. — 19.35 Lotto-trekking. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Zeg maar 
Henk. - 21.00 Terloops. - 21.45 
Sweeney Cf). — 22.35 Nieuws 

NED. 1 

10.00 Teleac. - 15.30 Nieuws. -
15.32 De film van ome Willem. — 
16.00 Het blauwe olifantje. — 
16.10 Het huis van niemand. — 
16.35 Mumbly. - 16.45 Siwa, de 
vergeten oase. — 18.15 Teleac/ 
Wetenschap in beweging. — 
18.45 De fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 19.05 Tom & Jerry. — 
19.15 The Flintstones. — 19.40 Bij 
ons in 's Graveland — 20.35 San-
ford en zoon Cf.). - 21.00 Hoe lan
ger hoe korter. — 21.35 Nieuws. 

- 21.50 De trein naar Yuma Cf). 
- 23.20 Nieuws. 

NED. 2 

18.40 Paspoort. - 18.55 Nieuws. 
- 19.05 Bereboot. - 19.10 
AVRO's toppop prezenteert de 
nationale hitparade. — 2000 
Nieuws. — 20.25 Wie van de drie. 
- 20.55 Hollands Glorie. - 21 50 
Televizier magazine. — 22.30 
AVRO's sportpanorama. — 22.50 
Netwerk. — 23.40 Nieuws. 

RTB 

15.20 Jardinage. — 15.55 Cabaret 
Tournaisien. — 17.25 Le ballon jau-
ne. - 18.35 Boff. - 18.40 Specta
cle. — 19.10 Antenne-soir. — 
19.25 Lotto-trekking. - 19.29 
Weerbericht. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire. — 
20.25 Le voyage fantastique Cf). 
- 22.00 Nieuws. - 22.15 Telesco
pe. 

ARD 1 ~ 

13.55 Programma-overzicht — 
14.25 Nieuws. — 14.30 Münchner 
Nachmittag. — 16.00 Sesamstras-
se. - 16.30 ARD-Ratgeber. Auto 
en verkeer. — 17.15 Die Kleinen 
Gótter von Chichicastenango. — 
17.45 Nieuws. — 17.48 Die Sport-
shau. — 18.30 Intermezzo. — 
19.15 Hier und Heute. - 19.50 
Kurz vor 8. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Zwei LImmlische Töchter -
Die Gimmickx. — 21.45 Trekking 
Lottogetallen. — 22.05 Je spater 

- De jonge wilden -, een sympatieke zedenkomedie van James Clavell, 
met Sydney Poitier en Judy Geeson. Vrijdag, BRT I om 20 u. 45. 

der Abend. - 23.05 Jahr 2022... 
Die überleben Wollen Cf). — 00.45 
Nieuws. 

ZDF 

13.00 Programma-overzicht. — 
13.30 Voor de gastarbeiders — 
14.15 Voor de Spaanse gastar
beiders. — 14.58 Nieuws. — 15.00 
Mein Onkel vom Mars. — 15.20 
Mach dir ein Bild über Foto, Film, 
Ton. — 15.30 Allerlei von Rindern. 
- 15.45 Vorsight, Falie. - 16.30 
Die Muppets-show. — 16.59 Der 
grosse Preis. — 1700 Nieuws. — 
17.05 Landerspiegel. — 18.00 Paul 
Temple. — 19.00 Nieuws. - 19.30 
Ortsgesprache. — 20.15 Der ein-
gebildete Doktor. — 21.45 
Nieuws. — 21.50 Das aktuelle 
Sport-studio. — 23.05 Der Kom-
missar Cf J — 00.05 Nieuws. 

LUX 

17.45 Daktari Cf). - 19.00 Systè
me D. — 1 9.15 Passé et gagne. — 
19.30 Nieuws - 20.00 L'Homme 
invisible (f.). - 21 00 Elle boit pas, 
elle fume pas, elle drague pas 
mals... elle cause ( f ) . — 22.25 Les 
potins de la comète. — 22.27 Sur 
ie pas de la porte. 

TF 1 
11.15 Initiation au Russe. — 11.45 
Ski. — 12.30 Cuisine légere. — 
12.47 Jeunes pratiques. — 13.00 
Nieuws. — 13.35 Les musiciens 
du soir. — 14.08 Restez done 
avec nous... le samedi. — 18.05 
Trente millions d'amis. — 18.40 
Magazine auto moto. — 19.13 Six 
minutes pour vous défendre. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Eh bien raconte. — 20.00 
Nieuws. — 2030 Numero un. — 
21.30 La légende des chevaliers 
aux 108 étoiles ( f ) . - 22.25 Tele 
foot I. - 23.25 Nieuws. 

A 2 ~ 

13.35 Loto chansons. — 14.35 Les 
jeux du stade. — 17.00 Loto chan
sons. — 17.10 Des animaux et des 
hommes. — 18.00 La course au-
tour du monde. — 18.55 Des chif
fres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Les 6 jours d'A2 — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Des chiffres et des let
tres. — 21.50 Questions sans vi
sage. — 22.40 Dróle de Baraque. 
- 23.15 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Samedi entre nous. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. - 20.30 Fidelio. - 22.30 
Nieuws. 

BBC 1 

18.50 Jim'ill fix It - 19.25 Dr. Who 
— 19.50 Away all boats. Ameri
kaanse oorlogsfilm. — 21.35 Mike 
Yarwood. - 22.00 Starsky and 
Hutch. - 22.55 Nieuws. - 23.05 
Match of the day. — 0.05 Parkin-

Zondag 
r 12 FEBRUARI 

BRT 

8.00 Open school. — 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Euchanstievienng. 
- 11.00 Konfrontatie. - 12.00 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden. — 14.30 Open school : 
KMO. - 15.00 Sesamstraat. -
15.25 De wilde opera. - 16.15 
Mikrokorfbal. — 16.45 Studio vrije 
tijd. — 1745 Sportuitslagen — 
17.20 Oude Poolse muziek met de 
Capella Bydgostiensis. — 18.30 
De bereboot — 18.35 Goeiedag. 
- 18.40 Retroskoop. - 1 9 . 4 0 Me
dedelingen. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend 1. - 20.30 
De wereld van H. Courths Mahler 
( f ) . — 21.25 Achter 'he t geloken 
oog. — 22.00 Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Eucharistieviering. — 15.15 
Teleac. — 17.00 Orgelvesper. — 
17.30 Bericht van de wilde gan
zen. - 18.15 Teleac. - 18.50 Pas

poort. — 19.00 Nieuw! 
Love boat (f) _ 20.0( 
( f ) . — 21.10 Twee vooi 
21.50 Waar m 't bronsc 
hout . - 2225 Wonc 
23.05 Humanistische 
- 23.30 Nieuws. 

NED. 2 j 
. •? 

16.00 Nieuws - 16.0 
der dieren. — 16.30 W; 
thuis ? - 16.55 Spreke 
17.10 Studio sport 1. — 
gewest tot gewest — 
ken naar kinderen, —l 
samstraat — 18.50 Cii 
19.20 Studio Sport 2 
Nieuws. — 2035 Het i 
laat - 21.05 Hollands 
21.35 Mary Hartmann, P 
mann (f J. — 22.05 Moe 
Nieuws. 

RTB 

9.15 La ferme a l'oiseai 
Ulysse. - 1030 Jarc 
11.00 Israëlitische uitzi 
12.00 Faire ie point 
Nieuws. — 13.05 Con 
- 14.30 La petite maisi 
prairie ( f ) . - 15.20 Vi; 
monde. — 1710 Spoi 
- 17.15 Lyriquement 
18.05 Follliea - 18.40 L 
- 1910 Boff - 19.1! 
soir. — 19.30 Nieuws 
Suggestions. — 19.55 £ 
épd - 20.25 Voulez-vc 
- 22.10 Nieuws. - 22.2 
pas comme les autres. 

ARD 1 

9.30 Programma-over 
10.00 Lander, Menschen 
er. — 10.45 Die Sendui 
Maus. — 11 15 Rainer E 
12.00 Der internation, 
schoppen. — 12.45 N 
13.15 Zwischenspiel. — 
gazin der Wocha. — 14 
und die Schmoker. — " 
die Lilien bluhen CfJ. — 1 
force police. — 17.45 
Morgengrauen — 18.3i 

- 18.33 DieSportschaL 
Weltspiegel — 20.00 N 
20.15 Tatort Cf) - 21.4 
— 21.50 Die wirren . 
22.35 Maigret lebt 
Nieuws. 

ZDF 

10.00 Programma-over 
1030 ZDF-Matinee. - ' 
Sonntagskonzert — 12.; 
zur Ze i t - 13 00 Nieuws 
Die Drehscheibe. — 1 
niek van de week — 13.4 
kiste. - 14.15 Heidi. - ' 
tionen des Kolonialismus 
Nieuws. — 1515 Aktior 
kind. — 15.25 Tatsachen 
Euroquiz. — 17.00 Ni< 
17 02 Die Sport-repor 
IS.OOTagebuch - 18.15 
SIS Alpha 1 ( f) - 19.0( 

— 19.10 Bonner Perspel 
19.30 Schauplatze der V 
tur. — 20.15 Wanderlust 
Nieuws. — 2215 Kunst i 
- 23.00 Rondo - 23.3( 

LUX 

16.45 Une cadillac en c 
Cf). - 1815RTL-Théatre 
Les sentiers de l'aver 
19.30 Nieuws - 19.33 C 
tion. — 19.55 Nieuws. — 
pêche miraculeuse. — 21 
CfJ. Amerikaanse psycl' 
erotische thriller van Alar 
la (1971). - 22 50 Les p« 
comète 

TF 1 

12.02 La sequence du sf 
— 12.30 Bon appétit 
Nieuws. - 13.20 C'est 
rieux. — 14.12 Les ren 
du dimanche. — 15.30 Pé 
ginie. — 16.00 Paardenre 
16.05 L'ile perdue ( f j . 
Sports première — 17.5C 
tastique. — 19.25 Les an 
monde. — 20.00 Nieuws. 
Gunga Din ( f ) . - 22.00 Li 
res de la musique. 
Nieuws. 

A 2 
12.00 Bon dimanche. — \ 
de 2. — 20.00 Nieuws, i 
Musique and music. — 2 
sages et cultures de Fe 
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19.00 Nieuws. - 19.05 
t (f.) _ 20.00 McCloud 
10 Twee voor twaalf. — 
ar in 't bronsgroen eike-

2225 Wonderland. -
imanistische uitzending. 
*Jieuws. 

uws. — 16.02 Paradijs 
I. — 16.30 Waar hoor ik 
16.55 Sprekershoek. — 

lio sport 1. — 17.55 Van 
It gewest. — 18.10 Kij-
kinderen. - 18.25 Se-
— 18.50 Cinevisie. — 

dio Sport 2. — 20.30 

- 2035 Het is weer zo 
1.05 Hollands spoor. — 
y Hartmann, Mary Hart-
- 22.05 Mooi. - 22.45 

rme a i'oiseau. — 10.00 
- 1030 Jardinage. — 
ëlitische uitzending. — 
re Ie point - 13.00 
- 13.05 Concertissimo. 
B petite maison dans la 

— 15.20 Visa pour Ie 
- 1710 Sportuitslagen. 
Lyriquement vótre. — 

es. — 18.40 Les volants. 
3off. - 19.15 Antenne 
9.30 Nieuws - 19.50 
IS. — 19.55 Sportweek-
(.25 Voulez-vous jouer? 
lieuws — 22.25 Un ours 
e les autres. 

gramma-overzicht. — 
er, Menschen, Abenteu-
5 Die Sendung mit der 
11.15 Reiner Bonhof. — 
r Internationale Früh-

— 12.45 Nieuws. — 
chenspiel. — 13.45 Ma-
A^oche. — 14.50 Lemmi 
chmoker. - 15.20 W o 
lühenCf). - 16.55 Task 
;e. — 17.45 Abflug im 
luen. — 18.30 Nieuws, 
ie Sportschau. — 19.20 
l - 20.00 Nieuws. -
•t ( f ) . - 21.45 Nieuws. 
Die wirren Jahre. — 
igret lebt - 23.20 

grammaMDverzicht. — 
•Matinee. — 12.00 Das 
Dnzert — 12.50 Fragen 
13.00 Nieuws. - 13.02 

cheibe. - 13.25 Kro-
week — 13.45 Rappel-
.15 Heidi. - 14.40 Sta-
Kolonialismus. — 15.10 

15.15 Aktion Sorgen-
25 Tatsachen. - 16.00 
- 17.00 Nieuws -

Sport-reportage. — 
)uch - 18.15 Mondba-

(f.) - 19.00 Nieuws. 
inner Perspektiven. — 
jplatze der Weltlitera-
5 Wanderlust. — 22.00 
22.15 Kunst uit Afrika. 
)ndo - 23.30 Nieuws. 

Cadillac en or nnassif 
> RTL-Thèatre. - 18.45 
rs de l'aventure. — 
IS. — 19.33 Ciné sélec-
B Nieuws. — 20.00 La 
;uleuse. - 21.00 Klute 
;aanse psychologisch-
iriller van Alan J. Paku-
. 22.50 Les potins de la 

quence du spectateur. 
Jon appétit — 13.00 

13.20 C'est pas sé-
4.12 Les rendez-vous 
e. - 15.30 Paul et Vir-
,00 Paardenrennen. — 
perdue ( f j . — 16.35 
ilère. — 17.50 LTIe fan-
19.25 Les animaux du 

20.00 Nieuws. - 20.30 
f J. - 22.00 Les mystè-

musique. — 23.25 

fmanche. — 19.00 Sta-
).00 Nieuws. — 2032 
d music. — 21.40 Pay-
jltures de France. — 

FR 3 

17.30 Espace musical. — 18.25 
Cheval mon ami. — 18.50 Plein air. 
— 19.20 Special Dom-Tom. — 
19.30 L'odyssée de Scott Munter 
( f) . - 20.05 Hexagonal. - 21.20 
Nieuws. — 21.35 L'homme en 
question. — 22.40 Le bel Antonio 
(f.). — 00.10 Einde van de uitzen
ding. 

BBC 1 

18.10 Nieuws. - 18.20 Hawk-
moor. — 19.10 Holiday. — 1940 
Songs of praise. — 20.15 All crea
tures great and small. — 21 05 To 
kill a mocking bird. Amerikaanse 
psychologische speelfilm. — 23.10 
Nieuws. — 23.20 Everyman. — 
23.55 Film '78. - 0.25 The British 
connection. — 0.45 Weerbericht. 

Maandag 
13 FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki (f.) — 18.15 De kin
deren van appartement 47A (f.) 
- 18.40 Open school. - 19.10 
Doe mee. — 19.40 Morgen. — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Rad der 
fortuin. — 21.05 Grote lui, kjeine lie
den (f.) — 21.50 Stromingen : The
odore Roszak — 22.45 Nieuws. 

NEP. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.15 Te-
leac. — 18.45 Fabeltjeskrant. — 
18.55 Nieuws. — 19.04 Happy 
days — 19.30 Nachtleven, zoals 
bijna niemand het kent (.f.) — 
1955 Internationaal terrorisme. — 
20.45 Kabaret Tekstpierement. — 
21.35 Nieuws. — 21.50 Internatio
naal terrorisme. — 22.40 Symbio
se. — 22.44 Nieuws. 

NEP. 2 

18.45 Paspoort. - 18.55 Nieuws. 
- 19.04 Tom & Jerry. - 19.15 
Peppi en Kokki. — 19.30 De Mup-
pets show. — 20.00 Nieuws. — 
20.25 Dagboek van een Herders
hond. — 21.30 Voor een brief
kaart op de eerste rang. — 22.20 
Brandpunt — 23.00 In gesprek 
met de bisschop. — 23.30 Vasten-
overweging. — 23.35 Socutera. — 
23.45 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie — 17.35 
Boff. - 17.40 1, 2, 3... parade. -
18.05 Seniorama. — 18.45 La pen
see socialiste. — 19.15 Lundi-
sports. — 19.29 Weerbericht. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 La joconde 
ne sourit plus. — 20.55 Ce que par-
Ier veut dire. — 22.25 Nieuws. 

RTB 2 

14.00 Schooltelevisie. — 17.25 
Boff. — 17.30 1, 2, 3... magazine. 
- 18.05 Seniorama: de reuzen. 
- 18.45 Yoga. - 19.15 Lundi-
sports. — 19.29 Weerbericht. — 
19.30 Nieuws. - 19.55 Cabaret 
Tournaisien. 

ARP 1 

8.05 Schooltelevisie. - 1610 
Nieuws. — 16.15 Das einsame 
Haus am Waldesrand (f.) — 17.50 
Nieuws. — 18.00 Das Intermezzo 
bietet an — 18.40 Anton Keil - der 
special Kommissar — 19.15 Hier 
und Heute. — 19.45 Trick um 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Ms Franziska — 21 15 Von Bas-
ken und Katalanen — 22.00 Mem 
lieber Mann. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Der Studio-film : Dis
tance (f.) - 00.25 Nieuws. 

ZPF 

1615 Steckbrief - 16.30 Studie
programma Chemie. — 1700 
Nieuws - 17.10 Schulbus 13. -
17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Soko 5113. - 19.00 Nieuws. -
19.30 Fahrt ins Blaue. - 20.15 
Gesundheitsmagazin Praxis. — 
21 00 Heute-Journal. — 21.20 Die 
Freiheiten der Langeweile (f.) — 
23.00 Steckbrief. — 23.15 Nieuws. 

De 'Showboat een prettige musical. Zaterdag BRT om 14 u. 30. 

LUX 
17.45 Programmaoverzicht en te
kenfilm. — 17.55 Le coffre-fort. — 
18.00 Madame et son fantöme Cf.) 
- 18.28 Le coff re-fort. - 18.30 
Ram-dames. — 18.45 De nos clo-
chers. — 18.58 Le coff re-fort. — 
19.00 Système D. — 19.15 Passé 
et gagne. — 20.00 Chapeau me
lon et bottes de cuir. — 21.00 Les 
petroleuses (f.) — 22.40 Les po
tins de la comète. — 22.42 Sur le 
pas de la porte. 

TF 1 

12.15 Reponse a tout. — 12.33 
Midi première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Regionale magazines. — 
13.50 Restez done avec nous... le 
lundi. — 17.15 Jeugdprogramma. 
— 18.00 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant. — 
18.32 L'lle aux enfants. - 18.55 La 
passagere Cf.) — 19.15 Une minu
te pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh 
bien raconte. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Le Zinzin d'Hollywood Cf.) -
22.00 Pour le cinéma - 23,00 
Nieuws 

A 2 

13.50 Les dessous du ciel Cf.) — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Mannix Cf.) - 15.55 Aujourd
'hui magazine. — 17.55 Fenétre 
sur... — 18.25 Isabelle et ses amis. 
- 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Les 
6 jours d'A2. — 20.00 Nieuws. — 
20.32 Debat met Raymond Barre. 
- 21.35 Racines Cf.) - 22.25 Zig
zag. — 22.50 Nieuws. 

FR 3 

18.35 FR jeunesse. — 19.05 Regio
naal programma — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.40 Tribune 
libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La 
Venus au vison Cf.) — 22.15 
Nieuws. 

BBC 1 

17.25 Jackanory - 17.40 Hun
ter's gold. — 18.05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Blue Peter! 
— 18.35 Paddington bear. — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. 
— 19.50 Ask the family. — 20.15 
Blake's seven. — 21.10 Panorama. 
— 22.00 Nieuws. - 22.25 The 
offence. Britse psychologische po
litiefilm. — 0.15 Nieuws. 

Dinsdag 
14 FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 6e-
reboot — 18.05 Sesamstraat. — 
18.30 Open school. - 19.00 Mu-
zieksien. — 19.40 Morgen. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Slisse en 
Cesar Cf.). - 20.50 Eén wereld. -
21.40 Testimony of two man. — 
22.30 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Be-
reboot. — 18.05 Sesamstraat. — 

18.30 Open school. - 19.00 Mu-
zieksien. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Onder een dak Cf). - 20.35 
Panorama. - 21.00 Blow up CfJ. 

NEP. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.15 
Open school/Teleac — 18.45 De 
fabeltjeskrant. — 1855 Nieuws. 
— 19.04 Henkies droomboom. — 
19.10 EO-kinderkrant. - 19.30 
Het kleine huis. — 20.20 Hoe zou
den we dan leven ? — 20.50 Hebt 
uw vijanden lief. — 21.00 Het erg
ste is de angst — 21.35 Nieuws. 
— 21.50 Den Haag vandaag. — 
22.05 Beeldspraak. - 22.55 
Nieuws. 

NEP. 2 

18.45 Paspoort - 18.55 Nieuws. 
— 19.04 Matchpoint — 20.00 
Nieuws. — 20.25 De Mounties 
show. — 21.20 De verpleegsters 
Cf.). - 22.10 Aktua TV. - 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Boff. - 1805 1, 2, 3... cinéma. -
18.30 Zigzag. - 18 45 TVF-actuali-
tés. — 19.28 Weervoorspelling. — 
19.30 Nieuws. - 19.55 Europe 
immediate. — 22.10 Nieuws. — 
22.25 Videographie. - 23.15 
Nieuws. 

RTB 2 

14.00 Overname RTB 1. - 18.45 
La ferme a I'oiseau. — 19.15 Over
name RTB 1. - 19.55 TVF cuisine. 
- 20.25 Jean-Chnstophe, -
21.20 Face au public. 

ARP 1 

8.05 Schooltelevisie. — 16.10 
Nieuws. — 16.15 So oder so ist 
die Pluhar. - 17.00 Der Wolf und 
die Frau. — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Intermezzo - Programminfor-
mation. — 18.40 Orson Welles 
erzahit — 19.15 Hier und Heute. 
- 19.45 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Die Montagsma-
ler. — 2100 Panorama — 21.45 
Superstar Cf). - 22.30 Tagesthe-
men. - 23.00 Gilbert Bécaud. -
23.45 Nieuws. 

ZPF 

16.30 Mosaïk. - 17.00 Nieuws. -
17.10 Die grosse blaue Murmel. — 
17.40 Die Drehscheibe - 18.20 
Der rosarote Panther. — 19.00 
Nieuws. - 19.30 Güte Geschafte. 
- 21.00 Heute-journal. - 21.20 
Stahikocher im abselts ? — 22.00 
Ein Handedruck des Teufels Cf J. — 
23.50 Nieuws. 

LUX. 

17.45 Programma-overzicht en te
kenfilm. — 17.55 Le coff re-fort. — 
18.00 Le comte Yoster a bien l'hon-
neur. — 18.28 Le coffre-fort — 
18.30 Ram-dames. — 18.45 De 
nos clochers. — 18.58 Le coffre-
fort. - 19.00 Systeme D. - 19.15 
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws. 
- 20.00 Les bannis Cf.). - 21.00 
Le malade Imaginaire Cf.). — 23.00 
Les potins de la cométe. - - 23.02 
Sur le pas de la porte. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout — 12.33 
Midi-premiére. — 13.00 Nieuws. 
— 13.45 Restez done avec nous... 
le mardl. — 17.15 Jeugdprogram
ma. — 18.02 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant — 
18.32 Ltle aux enfants. - 18.52 
Les tlfins. — 18.55 La passagere 
CfJ. — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.43 Eh bien raconte. 
— 19.57 Nieuws. - 20.30 Arou-
apeka. — 21.32 Special even
ement - 22.32 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine, — 
13.50 Les dessous du ciel. — 
14.03 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenétre sur... — 18.25 Isa
belle et ses amis. — 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A2 
- 20.00 Nieuws. — 20.35 Un hom-
me dans la foule Cf.). — 23.30 
Nieuws. 

FR 3 

18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
Les révoltes du Bounty. CfJ. — 
22.35 Nieuws. - 22.50 Réussite. 

BBC 1 

- 17.25 Jackanory. — 17.40 Ani
mal magic. — 18.05 John Cra
ven's newsround. — 18.10 Star 
turn. — 18.35 Beertje Paddington. 
- 18.40 Nieuws. - 18.55 Nation
wide. — 19.50 Young musicians of 
the year. — 20.20 The feather and 
father gang — 21.10 The good 
old days. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 Play for today. - 00.15 The 
engineers. — 00.40 Weerbericht 
- 00.42 Einde van de uitzending. 

Woensdag 
15 FEBRUARI 

BRT 1 

15.30 Open school - 16.30 Tip-
Top — 18.15 De bereboot — 
18.20 Jonger dan je denkt — 
18.50 Space 1999 Cf.) - 19.40 
Morgen — 19.45 Nieuws — 20.15 
Nationale Loterij — 20.20 Happy 
days Cf.) — 20.45 Washington met 
gesloten deuren — 22.20 Nieuws 

BRT 2 

15.30 Open school - 16.30 Tip-
Top — 18.15 De bereboot — 
18.20 Jonger dan je denkt — 
18.50 Space 1999 Cf.) - 19.40 
Morgen — 19.45 Nieuws — 20.15 
Drie sterren Cf.) — 20.40 Dossier: 
Een geval van verkrachting CfJ. 
- 22.10 Debat 

NEP. 1 

10.00 Schooltelevisie - 15.00 Te-
leac — 15.30 Bolke de beer — 
15.40 Zolder - 17.05 Salty -
18.25 Sesamstraat — 18.55 
Nieuws — 19.04 Van gewest tot 
gewest — 19.45 Toeristische 
tips — 19.50 Zendtijd politieke par
tijen — 20.00 Driesprong TV-spel 
— 20.55 Het programma met de 
map - 21.35 Nieuws - 21.50 
Den Haag vandaag — 22.05 Pano-
ramlek — 22.35 Studio sport — 
23.00 Nieuws 

NEP. 2 

18.15 Teleac - 18.45 Staatsloterij 
— 18.55 Nieuws - 19.04 De kate-
dralen - 19.29 Kenmerk - 20.00 
Nieuws — 20.25 Socutera — 
20.30 Topshowconcours — 21.10 
Kleurig als de lente - 21 30 Wil
lem de Merode - 22.20 Von Kara-
jan dingeert van Beethoven — 
22.45 Nieuws 

Tl^-PROGR^MMKS 

RTB 1 

14.15 Schooltelevisie — 16.45 Feu 
vert - 18.25 Boff - 18.30 Zigzag 
— 18.45 Katoliek-godsdienstlge 
uitzending — 19.15 Antenne-soir 
- 19.29 Weerbericht - 19.30 
Nieuws — 19.55 Contacts — 
20.00 L'Equipage CfJ - 21.40 Mish 
Mash - 22.20 Nieuws - 22.50 
Arts hebdo — 23.05 Nieuws 

RTB 2 

14.15 Overname RTB 1 - 15.30 
Overname RTB 1 - 18.45 Inter-
wallonie — 19,15 Overname RTB 
1 - 19.55 Morocco Cf.) - 2125 
La parole est a la defense 

ARP 1 

8.05 Schooltelevisie - 16.10 
Nieuws — 16,15 Wunderland — 
17.00 Drel sonderbare Geschlch-
ten — 17.50 Nieuws — 18.00 Inter-
mezzo-Programminformation — 
18.40 Wie das Leben so spielt . . 
- 19.15 Hier und Heute - 19.45 
Tip um 4tel vor 8 — 20.00 Nieuws 
- 20.15 In treue Fest - 22.00 
Mut zur Marktlücke — 22.30 
Nieuws 

ZPF 

16.20 Turn mIt - 16.30 Rappelkis
te — 17.00 Nieuws — 17.10 Ar-
pad der Zigeuner — 17.40 Die 
Drehscheibe — 18.20 Wenn Einer 
eine Relse tu t . . — 19.00 Nieuws 
- 19.30 Der Sport-Splegel — 
20.15 ZDF-Magazin - 21.00 Heu
te-Journal — 21.20 Die Strassen 
von San Francisco Cf.) — 22.05 
Pfarrer Sommerauer antwortet — 
22.35 Die Schwiegertochter — 
0.00 Nieuws 

LUX. 

12.15 La bonne franquette — 
16.45 L'Ecole bulssonnière — 
17.55 Le coffre-fort - 18.00 L'Eco
le bulssonnière — 18.28 Le coffre-
fort — 18.30 Ram-dames - 18.45 
De nos clochers — 18.58 Le cof
fre-fort — 19.00 Hit-parade — 
19.30 Nieuws - 20.00 Brigade 
spéciale CfJ - 21.00 Les hauts de 
hurlevent CfJ — 22.40 Les potins 
de la comète — 22.42 Sur le pas 
de la porte 

TF 1 

12.15 Réponse a tout - 12.33 
Midi première — 13.00 Nieuws — 
13.37 Les visiteurs du mercredi — 
17.55 Sur deux roues - 18.28 
Pour chaque enfant — 18.33 L'lle 
aux enfants — 18.55 La passage
re CfJ — 19.10 Une minute pour 
les femmes — 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.43 Eh bien raconte 
- 20.03 Nieuws - 20.30 Les jeu
nes filles — 22.00 Hommes et 
soclété — 23.00 Nieuws 

A 2 

13.35 Regionaal magazine — 
13.50 Les dessous du ciel CfJ — 
14.03 Aujourd'hui madame — 15.05 
Le monde mervellleux de Disney 
— 15.55 Un sur cinq - 18.25 
Tekenfilm — 18.40 C'est la vie — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
— 19.20 Gewestelijk nieuws — 
19.45 Les 6 jours d'A 2 - 20.00 
Nieuws — 20.32 Cartes sur table 
— 21.40 Magazine medical — 
22.35 Nieuws 

FR 3 

18.35 FR 3 jeunesse — 19.05 
Regionaal programma — 19.20 
Gewestelijk nieuws — 19.40 Tribu
ne libre — 19.55 Nieuws — 20.00 
Les jeux de 20 heures - 20.30 
Ipcress, danger immédiat CfJ — 
22.15 Nieuws - 22.30 Cinè-re-
gards 

BBC 1 

- 17.25 Jackanory. - 17.40 
Screen test series. — 18.05 John 
Craven's newsround. — 18.10 
Grange Hill. - 18.35 Beertje Pad
dington. — 18.40 Nieuws. — 18.55 
Nationwide. — 19.50 The Good
ies. — 20.20 Wednesday film. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 I didn't 
know you cared. — 22.55 Sports-
night — 23.45 Nieuws. 
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TUD 

• M A A N D A G : Hen r i S u e t e n s z w o m 24 uur. M a a r de m e n 
sen in het bu f fe t t ap ten 40 uur lang p in ten . W a t is de g r o o t 
s te p res ta t i e ? • D I N S D A G : De V S A gaan o o k eens wa t 
doen aan hun ku i tuur . N o g d i t jaar o rgan i ze ren zi j w e r e l d 
k a m p i o e n s c h a p p e n v e l o r i j d e n . N i k s te v r o e g . • W O E N S 
D A G : Een v o e t b a l f a n ui t L i m b u r g s l o e g de t ra ine r van de 
« m i k r o b e n - het z i e k e n h u i s in. P r i j s : 100.000 k n o t s e n . M e n 
m o e t ie ts ove r h e b b e n v o o r de spo r t . • D O N D E R D A G : 
V o e t b a l l e r G o r e z reed z i jn au to in f ru t o m ha l fd r ie 's nach ts . 
En w i j d ie d a c h t e n da t de b e r o e m d e s p o r t l u i o m ach t uur in 
hun b e d k r u i p e n . • V R I J D A G : A l i w i l 20 m i l j oen do l l a r 
o m d a t een d u b b e l g a n g e r in z i jn p laa ts en in z i jn b l oo t j e 
p o z e e r d e v o o r een b l ad b e s t e m d v o o r g e s p e c i a l i z e e r d e 
dames . • Z A T E R D A G : W e n s v a n een 100 - j a r i ge : Eddy 
z ien. Le f a v o r i de c e s d a m e s , z o g e z e g d . • Z O N D A G : 
H o p e l i j k w o r d e n t i j d e n s de rus t n ie t te vee l a p p e l s i e n e n 
g e g e v e n . A l k o n d e n vee l s j o t t e r s er w e l wa t k w i e k e r v o o r 
k o m e n . 

R e k o r d 

Een rasechte Belg, Henri Sutens, 
heeft verleden week 24 uur lang 
gezwommen. Het was niet de eerste 
keer dat hij een werkstuk van lange 
adem afleverde, want hij zwom ook al 
het Kanaal over. Deze keer was het in 
een zwembad te doen, en de bedoe
ling was nu niet van « hier tot ginder», 
maar het officieuze wereldrekord van 
Michel Rousseau verbeteren. Henri 
deed dat met glans, want hij legde in 
die 24 uur zo maar eventjes 64 km af, 
hetzij bijna anderhalve kilometer meer 
dan de Fransman. Persoonlijk zien wij 
het nut van dergelijke maratonpresta-
tie niet in, maar naar het schijnt heb
ben de wetenschapslui er wat aan. En 
wat er dan weer heel positief aan is : 
de poging bracht 600.000 frank op 
voor een goed doel. Waarbij men zich 
dan weer kan afvragen hoe iets der
gelijks geld kan opbrengen. Maar ja... 

O u d e s t i j l 
Verleden week overleed Ray Fame-
chon. Goed vijftig jaar oud. Twintig 
jaar geleden was hij een gevierd bok
ser, ook in België goed gekend door 
zijn wedstrijden tegen Jean Sneyers. 
Famechon heeft fortuinen verdiend 
met de bokssport. Zo werd en wordt 
tenminste beweerd. Waar die fortui
nen naartoe zijn, weten we niet, maar 
in ieder geval was Famechon toen hij 
stierf alweer zo arm als Job. Daarmee 
was Famechon nog èèn van die sport
beoefenaars van de oude school, die 
op gemakkelijke wijze veel geld ver
dienen, en er op nog gemakkerlijker 

De ruimtevaart bli j ft de aandacht 
opeisen. Het neerstorten van de Rus
sische Kosmos in Canada en het 
bericht dat er ook al Amerikaanse 
tuigen neerstortten. De toch nog niet 
duidelijk beantwoorde vraag wat die 
kernreactor doel in dat ruimtetuig. 
De idee aan de mogeli jkheid dat der
gelijke ongevallen zich frekwenter 
zouden voordoen, bij voorbeeld ook 
in dichtbevolkte gebieden. 
Ander ruimtevaartnieuws. In Ameri
ka herdacht men de twintigste ver
jaardag van hun ruimtevaart. En met
een kwam het berichtje dat hun Sky-
lab, die nu al enkele jaren leeg rond 
de aarde wentelt, hoogte verliest en 
misschien niet helemaal zou opbran
den als hij in de dampkring terecht 
komt Zodat eraan gedacht wordt 
hem opnieuw wat meer vaart te gaan 
geven, om hem weer wat hoger te 
doen stijgen. 

Iets nieuws ook bij de Russen. Een 
onbemand tuig werd van de aarde 
naar de Saljoet gestuurd met een 
voorraad brandstof. Nieuwe stap 
dus in het tot stand brengen van een 
echt ruimleplatform. 
En al met a l ; onverwachte proble
men en nieuwe, niet zo geruststellen
de vragen. 

wijze nog meer kwijt raakten. De oor
zaak hiervan was wellicht hun gebrek 
aan ontwikkeling, wat van hen een wil
lige prooi maakte van omstandighe
den en sjacheraars. Wij denken — en 
hopen — dat de huidige professione
le sportbeoefenaars beter zullen ge
wapend zijn wanneer zij de arena ver
laten. 

B e g r i j p e l i j k 

In Les Sports beklaagt de schrijver 
van piket zich lang en breed over het 
feit dat de inrichters van bokswed-
strijden zo moeilijk jonge boksers vin
den, en als zij er vinden, dat er dan 
nog zoveel bij zijn die op het kritieke 
moment — de dag van de match — 
gewoon niet komen opdagen. En Mi-
lou — dat is de journalist — schrijft 
dat grotendeels toe aan het feit dat 
de jonge boksers niet meer bereid 
zijn om de nodige opofferingen te 
brengen om met de nodige konditie in 
de ring te komen. Wij geloven de man 
op zijn woord, want wij weten er niks 
van. Maar hoewel wij zelf noch bok
ser noch jong zijn begrijpen wij toch 
wel een beetje die jonge snaken. En 
het moet toch ook gezegd worden 
dat men zijn lichamelijke konditie pri
ma kan verzorgen, zonder zich daar
om bont en blauw te laten slaan. Als 
het daarbij blijft. 

N o g g e b r e k k i g 

Als een koereur zich moet onderwer
pen aan het anti-dopingonderzoek 
worden er twee staaltjes genomen. 
Als bij onderzoek van het eerste staal
tje blijkt dat de man «dinamiet» ge
pakt heeft, kan hij nog een tegen-ex
pertise laten uitvoeren met het twee
de staal. Is dat tweede onderzoek niet 
eensluidend met het eerste — blijkt, 
anders gezegd, uit het tweede staal 
niét dat de renner verboden produk-
ten nam — dan volgt er vanzelfspre
kend geen straf. De renner gaat dan, 
en dat is maar heel normaal, vrij uit 
Het geval heeft zich voorgedaan met 
Fred Rompelberg. Nu kan men zich 
natuurlijk af\/ragen hoe het mogelijk is 
dat het ene onderzoek zegt positief, 
en het andere negatief. Maar blijkbaar 
kan het. Nu vinden wij het toch een 
beetje vreemd dat men mensen kan 
«straffen» op grond van onderzoe
ken die elkaar kunnen tegenspreken. 
Daar zal toch nog eens iets moeten 
aan gedaan worden. 

O m he t s p e l 
Wij weten niet wie de twee ploegen 
waren die zaterdagnamiddag aan het 
voetballen waren op het veld van 
Humbeek, en wij weten niet hoe de 
match verlopen is nadat wij warmere 
oorden gingen opzoeken. Wij weten 
wel wie de arbiter was. Onze bloedei
gen schoonbroer namelijk, die over
igens aan arbitreren een broertje 
dood schijnt te hebben. In ieder geval, 
op een bepaald ogenblik liet hij een 
kanjer van een offside ongestraft 
voorbijgaan. En wat gebeurde er : één 
speler stak de armen op en riep « offsi
de, arbiter», en alle anderen, die de fla
ter van onze bloedverwant even goed 
zagen als wij, speelden doodgewoon 
verder, en hadden ook geen kommen-
taar toen de aanval uiteindelijk toch 
was uitgelopen op een jammerlijke 
mislukking. Dit maar om te zeggen dat 
voetbal ook nog kan gespeeld wor
den om het spel en zonder «ham-
bras ». Wij waren het zowaar bijna ver
geten. 

Fami l i ezaak 

Verleden week werd een zwemwed-
strijd over 1500 meter betwist voor 
dames. Deelneemsters waren natuur
lijk Carine en Pascale Verbauwen. 
Het is trouwens lang niet de eerste 
keer dat beide zusters tegen elkaar 
staan. Of moeten wij zeggen : liggen ? 
Wat wel de eerste keer is, dachten 
wij, is dat de jongste, Pascale, haar 
oudere zus klopt in een belangrijke 
wedstrijd. En dat was het deze keer, 
want het rekord over de 1500 meter 
werd gewoon verpulverd. Het stond 
op naam van Colette Crabbé met 
18.02.20 en voortaan dus op naam 
van Pascale Verbauwen met 17.33.75. 
Herman Verbauwen heeft twee knap
pe dochters. En hij is een knap trainer. 

O n s z w a k 

Wij moeten iets bekennen. Wij die zo 
van onze neus kunnen maken tegen 
het professioneel en commercieel ge
doe in de sport, wij zijn verzot op een 
sport die misschien tot de meest com
merciële en professionele van alle
maal behoort, zij het dan niet openlijk. 
Wi j bedoelen het zogenaamde kunst
schaatsen. Wat wij daar dan zo bijzon
ders in zien, dat weten wij eigenlijk 
zelf niet. De voortreffelijke benen van 
de dames misschien al. Enige wee
moed omdat wij het zelf nooit verder 
brachten dan wat onbeholpen ge-
scharrel op het ijs, in de tijd dat de vij
vers en zo nog dichtvroren — of zou 
dat volgens Pien ook maar eens een 
keertje gebeurd zi jn? Of wellicht 
huist diep in ons een kunstenaarsziel, 
en worden wij bekoord door de han
dig aangewende muziekjes en de sier
lijke bewegingen. Wat er ook van z i j : 
wij zien het graag. 

K i e s 

Een uiterst kies onderwerp vandaag, 
eigenlijk niet op zijn plaats in een 
serieuze rubriek als de onze. Maar 
omdat het wetenschappelijk is — en 
hoe — en omdat wij onze woordjes 
met veel omzichtigheid zullen kiezen, 
kan het nog net De kwestie is dat een 
serieus wetenschappelijke enquête in 
Engeland heeft uitgewezen dat de 
strafste supporters doorgaans maar 
heel koele minnaars zijn. Dat zij, 
anders gezegd, tegenover de arbiter 
nogal wat meer vinliteit betonen dan 
tegenover vrouw of andere rechtheb
bende. Eigenlijk wist men het al lang. 
Waarom zouden ze anders zo van 
hun teater maken op het voetbal? 
Alle gekheid op een stokje: het onder
zoek — waaraan men toch niet al te 
veel belang moet hechten — schijnt 
erop te wijzen dat het geweld rond de 
sport — veel meer dan in de sport — 
heel wat te maken heeft met allerlei 
frustraties, seksuele blijkbaar ook al, 
maar volgens ons vooral maatschap
pelijke. 

B r a v o 
De mannen van Anderlecht hebben 
wij al dikwijls tegen de schenen ge
stampt — zal hun overigens maar bit
ter weinig pijn doen — en daarom zijn 
wij blij nog eens — want dat is ook 
lang niet de eerste keer — een bloe-
meken naar hun hoofd te kunnen gooi
en. Men herinnert zich dat op het veld 
van Anderlecht enkele maanden gele
den, ter gelegenheid van een beker
match, de Naamse voetballer Soulier 
overleed. Hoewel de Brusselse klub 
met heel de zaak uiteraard niets te 
maken had, besloot zij toch een bene
fietwedstrijd te spelen ten voordele 
van de jonge weduwe en haar kind. 
Die wedstrijd zal gespeeld worden in 
Namen op 23 februari. Een gebaar 
dat de Anderlechtenaren siert, en dat 
het « vedettisme» van de grote klubs 
ergens weer een beetje aanvaard
baar maakt. 

Z w a r e s t r a f f en 

Dat het in Engeland werkelijk de spui
gaten uitloopt met de agressiviteit van 
de voetbalsupporters weet nu wel 
iedereen. Men heeft de jongens een 
hele poos laten betijen, wellicht in de 
wetenschap dat men beter de arbiter 
en de sjotters op hun koppeken laat 
kloppen dan de baas en de ministers. 
Maar het begint er naar uit te zien dat 
de remedie erger wordt dan de kwaal. 
Niet te verwonderen dus dat men 
naar de grote middelen begint te grij
pen om de agressiviteit te beteugelen. 
Leeds, waarvan de supporters on
langs héél boos zijn geweest, mag 
van de federatie gedurende jaren op 
eigen veld geen belangrijke wed
strijden meer spelen. En ene Wilkins, 
die ergens een deur had kapot ge
stampt, moet van de rechtbank 1.000 
pond schadevergoeding betalen, en 
hij mag op geen enkel veld meer op. 

Leve de kerktoren 
Nederland is momenteel verdeeld 
over de vraag of hun sjotters nu 
naar de eindronde van de wereldbe
ker voetbal moeten gaan in Argen
tinië of n ie t 

Een groot deel van de bevolking 
redeneert als vo lg t : in Argentinië 
heerst een schrikbewind, de rechten 
van de mens worden er dapper met 
de voeten getreden. De machtheb
bers gaan de wereldbeker aanwen
den als een geweldig propaganda
middel voor hun regime. Deelnemen 
aan de wereldbeker is dus onder
drukking en machtswellust steunen. 
B i jgevo lg : thuisbli jven. 

Dat standpunt is, dachten wi j , j u i s t 
Een Amerikaans (USA) publiciteits-
bedrijf hééft — op last van de 
Argenti jnse regering — uitgeknob-
beld hoe de zaak moet gearrangeerd 
worden opdat het regime er een 
maximum aan profi j t zou uithalen. 

Eén van de belangri jkste maatrege
len is bi jvoorbeeld de manipulatie 
van de pers. Die — lees de gazetten 
maar — overigens al begonnen is. 

Het standpunt van de sport ieve-
iingen is anders. Voetbal, zeggen zij 
onnozel-weg, heeft niets met polit iek 
te maken. Waarbi j zij bl i jkbaar den
ken dat alleen niét gaan een polit ie
ke daad zou zijn. En in hun achter
hoofd zal ook wel de idee woelen 

dal zo'n wereldbeker wat opbrengt 
aan centen en aan good-wil l en pro
paganda en doodgewone reklame. 
Verder zeggen zij dat niet alleen de 
sport moei protesteren door weg te 
bli jven, maar ook de polit iek en eko-
nomie en kuituur. Ten slotte wijzen 
zij erop dat men in 1980 ook in Mos
kou moet wegbl i jven als men nu niet 
naar Argentinië gaal, en dat men uit
eindeli jk nergens nog zal terecht 
kunnen, want er is overal wa t 

Zi j hebben ook gelijk. A ls de Hol
landers niet gaan, dan zullen bijvoor
beeld de Belzen gaan — en « geire -
—, en er is niets gebeurd, tenzij dat 
de lieve centen verhuisd zijn. 

Weet u wat wij er, heel naïef, over 
denken ? 

Dat het mei die dienstbaarheid van 
de grrrrote sport aan de polit iek zo 
ver zal komen dat er eens serieuze 
vodden zullen van komen. En dat de 
sport moet weigeren zich ten dien
ste te stellen van machtswelluste
lingen, zowel van links als van 
rechts. Hoe? Wel, door de beslis
sing van al die internationale dinges 
in de sport om de sport terug te 
laten beoefenen in de schaduw van 
de kerktoren. Simpelkens-weg als 
gezonde ontspanning. Het is trou
wens daaraan dat wi j behoefte heb
ben, veel meer dan aan internationa
le verwikkel ingen. 

^VOS5^^^-J:2£A, 

GROEP 1 

AROENTINIË 
ITAUE 
HONGARUE 
FRANKRUK 

GROEP 2 GROEP 3 

DUITSLAND B.R. 
POLEN 
MEXKO 
TUNESIË 

BRAZILIË 
SPANJE 
ZWEDEN 
OOSTENRUK 

GROEP 4 

NEDERLAND 
PERU 
SCHOTLAND 
IRAN 

TRIPTIP 
Wie het eens heel rustig wil doen, kan eens van Humbeel< 
naar Kapelle-op-den-Bos wandelen, langsheen het kanaal 
Brussel-Willebroek. En dan langs de oostkant van het kanaal 
De weg is ook goed berijdbaar. 
Eerst krijgt men links het kanaal en aan de overzijde een uit
gestrekt bos, rechts een soort maanlandschap, vol putten en 
kullen. Hier werd tussen beide wereldoorlogen een geweldige 
massa stadsvuil (van Brussel) gestort om de dijken te verster
ken. In dat vuil zaten nog veel« kooltjes », niet helemaal opge
brande stukjes steenkool Tijdens de oorlog werden die daar 
door de Humbekenaars uitgezift om de ontbrekende steen
kool te vervangen. Het werd een echte openluchtmijn, en het 
kooltjes-ziften werd een echte broodwinning. De kooltjes wer
den tot Antwerpen toe «uitgevoerd» aan 2 h. per kilogram. 
Verderop, meer naar Kapelle toe, loopt men langs de nieuwe 
sluizen op het zeekanaal Gelegenheid om eens van dichtbij 
te zien hoe het versassen van schepen eigenlijk gebeurt. 
Prettige wandeling bij voorbeeld met kinderen die men Iets 
wil vertellen over het leven tijdens de oorlog en die willen zien 
hoe een sas werkt 
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WEST-VLAANDEREN 
Totale ommekeer in Brugge 

Zeemacht verliet Oostende 
Het dagelijks bestuur van de Volks
unie van Groot-Oostende keurde 
eenpang volgende motie goed het 
bestuur 
— nam kennis van de interpellatie 
op 27 januari 1978 in de Oostendse 
gemeenteraad door een CVP 
(ACW)-gemeenteraadslid «over de 
onrustwekkende berichten in ver
band met de volledige verhuizing van 
de Zeemacht naar Zeebrugge» 

— IS verrast over deze plotselinge 
«onrust» vooral uit syndikale hoek 
over een aangelegenheid die reeds 8 
jaar geleden werd iDeslecht op het 

Afdeling leper 
L e d e n h e r n i e u w m g 
De ledenhernieuwing is zo goed als 
beëindigd Het afdelingsbestuur dankt 
alle leden die hun lidkaSrt hernieuw
den om hun trouw aan de partij Vele 
nieuwe leden hebben onze rangen 
vervoegd 

W I J heten ze gemeend welkom in 
onze V U familie Onze speciale aan
dacht gaat nu naar de deelgemeen 
ten van Groot-leper Wie wenst lid te 
worden aarzelt met Hij neemt kontakt 
op met de voorzitter Z Deknudt (tel 
20 25 37) of de sekretans W De Witte 
(20 46 72) of een van onze bestuursle
den of mandatarissen 

A l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g 
In het kader van de « aktie nu het doel 
bereiken» op donderdag 16 februari 
in t Zweerd Grote Markt te leper 
(kleine zaal) om 20 u gaat een algeme
ne ledenvergadering door onder het 
tema « Wat was, wat is en wat wordt 
de V U » 

Onze spreker is onze eigen senator 
Michel CAPOEN 
Het bestuur en de mandatanssen 
hopen op een talrijke opkomst 

Overlijden 
Op 29 januari II overleed Va
leer LEYS, kandidaat op onze 
VU-l i jst bij de laatste gemeente
raadsverkiezingen De ganse le-
perse VU-gemeenschap biedt 
aan de rouwende familie hun 
innige deelneming aan 

Rouw 
Op 28 januari werd te Pervijze 
Mauri ts Versl i jpe, vader van 
ons bestuursl id Walter ten gra
ve gedragen Mauri ts was een 
gekende figuur voorzi t ter van 
de gepensioneerdenbond en 
erevoorzitter van de BGJG Dat 
hij gaarne gezien was bleek uit 
de zeer talri jke opkomst voor 
de uitvaartmis de kerk was te 
klem Het afd bestuur biedt 
Walter en Frieda en de ganse 
familie zijn innige deelneming 
aan 

Oostende-Maria-
kerke 
In Memoriam mevr Buttiens 
Op 30 januan werd in een nok-
volle Duinenkerkje afscheid ge
nomen van mevrouw Louise 
Butl iens-De Witte, op te jonge 
leeftijd heengegaan Zi j was 
een goeddoende sympatieke 
en pnncipieel-Vlaamse vrouw, 
die m stilte veel goed gedaan 
heeft Kamerlid Vansteenkiste, 
de gemeenteraadsleden Vanhe-
cke en Nagels, de voorzit ter 
Ruysschaert, ondervoorzit ter 
Degeyter en Gaston Vandena-
beele namens Raversijde ver
tegenwoordigden met vele le
den onze parti j Wi j bieden 
Jozef Buttiens onze innige deel
neming aan en veel sterkte in 
de zware beproeving 

hoogste politieke vlak uitsluitend 
door CVP-ministers 
— noteerde de verklanng van burge
meester Jan Piers die zoals steeds 
met de bekende «gevoelens van 
sympatie en bekommernis» van
daag «zijn spijt uit over de realiteit 
waaraan men niet kan boorbijgaan» 
die «realiteit» bestond in 1970 ook 
reedsi 
— onderstreept dat de heer Jan 
Piers reeds op 22 juni 1970 een 
schrijven ontving van de toenmalige 
CVP-minister van Landsverdediging 
de h P W Segers waaruit ondubbel
zinnig kon worden afgeleid dat het
geen vandaag wordt uitgevoerd 
toen reeds virtueel werd beslist 
— vestigt de aandacht van de Oost
endse bevolking vooral van de Zee-
machtleden en hun gezinnen op een 
schrijven van 17 juli 1970 0) van een 
plaatselijke vrij officiële vereniging 
die aan de heer Jan Piers het volgen
de opmerkte «dus geen plaats aan 
de diepwaterkaai geen degelijk dok 
en een aan diskussie en zorgen ver
moeide Staf (van de Zeemacht) be
sluit naar Zeebrugge over te gaan 
waar een zeer knap gemeentebe
stuur grond vrijmaakt en gratis aan 
hen overmaakt»' 

— feliciteert zijn mandataris Emiel 
Vansteenkiste gemeenteraadslid en 
volksvertegenwoordiger die in au 
gustus 1971 door de h Jan Piers 
publiek (en langs de pers) zogezegd 
werd «terechtgewezen» om zoge 
naamd onjuiste berichten te versprei
den maar op 27 januan 1978 met 

Oostduinkerke 

konkrete bewijzen heeft aangetoond 
dat de burgemeester jarenlang de 
Oostendse bevolking in het alge
meen en de Zeemachtleden in het 
bijzonder aan het lijntje heeft ge
houden door gewild en blijkbaar om 
elektorale redenen de ministenele 
antwoorden van 1978 onvolledig 
weer te geven met sussende en zal
vende verklaringen 
— zal zich zoals steeds samen met 
de VU mandatarissen inzetten om 
de eventuele sociale gevolgen voor 
het Zeemachtpersoneel een gunsti 
ge oplossing te doen geven 

Wellicht nog voor het aanstaande toe 
nstische seizoen zal de stad Brugge 
worden bedacht met twee belangrijke 
nieuwigheden 
Vooreerst zal bezijden de nieuwe 
Katelijnebrug en dus aansluitend op 
de ringlaan een opvangparkeerplaats 
voor toeristische autobussen worden 
aangelegd Een voetgangersbrug zal 
deze parkeerplaats rechtstreeks ver 
binden met de wandelweg langs de 
Brugse vestingen en met een nieuwe 
wandelweg die de bezoekers onmid-
delijk tot bij het Minnewater en Begijn
hof zal brengen 

Vervolgens — en voor deze innovatie 
begint thans een brede informatieron
de bij de Brugse bevolking — komt er 
een totale ommekeer in het Brugse 
verkeerspatroon 

Hoofdelement van deze ingreep 
vormt een centraal lussenstelsel met 
eenrichtingsverkeer Aldus zal met al-

Arrondissementele 
kaderbijeenkomsten VUJO 
Z a t e r d a g 18 februar i 1978 D E N D E R M O N D E 

Lokaal « Pallieter» te Zele 

Programma 

9 uur kennismaking 9 u 30 inleiding 10 uur gesprek met manda
tarissen en arr bestuur 11 u 30 verkiezing nieuw arr VUJO-be-
stuur 12 uur middagpauze 13 u 30 bespreking aktieplan 78 en 
tekst grondbeleid 17 uur einde 

Zondag 19 februari 1978 OOSTENDE VEURNE 
DIKSMUIDE 
Lokaal arrondissementeel VU-sekretanaat Nieuwpoortsesteenweg 
365 te Oostende (Mariakerke) 

Programma 

9 uur voorstelling aktieplan 78 9 u 30 bespreking 11 u 30 Jaak 
Vandemeulebroucke over mogelijkheden van VUJO in Oostende 
Veurne Diksmuide 12 u 30 einde 

De snaar bij de ,,Peerdevisscher" 
Op vrijdag 10 februari om 20 u 30 
richt de plaatselijke VUJO-kern een 
volksmuziekavond in met de Brabant
se volksgroep De Snaar Deze aktivi 
teit gaat door in het volkskafee «De 
Peerdevisscher» (nabij het visserijmu
seum) P Schmitzstraat 4 te Oostduin 
kerke onder auspiciën van het Minis 
terie van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Kuituur — bestuur 
jeugdvorming 

Na njp beraad en na ingrijpende pro
grammawijzigingen werden de volgen
de instrumenten behouden als basis 
voor de muziek viool accordeon 
fluit hobo en heel sporadisch gitaar 
en perkussie In het jongste program 
ma wordt er echter ook een grote 
plaats ingeruimd voor de samenzang 
De leden van de groep hebben een 
benijdenswaardige podiumvastheid 
De groep bestaat uit Jan De Smet 
akkordeon en zang Stef Koekoekx 

Driekoningen 
Op het traditionele Driekoningenfeest 
van Marke op 21 jan 1978 mocht de 
nieuwe voorzitter in zijn welkomst
woord de talrijke aanwezigen verwei 
komen w o senator Michel Capoen 
en gemeenteraadslid Magda Verbe 
ke Het feest werd ingezet met een 
film die door oud en jong werd 
gewaardeerd Na de projektie werd in 
een gezellige sfeer aangeschoven 
aan de Markse koffietafel die alle eer 
werd aangedaan 

FVV-kaderdag in 
West-Vlaanderen 

Plaats «Au Damier» Stationsplein 
Roeselare op 12 februari 1978 Dagin
deling 10 u samenkomst 10 u 30 tot 
12 u 30 babydagdiensten informatie 
en diskussie 12 u 30 tot 13 u 30 mid 
dagmaal 13 u 30 tot 14 u 30 Guidan 
ce Centra informatie en diskussie 14 
u 30 tot 15 u pauze 15 u tot 16 u 30 
Jeugdrechtbank en jeugdbescher-
mingskomitee informatie en diskus
s ie ' 17 u slot 
Er IS mogelijkheid tot middagmalen 
tegen de prijs van 150 fr Dokumenta 
tie wordt ter beschikking gesteld 

viool gitaar en zang Kns De Smet 
fluit hobo percussie zang Het kafee 
biedt slechts plaats voor 160 perso 
nen 

Wie een leuk zitje wil bemachtigen 
koopt best kaarten vooraf op volgen
de adressen Geert Vandenberghe 
Steenbakkerijstr 16 Odk Luk Van-
massenhove Vnjheidstraat 11 Oost 
duink Wilfned Arnoys P Sorelstraat 
11 Koksijde 

Oostduinkerke 
Ledenslag 
Als eerste afdeling kwamen wij ge 
reed 1 Egmontweigenng de rest her
nieuwd en meteen elf nieuwe leden i 
Dank aan alle kaders 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruz«ttelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

VU-Roeselare aan 
slag 
Het jonge VU-bestuur van Roeselare 
draait op volle toeren 
Een biezondere inspanning werd ge
daan om de ledenvernieuwing dan 
andere jaren te laten en met sukses 
gelegenheid werd gebruik gemaakt 
om nieuwe leden aan te werven Op 
dit ogenblik mag het bestuur reeds 
bogen op een winst van 92 Het 
spreekt vanzelf dat het veelvuldig kon-
takt met de mensen aanleiding gaf tot 
diepergaande gesprekken in verband 
met het Egmontpakt Dat dergelijke 
gesprekken belangnjk zijn bewijst 
overigens de tijd die nodig was om de 
lidkaarten te vernieuwen 
Het bestuur heeft zijn programma 
voor 1978 uitgewerkt Het ledenfeest 
heeft plaats op zaterdag 11 maart in 
zaal Mandelhove waar koud buffet 
aan dansen en gezellig samenzijn 
wordt gekoppeld D J is Snoopy In
schrijvingen dienden voor 3 maart te 
gebeuren in de Westlaan of bij de 
bestuursleden Uitnodigingen volgen 
nog 

Onze afdeling heeft ook haar steun 
toegezegd aan het Vlaamse Kruis dat 
binnenkort weer zijn jaarlijks bal orga-
nizeert Wie wil meehelpen neme kon-
takt op met Raf Levens Vloedstraat 
19a Beveren Roeselare 

FVV hand in hand 
met VU te Menen (Rekkem-Lauwe) 
Het jonge FVV dat voor de winter van wal stak met een zeer gezellig onder
onsje plant opnieuw een Vlaams familiefeest 
leder Vlaamsvoelende houdt nu reeds zaterdag 18 februan vnj om vanaf 
14 u 30 in de zaal « KRING » Schansstraat te Menen Pnns Karnaval te vieren 
De lange winteravonden hebben het bestuur toegelaten het feest grondig voor 
te bereiden zodat het nu reeds een sukses belooft te worden 

Een greep uit het programma 
•*• spanning en ontspanning voor de kinderen tot en met 12 jaar 
* een aangename verrassing voor alle jeugdige karnavalsnotneuzen 
• aangepaste feestkledij gewenst i 
* bezoek van prins-karnavalkandidaat nr 1 met uitdeling van « smeer»- snoep 

voor alle stemgerechtigden 
•* karnavalesk pannekoekengesmul in familie 
* en de « groten » bezinnen vooraleer te beginnen en zich in de karnavalsfeer 

te dompelen korte uiteenzetting over de aktie 

NU HET DOEL BEREIKEN 
• deelname in de kosten 25 fr per kind tot en met 12 jaar. 50 fr ouders en 

kinderen boven de 12 jaar 
• zorg dat je erbij bent en geef een seintje aan de verantwoordelijken 

ARLETTE TAHON-BOVIT telefoon 51 28 75 Leeuwenk eniaan 6 8600 Menen 
en LIEVE FAVOREEL-CRAEYNEST telefoon 41 5481, Rekkemstraat 19 8520 
Lauwe 

leen de richting van het eenrichtings
verkeer voor o m Steenstraat en Zuid-
zandstraat Noordzandstraat en Geld-
muntstraat Philipstockstraat en Hoog
straat worden omgekeerd maar ook 
komt er eenrichtingsverkeer in Predik 
herenstraat Rozenhoedkaai Wolle-
straat (richting Markt) en zal het open
baar vervoer — stadsbussen — ver
zamelpunt knjgen bezijden de stedelij
ke schouwburg 

Deze ingreep moet het mogelijk ma
ken grote delen van de oude stedelij
ke kern verkeersvrij of verkeersarm 
te maken 

Het hoeft wel niet herhaald dat deze 
toeristische en verkeersopties beant
woorden aan de wensen die door de 
Volksunie te Brugge reeds geruime 
tijd waren voorop gesteld 

V U - v o o r z i t t e r 
H. S c h l l t z s p r e e k t 
te B r u g g e 

Ter afsluiting van een ruim bezin-
nings- en impulsprogramma voor het 
arrondissement Brugge-Torhout 
spreekt Hugo Schiltz op zondag 19 
februan a s om 15 u in de zaal 
«Jagershof» Gemeenteplein Gistel
steenweg St-Andnes-Brugge 

VU Kortrijk-Zuid in 't 
nieuw 
Na de verkiezing van vonge week 
werden de 10 kandidaten samenge
roepen voor het verdelen van de funk-
ties De 7 verkozenen beslisten eenpa
ng de 3 niet-verkozenen te koopteren 
De verdeling van de funkties was als 
volgt voorzitter Gaby Verleye (Belle-
gem) sekretans J (Bheeraert (Rolle-
gem) fjenningmeester Lieven Duprez 
(Bellegem) organizatie Fernand Bijtte-
bier (Kooigem) propaganda Gaston 
Depaepe (Bellegem) sociaal dienstbe
toon gemeenteraadslid Magda Verbe-
ke (Aalbeke) Overige bestuursleden 
Dagobert Duprez (Bellegem) Jo 
Seynhaeve (Aalbeke) Albert Pysson 
(Kooigem) en Jef Bostyn (Bellegem) 
Afgevaardigden voor de arrondisse-
mentsraad zijn G Verleye en Jo 
Seynhaeve (plaatsvervanger Jef Bos
tyn) Eenpang werd ook beslist het 
erevoorzitterschap aan te bieden aan 
Luc Descamps die wegens beroeps
bezigheden zich met meer kandidaat 
stelde 

Intussen werd Jo Seynhaeve verko
zen als Arrondissement-sekretans 
Proficiat Er werden reeds een 20-tal 
nieuwe leden gemaakt Er waait een 
frisse wind door onze nog jonge afde
ling 

Wanneer iedereen zo verder werkt 
wordt onze VU-afdeling een model 
afdeling Doe zo verder 

Uw voorzitter G Verleye, 
Kortrijk-Zuid 

BLANKENBERGE 
Zitdag 
Oud-volksvertegenwoordiger P Leys 
zal zitdag houden op dinsdag 7 febru
an van 20 tot 21 u in het spijshuis Bear-
naise de Smet de Naeyerlaan 86 Men 
kan bij hem terecht met alle problemen 
Elkeen is welkom Ook onze plaatselij
ke mandatarissen zijn er te spreken, 
evenals onze afgevaardigde in het 
O C M W 

zo^WK)es 
20-jange volle gast beenhouwer, 
zoekt werk Telefoon 056/ 
736392 N09 

— Jonge bediende 17 jaar ge-
tuigschnft Lager Middelbaar 
+ bijkomende kursus handel 
administratie en verkoop zoekt 
werk 
— Arbeider 54 jaar werkloos 
wegens bedrijfssluiting in textiel-
sektor zoekt dnngend werk, 
eventueel in andere sektor 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Nelly Maes Gentse baan 50 
te 2700 Sint-Niklaas 
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ANTWERPEN 
Wilrijk: afscheid in het geitendorp 
Januari werd in Wilrijk afgesloten met een raadszitting waarvan de uitersten 
nogal ver uit elkaar lagen : enerzijds waren er enkele Interpellaties, anderzijds 
het afscheid van Walter Decoene die naar Aartselaar verhuisd is. Tijdens die 
zitting probeerde burgemeester Fabré (CVP) zowel koud als warm te blazen, 
wat hem niet altijd gelukte... 

Nadat hij daar reeds bij voorgaande 
gelegenheden had op aangestuurd, 
kreeg volksvertegenwoordiger André 
De Beul eindelijk voldoening en komt 
er een Dr. Veecknnanslaan (tussen de 
Pastoor Bauwenslaan en de Boom-
sesteenw/eg). Wie deze geliefde volks-
dokter en vlaams-nationalist gekend 
heeft zal het maar normaal vinden 
dat de gemeente waar hij geleefd en 
gewerkt heeft hem op die manier 
tracht te «vereeuwigen». Andere 
straatbenamingen zi jn: Berkenrijslaan 
(voor de verbinding Heistraat-Boom-
sesteenweg) en Fazantenlaan (voor 
een nieuwe straat op Elsdonk) 
Een eenmalige toelage van 10.(X)0 
frank ging naar Toneelkring Ars, die 
50 jaar bestaat en verder had de ver
deling van de toelagen aan ontwikke
lingssamenwerking plaats. Van de 
150.000 frank gaan: 55.000 naar de 
Ujamaa-dorpen CTanzanië) en 55.000 
naar steun aan de basisgroepen in 
Bolivië; de «jaarlijkse» toelage aan 
het UlA-projekt (uitbouw rechtsfakul-

Vlaamse Kring 
Groeninghe aktief 
Hierna volgt de lijst der aktiviteiten 
voor de maand februari waartoe we 
graag langs deze weg onze leden en 
sympatizanten uitnodigen. Op zater
dag 11 februari brengen we een be
zoek aan de tentoonstelling van Pira-
na-cartoens in Kunstkamer Mane-
brugge te Deurne. Zondag 19 febru
ari volgen we de voordracht over 
René Magritte door J. Van Bergen in 
het Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen en op woensdag 22 fe
bruari gaat een algemene ledenverga
dering met bestuursverkiezing door in 
lokaal Tijl te Merksem om 20 u. Op 
zaterdag 25 februari wonen we de 
vertoning bij van de bekende operet
te - O p de Purperen Hei» door A. 
Preudhomme in de zaal van het St-
Eduardisinstituut te Merksem, om 
2Ó u. Onze Kring fungeert als inrifchter 
van de reeks Ontdek de Wereld met 
een voordracht over Ruanda, door M. 
Drachousoff in Teater 2060, om 20 u. 
We hopen onze leden en sympatizan
ten talrijk op deze aktiviteiten te 
mogen ontmoeten. 

HEBT U REEDS KAARTEN ? 
voor het Volksunie-bal op zaterdag 
4 maart, om 20 u. 30, in zaal Bart te 
Merksem. Deze kaarten zijn te verkrij
gen bij de bestuursleden, de mandata
rissen en op het sekretanaat, Tramme-
zandlei 11 en kosten slechts 80 fr. 
Wie de vorige dansfeesten heeft mee
gemaakt weet dat men zich daar 
steeds vermaakt. 

teit te Butare, Rwanda) wordt, gezien 
het elitair karakter van het opzet, ver
minderd tot 25000 frank en verder 
gaan er 5.000 frank naar de Werk
groep Ontwikkelingssamenwerking 
(Valaar), de Rijstaktie (Elsdonk), de Pil-
comayovrienden van Pater Shaw, We-
reldsolidariteit van het AOW, Sago 
(Oosterveld) en het Derde Wereld-ko-
mitee (eveneens Oosterveld); twee
maal 5.000 fr. werden uitgetrokken 
voor het UNICEF-kinderfonds en voor 
de Natuurramp in India. 

Interpellaties 

Twee PVV'ers waren biezonder ak
tief, maar wij konden ons niet van de 
indruk ontdoen dat één van hen duide
lijk voor de galerij sprak. Stan Lau-
wers had kritiek op de verplichte 
cafésluiting te 1 uur. Om zijn betoog 
te ondersteunen had hij een hele 
resem cafébazen opgetrommeld en 
die zaten overigens erg rustig te luiste
ren naar wat hun woordvoerder in 
gemaakt bitsige bewoordingen te ver
tellen had. Fabré (CVP) suste dat het 
reglement met gezond verstand zal 
worden toegepast en dat de meeste 
kasteleins reeds een vergunning tus-

SPECIAUST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/8188.41 

sen 1 en 7 u. hadden aangevraagd. 
Slechter bekwam het de oud-JBJ 
(Jeunesse Beige/Belgische Jeugd)-
man Renard (uiteraard PVV!) die in 
december een wisseloplossing had 
voorgesteld voor de Wilrijkse auto
weg (gepland in de oude spoorbed-
ding), en daarbij reeds duchtig de 
kous over de kop had gekregen. 
Fabré was ook dit keer (ten onrech
te !) op het giftige af, omdat hij het niet 
verdraagt dat anderen op «zijn ter
rein » (openbare werken) jagen. Dat is 
natuurlijk belachelijk en André De 
Beul wees er dan ook terecht op dat 
elk zinnig voorstel in de raad of in 
kommissiezitting een kans moet krij
gen. 

Afscheid 
Na 7 jaar aktief lidmaatschap van de 
VU-gemeenteraadsfraktie (en na de 
gemeente 30 jaar bewoond te heb
ben) verlaat Walter Decoene het« gei
tendorp». Zijn speciale interesse-
punten waren het jeugdbeleid (den
ken we even terug aan het behoud 
van het Groenenhoekbos en de aktie 
tegen de milieuvervuilende Metallur
gie) en de demokratizering van de kui
tuur. In zijn afscheidswoord drukte hij 
de hoop uit dat de gemeenteraad zou 
evolueren naar een gespreksniveau 
waar meerderheid en minderheid de 
moed zou opbrengen elkaar te beluis
teren en waar het gezond verstand 
het zou halen op de politieke drijverij
en. Na een gevat wederwoord van 
burgemeester Fabré, die dankte voor 
de goede diensten bewezen aan de 
gemeente en een geestige repliek van 
PVV-fraktieleider Rombouts (die het 
betreurde dat een denkend mens de 
raad verliet I) volgde een korte drink 
(omdat ook schepen Huysmans dag 
op dag 25 jaar deel uitmaakte van de 
raad). 

Nieuwe start in de Noorderkempen 
In het arrondissement Turnhout heeft 
de 14-daagse van de V U als voor
naamste streefdoel het stichten van 
de kernen en afdelingen in die ge
meenten die tot vandaag witte vlek
ken zijn gebleven Vooral in de 2 kan
tons van de Noorderkempen is een 
nieuwe aanpak nodig. Sinds jaren 
moet het VU-kader er in ondankbare 
omstandigheden werken : er zijn 
slechts een paar afdelingen in een 
gebied van 100.000 inwoners, het 
ledenaantal is amper één tiende van 
het arrondissementele totaal, en het 
aantal VU-mandatanssen is op één 
hand te tellen. Toch waren er enkele 
positieve ervanngen • bij de verkiezin
gen van april '77 kwamen nieuwe kan
didaten de lijsten versterken, en was 
er — in tegenstelling tot de andere 
kantons — stemmenwinst in het kies-
distrikt Turnhout-Hoogstraten. 
Een stevige struktuur kan maar opge

bouwd woraen door een blijvende 
inspanning van meer mensen en 
met meer steun van hogerhand. Nieu
we mensen en nieuwe geldmiddelen 
moeten gezocht worden. Propaganda 
en dienstbetoon moeten grondiger 
aangepakt worden, kor tom: de V U 
moet bestendig aanwezig zijn in alle 
gemeenten en deelgemeenten van de 
Noorderkempen. 

Initiatief VU arr. 
Antwerpen 
Stikker: 9 cm x 9 cm op plastic. 
VU, Sociaal en Federaal: VU-partij-
kenteken. Pnjs . 10 fr. het stuk. 
Zend onder omslag 20 f r , en U ont
vangt 2 stikkers van : V. Peeters, Apol-
lostraat 47, 2600 Berchem (postzegel 
voor verzending bijvoegen a.u.b). 

ANTWERPEN 

10 ANTWERPEN : Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats. 
Kaarten 200 fr. bij De Rijck, Hennissen of sekretariaat. 

11 Z A N D H O V E N : Inhuldiging VU-afdelingsvlag optocht om 19 
uur stipt door pilootgemeente Zandhoven. Bijeenkomst aan 
gemeentehuis. Vlaginhuldigingsbal om 20 u 30 in feestzaal De 
Lelie, Dorpsstraat 80 te Pulle. Orkest • The Spiders. Inkom 60 fr. 
EDEGEM : Vriendenbal ingericht door jeugdbeweging «Blauw-
voetvendels» Edegem Ten voordele van de muziekkapel. Om 
20 u 30 in zaal « De Eendracht», Strijdersstraat 45. Inkom 60 
fr 

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

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

13 TONGERLO: Openingsavond veertiendaagse «Roll Over» in 
zaal Torenhof voor de arrondissementen Turnhout en Meche-
len. 
BERCHEM : Uitgebreide arrondissementsraad in het kader van 
de aktie « Nu het doel bereiken » om 20 u. 30 in Alheusdal, F. Wil-
liotstraat. 

15 WESTERLO : Kantonnale vergadenng in frituur Ingrid (Voortka-
pel) 
DEURNE ; Demonstratie door lic. J. De Landtsheer van I e film 
over het Sinterklaasbezoek om 20 uur in lokaal Trefpunt. 
Inkom: gratis. Vertonen van het vergroten van zwart-wit foto's 
ingencht door de Vlaamse kulturele Vrouwenkri -rg Deurne. 

16 HERENTALS : Kantonnale vergadenng in zaal Brouwershuis. 
HOOGSTRATEN : Kantonnale vergadering in zaal «De Meu-
len » voor Turnhout-Hoogstraten. 

17 EDEGEM : Vormingsavond over « Leefmilieu » in zaal Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat. Sprekers André De Beul en Paul Staes, redak-
teur bij De Standaard. Om 20 u. 3 0 : Organizatie van het VUJO 
Arr. komitee Antwerpen. 
HOBOKEN : VU-ledenvergadering in zaal «Moretus» om 
20 u 30. Gastspreker Hugo Coveliers, arr. voorzitter over « Nu 
ons doel bereiken». Bij koffie en vlaai nodigt een DJ ons ten 
dans. 

Borgerhout bekijkt Jos Devoght en het 
vu-doel 
Van 11 februari tot en met 19 februari stelt kunstschilder Jos Devoght zijn wer
ken tentoon in de gemeentelijke tentoonstellingszaal, Turnhoutsebaan 92. 
Jos Devoght studeerde aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te 
Antwerpen. Hij ondernam studiereizen naar Milaan, Florence, Venetië, Parijs, 
Londen en Wenen. 

Hij stelde zijn werken ten toon te Deurne, Haasdonk, Temse, Hamme, Daknam, 
Ekeren en Antwerpen. 

In de huidige tentoonstelling brengt hij olieverfschilderijen, landschappen die een 
werkelijke weergave zijn van de natuur, stillevens, portretten en bloemstukken. 

Doch ook potloodtekeningen en vlugge schetsen. Zijn werk getuigt van grote 
degelijkheid en van een zuiver akademische vorming, die hij met uitsluitend figu
ratief werk trouw blijft. 

Voor de eerste maal stelt hij nu ook zijn werk voor aan het Borgerhoutse 
publiek. De expositie is vrij toegankelijk op de werkdagen van 14 tot 18 u., op 
zaterdag en zondag van 10 tot 18 u. 

Feest 

Zaterdag 11 februari 1978 vieren de heer en mevr. Van Wingerden, Fontein
straat 31 te Borgerhout hun gouden huwelijksfeest. 
Het feest zelf wordt gevierd op 10 februari in de Reuzenpoort te Borgerhout Bij 
deze gelegenheid houdt VU-Borgerhout eraan, beide feestelingen van harte 
geluk te wensen. 

Het doel 
Vrijdag 24 februari : maandelijkse vergadering. De h. Hugo Coveliers, voorzitter 
van het arrondissement Antwerpen komt spreken over de aktie « Nu het doel 
bereiken ». Nieuwe Carnot om 19 u. 30. 

Schiltz 
Zondag 26 februari : provinciale vergadering in de U.l.A. te Wilrijk om 15 uur. 
Deze vergadering is voor alle VU-leden. Op deze bijeenkomst wordt het woord 
gevoerd door onze nationale voorzitter Hugo Schiltz. 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirboan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Hanning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend Enkel toonzaal 
ontwerp en prijsopgave. BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 ADV 55 

10%vr.V.U.Ieden 
(OSTUUMS-VESTONS B R O t K t N - P A R Ü t b b U 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 31.35.83, 

Vlaginhuldiging te 
Zandhoven 
Zaterdag 11 februari wordt de afde-
lingsvlag van onze VU-afdeling Zand
hoven plechtig ingehuldigd. Om 
19 uur wordt een optocht gehouden 
in de dorpskern van de pilootgemeen
te Zandhoven met o m de kon. fanfa
re St.-Amelberga uit Zandhoven en 
fanfare Kempenland uit Nijlen. Deze 
optocht begint en eindigt aan het 
gemeentehuis. Na de optocht zal Hec
tor de Bruyne, minister van buitenland
se handel, een korte toespraak hou
den. 

Onmiddellijk aansluitend op deze op
tocht heeft een inhuldigingsbal plaats 
in feestzaal De Lelie. Dorpsstraat 80, 
in deelgemeente Pulle, tijdens hetwelk 
minister De Bruyne de afdelingsvlag 
met het gebruikelijke ceremonieel zal 
overhandigen aan de afdeling. Alle 
leden en sympatizanten zijn van harte 
welkom op dit groot afdelingsfeest. 
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In St.-Katelijne Waver 
worden maaltijden heet opgediend 
Reeds meer dan een jaar geleden kwamen mensen van «Ziekenzorg», een 
plaatselijke caritatieve vereniging van St.-Katelijne-Waver Centrum, aanklop
pen bij de toenmalige COO om de taak van de warme maalti jd-bedeling voor 
hulpbehoevende bejaarden over te dragen aan «Ziekenzorg» beschikt 
immers niet over de middelen om deze taak bl i jvend te behartigen en boven
dien gaat het hier om een plicht vanwege de overheid. De COO vroeg toen uit
stel tot na de opricht ing van de hervormde COO's, nl. de O C M W s . In april 
1977 werd het O C M W dan samengesteld, maar « Ziekenzorg » zag weinig ver
anderen : men klopte aan bij de burgemeester en vervolgens bij de OCMW-
voorzitter, tot nog toe zonder enig tastbaar resultaat. 

De kwestie van de warme-maaltijdbe-
deling is in 1977 niet éénmaal een 
agendapunt geweest op de Katelijnse 
OCMW-vergaderingen. Wellicht wa
ren de meeste raadsleden van het 
O C M W niet eens op de hoogte van 
de vraag gesteld door «Ziekenzorg». 
Wel heeft mevr. Lutgart Wijns-Van 
Gijsel tot tweemaal toe de oprichting 
van een «Dienst Warme Maaltijden» 
bepleit: als OCMW-raadslid van de 
VÜ-strekking deed zij dit telkens tij
dens het laatste agendapunt «varia». 
Telkens vroeg de OCMW-voorzit ter 
(CVP-strekking) om uitstel. 
Na de vergadering van woensdag 14 
december 1977 deelde de OCMW-
voorzitter de raadsleden mee dat een 
V Z W « Warme Maaltijden » zou opge
richt worden : een V Z W (vereniging 
zonder winstoogmerk) van privé per
sonen ; in de beheerraad zouden 2 of 
3 personen van « Ziekenzorg » opge
nomen worden met daarnaast 
OCMW-raadsleden en nog enkele 
(politieke ?) personaliteiten, in 't totaal 
11 tot 15 personen. De statuten zou
den begin januari in het Staatsblad 
verschijnen. De « aanwezigheid » van 
de «politieke minderheidsgroepen» 
zou gewaarborgd worden door de 
opname van telkens één OCMW-
raadslid van VU- én BSP-strekking. 
Zonder de minste inspraak moest 
men maar dit CVP-voorstel aan
vaarden, terwijl alle statutaire bepa
lingen eerder vaag werden gehouden. 
Mevr. Lutgart Wijns-Van Gijsel en 
mevr. Hilda De Wit-De Broeck (VU-
strekking) weigerden dit initiatief te 
steunen : de mensen van «Zieken
zorg » evenals sommige CVP-raadsle-
den volgden hun voorbeeld. Mevr. Lut
gart Wijns-Van Gijsel liet dan de kwes
tie «Warme Maaltijden » inschrijven 
op de agenda van de vergadering van 
25 januari '78. 

G e e n m a c h t s m o n o p o l i e s 

Namens de VU-fraktie verdedigde 
raadslid Lutgart Wijns-Van Gijsel op 
de laatste vergadering van het 
O C M W een standpunt konform aan 
de wet van 5 aug. 1976: het O C M W 
heeft immers de plicht om de taak 
van de warme-maaltijdbedeling op 
zich te nemen. Dezelfde wet voorziet 
in de mogelijkheid van de oprichting 
van een DIENST van het OCMW. 
Deze dienst staat open voor alle bur
gers van St.-Kat.-Waver en O.-L.-Vr.-
Waver en blijft onder de kontrole van 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
zowel administratief als financieel. De 
oprichting van een V Z W van privé-
personen voor deze taak is een ver
keerde oplossing, meende mevr. Lut
gart Wijns-Van Gijsel, omdat een der
gelijke vereniging ontsnapt aan de 
kontrolerende overheid evenals aan 
de verplichte waarborgen ten'aanzien 
van de «minderheden». De wetgever 
heeft immers willen vermijden dat die 
verenigingen vatbaar zouden zijn 

voor dezelfde kritiek als diegene die 
over het algemeen ten overstaan van 
de interkommunale verenigingen 
wordt geformuleerd. 

C V P en B S P 
s p a n n e n s a m e n 

Tot slot stelde mevr. Lutgart Wijns-
Van Gijsel dat de financiële bezwaren 
van de CVP-voorzitter van de Katelijn
se O C M W ten aanzien van de oprich
ting van deze Dienst niet steekhou
dend zijn : een dergelijke dienst geniet 
van rijkssubsidiëring, terwijl men in 
het kader van het plan Spitaels werk
loze mensen een reële dienst kan 
laten bewijzen aan de gemeenschap. 
Bovendien, aldus het VU-raadslid, is 
er een nijpend tekort aan plaatsen in 
de bejaardenhuizen van Katelijne en 
Waver. Zo zouden de bejaarden, die 
op de wachtlijst staan via de « Dienst 
Warme Maaltijden» voorlopig enigs
zins kunnen geholpen worden. De 
OCMW-voorzit ter heeft vervolgens 
om bedenktijd gevraagd: over veer
tien dagen komt de OCMW-raad 
opnieuw samen om dan een beslis
sing te nemen inzake het voorstel van 
het VU-raadslid Lutgart Wijns-Van Gij
sel. 

De OCMW-raad van 25 januari richt
te nog een «Biezonder komitee voor 
Gezins- en Bejaardenhulp» op. Het 
komitee bestaat uit 4 personen; drie 
CVP- en één BSP-strekking, alhoewel 
de VU twee OCMW-raadsleden 
heeft en de BSP slechts één. Mevr. 
Lutgart Wijns-Van Gijsel, kandidate 
vanwege de VU-strekking, werd bui
ten het komitee gehouden door de 
steun van de CVP aan de BSP-kandi-
daat. Het is duidelijk dat de CVP de 
oppositie tracht te verdelen en dat de 
BSP graag om wat schijnmacht de 
oppositiesolidariteit verbreekt en dus 
mede verantwoordelijk kan gesteld 
worden voor het beleid van de meer
derheid. 

y^v*iti^^ï*^.rffr»y 

Nu het doel bereiken in Borsbeek! 
Dat VU-Borsbeek niet gewacht 
heeft op de officiële start van de 
aktle «NU HET DOEL BEREI
KEN» bewijst bovenstaande fo
to. Op zaterdag 28 januari II. trot
seerden een 10-tal bestuursle

den en mandatarissen het gure 
weder om het weekblad « WIJ» 
aan de man te brengen. 
Met de logistieke steun van onze 
radlowagen en onder het motto 
«Met de VU naar de Vlaamse 

Staat» werden in Borsbeek-cen-
trum in amper één uur tijd meer 
dan honderd WIJ-nummers ver
kocht Op de foto onze colporta-
geploeg voor het vertrek aan 
ons sekretariaat (FVL) 

VU-dienstbetoon 

voor 

Boechout-Vremde 
De Volksunie deelt mee dat voor de 
gemeente Boechout-Vremde dienst
betoon is voorzien op volgende data: 
G. Bergers onder auspiciën van minis
ter H. De Bruyne, op woensdag 22 
februari, 29 maart, 26 april, 31 mei en 
28 juni 1978, telkens vanaf 20 u. in 
café De Perel hoek Provinciesteen
weg en Lange Kroonstraat te Boe-
chout. 

Onze gemeentemandatarissen onder 
koördinatie van P. Verstrepen, op dins
dag 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 
mei, 20 juni 1978, telkens om 20 u. in 
het Gildenhuis te Boechout. 

A VONDFEEST « VROEGER EN 
NU» 

Dit t i ende avondfees t zal w e e r a l le F l a m i n g a n t e n 
v e r e n i g e n op ZATERDAG 18 FEBRUARI 1978 in d e 
zaa l H a n d e l s b e u r s , Mei r - i n g a n g Twaalf M a a n d e n 
s t raa t , An twerpen . 

D a n s o r k e s t : Rita Deneve e n g r o e p 

De deelnemlngskosten bedragen 300 fr. per persoon, de 
plaatsbespreking inbegrepen, te storten op bankrekening 
Kredietbank, Carnotstraat, Antwerpen, rekeningnummer 
404-3036801-74 van Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
sciiap, Antwerpen-Stad. 
Voor informatie en briefwisseling: sekretariaat, Wetstraat 
12, 2000 Antvk^erpen, tel. 36.84.65. 
Deuren ; 21 uur. Avondkledij gewenst 
Parkeerplaatsen in omliggende straten. 

Ingenieursbureau B - T - I - W - I M . V . 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

•k Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

•k Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt ies 

if Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

• W e g e n - e n 
r ioler ingswerken 

•k Ontwikke l ing en 
toepassing van de 
leefmi l ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

Nieuw bestuur te 
Berlaar 
Erevoorzitter: Frans Hendrickx, St -
Rumoldusstraat 13 ; voorzitter: Luk 
Dewilde, Melkouwensteenweg 46 ; on
dervoorzitter : Stan De Laet, Mei
straat 4 / 3 ; penningmeester: Paul 
Peeters, Aarschotsebaan 50 ; sekreta-
r is: Fons Minne, Melkouwensteen
weg 48 ; adj.-sekretaris: Louiza Ver
voert, Misstraat 79 ; propaganda : Hu-
bert Van der Auwera, Havikstraat 26 ; 
organizatie: Freddy Aerts, Dorps
straat 16; OCMW-dienstbetoon : 
Louis Maris, Aarschotsebaan 143 ; ge
meenteraadslid : Walter Luyten, Lier-
sesteenweg 140/2 ; medewerkers : 
Dirk Alaers, Kesselsteenweg 29, Staf 
Nauwelaerts, Leemputten 37. 

Het nieuw bestuur hoopt de leden 
geregeld te ontmoeten op de algeme
ne ledenvergaderingen, waar van ge
dachten kan gewisseld worden over 
de algemen politiek en specifiek Ber-
laarse aangelegenheden. 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

VUJO-Turnhout : 
«Wachten op amnestie » ! 
Op een kaderdag die de Volksuniejon
geren van liet arrondissement Turn
hout hielden te Geel werden de 
krachtlijnen vastgelegd voor een 
Vlaams-Nationale jongerenwerking in 
de Kempen. 
De VUJO besteedde a.m. aandacht 
aan het tewerksteilingsprobleem en 
het leefmidden in de Kempen en aan 
het Europa der Volkeren. 
Na afloop van de kaderdag uitten de 
Volksuniejongeren hun ongeduld Inza
ke de amnestie-eis in volgende motie: 

« Onaf gezien van de politieke eis voor 
een totale en onvoorwaardelijke am
nestie eisen de Volksunlejongeren 
van het arrondissement Turnhout dat 
de regering onverwijld werk maakt 
van haar beloften Inzake de oprui
ming van de sociale gevolgen van de 
repressie. De Volksuniejongeren ei
sen dat de betrokken kommissie haar 
werkzaamheden zou afsluiten voor 
Pasen, zoniet eist de VUJO dat de 
VU haar regeringsdeelname zou her
zien.» (D.VJ 

«OMFi N lEUW HW » wnnil?fiTK 7 

vHERIKAWINNA^VANI 
iOOISTE ATOOMBOM 
"ADOESTOEL -. 

AKTIE DAG OVER LEEFMILIEU 
^^. KULTÜREEL CENTRUM MECHELEN^ 
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OOST-VLAANDEREN 
Wase gezinscentrum boekte reeds denderend sukses 

Reeds op de perskonferentie van oktober vorig jaar kondigde het 
Centrum voor Man, Vrouw en Gezin aan dat vri j vlug zou gestart 
worden met mformatie en debatavonden met psycho-sociale 
inhoud Op 18 januari was het dan zover de reeks werd groots 
geopend met als spreker niemand mmder dan de gekende Corne
lls B. Bakker, professor in de psychiatrie aan de universiteit van 
Seattle (USA) De professor is dit jaar gastprofessor aan de Uni
versiteit van Leuven. Het was ook voor hem een van de eerste 
avonden die hij gedurende dit verbli j f in België verzorgde De orga-
nizatoren die kosten noch moeite hadden gespaard om hun initia
tief bekend te maken, waren nochtans blij verrast met de zó grote 
opkomst de gereserveerde foyer van de Stadsschouwburg bleek 
spoedig te klein. Daar waar 100 mensen werden verwacht, bleken 
350 geïnteresseerden de kou te hebben getrotseerd. 

Gedurende het eerste uur gaf de 
Nederlandse professor een overzicht 
van de door hem uitgewerkte teorie 
van de menselijke terntonaliteit Dank 
ZIJ zijn informele, vertellende v^ îjze 
kreeg het vnj heterogene publiek toe
gang tot een gekompliceerd psycholo
gisch gegeven dat in ieder mens leeft 
en werkt Dat de professor erin gelukt 
was zijn publiek te bereiken en de 
stof begrijpelijk voor te stellen werd 
bewezen in het tweede deel van de 
avond daar waar het eerste deel nog 
vrij teoretisch gebleven was, werd het 
tweede deel gevormd door de talrijke 
spontane vragen uit het publiek 
Samengevat kan worden gezegd dat 
een bevredigende relatie waann alle 
partijen zich veilig voelen gebaseerd 
IS op een goed evenwicht in terrein
en taakverdeling met de mogelijkheid 
dit terrein te kunnen verdedigen en uit 
te breiden Dit is het kompetitief 
aspekt van een menselijke verhou
ding Het tweede aspekt is de affilia
tie, het gevoel van genegenheid en de 
behoefte om aan te leunen bij ande
ren Affiliatie IS eigenlijk van tweede 
orde omdat het gedeeltelijk zal volgen 
op de kompetitie, zodra hier een even
wicht IS bereikt Wanneer een relatie 
enkel op het genegenheidsgevoel, de 
drang om dicht bij elkaar te zijn, is 
gebaseerd en er is of er kan geen effi
ciënte kompetitie zijn, verdwijnt zeer 
vlug de affiliatie 

Tijdens de diskussie na de pauze 
werd de nadruk gelegd op het aanle
ren van technieken van «assertivi
teit» of zelfverzekerd gedrag Bij een 

Schoonaarde: 
nieuw afdelings
bestuur 
Voorzitter Albert Triest, Frankrijk
straat 39 , ondervoorzitter Jan Pau
wels, Oude Brugstraat 10 sekretaris 
Herman Van den Abeele, Losweg 11 , 
penningmeester Willem Willems 
Nieuwstraat 6 , VUJO en propaganda 
Ene Roels, Steenweg naar Wetteren 
6 , bestuurslid Hugo Van den Abbee-
le, Egenen 288 
Herman Van den Abbeele is tevens 
OCMW-lid en Hugo Van den Abbeele 
voorzitter van kulturele raad 

Gespreksavond in 
Lovendegem: 
«Werkloosheid in 
het Gentse en de 
Kanaalzone » 
De ekonomische krisis is in het Gent
se en de Kanaalzone duidelijk merk
baar Na de moeilijkheden en afdan
kingen m de textielnijverheid, zijn ook 
een aantal scheikundige en metaalbe-
dnjven in minder gunstige zin in de 
aktualiteit gekomen (o a Sadacem, 
Volvo, Sidmar e a ) 
De plaatselijke VU-afdeling van Lo
vendegem organizeert een gespreks
avond met volgende sprekers 
— Prof Jef Matton, RUG, ekono-
mist, 
— H Verbesselt en H Kemp ar
beiders, leiders van het staalarbeids-
komitee van Sidmar, 
— Senator Oswald Van Ooteghem 
Datum: dinsdag 21 februari om 
20 uur. 
Plaats • Kultuurcentrum, Dorp, Loven
degem 

gestoorde relatie waar iets wnngt, 
waarin een of alle partijen zich met 
goed voelen omdat de «strijd», de 
kompetitie met eerlijk of evenwichtig 
kan worden gevoerd, kan door het 
terapeutisch « klassenprogramma », 
ons door prof Bakker voorgesteld, 
een zeer goed resultaat op korte ter
mijn bereikt worden 
In de begeleiding van huwelijksrela
ties waarbij een « derde » aanwezig is, 
kan pas resultaat worden behaald 
wanneer de bijkomende verhouding 
verbroken is Ook alkohol als « storen
de derde» moet tijdens de terapie 
worden uitgesloten 

Is een scheidingsprocedure reeds in
gezet, dan IS het ook weer meestal 
onmogelijk deze relatie te herstellen 
omdat hier in elk geval één partner 
reeds het definitieve besluit heeft 
genomen een eind aan de relatie te 
maken in plaats van deze te willen her
stellen 

Benadrukt werd dat vooral in de 
huwelijksrelatie diegene die steeds 
« over zich laat lopen » en toegeeft, en 
terreinen aan de ander overlaat, ook 
diegene is die eigenlijk de oorzaak 
van de mislukking is Dit kan voor 
velen nieuw klinken Het is namelijk zo 
dat in onze maatschappij de persoon 
die alle terreinen inneemt en dus 
agressief, uitbreidend optreedt, altijd 
als de slechtste bestempeld word t 

Men vergeet dat daar waar agressie 
wordt gepleegd er altijd iemand is die 
de agressie toelaat of zelfs uitlokt 
Indien echter de andere partij zijn ter
reinen zou verdedigen en grenzen 
zou vaststellen, zou de agressor zich 
tevreden moeten stellen met de ver
overde gebieden of eventueel op 
andere, nieuwe gebieden moeten uit
breiden die de partner met kunnen 
schaden In een relatie en vooral in 
een huwelijksrelatie, mondt het vast
stellen en verdedigen van de grenzen 
uit in het gevoel van evenwicht, veilig
heid en genegenheid 

FEBRUARI 

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 Verbrugghekring - Klein-
kunstavond met Willem Vermandere in de « Kring » om 19 u 30 
Tevens optreden van de dorpsgenoot «Mare » 

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

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

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

17 LATEM-DEURLE : Gespreksavond over politieke aktualiteit met 
VU-fraktieleider Frans Baert Om 20 u in het parochiaal cen
trum te St-Martens-Latem 

Stad Gent — Gemeenteraad 
Nieuws van de Volksuniefraktie 
•*• Tijdens de fraktievergadering van 
januari jl werd Guido Deroo, verko
zen tot nieuwe fraktievoorzitter Frans 
Baert stelde het fraktievoorzitter-
schap ter beschikking wegens zijn 
drukke aktiviteit als fraktievoorzitter 
van de VU-kamergroep 
•k Er wordt aan herinnerd dat de 
Volksunie-fraktie vertegenwoordigd 

IS in de examenkommissies voor de 
aanwerving van het stadspersoneel, 
en wel als volgt 
Examenkommissie A voor bedien
den, brandweer en politie Guido De
roo, Rijsenbergstraat 264, 9000 Gent 
Examenkommissie B: voor alle werk
lieden Aime Verpaele, A Van Laet-
hemstraat 31, 9219 Gentbrugge 

Q V M I I n I I I P DENDERMONDESÏÏENWEG 276 
Modehuis O l f l U I I I R I I AALST - TEL. 053-21.79.73 

TWEE MAAL KOPEN VOOR ^\S^^ DE PRIJS VAN EEN 

De Standing Super >Ster 

UITZONDERLIJKE AANBIEDING 
Vanaf HEDEN tot en met 31 januari 

een HERENKOSTUUM 
samen met HEMD en 

D A S voor slechts 

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

GRATIS 
HEMD 
EHDiVS 

Kwaliteit gewaarborgd: 
wij geven u 3 maand garantie 

Kom zien en overtuig U 
Prijs, kwaliteit en STANDING verwerkt tot één HERENKOSTUUM 

Op ALLE GETEKENDE PRIJZEN van: vesten, broeken, mantels, 
kleedjes, tweestuks, kinderkledij, enz. 
bieden wi j 20 o/o PRIJSVERMINDERING 

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

SUPER STANDING SHOW 
Prezentatie van de nieuwste zomerkreaties, omlijst door een muzikale show met o.a.. Nicole en Hugo, Joe Hams, 
John Horton, De komieken Jef Casiers (Het mannetje) en Jan van Dijk en vele andere Deze show wordt 
gekommentarieerd door- Luc Appermont. 
Gratis kaarten af te halen in U W MODEHUIS STANDING, Dendermondsesteenweg 276, Aalst. 
Voor inlichtingen tel 053/21.79.73 - 70.42.32. 
Late nieuwjaarssurprise . Afloting van een Ford Escort en andere waardevolle prijzen, onder de aanwezigen. 
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DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwageiis bedjes en wiegen 
stoeien en looprekken schommels kanierversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei ti irnkledii ri i i teri i i tr i istingen ping 
pongtatels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kanipingartikelen tnrngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken auto? go carts trakteren pop 
pen poppenwagens en wiegies burelen lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

LIMBURG 
Drie loeiers in Bree 

De aktieve bindingen tussen kristen-demokraten reikt over de 
grenzen heen Voor hen die dachten dat dit louter bi | nationalisten 
bestond, verwijzen v*ij naar de verdere lotgevallen van het CVP-
reserventeam ti jdens de jongste gemeenteraad van Bree In een 
mededeling kondigde burgemeester Jaak Gabriels een verbroede
ring met het Westduitse Rhede aan, en gaf hij een verslag van de 
eerste stappen gedaan in deze richting Raadslid Cl i jsters (CVP) 
wenste van de burger te weten welke de polit ieke samenstell ing is 
in dit stadje ' De vaststel l ing dat op 33 raadsleden er 23 CDU-ver-
kozenen zijn, kon de algemene instemming van de opposit ie mee
dragen (zeker nadat Guffens PVV, diengevolge had weten uit te vis
sen of er bij de Oosterburen nog geen Verjonging aanwezig is) 
Naar geruchten vermelden is het dageli jks bestuur van de Breese 
CVP-afdeling reeds druk doende hun eigen demokratische overtui
ging in de taal van Goethe om te zetten, want dat zal daar een onder
onsje worden (hopen ze ' ) 

Het bleef echter niet bij deze ene loei
er BIJ de stemming over de aankoop 
van gronden voor een kultureel cen
trum wenste fraktie-voorzitter Jules 
Valkenborgh duidelijk te stellen dat 
de CVP zich onthield omw/ille van het 
feit dat «het te bouwen bejaardente
huis en het kultureel centrum vlak 
naast elkaar liggen » Een duidelijke 
verklanng hiervoor werd met gege
ven enkel wat onsamenhangend ge
praat over en weer Uiteindelijk werd 
dan besloten als reden aan te geven 
dat de aankoop van de gronden (10 
miljoen) te hoog lag omdat deze bin
nen de kern van Bree liggen Ter ver
duidelijking friste burgemeester Jaak 
Gabriels even de geest van de fraktie-
voorzitter en van het team op Nog 
geen twee jaren terug meende ere-
burgemeester Mondelaers en zijn ere-
schepenen (een titel die zij vorige zit
ting verkregen) de oplossing voor een 
kultureel centrum te hebben gevon
den in de aankoop van het Sint-Mi-
chielskollege kosten van aankoop en 
verbouwing 300 miljoen Geen re
pliek meer van het reserventeam 
doch wel onthouding (Wij vermoe
den maar het blijft binnenskamers 
dat de ACV-vergaderstruktuur die 
juist naast het toekomstige kultureel 
centrum ligt hier voor iets tussen 
steekt (Kwestie van subsidiering en 
zo) Overigens werd het een kalme 
zitting Raadslid Achten voelde zich 
aangevallen in zijn verworven rechten 
als raadslid omdat buiten de mandata
rissen er nog andere personen de 
bundels voor de zitting mochten inkij 
ken Voelen wij daar met de treurnis 
dat omwille van het verlies van een 
subjektieve CVP-korrespondent voor 
«Het Belang» deze futiliteiten de 
moeite van een interpellatie waard 
zijn 

Hoogst aanprijsbaar vonden we ech
ter het initiatief van raadslid Jonckers 
om «drie lichten aan de Peerderbaan 
te plaatsen» Prachtig, het bespaart 
de gemeenten een hoop geld indien 

deze verlichting door de heer Jonckers 
betaald wordt 

Verder de gebruikelijke begrotingen 
leningen grenskorrekties en zelfs eni 
ge bevordenngen onder het gemeen
telijk administratief personeel waar
voor proficiat aan onze Nest sekreta-
ns van de VU-afdeling 

EE 

V E R S L A G 
B E S T U U R S V E R G A D E R I N G 

De jongste bestuursvergadenng in ca
fe « Den Engel» werd ingezet met de 
ledenhernieuwing van Limburgs groot
ste afdeling waarbij enige moeilijkhe
den rezen bij de eindafrekening met 
het partijbestuur Behandeld werd de 
organizatie van het Lentebal op 8 
april in de parochiezaal ven Gerdin-
gen 

De onderlinge verhouding Volksunie-
Verjonging werd besproken waarna 

burgemeester-volksvertegenwoor
diger Jaak Gabnels uitweidde over 
enkele initiatieven in verband met de 
K M O s Een diskussie over het Eg-
montpakt werd verwezen naar een 
volgende vergadering Speciale aktie 
zal gevoerd worden rond de abonne
mentenslag voor «WIJ» terwijl enige 
ploegen werden samengesteld voor fi
nanciële mobilizatie 

Ke rs t - en 
N i e u w j a a r s a k t i e 

Zoals ieder jaar werden de zieken en 
het personeel van het plaatselijk zie 
kenhuis bedacht met een geschenkje 
hetgeen uiterst gewaardeerd werd 
De sympatie die de afdeling in het ver
leden verworven heeft is mede te 
danken aan deze aktie die aan haar 
7e uitgave toe was Tevens werd in 
iedere brievenbus een kaartje gede 
poneerd met de beste nieuwjaarswen
sen vanwege de VU-afdeling Bree 

K a n t o n n a l e b e r i c h t e n 

Een huis-aan huis pamflet werd in 
gans het kanton verspreid waarin de 

A L i - A L keuken- en badkamerinrichtingen 

deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 

Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 

Tel 011/2223 22 Hasselt (centrum) 

Snippernieuws 
u.it Zandbergen, 
Idegem, Grimminge, 
Smeerebbe, Vloerze-
gem 
Ledenhernieuwing De ledenhernieu-
wing IS ditmaal vroeger afgesloten 
dan vorige jaren Wij verheugen ons 
in de aanwinst van vele leden 
Ledenfeest Zoals verleden jaar bie
den WIJ aan onze mensen een smake
lijk feestmaal aan Het feest gaat door 
op 10 maart om 20 u in de zaal Den-
derhof, Dorp Zandbergen Een gast
spreker zal een paar woordjes tot 
ons richten Inschrijvingen worden in
gewacht bij de bestuursleden voor 1 
maart 
Dienstbetoon Volksvertegenwoor
diger Jan Caudron houdt zitdag in de 
herberg «Het Hoekske» elke derde 
zaterdag van de maand van 10 tot 
11 u 

verwezenlijkingen werden vermeld 
van onze twee provincieraadsleden 
Jef Vandermeer en Jan Latinne en 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga
bnels Tevens werd de uitgewerkte 
kalender van het dienstbetoon van 
deze drie mandatarissen meegege
ven 

De kantonnale werking berust bij 
Jaak Geussens en Jos Goossens 
Deze twee noeste werkers koordine-
ren en stimuleren de kantonnale aktivi-
teiten Jaarlijks heeft er een gezamen
lijke aktie plaats terwijl de verschillen

de afdelingsbesturen 2 tot 3 keer per 
jaar samenkomen 

Pers 

De afdeling Bree beschikt nu over 
een degelijk uitgeruste offset- en sten
cilmachine en er wordt gedacht aan 
een offset van groter formaat zodat 
binnenkort praktisch alles zelf ge 
drukt kan worden Tevens wordt er 
voor derden (afdelingen enz) gedrukt 
tegen uiterst voordelige prijzen Kon-
takt hiervoor opnemen met Jos Goos
sens Molenstraat 29 3692 Bree-Opit-
ter tel 011/863503 

Meeuwen-Gruitrode 
Dit IS een afdeling geworden na de 
fusies Er werd hier een zeer jong en 
dynamisch bestuur verkozen dat on 
der leiding van provincieraadslid Jef 
Vandermeeren volle wind in de zeilen 
heeft Voorzitter werd Jan Vandijck 
terwijl Johan Vandijck het sekreta-
riaat waarneemt Wij wensen de nieu 
we afdeling een vruchtbare werking 
toe 

Geboorten 
Bij onze vnend Jef Deckers uit Wijch-
maal werd het eerste kindje geboren 
Hartelijke gelukwensen vanwege de 
V U 
Het gezin van Raf Dreessen werd 
eveneens vergroot met een flinke 
nakomeling Ook aan deze ouders 
onze hartelijke gelukwensen 

Demokratie weer 
in het ootje 
te Peer 
Vrijdag 27 januari jl had de zoveelste 
gemeenteraadszitting plaats waarop 
met de demokratie weer een loopje 
werd genomen Raadslid Rik Daniels 
had schriftelijk ontslag genomen per
soonlijk overhandigd aan de burge
meester Deze heer weigerde het ont
slag te aanvaarden « omdat de vermel
de reden met juist was » alsof de bur
gemeester te oordelen heeft over de 
vermelde reden ' Het getuigt eens te 
meer van de repressieve mentaliteit 
van de CVP-meerderheid die ge
woon doet wat haar van pas komt en 
de rest aan haar laars lapt 
Het moet ons trouwens van het hart 
dat de oppositie hierop uiterst zwak 
gereageerd heeft zodat de zitting na 
enkele woorden over en weer ge
woon verder ging i De oppositie is het 
blijkbaar al gewoon zich op de kop te 
laten zitten en het daarbij te laten i 

Aanbevolen huizen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

Restaurant met verschillen
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals konijn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/3123 76 

Fabrikatie kleine lederwaren 
bneventassen geldbeugels sleutel 

houders 

EIGENAARS 
Wi) wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen m Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

Automatische poortopeners 
vanuit de wagen bediend 

prijs buiten konkurrentie 
tel 052/3573 63 - 356889 

Plaatsing gratis 
Nanovestraat 110 1890 Opwijk 

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

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel 
053/667456 

FEESTZALCN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

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

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gnmbergen 

Tel 02/268 1402 

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

DROOGKÜIS WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 
Kollegestraat 33 2400 MOL 

014/31 1376 

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 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/711240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 28 74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensHag 

sloten 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

FRITUUR-EETHUISINGRID 
01enseweg4l Westerlo 

(VoortkapeO tel 014/213696 
Vraag prijzen voor uw feestme 
nus Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

PVBAJ BORREV1ANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

OCMW Dendermonde 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790 HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vnjdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

Ook in deze tijd zijn er nog overal 
mensen die het echt moeilijk hebben 
die soms mensonwaardig leven en 
lichamelijk en /o f geestelijk onbe
kwaam zijn hieraan te verhelpen 
U die meent in Dendermonde £i.-Gil
lis Appels, Baasrode, Grembergen, 
Oudegem Schoonaarde of Mespela-
re kent misschien ook dergelijke men
sen Het is uw plicht dezen te helpen 
Misschien kan u iemand onvoorstel

baar blij maken met een dagelijkse 
maaltijd, een oud maar degelijk en 
funktioneel meubel, straks met een 
schoonmaak, karweien allerlei of 
boodschappendienst 
Doe er iets aan Neem kontakt met de 
sociale dienst van het OCIVIV^/ Den
dermonde Sas Dendermonde tel 
052/215581 BP 253 of met OCMW-
lid Herman Van den Abbeele, Losweg 
11, tel 052/423549 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 o KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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ü FILMTHEATERS 

studio 
V A N 10 TOT 16 FEBRUARI 

LEUVEN 1 
14 u en 20 u K T 

Tweede week 

Jesus of Nazareth 
Deel 2 : < De Passie > 

Met Robert Powell, 
James Mason 

1 6 u 3 0 e n 2 2 u 3 0 K T 

City Lights 

Van Charlie Chaplin 

1 8 u e n 2 4 u K N T 

C e t obscur 
objet du d é s i r 

Film van Luis Bunuel 

Vanaf volgende week 

In alle s t i l t e 

Première voor België 

LEUVEN 2 
1 3 u 3 0 K T 

Achtste week 

J e s u s o f Nazareth 
Deel 1 

Met Robert Powell, James Mason 

1 6 u e n 2 2 u K N T 

Tweede week 

Padre Padrone 
Film van Paolo en Vittona 

Taviani 
Gouden Palm 1977 Cannes 

18 u Derde week ^'^ 

Beyond Good and Evil 

Van Liliani Cavani 

2 0 u 15 K N T 

A c h a c u n son enfer 
Met Annie Girardot 

24u K N T 
La nuit, 

tous les c h a t s sont g r i s 

Film van G Zingg 
Met Gerard Depardieu 

TERVUREN 
Zondag, 13 u 30 en 16 u K T 

Peter Pan 

Van Walt Disney 

Zaterdag en dinsdag, 20 u 30 . 
zondag, 18 u K N T 

Harold and M a u d e 

Van Hal Ashby 
Muziek Cat Stevens 

Zondag, woensdag en donder-
d a g , 2 0 u 3 0 K N T 

The last tycoon 

Van Elia Kazan 
Met Robert de Niro, 

Tony Curtis, Jack Nicholson 

TIENEN 
19 30 , 

K T 
Vrijdag en zaterdag, 
zondag, 14 en 18 u 

D e halsbreker 
Met Evel Knievel, Gene Kelly 

Vrijdag en zaterdag, 21 u 30 , 
zondag, 16 en 20 u 3 0 , maan
dag, dinsdag en woensdag, 20 u 
30 K T 

De zwarte wagen 
Van Elliot Silverstein 

Met James Brolin, Kathleen 
Lloyd 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag, 15 u K T 

Beautiful People 

Vnjdag en zaterdag, 20 u 30 , 
zondag, 18 u K T 

Superexpress 109 

Zondag, maandag en dinsdag, 
2 0 u 3 0 K T 

New York, New York 

Met Liza Minelli 
en Robert de Niro 

Film van Martin Scorsese 

Tewerkstelling beroerde tongen 
van Leuvense politici 
De jongste gemeenteraad van Groot-Leuven had niet zoveel om het lijf. Aan 
problemen ontbreekt het evenwel met. De BSP bracht wat leven in de brouwe
rij door de tewerkstell ing van ongeveer 240 werknemers in de stedeli jke dien
sten, in het raam van het plan-Spitaels, op de dagorde van de raad te plaat
sen. Uit de diskussie bleek dat het CVP-PVV-kollege de gemeenteraad met 
wenst te raadplegen over de wijze waarop die 240 personen tewerkgesteld 
zullen worden. Volgens de CVP-woordvoerders, gaat de programmawet 
ervan uit dat de stad geen werkgever is, maar wel de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, zodat de gemeenteraad met de hele zaak niets te maken 
heeft. 

BRABANT 

Tegenargumenten zijn dat die tewerk
stelling voor verschillende miljoenen 
franken lasten zullen met zich mee
brengen voor de stad, voorts dat de 
Rijksdienst enkel werkgever is omdat 
er een instantie moet zijn voor het dra
gen van de sociale verplichtingen in 
het raam van de maatschappelijke 
zekerheid De stad zelf zou dan wel 
werkgever zijn, omdat er een kontrak-
tuele band bestaat tussen stad en 
werknemer Ten slotte, zo betoogde 
Rob Vandezande, dient de gemeente
wet toegepast als de wet zelf de 
modaliteiten van indienstneming met 
regelt 

O u d e p a n d e n 

Een ander punt had betrekking op de 
kernstadvernieuwing De stad koopt 
een huis aan in de Eikenstraat om er 
later een voetgangersverbinding tot 
stand te brengen met de Muntstraat 
De VU IS voorstander van die verbin
ding, maar wenst het standpunt van 
het Kollege te kennen over de bestem
ming en de gebeurlijke restauratie 
van het achterliggende Kollege van 
Luik en de panden die langs de Lier
gang gelegen zijn De stad zou er ste
delijke diensten kunnen in huisvesten 
Voorts pleitte de VU, bij monde van 
raadslid Van Itterbeek, voor het ver
keersvrij maken van de Muntstraat 
In verband met de restauratie van 
twee oude winkelhuizen, eigendom 
van de stad, in de Mechelsestraat, 
vestigde de VU de aandacht op de 
verkrotting van de oud historische 
gebouwen in de Busleidengang 
Voorts vroeg het VU-raadslid aan de 
schepen van Openbare Werken 
nauwlettender toe te zien op de ver
bouwingen aan historisch waardevol
le gevels Hier wordt zonder overleg 
en zonder voldoende reglemente
ringen gewerkt 

De jongste ellende met de invoering 
van plastiekzakken in Groot-Leuven 
bracht de BSP ertoe ook dat punt op 
de agenda te plaatsen VU-raadslid 
Van Itterbeek had op 5 januari het 
schepenkollege al schriftelijk geïnter
pelleerd Uit het antwoord van de bur
gemeester blijkt het volgende op 
28101977 werd de levering van 
700 000 zakken toegewezen Een eer
ste levering van 350 000 zakken dien
de te geschieden op 1712 77. maar 
die kwam pas op 91 1978 Gevolg de 
inwoners boden zich tevergeefs aan 
op de diensten en konden zonder zak-

Brussel dankt 
De afdeling Brussel dankt de lezers 
van « WIJ » die een gevolg gaven aan 
onze oproep voor financiële steun 

Steunden ons . J.T uit Aalst, 5000, ' 
I V D uit Londerzeel, 1000 , L V H uit 
Tervuren, 100, P V A uit Haren, 2 000 , 
A V D uit 1150 Brussel, 750, J V S uit 
1080 Brussel, 500, totaal 9350 
De eigen mobilisatie bedroeg onge
veer 10000 

Algemeen totaal 19350 
Onze schuld ten gevolge de gemeen
teraadsverkiezingen bedraagt dus 
nog 25 000 fr 

Men kan nog altijd storten o p reke
ning van de afdeling Brussel 428-
4091441-14, liefst met een maandelijk
se storting van 50 fr of 100 f r , door 
middel van een doorlopende op
dracht voor uw bank 

^of Un (frcnljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

jes naar huis Vanaf 1 1 78 ging het 
nieuwe reglement in Ten slotte bleek 
ook dat de zakjes die op 91 geleverd 
werden te dun waren Raadslid Van 
Itterbeek had daarop al gewezen in 
zijn brief van 51 78 De stad spant nu 
een rechtsgeding in tegen de firma 
Vermelden wij nog dat de VUJO bij 
het begin van de zitting een alternatief 
voorstel overhandigde aan de pers en 
het stadsbestuur, waarin gepleit 
wordt voor een regeling van de vuilnis-
ophaling waarbij uitgegaan wordt van 
de tewerkstelling 

M o l e n s 

Er werd ook geïnterpelleerd over de 
overheveling van de Molens van Re-
my naar Vilvoorde, waardoor onge
veer vijftig arbeidsplaatsen in het 
gedrang komen Gevraagd werd de 
molens in Leuven te houden Een bij
komende bedenking is dat de Leuven
se vaart naar Mechelen, nu hij door 
het Rijk beheerd wordt, langzamer
hand zijn grote klanten verliest die er 
langs gevestigd zijn Op 31 januan 
heeft het stadsbestuur een onder
houd met staatssekretaris Eyskens 
Willy Kuypers zal een interpellatie hou
den in het parlement 

EVI 
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11 
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15 
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BRUSSEL: VUJO - 2e arr Superfuif in de Waltrakelder om 20 
uur Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr 

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

GRIMBERGEN • VUJO's vierde dolle nacht om 20 uur in Waux-
hall 
OPWIJK : VU-ledenfeest in de parochiezaal van Droeshout om 
19 u 30 Programma inhuldiging vlag met als spreker staafsse-
kretans Vik Anciaux, optreden van Vader Abraham en zijn 
Smurfen Van 21 u af muziek met DJ 
SCHEPDAAL: VU-ledenfeest in zaal Select, Ninoofsesteen-
weg Speciaal programma voor kinderen, verzorgd door Tante 
Terrv 
KESSEL-LO • Voorlichtingsvergadenng van VUJO met als spre
ker Polly Raskin over de VUJO-werking en Eugeen Van Itter
beek over de Gemeentepolitiek van Groot Leuven In het jeugd
huis Grams, Lindenstraat 
Alle inlichtingen te verknjgen bij Kris Bovin, Diestsesteenweg 
327 
TERNAT: 8e Haantjeskermis van 18 u af in zaal Uilenspiegel, 
Kerkstraat 24 te St-Kat-Lombeek Ook op 19 februan van 
11 u af en op 20 februari van 12 u af 

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

Grensland-kamp 
Op zaterdag 25 tot maandag 27 maart heeft voor kinderen en jongeren van 6 
tot 18 jaar het traditionele paaskamp plaats, ingericht door de V Z W Grensland 
Het vertrek is gepland op zaterdagmorgen om 9 u 30 aan het lokaal Waltra, 
Arduinkaai, waar de kinderen worden afgehaald De prijs is 300 fr, alles inbegre
pen Het bedrag kan gestort worden op bankrekening 412-3009681-43 
inlichtingen op tel 031 /32 21 53, of bij Jan De Berlangeer, Wetstraat 15, 7e ver
dieping, alle woensdagen van 16 u af 

Terugblik in Diests ledeninfo 
In een speciale VU-ledeninfo, onder redaktie van Herman Brems, brengt de 
VU in nieuw Diest een overzichtel i jk jaarverslag en stelt men het programma 
voor 1978 voor In dezelfde Info worden ook de besturen van de drie afde
lingen in de fusiegemeente voorgesteld en kan men kennismaken met het 
bestuur van de polit ieke raad. 
Het eerste aktiepunt in 1978 is « het aantal leden verdubbelen ». Er wordt voor
opgesteld dat leder lid een nieuw lid aanbrengt «Zet je beste beentje eens 
voor» , aldus de redakteur van Info «speel zoveel mogeli jk namen door en... 
de blauwe burcht zal wankelen > 
Tijdens de maand januari startte men ook met VUJO. Langs Info wordt een 
oproep gericht aan de VU-leden om zoon of dochter van meer dan 16 jaar tot 
de VUJO te laten toetreden. «Zi j moeten toch de toekomst van ons Vlaartise 
volk verzekeren >, aldus de redaktie. 

Als jaarlijkse manifestatie worden in 
de planning voor 1978 opgegeven 
Het Lentedansfeest in Molenstede op 
Paaszaterdag, De Pennenaktie in de 
gemeentescholen tijdens de zomer
maanden , eventueel een wandel-

CzoekJtocht in de Schaffense bossen , 
het Breugelfeest in November te Mo
lenstede en dan natuurlijk het grote 
bal in de Hallezaal van Diest in decem
ber 
Terloops wordt ook nog gezegd dat 

ALGEHELE 
EN ONVOORWAARDELIJKE 

AMNESTIE 

VOLKSUNIEJONGEREN 
De Volksuniejongeren uit het arrondissement Brussel zetten een grootscheeps-
e aktie in, om een algehele en onvoorwaardelijke AMNESTIE te bekomen 
BIJ deze doen wij een oproep tot alle afdelingen uit Vlaanderen, om deze affi
ches massaal te verspreiden 
Deze affiches kunnen besteld worden bij de Vujo-arrondissement Brussel 
Kontaktadressen Bert Anciaux, Houba De Strooperlaan 142, te 1020 Brussel 
Rudi Roosens, Vuurkruisenlaan 253, te 1020 Brussel, Geert Hoogstoel, Barrika-
denplein 11, te 1000 Brussel (tel 02/219 4930) 
Wie draagt zijh steentje bij, aan dit initiatief"? 

Ook aktie kost geld Financiële steun is altijd welkom op het bankrekeningnum
mer 425-3123761-69 van VUJO-arrondissement Brussel 

de marsepeinaktie onverminderd 
voortgaat Tijdens de maanden febru
an en maart zullen de drie afdelingen 
van de fusiegemeente aktief deelne
men aan de VU-bezinnings- en aktie-
veertiendaagse onder het motto «Nu 
het doel bereiken i « De redaktie be
looft in een volgende info hierover 
meer uitleg te geven 
WIJ lezen ook nog wat over korte prik-
akties, waarover echter geen details 
worden vermeld 

In het jaaroverzicht 1977 schrijft Her
man Brems het volgende 
In januari ging het nieuwe gemeente
bestuur aan de slag met een onzer 
vrienden in de rangen Dirk Van de 
Weyer ( hij liet 1977 met zomaar 
voorbijgaan ) Nadat nieuw Diest op 
17 februan een VU-afdeling rijker 
werd, nl Schaffen-Deurne, zou gans 
het voorjaar verder overkoepeld wor
den door de Parlementsverkiezingen 
waarbij Dirk Van de Weyer en Her
man Brems, respektievelijk voor Ka
mer en Provincie de plaatselijke VU 
naar voor brachten Het resultaat van 
een « Deur aan deuraktie » en opmer
kelijke pnkaktie met Witte Donderdag 
bleef niet uit Dirk werd plaatsvervan
gend Volksvertegenwoordiger Van 
april tot juni werden we dan in de ban 
gehouden door de regenngsvorming 
Toen de kogel door de kerk was en 
de VU mee zou regeren stonden som
migen perplex omdat na tientallen 
jaren strijd, velen met beseften dat de 
grondvesten voor een Vlaamse Staat 
nu door het Egmontpakt waren vast 
gelegd Na de korrekte uiteenzetting 
van deze grote stap door Willy Kuij-
pers op 13 juni in het volle Berkenhof 
te Molenstede, was het vertrouwen 
er terug als weleer 
Tijdens de kalme zomermaanden 
bleef de V U in nieuw Diest met luieren 
in de schaars geworden zon de laat-
stejaarsscholieren van de gemeentes
cholen werden bedacht met een mooi-
e pen, waarin hun naam was gegrift 
Terwijl we verder reeds konden bo
gen op twee (en nu reeds dne) uitga
ven van « W I J in nieuw Diest» zou stil
laan ook een begin gemaakt worden 
met de opnchting van de V V V G Dit 
IS inmiddels al voor mekaar en de 
samenstelling van het bestuur even
als dat van VUJO, krijg je in een vol
gende Info 

Daarmee zat het jaar 1977 er bijna 
op, ware het met die enkele (zeldza
me) gemeenteraadszittingen, waarin 
Dirk Van de Weyer duidelijk de leeu-
weklauwen heeft getoond Dat de hui
dige koalitie PVV-BSP de oppositie 
en de bevolking de mond wil snoeren, 
neemt de VU met i 

Wi l ly Somers 

WIJ l O 9 FEBRUARI 1978 



kRITI9CH 06K€K€n 

VAN '71 TOT N U : 

420 miljoen gepompt in het oeverloos 
maïsbekken van Kasese in Zaïre 

B R U S S E L — President Moboetoe van Zaïre is weer 
eens met een stel diplomatieice valiezen door onze 
koninklijke en ministeriële salons getrokken. 
Hij kwam bedelen, ongetwijfeld ; ook al droeg zijn 
bezoek officieel vooral een privékarakter. Hij vroeg 
meer ekonomische hulp, meer leningen, meer geld 
om de katastrofale toestand in zijn land te verhelpen. 
En, hij kreeg toezeggingen. 
Nochtans werd zopas in een interpellatie van V U -
kamerlid Wil ly Kuijpers, gericht tot minister Lucien 
Outers van ontwikkelingssamenwerking, het ontwik
kelingsgebied scherp op de korrel genomen. 
Hij belichtte als voorbeeld de ongeri jmdheden van 
het industrieel maïsprojekt in Kasese, dat het groot
ste is van de zowat 180 Belgische projekten. Outers 
gaf de interpellant geen ongelijk. Maar, Wil ly Kui
jpers l iet z ich niet sussen : «Als volksnationalist ben 
ik voorstander van de onafhankelijkheid en de bevor
dering van de ontwikkeling van de kleine man; ik 
betwijfel of dit ook de bedoeling is van het korrupte 
regime in Kinshasa ». 

Op een perskonferentie, eind vo
rig jaar, gaf het Vlaams Internatio
naal Centrum (VIC) zijn visie op 
de ontwikkelingssamenwerking. 

Er werd vooropgesteld dat: 
— primo, het algemeen bestuur 
voor ontwikkelingssamenwer
king (ABOS) dient gesplitst te 
worden, zodat elk volk van deze 
staat een eigen ontwikkelingsbe
leid zou kunnen voeren, en 

— ten tweede, dat de ontwikke
lingssamenwerking niet inzichte
lijk verloopt Of, met andere 
woorden, dat bijvoorbeeld veel 
geld te weinig gekontroleerd toe
vertrouwd wordt aan onder meer 
korrupte regimes. 
Over de penkelen van het ABOS 
— met de aanslepende topbenoe
mingen als heet hangijzer — 
houdt het Vlaamsnationaal Stu
diecentrum weldra drie colloquia. 

half miljard ! 
Het maïsprojekt van Kasese, 
schoolvoorbeeld van ongekontro-
leerde investeringen, werd in 
1971 gestart door de h. Raymond 
Scheyven, voor een aanvankelij
ke duurtijd van 5 jaar. Nu nog 
wordt aan dit reuzeprojekt geld 
verspild. 

In deze 10.000 ha grote onderne
ming — met een oppervlakte-
doormeter van zowat 20 kilome
ter — hebben multinationale on
dernemingen een interessante af
zetmarkt gevonden (Clayson, 
Fiat, Bayer, Ciba) en werden du
re, maar ongepaste machines af
geleverd. 
Tussen 1971 en '77 werd in Kase
se zowat 420 miljoen fr. van de 

Belgische belastingbetaler be
steed, terwijl in een verslag van 
de Wereldbank (februari '75^ 
werd gewezen op het onzinnige 
van reuzegrote landbouwprojek-
ten in ontwikkelingslanden, omdat 
die geenszins aangepast zijn aan 
de mogelijkheden van de bevol
king ter plaatse. 
Trouwens, ekonomisten wezen er 
reeds op dat schaalvergroting 
geen goede resultaten meer ople
vert als men de 600 ha in één 
landbouwprojekt overschrijdt. 

In zijn interpellatie tot Lucien 
Outers wees Willy Kuijpers op 
de onverantwoorde elementen 
in het Kasese-projekt, die hij 
langs een vertrouwelijk rapport 
aan de weet kwam: 

• Tot vorig jaar werd reeds 
zowat een half miljard in de maïs
velden van Kasese geïnvesteerd 
(420 miljoen Belgische franken, 
en 74 miljoen BF van de Zaïrebe-
groting), terwijl de netto-op
brengst slechts 75 miljoen frank 
bedroeg; 
• Een belangrijk gedeelte van 
de maïsoogsten werd door ver
keerde programmatie van de be
werking minderwaardig. 
Eén voorbeeld: het zaaien dient 
vóór 1 november te geschieden, 
wil men geen opbrengstverlies 
hebben. Het droge seizoen is hier 
de grote handicap. Welnu, omdat 
juist met minder dan 10.000 ha uit
gebaat wordt, loopt de landbouw-
produktie van zaaien tot oogsten 
in het honderd; 
• Wat gezaaid werd vóór 1 
november '76 bracht 5.638 kg per 
hectare op, terwijl wat gezaaid 
werd in de eerste helft van no-

Traktoren zonder chauffeurs.. S^i.*-., 

of de 
ontwikkelingshulp 
aan 
„multinationals" 

Kasese-dorp.. 

ft ^A^A* 

vember amper 2.914 kg per hecta
re opleverde... Of, een opbrengst 
die amper nog 64 t.h. van de pro-
duktiekosten dekt ; 
• Een pracht van een voorbeeld 
van ongepaste «ontwikkelings
hulp » in Kasese is vooral de keu
ze van apparatuur en machines. 
Niet alleen wordt de plaatselijke 
bevolking onvermoede arbeids
kansen ontnomen, maar de ene 
multinationale onderneming geeft 
er werk aan de andere. 
Een voorbeeld ? De zware Ameri
kaanse trakteren ploegen 70 cm 
diep, en halen zodoende de dorre 
grond boven de humuslaag. Van
daar dat steeds meer dure mest
stoffen nodig zijn. Noch de plaat
selijke bevolking, noch de Zaïre-
frank varen daar goed bij. De 
investeringen komen vooral Clay
son, Fiat, Bayer en Ciba ten goe
de ; 
• Zwaar landbouwmateriaal, zo
als maaidorsers bleken ter plaat
se gebracht, ongeschikt om te 
oogsten; 
• ( De machines, die het Kasese-
projekt uiteindelijk met veel kolo
nialistisch gedruis realizeren heb
ben geregeld behoefte aan wissel-
stukken. Die moeten vanuit Kins
hasa, 1.000 km ver, aangevoerd 
worden. En, daarvoor werden met 
1 maar wel 2 transportvliegtuigen 
aangekocht .; 
• Om in Kasese toch maar de 
werkverschaffing als een element 
van ontwikkelingshulp te kunnen 
afficheren, werd teveel personeel 
aangetrokken: bijna 4 werkne
mers per hectare, en 3 arbeiders 
voor 2 voertuigen... Om van ren
dement te spreken! 
Ter vergelijking: in de Verenigde 
Staten wordt op landbouwuitba-
tingen slechts voorzien in 1 per

soon op de 15 voer- en werktui
gen... ; 
• Het ontbreken van nevenkul-
turen zoals soja-aanplantingen en 
industriële aktiviteiten, bijvoor
beeld een olieslagerij, is een an
der voorbeeld van het geldopslor-
pende Kasese-projekt waar de 
Belgische regenng jarenlang mil
joenen (nu reeds ruim 420) heeft 
ingestopt, maar waar het ekono-
misch rendement ver zoek is, én 
waarbij ook weinig argumenten 
voor een échte ontwikkelingshulp 
te vinden zijn. 

ontgoochelend 
Ministers Outers betwiste in de 
1<amer enkele cijfers van Willy Kui
jpers, maar hij gaf toch onder 
meer toe : « Onkruid dat in Kase
se snel groeit, heeft een groot 
deel van de oogst beschadigd. 
Te Lobito — een woelig gebied 

— is inderdaad materieel blijven 
liggen, dat later niet meer inge
schakeld kon worden ». 
De nieuwkomer op het departe
ment van ontwikkelingssamen
werking ontkende niet dat in Ka
sese een ontgoochelend kleine 
opbrengst genoteerd wordt... 
De ministenéle konklusie was uit
eindelijk dat het projekt-Kasese, 
wat ons land betreft, binnen de 
twee jaar aan technici van Zaïre 
zo mogelijk dient overgelaten te 
worden. 
Dat het belangrijkste projekt van 
Belgische ontwikkelingshulp tot 
nog toe hoe dan ook een verkeer
de investering blijkt te zijn — eko-
nomisch, op het gebied van teel
ten, én van tewerkstelling voor de 
Zaïrezen — wil men op het kabi
net van Outers vooralsnog met 
toegeven. 
Zeker ook niet dat de ontwikke
lingshulp in Kasese uiteindelijk 
multinationale ondernemingen 
ten goede komt; de leveranciers 
van machines, wisselstukken, 
meststoffen, sproeistoffen, en 
brandstoffen... 
Vorig jaar stak de Belgische staat 
20 miljard in zogenaamde ontwik
kelingshulp. .. Met het Kasese-pro
jekt blijft de vraag open of al dat 
geld wel een rechtvaardige en 
efficiënte ontwikkeling van de vol
keren van de derde wereld ten 
goede komt... (hds) 

Jarenlange malaise 
in het ABOS 
Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking ver
keert in een dubbele onwettigheid. Een hervorming van dit 
bestuur dringt zich o p : een splitsing naar de gemeenschap
pen toe. De Vlaamse bevolking heeft recht om te weten wat 
er precies met het geld van de Vlamingen gebeurt. 

Daarom organizeert HET' VLAAMS INTERNATIONAAL 
CENTRUM colloquia over de hervorming van het ABOS, en 
de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. 

- In ST.-NIKLAAS op ZATERDAG 18 FEBRUARI, in de 
stadsbiblioteek, van 14 tot 18 uur; 
- In LEUVEN op 28 FEBRUARI, om 20 uur, in de zaal 
« Broek », Broekstraat 37, en een derde colloquium, 
- In WEST-VLAANDEREN, plaats en data worden weldra 
meegedeeld. 
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Help, 
ik win 

momenteel nog steeds brood in 
zien. Na de toernee met Vermin-
nen is het wat stil geweest rond 
Zjef, die inmiddels aan zijn eigen 
huisje-met-tuintje heeft gewerkt 
Maar hij is terug en treedt van
daag (9 febr.) op in T'Stuc vlak bij 
de Leuvense Oude Markt, met 
zijn combo, waarmee hij nu pre
cies een jaar werkte. 

Marie-Rose Coenegraets... 

miljoen I 
Bij Fonior verscheen de Kinder
musical « Help ik win een miljoen » 
die in het najaar door Vlaanderen 
trok. De grote 45-toerenschijf 
heeft als titelsong -Alsje een mil
joen had' gezongen en gekompo-
neerd door Lieven (Coppieters), 
die vokaal wordt bijgestaan door 
Partner Mia Grijp, in een lekker 
swingend ritme, gevolgd door 
'Hans Brievenbus», het gezellige 
nummertje van en door Jan De 
Vuyst een jongensachtige mee-
stamper. Op de achterkant Mia 
Grijp in «fe er werkelijk niemand 
meer», een fijn verwoord wat 
weemoedig nummertje, en het af
sluitende 'Flatlied» door Wim De 
Craene gezongen in opdracht 
van de teaterproduktie-Sofa uit 
Erps-Kwerps. 

Misschien is de musical dé oplos
sing voor de tanende kleinkunst, 
nu het publiek toch stilaan terug 
wil naar meer visuele optredens. 
De groepsvorming met elektn-
sche versterking is blijkbaar een 
tijdelijk middel geweest, geïnspi
reerd op de Folk-rock, waar Kris 
De Bruyne en Zjef van Uytsel Zjef Van Uytsel 

Gedurende de hele maand 
februari stelt de in Tienen 
wonende kunstschilderes 
Marie-Rose Coenegrachts 
in de Akademische Club te 
Leuven haar landschappen 
tentoon. Ze staat al lang in 
het vak: in 1935 behaalde 
ze het diploma siertekenen 
in het H. Grafinstituut te 
Turnhout. In 1936 stelde ze 
voor 't eerst haar werk ten 
toon samen met James En-
sor, die haar toen ontdekt 
had. Ze behaalde belangrij
ke artistieke prijzen in 
Frankrijk. Sinds 1959 is ze 
lerares plastische opvoe
ding aan het technisch insti
tuut «Immaculata» te Tie
nen. 
Marie-Rose Coenegrachts 
heeft vooral bekendheid 
verworven door haar berg
landschappen, een heel 
moeilijk genre als men be
denkt dat een groot kunste
naar als Albert Servaes er 
niet in geslaagd is bergen 
te schilderen. Waarin ligt 
dan de ontegensprekelijke 
aantrekkingskracht van de 
berglandschappen van Ma
rie-Rose Coenegrachts ? 
Ze heeft een onbetwistbaar 
gevoel voor de mytische, 
kosmische kracht die in 
een berglandschap schuilt 
De natuur verschijnt in haar 
grootste gedaante, de mens 
is er volkomen in afwezig. 
Enkel een nederzetting, 
diep in het dal, herinnert 

eraan dat ook een bergland
schap een bewoonde we
reld kan zijn. Maar het gaat 
bij Marie-Rose Coene
grachts niet om de mens. 

De aarde is haar passie en 
ook de felle klaarte van de 
lucht boven de sneeuwwitte 
toppen. Wegens die groei
ende helderheid boven de 
wereld hebben kunstcritici 
het kunstwerk van Marie-
Rose Coenegrachts - meta
fysisch • genoemd. Het 
geeft zeer zeker een gevoel 
van bevrijding, waarschijn
lijk omdat de kunstenares 
juist dat gevoel met heel 
haar zintuiglijkheid ervaart 
als zij voor een bergland

schap staat Zij laat het 
landschap landschap zijn, 
ze legt het geen wetten op, 
omdat ze ervan houdt Daar
om noem ik Marie-Rose 
Coenegrachts «une amie 
de la terre», net zoals de 
natuurbeschermers van 
Hoei. Bij haar is de natuur 
natuur: dit wil zeggen vrij 
van elke mechanische in
greep van de hoogmoedige 
technokraat en verkrachter 
van mens en natuur. In die 
zin is haar werk een « les » : 
een moraal. E.VJ. 

Tot eind februari in Muntstraat 
1, Leuven (open alle donderda
gen en vnjdagen vanaf 20 u.). 
Atelier: Sliksteenvest 59, 3300 
Tienen 

riïXTOONSTKLLDrtïS 
elke week 

Verleden vrijdag opende de Nederlandse dichter Bert 
Schierbeek in het Nederlands Letterkundig Museum te 
Den Haag een om meer dan één reden opmerkelijke ten
toonstelling. Zij betreft het gedicht Maria Lécina van J.W.F. 
Weremus Buning, een lied in honderd verzen, waarbij de 
Antwerpse schilder-dichter Jan Vanriet honderd tekenin
gen en akwarellen maakte. De tentoonstelling wordt verder 
aangevuld met een aantal al dan niet merkwaardige doku-
menten rondom het meest populaire Nederlandse dicht
werk van deze eeuw. 

lukkig dat hij er fouten in 
vond «want als die er niet 
waren, was het gedicht wer
kelijk te mooi om waar te 
zijn». Waarschijnlijk doelde 
Marsman op enige stylisti-
sche misgrepen. Persoonlijk 
hebben wij overigens ook 'n 
paar bezwaren, maar die zul
len wel aan het veranderde 
tijdsklimaat liggen. Dat een 
ervaren zeerot zo zwaar tilt 
aan 'n nieuwsje over de le
venswandel van de toch per 
definitie niet deugdzame Ma
ria, is op z'n hoogst onwaar-

teit... een klein, haast volko
men meesterwerk». 

Prenten ? 

De taal van Weremeus Bu
ning IS zo beeldrijk en werd 
met zo'n plastisch vermogen 
neergeschreven, dat men 
zich meteen de vraag stelt: 
illustraties daarbij... hoeft het 
wel, kan het wel ? Jan Van
riet heeft op een even per
soonlijke als verrassende wij
ze zijn antwoord op die 
vraag neergetekend. Wij zeg
gen bewust « getekend », 

Maria Lécina en Jan Vanriet 
Jan Vanriet maakte de hon
derd prenten in opdracht 
van zijn galerij Lens Fine 
Arts en zijn dn dit geval 
toch) uitgever Lotus, beide 
gevestigd te Antwerpen De 
tentoonstelling vond al eens 
plaats in november 77 in de 
hogergenoemde galerij. Dat 
WIJ er nu op terug komen is 
enerzijds omdat zij eerlang 
nog enkele malen hier te 
lande zal getoond worden, 
en anderzijds omdat u haar 
in haar geheel aanschaffen 
kunt Immers, de door Van-
net aldus geïllustreerde Ma
ria Lécina is ook als fraai 
kunstboek verkrijgbaar, te
gen 2.400 frank, wat met niks 
IS, maar gezien de prachtige 
uitgave en uitzonderlijke 
kwaliteit van tekst en grafiek 
toch best aanvaardbaar 

Ballade 

De ballade Mana Lécina van 
Johan Willem Fredenk Were
meus Buning (1891-1958) 
verscheen voor het eerst in 
1932 in het toen toonaange
vende literaire tijdschrift De 
Gids. Sedertdien beleefde 
het bij Ouerido's Uitgeverij 

bijna vijftig herdrukken en is 
ook nu, na bijna een halve 
eeuw, nog onverwoestbaar 
populair. Welke scholier kent 
met dit onvergetelijke vers . 
«Honderd klokken van Lon
den doen Londen bonzen / 
en vier katedralen Genua / 
Maar geen brons kan zo in 
het donker bonzen / als het 
hart van Mana Lécina». Dit 
sukses was met toevallig. 
Weremeus Buning was een 
gevoelig virtuoos en erudiet 
dichter met een beeldrijke, di-
rekt aansprekende taal. 
Omdat hij door uw kronikeur 
zelf geschreven werd, is het 
mij toegelaten iets uit de flap
tekst van het boek te cite
ren : «Deze ballade over lief
de en dood is méér dan een 
verhaal Het is een aangrij
pend peilen naar de ontoerei
kendheid van het menselijk 
bestaan, tegelijkertijd vitalis
tisch en weemoedig, uitbun
dig en beangstigend, getor
menteerd en beschou
wend. » 

Toch kent het poëem ook 
enkele fouten. Hendrik Mars
man prees zich trouwens ge-

schijnlijk. .. en zijn reaktie cal
vinistisch en histerisch. Mis
schien liggen die bezwaren 
wel aan ons. De ML blijft 
alleszins een ontroerend, 
diep in de ziel tastend werk 
waarover Marnix Gijsen dan 
ook terecht noteerde : « Een 
wonder van kracht en sonori-

want ook in de akwarellen 
(zoals trouwens in het hele 
plastische werk van Vanriet) 
overheerst het grafische ele
ment zeer duidelijk. Dit is 
geenszins een verwijt omdat 
de kunstenaar de tekenlijn 
als een volwaardig en auto
noom plastisch effekt in zijn 
werk integreert. Op de kwali
teit van de honderd tekenin
gen en akwarellen (boek én 
tentoonstelling) gaan we hier 
niet te ver ingaan. In een 
vong artikel, een jaar gele
den ongeveer, beschreven 
het talent (verbeeldings
kracht, gevoelige benade
ring, beheersing van kleur en 
lijn, technisch kunnen) van 
Jan Vanriet reeds uitvoerig. 

Wat ons des te meer fasci
neert IS hoe de kunstenaar 
naast én op de Maria Lécina 
'n pikturaal ensemble gekom-
poneerd heeft, dat zo'n af
geronde éénklank heeft dat 
het totaal eigen leven kan lei
den Geen illustraties in de 
enge betekenis dus, geen 
herschepping van een be
staand voorbeeld naar èen 
ander medium toe... maar 

een nieuwe, oorspronkelijke 
kreatie (die geenszins inspi-
ratief, hooguit tematisch 
schatplichtig is). 

De prenten hervertellen het 
verhaal dus niet via andere 
technieken, zij zetten er een 
andere, suggestieve werke
lijkheid naast., geven het 
verhaal een dimensie die de 
anekdotiek van het literaire 
«gebeuren» te buiten gaat 
De vraag of de dichter en 
het gedicht daar baat bij heb
ben stelt zich niet eens. De 
lezer-toeschouwer ervaart 
een dubbele belevenis: de 
ontroering bij het lezen 
wordt verrijkt met een visio
naire beschouwelijkheid die 
het poëtische een gestalte 
méér geeft. Dat Jan Vanriet 
in zijn opzet geslaagd is, 
bewijst de bijval die boek en 
tentoonstelling te beurt val
len (nu reeds is een dergelij
ke remake van Dood in Ve
netië van Thomas Mann in 
aanmaak). Voor de meer 
dan voortreffelijke produktie 
van het boek signeren ook 
designer Herbert Binneweg, 
Fotogravure De Schutter, 
Drukkenj Van den Bossche 
en de binderij van Brepols. 
Kortom, een waardevolle ten
toonstelling om te bekijken, 
of om in huis te halen. 
Maria Lécina (J.W.F Were
meus Buning & Jan Vanriet), 
tentoonstelling: Nederlands 
Letterkundig Museum, Juf
frouw Idastraat 11, Den Haag 
tot 3 maart. Boek: 104 biz., 
100 prenten, 2.400 fr.. Uitge
verij Lotus, Antwerpen. 

Jan Vannet (29) maal<te de Ma
na Lécina ook tot een plastisch 

meesterwerk 

h 
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Elke dag worden de prijzen goedkoper 

Tijdens deze „Super 

BOEM SOLDEN 

van SUCCES KLEDING MEYERS te Niel BETER EN GOEDKOPER DAN OOIT! 

BOEM SOLDEN! 
In het kader van onze nieuwbouw 
te Aartselaar moet alle 
winterkleding nu echt buiten! 
De volledig nieuwe wintercollecties 
worden bijna weggegeven 

KORTINGEN VAN 40% en 50% 

ALLE 

DAMESMANTELS 

AAN 

HALVE PRIJS 

Superaanbieding 

AVOND 
KLEEDJES 

van 25 TOT 50% 

KORTING ! 

Honderden 
LUXE 
REGENMANTELS 

voor dames in 
Tergal/Gabardine 
waarde 3.750 fr. 
nu 2.395 Fr. 

Tal van nieuwe mo
dellen in alle maten ! 

Moderne 

HERENBROEKEN 

995 Fr. 

500 Fr. 

VOLLE REKKEN TEGEN HALVE PRIJS 
EN . . . DUIZENDEN KOOPJES 
TEGEN 100 fr. - 500 fr. -1000 fr. -
1500fr.-2000fr. 
NU NAAR NIEL OM TE PROFITEREN 
VAN SUCCES KLEDING'S 

Heren-

SMOKING'S 

3.000 Fr. 
3.500 Fr. 

4.000 Fr. 

Ruim 1000 

LUXE KLEEDJES 

uit te zoeken aan min 

30% en 

HALVE PRIJS 

lOOden dames-
VESTEN 

van echte pels 
Luxe modellen 

3.995 Fr. nu vanaf 
2.000 Fr. 

en halve prijs. 

Dames-

BLOEZEN 

Ongelooflijke keus 

nu 295 Fr. 

Heren-

KOSTUUMS 
Luxe kwaliteit 

tot 7.250 Fr. 

nu 3.495 Fr. 

Dames-
BROEKEN 

Talrijke modellen 
vanaf 

300 Fr. 

Heren-

ANORAKKEN 
Enorme keus 

vanaf 

895 Fr. 

Heren-
KOSTUUMS 
Echte koopjes 

aan 
1.500 Fr. 

Jongens - meisjes 
honderden 
MANTELS 
LODENS 
CABANS 

JAGERSLODENS 
ANORAKKEN 

nu tegen 
HALVE PRIJS 

Dames-
ROKKEN 
van stof of 
velours nu 

300 Fr. 

300 dames-
KLEEDJES 

Prachtige modellen 
in alle maten 

nu 
800 Fr. 

Heren-

KOSTUUMS 
Honderden stuks 

nu vanaf 

1.995 Fr. 

Dames-
ANORAKKEN 
Honderden stuks. 

Uitte kiezen 

Dames-
MANTELS 

Luxe modellen 
met bontkraag 

6995 Fr. nu 
2500 Fr. 

Heren-

SPORTVESTONS 
Massale keus 

1.000 Fr. 
tegen 

1.500 Fr. 

Heren-
AUTO-COATS 

CABANS 
PARDESSUS 

nu aan 
1.750 Fr. 

1.995 Fr. 
2.250 Fr. 

en 
1.500 Fr. 

Heren-

BROEKEN 

600 Fr. 
700 Fr. 

800 Fr. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-1 NIEL OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 

• ZATERDAG VAN 9 TOT t ( UUR 
• ZON. EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• RUIME EIGEN PARKING 



KOMMeiTOlR 

P. VAN GREMBERGEN: 
ERTVELDE-BRUSSEL - - Tus
sen de gewijde heilige aposte
len waren wij een groep van 
lastige volgelingen; wij protes
teerden tegen het onechte ver
nis dat nog ten onrechte op tal 
van heilige huisjes lag.» 
Bij zijn verkiezing tot kamerlid 
verklapte Paul Van Grember-
gen, in april 74, ons de kleine 
geheimen van het ^ seminarie 
van de kontestatie», waartoe 
hij in zijn jeugdjaren behoorde. 

De dichter en sterk sociaal 
bewogen jonge politikus ver
klaarde toen dat hij «zijn zetel 
in de Kamer niet onaangeroerd 
zou laten», maar dat hij zich 
anderzijds geenszins zou wa
gen aan grote woorden die niet 
altijd heilig zijn. . 

Van Grembergen heeft woord 
gehouden • zijn vrienden van 
het Meetjesland getuigen 
graag dat hij steeds bereid 
gevonden wordt om in de bres 
te springen waar het nodig is. 
In de parlementaire wandelgan

gen denkt anderzijds niemand 
eraan om hem tot politikus van 
het jaar uit te roepen. 
Maar, Paul Van Grembergen, 
dwong vorige week op het 
spreekgestoelte in de kamer 
van volksvertegenwoordigers, 
wél de eerbied af van kollega's 
en politieke wandelgangers... 
met zijn vlijmscherpe, eerlijk 
serene én politiek-geëngageer-
de analyse van - de ontwikke
ling van de ijzer- en staalindus
trie. » 
Hij vertolkte op deskundige 
Lvijze de verwachtingen én ei
sen van de streekarbeiders 
•van-bij-ons. Omdat De Grote 
Pers onvoldoende aandacht 
had voor zijn tussenkomst, ci
teren we hier enkele sleutelzin
nen uit de tussenkomst van 
Paul Van Grembergen, bij de 
bespreking van het trieste 
staaldossier in de Brusselse 
Wetstraat.. Woorden die in 
het huidig ekonomisch onweer 
nog lang zullen nazinderen, 
(hds) 

Faillissement van het staal... „dank zij 

de luiheid van holdings en overheid 

II 

L 

Het probleem van het Belgisch staal is 
voor een deel het probleem van onze 
luiheid, ons falen in inventiviteit, ons 
verzaken aan nieuwe technieken, on
ze kapitulatie tegenover onze herse
nen, is het probleem van het ons 
steeds maar bewegen op begane 
paden, onze behoudsgezindheid, ons 
gespeend zijn van enig risico, de zelf
genoegzaamheid van hen die investe
ren. Eigenlijk is het probleem van de 
Belgische ijzer- en staalnijverheid 
verbonden aan onze verlaksing en 
ons konservatisme. Met «ons» be
doel ik: én de holdings, én de over
heid. 
Zonnekoningen 

Vreemd genoeg staat nu juist in deze 
sektor waar zonnekoningen over wel 
en wee beslisten zeer veel geld van de 
Gemeenschap op het spel. Want, ter
wijl de staalnijverheid een schulden
last kreeg die principieel naar het fail
lissement zou moeten leiden, wordt 
deze schuldenlast mede gedragen 
door de openbare kredietinstel
lingen. Met andere woorden: de ge
meenschap draagt wél de lasten, wél 
de risico's, zonder daar vooralsnog 
enig voordeel bij te vinden. Voor hen 
die filozoferen over de vrijheid van 
onderneming, over de voordelen die 
moeten verbonden zijn aan risicodra
gend kapitaal, zou het passend zijn dat 
ZIJ toch eens nadenken over de houd
baarheid van het systeem in dit land 
waarbij elk verlieslatend bedrijf in han
den wordt gespeeld van de staat, van 
de gewestelijke ontwikkelingsmaat
schappijen, of waarbij men chantage 
pleegt op de overheid met de door 
werkloosheid bedreigde kaders, be
dienden, aannemers, en dit met de 
bedoeling staatssteun te ontvangen. 

Verlies? Winst! 
Tweede belangrijke vaststelling in het 
staaldossier Is dat het uiteraard over 
staal en ijzer gaat, maar dat het dos
sier doorweven en versluierd wordt 
door de financiële groepen, en door de 
belangen van de holdings 
Dit maakt het moeilijk om te spreken 
van een staalbe'9id, dit maakt het 
gemakkelijk om 3 spreken van de 
belangen van de financiële groepen, 

dit maakt het zelfs mogelijk dat winst 
gemaakt wordt met verlies. 

Zondebokken 
Vreemd is weer dat bij het maken van 
de diagnose en bij het bekend worden 
van de hardheid van de werkelijkheid, 
men zondebokken zocht buiten het 
eigen land. De staalmiddens in ons 
land schoven de verantwoordelijkheid 
van de situatie naar Japan, dat het hen 
gelapt had, de VS-dollar die hen dicht 
klapte, Zuid-Afrika en Zuid-Korea dat 
hen de das omdeed. 
Dat is slechts ten dele waar of voor 
driekwart waar, want in de Belgische 
staalmiddens zag men de gooi van 
deze landen naar de markt aankomen. 
Cockerill schreef het in zijn brochures, 
maar men reageerde niet. Vooral in 
Wallonië kwam men niet tot konklu-
sies en tot aktie. Begrijpe wie begrij
pen kan. Na de geldelijk rijke en zware 
jaren van 1973 en 1974 in de staalin
dustrie — men had prijsstijgingen in 
de staalsektor die tot pieken reikten 
van 200 % — bleef men bij de gemak-
kelijkheidshouding. Geen reorganiza-
tie en geen staalbeleid; niet in de bek
kens en ook niet nationaal. 
Er is tevens het cokesprobleem, de 
onrechtstreekse hulp aan de staalnij
verheid op die manier, geschonken 
door de staatskas, en er zijn de loon
kosten. Hier moet echter aan toege
voegd worden dat deze loonlast die 
objektief zwaar kan zijn, moet gezien 
worden in verhouding tot de produktivi-
teit per uur en dat dit ons tot een groot 
verschil brengt tussen Sidmar ener
zijds, en Luik en Charleroi anderzijds. 
In deze twee laatste bekkens zijn er 
meer uren nodig voor de produktie 
van 1 ton ruwstaal dan in Zelzate bij 
Sidmar 

Druk 

De minister make zich geen begooche
lingen : de opties dié zullen genomen 
worden door minister Willy Claes, zul
len de resultante zijn, en hoe dan ook 
moet er een resultante komen, van 
druk van Wallonië tegen druk van 
Vlaanderen, want wat de ene heeft 
kan de andere niet hebben, wat de' 
ene méér heeft heeft de andere min

der, en dit wordt hoe dan ook commu
nautair. Er zal druk zijn van de vakbon
den uit Wallonië, tegen de vakbonden 
uit Vlaanderen ; druk van Vlaamse par
lementsleden tegen Waalse parle
mentsleden ; van macht van de ene 
holding tegen de macht van de andere 
holding, en ergens ook zal rekening 
gehouden worden met een opgemaak
te dossier, een McKinsey-rapport, een 
stuk objektiviteit, en normale ekonomi-
sche zin. Voor de Volksunie-fraktie is 
in alle geval duidelijk : 
• dat een slecht beleid in de Waalse 
staalnijverheid niet op de rug mag val
len van de Waalse arbeiders en Waal
se loontrekkenden, en dus zeker met 
op rug van de Vlaamse staalarbeiders 
Bovendien, wanneer men solidariteit 
vraagt van de ene mens tot de andere, 
van de ene volksgemeenschap voor 
de andere mag men deze solidanteit 
ook vragen, zelfs eisen, van de ene 
aandelenportefeuille tot de andere 
aandelenportefeuille, gezeten in dezelf
de binnenzak van dezelfde rijke hol
ding, groep, of heer. 
• dat Sidmar een produktiekwota 
zou knjgen in het kader van de Belgi
sche kwota, dat het bedrijf op lange 
termijn onleefbaar zou maken is voor 
ons onaanvaardbaar. 
• onaanvaardbaar is eveneens dat 
Sidmar zou uitgekozen worden als de 
specialist van ruwstaal en slabs met 
nóg een hoogoven bij. Die hoogoven 
mag er komen, maar met uit oogver
blinding. Veel meer tewerkstelling 
brengt hij met. 
Iedereen weet dat de walserij het 
meeste werkgelegenheid biedt. Eén 
van de grote troeven van Sidmar was 
trouwens steeds de kontinuverwer-
king van erts tot afgewerkt produkt 
Dit IS één van de redenen waarom Sid
mar zo produktief is. De roep van 
« een hoogoven bij» schept waanvoor
stellingen bij hen die dit dossier onvol
doende kennen. 

Argwaan 

In Wallonië óok en vooral In kringen 
van het ABVV, heeft men het nu dik
wijls over een staaldirectorium, samen
gesteld uit representatieve vertegen
woordigers van patroons en vakbon

den voor het Luikse bekken, het bek
ken van Charleroi en voor Sidmar-Zel-
zate-Gent. 
Als dusdanig lijkt dit de Volksunie 
onaanvaardbaar. Wij vrezen dat het 
'n gevecht wordt van Waalse bedrijfs
leiders en Waalse vakbonden, tegen 
Sidmar. Uiteindelijk een gevecht van 2 
tegen 1. We weten of kunnen weten 
wie daar aan het kortste eindje zou 
trekken. Het is ons trouwens een raad
sel waarom in dit staaldirectorium 
geen vertegenwoordigers van cokes-
fabrieken en van ALZ-Genk zouden 
mogen zetelen Het vergroot onze arg
waan. 
Mag ik aan minister Claes hennneren 
dat men niet vergeten is dat leefbare 
mijnen moesten sluiten volgens het 
systeem van één sluiten in Wallonië 
betekent één sluiten in Vlaanderen-
Limburg. Dat men met vergeten is dat 
Limburg toen zwaar betaald heeft aan 
mensen en aan recht voor de dwaas
heid van het kolenbeleid en de miljar
dendans eraan verbonden... Limburg 
werd toen in zijn kolen ontmanteld. Wij 
zeggen U vrank, mijnheer de minis
ter, dat Sidmar niet zal « genekt» wor
den door een of ander staaldirectori
um. Ons sterk makend voor onszelf 
wens ik te zeggen dat Vlaanderen, de 
publieke opinie in Vlaanderen aan 
Sidmar niet zal laten tornen, dat 
Vlaanderen wil dat Sidmar zijn kan
sen krijgt voor de verwerking van 
erts tot en met een veredeld produkt, 
en aan de Waalse vrienden zou ik de 
spreuk van Zeeuws-Vlaanderèn wil
len geven, streek waar ik vlak bij 
woon: ' Vecht en blijf boven .'». 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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