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Slechte cijfers
en goede voornemens
De regeringsmededeling van
minister van Financiën Geens
verleden dinsdag in de Kamer
heeft de bevestiging gebracht
van de katastrofale toestand
van de openbare financies. De
cijfers waren trouwens reeds
gekend vooraleer de minister
zijn verklaring aflegde. Voor het
lopend jaar zal het tekort niet
zoals geraamd 23 miljard
bedragen, maar wordt het een
krater van 60 tot 65 en
misschien zelfs 80 miljard.
Gevoegd bij het tekort van vorig
jaar en bij de
kapitaalsverrichtingen wordt het
een onverteerbare boterham.
Men kan er zich terloops over
verbazen dat minister Geens
belast werd met het karwei van
de regeringsmededeling terwijl
de eerste-minister zich, ook
tijdens de bespreking nadien,
volkomen op de vlakte hield.
Het toekomstperspektief dat
zich voor de burgers van dit
land aftekent, is niet rooskleurig.
Naast de thans opengelegde
begrotingskrater en de
alarmkreet van de regenten van
de Nationale bank zijn er de
miljardentekorten in de sociale
sektor en wordt reeds de vraag
gesteld wie in de jaren tachtig
de pensioenen zal betalen. De
positie van onze munt is vrij
onzeker. Dat alles speelt zich af
tegen een achtergrond van
werkloosheid, van
bedrijfssluitingen, van de
ongehoorde krisis in de
Vlaamse textiel en de
teloorgang van het staal in
Wallonië. Waarvan zal morgen
gemaakt zijn ?
In dit kader gezien had de
mededeling van minister Geens
eigenlijk weinig om het lijf. Ze
bracht de bevestiging van wat
reeds gekend was. Deze
bevestiging kreeg niet de vorm
van strenge waarschuwing die
ze wellicht wél zou hebben
gehad, indien ze door de
eerste-minister ware gebracht.
Naast de toezegging van
minister Geens dat de tekorten
niet zullen verhaald worden op
de belastingbetaler, werden er
geen konkrete maatregelen
aangekondigd. Dat de openbare

uitgaven zullen afgeremd
worden, dat de aangroei van de
openbare schuld moet worden
beperkt en dat de inspanningen
en de ondernemerszin van de
burgers dienen geëerbiediga te
worden zijn algemeenheden die
moeten vertaald worden in
beleidsopties. Het is niet
voldoende om, naast de slechte
cijfers, alleen maar goede
voornemens bekend te maken.
De huidige regering beschikt
over een dergelijke ruime
meerderheid dat zij zich het kan

veroorloven, ingrijpende
maatregelen te treffen en te
saneren ook daar waar het pijn
doet. De krachtlijnen van het
regeringsbeleid kunnen door
ons Onderschreven worden het
uitgebreid openbaar
investeringsprogramma, het
plan Spitaels tegen de
werkloosheid, de fiskale
aanmoediging voor de
bedrijfsinvesteringen. De
regering heeft daarenboven de
verdienste dat zij in het
begrotingspakket een aantal

herverdelende fiskale
maatregelen heeft getroffen.
Het beleid zal echter slechts
effekt sorteren en
geloofwaardig zijn, wanneer
fundamentele maatregelen
getroffen worden voor de
sanering van de
overheidsfinancies. En wanneer
niet geaarzeld wordt om enkele
heilige koeien te slachten.
Het is ten slotte niet overbodig,
er even op te wijzen dat het
communautair dossier eveneens

een essentiële rol blijft spelen in
de overheidsfinancies. Men zou
een zwartboek kunnen
aanleggen van het nefaste
verspillingsr"ekar>!sme, met
de ekonomisch
niet-verantwoorde
miljardenkompensaties en de
opbodtaktiek.
Ook dat onzalig aspekt moet
eens en voor goed aangezuiverd
worden. De Volksunie legt al
jaren de vinger op deze zere
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En geld voor
tewerkgestelde
werklozen.

60 nniljard frank,
dit jaar. Waardoor
ruim 290.000
werklozen kunnen
(over) leven.

Maar, voor hoelang
nog ? Want de
begroting '78
vertoont weldra een
krater van 80 miljard
Lees
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Arrondissementele
kaderbijeenkomsten VUJO
Z a t e r d a g 18 f e b r u a r i 1 9 7 8 • D E N D E R M O N D E
Lokaal «Pallieter» te Zele
Programma:
9 uur kennismaking , 9 u. 3 0 . inleiding , 10 uur gesprek met mandatanssen en arr bestuur, 11 u 30 verkiezing nieuw arr VUJO-bestuur, 12 uur middagpauze, 13 u 30 bespreking aktieplan '78 en
tekst grondbeleid , 17 uur einde
Z o n d a g 19 f e b r u a r i 1 9 7 8 . O O S T E N D E , V E U R N E ,
DIKSMUIDE
Lokaal arrondissementeel VU-sekretariaat, Nieuwpoortsesteenweg
365 te Oostende (Mariakerke)
Programma:
9 uur voorstelling aktieplan ' 7 8 , 9 u 30 bespreking, 11 u 30 Jaak
Vandemeulebroucke over mogelijkheden van V U J O in Oostende,
Veurne, Diksmuide; 12 u 30 einde

Vrijdag 24 februari 1978: AALST
Lokaal «Gulden Vlies», Espjanadeplein 13 te Aalst
Programma

EERLIJK
Even terugkijken
Toen ondergetekende, enkele jaren terug, met enkele vrienden uit ErpsKwerps en omgeving probeerde te
protesteren tegen de Franse missen
in Beauval-Het Voor, werden wij er
door pastoor D e Wachter (een Vlaming) vriendelijk aangesproken dat hij
op onze aanwezigheid met gesteld
was, en wij derhalve de kerk dienden
te verlaten als wij met zijn houding
(Franse preek en begeleiding) met
akkoord gingen Wij hebben er mets
bereikt, want die Franse missen ziin
er gebleven Toen stonden wij alleen
en hebben wij er nooit iemand van de
zware jongens van de huidige anti-Egmonters gezien
Het was ook de periode dat er in de
huidige Egmontgemeenten met alle
middelen (meestal Franstalige) w e r d
gewerkt om aan grondverkaveling te
doen M e t als gevolg tot 80 % der
gronden kwamen in handen van
Franstaligen Toen stond de Volksunietevergeefs alleen o m hiertegen
te protesteren W i j zien nog Willy
Kuypers met zijn dia's gans Brabant
afrotsen om aan te tonen dat vanuit
Neenjse over Ottenburg, Huldenberg,
Overijze, enz het ganse zuidelijke
Brabant in handen viel van -Vlaminghatende verkavelaars Er stond zelfs
op otticiele borden en folders «les
francophones sont toujours les bienvenus» Het ergste van heel de historie IS dat er nooit of nooit door de
gezagdragers aan die mensen werd

uitgelegd dat zij op Vlaamse grond
bouwden en zij zich mettertijdmoesten aanpassen aan de taal en de
gewoonten van de streek Nu, na tien
a twintig jaar, wil men aan'die mensen
iets anders opdnngen, zodat er tussen anderstaligen, die jaren vredig
naast elkaar woonden een ware scheidingsmentaliteit ontstaat D e Egmontburgemeesters, gelooft me vrij, doen
het met uit liefde voor Vlaanderen of
hoe U het ook mag noemen, maar
enkel uit haat tegenover de Volksunie, die een ruim vertrouwen kreeg
bij de kleine man, die hun dubbel spel
beu was
Als ik even rond mij kijk, dan zie ik dat
er nu in mijn fusiegemeente Kortenberq meer dan 100 kinderen naar
Franse scholen gaan in het brusselse Is dat misschien ook de schuld van
de Volksunie'' W i j hoeven geen ruzie
te maken met anderstaligen, maar o m
de liefde Gods schiet ze ook met
dood
Wees

eerlijk

tegenover

iedereen

Hadden Eyskens, Verroken en andere flaminganten de grendelgrondwet
en andere foefjes met gestemd, dan
hadden er nu geen faciliteiten bestaan, met alle gevolgen van dien
J V , Erps-Kwerps

NIET 100 TEN HONDERD
Reeds verscheidene keren — o m
nog in het nummer van 2 febr — las
ik in « W I J » dat het Egmontpakt geen
eindpunt voor de Vlaamse Beweging
IS, en dat het pakt met 1001 h beantwoordt aan het door de V U verdedigde beeld van het federalisme M a g ik
daarom volgende vragen stellen aan
de Wij-redaktie "^
— Zal de V U er in de toekomst naar
streven de Egmontstrukturen met
haar ideaal beeld van het federalisme
in overeenstemming te brengen '
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— Z o ja, over welke aanpassingen
gaat h e t ' (Ik veronderstel dat het
o m de uitbreiding van de gemeenschaps- en gewestelijke bevoegdheden, 'n betere verdeelsleutel, enz ,
betreft)
— Zal voor deze wijzigingen een
grondwetsherziening e n / o f een akkdbrd met de franstaligen nodig zijn '
— Zal Vlaanderen voor deze eventuele grondwetsherziening e n / o f voor dit
eventueel akkoord bepaalde toegevingen moeten doen (bijv de aanhechting bij Brussel van de faciliteitengemeenten) •?
M D , Kessel-Lo
Red. — De Egmontstrukturen — als
zij tot stand komen — zullen ons de
Vaamse Staat brengen. De bevoegdheden van deze staat zijn vatbaar
voor uitbreiding. Z o zou, mits eensgezindheid onder de Vlamingen, het
onderwijs er kunnen en moeten aan
toegevoegd worden. O o k justitie en
binnenlandse zaken — geheel of
gedeeltelijk — komen in aanmerking. De Vlaamse Beweging is meer
dan een eeuw o u d Z e zal niet
ophouden, een aktieve rol te spelen
in en na de wording van de Vlaamse
Staat. In het steeds wisselend spel
van de machtsverhoudingen zal haar
taak er essentieel op gericht zijn, te

ijveren voor de grootst mogelijke
Vlaamse autonomie. De Volksunie,
als politieke motor, heeft daarin een
duidelijke rol en o p d r a c h t
Dit toekomstperspektief moet niet
gezien worden in het traditioneel
patroon van onderhandelingen; er
zullen autonome gehelen naast en
tegenover mekaar staan.

«ONDER ONS
GEZEGD .
De V U als Vlaams-Nationale partij is
het mikpunt geworden van enkele
groepen buiten, maar ook van «eigen » mensen in de partij, die om allerlei andere dan Vlaams-Nationale redenen nu van de gelegenheid trachten
gebruik te maken o m de V U als
Vlaamse partij te schandvlekken Binnen d e partij is dit met e r g , zelfs goed
Voor de anderen mag ik misschien
even opfnssen voor wie de Vlaamse
Bewegingsleer heeft gelezen, dat de
grootste en meestal kwaadaardigste
tegenstanders steeds deze waren uit
eigen kamp O o k nu wil de ene nog
vlaamser zijn dan de andere nationalistischer, met alle gevolgen vandien
Ik kan niet aannemen d bv een van
de stichters van de V U , Fr Van Der
Eist nu met goed meer zou weten wat
er na jaren hard werken mogelijk is
om Vlaamse eisen in wetten «mogelijk» te maken O o k met dat andere
VU-leiders, H Schiltz incluis, zomaar
van vandaag op morgen hun Vlaamse ziel zouden verkopen, en dat
hardschreeuwers die weinig of met
de parlementaire wetteksten kennen,
het plots zoveel beter zouden weten
Wie de ongeluksgrondwet van 1971
in wetteksten en mogelijkheden leest,
die weet drommels goed dat er toen
reeds «ons eerstgeboorterecht» op
Vlaams gebied verkocht, verkwanseld en in grondwetteksten gegoten
IS (Vooral dank zij de CVP) D e V U
liep toen zelfs w e g uit het halfrond,
om deze wetteksten onmogelijk te
maken
W a t betreft de Vlaamse Kultuurveremgingen kan ik alleen maar aanhalen
dat ZIJ én toen en voor twintig jaar
« man en paard » hadden moeten noemen, in plaats van jarenlang (vooral in
betogingen) o p de VU-massa te teren O o k nu nog speelt bij deze groepen de kristelijke en liberale grondslag een groter rol dan de zuivere
Vlaamse (nationalistische) visie
Ten slotte zijn voor sommige militanten en mandatanssen in de V U de huidige troebels een middel o m hun hardwerkendheid te laten varen, en is men
bestuursmoe, al of met ten voordele
van een lekker amvisme O o k zij
bepalen mee de onzekerheid van de
basis, die uitleg vraagt en hulp wil o m
de V U de speerpunt van de Vlaamse
Beweging te laten blijven
leder van ons heeft ten slotte de taak
en plicht o m de Vlaamse strijd opnieuw op te jagen tot een ongekende
hoogte, opdat uiteindelijk met dit zou
gebeuren wat door duizenden jaarlijks op Zangfeesten en IJzerbedevaarten gezongen wordt Heer, laat
het Prinsenvolk der oude Nederlanden met ondergaan in haat, in broedertwist en schande
M M Opoeteren

20 u
Voorstelling aktieplan 1978
20 u 30 Toespraak door senator O Van Ooteghem over het staaldossier Vlaanderen
21 u 3 0 Bespreking aktietema «Arbeid is ons recht»
23 u
Einde

brief van de
redaktie
Brussel,15 februari 1978
Waarde lezer (es),
Betreft : REGIONAAL NIEUWS

Ons vermoeden van begin vorig jaar
wordt bevestigd : met de uitbreiding en het aktualiseren van onze
regionale WIJ-berichtgeving groeit
de interesse van de lezers en
plaatselijke besturen week na
week op aanzienlijke wijze.
Met als gevolg dat WIJ soms,
en dat is de laatste tijd
geregeld, echt worstelen met
plaatsgebrek.
Zeker vlak vóór en nadat een
speciale katern gepubliceerd
wordt.
We kunnen wel enigszins zekere
reakties begrijpen van diegenen
die op dat moment niet meteen hun
ingezonden berichten of verslagen
in het eerstvolgend nummer gepubliceerd zien.
Om misverstanden te vermijden
willen we er nog maar eens een
keer vriendelijk, maar met aandrang,
op wijzen dat wij regionaal nieuws
in principe de VRIJDAG dienen te
ontvangen, om lin het volgend WIJnummer opgenomen te worden.
Een grote uitzondering vTordt
gemaakt voor verslagen van
aktiviteiten tijdens het weekend
die ons met bekwame spoed
bereiken.
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Begroting van de krisis,
of krisis van de begroting ?
De begroting voor dit jaar wordt zeker een zware dobber.
Deze jaarlijkse dans van cijfers is steeds voor de leek een
onoverkomelijk labyrint waarin zelfs een ekonomisch
geschoolde dreigt verloren te lopen. De begroting is de
weerspiegeling van de boekhoudkundige planning van de
overheid, die alsmaar meer ingrijpend optreedt in de vertakkingen van het maatschappelijk, ekonomisch en sociaal
leven.
De begroting voor 1978 wordt opnieuw bestempefd als een
krisisbegroting,
d.w.z. een tekort op de lopende rekening,
minder ontvangsten ingevolge de zwakkere ekonomische
aktiviteit, bijkomende uitgven om de hoge werkloosheid te
vergoeden in het stelsel der Sociale Zekerheid, en het voeren van een anti-krisisbeleid.
De begroting 1978 der lopende verrichtingen voorziet ten
belopte van ruim 956 miljard 1+ 14,4 "Vo ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting 1977). De lopende inkomsten
worden geraamd op 932,2 miljard (waarvan 908,4 miljard fiskale ontvangsten en 23,8 miljard niet-fiskale ontvangsten).
Men rekent dus op een initieel tekort van 23,9 miljard.
Terug een deficitaire begroting dus. In 1978 worden tevens
17,6 miljard bijkomende lasten gelegd op de fysische personen. Het gaat hier vooral om het bijrekenen van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting in de belastingschalen.

L
Prognose
De begroting vertrekt van een
nominale groei van het bruto nationaal
produkt
(BNP)
met
11,2 %, hetzij 3 % in volume en
8 % in prijzen. Deze hypotese is
weinig realistisch. Een groei van
8,5 % (2 % reële BNP-groei en
6,5 % inflatie) lijkt dichter in de
algemene aarzelende konjunktuurtrend te liggen. Het inflatoire
prijsstijgingsritme lijkt dus wel
overmeesterd.
Doch de openbare financiën blijven een politiek zorgenkind met
aanslepende
ziekteverschijnselen. De regering zal een bijzondere inspanning leveren voor de
bevordering van de werkgelegenheid door o.m. de injektie van :
• een uitgebreid openbaar investeringsprogramma (200 miljard fr.
publieke investeringen voorzien);
• het zgn. Plan Spitaels, een massaal tewerksteliingsprogram —
ter bestrijding van de werkloosheid;
• fiskale aanmoedigingen voor
de bedrijfsinvesteringen.
Aan het bedrijfsleven worden in
elk geval geen nieuwe bijkomende lasten meer opgelegd.
In het begrotingspakket heeft
men ook fragmentaire herverdelende fiskale maatregelen getroffen, o.a.:
•
gedeeltelijke indexering van
de belastingtarieven, waarbij de
lagere inkomens een lichter belastingheffing verkrijgen;
•
«rechtvaardiger»
verdeling
van de successierechten.
Ook werd er voorzien in enkele
« flatterende » effekten:
• de opname van de gemeentelijke opcentiemen In de belastingschalen der personenbelasting
(raming : 20 miljard buitengewone
ontvangst voor de schatkist) ;
• techniek van belastingverminderingen (meer dan 8 miljard) om
de privè-investeringen te stimuleren ;
• sterkere bestrijding van de fiskale fraude, hetgeen 9 miljard
meer in de staatskas zou moeten
bijbrengen( ?)
Kankergezwel
Het hoge werkloosheidspeil en
het Plan Spitaels wordt in 1978
geraamd op een uitgavenlast van
ruim 60 miljard frank voor de
overheid. Voor het plan Spitaels
\*ordt bijna 24 miljard voorzien
(stelsel van jongerenstages, der-
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de arbeidscircuit, tewerkstelling
van werklozen In overheidsdienst, brugpensioenen, humanisering van de arbeid).
De regering gaat uit van een
gemiddeld aantal volledig en gedeeltelijk werklozen van 220.000
eenheden,
rekening gehouden
met het positief effekt van het
«Plan Spitaels» (opvang van
75.000 werklozen).
Net zoals voorgaande jaren is
deze schatting té optimistisch!
Gelet op de slome konjunktuur
en de nog steeds aanhoudende
snelle aanwas van het arbeidsaanbod van vooral jongere afgestudeerden kan men in het beste
geval verhopen dat, mede onder
positief impuls van het Plan Spitaels, de werkloosheid zou dalen
tot 280.000 a 290.000 eenheden.

Deze grove onderschatting in de
uitgaven voor de vi/erkloosheid
zal alleszins spoedig de begrotingscijfers tot vlugge herziening
dwingen.

Lopende uitgaven per departement op de
begroting 1978

Onderschat

Verkeerswezen :

Bovendien moet nnen meerekenen dat de zeer ongunstige evolutie van de fiskale ontvangsten in
1977 (de fiskale ontvangsten bleven 55,8 miljard onder de verwachtingen), de begroting voor
1978 vertrekt vanuit een ongunstiger uitgangspunt
dan werd
voorzien.

Openbare schuld :
..:.....,...,,
Pensioenen:
^.4;
Ekonomische zaken :

v.-'v"

Sociale voorzorg;
Arbeid en tewerkstelling ;
Justitie:
Binnenlandse zaken :
Bultelandse zaken en Bultelandse handel:
Ontwikkelingssamenwerking:
Landsverdediging •
Nationale opvoeding Nederlands:
Nationale opvoeding Frans;
Volksgezondheid

EEN KRATER
VAN
80 MILJARD!
S$^?«:?ïïïïïWS^^SSS^-^N:;<«:^ï^^
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Het rekenhof. Alleen nog cijfers van faillissementen narekenen... 7
(foto Dann)

^ ' ^ miljard
107,2 miIjard
•..•:•.
21,3 miiljard
61,5 mi iljard
86,8 mi Ijard
47,9 miiljard
20,2miiljard
| f - . ^ ^ ^ m ^ ^ i . . . 64,7 mi Ijard
.*f.f. ^ . ' i * !.V....
6,5 mi Ijard
7,4 miiljard
72,5 miiljard
,M6>»^—*
102,5 miiljard
-.^BjCk.'
79,0 mi Ijard
31,8 mi Ijard

Het reëele tekort op de begroting
van 1977 zal, mede door de fiskale minder-ontvangsten, zowat 75
a 80 miljard bedragen.
Een radikale ombuiging van dit op •
termijn nefaste tekort zit er ook
voor 1978 niet in. Men mag er
dus van uitgaan dat het tekort op
de lopende verrichtingen in 1978
op zijn minst 60 a 70 miljard zal
bedragen, in plaats van de vooropgestelde 23,9 miljard.
De aanvankelijke put wordt stilaan een serieuze krater. En voor
1979 zou men in het huidige konjunktuurklimaat en op basis van
het aktuele reële tekort dus liefst
starten met 80 miljard tekort vermits dan de 20 miljard vervroegde inning van de gemeentelijke
opcentiemen, uitgevoerd als éénmalige operatie in 1978, ook zullen opgeslorpt zijn in de bugettaire miljardenstroom.
Het wordt in dat perspektief wel
een onhoudbare
«deficit-spending »: broodnodige sanering en
heroriëntering der overheidsfinanciën, dwingende woorden in
zich opstapelende rapporten. W e
zullen er iets moeten aan doen,
willen we onze sociale welvaartstaat zien overleven.
(gvdp)

Geen wonderen voor werklozen
De 400.000 werklozen — 300.000 volledig en 90.000 gedeeltelijk — in ons land moeten niet op wonderen rekenen.
Mochten sommigen daar nog aan geloven, zij kunnen er
thans een kruisje over maken. Leo II Tindemans heeft in de
senaat immers verklaard «dat de arbeidsduurverkorting
geen mirakeloplossing is voor het bestrijden van de werkloosheid ». Maar als wij nu geen kaarsen meer moeten branden in de Wetstraat, zal onze overheid dan straks niet in
het volslagen duister tasten ? Want onze eerste-minister
zegt ook nog dat de regering geen standpunt inneemt inzake werktijdvermindering. Ook al is zij nu beginnen onderhandelen over de KAO voor het personeel in overheidsdienst. En ook hier weer vragen de vakbonden een kortere
werkweek.

Maar laat ons even proberen licht
te brengen in deze duisternis en
Tindemans' wonderlijke wegen te
volgen.
De premier zegt dat de regering
vaststelt dat de arbeidsduurverkorting traditioneel behoort tot
het domein van het overleg tussen de sociale partners. Nu zou
het toch heus niemand moeten
verwonderen dat deze traditie In
de
geschiedenisboeken
ingeschreven wordt voor het nageslacht, en dat wij thans anders
gaan leven. Vooral daar partijen
op hun kongressen al eens durfden spreken over werktijdverkorting en dat zij in hun kiesprogram-

ma's meer of minder woorden
besteed hebben aan de arbeidsduurverkorting ter oplossing van
de werkloosheid. Zouden die
woorden dan écht met wonderolie toegediend worden om de
400.000 werklozen het slikken in
het kieshokje te vergemakkelijken ?
De h. Tindemans, regeringshoofd
met 134.000 Antwerpse voorkeurstemmen, zegt nu van zichzelf dat
hij geen principieel tegenstander
of voorstander Is van de werktijdverkorting. Wij vragen hem toch
ook niet aan welk pilsje hij de
voorkeur geeft. Maar w e mogen
van hem toch verwachten dat hij

ons geen 400.000 marginale medeburgers bezorgt bij gebrek aan
principes.
Waar hij ons nu aanzet tot grote
voorzichtigheid en ernstig waarschuwt, zei hij in september tijdens zijn eerste openbare spreekbeurt toch openlijk dat hij steeds
zeer terughoudend geweest is
Lo.v. «bijvoorbeeld de arbeidsduurverkorting ». Toen voegde hij
daar nog aan toe dat de regering
geoordeeld had dat de mogelijkheden tot geleidelijke
vermindering van de wekelijkse
arbeidsduur, gekoppeld aan de tewerkstelling, eerst grondig moesten onderzocht
worden.
Van enig onderzoek is alvast
niets uitgelekt. Tenzij de regeringsleider het onderzoek heeft laten uitvoeren door de patronale
kringen. Want, die kwamen inmiddels tot het besluit «werktijdverkorting : n e e ; deeltijds w e r k : ja ».
En merkwaardig genoeg sprak
ook Tindemans vijf maanden geleden al o.a. over de deeltijdse
arbeid.
Als je zelf niet het licht aanschouwd hebt, kan je je bij een
dergelijke gang van zaken wél
vragen stellen. Wie zich een kind
van de duisternis voelt, gaat zijn
gang maar.

Wonderlijk ?
Maar intussen zijn ze er en blijven ze e r : de werklozen. Jongeren, vrouwen en afgestudeerden.
Het plan-Spitaels werkt al, dat
van Humblet straks ook en dat
van Claes volgt, maar dat is er
geen op de korte termijn. Maar
ondanks al deze overheidsinspanningen, ondanks de uitsluiting van
ettelijke duizenden werklozen, ondanks de beperkingen om nog
nieuwe gastarbeiders het land binnen te laten, moeten wij er ons
thans op verheugen dat we net
weer onder de 300.000 volledig
werklozen geraakt zijn. Driehonderdduizend, een stijging van 15,6
% in 1977. En nagenoeg 90.000
gedeeltelijk werklozen, een stijging met 18 %.
Met dit enorme getal mensen
voor ogen zal wel niemand een
wonder verwachten. Ook niet
van de regering, noch van de leider. Maar die mensen verwachten wél verandering. O p korte termijn. En visie, voor de toekomst.
Niet op de mens in dienst van de
ekonomie. Maar net andersom:
de ekonomie in dienst van de
mens, van alle mensen, als materiële basis voor de geestelijke
levensverwachtingen. Is dat zo
wonderlijk ?
pdb
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KMO'Ondernemers
En b o v e n d i e n

...is het wel goed om weten voor wie
een lentereisje naar het O o s t b l o k
plant, dat aldaar de - subtiele vrouwelijkheid • momenteel mode is.
. .werden in het toonaangevende modehuis van M o s k o u immers zopas
de nieuwe kreaties vertoond, met
veel zijde, luchtige cocktailmodellen,
en jurken in zogenaamde vloeiende
lijnen.
...wordt er alvast langs deze weg
een brug tussen oost en west geworpen.
...maar werd die brug evenwel jammer genoeg doorgetrokken tot in
Somalië en Ethiopië, waar men daar
dan weer mekaar in het haar is gaan
zitten.
...heeft minister James Krüger van
justitie in het parlement te Kaapstad
gezegd dat Zuid-Afrika zich niet kan
veroorloven om het verbod op huwelijken en seksuele omgang tussen
de verschillende rassen op te heffen, « want dat zal onherroepelijk uitlopen op een meerderheidsbewind -.
...werd eveneens in Zuid-Afrika een
boek van de Britse filmcensor, John
Trevelyan, gecensureerd.
. .vermanen de Leuvense professoren in een mededeling de akademische overheid van de K U L Omdat
gevreesd wordt dat deze overheid
momenteel verleid wordt om de akademische vrijheid en de individuele
rechten van de professoren met de
voeten te treden ; dit wegens haar
onvriendelijke houding tegen professor De Batselier die op een onorfodokse wijze psychiatrische patiënten
begeleidt.
...vergaat het de smurfen blijkbaar
niet zo goed.
...werden twee klachten bij Sabam
ingediend, omdat het smurfenlied
plagiaat zou zijn.
...maar, is nu ook een zekere «vader
Smurf» boos, de Mechelse striptekenaar namelijk, die de smurfen hun
smurfende vormen heeft gegeven.
...en ziet hij nu met lede ogen hoe
een Gentse firma smurfenpoppen'
verkoopt, zonder daarvoor auteursrechten te betalen.
...hoorden wij een goede suggestie
voor minister van de strijdkrachten
V D B : als de hogere officieren hun
vette wedden en pensioenen wat milderen ten gunste van de onderofficieren hoeft de regering geen begrotingsfratsen voor landsverdediging
uit te halen, en krijgen de minstbetaalden in hef leger een betere wedde.
...maar is dat natuurlijk weer utopie,
want die durft er nu aan de heilige
hiërarchie in het leger raken ?
...is 'n Oostduits minister van volksgezondheid, Konstantin Spiess, niet
weinig woedend.
...ergert hij er zich immers aan dat
anti-kommunistische
krachten
in
West-Europa de griep die thans Europa teistert als een
Russisch
kwaad omschrijven.
...is volgens deze Oostduitse kameraad de griep C h i n e e s ; namelijk de
Hong-Kong-griep.
...en bereikte deze virus 10 jaar geleden Oost-Duitsland, via het kapitalistische West-Duitsland
...vinden wij het ook ondemokratisch
dat men griepjes zomaar van naam
durft te veranderen
..kregen wij bemoedigend nieuws
voor de kandidaten voor het Europees parlement.
. .is men momenteel aan het overwegen of de Euro-parlementariërs een
maandelijkse wedde van 117.700
dan wel 158.800 fr. zullen krijgen,
plus een dagvergoeding van 3.373
frank
...is zo'n wedde naar verluidt méér
dan verantwoord, aangezien een Europees ambtenaar van de rang A III,
momenteel reeds meer dan 117.700
frank per maand verdient.

En b o v e n d i e n
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moeten

in Vlaamse

drempelvrees

Ardennen

overwinnen

Minister van Buitenlandse Handel Hector de Bruyne, bracht op
vrijdag 11 februari II. een uitgebreid werkbezoek aan de Vlaamse Ardennen.
Uitnodigende partij was de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Zuid-Oost-Vlaanderen
met de heer Direkteur H. Herberigs als spil, terwijl de koördinatie en organizatie ter plaatse het
werk was van de in het gebied
zeer bedrijvige VU-man Germain De Rouck.
Het rijkelijk gevuld programma
omvatte bezoeken aan de industriezones te Brakel en te Ronse,
alsmede een werkvergadering in
de lokalen van Securex te Ronse
en ontvangsten op het Stadhuis
te Oudenaarde en Ronse, alsmede op het Gemeentehuis van
Brakel. Volksvertegenwoordiger
Lieven Bauwens verwelkomde
de minister in Brakel.
Tijdens de ontvangsten, waarop
de burgemeesters Thienpont van
Oudenaarde, Van Wingene van
Ronse en Tortelboom van Brakel,

alsook de ekonomische sleutelfiguren van het gewest aanwezig

De jongste jaren zorgde Nols steevast voor inspiratie bij de
Aalsterse karnavalgroepen. Er reden altijd wel een paar Nolswagens mee in de stoet: de meterhoge driedimensionele karikatuur van de maire van Schaarbeek was een must Ook dit
jaar weer Ma^r terwijl een meer dan driemaal
levensgrote
Nols door het Gat van de Aalsterse markt werd gewurmd,
was de échte Nols gekrompen tot een politiek
mim-formaat
Sinds enkele maanden is Nols met geen ogen meer te
bespeuren op de vergaderingen van het
FDF-partijbestuur
Vorig jaar, toen Tindemans zijn regeerverklaring voorlas in de
Kamer, was de held van Schaarbeek ostentatief gaan vissen.
Zopas weigerde hij de agglomeratiebegroting
goed te keuren.

Nols: definitief

Bols

Nols is voor zijn partij een nuttige idioot geweest De Schaarbeekse lokettenaffaire en de manier waarop Nols ze in zuivere
Clochemerlestijl aanpakte, legde het FDF geen
windeieren
en leverde ondermeer de zetelwinst bij de vorige verkiezingen op. Nols werd door zijn partij dus gebruikt als boegbeeld.
Maar achter zijn rug tikten zijn politieke vrienden met de vinger tegen het voorhoofd.
Sinds de regeringsvorming is de maire van Schaarbeek helemaal op het achterplan verzeild. Outers heeft hem onverbloemd de raad gegeven, desnoods een valse baard en een
pruik aan te leggen om wat minder in de Vlaamse kijker te
lopen. Het is overigens al lang geen geheim meer, dat Nols
ongelukkig is met het sociaal partijprogramma dat hij — in de
letterlijke zin van het woord dan — volkomen links laat liggen.
Buiten de onvermijdelijke Jacques Lepaffe, zelf ook geen
hoogvlieger, beschikt hij in de partijleiding over geen steun.
De Brusselse MOC-voorzitter
Frangois Martou, die het FDF
vertegenwoordigt
in de RTB-Beheerraad, zou het bloed van
de Schaarbeekse reaktionair — zoals hij hem noemt — iedere dag en iedere minuut kunnen drinken.
Om monsieur Ie maire dan toch nog één keer een pleziertje
te gunnen, werd hij een paar maanden geleden belast met
het voorzitterschap van het FDF-konqres: een louter formele
plichtpleging. Nols maakte er gebruik van om in een overigens vrij onbenullige toespraak afstand te nemen van enkele
niet-communautaire programmapunten.
Tot zijn verbijstering
en woede verscheen geen enkele zin, geen komma en geen
jota van deze toespraak In het
Kongresverslag.
Genezen van veel illuzies, bekomen van de staatsmanrol-inpocketformaat die hij meende gespeeld te hebben, voelend
van waar de wind komt is Nols zich over zijn politieke toekomst aan het buigen. In de boezem van een Pourquoi-Pasjournalist is hij gaan snotteren, dat hij bij de volgende verkiezingen vrijwillig zal verzaken aan zijn parlementair
mandaat
In mijn partij zo zegde hij heb ik niet veel meer te vertellen.
En het parlement draait toch in het ijle.
Sic transit gloria mundi ...De oude strijdkreet Nols of Bols is
eigenlijk al lang beslecht Het wordt Bols. Zelfs voor Nols.
Gezapig gezeten in zijn Schaarbeekse hoek, begeleid door
de zachte dwang van zijn politieke vrienden die hem aanmanen het vooral kalmpjes te doen, is de held van zoveel
Schaarbeekse veldslagen aan zijn repos du guerrier toe. Binnenkort treedt hij het rijk binnen van de folklore, die het in
Brussel altijd al van kleine mannetjes heeft moeten hebben

waren, werd de minister In kennis
gesteld van de problemen van
een streek die meer dan vele
andere in Vlaanderen getroffen
wordt door de ekonomische recessie, en die tevens de littekens
draagt van de strukturele hervormingen die zich sinds vele jaren
In het land voltrekken.
Zowel de burgemeester van Ronse als de woordvoerder van de
kamer van Koophandel onderstreepten hoezeer de streek afhankelijk is van de textielindustrie
die 70 % van het totaal der arbeidsplaatsen levert. Brakel en
Oudenaarde staan wellicht verder op de weg van de rekonversie, maar de hele streek van de
Vlaamse Ardennen lijdt nog onder een schrijnend tekort aan verkeerswegen, wat spijts de huidige
motorizatie een betrekkelijke afzondering tot gevolg heeft die op
haar beurt een ontvolking teweeg
brengt, daar veel jongeren gemakkelijkere verbindingen
zoeken
met de plaats waar ze tewerkgesteld zijn. In tegenstelling met Ronse, beschikt Oudenaarde met de
Schelde, over een behoorlijke
waterweg, alsook over een goede rechtstreekse spoorwegverbinding met Brussel en een expresweg op vier stroken voor het
wegverkeer naar G e n t
De verbreding van de weg naar
Ronse geschiedt evenwel tegen
een zeer traag tempo, zoals het
op vier rijstroken brengen van de
weg Brakel-Ronse en de verbreding van de weg Brakel-Oudenaarde.
De kalibrering van de Schelde
om ze toegankelijk te maken voor
schepen van 1350 ton, is ook van
groot belang voor de streek.
Hector De Bruyne verklaarde
zich ten zeerste bekommerd om
de noden van een gewest dat weliswaar door de natuur gezegend
is en een aanzienlijke rol heeft
gespeeld in de ekonomie van
Vlaanderen, maar dat tevens een
zware tol betaalt aan de huidige
krisis.

Verdiensten
HIJ spoorde de ondernemers van
Zuid-Oost-Vlaanderen,
vooral
dan de leiders van K M O ' s aan
om de drempelvrees te overwinnen en meer gebruik te maken
van de hulp die de overheid
bereid is hen te verlenen.
Als lid van de regering gaf hij zijn
toehoorders de verzekering hun
bezwaren te zullen overmaken
aan zijn kollega's van de regering.
Hij beklemtoonde de pogingen
die met een onmiskenbaar sukses worden ondernomen om de
Industriële struktuur van het gewest te verbeteren. O p de industrieparken hebben een aantal arbeidsintensieve
ondernemingen
waaronder een toeleveringsbedrijf uit de metaalverwerkende
sektor, het Industrieel beeld van
Zuid-Oost-Vlaanderen reeds gedeeltelijk vernieuwd.
Minister de Bruyne loofde de vindingrijkheid van de ondernemers
die nieuwe technieken toepassen
in het gebied. Hij zei dat de regering niet alleen een industrializatiepolitiek op korte termijn heeft en
gaf enkele aanduidingen nopens
het nieuwe industriële beleid dat
eerlang zal worden bekendgemaakt In de Kamer.
De zeer drukke dag werd beëindigd met een banket, aangeboden door de Raad Kluisbergen
van de Kamer van Koophandel
en Nijverheid van Zuid-Oostvlaanderen, waar de minister nog het
woord voerde over de taak van
een industriepark in een dynamische gemeente.
De minister maakte in het Beukenhof te Kwaremont vanzelfsprekend tijd om de besturen van de
lokale afdelingen van de V U te
ontmoeten waarvan hij de verdiensten In hartelijke bewoordingen onderstreepte. Zijn dank gifig
vooral naar organizator Germain
De Rouck en naar de gastheer
en kunstenaar Piet Willequet
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VIC ANCIAUX:

„Meer en beter centra voor geestelijke
gezondheidszorg
in Brussel"
Terwijl staatssekretaris voor sociale zaken, BSP'er De Wulf, de
experimenten van de centra
voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen momenteel
geen helpend handje toereikt, en
waardevolle initiatieven in financiële moeilijkheden laat verkeren, verduidelijkte staatssekretaris voor Brusselse sociale zaken Vic Anciaux vorige vrijdag,
dat het hem menens is met de
uitbouw van (vooral Vlaamse)
geestelijke
gezondheidscentra
in de Brusselse agglomeratie.
Ook hier gaat dat niet zonder
moeilijkheden gepaard. Immers,
momenteel werken er slechts 6
nederlandstalige equipes, tegen
35 franstalige... Een ander sprekend cijfer is nog: 2 Vlaamse
centra tegen 17 franstalige.
De algemene financiële zorgen
kwellen ook de Brusselse centra
voor
geestelijke
gezondheidszorg. Maar, Vic Anciaux kon
reeds meedelen dat onder meer
door zijn tussenkomst bij het
Rekenhof
medewerkers
van
Vlaamse centra voortaan (net zoals de franstaligen) zullen kunnen
genieten van sociale programmatie, vakantiegeld en andere voordelen.

Tekorten van een koninklijk besluit van 7 5 worden weggewerkt.
Vic Anciaux heeft bij het ministerieel komitee voor Brusselse Sociale Zaken ook een voorstel van
ministerieel
besluit
ingediend
waardoor de forfaitaire toelage
voor
de
werkingskosten
(200.000 fr.) zal geïndexeerd worden. Naast voorschotten op de
loonkosten, zullen de centra ook
kunnen genieten van voorschotten op de werkingskosten. Door
de bemoeienis van Vic Anciaux
zijn de financiële vooruitzichten
voor de centra in Brussel enigszins gunstiger dan in Vlaanderen,
die onder bevoegdheid van De
Wulf vallen.

• : franstalige equipes

Anderzijds is er zeker nog geen
reden tot juichen. Immers, 6 nederlandstalige equipes in de agglomeratie, die dan nog op één uitzondering na afhangen van franstalige centra, kunnen de noden
van de Brusselse Vlamingen hoegenaamd niet opvangen.
Het is dan ook een eerste zorg
van dè huidige staatssekretaris
voor Brusselse sociale zaken dat

jeugdschrijvers vernoemen, die
een staatsprijs (200.000 fr.)
waard zijn. Onze konfrater ergert zich ook aan het postuum
toekennen van staatsprijzen, zoals onlangs aan Hugues Pernath
en Fred de Swert. Men looft de
doden maar men verleent hen
geen prijzen», aldus tot besluit
de h. Claes.
Het lijkt een beetje op de niettoekenning voor 1977 van «de
politicus van het j a a r » : de joernalisten hebben weliswaar de titel aan «de Belgische burger»
verleend, maar dat is niet ernstig
meer,

Minder« studiereizen »

Nu ook in de kennelklubs

Er zullen op verzoek van de
diverse fraktieleiders in de senaat verscheidene voor 1978
voorziene «studiereizen» naar
het buitenland (die geleken aan
een kosteloze vakantiereis) geschrapt worden. De fraktievoorzitters zijn van oordeel dat het
voorbeeld van hogerhand moet
komen wanneer aan de bevolking offers gevraagd worden. Er
was in de senaatsbegroting 10
miljoen voor dergelijke reizen
voorzien (55.000 fr. per senator).
Het wachten is nu op de Kamer,
hoewel de kamerleden minder
reislustig zijn dan hun senaatskollega's. Het is maar best dat
het « Reisburo Parlement» werd
opgedoekt. De heren en dames
kunnen ook thuis studeren...

De voorzitter van de Lebbeekse
Kennelklub «De trouwe hond»,
de h. Pierre Van den Meersch,
werd door het hoofdbestuur (te
Brussel en overwegend franstalig, niettegenstaande Vlaanderen het meeste aantal leden
heeft) levenslang geschorst. Hij
mag zelfs geen lid meer zijn. De
motivering luidt « onsportief gedrag». In werkelijkheid zijn de
Brusselse kennelregenten gestruikeld over de uitvoering van
« De Vlaamse Leeuw » te Lebbcke tijdens de viering van het 25jarig bestaan van de lokale kennelklub. «Dat is aan politiek
doen », zeggen de Bruxellois, die
bovendien nog beweren dat tijdens die uitvoering «de nazigroet werd gebracht»...
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Personalizeerbaar

Deining bij Vlaamse
jeugdschrijvers
In de «Gazet van Antwerpen»
verscheen vorige week vrijdag
een artikel over «een ezelsstamp voor Vlaamse schrijvers ». Er is deining ontstaan,
omdat de staatsprijs voor jeugdliteratuur 1974-1975-1976 «wegens onstentenis van waardevol
werk» niet werd toegekend.
Gaston Claes neemt dat niet, en
schrijft «dat deze motivering
een kaakslag is voor alle Vlaamse jeugdschrijvers». De auteur
neemt dan de jury onder handen,
die volgens hem niet evenwichtig is samengesteld. Hij kan voor
de vuist onmiddellijk enkele

A g g l o m e r a t i e Brussel

tra voor geestelijke gezondheidszorg de Vlaamse ingezetenen
van de hoofdstad én van de
nabuurgemeenten in een nabije
toekomst zullen kunnen bedienen.
Immers, dergelijke diensten behoren tot de zgn. « personaliseerbare materies », voorzien in de Stuyvenbergovereenkomsten. (hds)

meer en beter verspreide centra
voor de Vlamingen in het Brusselse aan het werk kunnen gaan.
Van de franstalige diensten in de
gemeenten Etterbeek, Sint-Lambrechts en Sint-Pieters-Woluwe
en van Oudergem werd de vraag
gesteld om aparte Vlaamse equipes samen te stellen.
De betrokken gemeentebesturen

(met FDF-schepenen)
hebben
reeds laten weten dat zij zich niet
geroepen voelen om financieel
tussen te komen, hoewel de gesprekken nog niet helemaal afgerond zijn. Hoe dan ook, staatssekretaris Vic Anciaux deelde vorige vrijdag mee dat er, met of zonder de steun van de betrokken
gemeentebesturen, er meer cen-

De Oostvlaamse klubs namen
deze schorsing niet en kwamen
vorige zondag bijeen samen met
afgevaardigden van Antwerpen,
Brabantse en zelfs Luikse klubs.
Ze besloten door het indienen
van een motie van wantrouwen
het huidig fransdolle bestuur af
te zetten en te vervangen door
een representatiever bestuur. Indien dit niet zou slagen, dan zullen de Vlaamse kennelklubs
zich afscheuren.

Op zoek naar nieuwe
eiconomische wereldorde

Toezending
van de brochure
« Unser Rat»
De « Rat der Deutschen Kulturgemelnschaft» laat ons weten dat er wegens
druktechnische redenen enige vertraging IS ontstaan bij de aflevering van
de tweede oplage der brochure. Wie
de brochure schriftelijk heeft aangevraagd, zal ze in de loop der maand
maart ontvangen. Nieuwe bestellingen worden graag genoteerd.

Vorige maandag gaf minister De
Bruyne een voordracht voor het
Instituut voor Internationale Betrekkingen in het Egmontpaleis
te Brussel. Hij handelde over
« De bijdrage van Europa tot een
nieuwe ekonomische wereldorde». In een eerste deel van de
rede schetste hij het ontstaan
van deze problematiek en de
evolutie
van het begrip in de
internationale politieke gedachtenstromingen.
Daarna onderzocht hij de wens
van de ontwikkelingslanden een
betere toegang te krijgen op de
markten van de industrielanden.
De minister verwierp zowel een
handelspolitiek die steunt op
het protektionisme, als een politiek die alle huidige beschermingsmaatregelen bruusk loslaat
Hij opteerde voor een verdere

geleidelijke uitbouw van de vrijhandel in het kader van de
bestaande en verwees in dit verband naar de totaal nieuwe gedachte die de Lomé-konventie
kenmerkt.
In verband met de internationale
arbeidsherverdeling,
veroorzaakt door het verplaatsen van
Westerse industrieën naar de
ontwikkelingslanden,
opteerde
minister De Bruyne voor een herstrukturering van onze aktiviteiten naar positieve sektoren met
een hoge toegevoegde waarde,
waarvan de afzetmogelijkheden
in de ontwikkelingslanden toenemen. Doch hij beklemtoonde het
feit dat wij geen uitvoer kunnen
verrichten van diensten, technologie,
management,
sleutel-op-de-deur-projekten en
dgl., zonder een gezonde industriële onderbouw in eigen land.

Missen is
menselijk

.
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Volgens «Pan » zou Paus Paulus tot de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken, Simonet tijdens een audiëntie te Rome gezegd hebben «Wees ervan overtuigd dat ik aan Uw zijde sta in de goede strijd tegen
de wettiging van abortus». De
verbouwereerde minister zou
niet gereageerd hebben. Doch
zal waarschijnlijk binnensmonds
gegromd hebben : « Die neemt
mij zeker voor Tindemans of Harmei »...
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Aktieve strijd
tegen werkloosheid
De Volksunie houdt weldra een
kongres, gewijd « aan de arbeid
in een veranderende maatschappij ». Vandaar een speciale aandacht voor de begroting van
Arbeid en Tewerkstelling. Behalve de onderwaardering van bepaalde cijfers (net als vorig jaar)
is er deze keer toch een nieuw
element. Via de nieuwe begroting wordt thans de mogelijkheid van direkt Ingrijpen geboden. Dat is belangrijk o.a in verband met de werkloosheid. Inmiddels zou er moeten gestreefd worden naar een zekere
uniformizering van de werkloosheidscijfers in de EEG.
Aldus VU-senator Van In tijdens
de bespreking van bovenvermelde begroting. Hij wees kategorisch de bewering van de hand
dat de VU tegen de vakbonden
zou gekant zijn. Kritiek op deze
organizaties mag echter geen taboe zijn. Zo is bv de arbeidsvertegenwoordiging niet meer ad
rem en dient dit aspekt herdacht
te worden. Wat bovenal de arbeiders bekommert is niet alleen de financiële zijde van de
arbeid, maar vooral de zekerheid van betrekking. In de kontekst van de voorlichting van de
arbeiders wordt de nood aan
medebeheer zeer sterk aangevoeld.

• Ik vernam met genoegen dat
de minister de dienst werkloosheid van de dienst arbeidsvoorziening zal scheiden. Dit kadert
o.a. In het sociaal beleid van de
staatssekretarissen voor Streekekonomle. In Vlaanderen werden
dubbel zoveel personen bereid

gevonden tot herscholing dan in
de rest van het land.
Dit wijst op
het inventief karakter van de Initiatieven en bevestigt de positieve resultaten van de gewestelijke benadering van de tewerkstelling.

Rekord VU-vragen in
In onze vorige uitgave hadden
we het over de kampioen-vragensteller In de Nederlandse Kultuurraad, VU-kamerlid Kuijpers.
Onze partij heeft tot nog toe —
en we hebben er al vaak op
gewezen — het meest van alle
partijen van het kontrolerecht in
de NKR gebruik gemaakt. De
bedoeling is duidelijk- van de
(nog met mondjesmaat toegestane) kulturele autonomie
het
grootst mogelijk gebruik maken,
om duidelijk te maken dat we de
facto reeds in de staatshervorming zijn terecht gekomen. Vergeten we immers niet dat de
NKR mettertijd in het Vlaams
Parlement zal opgaan en van dit
parlement reeds een voorafbeelding is.
Een der topambtenaren maakte
een studie over het kontrolerecht in de NKR De Raad telt

kultuurraad

220 leden verdeeld volgens partij als v o l g t . CVP 105, BSP 47,
VU 36, P W 31 en KP 1.
In de periode van 1971 tot en
met 1976 werden in totaal 36 vragen om uitleg of inlichtingen van
algemeen belang gesteld. Daarvan nam de V U er 18 voor haar
rekening, precies de helft, met 8
vraagstellers. De CVP stelde 11
vragen, de BSP 6, de P W 2, de
KP geen enkele. Het aantal
schriftelijke vragen met mondelinge antwoorden bedroeg in de
zelfde periode 101, waarvan 71
voor de VU, 17 voor de CVP, 7
voor de BSP en 4 voor de PVV
De rubriek schriftelijke vragen
met schriftelijke
antwoorden,
steeds in dezelfde periode, vertoont een nog groter VU-overwicht. O p een totaal van 788
neemt
VU-kamerlid
Kuijpers
niet minder dan 213 vragen voor

(UIT DE (WETSTRAAT
Het IS voor elkeen duidelijk
dat WIJ op een
keerpunt
staan in onze Belgische verhoudingen Ook vorige week
is dit gebleken binnen en buiten het Parlement De unitaire machten weren zich als
een duiveltje in een wijwatervat en ook onder en in de
federale partijen heerst niet
steeds de beste
verstandhouding
De
unitaristen
schrikken er zelfs met voor
terug een «onheilige alliantie» te vormen met enkele
Egmontkritici
om de hele
staatshervorming
te kelderen Niemand kan precies
zeggen waar we
naartoe
gaan, maar een weg terug is
er met meer Intussen is het
toch maar weer typisch dat
alle aandacht gericht is op
de FDF-leden Men kan hen
een zeker pouiadisme met afstrijden, een typisch Brusselse reaktie, van de bevoorrechte die voelt dat hij een
beetje van zijn
prerogatieven moet prijsgeven
Hoewel de h Defosset met
eens de kwaadste is van zijn
Brusselse
partij, heeft hij
door zijn voortvarendheid al
heel wat kwaad bloed gezet
De overhaaste
«kabinetsbenoeming» van 1500 werklozen bij de PTT lag vooral het
ACV zwaar op de maag
Sedert het
bewind-Chabert
had men in die sektor heel
wat ACV-ers
kunnen binnensleuren Nu vond Defos-

WIJ O

set dat men best
enkele
ACOD-ers
kon
benoemen
Het was onze Bob Maes
die er moest op wijzen dat
de minister zich in elk geval
aan
het
taalevenwicht
moest houden. Maar Defosset zit nog met zijn kasteel in
Zuid-Frankrijk
en zijn huisvuilverbrandingen in Brussel
In de eerste zaak kan men
zich terecht afvragen, of in
de huidige periode een dergelijke uitgave wel verantwoord IS Hieruit blijkt het
kaste-egoisme van bepaalde
(socialistische)
« sociale »
diensten
men blijft
maar
allerlei voordelen uitdelen en
loonsverhogingen
eisen in
bepaalde sektoren,
zonder
rekening te houden met de
ekonomische krisis Wat de
beruchte
Siomab-oven
betreft, lijkt de beslissing van
Defosset
weer dan twijfelachtig Vooreerst is de oven
er niet eens nodig, en verder
kon men hem voor de helft
van de prijs in ons land
bestellen Gelukkig heeft Vic
Anciaux er een stokje voor
gestoken, zodat de beslissing in de kabinetsraad moet
worden
genomen
Bovendien zou naar verluidt de
kabinetschef van de h Defosset, Delchambre,
belangen hebben in de Franse
maatschappij Siomab
Ook de h Outers laat zich
van zijn koppigste zijde zien.

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord

en weigert de
CVP-kandidaat Lelièvre te benoemen
Deze IS nochtans veruit de
meest bekwame, en kan de
nog in kolonialistische stijl gevoerde « ontwikkelingshulp »
in juistere banen leiden —
ook op taalkundig gebied Hij
moet echter wel bereid zijn
mee te werken aan de kulturalizenng van ABOS, zodat
Vlaanderen ook zijn eigen
ontwikkelingsbeleid
kan voeren en aan dure prestige-projekten kan verzaken
In Kamer en Senaat kwamen ook nog enkele Walen
krasse taal spreken
over
Zeebrugge, het Baalhoekkanaal en de volgens
hen
daaraan verbonden
zuivering van de Maas Zij vinden
de Nederlandse
zuiveringseisen onaanvaardbaar, en in
strijd met de Waalse soevereiniteit om verdragen af te
sluiten Gendebien van het
RW aanzag het zelfs als een
oorlogsverklaring
indien de
verdragen zouden
worden
doorgedrukt
Nochtans
zijn
deze verdragen
essentieel
voor Antwerpen,
en even
voordelig
voor
Wallonië,
vooral voor Luik De Walen
vrezen immers hun industrialisatie af te remmen door die
waterzuiveringsverplichtingen André De Beul deed
nochtans terecht
opmerken
dat dergelijke
verplichtingen
in gans Europa gelden
HO

zijn rekening, gevolgd door Raskin (69), Vanhaegendoren (65),
Nelly Maes (30), enz. De rangschikking ziet er als volgt u i t :
totaal 788 vragen - V U 551, of
69,9 o/o, CVP 156 of 19,8 "/o, PVV
44 of 5,5 o/o en BSP 37 of 4,8 %.
Het hoogste aantal vragen werd
gesteld in 1974-1975 (287), in
1976 daalde het aantal tot 219.
Deze cijfers spreken voor zich
zelf. Tevens mogen we vaststellen dat de vragen ernstige zaken
behandelen en niet omwille van
een rekord-drang of cijferdans
gesteld worden. Ook in de debatten van en met de dekreetvoorstellen is de V U verreweg de
aktiefste fraktie in de NKR.

Via fiskalizering
naar grotere
rechtvaardigheid
Tijdens het debat over de begrotingen van Financien bepleitte
VU-kamerlid Desaeyere de f iskalizenng van het sociaal stelsel, die
zowel een grote stap naar meer
sociale rechtvaardigheid zou zijn,
als neerkomen op een bezuiniging Blijkbaar wordt de wildgroei
van het sociaal apparaat bewust
in stand gehouden door bepaalde
drukkingsgroepen Daardoor worden gelden voor de minstbedeelden van hun bestemming afgeleid De fiskalizenng van de sociale zekerheid
(programmapunt
van de VU) moet deze toestand
saneren
• In hetzelfde debat brak VUkamerlid Kuijpers een lans voor
de opnchting van een bureau
voor pedagogiek Hij stelde vast
dat het associatief beheer in het
onderwijsbeleid is doorgedrongen doch in de praktijk nog lang
met meetelt Daarom moet er een
takenontleding voor de ouders komen Het associatief onderwijs
moet een grotere autonomie krijgen Het Leuvense kamerlid handelde nog over de fusie van scholen, de bijscholing, de permanente
vorming, geleidelijke
invoenng
van onderwijs-kredieten, en over
het leerlingenvervoer (waarin het
openbaar vervoer een grotere rol
moet toebedeeld worden terwijl
een inventaris dient gemaakt van
het bestaande buspark)
• Van zijn kant betreurde VUkamerlid Somers dat het beroepsonderwijs te veel een uitlaatklep
IS voor de afvoer van leerlingen
Nochtans zal het beroepsonderwijs van vandaag de welvaart
van morgen bepalen Ook pleitte
hij voor meer overleg, meer koordinatie

•
VU-senator
Van
Ooteghem
vroeg minister Chabert, de onlogische pendel van NMBS-lokomotieven tussen Vlaamse en Waalse herstellingsateliers stop te zetten en tevens ervoor te zorgen,
dat de personeelsbezetting op
peil zou blijven
De minister zei dat er een voorlopige maatregel getroffen werd,
om de rationele verdeling van het
werk over de beschikbare arbeidskrachten te waarborgen
• In antwoord op een vraag van
graaf du Monceau de Bergendal
zei VU-mimster De Bruyne dat
België elk initiatief zal steunen tot
aanvulling van de verdragen die
het verkeer buiten de aardse
atmosfeer beter regelen Z o zou
o m het gebruik van kernreaktoren in de ruimte moeten gereglementeerd worden
• In het debat na de interpellatie
Duvieusart
kwam
VU-senator
Van In aan het woord om o m te
stellen dat de interpellant er verkeerd aan deed de Vlamingen de
oorlog te verklaren Dit is blijk
geven van een volgehouden negativisme Senator Van In vroeg
zijn Waalse kollega naar wie de
herstelbetalingen na de eerste
wereldoorlog zijn gegaan en naar
wie de Marshall-hulp na de tweede wereldoorlog i Z o er al gemodderd wordt rond de sluis te Zeebrugge, dan werd er genoeg gemodderd rond het projekt Ronqieres Dit modderen is op zich zelf
trouwens geen argument om een
projekt te verwerpen Na rneer
inspraak van het parlement gevraagd te hebben pleitte de V U woordvoerder voor een globale
aanpak van de havenkwestie
Antwerpen, Gent en Zeebrugge
kunnen met afzonderlijk behandeld worden
• Tijdens het debat over de
begroting van PTT zei VU-senator Van der Eist namens zijn fraktie, dat deze het personeelsbeleid
van de minister waakzaam zal volgen, vooral wat de taalverhoudingen betreft
•
VU-senator Cappoen had het
over de tewerkstelling in het onderwijs, waar men
enerzijds
steeds meer werkloze onderwijskrachten telt en anderzijds door
de daling van het geboortecijfer
met steeds minder klassen moet
rekening houden De verlenging
van de schoolplicht zal daaraan
weinig veranderen Naast de problemen van tewerkstelling moet
ook een kwaliteitsverbetering nagestreefd worden Deeltijdse opdrachten kunnen de tewerkstelling bevorderen Een soepele regeling van bv de socio-kulturele
aktiviteiten en van de voor- en
naschoolse bewaking kan voor
talrijke nieuwe betrekkingen zorgen HIJ pleitte voor de wijkschool
op het platteland nog steeds het
meest geschikte schooltype voor
de ontwikkeling van het kind
Daarom moet de aftakeling afgeremd worden
• Uit het antwoord van minister
Simonet op vraag van VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste vernamen
w e dat er reeds sinds 1973 een
kommissie bestaat, nl Het Komitee voor het Zeerecht, dat samengesteld IS uit ambtenaren van de
bij de zeevissenj betrokken departementen Ook andere deskundigen worden geraadpleegd De
minister wees ook nog op het
bestaan van nog andere komitees (o a bij de Zeekonferentie
en de EEG)
• In de kwestie van het « Waals
water» relativeerde
VU-kamerlid
André De Beul de Waalse opmerkingen Wenst Wallonië werkelijk
de ondergang van de Antwerpse
haven, dan zou het in eigen vlees
snijden Hetzelfde geldt het water, « Want WIJ zijn immers veroordeeld om elkaar te vinden In elk
geval, moeten nationale infrastrukturen nationaal betaald worden».
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Verhoogde

VU-strljdvaardigheid

in het Brusselse
besproken en uitgeschreven. Opvallend bij de stemmingen was de verschillende klemtoon die gelegd
werd door de afgevaardigden van Brussel, en anderzijds deze van Halle-Vilvoorde, de VU'ers uit Brussel
stonden
positiever
tegenover de mogelijke verwezenlijkingen van het gemeenschapspakt.
Gezien de moeilijke situatie
in Vlaams-Brabant werden
deze aktualiteitsresoluties
het scherpst geformuleerd,
mét de onvermijdelijke kritiek op het Egmontpakt.
Maar, de teneur van het kongres was vooral: de bekommernis om de voorgestelde
politieke eisen te bereiken,
door een groter slagvaardigheid binnen de partijkaders.
Het hoofdtema van de fel

Hoewel sommige partijpolitieke waarnemers verwachtten én verhoopten dat het
VU-kongres van BrusselHalle-Vilvoorde, vorige zaterdag in Dilbeek, zou uitgroeien tot een splijtzwam
binnen de Vlaamsnationale
partij, is gebleken dat de
VU-strijdvaardigheid
in
Vlaams-Brabant én in Brussel sterker is dan ooit.
Aan konsekwent Vlaamsradikalisme hebben de VU-militanten van Brussel en Halle-Vilvoorde geen lessen te
ontvangen van traditionele
partijen, of van nieuwe partijpolitieke formaties.
Het Dilbeeks VU-kongres
werd beëindigd in een positieve geest.
In de sektievergaderingen
werden degelijke teksten

toegejuichte
kongresrede
van senator Bob Maes was
trouwens « de eenheid in de
partij >, als middel om het
Vlaamsnationale eisen-programma inzake Brussel en
de randgemeenten te verwezenlijken.
Het VU-kongres in Dilbeek
— dat een drukke opkomst
kende — werd weinig ontsierd door enkele hardroepers. Partijvoorzitter Hugo
Schiltz (die in tegenstrijd
tot sommige kranteberichten wél aanwezig was op
het arrondissementeel kongres in Dilbeek) betoonde
zich achteraf tevreden over
de positieve ingesteldheid
én de vernieuwde strijdvaardigheid van de VU-militanten in Brussel en Halle-Vilvoorde. (hds)

SENATOR BOB MAES:

„Het einddoeh een
Vlaanderen,

nu

zelfstandig

ROM DE CRAEN:

„Meer dan ooit
met de VU"
Op dit Kongres vandaag hebben
wij een aantal standpunten ingenonnen, herhaald of benadrukt.
Veel van deze standpunten werden vroeger ingenomen door de
V U naar aanleiding van Partijkongressen en Verkiezingsprogrannma's. De duidelijke taal die bij de
behandeling der verschillende onderwerpen
werd
gesproken,
toont aan hoe wij, als Vlaams-Nationalisten, de toekomst zien.
W I J ontveinzen ons niet dat door
het Egmontpakt, aangevuld met
de Stuyvenbergbesllssingen, een
aantal mogelijkheden teweeggebracht zijn om een staatshervorming In federalistische zin door te
voeren die misschien in de toekomst verstrekkend en diepgaand zal zijn. Hetgeen op dit
ogenblik bereikt werd is hopelijk
geen eindpunt In de Vlaamse ontvoogdlngssstrljd.
Het zou een mirakel geweest zijn
Indien het Kongres gladgestre-

bereiken!"

De arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde van de
Volksunie in Kongres vergaderd op 11 februari te Dilbeek,
stellen vast:

• Het staat als een paal boven
water vast dat de noodzakelijkheid van een belangrijke VlaamsNationale Partij ten volle blijft
bestaan. Het lijdt immers niet de
minste twijfel dat, zo de konkurrentie van de Volksunie
moest
wegvallen de
Vlaamsgezindheid
die vooral de CVP, maar thans uit
opportunisme ook de PVV en in
stijgende mate zelfs de BSP aan
de dag leggen, weer dreigt af te
zwakken, met al de nadelige gevolgen van dien, zoals wij dit in
het verleden gekend hebben.

•

•

16 FEBRUARI 1978

Dat het Egmontpakt en het Stuyvenbergakkoord een
aantal voor de Vlamingen positieve punten bevatten.
Dat een basis werd gelegd voor een Vlaams zelfbeschikkingsrecht, dat echter niet voldoende ver reikt en in de
komende jaren verder moet worden uitgebouwd.
Dat wat Brussel betreft een vergelijk tot stand kwam
waarbij een reeks praktische waarborgen werden ingebouwd doch de belangrijke pariteitseis werd opgegeven.
Zij zijn echter van oordeel dat hieromtrent nog tal van
vraagtekens rijzen inzake de omzetting in de realiteit en
derhalve de grootste waakzaamheid van Vlaamse zijde
geboden blijft, niet alleen wat de opstelling van de konkrete wetteksten betreft, maar evenzeer betreffende hun
toepassing.

• Ondanks al wat er gezegd Is
over pacifikatie, lijdt het evenmin
enige twijfel dat wat onze streek
betreft, deze pacifikatie nog niet
voor morgen is en er nog jaren
van harde strijd en grote inspanningen zullen nodig zijn enerzijds
om te beletten dat de Franstaligen nog verder oprukken en anderzijds om er voor te zorgen
dat de Brusselse
Vlaming niet
verder in verdrukking
geraakt,
de bestaande of nieuw op te
richten instellingen goed zullen
funktioneren, enz.

Maar, evenzeer lijkt het mij aangewezen dat wij allen met alle
gepaste middelen tot op het laatste ogenblik de strijd moeten verderzetten om zo mogelijk aan het

Pro of contra, aarzelend, zij die
reeds weten en beslist hebben, zij
die op de teksten in het Parlement wachten, dienen hoe en
waar dan ook zich in te spannen
om onze organizatie levend en
slagvaardig te houden.

Aktualiteitsresoluties

SENATOR
BOB MAES:
«Het
einddoel, een zelfstandig Vlaanderen nu bereiken »

Ook de verdere uitbouw van het
Vlaamse Zelfbestuur,
waarvan
weliswaar de grondvesten
gelegd werden, maar waar ook nog
een lange weg af te leggen valt,
en waarbij het betrokken zijn en
de plaats van de Vlaams-Nationalisten allerminst als verworven en
vaststaand mag beschouwd worden, zal nog een jarenlange inzet
vergen.

ken, hersengespoeld en rimpelloos ware verlopen.
Maar van één zaak ben Ik overtuigd, dat allen handelden uit eerlijke overtuiging en uit gehechtheid
aan ons ideaal van een « Zelfstandige Staat Vlaanderen ».
Uit de resoluties blijkt in concreto
wat wl] vooraf over 't algemeen
wisten van de Vlaams-Brabantse
en Vlaams-Brusselse reaktles.
De besturen zullen er zich dan
ook voor Inzetten om de opdracht die hun alzo door de basis
gegeven wordt uit te voeren.
Intussen blijf Ik er rostvast van
overtuigd: «Meer dan ooit met
de Volksunie».

Egmont-Stuyvenbergpakt
nog
verdere
noodzakelijke
verbeteringen aan te brengen. En de
vraag of wij daarin zullen slagen
of niet, is volgens mij daarbij van
geen tel
• Ik wil dan ook besluiten met U
allen op te roepen, ondanks de
meningsverschillen
die wij over
bepaalde punten mochten
hebben, in de nu komende jaren, die
voor ons zeker niet gemakkelijk
zullen zijn en waarbij wij elk ogen-

blik met een ernstige krisis kunnen gekonfronteerd
worden, U in
té zetten opdat het einddoel, een
zelfstandig, d.w.z. volledig onbevoogd, welvarend en goed bestuurd Vlaanderen, waarvoor generaties lang onze Vlaams-Nationalistische voorgangers zich ten
koste van thans vaak niet meer
genoeg naar waarde
geschatte
offers hebben ingezet nu het
haast voor het grijpen schijnt te
liggen, uiteindelijk toch niet zou
verloren gaan.

•

Dat wat het randgebied rond Brussel betreft, de bestaande akkoorden dienen herzien te worden omdat het realizeren van een echt zelfbestuur voor Vlaanderen onmogelijk kan verzoend worden met het feit dat de Franstalige gemeenschap op om het even welk vlak enige
inspraak in het Vlaams gewest zou behouden.
Derhalve moeten ook alle taaifaciliteiten verdwijnen.

•

Beide arrondissementen zullen zich dan ook binnen de
partij met alle gepaste middelen voor het verwezenlijken van deze verschillende doelstellingen blijven
inzetten.

De arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde van de
Volksunie eisen als onmiddellijk door de huidige regering
te verwezenlijken :
•

•
•

•

De sanering van de nu al veel te lang bestaande wantoestanden zowel inzake het beleid als inzake de taaiverhoudingen bij de SABENA.
De onmiddellijke uitvaardiging van amnestiemaatregelen.
Een veto tegen de benoeming van een Franskiljon als
politie-kommissaris te Beersel, en het ontslag van de
FDF-direktrice uit de Vlaamse school te St.-Lambrechts-Woluwe.
Een veto tegen de prestigieuze en enorme geldverspillende projekten van de Brusselse bestuursorganen.
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West-Duits mirakel,
maar ooic schandalenparadifs
Op geregelde tijdstippen vraagt
men zich In de «weldenkende
kringen > van het demokratlsch
establishment af, of naar westers patroon de demokratle uiteindelijk wel een kans heeft In
de Duitse Bondsrepubliek.
Toen na de moord op Schleier de
geschrokken openbare mening
óm maatregelen vroeg, was men
er in sociaal-demokratische kringen als de kippen bij, om zekere
schrijvers en geestelijke vaders
van het terrorisme, i.e. « Rote Armee Fraktion », in bescherming te
nemen, ook al zijn deze schrijvers
en denkers gedeeltelijk als geestelijke vaders van het anarchisme
of v*/at daarvoor doorgaat te beschouwen. Stellig zal het wel juist
zijn dat deze Duitse
Egg-heads
vandaag zeggen, doelend op de
stadsguerriila, «das heben wir
nicht gewollt».
Net zoals de sociaal-demokratische bondskanseliers Brandt en

Schmidt zich als misbruikte slachtoffers pogen voor te doen van
geraffineerde spionnen. Het is
nochtans duidelijk dat zonder de
verbijsterende slordigheid van de
kanselarij en de ministers, spionageschandalen niet mogelijk zouden geweest zijn. Of alleszins,
niet die omvang zouden genomen hebben, die de spionageschandalen werkelijk hebben genomen. De jongste bewindsman
die er het politieke leven bij liet is
de defensieminister Georg Leber,
die in zijn heilige der heiligen
«rCEil de Moscou», toegang verleende in de gedaante van een
sekretaresse.
Of Leber ook het slachtoffer geworden is van een situatie, die
reeds zou bestaan hebben ten tijde dat Schmidt minister van defensie was, kunnen we van hieruit
niet achterhalen. Maar het is toch
opvallend dat de kurve van geweld en bedrog in stijgende lijn is

gegaan sinds de socialisten en
liberalen aan het bewind zijn. Volgens het weekblad «Der Spiegel» groeit inmiddels de neiging
bij de sociaal-liberalen, om bepaalde demokratische verworvenheden in te perken ; ook al zijn sommige van deze beperkingen zoveel inbreuken op de regels van
de rechtsstaat. Er wordt hierbij
gewezen op het « Berufsverbot»,
de radikalizering van het strafrecht, de nog steeds niet ten volle opgehelderde zelfmoorden van
Baader-Meinhof en volgelingen in
de gevangenis, en nu weer op het
zoveelste spionageschandaal. Wil
de huidige regering echter haar
demokratlsch uithangbord waar
maken, dan zal ze moeten laveren tussen de rechtse en de ultralinkse stroomversnellingen. In deze samenhang kan men toch
moeilijk spreken van een heropbloei van tiet rechtse radikalisme.
Was het niet onvermijdelijk dat er

Wie in Belgrado
toetst
volkerenrechten
van Helsinki ?
Er is al veel te doen geweest over de konferentle voor veiligheid en samenwerking in Europa, die op 1 oogst 1975 te Helsinki werd afgesloten. Daar was
immers sprake van de rechten van de mens en van een vrije uitwisseling van
meningen en kultuuruitingen. Mensen In Oost en West, voor wie
de totalitaire
onderdrukking door het kommumistische stelsel een doorn In het oog Is, zijn
daar op gesprongen als op een breekijzer om de boelen wat losser te wrikken.
De regering van de Sovjet-Unie en vele linksen in het Westen hebben deze eis
om dadelijke toepassing van een pas getekende overeenkomst een «onduldbare inmenging in binnenlandse aangelegenheden- genoemd en - e e n gevaar
voor de goede betrekkingen tussen Oost en West».
Iets meer dan twee jaar later is, zoals afgesproken te Belgrado, een - toetsingskonferentie » begonnen om na te gaan of de afspraken nageleefd werden. Het
grote knelpunt was en Is natuurlijk dat van de mensenrechten.
Ook in Vlaanderen wordt hierover veel
geschreven. En met anders dan in de hele
wereld: in het teken van de boven geschetste tegenstelling.
En in het teken van de Individuele mensenrechten. Van de rechten der volkeren
horen wij nooit spreken. Toch komen ook
deze rechten voor in de slotakte van Helsinki I Dat er zo stilzwijgend aan voorbijgegaan wordt daar waar over de individuele

mensenrechten zoveel herrie ontstaat is
een veeg teken.
Het betekent dat de toonaangevende Westerlingen ofwel dit potje liever gedekt houden (omdat zij zelf op dit stuk schuldig zijn),
ofwel geen belang hechten aan deze problematiek (als geblazeerde kosmopolitische
«wereldburgers» of omdat zij, meestal
levend in staatsnaties, van deze problemen
zelf geen last hebben en dus geen besef.
Dat dit beeld ook klopt voor de Vlaamse
pers vinden wij erg bedenkelijk.
Zijn de Vlamingen in België een meerderheid (altijd geweest I) naar hun aantal, sociologisch zijn zij nog steeds een minderheid.
Hun toestand als volk is wel geleidelijk aan
't verbeteren, maar zelfbestuur is hoogstens in zicht. En reeds zouden zij zich niet
meer kunnen indenken wat het betekent
van onderwijs, gerecht tsestuur, enz .. in
eigen taal verstoken te zijn, en vooral:
onderworpen te zijn aan de macht van veel
sterkeren, in een schijnbaar uitkomstloos
verzet
Men zou het zeggen. Want bij ons weten
heeft geen enkele geleding van de zo verscheiden Vlaamse beweging naar aanleiding van de toetsingskonferentie te Belgrado op de erge overtredingen gewezen die
zowel in het Westen als in het Oosten op
het stuk van de volkerenrechten fc>egaan
worden.

Frankrijk aangeklaagd
De niet-Franse volkeren in Frankrijk, die
zich meer rechtstreeks betrokken voelen

een korrigerende reaktie zou komen op het strikt eenkleurig
beeld van het derde Rijk, dat
sinds 1945 werd opgehangen ?
Ook wanneer deze «korrekties»
zelf zondigen tegen de objektiviteit toch maken w e het zonderlinge schouwspel mee van een
samenleving die geteisterd wordt
door een niets ontziend uiterst
links geweld, terwijl men verwijst
naar een rechts-radikalisme dat
tot nog toe alleen in boeken, films
en... souveniers bestaat, een mengeling van folklore en bizarre verzamelwoede. Zuiver politiek gesproken bestaat er momenteel in
de BRD geen rechts-radikale partij, dus ook geen rechts-radikale
parlementsfraktie.
Hoe men het
ook draaie of kere, de ondermijning van de Bonnse republiek is
bij uiterst links te zoeken, wat echter met behulp van sommige « pro-

bij die tekst zijn niet bij de pakken blijven zitten. In een uitgebreid gemeenschappelijk
schrijven hebben Emgleo Breiz (Bretoenen), Union Culturelle des Pays d'Oc (Occitanen), Ikas (Basken), Grup Rosselones
d'Estudis Catalans (Katalanen), Cercle Rene Schikelé (sic) (Duitsers), Cercle Michel
De Swaen (sic) (Vlamingen) en Scola Corsa (Korsikanen), de voorzitter van de toetsingskonferentie te Belgrado erop gewezen dat Frankrijk de overeenkomst van
Helsinki met betrekking tot de volkerenrechten niet naleeft.
Deze overeenkomst veroordeelt inderdaad, in verband met « de beginselen die de
wederzijdse betrekkingen der deelnemende staten bepalen» onder "VII («eerbied
voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden») elke onderscheid, gegrond
op de taal.
In de hoofdstukken met betrekking tot
samenwerking en uitwisseling op het gebied van kuituur en opvoeding komt op
twee plaatsen een verwijzing voor naar de
«NATIONALE MINDERHEIDEN OF GEWESTELIJKE KULTUREN».
Hierin 'erkennen (de Staten) de bijdrage
die de nationale minderheden of gewestelijke kuituren elkaar kunnen leveren op de
verschillende gebieden van kuituur of opvoeding' en "nemen zij zich voor, indien op
hun grondgebied zulke minderheden of kuituren voorkomen, om — rekening houdend
met de wettige belangen van de leden
dezer groepen — een dergelijke bijdrage
te vergemakkelijken:
Deze teksten zijn met revolutionair. Zij stellen de (meestal) onderdrukte kleine of van
hun hoofdgroep afgesplitste volkeren geen
lichtende toekomst in het vooruitzicht, maar
toch een draaglijk(er) leven.
De ondertekenaars van de bnef zouden al
heel blij zijn indien van Frankrijk kon
gezegd worden dat het zich gedraagt naar
de Helsinkl-overeenkomst dat het nochtans ondertekend heeft. Dit doet het helaas
niet
Ter staving van hun stelling hebben zij een
lijvige bundel met bezwarende feiten gevoegd bij hun brief, die zij aldus besluiten:
« Op 6 oogst 1975 heeft de woordvoerder
van de Franse regering te Helsinki verklaard : «In de ogen van de Franse regering
is de norm met welke een echte vordering
van de ontspanning gemeten zal kunnen

gressieven» in de schoenen
wordt geschoven van een niet-bestaande uiterst rechtse formatie.
Het is het «houdt de dief» van
weleer. Wat echter wél tot de
mogelijkheden behoort is dat ultra-rechts een voedingsbodem
zal vinden wanneer de soicaal-liberale regeringen er niet in slagen de ultra-linkse terreur in te
dammen en te likwideren. De
omstandigheden waarin de nationaal-socialisten destijds aan de
macht kwamen, vertonen een zekere gelijkenis, met uitzondering
van de huidige ekonomische
macht van West-Duitsland. Hoe
broos echter de welvaart nog is
— ondanks de aanwezigheid van
zekere strukturen, die o.m. de
werkloosheid opvangen en dus
alsnog verhinderen dat het leger
werklozen in vertwijfeling naar extreme oplossingen en formaties
overstapt — blijkt voldoende uit
de huidige ekonomische krisis.

worden: de werkelijke toepassing van al
de Helsinkl-teksten door al de Staten »
Welnu, een beslissing van onze regering
overeenkomstig zulke geestesgesteldheid
met betrekking tot de eerlijke toepassing
der beginselen van de Slotakte van 1975
inzake nationale minderheden en gewestelijke kuituren zou zeer verheugende gevolgen hebben: tussen de gewesten van
Frankrijk zou een aanmerkelijke ontspanning optreden, daar waar in verschillende
ervan steeds meer gewelddaden worden
gepleegd C.J»

Oost en West aan elkaar
gewaagd
Wij veronderstellen dat al de mensen die
bovenvermelde bnef, memorandum en motie hebben helpen opstellen rijk genoeg zijn
aan ontgoochelende ervaringen om zelf
niet te geloven dat hun moeite tot enig
resultaat zal leiden.
Bij ons weten hebben de internationale persagentschappen en de overige grote Westerse kranten die de « wereldopinie » helpen
maken met geen woord over deze stappen
bij de voorzitter van de konferentle van Belgrado gerept
Van de menigvuldige verenigingen en aktiegroepen die opkomen voor alleriel verdrukten en marginalen, voor homofielen of voor
sympatizanten van de R.A.F., is er evenmin
een die enig woord heeft vuil gemaakt aan
deze pogingen om een nochtans duizendvoudig, vaak eeuwenoud, leed enigszins te
verzachten. De stoere jongens van VMO,
Nationale Partij en andere rechtsen hebben zich evenmin laten horen.
Het Is ook zo'n vervelende problematiek.
Zij is zo moeilijk manipuleerbaar door
rechts of links, door Oost of West; allen
zijn in hetzelfde beddeke ziek.
Konden de verdrukte volksgroepen in
West-Europa maar op de steun rekenen
van de Sovjet-Unie; de betrokken regeringen zouden vlug ballast uitgooien. Maar
dat is wel het laatste wat de Sovjet-Unie
zal doen : daarvoor voert zij zelf een te duidelijke kolonisatie- en denationalizatiepolitiek, een gemakkelijke schietschijf voor de
Westerse regenngen die haar zouden willen raken. Maar die dit niet doen, omdat zij
van hetzelfde laken een broek vrezen.
Karel JANSEGERS

WIJ 8
16 FEBRUARI 1978

^

Welkom, Hugo Segers!
We zijn gelukkig deze week in onze Top-50 Hugo Segers
uit Bornem te mogen verwelkomen. Hij is een « straatloper» die van ons deze week de erepluim krijgt
De komst van hem en van nog andere Wij-wervers is des
te meer verheugend omdat zij een prikkel zijn voor de topwervers die blijkbaar met een lichte inzinking kampen. Erik
Vandewalle uit Izegem doet een gooi naar de derde plaats,
en we vernamen dat hij dit weekend ook de tweede koploper ernstig zal op de hielen zitten.
We mogen zeker niet onvermeld laten dat Jef Vinex uit
Erps-Kwerps opnieuw de 100-score overschreden heeft
Wie volgt hem...?

Stratenloper

is een

Vlaamsnationale
De Volksunie is groot geworden
door straatwerk. We hadden
geen centen, we hadden geen
middelen, we
hadden
geen
macht Maar we hadden onze
onvermoeibare kaderleden en
propagandisten. Week aan week
werd vroeger gekolporteerd, gebust, geplakt. De partijwerking
was vooral offensief naar buiten
gericht: mensen bereiken, men-

eretitel!

sen overtuigen, mensen winnen.
Als organizatie zijn we vandaag
veel sterken en veel beter ingeplant in gans Vlaanderen. Maar
daarbij is de offensieve geest
vaak wel eens zoek gegaan.
We moeten terug de straat op.
We moeten terug «straatlopers » worden. En we moeten
van dat woord-met-een-bijklankje een eretitel maken.

Stuur dan het aangehecht formulier naar het VU-sekretarlaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. U krijgt per kerende post uw « straatloperskaart •.

Ja, ik wil « straatloper » worden
Ik bevestig hierbij plechtig dat ik me ertoe verbind om, naast mijn
gewoon partijwerk, minstens gedurende tien maanden per jaar
gemiddeld twee uur per week te besteden aan de direkte planning),
voorbereiding en uitvoering van taken en initiatieven die gericht zijn •
op « straatwerk » in de brede zin van het woord : het winnen van mensen voor de partij. Ik zal daartoe zélf initiatieven nemen en ik ben
bereid, de gemeenschappelijke partij-initiatieven mee te helpen verwezenlijken.

(handtekening)

-.

Voornamen:
Geboren te
Beroep
Funktie (in de partij)
Adres:
Telefoon : '.
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« S t r a a t l o p e n » is
— kolporteren, pamfletten bussen, affiches plakken, openbare
vergaderingen organizeren.
M a a r « straatlopen »
is ook
— een streekblad opstellen en
verspreiden, public relations-akties opzetten, aan georganizeerde huisbezoeken doen, abonnementen en leden werven.
« Straatlopen »
is tenslotte ook

Zegt het u iets ?

Naam :

top 50

de

— het helpen bij de direkte voorbereiding en de uitvoering van
alle initiatieven die gericht zijn op
de publieke opinie of een deel
ervan, met het doel om mensen
te winnen en de propagandistische slagkracht van de partij te
vergroten.
Hoe maken we «straatloper» tot
een eretitel? leder kaderlid en
ieder lid van de Volksunie dat er
zich — naast de normale partijwerking — toe verbindt, om gedurende minstens tien maand per
jaar gemiddeld twee uur per
week te besteden aan de direkte
planning, voorbereiding en uitvoering van taken en initiatieven die
gericht zijn op « straatwerk » in de
brede zin van het woord — het
winnen van mensen voor de partij — is «Straatloper».
Wie bereid is om deze verbintenis
met zijn handtekening te bekrachtigen, krijgt een «Straatloperskaart ». Niet als een soort lidkaart
of als een onderscheiding, maar
als een praktisch middel om hem
aan zijn eigen verbintenis te herinneren en om hem duidelijk te
maken dat hij één der velen in
Vlaanderen is, die willen breken
met de sleur, en die er écht iets
willen aan doen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.

Georgette DE KEGEL, NINOVE
Guido Callaert, Opwijk
Kris Versyck, Gent
Erik Vandewalle, Izegem
Jan De Roover, Antwerpen
Joris Depré.Tervuren
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jozef De Meyer, Heverlee
Lieve Favoreel-Craynest, Lauwe
Piet Severins, Zwijndrecht
Jan Caudron, Aalst
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Daniël Denayer, Aalst
Bob Ryckbosch, Deinze
Eugene Van llterbeek, Kessel-Lo
Koen Van Meenen, Heusden (O.-VÜ
Willy Serpieters, Oostende
Frans Baert,Gent
Harry Van Herf, Zutendaal

^

21. Jaak Janin, Huise
Maurits Passchijn, Meise
23. Frans Jansegers, Herdersem
24. Cecile Remmerie, leper
25. Arthur De Schrijver, Hekelgem
26. Domien Leppens, Houthalen
„,^^i»
'27. Roland Van Heddegem, Oudenaarde
.vK.*^.
28. Mathijs Andries, Waarschoot
29. Etienne Braem, St.-Niklaas
Frans Van Dessel, Nijlen
30. Guido Dornez, Ingelmunster
31. Jozef Labaere, Kortrijk
Lutgard Decoster, Machelen.
33. Jef Vinex, Erps-Kwerps.
34. Anntex, Wingene
Willem Nollet, Move
^,,..,.>^B
36. Gaby Laridon, Diksmuide . . . . V ^ ^ ^ ^ % t i j ^ | . .
Clem De Ranter, Hoboken
..."..'.!;........'.......
38. Huguette De Bleecker, Gent
Mare De Rammelaere, Wingene
,
Etienne Laroy, Aalter
,j.;'.r.„,,%^-;j';..„.!^,
HervéVandamme,Wervik
<^.*^.^^™:«.V.'
Herman Ros, Lokeren
4».-J^»$yB*.".."i
Freddy De Valck, Iddergem
^.
^
.v
Jozef Dockx, Borsbeek
„ .^^.x.
45. Yvo Dillen, Balen
:)f^yr.
Edgar Ballet Hasselt
Willy Vlieghe-Bouckaert Drongen
André Vandaele, Brussel
„„.j..,,^
Lucien Beyens, Meerhout
.^wt^fi»*^.^*^
Juul Denayer, Buizingen
.......'
..
J. Peeters, Hoboken
..
Leon Calders, Kapelle-op-den-bos
Veerie Thyssens, Ekeren
Adhemar Vanderlinden, Mechelen
Hugo Segers, Bornem
.'...'^Cgi'Sï

1.261
984
876
874
600
552
528
528
450
444
444
432
390
348
336
336
324
300
288
276
252
252
234
216
204
180
156
144
132
132
120

84
72
72
72
72
72
72
72
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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Brasschaatse ,,Klonenkappers'' zorgden voor
spetterend karnaval in Maria-ter-Heide
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Donderdag 9 februari de laatste confetti verdwijnt onder een dun
laagje sneeuw Gerard Nissen Limburger ere-prins van «Van Edel
en Vermaak » (Hasselü verteller en voorzitter van de •< Klonenkap
pers» (Brasschaat, Mana-ter-Heide) is voor de eerste keer sinds
maanden «rustig » thuis Karnaval is zijn hobby organizeren zijn stiel

— Vorig weekend zagen we in uw
wijk een karnavalstoet die geen gelijken kent in het Antwerpse Verwonderlijk voor Maria-ter-Heide, dat als
weinig aktief staat aangeschreven
G N Weinig aktief dat is misschien
voor de buitenwereld zo maar een
wijk waar (jeugd)bewegingen middenstanders en de bewoners van «het
kamp» (militaire woonwijk) zo goed
en efficient samenwerken als in Mana-ter-Heide is ver te zoeken Voor
ons moet men geen «jaar van het
dorp » organizeren om de wijkwerking
vlot te krijgen
— Hoe kom je eigenlijk tot zo'n karnavalviering '
G N W e l enkele jaren geleden trouwde de welpenleidster van de 23ste
Don Bosco-scoutsgroep alhier en
heel de groep trok verkleed naar dat
feest Z e hadden zoveel sukses dat
het jaar daarop een kinderkarnvalstoet door D Hei trok Weer en meer
sukses en alles groeide en groeide en
ja het resultaat heb je zondag gezien
een volwaardige karnavalstoet met
veertig groepen prachtige praalwagens muziekkorpsen de Gilles van
Merbes Ie Chateau (een persoonlijke
verdienste van FVins Robert lil), prin-

Ingenieursbureau

senwagen en
te vierders

— Heel die karnaval wordt toch niet
door de scouts georganizeerd '
GN
Als je weet dat een vienng
zoals deze 7 maanden dag aan dag
voorbereiding vraagt (en meer dan
100000 frank kost) dan kan een
• het jaar daarop een kinderkarnavalTrouwens het is niet de bedoeling
van scouting karnavalfeesten in te
nchten In 1977 hebben we de v z w
« De Klonenkappers» (kloon = Brasschaats voor klomp) opgericht die
instaat voor de gehele organizatie
Dat neemt met w e g dat de kinderstoet centraal staat in het kamavalgebeuren
— Karnavalstoeten kosten geld
G N Het meeste geld verdienen w e
zelf BIJ de pnns-verkiezingen verkoopt elke kandidaat stembiljetten
Dit jaar werden er meer dan 6000
aan de man gebracht
Verder krijgen wij veel steun van de
plaatselijke middenstand Niet zomaar want ze krijgen er wat voor
terug w e organizeren een wedstrijd
voor de beste karnaval-etalage en
een zoekwedstrijd Heel de wijk zit zo
al dagen vooraf in de sfeer Alles wat

D . I . I . W . N . V .
*

6 Frans Hals vest MECHELEN

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
*
Burgerlijke b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
•k S t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
•k O n t w i k k e l i n g en
toepassing van de
leef m i l i e u t e c h n i e k e n
met o.a. v e r w e r k i n g v a n
h u i s v u i l e n industriële
afvalstoffen
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duizenden entoesias-

w e nodig hebben in en rond karnaval
kopen w e bij de plaatselijke middenstand
en dan zwijgen w e van de
cafes die droog werden gezet tijdens
de viering
O p de vooravond van Kerstmis hebben de fanfare « Kunst en Vermaak »
en Jan Van Oeckelen een Klonenkappers karnavalplaat opgenomen Er is
in Mana-ter-Heide geen gezin dat die
plaat met heeft De winst ervan ging
naar de kas van «Kunst en Vermaak »
W e gaan er prat op dat w e tot hiertoe
geen frank moesten knjgen van het
gemeentebestuur
— Toch laat het gemeentebestuur
zich met o n b e t u i g d '
GN
Zeer zeker met de gemeente
heeft dit jaar voor het eerst formidabel meegewerkt Vlaggen in heel de
wijk een tribune w e mochten gebruik
maken van de wijkschool het verkeer
op de Bredabaan w e r d omgeleid de
gemeenteraadsleden kwamen zelfs
meevieren
— Gerard Nissen is een tevreden
voorzitter'
G N Dat kan met anders het was
een karnaval van hoog niveau prima
afgewerkt formidabel Volgend jaar
vieren w e weer w e zijn al met de
voorbereiding begonnen
Iedereen is hartelijk welkom op zaterdag 24 februari voor het prinsenbal
en op zondag 25 februan 79 voor de
karnavalstoet
Jaak Decru

Dienstbetoon in
Antwerpen-stad
Sekrt V U Wetstr 12 elke maandag
van 16 tot 1 g u door Volksvertegenwoordiger A De Beul
Bergers G St-Jansvliet 19 Antwerpen Elke woensdag en zaterdag bij
hem thuis Bergers verzorgt het
dienstbetoon van Minister De Bruyne

HERENTALS Kantonnale vergadenng in zaal Brouwershuis
HOOGSTRATEN Kantonnale vergadenng in zaal « D e M e u len » voor Turnhout-Hoogstraten
EDEGEM Vormingsavond over « Leefmilieu » in zaal Drie Eiken
Drie Eikenstraat Sprekers Andre De Beul en Paul Staes redakteur bij D e Standaard O m 20 u 30 Organizatie van het V U J O
Arr komitee Antwerpen
H O B O K E N Ledenvergadenng om 20 u 30 in zaal Moretus
Gastspreker Hugo Coveliers arr -voorzitter over « Nu ons doel
bereiken » Btj koffie en vlaai nodigt een D J ons ten dans
BOOM-REET-RUMST-TERHAGEN
bestuursvergadering o m
20 u 30 in lokaal Nele, Antwerpsestraat te Boom
DUFFEL A r r raad ter voorbereiding VU-kongres 20 u 30 Gildenhuis Stationsstr 1 Duffel
NIJLEN kontakt- en werkvergadering voor de afdelingen Nijlen Bevel, Kessel 20 u in zaal « Kempenland », Gemeentestraat
41 Nijlen
ST-KATELIJNE-WAVER Afdelingsbal
na 19 Kontakt- en werkvergadering van de afdelingen
ST-KATELIJNE-WAVER, B O N H E I D E N en R I J M E N A M
DEURNE Opvoering van » Moordromance » door « De Bloeyende Wijngaerd» o m 20 uur in feestzaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 Initiatief van v z w « De Doorbraak » Kaarten te verkrijgen bij VU-mandatanssen en bestuursleden of in Trefpunt zelf
ANTWERPEN Galabal o m 20 u 30 in Handelsbeurs Kaarten te
verkrijgen op VU-sekretariaat Wetstraat 12
KATELIJNE-WAVER
13e Vlaams dansfeest o m 20 uur in
feestzaal Elzenstraat Clemenceaustraat 111 te St-Katelijne-Waver Orkest The Lords
DEURNE V V M in Trefpunt o m 20 u 30 Naast dë mandatarissen worden ook de afdelingsvoorzitters verwacht
B O O M Egmont-avond om 20 u in lokaal Nele Sprekers
minister Hektor De Bruyne Buitenlandse Handel en prof Neels
assistent grondwettelijk recht aan de K U Leuven
MECHELEN V V M voor mandatanssen afdelingsvoorzitters
en belangstellenden de mandataris en de afdeling O m 20 u 30
in parochiecentrum. Molenbergstraat 6 Mechelen
SCHOTEN Ledenvergadenng om 20 uur in hotel-restaurant
«Koningshof» Kapellei Onder motto « D e Volksunie vroeger
nu en wat met haar toekomst»

Nieuwjaarsbinnenwip Brasschaat
werd een politieke happening
Grote belangstelling in Castle-lnn voor de nieuwjaarsbinnenwip van de V U afdeling Brasschaat Voorzitter P Van Eyck gaf in zijn openingstoespraak
een «standje» aan de pers i v m het opzettelijk verzwijgen of verdraaien van
VU-standpunten Vooral in de berichtgeving rond Egmont en Stuyvenberg
werd de Volksunie veel tekort gedaan
Jaak Decru gaf een overzicht van een jaar V U - C V P koalitie en belichtte de
Inbreng van de partij in het schepenkollege en de gemeenteraad
O p middenstandsv\ak
w e r d op korte
tijd zeer veel verwezenlijkt Een kern
van (jonge) middenstanders is erin
geslaagd een aantal initiatieven tot
een biezonder suksesvol einde te
brengen een spetterende dorpsdag
in de kermismaand september dne
studieavonden rond de nieuwe opbouw van het middenstandsleven in
Brasschaat een sfeervolle koopdag
in de kerstperiode feestverlichting in
middenstandskernen buiten het gemeentecentrum
Steeds konden de
middenstanders op de volle inzet van
VU-schepen Gert De Buysscher-Van
Opstal rekenen
Projekten
Volksunie is wat ruimtelijke
ordening
betreft uitgegaan van het princiep dat
«ieder inwoner van Brasschaat recht
heeft op een gezond en aangepast
woonmilieu »
Na veel moeilijkheden kunnen w e nu
met zekerheid zeggen het broodnodige struktuurplan voor Brasschaat
komt er Roger Vanthillo heeft met
gewacht op een struktuurplan en diende reeds diverse plannen in rond o a
de Caterheidemolen de Rode Leeuw
het kerkplein het gemeenteplein de
Zwaan Leopoldslei het autovnjmaken van het park
De werkgroep
ruimtelijke ordening (koordinator Roger Vanthillo) bestudeert momenteel
een projekt voor een grotere verkeersveiligheid
Bij de bespreking van het gewestplan kreeg de V U het voor mekaar

Mikis Theodorakis in Arena
Deze n a a m is op onverbreekbare wijze verbonden a a n de
nog steeds met geëindigde
strijd van het geknevelde
Griekenland om zijn n a a m
en zijn vrijheid te heroveren
Maar deze n a a m vertegenwoordigt ook wat de muziek
en de volkspoëzie hebben betekend m de klandestimteit
waar ze gedurende eeuwen
verdrukking, zijn verbannen
geweest
Maar hoe kan m e n deze

dat de Neervelden behouden blijft als
agrarische bufferzone tussen de wijken Kaart en Bethanie W e l zijn enkele kleine woonuitbreidingsgebieden
gepland bij die wijken
Door de inzet van onze schepen R O
Gert De Buysscher-Van Opstal kreeg
Brasschaat de beschikking over 6 ha
watersportgebied en 10 ha bossen In
samenwerking met B L O S O w o r d t
daar nu gebouwd aan een watersportcentrum
Raadslid Stan Van Looveren verwezenlijkte het autovnjmaken van de
Kerkedreef de aanleg van Kapellei en
Bierwertslei en een aantal andere projekten in Maria-ter-Heide

twee begrippen scheiden als
men de meest bekende muzikant en politicus v a n zijn
land IS
Politiek en muziek zijn voor
hem éen en dezelfde strijd
voor de vrijheid
En als politicus, én als musicus strijdt Mikis Theodorakis met zijn muziek, en alle
Grieken strijden met h e m
Ze zingen al twintig jaar zijn
liederen m e e

Bmnenwip
In het gemeentelijk handelsonderwys
IS dit jaar het volledig V S O ingeburgerd
Mede dank zij de V U zal in Manaburg
een polyvalente sporthal (luchthal)
worden gebouwd naast de gemeenteschool zodat daar volwaardig indoorsporten kunnen beoefend worden
De VU-werkgroep schepen Rik Decleir en enkele onderwijzers werken
aan een voorbereidende studie om
het gemeentelijk onderwijs uit de
impasse te halen
De slechte financiële toestand van de
gemeente en de verhoging van opcentiemen was voor VU-fraktieleider
Fred Van Landeghem aanleiding ö m
de gemeenteraad aan te manen tot
voorzichtigheid en doordachte uitga-

M a a n d a g 20 februari te
20 u 15
Arena-Hall DEURNE
enig optreden m Vlaanderen

. MIKIS THEODORAKIS
EN ORKEST »
Reservatie
031/30 6809 of
031/39 6241
Prijzen 200, 250 of 300 fr
A d v 73

16 FEBRUARI 1978
:,;r

I A U H 9 1 3'

w

VRIJDAG 17 FEBRUARI
BRT 1 - 20 u. 45 - A L A M O
Western over de onafhankelijkheidsstrijd van Texas Regte van John
Wayne Met John Wayne en Laurence Harvey
RTB - 22 u. - PER GRAZIA
RICEVUTA
Satirische zedenkomedie waann
een bepaalde religieuze opvoeding
op de korrel wordt genomen Van en
met Nino Manfredi

Hollywood,
Oscar en Greta Garbo....
Tussen 1927 en 1934 waren het
sombere jaren voor Hollywood.
De inkomsten van de filmindustrie die sedert 1914 in stijgende
lijn waren opgelopen, stabilizeerden zich In 1924 en kregen daarna met een sterke teruggang af
te rekenen. Het prestige van de
grote sterren zakte in elkaar, de
« superprodukties » konden niet
zoals eertijds de grote belangstelling
en
nieuwsgierigheid
wekken. Het publiek naar de
bioskoopzalen
lokken
vergde
steeds
grotere
investeringen,
meer en meer werden de « superprodukties» omlijst door groots
opgezette
publiciteitskampagnes en in een peperdure prezentatie voorgesteld : er kwamen revue, music-hall, ballet enz. aan te
pas, zodanig dat de eigenlijke
film op de achtergrond werd
geschoven. Men was in een vicieuze cirkel beland en het werd
steeds moeilijker om de specifieke filmkosten te dekken.
In deze periode van ekonomische
krisis zou ook de gesproken film
zijn intrede doen, wat een volledige omwenteling en herstrukturering van de bestaande filmindustrie zou bewerkstelligen In hun
verlangen om het prestige en de
standing van de film wat op te vijzelen zouden L B Mayer en enkele andere filmmagnaten in 1927
het initiatief nemen om een instelling op te richten die de ronkende
titel «Academy
of Motion
Pictures Arts
and Sciences»
zou
meekrijgen
Als
voornaamste
taak kreeg de « A c a d e m y » de
opdracht om jaarlijks prijzen uit te
reiken aan verdienstelijke kineasten en geslaagde filmprodukties
De eerste laureaten werden in
1928 gelauwerd Frank Borzage
en Lewis Milestone voor de regie,
Janet Gaynor en Emil Jennings
voor de vertolking, de film die de
prijs in de wacht sleepte was
«Wings» van William Wellman
De eerste jaren was de «Academ y » vrij chauvenistisch ingesteld
en deden ook de grote produktie-

maatschappijen hun invloed gelden Men zou moeten wachten
tot 1947 voor een film in een andere taal een speciale prijs behaalde, het was Vittono De Sica met
«Sciuscia» Fellini zou de eerste
zijn die in 1956, met « La Strada »
een Oscar verwierf voor een metEngelstalige prent
Oscar
Alhoewel
de officiële
benaming
«Academy Award» is, kreeg deze prijs vanaf het jaar 1931 ook
de naam «Oscar»
Toen in 1931
het beeldje, dat het symbool van
de bekroning zou worden, gezien
werd door een toenmalige bedien-

de van de «Academy», nu direktnce ervan, nep zij uit « Why, it
looks like my uncle Oscar i» Een
reporter die dit had gehoord publiceerde dit, en sindsdien bleef het
bij Oscar
— Een eerste «Oscarfilm» draait
de BRT woensdagavond om 20 u
15 (tweede net)
Het is de Amerikaanse film
Grand
Hotel
van
Edmund
Goulding met Greta Garbo, Joan
Crawford, John en Lionel Barrymore, Wallace Beery en Lewis
Stone.
(Originele versie, tweetalige onderschriften, V.S. 1932)

D l - 21 u. 0 5 - THE ARRANGEMENT
Psychologische dramatische film
van Elia Kazan Met Kirk Douglass,
Faye Dunaway, Deborah Kerr e a
Een suksesvol reklameman heeft genoeg van de zakenwereld en wil na
een zelfmoordpoging weer zichzelf
worden
FR 3 - 22 u. 40 - U N SOIR,
U N TRAIN
Dramatische film van A Delvaux,
naar het boek van Johan Daisne
Met Anouk Aimee, Yves Montand.
H Camerlinck, e.a

Greta

Garbo

op

haar best
in de film Le Roman
Gauthier», naar Alexander Dumas

de

Marguerite

Even kijken naar de derde
wereldoorlog
De ondertitel die de cineast Chris
Marker aan zijn dokumentaire film
meegaf luidt «Scènes uil de Derde
Wereldoorlog - 1967-1977 • Deze
vier uur durende prent bestaat uit
twee delen, het eerste deel kreeg de
titel. « Les Mams Fraglles >, met als
hoofdstukken 1. Van Vietnam tot de
dood van Che en 2 M e i '63 en de
rest (BRT-panorama, net 2, dinsdagavond om 21 u. 50)
Het tweede deel heet «Les Mains
Coupées », met de hoofdstukken . 1.
Van de Praagse lente tot de «Programme Commun • en 2. Van Chili
t o t . wat eigenlijk ? (Panorama, BRT2, 28 febr. om 20 u. 35)
In verband met deze dokunnentaire
zegt Chris Marker dat men meestal
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ZATERDAG 18 FEBRUARI
BRT - 14U.30 - LADY DETECTIVE
Britse politiekomedie van George
Pollock Met Margaret Rutherford
Robert Morley Een oude vrouw
waagt zich op het detectivepad om
uit te maken hoe een schatrijke,
maar excentrieke Engelsman aan
zijn einde is gekomen
D 1 _ 15 u. - THE TREASURE
OF LOST C A N Y O N
Melodrama van Ted Tetzlaff Met Wil
ham Powell Julia Adams e a Een
weesje wordt uitgebuit door een
notaris Het weesje is namelijk erfge
naam van een groot fortuin dat de
notaris tracht te bemachtigen
D 2 20 u. 15 HUNDE,
WOLLT IHR EWIG LEBEN
Oorlogsfilm van Frank Wisbar Deze
wedersamenstelling van het beleg
van Stalingrad, met Duitse ogen
bekeken laat ons de diepe ellende
maar ook de grote moed van de Duitse soldaten erg aanvoelen De onredelijkheid van Hitlers bevelen wordt
sterk benadrukt
LUX. 21 u. ZIEGFELD
FOLLIES
Amerikaanse muzikale film van Vincente Minnelli Met Fred Astaire,
Gene Kelly, Lucille Bremer, Judy
Garland, e a
Z O N D A G 19 FEBRUARI
LUX. - 16U.45 - HELLFIGHTERS
Amerikaanse avonturenfilm van Andrew McLaglen Met John Wayne,
Jim Hutton. Katharina Ross Vera
Miles, e a Chance is chef van een fir
ma die gespecializeerd is in zeer
gevaarlijk werk nl het blussen van
brandende petroleumbronnen
FR 1 - 20 u. 30 - LA HORSE
Dramatische film van Pierre GranierDeferre Met Jean Gabin, Eleanore
Hirt. e.a Een Normandische grootgrondbezitter heerst met een feodaal autoritarisme over zijn familie
en zal een bende smokkelaars klem
krijgen Een uitstekende Jean Gabin
domineert met zijn patriarchenrol
het spel

gelooft dat de derde wereldoorlog zal
aanvangen met het lanceren van nucleaire raketten, terwijl hij denkt dat
deze hiermee zal beëindigd worden
Tot dat tijdstip zal een ingewikkeld
spel zich verder ontwikkelen, een spel
waarvan de ontcijfering heel wat
werk aan de histonci zal geven, indien
er overblijven wel te verstaan
Het IS een eigenaardig spfel waarvan
de regels zich voortdurend wijzigen
naarmate het spel v o r d e r t Waann de
rivaliteit van de grootmachten zich
zowel kan ontwikkelen tot een Heilige
Alliantie van de rijken tegen de armen,
als leiden tot een selektieve oorlog
waann de revolutionaire avant-gardes
worden uitgeschakeld (indien het werpen van bommen de opslagplaatsen

aan grondstoffen zou in gevaar brengen), ofwel omgebogen w o r d t tot een
manipulatie van de avant-gardes zelf
voor einddoelen die de hunne met
zijn
De laatste tien jaren ('67-'77) hebben
een aantal mensen en krachten
(soms meer instinktief dan georganizeerd) voor eigen rekening proberen
te spelen en waarbij soms afbreuk
w e r d gedaan aan de opgelegde regels Allen hebben gefaald op de terreinen die ze zelf hadden uitgekozen
Het IS nochtans hun opkomst die de
politieke gegevens van onze tijd drastisch hebben gewijzigd, aldus Chns
Marker M e t deze prent wil Marker
een indnngende blik werpen op enkele etappes van onze recente geschiedenis

M A A N D A G 20 FEBRUARI
NED. 1 19U.04 KUNI
LEMEL I N TEL AVIV
Musical van Yoel Silberg Met Mike
Burnstyn, Mandy Rice pavtes, e.a
Een musical die waard is gezien te
worden, omwille van de akteurs die
erin optreden, het rijkelijk aan bod
komende showelement en het ko
misch verhaal
RTB 1 - 19 u. 55 - DEFENSE
DE SA VOIR
Politiek drama van Nadine Trintignant Met Jean-Louis Tnntignant, Bernadette Lafont, Michel Bouquet. Barbara Lage. e.a Meester Jean-Pierre
Laubre, een Parijs tweederangsadvokaat krijgt opdracht om pro-deo
Simone Held te verdedigen een
prostituee, die betere dagen heeft
gekend en die van moord wordt verdacht
F 1 - 20 u. 30 - S I N B A D THE
SAILOR
Fantastische avonturenfilm van Richard Wallace Met Douglas Fairbanks jr. Maureen 0'Hara. e.a Op
het strand van Basra vertelt Sinbad
een van zijn prachtige heldendaden
aan zitn vr\enöeri
FR 3 - 20 u. 30 - THE BATTLE OF THE BULGE
Oorlogsfilm van Ken Annakin Met
Henry Fonda, Dana Andrews Robert Ryan, Telly Savalas, en vele
anderen December 1944 De geallieerde soldaten zijn ervan overtuigd
dat de oorlog gedaan is Wellicht twijfelt alleen nog een man eraan Luitenant kolonel Kiley 6 Amerikaanse

divisies bewaken in de dichte bossen van de Ardennen, verdekten in
de sneeuw, het 130 kilometer lange
front
LUX. - 21 u. - DAY O F THE
OUTLAW
Amerikaanse western van Andre De
Toth Met Burl Yves Robert Eyan,
e a Een rancher redt zijn dorp van
bandieten
D 1 - 23 u. - TIGER SHARK
Psychologische film van Howard
Hawks Met Edward G Robinson
Richard Arlen, e a Het leven aan
boord van een vissersboot
D I N S D A G 21 FEBRUAUI
D 2 - 19 u. 30 - LE GENDARME SE MARIE
Vrolijke komedie van Jean Girault
met LOUIS de Funes. Claude Gensac
e a Vakantie in Frankrijk Ook St
Tropez ontsnapt met aan de lange
autofiles en natuurlijk talrijke verkeersovertredingen Cruchot be
reidt met zijn gendarmes een aktie
tegen deze verkeerszondaars
FR 3 20U.30 CROC
BLANC
Western van Lucio Fulci Deze film
gaat over een wrede raswolf die
tevens in staat is tot echte vriendschap . de geschiedenis van een
vreemde band tussen een wild dier
en kind
LUX. - 21 u. - RAINPEOPLE
Amerikaans psychologisch drama
van Francis Ford Coppola Met Shir
ley Knight James Gaan, e a Een
zwangere vrouw ontvlucht haar echt
' genoot en haar dagelijks leventje Ze
maakt kennis met een mentaal gestoorde jongeman en zorgt voor hem
W O E N S D A G 22 FEBRUAEI
RTB 2 - 19 u. 55 - LES C H O SES DE LA VIE
De psychologische verhoudingen
tussen een 40-jarig ingenieur en zijn
sentimentele, familiale en sociale om
geving Van Claude Sautet Met Mi
chel Piccoli, Romy Schneider e a
BRT 2 - 20 u 15 GRAND
HOTEL
Dramatische film naar de roman van
Vicki Baum Regie van Edmund Goul
xiing Met Greta Garbo, Joan Crawford In het Grand Hotel te Berlijn
verblijven verschillende gasten die
elkaar nauwelijks kennen Het is
schijnbaar enorm rustig en er lijkt
nooit wat te gebeuren Maar nochtans
FR 3 - 2 0 U . 3 0 CASQUE
DOR
Avonturendrama van Jacques Becker Met Simonne Signoret Serge
Eeggianni e a Jo en Raymond heb
ben elkaar leren kennen in het verbeteringsgesticht Jo IS later een eerlijk
arbeider geworden Later ontmoeten ZIJ elkaar weer Raymond is echter een bandiet geworden
LUX - 21 u. - LA GRANDE
SAUTERELLE
Franse komedie van George Lautner Met Mireille Darc, Hardy Kruger, e a Carl een gangster van formaat vlucht voor bedreigingen van
zijn « vrienden >» naar Libanon
D O N D E R D A G 23 FEBRUARI
F 2 - 15 u. 05 - SIGNE ARSENE LUPIN
Politiefilm van Yves Robert Met
Robert Lamoureux. Yves Robert. Alida Valli Arsene Lupin stelt vast dat 2
schilderijen werd gestolen die beiden een edelman voorstellen met
halssnoer van het Gulden Vlies
RTB 1 - 20 u. 20 - SI C'ETAIT
A REFAIRE
Dramatische komedie van Claude
Lelouche Met Catherine Deneuve.
Anouk Aimee. Charles Denner ea
Catherine, een charmante daktylo
wordt verkracht door haar baas
Haar verloofde doodt hem pleegt
zelfmoord en Catherine wordt beticht van moord

Vanavond, donderdag om
21 uur brengt het Vlaams
Pers-, Radio- en Filminstituut
(VPRTI) een VU-standpunt
op TV over

Het
staaldossier
Sidmar
met medewerking van arbeiders van het Vlaams Arbeiderskomitee,
de
parlementsleden Oswald Van Ooteghem, Paul Van Grembergen en professor Jef Maton
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Donderdag
FEBRUARI

I

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Bereboot. — 18.05 Rondomons. —
18.30 De verloren eilanden (fO. —
18.55 La Linea. - 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit! - 19.45
Nieuws. — 20.10 De Muppet
Show. — 20.35 Panorama. —
21.00 Standpunten CVPRTO. 21.20 Première. — 22.10 Nieuws.

BRT 2
1400 Overname BRT-1. - 17.00
Overname BRT-1. - 20.10 Open
school. — 20.40 Don Carlos.

NED. 1
11.30. Schooltelevisie. — 18.15
Open school Teleac. — 18.45 De
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws.
— 19.05 KRO's wereldcircus. —
19.50 Wat heet beter. — 20.25 De
alles is anders show. — 21.35
Nieuws. — 21.50 Den Haag vandaag. — 22.05 Frontaal. — 23.05
Nieuws.

NED. 2
18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws.
- 19.04 Paddington. - 19.10 De
verschoppeling. — 19.35 De dik
voor mekaar show. — 20.00
Nieuws. — 2025 Showroom. —
21.30 De familie Bellamy. - 22.20
Hier en nu. — 23.00 Groeten van
Paulus. — 23.15 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Sophie, la sorcière. — 18.05 1, 2,
3... Cinema. — 18.30 Zigzag. —
18.45 Savoir-vivre. — 19.15 Antenne-soir. — 19.29 Weerbericht —
19.30 Nieuws. — 19.50 Suggestions. — 20.00 Autant savoir. —
20.20 Quand siffie la dernière balie (D. - 21.50 Nieuws. - 22.05
Le carrousel aux images. — 22.55
Nieuws.

12.15 Réponse a tout - 12.33
Midi-première. — 13.00 Nieuws.
- 13.35 Regionale programma's.
- 13.50 Objectif santé. - 16.15
Jeugdprogramma. — 18.02 A la
bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 L'ile aux
enfants. — 18.55 La passagere
<fj. — 19.15 Une minute pour les
femmes. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Politieke uitzending. - 20.03 Nieuws. - 20.30
La filière (fJ. - 21.30 L'événement — 22.30 Allons au cinéma.
- 23.00 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Sophie, la sorcière. — 18.05 1, 2,
3... atelier. - 18.30 Zigzag. 18.45 Schooltelevisie. — 19.15 Antenne-soir. — 19.29 Weerbericht.
- 19.30 Nieuws. - 19.50 Suggestions. — 20.00 Tele-presse.

ARD 1
8.05 Schooltelevisie. — 18.10
Nieuws. — 16.15 Annot-portrat einer Malenn und Pazifistin. —
17.00 Kinder-verkehrs-club. —
17.05 Filmbriefe. - 17.50 Nieuws.
- 18.00 Intermezzo - programminformation. — 19.15 Hier und heute. - 19.45 Spiel urn 4tel vor 8. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Richter ist
der Kollege. - 21 00 Patenkinder.
- 21.45 Ein Star lm Studio: Theodore Bikel. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Frühbesprechung.
- 00.00 Nieuws.

ZDF
16.30 Studieprogramma chemie.
- 17.00 Nieuws. - 17.10 Pinochio. — 17.40 Die Drehscheibe.
— 18.20 Mirjam, und der Lord von
Rummelplatz. — 19.00 Nieuws. —
19.30 Der grosse Preis. - 20.50
Aktion Sorgenkind. — 21.00 Heute-joumal. — 21.20 Die Bonner
Runde. - 22.20 Der gekaufte
Traum. — 2345 Nieuws.

LUX.
17.45 Programma-overzicht en te^
kenfilm. — 17.55 Le coffre-fort —
18.00 De Muppets show. - 18.28
Le coffre-fort - 18.30 Ram-dames. — 18.45 De nos clochers. —
18.58 Le coffre-fort - 19.00 Système D. — 19.30 Nieuws. —
20.00 Police des plaines (f.). 21.00 Columbo (fj. - 22.45 Les
potins de la comète. — 22.47 Sur
ie pas de la porte.

ZDF
17.00 Nieuws. - 17.05 Laenderspiel. - 18.00 Paul Temple. 19.00 Nieuws. - 19.30 Die Strasse. — 20.15 Hunde, wollt Ihr ewig
leben. - 21.50 Nieuws. - 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. —
23.10 Der Marshall von Cimarron.
- 00.25 Nieuws.

LUX.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel (f.). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Mannix (fJ. — 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenétre
sur... - 18.25 Tekenfilm. - 18.40
C'est la vie. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A 2.
- 20.00 Nieuws. - 20.35 La flüte
enchantèe. — 23.14 Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. — 20.00
Les jeux de 20 heures. - 20.30
Ceux de Cordura (f.3. - 22.10
Nieuws. — 22.25 Un evenement

BBC 1
17.20 Winnie the winsome witch.
17.25 Jackanory. 17.40
Scooby Doo. - 18.00 John Craven's newsround. — 18.10 Blue
Peter II. - 18.35 Beertje 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
Can non. — 23.15 Omnibus. —
00.05 Nieuws. - 00.45 Weerbericht

Vrijdag
17 FEBRUARI

RTB 2

WIJ 11

19.50 Kurz vor 8. — 20.00 Nieuws.
- 20.15 Am laufenden band. —
21.45 Trekking Lottogetallen. —
22.05 Gefaehrten des Grauens. —
23.40 Nieuws.

TF 1

— - Alamo ' in Texas, BRT 1, vrijdag om 20 u. 45.

18.45 Sept sur sept - 19.15
Antenne-soir. — 19.28 Weervoorspelling. - 19.30 Nieuws. - 19.55
A suivre. — 21.50 Nieuws. —
22.05 Miracle a l'ltalienne Cf J

ARD 1
8.05 Schooltelevisie. — 16.10
Nieuws. — 16.15 Das Mitleid ist
Gestorben Cf.)-17.00 Szene 78.
- 17.45 Der 7. sinn. - 17.50
Nieuws. — 18.00 Intermezzo-programm-information. — 19.15 Hier
und heute. — 19.45 Hit um 4tel vor
8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 Aufstand der Aerzte Cf.) — 21.45
Superschiff. - 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Tatort CfJ - 00.30
Nieuws.

ZDF
11.00 Rappelkiste. - 15.55 Dokumente Deutschen Daseins. —
16.45 Nieuws. — 16.55 Schüler-express. — 17.40 Die Drehscheibe.
— 18.20 Vaeter, die Klamotte. 19.00 Nieuws. - 19.30 Auslandjournal. - 20.15 Der Alte CfJ 21.15 Steckbrief. - 22.00 Heutejournal. — 22.20 Aspekt - 22.50
Sport am Freitag. — 23.20 Borsalino & Co CfJ - 01.00 Nieuws.

LUX
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Het
jongetje met de twee hoofden CfJ
— 18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.30 Open school. - 19.00 Lachertjes. 19.05 K.T.R.C. 19.35 Morgen. — 19.45 Nieuws.
20.15 Alamo (f.) 22.50
Nieuws.

BRT 2
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Het
jongetje met de twee hoofden. —
18.15 Klein, klein kleuterke. —
18.30 Open school. - 19.00 Lachertjes. 19.05 K.T.R.C. 19.45 Nieuws. — 20.15 30 jaar
Bobbejaan Schoepen. — 21.15
Première-magazine. — 22.05 Dag
aan dag.

NED. 1
10.50 Schooltelevisie. - 18.15 Les
gammas. — 18.45 De Fabeltjeskrant - 18.55 Nieuws. - 19.04
De Mickey Mouse club. — 19.15
De Hellstroem kroniek Cf.) — 20.40
Martine. — 21.35 Nieuws — 21.50
Baretta Cf.) - 22.40 Sesjun. 23.05 Geloof, hoop en liefde show.
— 23.40 Nieuws.

NED. 2
18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws.
- 19.04 Robbi, Tobbi. - 19.30
Hoe bestaat het? — 20.00
Nieuws. — 20.25 Dave a l'Olympia. — 21.10 Sonja's goed nieuws
show. — 22.15 Graag gedaan. —
22.45 Haagsche kringen. — 23.45
Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Sophie la Sorcière. — 18.05 1, 2,
3... actualitès. — 18.30 Zigzag. —

17.45 Programma-overzicht en tekenfilm. — 17.55 Le coffre-fort. —
18.00 Aventures des hommes. —
18.28 Le coffre-fort. - 18.30 L'Atout-cuisine du chef. — 18.45 TèléLuxembourg est è vous. — 19.13
Le coffre-fort. — 19.15 Système
D. — 19.30 Nieuws. - 20.00
Regan CfJ - 21.00 Orgueil et passion CfJ — 23.00 Passé et gagne.
— 23.15 Les potins de la comète.

TF 1
12.15 Réponse a tout — 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.
— 13.35 Regionale programma's.
- 14.05 Open school. - 14.25
Cousins cousines. — 14.55 Les
enquiquinneurs CfJ — 16.15 Jeugdprogramma. — 17.57 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 L'ile aux enfants. —
18.55 La passagere CfJ — 19.15
Une minute pour les femmes. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.43 Eh bien raconte. - 19.57
Nieuws. — 20.30 Un ennemi du
peuple. — 2220 Titre courant —
22.30 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel CfJ —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad.
— 15.55 Aujourd'hui magazine. —
17.55 Fenétre sur... — 18.25 Tekenfilm. - 18.40 C'est la vie. 18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Les six jours d'A 2. — 20.00
Nieuws. — 20.32 Les Eygletière
CfJ - 21.35 Apostrophes. - 22.45
Nieuws. - 22.52 Cléo de 5 a 7 CfJ
— 00.45 Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
qualité de l'avenir. — 21.30 Les
mattres d'oeuvre. — 22.20 Nieuws.

BBC 1
- 17.20 Deputy dawg. - 17.35
Jackanory. — 17.55 Crackerjack.
- 18.35 Beertje Paddington. —
18.40 Nieuws. - 18.55 Nationwide. - 19.40 Spotswide. - 20.00
Tekenfilm. - 20.10 The Waltons.
- 21.00 Elton John. - 21.30 Porridge. — 22.00 Nieuws. — 22.25
Life at snake. — 23.46 Max Boyce. — 00.16 The lost continent —
00.51 Weerbericht

12.15 Les petits pirates. — 12.30
Nieuws. — 12.35 De Boekaniers.
- 13.05 Magazine. — 14.44 Rugby. - 16.40 Tekenfilm. - 16.45
Programma-overzicht — 16.47 Super juke-box. — 17.45 Daktari. —
19.00 Système D. - 19.15 Passé
et gagne. — 19.30 Nieuws. —
20.00 L'Homme invisible. — 21.00
Ziegfeld Follies. 22.25 Les
points de la comète.

TF 1
12.00 Philatelie Club. - 12.30 Cuisine légere. — 12.47 Jeunes pratiques. — 13.00 Nieuws. — 13.35
Le monde de l'accordéon —
13.50 Petrus petro pétrole. —
14.08 Restez done avec nous... le
samedi. — 15.00 Vijflandentornooi. — 16.42 Restez done avec
nous... le samedi. — 18.05 Trente
millions d'amis. — 18.40 Magazine
auto moto 1. — 19.13 Six minute
pour vous dèfendre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Eh bien
raconte. — 20.00 Nieuws. — 20.30
Des magiciens. — 21.30 La légende des chevaliers aux 108 ètoiles.
- 22.30 Télé-Foot 1. - 23.30
Nieuws.

A2

Zaterdag
18 FEBRUARI
BRT
14.00 Dag aan dag. - 14.30 Lady
Detective. — 16.30 Open school.
- 18.00 De Bereboot - 18.05
Disneyland. — 18.50 Boeket. —
19.30 Morgen. — 19.45 Nieuws.
- 20.10 Bij nader inzien. - 21.40
Vernedering. — 22.50 Nieuws.

NED. 1
10.00 Teleac. - 15.30 Nieuws. 15.32 De Bereboot. - 15.45 De
holle bolle boom. — 16.10 Wat je
zegt ben je zelf. — 16.30 Stuif es
in. — 17.30 Gitaar spelenderwijs.
- 18.15 Teleac. - 18.45 De Fabeltjeskrant. — • 18.55 Nieuws. —
19.05 't Spant erom. - 20.00
Vara's muziekfoto. — 21.35
Nieuws. — 21.50 Vara-visie. —
22.40 De brave soldaat Schwejk.
— 23.40 Simon Carmiggelt —
23.50 Nieuws.

NED. 2
18.00 Nederlandse schaatskampioenschappen. — 18.40 Paspoort
- 18.55 Nieuws. - 19.05 De
Bereboot — 19.10 Avrop's Toppop prezenteert de nationale hitparade. - 20.00 Nieuws. - 20.25
Avro's Wie-Kent-kwis. — 21.25
Hollands Glorie. — 22.20 Televizier magazine. — 23.00 Avro's
sportpanorama. — 23.20 Netwerk.
— 0.10 Nieuws.

RTB
16.25 Interwallonie. — 17.25 Le ballon jaune — 18.35 Sophie, la sorcière. - 16.40 Spectacle. - 19.10
Antenne-soir. — 19.25 Lotto-uitslagen. — 19.29 Weerbericht. —
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin
extraordinaire. — 20.25 Les Filles.
- 22.30 Nieuws.

17.10 Des animaux et des hommes. — 18.00 La course autour du
monde. — 18.55 Des chiffres et
des lettres. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Les 6 jours d'A2.
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Les
cinq dernières minutes. — 22.05
Les dessus du panter. — 22.55
Jazz. — 23.35 Nieuws.

FR 3
18.35 FR 3 Jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws.
- 20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Une orange de cinq livres.
21.25 Campana. 21.50
Nieuws.

BBC 1
18.35 Nieuws en sport. — 18.50
Jim'ill fixit - 19.26 Dr. Who. 19.50 Toward the unknown. Amerikaanse speelfilm. — 21.40 Lee
Dawson. - 22.10 Starsky and
Hutch. - 23.00 Nieuws. - 23.10
Match of the day. — 00.15 Parkinson.

NED. 2

16.00 Nieuwe - IC
der dieren. — 16.30 \
thuis. - 16.E5 Sprei
17.10 Studio soort gin Juliana in Surinar
Horizon. — 1920 Sti
- 20.30 Nieuws. weer zo laat - 21.05
van leven. — 21.55
man, Mary Ha'-tman. mar - opkomst en om
een republiek — 2c

RTB

8.15 Schooltelevisie. me a l'oiseau — 9.45
magazine. — 10.00
10.30 Indépc dants a
ce. — 11.00 ^jcharisi
12.00 Faire ie' poin
Nieuws. — 13fl5 C(
— 14.14 Boiio postak
Les grands trains de
15.20 Visa pour le
17.10 Sportuitslagen,
quet belles-oreiltes. •
Carand Prix des^comrr
ropéennes. — 18.40
chat et quelaues autr
Sophie, la sorc ère. —
ne-soir. — 19 !Q Nieu
Suggestions - 19.55
end. - 20.25 OFtensoi
— 21.40 Absi.rde n'ei
22.10 Nieuws - 22.
pas comme 'P^ autres

ARD 1

17.45 Zwisc n Hof
stedt - Ife." ' Nieuv
Die Sportsch . - 19
gel. - 200' Nieuw
Geheimnisse des P
21.05 Das A l angeme
Nieuws. — 2o 5 Kritil<
gabend. — 00 OCïNiei

ZDF

17.00 Nieuws - 17.0
reportage. — '8.00 T
18.15 Rauchi^.de Col
Nieuws. — 19iOBoni
tiven. — 19 3ü 'Portr
Guthne, Folksinger. engste des dr Scher
Nieuws. — 2115 Tos
Nieuws.

LUX.

18.30 Le Francophc
19.00 Les senüers d
— 19.30 Nieuw»— IS
lection. - 1955 We«
20.00 Pilotes. -21.00
apparent — ?? 45 Les
comète. — 22''2Progi
zicht

TF 1

Zondag
19 FEBRUARI
BRT
9.00 Open school. - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Wiclif, ketter om
Gods wil. — 10.45 Stemmingsbeelden. — 12.00 Nieuwsoverzicht
voor gehoorgestoorden. — 14.30
Voor boer en tuinder. — 15.00
Sesamstraat. — 15.25 Toerisme
'78. — 15.55 Wereldkampioenschappen kunstrijden op de
schaats te Straatsburg. — 16.55
Tenuto. — 17.50 Sportuitslagen.
— 18.30 De Bereboot - 18.35
Van Pool tot Evenaar. — 19.40
Mededelingen. — 19.45 Nieuws.
— 20.00 Sportweekend 1 —
20.30 Dorpsfeestzaal. 21.25
Mezza Musica. — 22.25 Nieuws.

ARD 1
17.45 Nieuws. — 17.48 Die sportschau. — 18.30 Intermezzo-programminformation. — 19.15 Hier
und heute. — 19.45 Der 7.Sinn. —

17.30 Bericht van d«
zen. - 18.15 Teleac.
poort. - 1900 Nieui
Cantate Domino. —
stilte van de Zandzee
natuurlijk. — 22.00 Ai
- 22.35 Nieuws.

NED. 1
1100 Omroepparochie. — 15.15
Teleac. — 17.00 Orgelvespers. —

12.02 Le sequence du
- 12.30 Ben appét
Nieuws. - K20 C'
rieux. — 14i2"Les
du dimanche — 15.30
ginie. — 16.00 Paarde
16.05 L'ile perdue. —
première. — 1 /.30 U
a louer. — 19 25 Les
monde. - 20 00 Nieu'
La Horse. - 21.50
23.10 Nieuws

A2

12.00 Bon din nche.
de 2. - 20f Nieuv
Musique and lUSIC. mille et une isions
22.35 Nieuwe

FR 3

18.25 Cheval mon a
Plein air. — 920 S
Tom. - 19.30 L'Odys
Hunter. - 2005 He
20.30 Les pr ates de
21.20 Nieuw? - 2 2 . 4
tram.
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Tl^-PROGR/IMMKS
ericht van de wilde gan18.15Teleac. - 18.50 Pas- 19.00 Nieuws. - 19.05
Domino. — 19.40 In de
1 de Zandzee. - 20.30 Ja,
k. — 22.00 Ander nieuws.
) Nieuws.

lieuws - 16.02 Paradijs
en. — 16.30 Waar hoor ik
• le.B'j Sprekershoek. —
udio soort — 17.55 Koninina in Suriname. — 18.50
- 1920 Studio sport 2.
I Nieuws. - 20.35 Het is
laat - 21.05 Een manier
sn. - 21.55 Mary Hartiry Hartman. - 22.25 Weiikomst en ondergang van
ubliek - 23.15 Nieuws.

TF 1

BBC 1
18.05 Nieuws. 18.15 Hawkmoor. - 19.05 Holiday. — 19.40
Songs of praise. — 20.15 All creatures great and small. — 21.05
Moulin Rouge, Amerikaanse biografische film. — 23.00 Nieuws. —
23.10 Everman. - 23.45 Read all
about it. — 00.20 The British connection.

Maandag
20 FEBRUARI

BRT
looltelevisie. — 9.15 La feriseau — 9.45 Landbouwe. ~ 10.00 Ulyssé. —
dependants a votre servi1.00 Fjcharistieviering —
aire ie point. — 13.00
— 13.05 Concertissimo.
Boite postale J. - 14.30
ids trams de l'histoire. —
'isa pour Ie monde. —
>ortuitslagen. — 17.15 Rolles-ore»illes. — 17.40 5e
'rix des communautés Eues. — 18.40 Le chien, Ie
:iuelqb8S autres. — 19.10
a sore ère. — 19.15 Anten- 19 30 Nieuws. - 19.50
ions - 19.55 Sportweek?0.25 Ohansons a la carte.
Absurde n'est-il pas ? —
euws — 22.25 Un ours
ime le<: autres.

14.00 Schooltelevisie. 18.00
Peppi en Kokki (f.). - 18.15 De kinderen van appartement 47A (f.).
- 18.40 Open school. - 19.10
Doe mee. — 19.40 Morgen. —
19.45 Nieuws. — 2020 Micro-Macro. — 20.55 Grote lui, kleine lieden (f.). - 21.45 Inspraak '78:
alternatief. — 22,40 Nieuws. —
23.00 Open school. ~

3UWS - 17.02 Die Sporte. — '8.00 Tagebuch. —
luche. de Colts. - 19.00
— 19 i O Bonner perspek19.3Ü Portret van Ario
Folksinger. - 20.00 Die
ies dr Schenk. - 21.00
- 2115 Tosca. - 23.15

e Francophonissime. —
is senSers de l'aventure.
Nieuws, — 19.33 Ciné-sè- 19b5 Weerbericht —
)tes. — 21.00 Sans mobile
. — 22 45 Les potins de la
— 22.''2 Programma-over-

m dim-nche. — 19.00 Sta20.C' Nieuws. - 20.32
and 'lusic. — 21.40 Les
une "isions de Dali. —
3UWE.

heval Tion ami. — 18.40
. - '3.20 Spécial Dom19.35 L'Odysée de Scott
- 2005 Hexagonal. SS pi'ates de la mer. —
3UWS - 22.40 Un soir, un

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel CfJ. —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15 00 Mannix CfJ. - 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenétre
sur... - 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
Wetgevende verkiezingen. —•
21.35 Racines Cf). - 22.25 Bande
a part. — 22.55 Nieuws.

FR. 3
19.55 Nieuws. — 20.00 Les jeux
de 20 heures. - 20.30 La bataille
des Ardennes Cf). — 22.45
Nieuws.

BBC 1
11.00 Schooltelevisie. - 18.15 Teleac. — 18.45 De fabeltjeskrant.
- 18.55 Nieuws - 19.04 Kuni
Lemel in Tel Aviv. — 20.40 Vara-visie. - 21.35 Nieuws. - 21.50
Muis. — 22 15 Charles Trenet —
22.55 Symbiose. - 2259 Nieuws.
- 23.05 Boksen.

18.45 Trekking staatsloterij. —
18.55 Nieuws. — 19.05 Tom en
Jerry. — 19.15 Peppi en Kokki. —
19.30 De Muppet-show. — 20.00
Nieuws. — 20.25 Dagboek van
een herdershond (f.). — 21.20 Sanford en zoon (f.). — 21.45 Brandpunt - 2225 't Zand 33. - 22.55
Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. — 17.45
Sophie, la sorcière. — 17.50 1, 2,
3... cinéma. — 18.15 Seniorama.
— 18.45 La communauté frangaise de Wallonië et de Bruxelles —
19.15 Lundi-sports. - 19.29 Weerbericht - 1930 Nieuws. - 19.55
Defense de savoir Cf). — 21.35
Debat. - 23.00 Nieuws.

Dinsdag

18.15 Se— 19.15
Weerbe- 19.55

17.50 Nieuws. - 18.00 Das intermezzo bietet an. — 19.15 Hier und
heute. — 19.45 Trick um 4tel vor 8.
- 20.00 Nieuws. - 20.15 MS
Franziska (f.). — 21.15 Kontraste.
21.45 Bitte umblaettem. 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Tiger-Hai Cf.). - 00.15 Nieuws.

NED. 2
18.45 Paspoort. - 18.55 Nieuws.
- 19.04 Calimero. - 19.17 Lassie
en Adriaan Cf). — 1939 De Mickey Mouse club. Jeugdprogramma. - 20.00 Nieuws. - 20.25
Tatort Cf). - 22.15 Aktua TV. 23.10 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Sophie, la sorcière. — 18.05 1, 2,
3... Cinéma. — 18.30 Zig-zag. —
18.45 TVF. - 19.15 Antenne-soir.
— 19.28 Weervoorspelling. —
19.30 Nieuws. — 19.55 Histoire de
rire: Zygomaticorama. — 21.10
Des lois et des hommes. — 22.20
Nieuws. — 22.35 Entree libre. —
23.15 Nieuws.

RTB 2
14.00 Overname RTB 1. — 18.45
La ferme a l'oiseau. — 19.15 Overname RTB-1. - 19.55 TVF. 20.25 Jean-Christophe CfJ.
21.20 Spa 1978.

ARD 1
17.50 Nieuws. - 18.00 Intermezzo. — 18.40 Orson Welles erzaehlt — 19.15 Hier und heute. —
19.45 Tip um 4tel vor 8. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Was bin ich ? —
21.00 Report - 21.45 Einsatz in
Manhattan CfJ. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die nachtuebung.
- 00.00 Nieuws.

ZDF

21 FEBRUARI

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot. — 18.05 Sesamstraat.
- 18.30 Open school. - 19.00
Lachertjes Snub en zijn filmcamera. — 19.05 Gastprogramma. —
19.35 Morgen. - 19.45 Nieuws.
- 2010 Dolle dinsdag. - 20.55
Kijk mensen. — 21.45 Belijdenis
van 2 broers Cf.). - 22.35 Nieuws.

BRT 2

RTB 2
14.00 Schooltelevisie. niorama. — 18.45 Yoga.
Lundi-sports. — 19.29
richt. - 19.30 Nieuws.
Cuzin Bébert

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 Jeremiah Johnson. Amerikaans trappersepos. —
00.10 Tonight

BRT 1

RTB 1

ARD 1

séqupnce du spectateur.
) Bon appétit — 13.00
— t 20 C'est pas sé14 i ^ Les rendez-vous
iche - 15.30 Paul et Vir16.00 Paardenrennen. —
e perdue. — 16.35 Sport
'. — 11'.30 Un grand-père
— 1925 Les animaux du
- 2000 Nieuws. - 20.30
e. - 21.50 Portrait -

A2

NED. 1

NED. 2
«viseren Hof und Helm• 18.3C0Nieuws. - 18.33
tschai. - 19.20 Weltspie20.0r. Nieuws. - 2015
lisse des Meeres. —
IS Arrangement — 23.10
— 23 5 Kritik am Sonnta—' 0000 Nieuws.

12.15 Réponse a tout — 12.33
Midi première. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 Restez done
avec nous... le lundi. — 17.55 Jeunesse spéciale vacanceo. — 18.00
A la bonne heure. — 18.27 Llle
aux enfants. — 18.55 La passagere Cf.) — 19.15 Une minute pour
les femmes. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte.
— 19.57 Nieuws. - 20.30 Sinbad
le marin Cf). — 22.25 Giorgio de
Chirico. — 23.25 Nieuws.

— 19.55 Soms kun je meer dan je
denkt. - 20.34 Van U zal ik zingen. — 21.05 Nader bekeken. —
21.35 Nieuws. - 21.50 Den Haag
vandaag. — 22.05 Ot.. en hoe zit
het nou met Sien? — 2245 Eadwaerd Muybridge. — 23.10
Nieuws.

14.00 Overname BRT-1. - 20.10
Slisse en Cesar. — 20.50 Panorama.

NED. 1
11.30 Schooltelevisie. 18.15
Open school/teleac. — 18.45
Fabeltjeskrant. — 19.04 Windkracht 16. — 19.30 De bijbel open.

17.00 Nieuws. — 17.10 Die grosse
blauwe murmel. — 17.40 Die
drehscheibe. — 1820 Die rosarote
panther. - 19.00 Nieuws. — 19.30
Balduin, der heiratsmuffel CfJ. —
21.00 Heute-journal. - 21.20 Tante
Emmas Erben. — 22.00 Apropos
film. - 22.45 Ski. - 23.15 Nieuws.
Nieuws.

LUXEMBURG
17.45 Programma-overzicht voor
vanavond. — 17.55 Le coffre-fort.
- 18.00 Brigade criminelle CfJ. 18.28 Le coffre-fort. - 18.30 Ramdames. — 18.45 De nos clochers.
- 18.58 Le coffre-fort - 19.00
Système D. — 19.15 Passé et gagne. — 19.30 Nieuws en weerbericht - 20.00 Les bannis CfJ. 21.00 Les gens de la pluie CfJ. —
22.35 Les potins de la cométe. —
22.37 Programma's van morgen.

TF 1
12.15 Réponse a tout — 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. — 17.10 Schulbus
13 Cf). - 17.40 Die drehscheibe.
- 18.20 Soko 5113 Cf.). - 19.00
Nieuws. — 19.30 Disco '78. —
20.15 Stichproben. - 21.00 Heute-journal. — 21.20 Das ende einer karnere Cf.). — 22.45 Nieuws.
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— In ' Grand
20 u. 15.

Hotel

met

Greta

Garbo, BRT 2, woensdag

RTB 1
14.15 Schooltelevisie. — 16.45
Feu vert. — 18.25 Sophie, la sorcière. — 18.30 Zigzag. — 18.45 La
pensee et les hommes. — 19.15
Antenne-soir. — 19.29 Weerbericht - 19.30 Nieuws. - 19.55
Contacts. - 20.00 Philby, Burgess
et Maclean Cf) - 21.20 De brie et
de broc. - 22.05 Nieuws. — 22.20
Arts hebdo.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Les dessous du ciel Cf). —
14.03 Aujourd'hui madame —
17.55 Fenétre sur... — 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. — 20.35 Le triangle des
Bermudes CfJ. — 23.30 Nieuws.

FR. 3
18.35 Fr. 3 jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Scènes de la vie de province. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. - 20.30 Croc Blanc Cf).
- 22.10 Nieuws. - 22.25 Reussite.

BBC 1
18.05 John Craven's newsround.
— 18.10 Star turn. - 18.35 Beertje Paddington. — 1840 Nieuws.
— 18.55 Nationwide. - 19.55
Young musican of the year. —
20.20 The feather and father gang.
— 21.10 The good old days. —
22.00 Nieuws. - 22.25 Play for
today. - 23.40 Nieuws. - 00.20
The engineers.

Woensdag
22 FEBRUARI
BRT 1
15.30 Open school: Thuis-werk III.
— 16.30 Tip-top. - 18.15 Bereboot - 1820 Meridiaan. - 18.45
Young Daniel Boone Cf). — 19.35
Morgen. — 19.45 Nieuws. —
20.15 Happy days CfJ. - 20.40
Washington met gesloten deuren
CfJ. - 22.10 Puur kuituur. - 22.35
Nieuws.

BRT 2
15.30 Overname BRT 1. - 20.15
Grand hotel Cf). - 22.05 Max
Ernst hoeveel kleuren heeft de
hand?

NED. 1
10.30 Schooltelevisie. - 15.00 Teleac. — 15.30 Applaus voor mij. —
16,00 Wat heet oud. - 16.35
Maja, de bij. — 17.00 De luchtbus.
— 1825 Sesamstraat - 18.55
Nieuws. — 19.04 Van gewest tot
gewest — 19.45 Toeristische tips.
— 19.50 Politieke partijen. —
20.00 Nationale finale songfestival.
— 21.00 Hoe Yoekong de bergen
verzette. — 21.35 Nieuws. —
21.50 Den Haag vandaag. —
22.05 Panoramlek. — 22.35 Studio
sport. - 23.00 Nieuws.

NED. 2

LUXEMBURG
17.55 Le coffre-fort. - 18.00 Madame et sp, fa,tóme CfJ. — 18.28
Le coffre-fort. — 18.30 Ram-dames. — 18.45 De nos clochers. —
18.56 Le coffre-fort. - 19.00 Système D. — 19.15 Passé et gagne.
— 19.30 Nieuws en weerbericht
— 20.00 Chapeau melon et bottes
de cuir Cf.). — 22.25 Portrait d'artiste. — 23.00 Les potins de la comète. — 23.02 Programma-overzicht
voor morgen.

— 13.45 Restez done avec nous...
le mardi. — 17.15 Jeunesse spéciale vacances. — 18.02 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque
enfant. — 18.32 L'ile aux enfants.
— 18.55 La Passagere CfJ. —
19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.43 Eh bien raconte. — 19.57
Nieuws. — 20.30 Les halles, la Marne et le cancotier. — 22.00 Nieuws.
Nieuws.

18.15 Teleac. - 18.45 Staatsloterij. - 18.55 Nieuws. - 19.04 De
aardewerkers en de rovers Cf). —
19.29 Kenmerk. - 20.00 Nieuws.
- 20.25 Socutera. - 20.30 Overzicht keuze top 5. — 20.33 Robin's
nest CfJ. — 20.57 Lex Harding met
het popjournaal. — 21.05 De wonderbaarlijke wereld van Wil. —
21.25 An evening with Diana
Ross. — 21.45 Onze wereld op
eigen kracht Cf). — 22.10 Gasten
aan tafel. 22.15 Stgrsky
& Hutch. - 23.03 Info. - 23.30
Veronica's agenda. — 23.35
Nieuws.

RTB 2
14.15 Overname RTB 1. - 18.45
Interwallonie. — 19.15 Overname
RTB 1. — 19.55 Les ehoses de la
vie Cf). — 21.25 La breloque a
brac.

ARD 1
17.30 Herr Rossi sucht das glück.
— 17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo. — 18.40 Wie das Leben
so spielt... — 19.15 Hier und Heute. — 19.45 Tip um 4tel vor 8. —
20.00 Nieuws. 20.10 ARDSport extra. — 22.00 Bilder aus
der Wissenschaft
— 22.30
Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. - 17.10
zigeuner. — 17.40 Die
be. - 18.20 Ko - Ok bankiers CfJ. - 20.15
21.00 Heute-Journal.
Starsky & Hutch CfJ.
Rueckfragen. — 22.50
Cf). — 00.20 Nieuws.

Arpad der
drehschei19.30 De
Bilanz. 21.20
22.05
Birkenhain

LUX
17.55 Le coffre-fort. - 18.00 L'Eeole buissonnière. — 18.28 Le coffre-fort. — 1830 Ram-dames. —
18.45 De nos clochers. — 18.58
Le coffre-fort. — 19.00 Hitparade.
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Weerbericht — 20.00 Brigade spèóiale CfJ.
— 21.00 La grande sauterelle. —
22.45 Les potins de la cométe. —
22.47 Programma-overzicht

TF 1
12.15 Réponse è tout - 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.
— 13.37 Les visiteurs du mereredi.
— 17.55 Sur deux roues. — 18.12
A la bonne heure. — 18.28 Pour
chaque enfant — 1833 L'ile aux
enfants. — 18.55 La passagere
CfJ. — 19.10 Une minute pour les
femmes. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte.
— 20.03 Nieuws. — 20.30 Les jeunes filles CfJ. - 22.00 Titre courant. — 22.10 Hommes et sociétés. — 23.00 Nieuws.

A2
13.50 Les dessous du ciel CfJ. —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.05 Le monde merveilleux de
Disney. — 15.55 Un sur einq. —
17.55 Accords parfaits. — 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'A2. - 20.00
Nieuws. — 20.32 Cartes sur table.
- 21.40 L'art sur le vif. - 22.35
Nieuws.

FR 3
18.55 FR 3 Jeunesse. - 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Scènes de la vie de province. — 19.55
Nieuws. - 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Casque dor CfJ.
- 22.05 Nieuws. - 2220 Ciné
regards.

BBC 1
18.10 Grange Hill. - 18.35 Beertje
Paddington. — 18.40 Nieuws. —
18.53 Weerbericht - 18.55 Nationwide. — 19.50 The Goodies.
— 20.20 We're no angels. Fantaziefilm. - 22.00 Nieuws. - 22.25 I
didn't know you cared. — 22.55
Sportsnight — 23.45 Nieuws. —
00.25 The sky at night
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VIRIJ€ TIJD
Goed punt

•
M A A N D A G : Niet minder dan negen consuls w e r d e n
o p g e t r o m m e l d om de b e m a n n i n g van het zeilschip - V e r drag van R o m e » te o n t v a n g e n . S c h o l , j o n g e n s •
DINSD A G : W e e r een stuk ondraaglijke spanning achter de rug.
T o s h a c k zal beslist niet k o m e n v o e t b a l l e n in Anderlecht.
N o g v o o r g e e n 80.000 ...pond •
W O E N S D A G : In Frankrijk is men er na tien jaar al achter g e k o m e n d a l de a u t o r e n ner M . Thierry geen rijbewijs bezit, en e v e n m i n een v e r z e k e ring. Rap is ook a n d e r s •
D O N D E R D A G : O m d a t de voetbalbond haar v e r b i e d t s a m e n met d e j o n g e n s te v o e t b a l l e n ,
spant een Brits meisje van elf jaar een p r o c e s in t e g e n de
bond. W e g e n s discriminatie. H o p e l i j k wint ze •
VRIJD A G : In de S t a t e s w e r d een nieuw z w e m w o n d e r ontdekt.
M a a r ze is al veertien. V o o r de v o l g e n d e O l y m p i s c h e S p e len, binnen t w e e jaar, dus al te oud •
Z A T E R D A G : De
Franse arbiters s t a k e n de k o p p e n bijeen o m een o p l o s s i n g
te v i n d e n tegen het g e w e l d . Bij ons z o u d e n ze al J a n g
g e s c h o r s t zijn •
Z O N D A G ; R a y m o n d C e u l e m a n s Europ e e s k a m p i o e n b a n d s t o t e n , Z i j n 9 7 s t e officiële k a m pioenstitel. F e n o m e n a a l .

Stom publiek

leder jaar worden op het stadhuis van
Brussel de Brusselse sportmannen en
-vrouwen ontvangen, die door een of
andere prestatie ertoe bijdragen dat
de roem van hun stad zo mogelijk nog
wat verder over de wereld wordt uitgedragen Wat WIJ simpatiek vinden
aan die recepties is dat daar, volkomen op gelijke voet met de anderen,
ook de sportvedetten van de gehandikapten (lelijk woord, want waarom
zou een voet of een oor met kunnen
gebruiken een groter handikap zijn
dan zijn verstand of rechtvaardigheidsgevoel met kunnen g e b r u i k e n ' )
worden verwelkomd Wij beginnen namelijk meer en meer te geloven dat
men alleen bij de gehandikapten (laten w e dat w o o r d dan maar verder
gebruiken) nog de ware sportbeoefenaar vindt Men kan zich zelfs afvragen wie nu eigenlijk-feitelijk het meest
gehandikapt is die jongens en meisjes die met kunnen horen of zien, of
de vedetten-reklameventen met hun
dikke billen en de potsierlijke jury's

Nog erg
Een sportgazetteken wijst er met zonder trots op dat al die gehandikapte
sportbeoefenaars ook in het burgerleven hun plan trekken, want dat ze allemaal werk hebben, en dat dit te danken IS aan de sport Wij geloven ook
dat sportbeoefening een uitstekend
middel is om een zgn handikap te
overwinnen, en dat dergelijke zelfoverwinning een belangrijke stap is naar
een volwaardig lidmaatschap van de
maatschappij Maar die sportgazet
zou er toch moeten aan denken dat
de sport van de minder-validen met
de sport IS die zij propageert, en dat
het nog vreselijk is te moeten vaststellen dat de integratie van minder-validen in de samenleving verbonden
blijft aan voorwaarden, zoals bij voorbeeld het eerst zelf overwinnen, via
de sport o m , en wegwerken van wat
anderen een handikap noemen Het
behalen van die overwinning op zichzelf zou al lang geen voorwaarde
meer mogen zijn

de kranten vragen als «waar moeten
onze kinderen s p e l e n ' » Het is mets
te vroeg En misschien gaan de vele
brave gemeentevaderen in Vlaanderen stilaan doorhebben dat er nu stilaan genoeg sporthallen en ingebouwde staminees en ter beschikking van
de plaatselijke klub gestelde stadions
staan om met kans op sukses naar de
volgende verkiezingen te stevenen,
en dat er nu wel eens kan gedacht
worden aan de kinderen, ook al is de
grond duur en het stemrecht voor kinderen nog met ingevoerd

Diskoer
Men kan van Roger De Coster maar
bezwaarlijk beweren dat hij met voor
honderd procent een vakman zou
zijn, of dat hij nsiko's zou nemen waar
het met nodig is En kijk, bij een eenvoudige training te Mol rijdt hij zich
zowaar haast te pletter tegen een eenzame boom HIJ moest in allerijl naar
de kliniek gevoerd worden, waar een
spoedoperatie nodig was om zijn
leven te redden Milt weggenomen,
lezen we, en een stuk van de pancreas Maar hij komt er beslist bovenop Hoe de journalist het wist, weten
WIJ met, maar volgens hem zei De Coster nog kloek voor hij onder het mes
ging weet dat ik geen andere dood
zou wensen dan deze, mij overkomen
terwijl ik deed wat ik het allerliefste
doe op aarde Lijkt ons een hele diskoer op zo'n moment De meesten
vertellen wat anders dan

De campionissimo
Verleden week overleed Girardengo
Een naam die bij de oudere lezers wellicht veel herinnenngen oproept Girardengo was namelijk wat men zou kunnen noemen de eerste campionissimo Tussen beide wereldoorlogen
fietste hij namelijk zo'n duizend overwinningen bij elkaar, waarvan de vele
overwinningen in Milaan-Sanremo en
de ronde van Itaiie allicht de voornaamste zijn Milaan-Sanremo won hii

Eén van de aktiviteiten van de amateur-astronoom is het berekenen en
waarnemen van sterbedekkingen,
d.w.z. hel verschijnsel waarbij de
maan of een planeet een bepaalde
ster schijnbaar b e d e k t Dus er, vanop aarde gezien, vóór s t a a t
In de nacht van 16 februari zal de
maan aldus Aldebaran (het oog van
de Stier) bedekken. De eigenlijke
bedekking is vanuit België echter
niet te zien (daarvoor moet men naar
Siberië).
En wie dan toch even naar de hemel
kijkt, kan onze drie planeten z i e n :
Jupiter eveneens in de Stier, Mars in
de Tweelingen en Saturnus in de
Leeuw. En aan deze laatste is het
wel niet te zien, maar zij staat op 16
februari in oppositie, dit wil zeggen
dat zon - aarde - Saturnus één rechte lijn vormen.
Sukses met de waarnemingen.

zes keer, en dat w e r d pas een paar
jaar geleden beter gedaan door Eddy
Merckx toen die in 1976 de koers
voor de zevende keer w o n Girardengo was 85 jaar toen hij overleed, en
de wielrennerij heeft hem ook geen
windeieren gelegd, want hij was de
eigenaar van een fietsenfabnek Ondanks zijn hoge ouderdom interesseerde hij zich trouwens nog steeds
aan de wielersport In éen woord, een
brok wielergeschiedems die afgesloten wordt

Grap?

Waardeloos

Een Brussels sportjoernalist maakt
in zijn gazet van zijn oren omdat het
publiek onvoorzichtig is bij autorally's.
Wij zullen de allerlaatsten zijn om
dat te betwisten. Wij begrijpen niet
eens waarom mensen in het holst
van denacht ergens lanqs een slijkwegel gaan staan kou lijden om een
stel jongens en meisjes ei zo na
tegen een boom te zien knotsen of
roemloos m een beek te verzeilen.
Nog minder begrijpen wij dat zij
daarvoor dan ook nog betalen. Het
komt ons zelf nogal gek voor dat deftige belastingbetalers nog moeten afdokken om langs een openbare weg
te staan, omdat er daar op datzelfde
ogenblik een aantal kloeke jongens
met een autootje langs gejaagd worden. Tenzij dal geld natuurlijk voor
de eigenaar van de weg zou zijn,
maar daar twijfelen wij wel een beetje aan.
Het nu zo voorstellen alsof alleen
dat publiek - h e t zotteken uithangt>,
dat lijkt ons echter nogal kras. Het
komt ons zelfs voor dat de inrichters
en de koereurs minstens even onvoorzichtig zijn.

Goed nadenken
Er bestaat bij de aanleg van die speelruimten noclitans een dubbel gevaar
Het gevaar dat het alweer een ding
vol lijntjes en reglementjes wordt, en
het gevaar dat nnen het gaat volproppen met • stamineespelen » als schommels, molens e d m Spel is voor de kinderen iets heel essentieels Het is een
voortjereiding op het volwassen zijn
De lichamelijke inspanning — lopen,
spnngen — is om een m o d e m woord
te gebruiken, fysical training, en die
onbewuste training is met eigen aan
de mensenkinderen alleen M e n ziet
het bij alle jonge dieren immers ook
De vert)eelding die de kinderen bij het
spel aan de d a g leggen is even tjelangnjk ZIJ zijn voor de geest wat het rennen IS voor het lichaam Z o is gebrek
aan ruimte om te rennen voor de kinderen nu een aanslag op de volwassenen van morgen, en het afremmen
van verbeelding en initiatief met
streepkens en reglementen een beperking van het geestelijk kapitaal
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Het is natuurlijk best mogetijk dat
onze beschaving met reuzenschreden vordert wanneer renner X met
zijn blikken kist Y erin slaagt tegen
honderd kilometer per uur een slijkerig bochtje te nemen op een of
andere bosweg. W i j hebben al afgeleerd ons af te vragen waar die jongen zo nodig naartoe moet in het
holst van de nacht in dat voor de
rest van het jaar verlaten bos. W i j
hebben er ons definitief bij neergelegd dat wij het nut, de grootheid, de
kolossale waarde van dat soort dingen niet inzien.
Eén ding weten wij nochtans. Dat is
dat vroeg of laat één van die voorzichtige chauffeurs door hun nog
voorzichtiger werkgevers — want
die blijven uit die tuigen
— eens
het onvoorzichtige publiek zal ingejaagd worden, en dat men dan bij
een berg lijken en verminkten de
vraag zal stellen of dat nu eigenlijk
allemaal de moeite waard was.
Z o gaat dat in de sport Eerst de
prijs betalen, en dan vragen of hij
niet te hoog was.

Daar moest men toch maar eens aan
denken als men al dan niet speelruimte wil scheppen

Nieuw
Naar het schijnt w e r d in Nederland
een nieuwe sport boven de doopvont
gehouden hockey onder water Het
wordt, zoals blijkt uit de naam, gespeeld op de bodem van een zwemkom door twee ploegen van zes man
De spelers zijn uitgerust met een
soort snorkel die tioven water uitsteekt en die hen moet toelaten te
ademen Voor de rest komt het erop
aan de bal m het doel van de tegenstrevers te meppen, zoals in gewoon
hockey Persoonlijk zien wij met zo
goed in waarom dat onder water
moet gek>euren, en wij vragen ons af
of de toeschouwers, die in dichte
drommen verwacht worden, er wel
zoveel zullen aan hebben Maar dergelijke bedenkingen remmen de vooruitgang af, en in de sport nog meer dan
elders hoort het parool te luiden
immer vooruit

Wij hebben zaterdagavond zo met
een slaperig lodderoogken zitten kijken naar de klassieke smalle TV-beeldekens van de voetbalwedstrijd La
Louvière —Anderlecht Door de hoofdstedelingen — zoals dat heet, want
eigenlijk is er geen enkele Brusselaar
bij, z e k e r ' — gewonnen met 0—2
De geuzemannen leken ons wat
handiger, want technisch wat meer
begaafd, en misschien wat beter uitgerust want wat njker, en er waren twee
ferme sjotten — meer geluk dan knapheid, maar kom — en voor de rest
was er niks te zien Zagen wij, en zei
Rik W I J kunnen het de sjotters met
kwalijk nemen dat zij geen beter werk
konden leveren voor hun dikke pree
Goed voetbal is onmogelijk op dergelijk veld Maar waarom de boel dan
met ineens afgelasten ' En wachten tot
men de mensen wat betere waar kan
bieden voor hun geld

Slap
De voorronde voor de wereldbeker
voetbal IS al een poos achter de rug
België ligt eruit, en het aantal toeschouwers dat naar de verschillende
matchen is komen kijken is gekend
De dne matchen in België lokten, de
drie samen, 75000 mensen Een percentje slechts van wat de Zuidamenkaanse en Oosteuropese landen «in
hun kas sloegen » Zelfs tegenover landen als Egypte, Iran, Tunesië en Canada slaan wij een uiterst bleek figuur
Men zoekt uiteraard naar de oorzaak
Konkurrentie van de T V ' Onderzocht en verworpen De oorzaak is
veel simpeler En ze is dubbel Ten eerste zijn de prijzen veel te hoog in België Men vergete met dat de sjottenj
een volks vermaak is, en dat «het
volk » het, wat de ministers ook beweren, met meer zo breed heeft En ten
tweede wat knjgen wij nog te zien '
Nu IS zelfs Monnen geen bron van
jolijt meer

Aktie
Er komt in België heel langzaam een
aktie op gang Heel langzaam omdat
ze gevoerd wordt door heel brave
mensen die zich gemakkelijk laten intimideren door de grote muil van al wat
zichzelf rekent tot « Het Gezag » Dat
IS de aktie voor de aanleg van speelruimten voor de kinderen Zelfs onze
aan Het Gezag zo onderdanige BRT
heeft zowaar al een paar sekonden
zendtijd gewijd aan een dergelijk initiatief, en schier dagelijks leest men in

Een van de meest affreuze dingen die
de sportjongens van onze BRT zo
overvloedig sieren is volgens ons de
bloedige ernst waarmee ze het onnozelste sportbenchtje koesteren Nu
hebben wij echter goede hoop dat
daarin verandering gaat komen Zondag, in de tweede editie van sportweekend, heeft men zich zowaar een
grapje veroorloofd M e n liet wat beeldekens zien van de biljartwedstrijd
Dielis-Ceulemans, en verdone, op een
bepaald moment verscheen op het

scherm toch de waarschuwing zeker
dat Ceulemans naar links speelde
Wat pnmo op dat moment zeker met
geval was, secundo totaal aan de willekeur van de speler wordt overgelaten — die daarom alleen aan de tafel
staat — en tertio verwarring zou kunnen zaaien in de Vlaamse huiskamer
waar men nog naar de BRT kijkt Als
een speler alle punten naar links moet
maken, gaat het bandstoten nog veel
moeilijker worden dan het al is

TRIPTIP
Wie in de buurt van Hechtel
komt en even tijd heeft
moet
eens naar de Begijnenvijvers
(of zoals daar nog wel
gezegd
wordt de Wijer) wandelen
Op de weg van Hechtel naar Peer
rechtsaf
Is aangeduid
trouwens
Daar vindt men rond
een
heus ven nog een stuk even heuse heide, rest trouwens
van
wat eens de Grote Heide was Als het koud is, is het er koud,
maar men heeft in en rond de stad met zo dikwijls de
gelegenheid om te zien hoe de natuur het eigenlijk stelt in volle
winter
En terwijl men daar ronddraaft
(om warm te krijgen) kan men
eens bedenken
dat het van dit soort landschap
was dat de
A24
— waarvan
nog veel plaatjes
herinneren
— een
stuk
zou vermeld hebben, als hij er gekomen
was
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VU-Aartseiaar in 't nieuw
Tot voorzitter werd de h Eddy A n dries verkozen, die in deze funktie
de h. René De Ranter opvolgt
(O C.M.W-mandataris), Eddy Andnes,
woont in de A Vermeylenlaan 21 te
Aartselaar, waar hij door ieder afdeiingslid die het wenst, steeds gekontakteerd kan worden (ook telefonisch
-031/87.6956).
Oe overige bestuursfunktles werden
als volgt vastgelegd :

— De Ranter Rene - Helenboslaan
25, 2630 Aartselaar, als bestuurslid
en OCMW-mandataris
De volgende mandatarissen maken
daarenboven ambtshalve deel uit van
het bestuur:
— Mevrouw Carina De Mayer-De
Wolf - OCMW-mandataris
— Thys Rik - gemeenteraadslid
— Belis Marcel - gemeenteraadslid
— Himpe Roger - gemeenteraadslid

— Sekretans, De V o s Jean - Constant Permekelaan 1, 2630 Aartselaar
— Penningmeester, De Hert Frans Barones de Borrekenslaan 66, 2630
Aartselaar
— Propaganda, De Mayer Paul Wolffaertshoflaan 9, 2630 Aartselaar
— Organisatie, Manen Leo - Jan
Davidlaan 7, 2630 Aartselaar
— Jeugdwerking V U J O , Suis Eddy Ysselaarlaan 10, 2630 Aartselaar
— Hauchecorne Juliaan - Jacob
Smitslaan 69, 2630 Aartselaar, als
bestuurslid

Dank
Het bestuur van de Volksunie - Afdeling Aartselaar, dankt langs deze w e g
alle leden en simpatisanten voor hun
blijken van deelneming, bij het afsterven van VU-lid en lid van het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden • Mevrouw Agnes De Wolf-De Smedt.
Dienstbetoon
Voor zaken van Sociaal Dienstbetoon, houden de gemeenteraadsleden : R. Thys, M. Belis, E. Himpe, in
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De open aktiedag over het leefmilieu wordt een totaalspektakel waarop milieuaktiegroepen allerhande en VUJO-kernen zichzelf en hun
akties zullen voorstellen. Daarnaast zullen deskundigen informatie
rond het onderwerp verschaffen.
Programma
10 u. 30 Referaat over bodembeleid.
11 u.
Bespreking resoluties derde VUJO-kongres over bodembeleid en ruimtelijke ordening.
12 u.
Middagpauze.
Grote infobeurs van aktiegroepen.
13U.30 Totaalspektakel «WIJ WILLEN LEVEN»
— Milieugroeten uit Mechelen, door Koen Servaes.
— Professor Ulrich Libbrecht over •< Wat met de open ruimten in Vlaanderen ? »
— Filmprojektie.
— Roeland Dirks ( B B U over natuurbehoud.
— Diamontage.
— Jef Peeters over akties tegen A-24.
— Diamontage over energiebeleid.
— Kamerlid Willy Desaeyere over alternatieve energievoorzieningen
— Jan De Wilde toont projekten van stadsvernleuwbouw
in Brussel.
— Johan Sauwens over •< Het Jaar van het Dorp ».
— Aktie nu I

samenwerking met de heer Gerard
Bergers, die het dienstbetoon van
minister De Bruyne verzorgt, zitting
elke 3e donderdag van de maand,
vanaf 19 uur, in de zaal Rodenbach.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN I
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/81.88.41

In memoriam
Alfons Bollen
Vorige zaterdag werd in Ekeren
Alfons Bollen (58 jaar) ten grave gedragen.
Hij stierf op 6 februari en laat
een lieve vrouw Yolande Tyry
en drie kinderen na, 19, 16 en
14 jaar.
Onze VU-vriend uit Ekeren was
schepen, en verantwoordelijk
voor financiën, handel, nijverheid en milieu.
W e zullen hem blijvend herinneren als een harde, sociaal-ingestelde werker, die niet van (repressie-)leed gespaard bleef.
Op de uitvaart sprak minister
Hector De Bruyne o.m. volgende woorden :
«Tot een uitgesproken levensopvatting heeft schepen Alfons
Bollen zelf zich steeds in alle
duidelijkheid tijdens zijn te korte leven van in zijn jeugdjaren
bekend. W i j staan hier bij het
stoffelijk overschot van een
oud-oostfrontstrijder, oud-officier, die als 20-jarige de gevaarlijke stap met onherroepelijke
draagwijdte heeft gezet, en die
daarna alle gevolgen van deze
beslissing onder ogen heeft
moeten
zien, en gedragen
heeft. N ó g lijkt de tijd niet gekomen waarin zeer velen in staat
zijn tot een rechtvaardige beoordeling van de generatie jonge Vlamingen waartoe Alfons
Bollen behoorde. W e zijn ervan
overtuigd dat in het openbaar
leven van dit land en in de
Vlaamse geschiedschrijving geleidelijk aan een onpartijdiger
en positiever beoordeling zal
doorbreken van wat er zich tijdens de tweede wereldoorlog
heeft afgespeeld in dit land, in
Europa en in de wereld, een
rechtvaardigere
beoordeling
ook van de wijze waarop het
Vlaamse volk aan deze Europese burgeroorlog heeft deelgenomen — waar en hoe en in
welk verband dan ook, en onder welk vaandel (...)
Namens de Volksunie spreek
ik hier de dank uit die we aan
partijlid en schepen Alfons Bollen verschuldigd zijn. Aan zijn
gezin maken we ons kristelijk
rouwbeklag over en de wens
tot sterkte — karaktereigenschap die de overledene als
een erfenis aan zijn nabestaanden wenste over te maken. De
nalatenschap van trouw en karaktervastheid is het legaat dat
aan Vlaanderen wordt aangeboden door een generatie aan wie
lijden en ontberingen ruim toegemeten en welstand en sukses meestal in veel hogere
mate ontzegd werden dan aan
het thans opgroeiende jonge
Vlaanderen.»

Rond 17 u.: Einde.
Gans de dag wordt geanimeerd door het HNITA-kwintet van Walter
Augustijnen.
Prezentatie • Willy Janssens.
A f f i c h e s « W I J W I L L E N L E V E N » zijn g r a t i s t e v e r k r i j g e n o p
het sekretariaat.

Het bestuur wenst Ludo Madereel en
Lieve Daniels hartelijk geluk met de
geboorte van hun tweede kindje, Jelle Eveneens hartelijke gelukwensen
voor de grootouders, Alfons Madereel en Maria Segaert

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

RICO-KLEDING

VERMEESCH

Nieuw bestuur
in Schoten
Het nieuwe bestuur ziet er uit als
volgt:

Voorzitter: Kris Stockbroeckx, Ambiorixlei 2, tel. 58.73.94; ondervoorzitter:
Machteld van Mol, Borkelstr. 115, tel.
58.52 42 ; sekretaris . S. Hansson-van
Provinciale VU-dag
der Westerlaken, Lusthofdreef 10, tel.
Alle belangstellende VU-leden en
58.56.27;
penningmeester •
Hilde
abonnementen worden dringend uit-^ Boey, S. Meeuslei 25, tel. 46.15.54:
genodigd om de slotdag op de UIAorganizatie: Miei Pierlè, Eethuisstr. 9,
Campus te Wilrijk bij te wonen op zontel. 45.13.64; verslaggever • Lieve van
dag 26 februari e.k. om 15 u. De toeLoon, Plutostr 34, tel. 46.24.69 ; l e d e n :
spraak wordt gehouden door Mr.
Hugo v.d, Wildt A. Ullenslei 72, Koen
Hugo Schiltz. Nadere inlichtingen te
Dirckx, Ambiorixlei 26, tel 5893.17.
bekomen op het VU-sekretariaat,
Geestenspoor
72,
Ekeren. Tel.
41.04.41
V L A A M S ZIEKENFONDS
WIJNEGEM: DIENSTBETOON
Op de vierde donderdag van elke
maand, telkens van 20 tot 21 uur, verzorgt de h. G. Bergers het dienstbetoon van minister H. De Bruyne, in
een lokaal van Café Moderne, T u m houtsebaan 380, Wijnegem. Een plaatselijk bestuurslid en/of mandataris zal
ook ter plaatse zijn.

Elke Wijnegemnaar maakt er een erezaak van, aan te sluiten bij het ALGEMEEN V L A A M S
ZIEKENFONDS.
Verantwoordelijke voor W i j n e g e m :
Lieve CORNELIS-KELDERS, W o m melgemsteenweg 24, die op dat adres
het sekretariaat
openhoudt
elke
maandag en dinsdag van 13 u. 30 tot
15 u. 30 en elke zaterdag van 9 u. 30
tot 11 u. 30.

VU zelfklevers
. P r i j s : p e r 100 s t u k s m i n i m u m ) : 5 f r ; 5 0 0 s t u k s 4 f r ; 1000
s t u k s 3 fr.
Bestelling : Bankrekening VU-Arr. Antwerpen, 412-301069183.

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Belrenslaan 278 (Krijgsbaan)
Tel. 031 /21.98.15.

&

Borsbeek

Ook 's zondags o p e n .

CARAVANCENTRA

PVBA

Arr. Antwerpen herkoos
Voorzitter: Coveliers Hugo, Jan Van
Rijswijcklaan 125 (bus 1), 2000 Antwerpen, tel.: 37.34.97.
Sekretaris: Loete Bob, Sint-Laureisstraat 89, 2000 Antwerpen, tel.:
37.61.08.
Penningmeester:
Hereygers
Staf,
Amandus Geenenlaan 14, 2100 Deurne, tel.: 24.88.06.
Organizatie: (algemeen), Peeters Vital, Apollostraat 47, 2600 Berchem,
tel : 21.46.24, (afdelingen), Cautreels
Juul, Vredelaan 65, 2610 Wilrijk, tel.:
27.03.18.
Propaganda: Crick Fonne, Broydenborglaan 19, 2710 Hoboken, tel.:
27.82.11 en Joris Walter, Korenbloemlaan 16, 2241 Halle, tel.: 83.40.31.
Kadervorming - Dosfel - V V M : Van
Mol Machteld, Borkelstraat 115, 2120
Schoten, tel.: 58.52.42; Droogmans
Luk, Kruisbaanvelden 15, 2060 Merksem, tel.: 45.51.81 en Geerts Jack,
Vercammenstraat 5 (bus 12), 2200
Borgerhout, tel.: 36.94.05.
Streekpers: Van Oorschot Frank,
Ooststatiestraat 236, 2550 Kontich,
tel.: 57.25.32.

V U J O : Roets Joris, Koning Albertstraat 33, 2548 Lint, tel.: 55.29.75.

— Kleuteronderwijzeres, gediplomeerd 1972, zoekt passend
werk.
— Ortopedagoge, gediplomeerd
1977, zoekt werk ofwel in school
voor gehandicapten, ofwel in
een kliniek, ofwel als verzorgster
— Regentes plastische opvoeding (22 jaar) zoekt passende
betrekking.
— Laboratoriumassistente in klinische scheikunde A-1 (Hoger Instituut St.-Lievens Gent) -I- Handelskorrespondentie en 1 jaar typen, zoekt passende betrekking.
Schrijven of telefoneren: senator W. Jorissen, Louizastraat 3 1 ,
2800 Mechelen - Tel. 0 1 5 /
41.35.96.
N-12

Het ^alms^uii$
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

Steenhouwersvest, 5 2 Antwerpen Tel. 03.31.35.83^
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Geboorte

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46
JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

1¥IJ IS
•!-

l

WIJ IM D€ l/OLK^Um^
-üWjt!^»^

OOST-VLAANDEREN

FEBRUARI
16

GENT-ZUID : Filmavond over de laatste IJzerbedevaart gevolgd
door een uiteenzetting over het Egmontpakt en het Stuyvenbergpakt door volksvertegenwoordiger Frans Baert In zaal De
Korenbloem om 20 u. 30.
17 ST.-AMANDSBERG: VUJO-Gespreksavond over Gehandicaptenbeleid in ons land. Het gesprek is voorafgegaan door een film
«In het land van alles anders » S p r e k e r s : Senator Eugeen De
Facq en Ben Wuyts, vertegenwoordiger van de « Vrienden van
Landeghem». O m 20 u. in Kultureel Centrum «De Vlier», Convent Engelbertus.

Een prachtige veldbloem in Ertvelde
Op zaterdag 28 januari hield volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen een receptie in het Vlaams
Huis « De Veldbloem >. Deze receptie
moest gezien worden als de aanvang van verschillende aktiviteiten
ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de georganizeerde V U werking in Ertvelde. Uitgenodigd waren alle bestuursleden, mandatarissen en kaderleden van het Meetjesland.
De opkomst was e n o r m ; ongeveer
150 man, met o.a. arrondissementsvoorzitter en mevrouw Jan Ritzen en
kamerfraktieleider Frans Baert hebben de, door Paui's echtgenote gemaakte, « d r i n k s » en versnaperingen
zeer gewaardeerd.
Het was dan ook voor P. Van Grembergen de gepaste gelegenheid om
de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de Volksunie in de regering en in het Egmontakkoord, uitvoerig aan de Meetjeslandse kaderleden
uit te leggen. Tevens dankte hij iedereen voor het jarenlange werk, verricht voor de bloei van de Volksunie in
het Meetjesland en in het biezonder
de mensen van de «beurtrol» voor
het openhouden van het Vlaams Huis
«De Veldbloem».
Provincieraadslid Fons Van Holderbeke zette nadien, in naam van alle aanwezigen, Paul en zijn echtgenote Jeanine letterlijk en figuurlijk in de bloemen. Met gepaste woorden en citaten
uit vroegere, door Paul geschreven
teksten in het VU-streekblad « D e
Schaduw-, zag men onze volksver-

Arrondissement
Gent-Eekio
O p vrijdag 20 januari vergaderde in
Gent de nieuwe arrondissementsraad,
voor de koöptatie, de bestuursverkiezing en de verkiezing der partijraadsleden.
De volgende personen werden gekoöpteerd: Guido Van den Kerckhove, Aalter; Hugo Van der Cruyssen,
Lovendegem; Patrick Van de Velde,
Ledeberg ; Lieve Daems-Buyst Drongen » Walter Gunther, G a v e r e ! Joris
Van Vooren, St-Martens-Latem.
Voor het nieuw arrondissementsbestuur werd voor de 9e opeenvolgende maal Jan Ritzen uit St.-Amandsberg tot voorzitter gekozen. De andere leden zijn: sekretaris Chris Genbrugge, Ertvelde» ondervoorzitter en
verantwoordelijke politieke vorming
Paul Pieters, Gentbrugge» penningmeester Leon Lipfjens, Gent-Brugse
Poort» organizatie Rita Haudenhuyse,
Merelbeke» propaganda Ivan Taerwe, Lovendegem» dienstbetoon en
V V M Eoger Depestele, De Pinte»
V U J O Filip Van der Poorten, GentCentrum » Dosfel Johan Beke, Mariakerke.

G E N T : Arrondissementele openingsavond van de aktie: «Nu
het doel bereiken » in zaal Roeland.
EEKLO : Streekvergadering Meetjesland in zaal Zeewende, Zeelaan 3.
HEUSDEN : Streekvergadering kantons: Destelbergen, Lochristi en Oosterzele in zaal Stekkershof, Laamebaan 49.

22
22

Gespreksavond
in Lovendegem
Fons Van Holderbeke

tijdens zijn dankwoord aan volksvertegenwoordiger
mevrouw Van Grembergen.

tegenwoordiger niet alleen als goed
politieker maar ook als een verfijnd
dichter.
Alle aanwezigen waren het volmondig
eens met Van Holderbeke's woorden : « Paul, strijd verder voor ons I I ! »

en

Weg van bij ons...

Beste vriend André en lieve Huguette
waarschijnlijk blijven juiiie voor ciiuju
in Kalken wonen , voor Ertvelde is dit
een groot verlies, maar voor Kalken
een grote winst Wij danken U beiden
voor het vele werk dat ge hier verricht hebt (die vele zondagavonden
als uitbaters van ons Vlaams Huis).

Ons trouw bestuurslid en medestichter van de VU-afdeling Ertvelde, Andre De Rijcke, is terug naar zijn
geboortedorp Kalken, verhuisd.

Wij hopen dat ge brtvelde ook in uw
hart meedraagt en ons nog vele
keren komt opzoeken.
D.GJ.

Arrondissement Aalst kiest nieuw bestuur
Tijdens de jongste arrondissementsraad werd overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuur onder leiding van de heer Rom De Craen, als
afgevaardigde van het partijbestuur.
De taakverdeling ziet eruit als volgt:
Voorzitter: Bert De Cremer (HaaltertDenderhoutem); ondervoorzitter: André Geens (Zottegem); sekretaris:
Danny De Nayer (Aalst); p>enningmeester: Richard De Grom (Denderleeuw-Welle);
organizatie:
Staf

VUJO arr.
Dendermonde:
rechtzetting
Het zetduiveltje heeft ons parten gespeeld bij de uitnodiging
voor de arrondissementele kaderbijeenkomst van V U J O op
18.2.87 te ZELE. Deze dag loopt
van 9 uur tot 17 uur, en eindigt
D U S NIET 's middags zoals op
de uitnodiging vermeld stond.

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

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schomniels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei
SPEELGOED: uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr treinen der beste merken - auto e - go-carts - trakteren • poppen - poppenwagens en -wiegies - burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
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NEVELE: I e weekend van de Vlaamse Jeugd om 20 uur KKavond met Miei Cools in zaal Novy.
NEVELE : T-Dansant van de Jeugd om 20 u. 30 in zaal Novy met
disco-bar « Music Explosion ».
Z O M E R G E M : 8ste Vlaams Vriendenbal om 21 uur in het Parochiaal Centrum. O r k e s t : Hervé Van de Velde. V o o r v e r k o o p :
80 fr. Aan de k a s : 100 fr. Gepensioneerden gratis.

20

P.V.B.A.

WIJ

17

18

DIRK MARTENS
NINOVE
AALST

-

LATEM-DEURLE : Gespreksavond over politieke aktualiteit met
VU-fraktieleider Frans Baert. O m 20 u. in het parochiaal centrum te St.-Martens-Latem.

18

Als bijkomende leden voor de partijraad werden aangeduid: Huguette
De Bleecker-Ingelaere, Gent-Muide;
Guido Deroo, Gent-Zuid; Kris Versyck, Gent-Centrum; plaatsvervanger: Bob Rijckbosch, Deinze.

Beverstraat 24-26
Tel. 054/331.05

17

-

Scheerlinck
(Ninove-Nederhasselt);
propaganda: André Everaert (ErpeM e r e ) ; dienstbetoon: Willy (k)blant
(Baardegem).
Het nieuwe bestuur is dadelijk gestart
met de voorbereidingen voor de 14daagse « Nu het doel bereiken » en volgende data werden reeds vastgelegd
voor de samenkomsten van de afdelingen :
— dinsdag 21.2: Alle afdelingen van
de fusie Aalst in het Gulden Vlies te
Aalst.
— woensdag 22.2 : De afdelingen van
de gemeenten Zottegem - Herzele Sint-Lievens-Houtem, te Zottegem.
— donderdag 23.2: de afdelingen van
Erpe-Mere en Lede.
— vrijdag 24.2: de afdelingen van
Haaltert en Denderleeuw.
De data voor de afdelingen van
Geraardsbergen en Ninove moeten
nog vastgelegd worden.
Verder zal op woensdag 1 maart een
arrondissementsraad
georganizeerd
worden ter voorbereiding van het kongres, terwijl op vrijdag 3 maart de vergadering plaatsheeft met alle gemeentelijke mandatanssen.

De ekonomische krisis is in het Gentse en de Kanaalzone duidelijk merkbaar. Na de moeilijkheden en afdankingen in de textielnijverheid, zijn ook
een aantal scheikundige en metaalbedrijven in minder gunstige zin in de
aktualiteit gekomen (o.a Sadacem,
Volvo, Sidmar e.a.)
De plaatselijke VU-afdeling van Lovendegem organizeert een gespreksavond met volgende sprekers:
— Prof. Jef Matton, RUG, ekonomist;
— H. Vertiesselt en H. K e m p : arbeiders, leiders van het staalartseidskomitee van Sidmar;
— Senator Oswald Van Ooteghem.
D a t u m : dinsdag 21 februari om
20 uur.
Plaats : Kultuurcentrum, Dorp, Lovendegem.

Groot Ninove
Het jaarlijks ledenfeest gaat door op
vrijdag 24 februari 1978, in de zaal
Van Vaerenbergh, Aardeweg, Outer
om 1 9 u . 30.
Volksvertegenwoordiger Frans Baert
uit Gent zal ons een en ander vertellen over de nationale politiek, terwijl
voor de gemeentepolitiek onze plaatselijke mandatarissen instaan. Inschrijven vóór 15 februari bij de bestuursleden.

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Merelbeke
DRIE BETREKKINGEN
VAN GEZINS- OF
BEJAARDENHELPSTERS
voor de dienst ten huize zijn
te begeven in het O.C.M.W.
te Merelbeke, met aanleg
van een wervingsreserve
geldig tot 31 december 1978.
De
aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen
op het sekretariaat van het
O.C.M.W.
P o e l s t r a a t 37
te 9220 M e r e l b e k e
tel. 30.62.53.
De aanvragen en de vereiste bewijsstukken
dienen
per aangetekend schrijven
gericht aan de heer Voorzitter, en uiterlijk op 28 februari 1978 op voormeld
adres toe te komen. Adv. 76

WIJ - en kultuurkrant
in Vlaamse Ardennen: frisgroen
Dit blad van de verenigde VU-besturen in de Vlaamse Ardennen zal voortaan
om de maand verschijnen. Het jongste nummer ziet er echt keurig uit, en zal
voor deze benadeelde streek een nieuw geluid zijn, met nieuwe frisse aanpak.
Uitgever is L Bauwens, Ten Bosse 36, 9660 Brakel.

Z(XKCRC]€S
Wie wenst in Gent V L A A M S
HUIS over te nemen. Schrijven
bureel blad, letters L L R .
NM
20-jarige volle gast beenhouwer,
zoekt
werk. Telefoon
056/
73,63.92.
N.09

De Zuidvlaamse Kultuurkrant nr. 1
SOCIO cultureel maafidblad uitQegeven door " O e Zuidvlaamse v z w "
Redactieadres

— Studenten (minimum 18 jaar)
die tijdens de maanden juli, aug.
en sept. werk wensen, kunnen
telefoneren naar 02/512.66.60,
en vragen naar Georgette De
Kegel.
NI O

ZOMERGEM
André Marten^ dankt van harte het
VU-arrondissementsbestuur
GentEeklo voor het spoedig herstel dat
hem met bloemen w e r d toegewenst.

St Martensstraat26 9 6 0 0 Ronse tel 0 5 5 / 3 M 3 76 - Verantw uitg

Jaarabonnement

z.v.
KALENDER

150F

Joris Dedeurwaarder, Sparrebosdreet 2

9 6 2 0 Zottegem

Prijs per Nr 20F te itorten op rek nr 0 0 1 - 0 6 7 7 6 0 8 - 4 2 van "Oe Zuidvlaamse v z w "

GROEN EN GOLVEND

artistiek en cultureel "
groen en - - '

Het groene eti golïende gebied
mer üe^e krant inlorn"'
strek' • - '

De aandacht mag eveneens gevestigd worden óp « ZV, de Zuidvlaamse Kultuurkrant » nr. 1, socio-kultureel maandblad, uitgegeven door « De Zuidvlaamse vzw > met Joris Dedeurwaarder als uitgever. Ook deze uitgave doet fris en
open aan, met een zeer verzorgde lay-out en druk. Er wordt in het jongste nr.
veel aandacht besteed aan de plastische kunsten. Z o wordt onze gewezen en
gewaardeerde kartoonist Omer Pessemier ais schilder, grafikus en kartoenist aan de lezers voorgesteld. A d r e s : Sparrebosdreef 2, 9620 Zottegem.
Voor beide uitgaven verdient de VU in Z.-0.-Vlaanderen een welgemeend proficiat
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NOOIT... MAAR DAN OOK NOOIT
WAS ER EEN BETER MOMENT
OM EEN SUCCESKOSTUUM TE KIEZEN

bewijst nu werkelijk de
belangrijkste kostuumverkoper
in België te
zijn

HIER DAN ZIJN ONKLOPBARE SUPERSTUNT
Ruim 2.000 „Super de luxe kostuums" zijn juist
binnengekomen geselekteerd uit de nieuwste
kotlekties van de allergrootste merken. Deze
prachtkostuums, in de allernieuwste modesnit,
zijn van onberispelijke kwaliteit, kreukvrij en
hebben een normale handelswaarde van
6.750f en 6.995f.

TWEEDELIG KOSTUUM
ruim in 100 verschillende maten
Nu tegen

3.495f
ESKAM : MEYERS FABRIEKSPRIJS

DRIEDELIG KOSTUUM
— met gilet —. Meer dan 1.000
kostuums in voorraad.
Hier ook 100 verschillende maten.
Normale handelswaarde
7.450f.
Nu tegen

3.995f
ESKAM: MEYERS FABRIEKSPRIJS

biedt u deze prachtkostuums in 3
verschillende pasvormen
— een hyper-moderne snit
— een medische snit
— een klassieke snit

' 4

EXTRA SUPERBON
„WIJ"
Bij aankoop van een
kostuum bekomt U een
cravatte tegen
HALVE PRIJS
Geldig tot 15-3-1978

U BESPAART
BIJ AANKOOP VAN DEZE
KOSTUUMS STUK VOOR
STUK RUIM 2.000f a 4.000f

SUCCES KLEDING

MEYERS

A. DE LANGLESTRAAT 2-10
DE BELANGRIJKSTE KOSTUUMVERKOPER IN BELGIË
OPEN ALLE WERKDAGEN V A N 10 TOT 20 UUR

ZATERDAGS V A N 9 TOT 18 UUR l!I

WIJ IM D^ l^OLKSUm^

Kl^LinDCR

LIMBURG

FEBRUARI

Groot-Bilzen feest en werkt
Oe fusiegemeente Bilzen telt momenteel drie VU-afdelIngen : Bilzen (Bilzen,
Beverst en Martenslinde), Munsterbilzen (Munsterbilzen en Waltwilder) en
Eigenbilzen (Eigenbilzen, Mopertmgen, Rosmeer, Hees, Spouwen en Hoelbeek). Naar wij vernemen zal de afdeling Rosmeer, die gedurende vele jaren
heeft bestaan, eerlang terug worden opgericht. Z i j zal haar aktiviteiten uitstrekken tot de vroegere deelgemeenten Rosmeer, Hees en Spouwen.
Sedert de jongste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976 vergaderen de 27 kandidaten samen met de
besturen van de drie afdelingen maandelijks in de Pabilo-lokalen, Veemarkt
te Bilzen O p deze vergaderingen,
onder voorzitterschap van senator E
Raskin, wordt er telkens aandacht
besteed aan de voorbije en de komende
gemeenteraadszittingen
Ook
neemt men bij deze gelegenheid de
werking van het O C M W onder de
loep Ten slotte volgt er steeds een
bespreking over de organizatie van
de algemene VU-aktiviteiten in de
nieuwe gemeente
Het mag gezegd worden dat deze
maandelijkse
samenkomsten
een
waar sukses zijn Steeds kan men op
een vrij groot aantal aanwezigen rekenen Bovendien is iedereen ervan
overtuigd, dat een overkoepelende organizatie als deze beantwoordt aan
een reeds lang bestaande behoefte

Bilzen
In deze afdeling w e r d een nieuw
bestuur gekozen Dit bestuur neemt
zich voor in de eerstvolgende maanden een hernieuwe aktiviteit te ontplooien

van diverse initiatieven Volgende aktiviteit IS een kaartavond op vrijdag 17
februari a s in café Lotus, vanaf
19 u 30 Uiteraard zijn leden en sympatizanten uit andere afdelingen ook
welkom
Arrondissementsbal
O p zaterdag 25 februari a s heeft in
zaal De Ster, Veemarkt te Bilzen het
jaarlijks arrondissementsbai plaats
BIJ die gelegenheid zal tevens een hulde worden gebracht aan Dr L Duchateau van Hoeselt bij gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag
Het spreekt vanzelf dat er die dag
handen te kort zuilen zijn Personen,
die willen meehelpen, kunnen zich in
verbinding stellen met Johan Sauwens. Parklaan 5 te Bilzen
Nieuwe voorzitter
De heer Yvan Van Bockrijck, lid van
de VU-afdeling Bilzen, w e r d kort geleden tot nieuwe voorzitter verkozen, in
opvolging van Dr J Plas, die gedurende bijna tien jaar aan het hoofd van
het arrondissement Tongeren-Maaseik stond BIJ deze feliciteren wij onze
vriend Yvan en drukken de hoop uit,
dat ons arrondissement onder zijn
voorzitterschap een mooie toekomst
tegemoet gaat

Milieuverenigingen
kongresseren
in Limburg
Wereldscholen, V\^erkgroep Isis
en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen organizeren op zaterdag
4 maart a s m Kermt bij Hasselt
een kongres onder het tema « Milieubeweging als maatschappelijke beweging» Aktiekomitee
A 24, Jongerenf ront A 24, NAL,
LAKE, BJN en diverse andere
Limburgse milieubewuste verenigingen verlenen hun medewerking aan het kongres
Het kongres richt zich tot alle
milieuverenigingen en aktiegroepen van Limburg Dit neemt
niet weg dat belangstellenden
uit andere provincies vanzelfsprekend welkom zijn
Tijdens drie voorbereidende vergaderingen werden acht werkgroepen opgericht die elk een
specifiek aspekt van de milieuproblematiek zullen bestuderen Landbouw en milieu. Arbeid en milieu. Ruimtelijke ordening en milieu. Jongeren en
milieu. Bezinning en müieu.
Energie en milieu, Natuurbehoud, Gezondheid en milieu
Het kongres, dat plaatsvindt in
het kultureel centrum Kermeta,
zal worden ingeleid door een
referaat van professor Ulrich
Libbrecht, voorzitter van de
Stichting Omer Wattez en van
het Anti-Autostrade-Front

Eigenbilzen
Enige tijd geleden besloot men over
te gaan tot het verzenden van kaartjes bij gelegenheid van geboorte,
huwelijk, overlijden, benoeming, geslaagd eksamen enz Dit initiatief blijkt
veel sukses te kennen Van diverse zijden werd vernomen dat de inwoners
van Eigenbilzen-Mopertingen erg gesteld zijn op de VU-kaartjes, die hen
bij verschillende gelegenhederf worden toegezonden
Munsterbiizen
De jonge afdeling Munsterbiizen gaat
onverpoosd verder met het nemen

Demokratie in het ootje te Peer
Dienstbetoon
Het reeds uitgebreide dienstbetoon in
de gemeenten Hechtel-Eksel en Peer,
wordt met ingang van deze week nog
verder uitgebreid Op de eerste vrijdag van de maand is er op 5 plaatsen
zitdag van Jaak Gabriels, op de tweede zaterdag Rik Vandekerckhove in
Kleine Brogel Nu gaan w e dit uitbreiden

Maaseiker adviesraad leefmilieu steunt
inwoners St.-Jansloperbeemden
In verband met de rioleringswerken
aan de Oude Ophoverbaan te Maaseik, heeft de Maaseiker Adviesraad
voor het Leefmilieu volgende adviezen gegeven aan het gemeentebestuur:
Het laten afvloeien van rioleringswater van de Oude Ophoverbaan
naar de Oude Beek en de leemkuilen,
en het lozen van afvalwater uit de
woonwijk << St -Jansloperbeemden » in
dezelfde Oude Beek en leemkuilen,
moet worden belet, om de volgende
redenen
• de omwonenden zullen teveel last
krijgen van deze stinkende lozingen
Het IS met verantwoord, om hygiënische redenen, dit projekt uit te werken
• de groenzone kan van deze lozingen ernstige schade ondervinden
• de bodem en het grondwater worden er door bedreigd
Het gemeentebestuur beantwoordde
dit advies met het voorstellen van een
noodoplossing een andere oplossing
zou (volgens de heer Burgemeester
in de MAL-vergadering) met haalbaar
zijn
De noodoplossing, voorgesteld door
het gemeentebestuur nl de riolering
verder leggen met buizen van 40 cm,
vindt de raad met de juiste oplossing,
omdat
• het prijsverschil tussen het leggen
van buizen van 40 cm of deze van
120 cm IS met van die aard, dat de
keuze moet vallen op 40 cm-buizen
Vroeg of laat zal men toch de grotere
problemen moeten oplossen
Dan IS de schade reeds aangericht,
en de kosten voor betere riolering zullen dan sterk gestegen zijn
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Z U T E N D A A L : Optreden van Ed Kooyman in de turnzaal om
20 u
MAART
4 TONGEREN-RIEMST. VU-avondfeest i gastronomisch i banket
om 19 u 30, in Kultureel Centrum te Millen Volgende prominenten zullen aanwezig zijn Minister R Vandekerckhove, Senator
E Raskin, Kamerlid J Gabnels, Provincieraadsleden J Albrechts
en J Sauwens Inschrijving door storting van 450 fr op rek 4538091411-52 van VU-Tongeren Riemst
17

• het probleem wordt
hierdoor
slechts gedeeltelijk opgelost, want er
blijft een overloop naar de Oude
Beek, die zelf geen afvoer heeft O p
lange termijn zal de koncentratie (ter
plaatse) van afvalstoffen in de bodem
toenemen ook al komt het water verdund uit de hoofdnolenng
De riolering van de St-Jansloperbeemden wordt met ideaal opgelost
De septische putten uit deze woonwijk leveren geen voldoend gezuiverd
water aan dit gebied zonder afvoer
Het vervuilen van het grondwater en
de bodem zal blijven doorgaan, want
naast het water uit de septische putten zal ook het huishoudelijk water
beladen met detergenten (fosfaathoudend) de bodem in dit gebied bederven
De Maaseiker adviesraad voor het
leefmilieu betreurt het feit dat het
gemeentebestuur dit advies met heeft
gevolgd en dus de noodoplossing
kiest, die voor de gemeenschap een
zwaardere financiële last betekent
omdat het slechts voorlopig is
De bezorgdheid voor het leefmilieu
vanwege het gemeentebestuur moet
leiden naar een milieupolitiek op lange
termijn en op alle vlakken Deze
bezorgdheid komt met tot uiting_ bij
het kiezen voor onvolledige en tijdelijke oplossingen

ledere zaterdag zitdag ten huize van
provincieraadslid Wijsmans van 12
uur tot 13 u 30
ledere derde zaterdag zitdag van het
sociaal sekretariaat van Wilfried Wijsmans Wijchmaal. cafe Bij de Slachter, van 10 tot 10 u 30 , Eksel, cafe De
Nok, van 10 u 45 tot 11 u 1 5 , Hechtel cafe De Anjer, van 11 u 30 tot 12
uur, Lfnde Peer, ten huize van Jaak
Knevels, van 11 tot 12 u u r , Grofe Brogel ten huize van Jaak Soors, van 11
tot 12 uur
En daarnaast zijn er nog een zestal
medewerkers die permanent ter
beschikking van de bevolking staan

Dienstbetoon op
gemeentehuis
Blijkens advertenties en pamfletten, is
het de C V P als politieke partij die zitdagen voor sociaal dienstbetoon organizeert in de gemeentehuizen van
Peer en Grote Brogel En hoewel de
V U met vertegenwoordigd is in de
gemeenteraad, heeft het bestuur aan
het schepenkollege gevraagd eveneens dienstbetoon te mogen organizeren op het gemeentehuis iedereen is
toch gelijk voor de w e t '
W e zullen nu afwachten hoe verdraagzaam en kristelijk de C V P zich
toont

Dank en felicitaties
W e danken Jan Plas uit Peer, bij zijn
afscheid als arrondissementeel voorzitter, voor het werk dat hij vele jaren
lang zowel plaatselijk als in het arrondissement gepresteerd heeft
W e hopen dat w e dezelfde onverzettelijkheid mogen hebben om zijn werk
verder te zetten
Tevens feliciteren w e Reimond Driessen voor zijn aanstelling als arr sekretans, Jaak Indekeu voor zijn kooptatie
in de arrondissementsraad
W e wensen beiden een suksesvol
mandaat toe <

A . J _ I ~ A . A J keuken- en badkamerinrichtingen

deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Tel 011/2223.22.

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)

Nieuw
arrondissementsbestuurin Hasselt
Onder voorzitterschap van minister
Vandekerckhove hadden de Limburgse
arrondissementsverkiezingen

plaats op vrijdag 27 januari
Voorzitter Jos Truyen, A s , ondervoorzitter Karel Wijckmans, Tessenderlo, sekretaris Toay Beerten, Zolder penningmeester Mark Hendnkx
Genk i propaganda Jos Put, St-Lambrechts-Herk dienstbetoon
Marcel
Bessemans, St-Truiden , organizatie
Willy Goetshouwers,
Diepenbeek

Aanbevolen huizen
Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St Maria Latem ZWALM
Boerenbrood Hesp Kaas
Tel 055/49 94 76
Dinsd gesloten

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

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS.
Tel 031/767344

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

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals k o n i j n , Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen
LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 014/3123 76
Fabnkatie kleine lederwaren.
brieventassen geldbeugels • sleutelhouders

EIGENAARS
W^ij wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen m Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel. 058/
51 1889

Platteau-Llevens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/6674.56 '
FEESTZALEN-SALONS

DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72
KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18,1742 TERNAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel
053/668236
LINDENHOVE
Belleslraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053/6687 40

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

TAPPERU K U M M E L S H O F
Oaze in de drukke verkeerswoestijn Stationsstraat 27 te ASSE.
Tel 02/452 7005

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

DROOGKUIS-WASSERU
BEDRUFSKLEDU 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

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 425 4642

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/5885 81
Alle dag en weekbladen

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/711240
Verwarming stoom • sanitair Alle
herstellingen

FRITUUR-EETHUIS INGRID
01enseweg41, W e s t e r l o
(Voortkapel),tel 014/213696
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

.UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel 58213 45
Volksunielokaal

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/692874
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

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

16 FEBRUARI 1978

WIJ in D^ i^OLK^umc
Alarm over de
Vlierbeekabdij

BRABANT
Sein op groen voor kultuurraad in Ternat
Ter oprichting van een inspraakorgaan werd door de schepen voor kuituur,
de h. Laurent De Backer, in samenspraak met de bestaande kultuurraad van
St.-Katharina-Lombeek, nl. de heren Hugo De Paepe, Rik De Geyndt, Mare De
Geyndt en Albert De Ridder, een werkgroep samengesteld. Met vier afgevaardigden ontstond er een werkgroep, die de vorming van een kultuurraad zou
voorbereiden en op 22 februari 1977 had de eerste vergadering plaats in het
gemeentehuis van Lombeek.
Bij de samenstelling van de v\(erkgroep w e r d rekening gehouden met
de vertegenwoordiging van de verscheidene ideologische en filozofische strekkingen. Onder een ideologische strekking wordt verstaan een
politieke fraktie in de gemeenteraad.
Onder een filozofische
strekking
wordt verstaan een erkende levensbeschouwing. De bestaande statuten
van Lombeek dienden als vertrekbasis. Alle verenigingen waren het eens
een zo ruim mogelijke raad te creëren. Alle bestaande verenigingen werden uitgenodigd hun kandidatuur te
stellen ten einde toe te treden tot de
sport-, de jeugd- of de socio-kulturele
raad.
In het gemeentelijk informatieblad
werd een oproep gedaan aan bepaalde verenigingen die niet zouden aangeschreven zijn, langs deze weg, hun
kandidatuur te sturen aan het kollege
van burgemeester en schepenen van
Ternat. Dezelfde werkgroep vergaderde een tweede maal in het gemeentehuis van Wambeek op 28 april ter
bespreking van de verscheidene
strukturen waaruit er twee werden
weerhouden, die aan de verenigingen
zouden voorgelegd worden, namelijk :

hebben er op gewezen dat er een
bezorgdheid bestond om de kultuurraad onafhankelijk van de partijpolitiek te houden. Volgens schepen De
Backer is het niet voldoende dat de
schepen van kuituur geen stemrecht
heeft, ook niet de gemeentelijke mandatarissen, respektievelijk in hun beleidsfunktie, maar men zal even goed
de partijgerichte mensen weren die
met nevenbedoelingen de zaak vertroebelen en de doelstellingen ombuigen.
Het gemeentebestuur van Ternat
mag fier zijn dat het mag tellen op een
ruim onafhankelijk adviesorgaan dank
zij de pluralistische werkgroep die op
1 september '77 in Lombeek vergaderde om de modaliteiten te bespreken
voor de installatie en de eraan verbonden verkiezingen. Alvorens tot verkiezingen over te gaan had er een algemene vergadering plaats met één
d' H T " '
"k
n' '

bijeengeroepen op 8 september '77 in
het gemeentelijk sport- en kultuurcentrum van Ternat. O p de 110 uitgenodigde verenigingen waren er 98 aanwezig. In een schrijven van de jeugdraad aan deze vergadering, om erkenning, omdat ze reeds bestonden,
w e r d aanvaard, daarna w e r d de bedoeling van de kultuurraad als volgt
geformuleerd.
De kulturele raad van Ternat zal als
overkoepelend en wel dienstverlenend orgaan het plaatselijk kultureel
leven koördineren en stimuleren, de
gemeenschap voorlichten, de overheid advizeren, helpen inrichten en
mogelijk nieuwe strukturen helpen oprichten. Deze grondslagen kunnen de
kulturele raad, naargelang de mogelijkheden en de noodwendigheden voor
het plaatselijk gemeenschapsleven,
brengen tot een konkrete aktie. Aan
iedere vereniging w e r d een vragenlijst overhandigd betreffende hun aantal leden, aktiviteiten, bestuur en dergelijke. De dorpsraden werden samengeroepen in het gemeentehuis van
elke deelgemeente op 13 oktober '77
om over te gaan tot de verkiezing van
de raad.
De nieuwe voorzitter Armand De Feyter dankte in zijn rede schepen De
Bd ke

— Eén gemeentelijke jeugdraad, één
gemeentelijke socio-kulturele raad en
één sportraad, verenigd in één overkoepelend orgaan.
— Eén wijk- of dorpsraad per deelgemeente waaruit één gemeentelijke
jeugdraad, één gemeentelijke sociokulturele raad en één gemeentelijke
sportraad zou ontstaan, verenigd in
één overkoepelend orgaan.
Dit gebeurde per deelgemeente in Ternat op 10 mei '77 (56 verenigingen), in
Wambeek op 12 mei '77 (22 verenigingen) en in Lombeek op 13 mei '77
(32 verenigingen).
Alle vergaderingen gebeurden onder
het voorzitterschap van schepen L
De Backer met medewerking van de
ganse werkgroep en bijgestaan door
de raadsleden R. Parijs (jeugdbeleid),
L. Thijsens (socio-kultureel beleid) en
L De Saeger (sportbeleid), het sekretariaat w e r d waargenomen door Armand Timmermans die een keurig verslag maakte van elke vergadering.

Gesprekspartner
Uit de twee weerhouden strukturen
w e r d in vergadering van 16 juni '77
het volgende schema vooropgesteld :
een overkoepelend orgaan, een jeugdraad, een sportraad, een socio-kulturele raad, een dorpsraad Lombeek, een
dorpsraad Ternat een dorpsraad
Wambeek.
Verdere verklaring: jeugdafgevaardigden van elke dorpsraad in de gemeentelijke jeugdraad, sportafgevaardigden van elke dorpsraad in de gemeentelijke sportraad, socio-kulturele afgevaardigden van elke dorpsraad in de
gemeentelijke socio-kulturele raad.
De voorzitter plus afgevaardigde van
jeugd-, van sport- en van socio-kulturele raad in het overkoepelend orgaan
met daarbij de drie voorzitters van de
dorpsraden en drie koöptaties.
Het overkoepelend orgaan treedt op
als gesprekspartner met het gemeentebestuur Sommige tussenkomsten

b
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FILMTHEATERS

studio
VAN
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LEUVEN 1
16 u. en 20 u.
K.T.
Première België
Vrijdag om 20 u. geen vertoning
In alle stilte
Film van Ralf Boumans met
Mare Bober, Johan Leysen, Peggy de Landtsheer
21 u. 45 en 13 u. 45
KT.
(Vrijdag 22 u.)
The G r e a t D i c t o r
film van en met Charlie Chaplin
17u.45en24u.
KT.
(vrijdag Ou. 15)
Bobby Deerfleld
Film van Sydney Pollack met
Anny Duperey, Marthe Keller,
Al Pacino

LEUVEN 2
14 u.

K.T.
3de week
J e s u s of N a z a r e t h
« D e Passie >
Film van Franco Zeffirelli met
Stacy Keach en Robert Powell
16 u. 30 en 20 u. 15
K.N.T.
2de week
C e t O b s c u r O b j e t du D é s i r
Film van Luis Bunuel
2 2 u . 15

K.T.
In alle stilte
Film van Ralf Boumans met
Mare Bober, Johan Leysen, Peggy de Landtsheer

E.V.I.

0€K€RC]
• Gevraagd. 2 technici, niveau
A2, elektromechanika of elektronika, om zich in het Brusselse
bezig te houden met de depannage, herstelling, onderhoud en
plaatsing van kopieermachines
bij de kliënten.
Het bestuur van de kultuurraad Ternat V.l.n.r.: Hoger Verhofstadt
(penningmeester), Jos Van der Cruys (ondervoorzitter),
Armand De Feyter
(voorzitter),
Jean Van der Eist (sekretaris), Monique Cortvriendt (ondervoorzitster)
en Laurent De Backer (schepen voor kuituur)
(VV)

Bericht uit Scherpenheuvel-Zichem
Vanaf heden zal regelmatig een verslag en kommentaar van onze gemeenteraadszittingen in dit weekblad verschijnen.
In 't kort reeds enkele punten van
vorige zittingen:
— Zolang er een C V P - P W heerschappij heerst zal er in Scherpenheuvei-Zichem geen «markt» geschieden (VU-voorstel geweigerd);
— Burgemeester weigerde stemming l.v.m. milieuhlnderend bedrijf,
dat bij vonnis van Rechtbank Leuven, moest gesloten worden. De
gemeenteoverheid weigerde de uitvoering van het vonnis te eisen.

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/33.37.56

De Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie, Hertogsstraat 33 te 1000 Brussel, legt een
wervingsreserve a a n voor aangestelde tot het onderhoud.
Twee betrekkingen zijn v a k a n t :
— één in de personeelformatie van de NCC, Hertogsstraat
33-43 te 1000 Brussel;
— één in de personeelsformatie van het kinderdagverblijf
« De Zonnebloem » te Anderlecht.
Kandidaturen aangetekend te richten tot de Voorzitter van
de NCC binnen de 10 dagen n a de publikatie van de oproep
in het Belgisch Staatsblad.
Nadere inlichtingen (inschrijvingsformulier, eksamenstof,
enz.), te bekomen op het sekretariaat. - Adv. 74
^
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Tijdens het weekeinde van
28-29 januari organizeerde V U JO-Kessel-Lo
(Groot-Leuven)
een pamflettenaktie: strooibriefjes werden uitgedeeld aan
de ingang van de abdijkerk. Op
27 juni 1977 werd door de Rijksdienst voor Monumenten en
Landschappen aan het stadsbestuur van Leuven meegedeeld
dat de Vlierbeekabdij als dorpsgezicht zou gerangschikt worden. Er werden vier bezwaarschriften ingediend door de volgende instanties : het seminarie van Mechelen, eigenares
van de omliggende landbouwgronden ; de interkommunale Interleuven, die er grootse bouwplannen heeft; de gewestelijke
bouwmaatschappij
Heuvelhof
en de Waterleidingsmaatschappij. Al die organismen, op de
laatste na, zijn in handen van
CVP en P W of leunen erbij
aan. Het seminarie van Mechelen schrijft in zijn bezwaarschrift : « het verkiest de verdere woonuitbreiding boven de
geplande bescherming van het
dorpsgezicht'
(27 juli 1977).
Dat wordt een harde dobber
voor de achtbare mevrouw en
• katolieke » minister voor Kuituur, De Backer.
Het stadsbestuur doet alsof
zijn neus bloedt Algemeen is
geweten dat een rangschikkingsbesluit kon verwacht worden eind januari '78. Intussen
kent het CVP-PW-kollege nieuwe
bouwvergunningen
toe
voor villa's in een uitbreidingszone, waaruit weeral blijkt dat
de term « uitbreidingszone » gewoon geïnterpreteerd
wordt
als woonzone. Het uitgedeelde
pamflet wil gewoon protesteren tegen die gang van zaken.
Een verdere aktie zal volgen in
de Leuvense gemeenteraad.

/

Voor meerdere inlichtingen i.v.m. de
VU-werking van de afdeling kan u
steeds terecht bij Robert Janssens,
L Molenweg 2 te 3280 Scherpenheuvel-Zichem (teL 013/77.32.40).

18u.30en24u.
K.N.T.
The Heretic
Film van John Boorman met Linda Blair, Richard Burton, Louise
Fletcher

TERVUREN

Vereist i s : goede kennis van het
Frans.

Vrijdag en zaterdag 19 u. 30
Zondag
1 3 u . 30,
15u.30,
17U.30
Woensdag 15 u.
K.T.
The Rescuers
( D e reddertjes)
Film van Walt Disney.

Vrij van legerdienst Wonen in
de nabijheid van Brussel.
Beginwedde: 22.000 fr., plus talrijke vergoedingen.
Aanvang : 1 maart 1978.
Inlichtingen via Dirk Van P u t
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel.: 02/219.49.30, toestel 24.
Nil

Vrijdag en zaterdag 21 u. 30
Zondag 1 9 u . 30
Dinsdag, woensdag, donderdag
20 u. 30
K.T.
G o n e with the w i n d
( G e j a a g d d o o r de w i n d )
Film van Victor Fleming met
Clark Gable en Vivien Leigh.

Moeten in het bezit zijn van een
rijbewijs.

VUJO-Grimbergen
bekijkt Europa

Maandag 20 u. 30
K.N.T.
Louisa een woord
van liefde
Film van Paul Collet en Pierre
Drouot met Willeke van Ammelrooy en Roger van Hool.

Europa en de Europese verkiezingen zijn voor Vlaams Nationalisten
en voor de Vlamingen in het algemeen een toch wel belangrijke aangelegenheid.
W o r d t het een Europa der volkeren, zoals wij dit voorstaan, of het
Europa der staten van Tindemans en Co ?
Hierover kan u meer vernemen op de V U J O info-avond (studievergadering).
V r i j d a g 2 4 februari 1978 - 2 0 u., K u l t u r e e l - C e n t r u m S t r o m beeJc-Bever
met inleidingen van Walter Luyten (vormingscentrum L. Dosfel) en
Gijs Peeters (EEG).
Uitgebreide dokumentatie over Europa en de Europese verkiezingen
w o r d je vooraf toegestuurd als je een briefje schrijft naar Etienne
Van Lindt Hof ter Weerdestraat 82, 1850 Grimbergen.

« De zwarte wagen »
Van Elliot Silverstein met James
Brolin, Kathleen Lloyd.

FEBRUARI

Vrijdag en zaterdag 21 u. 30
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag 20 u. 30
KT.
In alle stilte
Film van Ralf Boumans met
Mare Baber, Johan Leysen, Peggy de Landtsheer

18

KEERBERGEN: 4e VU-bal in zaal Berkenbrem om 21 uur.
Orkest • Loe and the Blues Stars.

18

TERNAT: 8e Haantjeskermis van 18 u. af in zaal Uilenspiegel,
Kerkstraat 24 te St.-Kat.-Lombeek. Ook op 19 februari van
11 u. af en op 20 februari van 12 u. af.

18

MEISE, WOLVERTEM, OPPEM : VU-bal om 20 uur te Meise in
de Sporthal O r k e s t . Canvas Convention.

TIENEN
Zondag 1 4 u. en 1 6 u.
K.T.
D e Fluit met d e 6 s m u r f e n
Vnjdag en zaterdag 19 u. 30
Zondag 18 u.
K.T.
The Car

Donderdag 20 u. 30
K.N.T.
Louisa een woord
van liefde
Film van Paul Collet en Pierre
Drouot met Willeke van Ammelrooy en Roger van Hooi.
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WEST-VLAANDEREN
De verkleurde perskijker op het
gemeentelijk beleid in Izegem
Wil men dat de gemeentelijke (en elke) demokratie goed funktioneert, dan is informatie onontbeerlijk.
Tot voor kort beschikten de Izegemnaars, Emelgemnaars en Kachtemnaars maar over twee bronnen : het stadsperiodiek en de plaatselijke verslaggeving in kranten en lokale weekbladen. Er is nu,
gelukkig maar, een derde bron bij gekomen het VU-periodiek
• Wi| te Izegem, Emelgem en Kachtem », dat voor een tegengewicht
moet zorgen.

FEBRUARI
16 lEPER: Ledenvergadenng in het kader «Nu het doel bereiken»
om 20 uur in 't Zweerd, Grote Markt Spreker senator Michel
Capoen

was zelfs een tweede stemming nodig Z o groot was de verwarnng in de
CVP-rangen i Toen, bij de tweede
stemming,
verloochenden
de
4
CVP'ers van de landbouwkommissie
hun eigen principes Een pijnlijk gezicht voor de C V P i En een pijnlijke
zaak voor het Izegemse leefmilieu i
Zowel de verslaggever van " H e t
Wekelijks Nieuw» als die van «Het
Nieuwsblad» hebben daarover uitvoeng bencht «Arnold» echter vertikte
het daarover ook maar een woord te
schrijven Over tussenkomsten van
Jacques Deroose en Geert Bourgeois deed hij ook het zwijgen

17

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

18

I C H T E G E M . Ledenfeest, om 19 u 30 in café «De Engel» Alle
leden en sympatizanten, ook van buiten de afdeling, zijn hartelijk
welkom
KORTRIJK : Arrondissementsraad om 17 u in lokaal 1302

18
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19
19
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24
25

G r o v e korrel
Over de stadspenodiek kunnen we
kort zijn deze schiet tekort en vertolkt alleen de stem van de burgemeester Op een gemeenteraadszitting in 1977 deed de burgemeester
trouwens een kostelijke bekentenis
HIJ sprak van •• het instrument van de
meerderheid» Erg is wel dat dit orgaan van de meerderheid aan de hele
bevolking zo'n slordige 75 000 fr per
nummer kost
Van de verslaggeving in kranten en
weekbladen verwacht men dat ze
objektief en kritisch zouden zijn Ook
op dit terrein valt nog zeer veel te
doen Diverse VU-mensen hebben
hierover bij gelegenheid al hun mening gezegd Het is nooit de bedoeling
geweest van wie dan ook in de V U ,
alle korrespondenten over dezelfde
kam te scheren W e kunnen bij sommigen zelfs een ernstige kentering waarnemen Maar er blijft één geval dat
elke verbeelding tart Dat van «Arnold >', verslaggever voor het meest
gelezen plaatselijk weekblad voor de
gemeenteraadszittingen
Erg
Het geschnjfsel van deze man is te
herkennen aan de loftuitingen aan het
adres van de CVP-meerderheid, het
verkeerd schrijven van de namen van
VU-mensen, het schrijven van per-

soonlijke kommentaar bij de tussenkomsten van VU-gemeenteraadsleden of het doodeenvoudig doodzwijgen van VU-tussenkomsten
Wat dat laatste betreft kregen w e
onlangs een kras voorbeeld O p de
januarizitting van de gemeenteraad
deed de Volksunie bij monde van Enk
Vandewalle een voorstel inzake ruimtelijke ordening
Waar het om ging '
Een privé-tennisklub wil een overdekte tennishal bouwen in de landbouwzone Zowel het CVP-stadsbestuur
als stedebouw geven niettemin al hun
principiële toestemming De landbouwraad, met 4 CVP-gemeenteraadsleden, protesteerde en verzette zich
unaniem Nu bracht de V U een motie
naar voren waann het optrekken van
nieuwe sportinfrastruktuur in de landbouwzone afgewezen wordt Met deze motivatie elders in de stad is er
nog ruimte voor sportinfrastruktuur
en er is al biezonder veel sportinfrastruktuur
Geert Bourgeois eiste over de VU-motie een stemming, die de grootste verwarring teweegbracht in de CVP-rangen Het kersverse CVP-gemeenteraadslid, de landbouwer Th Duguffroy, keek hulpeloos naar de burgemeester en weigerde een eerste keer
aan de stemming deel te nemen Er

Maurits Coppieters komt
naar Izegem
Maurits Coppieters, een van de meeste dynamische persoonlijkheden in de V U , komt naar Izegem. Hij komt spreken over het tema
• De Volksunie in de regering'. En dat op uitnodiging van de V U afdelmg Izegem-Emelgem-Kachtem en de afdeling Ingelmunster
Noteer onmiddellijk: morgen, vrijdag 17 februari, om 20 u, in zaal
Nieuw Gemeentehuis, Kachtemseplein, Izegem-Kachtem. Iedereen
welkom. Breng vrienden en kennissen mee.

Laatste berichten
Woensdag 15 februari is minister van Buitenlandse Handel, Hector
De Bruyne, naar Izegem gekomen, op uitnodiging van de Izegemse
V U HIJ heeft er de vertegenwoordigers van de Izegemse K M O ' s toegesproken en ontmoet
Gemeenteraadslid Geert Bourgeois, tevens VU-fraktieleider te Izegem, had dit initiatief uitgewerkt In zijn welkomsttoespraak tot de
minister en de KMO-vertegenwoordigers, wees hij op tiet dubbel
belang van deze ontmoeting steun verlenen aan de K M O ' s en
tevens de werkgelegenheid in het Izegemse vooruithelpen
Meer over deze belangrijke bijeenkomst in een volgend nummer

Gelukkige winnaars in Koekelare

Elke korrespondent kan zijn eigen
mening en opinie hebben Maar de
objektiviteit stelt ook haar eisen Wat
U boven de naam van ene « Arnold »
of « Divan » ( = de vrijgestelde voor
propaganda voor de CVP) leest, moet
u altijd met een grove korrel zout
nemen

MariakerkeOostende kende
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OOSTENDE (arr sekretanaaü, 10 u, vergadenng V U J O
VEURNE- Vormingsinstituut, 20 u, toespraak van minister H
Debruyne
KOKSIJDE : Soil Cress, Ledenfeest afd Koksijde
ALVERINGEM : Ledenfeest afd Alvenngem
ST.-KRUIS. VU-ledenfeest om 20 u 30 in feestzaal St-Elooi,
Moerkerkesteenweg 187 Prijs 200 fr Inschrijven bij bestuursleden Muziek door studio Willem Van Vlaenderen
ARRONDISSEMENTSRAAD met verkiezing nieuw A B en
voorbereiding van het Kongres
KORTEMARK : Optreden van Willem Vermandere om 18 uur in
zaal Riva te Zarren, Stadenstraat Initiatief van VU-afdelingen
Kortemark-Handzame-Zarren-Werken

Het stinkt

prachtig avondfeest ' " d© Roeselaarse OCMW...
Bijzonder geslaagde nieuwjaarsreceptie bij de Volksunie te MariakerkeOostende, op 4 februari, waar de arr
sekretans Jef Nagels in naam van de
voorzitter
een
zeventigtal
leden
mocht verwelkomen en bij het nieuwe
bestuur voorstelde Bert Vergote als
nieuwe voorzitter hield een opmerkelijke toespraak waarin de plannen van
het bestuur werden uiteengezet en er
vooral de nadruk w e r d op gelegd dat
de Volksunie, een Volksnationale partij IS, anders dan de anderen, vooral
bekommerd met de gewone mens,
want de Vlaamse strijd is ook N U nog
een sociale strijd i
Na een heildronk, gevolgd door een
gezond etentje w e r d aandachtig geluisterd naar de gelegenheidstoespraak van Volksvertegenwoordiger
Emiel Vansteenkiste, die een oproep
deed om nimmer of nooit van principiële waarden af te wijken en ook zegde begrip te kunnen opbrengen voor
die mensen die menen te moeten de
Volksunie de rug toe te keren, maar
dit met te kunnen goedkeuren omdat
alleen door een aanwezigheidspplitiek, de Volksunie nog beter bij de
mensen zal gekend worden
Met een tombola en een verder gezellig samenzijn in Hotel Duinroos, niet
zonder de sympatieke hotelhouders
te hebben bedankt, zijn gelukkige
mensen huiswaarts gekeerd

Nieuwkomer in
Middelkerke
Hartelijke gelukwensen aan de
familie Luc Everaert met de
geboorte van - Stijn», en tevens voor grootvader Everaert
Pol die wij bij deze gelegenheid een volledig herstel toewensen na zijn ongevaL Moge
dit grootvaderschap voor onze
Vlaams-Nationalist van het eerste uur een verder streven zijn
voor de goede zaak in het
Vlaams-natlonalisme.

Solidariteit
in Zwevegem

De gelukkige winnaars van de tombola -Ziekenfonds de W e s t » kregen een
draagbaar televisietoestel De heer en mevrouw Omer Dupon-Deceuninck
Belhuttestraat 103, Koekelare zijn de gelukkigen
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KOEKELARE : VU-leden-koffiefeest in zaal Zuudhove
I Z E G E M : Kolportage met weekblad «Wij-Vlaams-Nationaal»
om 10 uur Samenkomst aan het Vlaams Huis
ST.-ANDRIES. Toespraak door algemeen voorzitter Hugo
Schiltz om 15 uur in het Jagershof Provinciale slotdag aktie
« Nu het doel bereiken »

Bij Jan Pottie, gemeenteraads- en
provincieraadslid te Kortrijk ontstond zaterdagmorgen een ernstige
brand. Het ganse huis met volledige
inboedel is uitgebrand.
De Volksunie-afdeling organizeert
een solidariteitsaktie om het zevenkoppige gezin uit de nood te helpen.
U kunt ook solidair zijn door een bijdrage te storten op rek Nr. 7126 ^ 0 7 1 6 - 6 0 van Verstraete-Demiddele, Zwevegem met vermelding « Solidariteitsaktie J. Pottie • Met dank bij
voorbaat!

Het IS in Roeselare een publiek geheim dat kwalijke dampen opstijgen achter
de hermetisch gesloten muren van het O C M W Sinds de CVP met haar volstrekte meerderheid alleenheerser is geworden, krijgt men de indruk dat van
de mooie principes niet veel in huis komt Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30 januari werd het punt - Begroting O C M W - dienstjaar 78 - door
VU-raadslid Lut Vermeersch, tevens OCMW-lid, gretig aangegrepen om éen
en ander in de publieke belangstelling te brengen, daarbij gesteund door fraktieleider Babyion, en de andere oppositiefrakties (BSP en PVV).
Vooreerst hekelde Lut Vermeersch in
haar fel-gewaardeerde tussenkomst,
het feit dat de begroting met werd
besproken in het vast bureau, wat
nochtans in het reglement van inwendige orde voorzien is Z e wees erop
dat de stadsgemeenschap met minder dan 47 miljoen zal moeten bijpassen om de rekeningen van het
O C M W te doen sluiten, zonder te
spreken van de tientallen miljoenen
die nodig zullen zijn om het verlies
van het stedelijk ziekenhuis te dekken

oud kot
Dat IS op zichzelf nog niet zo erg aangezien niemand het pnncipe van de
solidariteit betwist Erger wordt het
wanneer men vaststelt dat de voorzitter van het O C M W met in zijn kielzog
(of IS het omgekeerd) de omstreden
sekretans Decoene, zinnens is het
oude rustoord om te bouwen tot een
instelling voor kronische zieken waar
110 bedden zullen beschikbaar worden gesteld Immers, er is door het
ministerie nog geen erkenning afgeleverd Het enige wat bestaat is een
mondelinge toezegging door een ambtenaar van 60 bedden Meteen stelt
zich de vraag wie de kosten zal dragen, aangezien het ministene geen
instelling zal subsidieren zonder erkenning Daarenboven blijft het gebouw
een oud kot Lut Vermeersch verwierp met klem die optie, en stelde
dat men op die manier nooit meer
moest rekenen op subsidies voor een
nieuwe vleugel voor de kronische zieken en minder-valide bejaarden, wat
toch de bedoeling zou moeten zijn
Z e vloog scherp uit tegen praktijken
zoals het verhuizen van minder-valide
bejaarden uit het rusthuis te Rumbeke naar Roeselare, om te bewijzen
dat de inrichting van het verblijf voor
deze mensen dringend noodzakelijk

IS Z e gebruikte hierbij het woord
« ronselen » Deze praktijken zijn des
te meer schandalig, daar bejaarden
die zich minder goed zelf kunnen
behelpen, voor de tweede keer in hun
leven worden verplaatst in een vreemde omgeving
kaloterie
Toen de voorzitter van het O C M W ,
tevens gemeenteraadslid, de zaken
poogde te relativeren, en m twijfel
trok, werd hij met de rug tegen de
muur geplaatst door de opmerking
dat deze verhuis reeds begonnen is,
en dat in het personeelskader geen
verplegend personeel voor het rusthuis te Rumbeke meer voorzien is
Verder vroeg ze zich af, of de nu
reeds vaststaande, doch met in de
OCMW-begroting voorziene supplementaire kosten, in de begroting van
de stad Roeselare zullen terug te vinden zijn Alleszins een boterham van
Lut waar de meerderheid moeilijk
doorheen kon bijten De schamele
opmerking dat Roeselare toch voor
zijn valide en minder-valide bejaarden
moet zorgen (wie zegt het tegendeel)
zegt genoeg Het hek was helemaal
van de dam toen Mik zich in de diskussie gooide en nep dat het in Roeselare eindelijk eens moest gedaan zijn
met al die « kaloterie » De O C M W - s e kretans Decoene kreeg een ferme
veeg uit de pan, toen hem werd verweten zijn personeel ( m n direktnce
Demeulenaere) aan een eigenhandig
psychiatrisch onderzoek te onderwerpen
In verband met al de onverkwikkelijke
histories in het O C M W w e r d de V U
reeds ontvangen bij de goeverneur
die de zaken zal onderzoeken Verder
zijn er door een eensgezinde V U BSP-PVV-oppositie stappen ondernomen om de hogere overheid ertoe
aan te zetten die Augiasstal te reinigen

FVV hand in hand
met VU te Menen (Rekkem-Lauwe)
Het jonge F V V dat voor de winter van wal stak met een zeer gezellig onderonsje, plant opnieuw een Vlaams familiefeest
leder Vlaamsvoelende houdt nu reeds zaterdag 18 februari vrij om vanaf
14 u 30 in de zaal « KRING », Schansstraat te Menen, Prins Karnaval te vieren
De lénge winteravonden hebben het bestuur toegelaten het feest grondig voor
te bereiden, zodat het nu reeds een sukses belooft te worden
N U HET DOEL BEREIKEN
-V 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 2875, Leeuwerik eniaan 6 8600 Menen
en LIEVE FAVOREEL-CRAEYNEST telefoon 41 5 4 8 1 , Rekkemstraat 19 8520
Lauwe
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De symbolen van Paul
Bij een eerste kontakt met het schilderkunstig werk van Paul Marien
(geb. 1932), word je getroffen door het vakmanschap van de kunstenaar, die tentoonstelt in kunstgalerij « Embryo » te Leuven. Ik vind het
niet onbelangrijk om daarop te wijzen, omdat de technische kwaliteiten noodzakelijk zijn om de weg vrij te maken voor het eigenlijke
o lezen . of interpreteren van het kunstwerk. Hiermee bedoel ik dat
de schilderijen van Paul Marren sterk verwant zijn met de literaire uitbeelding. De kunstenaar vouwt een wereld open waar je graag naar
kijkt en waarmee je als het ware gaat praten. Doek en boek liggen in
eikaars verlengde. Dat Mariens kunst evengoed vatbaar is voor literaire interpretaties als voor een ontleding van de kompositie en het
samenspel van de pikturale elementen of figuren, ligt waarschijnlijk
aan het feit dat de kunstenaar, hoe angstvallig ook, zijn innerlijke
wereld prijsgeeft. Elk werk is het resultaat van een langdurige innerlijke rijping. Vandaar het meditatief karakter van die kunst.
Wat zijn de hoofdtemas of motieven
van Mariens schilderkunst? De mensehjke figuren meestal anstokratische
letwat afwezig aandoende vrouwelijke gestalten verschijnen tegen de
achtergrond of in een decorum van
huizen gevels van kerken of tempels
Voor het oog van vandaag een bijna
vervreemdende surrealistische omgeving, die met uiterste zorg en aandacht voor het detail geschilderd is
De bakstenen muren van het schilderij •< Sint-Jakob » bij voorbeeld zijn met
de ambachtelijke ernst van de naleven steentje na steentje, opgebouwd Met die overwegend stijve
statische achtergrond kontrasteert
steeds in hetzelfde schilderij de humoristische hemelvaart van het paardje
Pegasus Die strak gehouden tegenstelling en vooral de pikturale charme
ervan brengt de fantasie van de kijker in beweging Hij gaat interpreteren niet in het vage maar aan de
hand van nauwkeurig afgewogen
beeldend materiaal
De vrouw in het werk van Manen
werpt iets geheimzinnigs af Ze beweegt nauwelijks zij is bijna een gege-

ven uit een stilleven Dat geldt ook
voor de weeldenge halfnaaktfiguur
van .< namiddag voor de tempel» Zelden zie je ook hun ogen, ofwel bewe-

Marien

gen de vrouwen zich op de achtergrond en zijn ze in een gesprek gewikkeld alsof ze allerlei te vertellen hebben over er wat er op de voorgrond
getoond wordt Op het schilderij «de
drie vrouwen»is hun verschijning verweven met bloem- en vlindermotieven waardoor hun hele voorkomen
onttrokken wordt aan de dagelijkse
werkelijkheid De rode oranje-gele
gloed waarin het tafereel baadt,
schept een erotische sfeer Dat erotische verfijnde klimaat is ook eigen
aan «de eenhoorn», een wonderlijk
pikturaal evenwicht waarin al de elementen als de pauw met opengevouwen staart de eenhoorn het tafeltje
met de hagedis de lege stoelen, de
ramen in de gevels en de takken van
de bomen in een soort gespannen
verhouding gericht zijn op de rijzige
dame des huizes

Het bloemmotief als derde tema is
meer dan een zuiver dekoratief element Het heeft nog met de geladenheid van de andere gegevens maar
de bloemen worden met zo n liefdevolle aandacht geschilderd dat ze een
betekenis gaan krijgen zoals in de uitheemse «tovertuin» De bloemen en
planten drukken zeer zeker de liefde
van de schilder uit voor de natuur, ze
zijn een zinnebeeld van de schoonheid Het is ook begrijpelijk dat elke
vrouw in het werk van Marien omgeven IS met bloemen Bloem en vrouw,
vormen zij onder het penseel van de
schilder met de geheimzinnigheid en
misschien wel het ongenaakbare van
de schoonheid '
Een ander merkwaardig schilderij is
«de breuk» een kompositie van een
renaissancekerk met op de voorgrond een ruïne Middenin de ruïne
staat een houtkachel met een metershoge schoorsteenpijp er bovenop De
schilder verbrandt er papieren, onder
het oog van een scherp toeziende
tovenaar en een ndder te paard Elk
schildenj van Marien heeft een bedoeling Als je het geheim met ontraadselt blijft het doek je boeien door de
schilderkunstige kwaliteiten We hebben de indruk dat de kunstschilder
zijn weg gevonden heeft en ook losgekomen IS althans in de jongste werken van een bepaalde vorm van statigheid en onbeweeglijkheid Er komt
een veel grotere soepelheid en weeidengheid in Manens kunst wat wijst
op een groeiend meesterschap
Eugene Van itterbeek
Paul Marien in kunstgalenj Embryo
(Justus Lipsiusstraat 20, Leuven) Tot
26 februan (open van 14 tot 18 u)
Adres atelier Tervuursestraat 44/39,
3000 Leuven

Neerlands' Hoop Deep Purple
en Fleetwood onder de naald
Voor de velen die houden van
sociaal-geëngageerd kabaret is
Neerlands Hoop een begrip geworden. De tweedaagse « dernlère» van hun laatste en meteen
eveneens
zeer
suksesvolle
show «interieur» in de Brusselse Beursschouwburg was dan
nog maar een stimulans temeer
om het geheel op een dubbele
« live - p l a a t te persen. Het resultaat van deze opnamen in het
Luxor-teater te Rotterdam, in
Utrecht, en in de Beurs, is van
zeer degelijke kwaliteit, en geeft
een prachtbeeld weer van het
soms scherpe en cynische, en
dan weer ludieke geheel.
Vier kantjes met haarfijne groeven waarin met nninder dan een
uur, 53 minuten en 27 sekonden
levendige aktuahteit die op Bram
en Greek's zeer eigen v^/ijze zijn
aangepakt Er is moed nodig om
zegge twee uur lang naast de platenspeler gekoncentreerd je de
show voor te stellen, met enkel
het klankbeeld als achtergrond
Soms zijn al te scherpe kantjes
wat afgerond in vergelijking met
de allereerste opvoeringen Maar
de grotere bijdrage van Bram en
verzorgde muzikale begeleiding,
de fijne woordspelingen en vondsten, maken van deze «Inteneur»
(EIVII-5 Cl 56-25696) een aanrader En de klaphoes met gekke
foto's en tekeningen zijn een welkom toemaatje Verbonden aan
de Britse afdeling van het label
zijn Deep Purple jarenlang de
onbetwiste grootmeesters geweest van de betere hardrock, en
ondanks hun uiteenvallen in wazige soloprojekten blijven John
Lord en Blackmore in het biezonder hun stempel drukken op
deze muziekschijf Het verschijnen van deze eveneens «live »opname van « Powerhouse » (ste-
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reo TPS 3510) IS een verrassing
En voor hen die nooit de moed
hadden het juweel «Child in time » of nog « Black night» aan te
schaffen is deze plaat een unieke
kans Je voelt zo de sfeer en overtuigende aanpak doordnngen En
ook bij de overige minder bekende nummers krijg je een beeld
van wat Deep Purple ooit is
geweest, wat ze aankonden, en
hoe ze waren tijdens bijvoorbeeld
hun suksesvol koncert in het Paleis voor Schone Kunsten, vier
jaar geleden Allerbeste « blanke »
bluesklanken zijn steeds verbonden geweest met met enkel John
Mayall, maar ook Fleetwood Mac
Deze groep, die momenteel hoge
toppen scoort in de V S met de
«Rumours» elpee, is ook auteur
van juweeltjes als het instrumentale «Albatros» en ook nog
« need your love so bad » Christine Perfect wist talentvol met deze groep, maar ook achteraf mooi

werk af te leveren Verzameld op
de " Albatros»elpee (op het goedkope Embassy nr 31569) een keuze die de moeite waard lijkt, Chns-

Neerlands

tine's «Rather go blind» inkluis
Met goede «covers en> sterk
eigen werk van weleer
Sergius

Hoop

enigingen die in het Brusselse bestaan
Van gouwbonden over om het
«Vlaams Komitee voor Brussel», de
« Fondsen » de K V S tot de politieke
partijen
Het IS duidelijk dat de samensteller
hierbij een scherp oog had voor
details en veel moeite deed om de
namen van bv de stichters op te zoeken
In dit deel worden vooral de oudere
strukturen besproken terwijl het tweede schrift uitvoerig beschrijft hoe de
strukturen er tegenwoordig uitzien en
werken
De lezer krijgt een massa informatie
mee over de N C C het C C C het
V O C de A N B J , het A P S K W en

D E S N E E U W V A N D E KILIM A N D J A R O van Hemingway
hoeven we eigenlijk met voor te
stellen, ware het met dat sommigens thans Hemingway's faam
als schrijver trachten te ondermijnen (er IS mets nieuws onder de
zon) Men leest dan een kort verhaal als de Kilimandjaro om tot de
ontdekking te komen, welk een
meesterlijk verteller Hemingway
wel IS Dit pakkend verhaal is
sterk biografisch, het is zoveel als
een bekentenis, dat Hemingway
nl zijn leven als een verraad aan
zijn schrijverschap en aan de liefde beschouwt Nog vijf andere
kortverhalen bevestigen de eerste indrukken
HEBT U M I J N P O P O O K
G E Z I E N ? van Willem G Van
Maanen (een naam die in Vlaanderen de figuur oproept van een
Noordnederlands
minister
in
1830) Het doet als een sprookje
aan maar het eindigt met een sterke dosis twijfel aan de goedheid
en de liefde van en bij de mensen.
Deze korte roman behandelt de
relatie volwassenen-kinderen.
Een kafkaiaans hermetisme kenmerkt deze roman
D E D I A ' S V A N A N D R E A van
Geert van Beek Vlakbij het IJzeren Gordijn in Duitsland brengt
Andrea, bijna nog een kind, een
vakantie door Ze komt er in aanraking met kuituren van vroeger
en nu, met de oorlog en zijn tastbare gevolgen Ook de kristelijke
beschaving komt in het geding en
zelfs de liefde wordt gerelativeerd
De hoofdfiguur van deze roman
verkondigt radikale meningen (eigen aan alle jeugd) doch weet
aan haar visie vaak een geestige
inkleding te geven
HET K O N I N G I N N E T J E
EN
A N D E R E V E R H A L E N , van Gerard Raat Vier verhalen, die alle
in het teken staan van de tegenstelling man-vrouw De ik-figuur
blijkt een gespleten persoonlijkheid te hebben
beurtelings
wordt hij door vrouwen aangetrokken, beurtelings wendt hij
zich — soms in angst en afkeer
— van hen af Het hoofdpersonage van het derde verhaal is minder lijdzaam dan de ik-figuur uit
de vorige verhalen In het vierde
gaat hij zelfs tot geweldpleging
over, wat met belet dat hij de verliezer IS en met de vrouw Vlot
leesbaar

André M o n t e y n e belichtte
«Le Monde flamand de Bruxelles»
BIJ het Crisp (Centre de recherche et
d'information socio-politiques) verschenen van Andre Monteyne twee
schriften over de Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse agglomeratie
Andre Monteyne is lid van de Nederlandse Kommissie voor de Kuituur
van de Brusselse Agglomeratie (de
N C O provincieraadslid voor de VU
en advizeur bij de heer Vandekercknove staatssekretans voor Wetenschapsbeleid
Deze publikatie bij het Crisp kan men
zien als een vervolg op verscheidene
publikaties die de auteur reeds vroeger over de Vlamingen in de hoofstad
schreef
In het eerste deel geeft A Monteyne
een overzicht van alle mogelijke ver-

# De Salamander-serie van de
Nederlandse Uitgeverij Querido
is zeer goed gekend, ook in onze
kontreien, omwille van de degelijkheid van het uitgegeven werk
en de grote verscheidenheid die
deze reeksen kenmerkt. We stellen U enkele recente Salamanders voor.

het Kongres van Brusselse Vlamingen De studie wordt afgerond met
enkele beschouwingen bij de Vlaamse eenheidslijsten bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, de interne
partij-politieke ontwikkeling en de
communautaire onderhandelingen
In een kort besluit merkt Andre Monteyne voor de Franse lezers op dat
de Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse agglomeratie met kan betwist
worden en dat dikwijls dezelfde personen voorkomen op de sleutelposten (JV)
NOG DIT Le monde flamand de
Bruxelles (I en 10 van A Monteyne
kan besteld worden bij CRISP, Kongresstraat 35, 1000 Brussel Tel
02/2183226

WEERZIEN VAN
EEN EIL A N D , door Alfred Kossman Dit
«verhaal» is feitelijk autobiografisch ingesteld De schrijver vertelt over ontmoetingen met mensen, in Gnekenland, meer bepaald het eiland Aegina, waar
velen een toevlucht zoeken zoals
het Amerikaans echtpaar dat een
sober en rustig leven op het
eiland verkiest boven een suksesrijke zaak maar een jachtig leven
in de States Alfred Kosëman
heeft het over zijn lektuur, met
auteurs als Proust (ook met gemakkelijk te lezen), Tsjechov en
de oudere Ljeskov Auteur is een
scherp waarnemer doch relativeert veel door ironie, wat sommige bizarre situaties aanvaardbaarder maakt
Em Quendo's Uitgevenj BV
Amsterdam.
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Elsa Moranfe
vertelt
hoe het volk verdrukt
ff

LA STORIA rr

« Als je iemand doodt,
dood je altijd een kind.»
La Storia van de Italiaanse schrijfster Elsa Morante reken ik tot de
grote literaire werken van de jongste jaren. Ik vergelijk Kaar roman
met de Goelag Archipel van Alexander Solzjenitsyn en Heinrich
Bölls Gruppenbild mit Dame. Het zijn alle drie groots opgezette epische romans die de tragiek van de tweede wereldoorlog verhalen.
Waarom komt dat oorlogsleed ruim dertig jaar na de oorlog zo uitvoerig aan de oppervlakte ? Het is net alsof de Europese mens zich
nu pas ten volle bewust wordt van het zware en haast ongeneeslijke
trauma van de voorbije tragiek. Of gaat hij opnieuw spreken uit
vrees voor een nieuwe storm, nog vreselijker dan de chaos die Hitler, Mussolini en Stalin over Europa stortten ? De drie genoemde
romanciers zijn ongeveer even o u d : Morante en Solzjenitsyn zijn
van 1918, Böll is geboren in 1917. Zij zijn rechtstreekse historische
getuigen van het werelddrama. Hun boeken hebben een grote
invloed op de generatie van de dertigjarigen, op de jongeren die in
mei '68 Parijs overhoop zetten.
Begint Bernard-Henry Levy zijn
boek La Barbarie a visage humain (1977) niet met de snedige
z i n : «//c ben het natuurlijk kind
van een duivels koppel, het fascisme en het stalinisme »!
In al die geschriften is er maar
één 'held':
de weerloze mens,
de machteloze burger, 't volk dat
als de slaven uit het oude Rome
de zweepslagen van de opfjermachtigen van deze aarde ondergaat Om dat onnoemlijke leed
te verpersoonlijke grijpen Böll en
Morante naar een vrouwelijke figuur. Böll noemt ze Leni Pfeiffer,

bij Morante heet ze Iduzza Ramundo. W e zijn ver weggegroeid
van de middeleeuwse epische
verhalen of zelfs van de koninklijke tragedies van de XVIe en XVIle eeuw, waar ridders en vorsten
de spil waren van de wereld.
Deze schrijvers, zijn ook geen
hovelingen of aristokraten meer,
ze verhalen de tragische geschiedenis van het volk. Meer nog, ze
beschuldigen de dragers van de
macht ervan de wereld naar de
ondergang te leiden. Politiek gesproken hellen Morante en Böll
over naar een geweldloos anar-

chisme, dat gedrenkt is in een kristelijk gevoel van samenhorigheid
met de lijdenden, de hongerigen
en verdrukten. Het klimaat is ronduit pessimistisch en getuigt van
een sfeer van ondergang. Toch
zijn de hoofdpersonages grote figuren, de krisis tast hun moraal
met aan, ze blijven overeind tot in
de dood. Aldus kun je in elk geval
het ongelukkige leven van weduw e Ida Ramundo, de Romeinse
onderwijzeres uit de volkswijken
van San Lorenzo, samenvatten.
Het is niet doenbaar in een korte
kroniek het lijvige boek van Elsa
Morante na te vertellen, zelfs niet
in grote trekken. Het speelt — u
moet me zo'n literair-kritische
woordenschat als «speelt», «verhaalt», dat helemaal niet past bij
het leed van de personages, vergeven — tussen 1940 en 1947,
de periode waarin de fascistische
hoop nog hoog oplaaide, maar
ook volledig opbrandde in de
vlammen van het oorlogsgeweld.
Duitsland wordt afgebeeld in de
figuur van de jonge Duitse soldaat Gunther, die bij het begin
van de oorlog in Rome aanbelandde, op doortocht met zijn eenheid
naar een ongekend gebied van
Noord-Afrika. Helemaal ontworteld en verdwaasd door de Hitleriaanse droom van het grote Rijk,
komt deze jongeman, die afkom-

wordt

stig is van het «landelijke» Dachau, in Rome aan. Daar dnnkt hij
zich dronken en vergrijpt er zich
aan Ida. Ze krijgt een kind, Useppe, dat in heel de roman de poëzie belichaamt. O p dat tengere
jongetje heeft het oorlogsgeweld
geen enkele greep. Het is een
engelachtige figuur waarin Elsa
Morante heel haar boodschap
van onschuld en menselijk geluk
heeft gelegd Als het sterft op het
einde van het boek, stuikt ook het
leven van Ida in elkaar. Wat de
oorlog niet vermocht, dat gebeurt
er met de dood van dat vaderloze kind. Dat feit wijst erop dat de
poëzie in de ogen van Morante
een onverwoestbare
zedelijke
kracht bezit Useppe kun je beschouwen als het franciskaanse
element in Morante's levensbeschouwing, die ook helemaal
openstaat voor de natuur en de
wonderlijke wereld van de dieren.
Een andere figuur die w e hier
moeten belichten, is de joodse
student en partisaan David Segré. De jodenvervolgingen spelen een grote rol in de roman. Die
geschiedenis bevat een zware
kern van angst die de psychische
onderlaag of achtergrond vormt
van het hele gebeuren. Ida wordt
evenzeer gegrepen door die
angstpsychose, omdat ze langs
moederszijde van joodse afkomst is. De indrukwekkendste
passage uit de roman is de beschrijving van het vertrek van
een trein vol joden uit het Romeinse ghetto. David vertegenwoordigt niet alleen de joden in
het boek, hij staat ook voor de

en gewerkt in een periode, waarin de Griekse kulturele uitstraling
een hoogtepunt bereikte.
De plaat is een zeer goede weergave van de «opvoering» zowel
wat de solisten als het koor en de
muziek betreft.
Johan Boonen is de auteur van
ettelijke door de klassieke literatuur geïnspireerde toneelwerken
en van experimentele toneelwerken.
Jo van Eetvelde is na klassieke
humaniora-studies afgestudeerde
van het Antwerpse konservatorium, eerste prijs diktie plus speciale prijs Baron Verhaeghe. In 1950
voleindigde hij zijn toneelstudies
en was hij verbonden aan het
Jeugdteater. Nadien aan de K V S
Brussel en tv-realizator gedurende tien jaar. Hij monteerde vooral
historische stukken. Sinds 1963 is
hij uitgever van grammofoonplaten met o.a. Allo Sjoe (Denise De
Weerdt en Jef Burm), Nederlandse Uitspraak, luisterliedproduktie
en verder elf literaire grammofoonplaten, w.o. Gezelle, Beatrijs,
Vondel, Van Ostayen, Karel
Jonckheere, Anton van Wilderode, Hubert van Herreweghe en
het eerste hoofdstuk uit «Max
Havelaar».
Prijs bij verschijning: 2 x 425 fr.
Postrekening
000-0123555-74,
van De Nederlandse Pocketplaat
Brussel, steeds met vermelding
« Antigone ».
S.W.
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Elsa Morante, La Storia (Franse
vertaling Michel Arnaud). Parijs,
Gallimard, 1977, 616 biz.

Rogeer
Ra reel,
Paul M a r a ,
Khnopff.• • • •
zijn
in Brussel

Sofokles' Antigone
op de plaat
O p initiatief van Jo Van Eetvelde
(Poketino) werd een der hoogtepunten van de klassiek-Griekse
treurspelen, Sofokles' Antigone
op de plaat gebracht, in een
Nederlandse vertaling van Johan
Boonen, driejaarlijkse staatsprijs
voor toneelletterkunde 1976. Jo
van Eetvelde realizeerde deze opname in een klankstudio met eersterangsspelers, koorzangers en
muzikanten. De voorbereiding, de
herhaling, de opname en de montage namen negen maanden in
beslag.
Gans het projekt stond onder
wetenschappelijke supervisie van
prof. dr. Maurits Pinnoy, prof. Herman Verdin, prof. Carlo Heyman,
dr. Arnold Provoost allen hoogleraren aan de K U L Ook vanuit Italië en de USA werd een helpende
hand toegestoken.
Deze produktie is niet alleen interessant
voor
de
kursussen
Grieks, Latijn, Antieke Kuituur
maar ook voor de Nederlandse
literatuur, waarin men de leerlingen een unieke kans geeft de
klassieke tragedie beter te leren
kennen. Het is zeer waarschijnlijk
de eerste keer dat een klassieke
tragedie integraal op plaat komt
in ons taalgebied. De tekst is geïllustreerd met opnamen van het
teater te Deifi, van gebeeldhouwde portretten van Sofokles e.a.
Sofokles was een tijdgenoot van
Perikles. Beiden hebben geleefd

generatie van jongeren uit de
begoede burgerij die om politieke
en maatschappelijke redenen in
onmin leven met hun ouders en
die bezield worden door een nihilistische haat tegen de samenleving. In hem leeft een stuk van de
huidige Italiaanse krisis.
David staakt zijn studies aan de
universiteit en trekt de fabriek in
om er het leven van een arbeider
mee te maken. Na achttien dagen
trekt hij er, lichamelijk uitgeput en
psychisch gebroken, uit. Van dan
af begint zijn verval, hij wordt verslaafd aan morfine, verzeilt in een
vluchtelingenkamp, en sluit zich
dan aan, niettegenstaande zijn afkeer van geweld, bij een partisanengroep, waartoe ook Nino, de
oudere zoon van Ida, behoort.
Gegrepen door razernij schopt hij
in een vreselijke scène een weerloze Duitse soldaat dood, die
getroffen was door kogels van
partisanen. Aan het slot van het
boek laat Elsa Morante hem haar
levensboodschap verkondigen in
een aangrijpende biecht Hij beschuldigt zichzelf en acht zich
niet beter als een SS'er. Hij gelooft niet in God, maar in de lijdende, vernietigde Kristus ziet hij het
beeld van de menselijke tragiek.
In die religieuze ><boodschap»
wordt er niet van de Kerk gesproken. Het Vatikaan wordt door de
schrijfster trouwens vereenzelvigd met de wereldlijke machten.
Daarmee rekent haar roman af.
Eugene Van Itterbeek
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In het bos van Khnopff.
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Vorige week ging in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel
een tentoonstelling van start,
waaraan veertien galerijen deelnemen, voor het grootste deel uit
het Brusselse. Bij andere gelegenheden hebben we reeds onze spijt uitgedrukt dat in het
PVSK
Brussel
steeds
het
leeuweaandeel
in de
wacht
sleept op kosten o.m. van andere
centra. (Europalia 1977).
Dit belet ons niet dat w e deze
keer van een geslaagd ensemble mogen spreken. Alle recente
strekkingen komen aan bod. Bij
het verlaten van deze uitgebreide expositie mag men gerust
zeggen, alle tendensen sinds een
dertigtal jaren te hebben gezien.
Onder de bekende expozanten
wijzen we op de inzendingen
van Roger Raveel en Paul Mara.
Dagelijks open 14 tot 19 u (11
tot 19 u. zaterdag) en woensdag
tot 22 u. Ingang Koningsstraat 10
en Ravensteinstraat 23, Brussel.
Inkom 50 fr. (studenten, vrienden en promotors 25 fr.).
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FEESTELUK
LEVEN
Het kan! Het is mogelijk! Uw woning kan voor U méér
betekenen dan alleen maar een dak-boven-het-hoofd,
méér dan een weergaloze belegging, méér dan een
prestige objekt.
Tot nog toe diende een woning ons alleen maar te
beschermen tegen regen en wind, tegen hitte en koude, misschien zelfs tegen geburenhinder,
straatlawaai
en indiskretie, maar dat was dan ook alles. Niemand
bekommerde zich om de soms schadelijke aardstralen, om de doorgaans giftige synthetische verf of de
vele (nochtans gebruikelijke) schadelijke of onaangename vloer- en wandbekledingen, muren, dakbedekkingen, enz... Niemand dacht er aan de oorzaken van
ademnood, lusteloosheid, angst, hoofdpijn, allergie,
slechte spijsvertering, slapeloosheid, rheuma en andere banale en/of welvaartskwalen te zoeken in de
bouwplaats of materialen.
Het begon in de badkamer (die in 95% van onze
woningen onbiologisch is) het spaarde de keuken,
noch de woonkamer om daarna te eindigen in de
slaapkamer. Zeldzaam waren de architekten of dokters, die enig benul hadden van bouwbiologie.
Het heeft ons jaren studie en heel wat proefnemingen
gekost, vooraleer wij nu, met de hand op 't hart, kunnen getuigen dat de toepassing van elementaire
regels van de bouwbiologie in onze woningen een
zegen betekent voor de bewoners.
Wie het geluk heeft de dag te beginnen in het stralende licht van zonnige thermolampen, binnen de cederhouten wanden van onze skadinaafse badkamer, verliest geen energie noch straalkracht aan vijandige kil-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

i

KUNNEN
GEOPEND : alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.

Ie muurtegels. Hij bespaart zich niet alleen enorme
verwarmingskosten, maar vooral onbehagen en kippevel.
Wie in de woonkamer genieten kan van de geparfumeerde warmte van onze houtkachel ofwel gewoon
languit kan uitstrekken op onze behaaglijke riddervloeren, spaart niet alleen vele briefjes van duizend,
maar vooral euforie, optimisme, levenskracht en weerstandsvermogen tegen ziekte.
Wat wist men tot nog toe van de schadelijke invloed
van al te grote glaspanelen, van ondoordringbare dakbedekkingen muren, van storende invloeden van elektrische apparaten en leidingen ?
De bouwbiologie is een jonge en toch oude wetenschap, die uit de vooruitgang van vele andere wetenschappen is geboren. Terwijl in de USA en Duitsland
méér geld wordt betaald aan bouwbiologen dan aan
architekten, staan onze studiediensten als eersten in
België onze klanten gratis met raad en daad ter zijde.
Wie er méér wil over weten nodigen wij bovendien
graag uit op onze regelmatige
voordrachtavonden.
Dat het echter mogelijk is bestendig in villegiatuur te
leven, en dank zij een behaaglijke woning heel 't jaar
door feestelijk te leven kunnen wij zo stilaan bewijzen.
Het kan. Het is mogelijk U hoeft het maar te willen.
Walter Kunnen

ONZE INFORMATIECENTRA:
2610 WILRIJK, Pr. Boudewijnlaan 323
1000 BRUSSEL, Koloniénstraat 50

Tel. (031) 49.39.00

3600 GENK, Winterslagstraat 22

Tel. (011) 35.44.42

9000 GENT, Onderbergen 43

Tel. (091) 25.19.23

^ 3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54

Tel. (02) 219.43.22

Tel. (016) 23.37.35
Tel. (031) 76.73.27

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
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De verfransing van Vlaams-Brabant

Een van de meest herhaalde argumenten van de anti-Egmonters is dat de V l a a m s e partijvoorzitters V l a a m s - B r a b a n t overgeleverd hebben aan de verfransing. Dit is een leugenachtige
maar tevens ook van kwade trouw getuigende bewering, die
wel kan inslaan bij niet ingewijde V l a a m s e teoretici van buiten het arrondissement Brussel, omdat die de plaatselijke toestanden aldaar niet grondig kennen. M a a r de klaarziende Vlamingen van de Brusselse periferie weten wel beter.

Dat in de zogenaamde Egmontgemeenten en wijken sedert lange jaren
een niet te stuiten verfransing voortwoekert weten de Brabantse leden
van het anti-Egmontkomitee 20 goed
als WIJ. Maar, voor velen zijn de huidige omstandigheden een welgekomen
gelegenheid om een beschuldigende
vinger uit te steken naar de Volksunie.
Het kon wel eens interessant zijn aan
sommige burgemeesters en schepenen uit die gemeenten de vraag te stellen hoe het komt dat hun gemeenten
reeds lang vóór het Egmontpakt, en
zelfs lang vóór Hertoginnedal (1963)
zo sterk door de verfransing waren
aangevreten ?
Dat Egmont en Stuyvenberg kinderen
zijn van Hertoginnedal is reeds eerder
gezegd. De tegemoetkomingen die nu
onafwendbaar zijn gebleken sluiten
aan, maar dan in een verbeterde versie, bij wat op Hertoginnedal werd
opgeofferd. Toen werden, om ruilverkavelingen te voorkomen, in zes gemeenten onbeperkte, definitieve en ongekontroleerde faciliteiten verleend
aan al wie er zou om verzoeken, en
mochten daar ook Franstalige lagere
scholen worden opgericht. In feite was
men reeds in 1954 het hellend vlak
van de tegemoetkomingen opgegaan
in de gemeenten Kraainem, Drogenbos, Linkebeek en Wemmei. En in
1963 werden die geofficializeerd, zonder weg terug, en uitgebreid tot SintGenesius-Rode en Wezembeek-Oppem. Hertoginnedal was het werk van
CVP en BSP, en de 10 Vlaamse ministers die daaraan hun goedkeunng
hechtten waren de CVP'ers Lefevre,
Segers, Van Elslande, Dequae, Custers, Declerck en Bertrand, en de
BSP'ers Spinoy, Fayat en Vermeylen.
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Manu Ruys in De Standaard, en velen
na hem, noemde de faciliteitenregeling
van Hertoginnedal een « rotoplossing »,
maar, hoe ongelooflijk het ook moge
klinken, toch werd in sommige kranten
de loftrompet gestoken en werd met
het wierookvat gezwaaid.
Z o schreef « De Nieuwe Gids »: « het
is onbetwistbaar dat de CVP-onderhandelaars Vanden Boeynants, De
Saeger en Herbiet en de BSP-leiders
Collard, Van Eynde en Bracops aan
het land een onschatbare dienst hebben bewezen».

Verheugd...
Zelfs «De Standaard» zette zijn kolommen wijd open voor een « objektieve en kritische beoordeling » door oudminister L Moyersoen. Daarin vernemen WIJ dat op zijn voorstel, en mede
op verzoek van wijlen senator Vergels, burgemeester
van Dilbeek, in
1954 in de gemeenten Kraainem, Drogenbos, Linkebeek en Wemmei een
stelsel van beschermde minderheid
werd ingevoerd. De gemeentebesturen van de betrokken gemeenten hebben zich wel gewacht aan de campagne tegen die faciliteiten deel te nemen,
en burgemeester Vergels was zeer
bekommerd om zijn Franstalige bevolking tegemoet te komen. Minister Moyersoen gaf de gemeentebesturen de
raad mee «zo goed en zo sympatiek
mogelijk het onthaalstelsel te organlzeren>', en besloot zijn bijdrage in De
Standaard met de verklaring dat «hij
zich hartsgrondig verheugde erin geslaagd te zijn het regime van de Brusselse agglomeratie tot zijn volledige
voldoening te regelen».
Dit ontwerp van 1954, dat bepaalde
dat in zeven randgemeenten (ook Dil-

beek was toen daarbij) een regime
van tweetaligheid naar buiten kon worden ingevoerd, werd door alle Vlaamse senatoren goedgekeurd.
En toen dan in 1963 op Hertoginnedal
het in 1954 ingeluide onthaalstelsel
definitief geofficializeerd werd, voegde
men aan de vier bovenvermelde gemeenten nog Sint-Genesius-Rode en
Wezembeek-Oppem toe, maar bleef
Dilbeek gespaard.
Senator
Karel
Van
Cauwelaert
schreef in « Het Volk » dat hij meende
in alle onafhankelijkheid te moeten zeggen, dat op Hertoginnedal goed werk
was verricht Hertoginnedal heeft aan
de geschiedenis van het Vlaamse
Volk een belangrijk kapittel toegevoegd, waarover wij niet behoeven te
blozen" En in hetzelfde artikel verklaarde V.C. nog «dat de Vlaamse
onderhandelaars de bestaande faciliteiten (die van 1954) niet hebben kunnen afschaffen, maar dat daardoor de
verkavelingen waarbij belangrijke stukken van Vlaamse gemeenten zouden
verloren gegaan zijn, kunnen voorkomen worden. In zijn tekst luidt dit als
volgt: «Alle Vlaamse organizaties
hebben altijd toegegeven dat er in
sommige wijken van de randgemeenten zoveel Franstallgen wonen, dat
men er moest aan denken die wijken
over te hevelen naar de Brusselse
agglomeratie. Als men dat niet deed
dan moest men toch aannemen dat
er voor de aldaar aanwezige Franstaligen zekere uiterlijke faciliteiten moeten zijn».
Waarom wij zo uitvoerig over Hertoginnedal hebben uitgeweid ? Om erop
te kunnen wijzen hoe de Egmontonderhandelaars in ondankbare omstandigheden, zonder onderhandelingsmarge
en bezwaard met de Hertoginnedalhypoteek, hebben moeten vechten;
eerst om te bekomen dat geen vierkante meter Vlaamse grond zou worden
afgestaan (om aldus tegemoet te
komen aan een algemene Vlaamse
eis!), en later om te verknjgen dat het
inschrijvingsrecht van de Franstallgen
in de nieuwe Egmontgemeenten en
-wijken uitdoofbaar zou worden gemaakt. Bovendien bekomen die Franstaligen in die gemeenten en wijken met
de administratieve faciliteiten die, in
1963 aan hun taaigenoten in de Hertoginnedalgemeenten op eenvoudig ver-

zoek en zonder de minste kontrole,
definitief werden verleend.
Wat hebben vele mensen toch een
kort geheugen ! Bij een vorig gemeenschapsberaad heeft het niet veel gescheeld of gehele wijken van rand- en
aanpalende gemeenten zouden aan
Brussel ten geschenke worden gegeven. En vele Vlaamse kranten waren
gev/onnen voor wat eufemistisch
grenskorrekties werd genoemd Aan
de hand van een konkreet voorbeeld
willen wij hier duidelijk maken dat de
huidige
inschrijvingsregeling
voor
Vlaanderen veel gunstiger uitvalt dan
de vroeger geplande overheveling. Z o
zou de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
de wijk Zuun aan Anderlecht hebben
moeten afstaan Welnu, thans is alles
beperkt gebleven tot een twintigjarig
inschrijvingsrecht in slechts een gedeelte van Z u u n ; met name de wijk
Negenmanneke. Men zal ervan versteld staan wanneer over enkele
maanden de cijfers betreffende het
aantal Franstallgen die van 't inschrijvingsrecht willen gebruik maken, zullen bekend gemaakt worden. Wij zijn
er vast van overtuigd dat het aantal
inschrijvers aldaar veel geringer zal
zijn dan dat van de oorspronkelijk
Vlaamse inwoners. En dan pas zal blijken hoe misdadig het zou geweest zijn
de ruilers hun zin te geven En daarbij
mag niet over het hoofd gezien worden dat in geval van definitieve overheveling de aldus afgestane wijken zouden ressorteren onder de Brusselse
gewestraad, terwijl ze thans tot het
bevoegdheidsgebied van de Vlaamse
gewestraad blijven behoren, zodat
met vereende krachten aan de sanering van die wijken kan worden gewerkt Aldus IS de mogelijkheid
geschapen om de
verfransingshaarden
in te kapselen en geleidelijk op te rollen. Met de aktieve medewerking van
de plaatselijke gemeentebesturen en
van de leiders van de kuituur- en andere verenigingen kan geleidelijk teruggewonnen worden wat door hun jarenlange schuldige lijdzaamheid is verloren gegaan.
En ondertussen kijken wij benieuwd
en ongeduldig uit naar het eerste geldige en verwezenlijkbare alternatief
van de anti-Egmonters...
M.V.d.B.
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