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Een afgerond geheel 
Ondanks de moeili jkheden van 
het laatste ogenblik, die zelfs 
deden vrezen voor een definitie
ve breuk is het Egmontakkoord 
thans dan toch afgesloten door 
de goedkeuring van het proto-
kol op Stuyvenberg. 
Wi j zullen wel niet de enigen 
zijn die met wrevel de lange 
nachte. lijke maratons van op 
afstand hebben gevolgd, en die 
zich geërgerd hebben aan de 
vele onderbrekingen ti jdens dit 
maandenlange beraad Er is ui
teraard heel wat gegronde kri
tiek mogelijk op de wijze, waar
op m België de belangrijkste 
polit ieke dossiers behandeld 
worden. De vraag dient echter 
gesteld of een andere werkwij
ze mogelijk is ; vooral dan wan
neer het een dossier betreft dat 
met zoveel passies omringd is 
als dat van de communautaire 
betrekkingen. In ieder geval 
moet men de werkwijze afme
ten aan het resultaat. Dit resul
taat is indrukwekkend: er is 
waarschijnli jk nooit in de Belgi
sche politieke geschiedenis 
een zo uitvoerig, zo volledig, en 
uiteindelijk ook zo duideli jk ak
koord gesloten De jongste ja

ren werd in ontelbare werkgroe
pen steeds opnieuw gezocht 
naar een sluitende regeling 
voor de hervorming van de Bel
gische staat. Het is steeds ver
geefse moeite geweest. Het 
hoeft dan ook geen verbazing 
te wekken dat het tot in de 
details uitgewerkte federale ak
koord, dat thans in zijn definitie
ve vorm naar de wetteksten toe 
kan gaan, tientallen vergade
ringen en nachtzittingen op een 
paar kastelen in beslag heeft 
genomen. 

Het Egmontakkoord in zijn oor
spronkeli jke vorm was vooral 
de uiting van de polit ieke wil 
om deze staat te hervormen 

Het duidde Hapruogr de kracht
lijnen aan, maar w a / h o g niet uit
gewerkt in de biezonderheden. 
Deze biezonderheden werden 
geregeld ti jdens het Stuyven-
bergberaad. Er kan niet genoeg 
onderstreept worden dat de 
Vlaamse onderhandelaars op 
Stuyvenberg gezorgd hebben 
voor maximale Vlaamse inter
pretaties van het Gemeen-
schapspakt. Na het afsluiten 
van het Egmontakkoord bleven 
er zich in Vlaanderen tal van 

vragen stellen ; op Stuyvenberg 
werden ze, in positieve zin, 
beantwoord Zo ondermeer — 
het weze hier slechts als voor
beeld geciteerd — de « poolvor-
ming » : sinds Stuyvenberg ligt 
eens en voor goed vast dat alle 
verkiezingen te Brussel zullen 
gehouden worden op gesplitste 
li jsten en dat het voortaan on
mogelijk zal zijn nog zgn. 
« Vlaamse » FDF-lijsten in te die
nen. 

Het knelpunt deze week, dat bij
na tot een breuk leidde, berust
te eveneens op een maximale 
Vlaamse interpretatie van de 
oorspronkeli jke Egmonttekst. 
In Egmont was voorzien dat 
edere Brusselse gemeete min
stens 20 0/0 van haarlkredieten 
voor kulturele aktiviteiten moet 
besteden aan Vlaamse aktivitei
ten, en dat deze 20 "/o opge
voerd worden wanneer uit de 
resultaten van de gemeente
raadsverkiezingen zou blijken, 
dat het stemmenpercentage op 
de Vlaamse lijsten hoger is dan 
20 <Vo. In de Stuyvenbergfaze 
werd dit beginsel niet alleen 
behouden, maar tevens uitge
breid tot de persoonsgebonden 

materies. Dit was een reusachti
ge Vlaamse stap 
Men kan er zich terecht over 
verbazen dat de Brusselse 
Franstalige onderhandelaars 
het niet onmiddelli jk hebben in
gezien. Hun frank blijkt echter 
achteraf gevallen te zijn, toen 
aan de hand van de gemeente
begrotingen uitgerekend werd 
dat het hier om tientallen en 
tientallen miljoenen gaat Deze 
week hebben zij getracht, op 
deze verworvenheid terug te ko
men. Zi j vochten aan dat de per
soonsgebonden materies in dit 
kredietenpakket zouden opge
nomen zijn en zij vofh*'" i daar
enboven de ^Q 0^ "udn. Ze zijn 

^^. f^o^'^Ho „ r onverzetteli jkheid 
van de Vlaamse onderhande
laars. De hele herrie van de 
jongste dagem tot en met aan 
de rand van het breekpunt heeft 
er uiteindelijk slechts toe ge
leid, dat er voor het Vlaamse 
gemeentelijk onderwijs te Brus
sel een specifieke en volkomen 
veilige en bevredigende oplos
sing wordt uitgewerkt. Het ge-
meenschapspakt, met daarin de 
vele verworvenheden van de 
Stuyvenbergfaze, wordt inte
graal behouden. 

Daarmee is de kous natuurlijk 
niet af. Het zal nog een lange en 
moeizame weg zijn van het ak
koord over de wetteksten naar 
de verwezenlijking. Knsismo-
menten, slechte wil en heimelij
ke sabotage zullen nog vaak de 
dingen bemoeilijken. Nochtans 
kan gezegd worden dat we de
ze week opnieuw een heel eind 
weegs, en misschien wel het 
lastigste, naar de Vlaamse staat 
hebben afgelegd. 

Nu de teksten afgerond zijn, 
kan iedereen in Vlaanderen de 
definitieve balans opmaken. 
Voortaan zal het onvergeeflijk 
zijn nog in termen van twijfel, 
van verdachtmaking, of van 
slagzinnen over het gemeen-
schapspakt te praten. We kun
nen slechts hopen dat iedereen 
die in Vlaanderen verantwoor
deli jkheid draagt, thans het ge-
meenschapspakt zal benaderen 
en ontleden in h^t perspektief 
van een werkeli jke bekommer
nis voor de toekomst van Vlaan
deren en vanuit de erkenning, 
dat dit akkoord voor deze toe
komst grote en positieve moge
lijkheden biedt. 

TVO 

Egmont... Stuyvenberg., 

In tegenstelling tot wat sommige negativisten verhoopten was er ge1sn derde kasteel nodig om tot een 
uitgewerkt gemeenschapsakkoord te komen; om de weg voor Vlaamse politieke zelfstandigheid te effenen 



OPIMI€^ 

TREINTAAL 
Als treinbediende bij de NMBS verte
oef ik veelal op tremen die Wallonië 
aandoen 
Hetgeen me steeds treft en krenkt is, 
dat bijna alle Vlamingen die ik op een 
trein ontmoet me aanspreken in de 
Franse taal En dit met alleen in Wallo
nië maar dikwijls ook in Brussel 
BIJ hun aanwerving wordt de wach
ters een eksamen van de tweede taal 
afgenomen door het Vast Wervings-
sekretanaat zodat mag worden ge
steld dat het treinpersoneet tweetalig 
en dikwijls ook meertalig is 
Daarom wil ik erop wijzen dat men 
gerust Nederlands mag gebrui
ken op een trein, eender waar in Bel
gië Of hoor je soms een Waal het 
treinpersoneel in het Vlaams aanspre
ken op een trein naar de k u s t ' 

J B, Asse 

WAAR? NIET WAAR? 

In «WIJ» van 9-2-1978, op bladzijde 
10, onder de titel «Duinengevecht 
duurt voort» komt U terug op de rel 
betreffende de zeedijkduinen te Oost-
duinkerke, rel die onlangs nogal wat 
stof heeft doen opwaaien in pers en 
TV 
Tot mijn stomme verbazing is uw kor-
respondent enn geslaagd, op een 
kolomlengte van nauwelijks 15 centi
meter, met minder dan 7 onjuistheden 
op te stapelen i 
1 Het IS met waar dat er een PVV-ge-
meentebestuur is te Koksijde Er is 
een koalitie PVV-Ter Duinen, waar
van ovengens de Volksunie deel uit
maakt 
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TOLK 

2 Het IS met waar dat de « Schipgat-
duinen» werden beschadigd De 
Schipgatduinen hebben met het hele 
geval mets te maken 
3 Het IS met waar dat «oud-burge-
meester Loones lid is van VU » Alhoe
wel overtuigd Vlaams-Nationalist, be
hoor ik tot geen enkele politieke partij, 
dus ook met tot de Volksunie 
4 Het IS met waar dat VU-kamerlid 
Van Steenkiste over het incident in 
kwestie uitleg heeft gevraagd aan de 
staatssekretaris voor ruimtelijke or
dening 
5 Het IS met waar dat aan staatsse
kretaris Eyskens de vraag is gesteld 
geworden «wie eigenaar is van die 
duinen» Het is dus onjuist dat de 
staatssekretaris op die vraag met kon 
antwoorden 
6 Het IS met waar dat er in verband 
met die aangelegenheid sprake is van 
« grondspekulatie » Die duinen zijn im
mers eigendom van de gemeente 
7 Het IS met waar dat jagers- of vis
sershutten in die duinen mogen ge
bouwd worden Het is te gek om los 
te lopen Daar is met de sterkste ver
rekijker noch VIS, n ^ y ^ i j r U ^ j e s p e u -
ren ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ K ^ 

Mag ik U vragen, terwille van de lieve 
waarheid, deze rechtzettingen in uw 
eerstvolgende editie te willen publice-

ACHTERBAN 

H LOONES, 
oud-burgemeester 

van Oostduinkerke 

Red.: We reageren alleen op die pun
ten, waar we van mening verschil len 
met onze inzender. 
2. De pers heeft in het algemeen 
over de Schipgatduinen geschreven. 

In zijn brief aan de minister van open
bare werken dd. 29 januari j l . gaf de 
h. Emiel Vansteenkiste zelfs de l ig
ging aan van deze duinen. 
4. In zijn vraag aan de staatssekreta
ris voor Streekekonomie heeft VU-
kamerlid Vansteenkiste het uitdruk
kelijk over de Schipgatduinen. De 
vraag dateert van 6 januari j l . nr 23. 
Het antwoord verscheen op 24 janu
ari j l. (Bulletin van Vragen en Ant
woorden, biz. 909 en 910). Het is dus 
niet waar dat kamerlid Vansteenkis
te geen vraag zou gesteld hebben, 
evenals het niet waar is dat hij 
vroeg, wie de eigenaar van de dui
nen is (sub a/ van de desbetreffende 
vraag waarop de staatssekretaris 
verwijst naar de minister van Finan
ciën !) 

6. Kamerl id Vansteenkiste heeft wèl 
gezinspeeld op mogeli jke grondspe
kulatie, zonder evenwel dit woord te 
gebruiken. De kontekst en de zinspe
ling op De Panne is duideli jk ge
noeg, voor wie kan lezen. 
7. In zijn antwoord verwi jst de staats
sekretaris naar het Koninkli jk Be
sluit dd. 28 december 1972 art. 1.3.1. 
• in deze gebieden (natuurgebieden) 
mogen jagers- en vissershutten wor
den gebouwd voor zover deze niet 
gebruikt worden als woonverb l i j f , al 
Ware het maar t i jdel i jk » 
Vooraleer te beweren, dat wi j on
waarheden schri jven zou onze inzen
der zich beter moeten informeren. 
Voor het over ige ; «sans rancune». 
Ten overvloede verwijzen we nog 
naar de brief van de h Koenraad 
Loones, verschenen op 15 februari 
in « De Standaard » onder de hoofd
ing «Zand in de ogen», welke brief 
ons artikel in veel scherper bewoor
dingen bevest igt 

Het Egmontpakt brengt, alle omstan
digheden in acht genomen, een vorm 
van pacifikatie onder de gemeen
schappen 
Het Bgmontkomitee brengt, alle om
standigheden in acht genomen, een 
vorm van strijd in de Vlaamse ge
meenschap 
Waar de franstaligen het Egmontpakt 
in globo hebben besproken, zijn som
mige Vlamingen over details gevallen 
Ik ben tegen dat Egmontkomitee om
dat het geen alternatief te bieden 
heeft , een hervorming van de staat 
moet door het parlement gebeuren en 
met door een handvol ondemokra-
tisch verkozen voorzitters van kulture-
le verenigingen, maar wel door de ver
tegenwoordigers van het volk 
Het Egmontkomitee is gemaneu-
vreerd naar de rechtse krachten van 
het Vlaams-nationalisme die in 't Pallie-
terke hun hartje kunnen ophalen over 
de verraders van de Volksunie, de 
werkeloosheid van de parlementa-
ners, de onbenulligheid van de « Praat-
barak», enz 

Het*gesontkomit9e heeft geen politie
ke achterban meer, en splinterpartij
tjes gevormd door gebuisde ideologen 
van divers allooi 
Met wantrouwen volg ik hun po
gingen en ik zal met verrast zijn dat ze 
met pragmatische oplossingen voor 
de dag komen die de Vlaamse ideolo
gie op de helling zullen zetten. 

R A , Koksijde 

FOUT 

Ik betuig mijn akkoord met lezer M V H 
uit Heverlee («Wij, 9-2-1978), die het 
opgeven van Brussel als hoofdstad 
van Vlaanderen een fout vindt 
Laten de « Wij «-lezers die van dezelf
de mening zijn, dit weten "̂  

J V , Brugge 

zv. 
Met verbazing hebben wij vastge
steld dat in het jongste nummers van 
WIJ de V U in Z-O-Vlaanderen felici
taties krijgt voor de uitgave van « ZV, 
de Zuidvlaamse Kultuurkrant» 
Ik wens er U attent op te maken dat 
noch het blad « Z V » noch de «Zuid
vlaamse» waarvan ons blad het or
gaan IS als een initiatief van uw partij 
mogen worden beschouwd 
Zoals in het eerste nummer van 
« Z V » (op bIz 12) wordt meegedeeld 
ontstond onze vereniging als initiatief 
in de geesten van een aantal perso
nen die reeds lang kultureel-aktief zijn 
binnen het beoogde werkingsgebied 
Ze IS opgevat als een vereniging voor 
sociaal-kultureel werk in een pluralisti
sche en demokratische geest Ze 
staat open voor allen die begaan zijn 
met de kulturele ontsluiting van het iet
wat geïsoleerde Zuidvlaamse gebied 
Dat het ons ernst is met deze de par-
tijgrenzen overschrijdende openheid 
blijkt reeds uit de behandelde onder
werpen en de lijst van medewerkers 
in het eerste nummer 
Ik verzoek U dan ook deze informatie 
onverwijld aan uw lezers mee te 

JonsDedeurwaerder 
Verantwoordelijk 

uitgever« Z V » 

Onlangs hoorde ik Jan Schodts minis
ter Defosset in het Frans interviewen 
Door tijdgebrek waren er zelfs geen 
ondertitels, zodat Jan Schodts nadien 
als een school- of loopjongen nog 
eens de woorden van de minister kon 
vertellen 
Ik zou willen vragen dat voortaan met 
dergelijke heren — ook de minister 
van Landbouw werd onlangs op de
zelfde manier geïnterviewd — met een 
echte tolk zou worden opgetreden 
Dan zal het publiek duidelijk voelen en 
zien wie in België de andere landstaal 
heeft willen leren en wie met En dan 

' moeten we onze bloedeigen Vlaamse 

reporters met telkens tot reporter-tolk 
gedegradeerd zien 
Een minister in België moet maar de 
tweede landstaal machtig zijn, tenmin
ste met een passieve kennis En de 
BRT mag zijn eigen reporters met 
laten vernederen Moet ze — uit zelf-
respekt en vooral respekt voor het 
Vlaamse volk — Nederlands doen pra
ten met alle Belgische ministers, des
noods dus met een echte tolk 

J L, De Panne 

TE K O O P : ± 1 0 0 . 0 0 0 V E L 
O F F S E T P A P I E R A - 4 . Tel . z a t : 
G. Pickè, 02/376.97.30. Adv 72 

Frans Baert en 
Jan Caudron 

T u s s e n onze tw in t ig bes te w e r v e r s s taan t w e e par lements le
d e n gerangsch ik t . 
W e l i s w a a r b e h o r e n zi j n o g met to t d e abso lu te t o p maar t o c h 
h e b b e n Frans Baer t en Jan C a u d r o n al heel w a t n i e u w e 
lezers b i jgebracht . 
H u n inzet bew i j s t e e n s t e m e e r da t «s t r aa t l ope r» werke l i j k 
e e n eret i te l is. 
D e w e r v e r s uit O o s t - V l a a n d e r e n voe len z ich in elk geva l d o o r 
d e pres ta t ie van d e z e t w e e manda ta r i ssen g e r u g g e s t e u n d . 
W i j h o p e n nu maar dat d e pa r lemen ts leden uit ande re V laam
s e s t r eken di t s t i ch tende v o o r b e e l d vo lgen . 
Er IS p laats g e n o e g in d e t o p 50 . . . e n d e s n o o d s m a k e n w e er 
e e n t o p 100 v a n ! 

top 50 
1. G e o r g e t t e DE KEGEL, N i n o v e 1279 
2. K r i s V e r s y c k , G e n t 1096 
3. G u i d o Ca l l a r t , O p w i j k 984 
4. Eri iK"U'aiidewalle, I z e g e m 874 
5. J e f D e M e y e r , H e v e r l e e 600 

J a n D e Roove r , A n t w e r p e n 600 
7. A n n y Lenae r t s , W i l r i j k 552 

J o r i s D e p r é . T e r v u r e n 552 
9. J a n Caudron , Aalst 540 

10. L ieve F a v o r e e l - C r a e y n e s t , L a u w e 486 
11 . B o b R y c k b o s c h , D e i n z e 468 
12. P le t S e v e r i n s , Z w i j n d r e c h t 444 
13. Luk V a n h o r e n b e e k , B i e r b e e k 432 
14. A c h i e l G o d e r i s , O o s t d u i n k e r k e 426 
15. K o e n V a n M e e n e n , H e u s d e n 357 
16. F rans Baer t , G e n t 352 
17. D a n i ë l D e n a y e r , A a l s t 348 
18. Eugene V a n I t t e rbeek , K e s s e l - L o 336 
19. W i l l y S e r p i e t e r s , O o s t e n d e 300 

M a u r i t s P a s s c h i j n , M e i s e 300 
21. Harry Van Herf, Zutendaal 288 
22. Jaak Janin, Huise 252 
23. Frans Jansegers, Herdersem 234 
24. Cecile Remmerie, leper 216 

Arthur De Schrijver, Hekelgem 216 
26. Domien Leppens, Houthalen 180 
27. Jozef Dockx, Borsbeek 160 
28. Roland Van Heddegem, Oudenaarde 156 
29. Andries Mathi js, Waarschoot 144 
30. Etienne Braem, St-Nik laas 132 

Frans Van Dessel, Nijlen 132 

32. Guido Dornez, Ingelmunster 120 
Jozef Labaere, Kortr i jk 120 

34. Jef Vinex, Erps-Kwerps 112 
35. VU-Wommelgem 108 

Lutgard De Coster, Machelen 108 
37. Anntex, Wingene 96 

Wil lem Nol le t ,Hove 96 
39. Gaby Laridon, Diksmuide 84 

Clem De Ranter, Hoboken 84 
41. Mare De Rammelaere, Wingene 72 

Yvo Dillen, Balen 72 
Herman Ros, Lokeren 72 
Hervé Vandamme, Wervik 72 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen 72 
Etienne Laroy, Aalter 72 
Huguette De Bleecker, Gent 72 
Freddy De Valck, Iddergem 72 

49. Hugo Segers, Bornem 60 
Edgar Ballet, Hasselt 60 
Wil ly Vlieghe-Bouckaert, Drongen > 60 
Lucien Beyens, Meerhout 60 
Johan Beke, Mariakerke 60 
Juul Denaeyer, Buizingen 60 
Leon Calders, Kapelle-op-den-Bos 60 
Veerie Thyissens, Ekeren 60 
J. Peeters, Hoboken 60 
Ferre De Beukelaer, Kontich 60 
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Sprong 

zonder ruiter 
Tijdens de laatste en beslissende Stuyvenbergnacht van dins
dag op woensdag heeft eerste minister Tindemans op gezet
te tijden aan de journalisten verslag uitgebracht over de vor
deringen der bespreking. Hij deed dat in termen die ontleend 
waren aan de paardenkoers. Hij sprak van een paard dat wei
gerde de hindernis te nemen, dat niet meer wou vooruitgaan, 
maar dat dan uiteindelijk toch de hindernis heeft genomen. 
Uit deze sportterminologe zou men kunnen opmaken dat de 
eerste minister zich toeschouwt als de ruiter die het paard 
met ferme teugel heeft gevoerd, die het de sporen gaf en die 
het uiteindelijk over de hindernis heeft gedwongen. 
Gisteren, woensdag, stelden de drie Vlaamse partijvoorzit
ters tijdens een perslunch de resultaten van Stuyvenberg 
voor in een hotel van de Brusselse middenstad. Bij het des
sert werd ijs opgediend dat eerst aan de genodigden werd 
getoond onder de vorm van een grote schotel waarop een ijs-
maquette die het Stuyvenbergkasteel voorstelde, met daar
naast een springend paard in chocolade. 
Enige journalisten merkten geamuseerd op, dat er geen ruiter 
te bespeuren was en dat het paard de sprong kennelijk op 
eigen kracht deed... 

DE LAATSTE 
L • I « ] l DJ ES 
Verleden zondag bleek het Stuyvenbergberaad volkomen In het slop 
te zitten. Een definitieve breuk hing in de lucht. In heel wat kranten 
werd gesuggereerd dat een herneming van de bespreking slechts 
mogelijk zou zijn mits grote Vlaamse toegevingen. Er werd bvb. 
gesproken van Vlaamse toegevingen wat de randgemeenten betreft. 
Dank zij de onverzetteli jkheid van de Vlaamse onderhandelaars en 
vooral van de Volksunie, die haar regeringsdeelname in de weeg
schaal wierp, werd dan toch een akkoord bereikt en werd tevens 
vastgehouden aan een maximale Vlaamse interpretatie van het 
Egmontpakt. 

Er werd slechts een wijziging 
gebracht aan één enkel onder
deel van het Stuyvenbergak-
koord. We laten hieronder de vol
ledige tekst van deze wijziging 
volgen, voorzien van de nodige 
toelichting. 

«Van de kredieten die in iedere 
gemeente worden bestemd voor 
de kulturele aangelegenheden, 
aangevuld met de kredieten voor 
de personalizeerbare aangelegen
heden en het gemeentelijk aan
deel in het kunstonderwijs, wor
den minimum 20 pet toegekend 
aan de gemeenschap die de min
derheid van de bevolking van die 
gemeente uitmaakt 
Dit minimum wordt evenredig aan
gepast indien de verkiezingsuit
slagen aantonen dat die gemeens
chap meer dan 20 pet van de 
gemeente uitmaakt» 

In de oorspronkelijke Egmont-
tekst werd daarover slechts ge
zegd dat er kredieten zouden ver
deeld worden onder beide ge
meenschappen In verhouding tot 
hun nunnmerlek belang voor de 
kulturele aktiviteiten, met een ge
waarborgd minimum van 20 % 
voor de Nederlaridstaligen. Tij
dens de Stuyvenbergbespre-
kingen zijn de Vlaamse onderhan
delaars er in geslaagd deze mini
mum 20 % uit te breiden ook tot 
de persoonsgebonden materies, 
wat een maximale Vlaamse inter
pretatie van de Egmonttekst bete
kende. Deze week werd dit begin
sel bevestigd tegen het sterke 
verzet van de Franstaligen in. 
Voortaan zal het dus mogelijk 
zijn, met de centen van de Brus
selse gemeenten de Vlaamse zie
ken te behandelen in eigen instel
lingen of te onthalen en te verzor

gen in echt tweetalige ziekenhui
zen, 

«In dit pakket wordt een afzon
derlijke berekening gemaakt op 
basis van het in a) bedoeld per
centage van de gemeentelijke 
kredieten voor de hospitalen die 
niet als bi-communautair worden 
erkend. Het aandeel dat aan iede
re gemeenschap toekomt zal uit
sluitend aan de post« hospitalen » 
worden besteed. 

Op voorstel van de gemeen
schapskommissie zal echter de 
gemeente of het OCMW een 
overeenkomst kunnen sluiten 
met een hospitaal binnen of bui
ten de gemeenten, — in de 19 of 
6 — dat zich tot de betrokken 
gemeenschap of tot de twee 
gemeenschappen richt 
In dit laatste geval mogen de kre
dieten enkel gebruikt worden ten 
voordele van de gemeenschap 
waarvoor ze werd uitgetrokken.» 

Voor het gemeentelijk onderwijs 
behalve het kunstonderwijs 
wordt dus een speciale regeling 
getroffen die valt buiten het pak
ket van de verhouding 80 % -
20 %. Voortaan zal het bvb. mo
gelijk zijn dat een gemeente er 
toe verplicht wordt Nederlansta-
lig gemeentelijk onderwijs in te 
richten vanaf het ogenblik dat 
zich daarvoor slechts 15 kinderen 
aanmelden. De rechten van het 
Nederlandstalig gemeentelijk on
derwijs worden voor het eerst 
definitief beveiligd; eenzijdige af
schaffing bvb, van een Nederland
stalige gemeenteschool zal 
voortaan niet meer mogelijk zijn. 
Vanzelfsprekend blijven de 
Vlaamse gemeenschapskommis
sies bevoegd om de benoeming 

van bvb. anti-Vlaamse schooldi-
rekties te beletten. 

«Wat betreft de kredieten voor 
het gemeentelijk onderwijs (kunst
onderwijs uitgezonderd) zal de 
Regering een specifieke oplos
sing uitwerken met het doel te 
komen tot een billijke verdeling 
van deze kredieten tussen de 
gemeenschappen volgens hun be
hoeften. 
In ieder geval worden volgende 
beslissingen genomen: 

1. De verplichting voor de ge
meenten om een gemeente
school op te richten of in stand te 
houden, zoals voorzien in de wet 
op het lager onderwijs zal in de 
gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie worden toegepast per 
taairegime op voorstel van de 
gemeentelijke gemeenschaps
kommissie. Dit voorstel van de 
gemeenschapskommissies kan 
zowel leiden tot de oprichting van 
een gemeenteschool of de over
name van een school 
Dezelfde verplichting geldt in de 
zes randgemeenten met dien ver
stande dat de regeling voorzien In 
de taalwetgeving ongewijzigd be
houden blijft. 

2. Uiterlijk op 30 juni 1978 zullen 
de verbintenissen opgenomen in 
het verslag aan de Koning, ge
voegd bij het K.B. van 5 mei 1971 
integraal uitgevoerd worden.» 
Dit wil zeggen dat vanaf het 
begin van volgend schooljaar in 
Brussel volledig moeten toege
past worden de punten die bij de 
invoering van de fameuze liberté 
du père de familie aan de Vlamin
gen toegezegd werden maar die 
nooit werden verwezenlijkt. Het 
betreft hier ondermeer de aanstel
ling van leraars lichamelijke op
voeding, de inrichting van voor-
en naschoolse bewaking, het 
schoolvervoer voor het lager on
derwijs, het inrichten van taalprac-
tica. 

3. «Geen enkele school of klas 
mag worden opgeheven zolang 
zij subsidieerbaar is.» 

Een land vol marginalen 
In ons welvarend landje is één mens op drie marginaal. Leidt hij een 
leven in materiële of geesteli jke armoede. Lijdt hij. Van die ruim drie 
miljoen marginalen komt de helft voort uit de werkwereld. Eén land
genoot op zes lijdt onder zijn werk. Objektief aanwijsbaar. 
Het moge in deze krisist i jd, die zelfs de glimlach van onze polit ici 
heeft doen verstarren, een troost zijn voor de mensen die zich naar 
de zelfkant van de maatschappij verdrongen voelen dat zij niet 
alleen zijn. Al l icht een magere troost. Maar toch een houvast In deze 
t i jd waarin de grootte van het getal van het hoogste belang geacht 
wordt. En omwille van die grootheid een ontstellende vaststell ing 
voor ons en voor hen die nog dagelijks het vet van de soep schep
pen. 
Vlug verantwoorden. In ons land 
leven 300,000 werklozen, waar
van sommigen met hun dopgeld 
een gezin moeten rechthouden. 
Daarbij nog eens 90.000 gedeelte
lijk werklozen; in dezelfde situ
atie. Zowat 700.000 vreemde
lingen die naar hier komen wer
ken zijn, hebben aanpassings-
moeilijkheden en worden gediskri-
mineerd. Ongeveer één werkne
mer op vijf werkt in ploeg, met 
alle bezwaren van dien voor zijn 
leefsituatie. De helft van hen, of 
zo 'n 200,000, doet nachtwerk in 
een bedrijf, wat de mens fysisch. 

psychisch en sociaal stoort, 
We tellen verder 400,000 krotwo
ningen. Nog 650,000 lichamelijk of 
geestelijk gehandicapten hebben 
onvoldoende kollektieve voorzie
ningen. Nagenoeg 30,000 kinde
ren verblijven in instellingen. Voor 
5,000 kronisch zieken is het juiste 
bed nog met gevonden. En dan 
tellen we nog 12,000 gevangenen 
en mensen in vrijheid onder toe
zicht en 80,000 alkoholisten. Ten 
slotte zijn zowat 75,000 mensen 
doof geworden door lawaaihin
der, voornamelijk op hun werk. 
Die cijfers komen uit verscheide

ne bronnen. Het rijksregister 
waar wij al bijna allen ons num
mer hebben, maakt geen statistie
ken op van de ellende in ons land. 
Misschien hebben sommigen on
der ons bezwaren tegen sommi
ge van voornoemde marginalen, 
maar je mag de cijfers draaien en 
keren zoals je w i l ; je blijft één 
Belg op drie aan de zelfkant van 
onze maatschappij vinden. En 
één op zes is er terechtgekomen 
via zijn werk, 

In deze tijd van werkloosheid 
mogelijk iets om rekening mee te 
houden. 
Van de doofheid worden in ons 
land ook geen statistieken bijge
houden. Maar ingewijden en men
sen die internationale vergelij
kingen maken, kunnen formeel 
stellen dat doofheid de grootste 
kwaal geworden is in onze bedrij
ven. 
Zowat één werknemer op vijf 
werkt in ploeg. Voornamelijk om
wille van de ploegentoeslag. Dit 
blijkt uit een onderzoek bij onze 

stamgenoten, de Nederlanders, 
Zij hebben zich omwille van het 
geld verzoend met hun gebrekki
ge leefsituatie. Zij hebben drin
gend behoefte aan o,a, meer vrije 
tijd en meer rust, aldus het Neder
landse onderzoek. 
De nare gevolgen van dit soort 
van werk komen het duidelijkst 
naar voren bij hen die ook 's 
nachts werken. En dit doet zowat 
de helft van de ploegenarbeiders 
of ongeveer één werknemer op 
tien. Bij die, naar beneden afge
rond, 200,000 mensen moet je 
dan nog de nachtwerkers uit over
heidsdienst en gezondheidszor
gen tellen: politie, post, verpleeg
sters, enz. 

Voor al die mensen stelde het 
Internationaal Arbeidsbureau in 
Geneve vast dat zij tegen het nor
male levensritme in leven. Met als 
gevolg: dubbele stress, overver
moeidheid. De basis voor een 
neurose die tot depressie kan lei
den. Het maaltijdritme wordt ver
stoord. De storing in het gezinsle
ven wordt door die mensen zelf 

direkt als het hinderlijkst ervaren. 
Dit gaat dan weer samen met 
een verstoring van het psychisch 
evenwicht. En uiteindelijk gaat 
hun hele sociale leven eraan. 
Hoewel het Nederlands onder
zoek vaststelde dat de hogere 
funktionarissen geen goede kijk 
hadden op de leefsituatie van de 
ploegenwerkers, stellen die in Ge
neve toch dat nachtarbeid zou 
moeten verboden worden overal 
waar dit uitsluitend georgani-
zeerd wordt om financiële over
wegingen (versnelde afschrijving 
van kostbare machines en instal
laties). 

Er is dus nog heel wat te doen 
voor wie in dit land macht heeft 
en wil hebben. Misschien is er 
niet zoveel hoop voor wie naar 
de zelfkant gedrongen werd. On
der onze staatskas is immers een 
put gegraven van 80 miljard. Hoe
wel dit — in een oververeenvoudi-
ging — slechts 13,500 fr. is per 
niet-marginale burger, 

PDB 
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KOMM^hW^R 

POLITIEK MANEUVER MISLUKT 
En bovendien 

...heeft Mies Bouwman het vorig 
weekend dus uitgeschreeuwd : < Ik 
ben het zat te werken en te moeten 
zwijgen in dat kluwen van het Hilver-
sumse zuilennet> 
.. kunnen nu misschien ook de ogen 
opengaan van diegenen die ook bij 
ons een zuilenomroep willen aan het 
werk zetten. 
. is het toch erg dat een minister 

van Binnenlandse Zaken, BSP'er 
Henri Boel, een Vlaamse gemeente 
— Vilvoorde — verplicht Franstali
ge korrespondentie te behandelen. 
... maar heeft het gemeentebestuur 
terecht aangekondigd niet te zullen 
versagen. 
...verbruikt de Europese gemeen
schap jaarlijks 3.000 ton uranium. 
...en heeft de Europese Kommissie 
beslist het opsporen van uraniumre-
serves in de negen landen van de 
EG te bevorderen, omdat gevreesd 
wordt dat wij, nog meer dan met de 
petroleum, van een te beperkt aantal 
landen zullen afhankelijk worden 
voor de bevoorrading 
...met alle dure energiegevolgen 
vandien 
... dreigt een Antwerps chemisch be
drijf wegens waterperikelen ge
sloten te zullen worden; wil Bayer 
immers het te dure water op de linke
roever niet betalen. 
..wordt met dit konfllkt nog maar 
eens aangetoond dat de interkommu-
nale verenigingen reeds al te lang 
een ongekontroleerde handel en 
wandel hebben gehad. 
... geven we dit nieuwtje ter attentie 
van veel administraties : zit het Rot
terdams stadsbestuur met het pro
bleem dat zijn ambtenaren last heb
ben van de zenuwen. Een vierde van 
de zieken heeft last van een zenuw-
ziekte. 

...ter attentie van alle verbruikers 
houden de 2.000 inwoners van het 
stadje Westwood in Californie een 
zevendaagse stroomstaking, om 
goedkopere elektriciteitstarieven af 
te dwingen 

pleit een studiegroep van de 
Franstalige UCL-universiteit voor de 
verdere uitbouw van de haven van 
Zeebrugge, belangrijk voor de eko-
nomle van het gehele land. 

rommelt nu ook de ondergrond in 
het Brusselse ? In de gemeente Uk-
kel worden hele woonwijken met 
instorting bedreigd. 
... zoekt men naar een indrukwekken
de galerij (met gas of water?) op 25 
meter diepte, wellicht veroorzaakt 
door verouderde gas- en waterleidin
gen. 

...beginnen steeds meer Brusselse 
politiediensten grootscheepse en in
drukwekkende razzia's te houden 
om vreemdelingen op te sporen die 
onwettig in ons land verblijven. 
.. valt het daarbij steeds weer op 
hoe de indrukwekkende en uitdagen
de razzia's in onevenredige verhou
ding zijn met de bereikte « resulta
ten ». 

...vinden we het wel triest dat hier
door een bedenkelijk klimaat in de 
Brusselse straten wordt gecreëerd, 

staan we er ook van te kijken dal 
voor de moeilijkheden van een groot 
textielbedrijf (Fabelta) de oplossing 
wordt geocht In het opsplitsen van 
de maatschappij In drie bedrijven. 
...werd de kostprijs van universi
teitsstudenten hercijferd: zou nu 
een -humane» jaarlijks 134.000 fr. 
kosten, 'n wetenschapper 252.000 fr. 
en 'n «geneeskundige» 410.000 fr. 

... hebben vissers uit Finland CKuo-
pio) 'n nieuw wereldrekord geves
tigd door meer dan 327 uur op een 
bevroren meer te vissen doorheen 
een gat in het Ijs. 

En bovendien 

Woensdag moest RTT-mlnister Defosset dus voor de tweede keer 
op het spreekgestoelte in de Kamer antwoorden op onder meer de 
stekelige interpellatie van VU-volksvertegenwoordIger Luk Van-
steenkiste. Hij werd nogmaals aan de tand gevoeld over zijn benoe-
mlngspollt lek bij de posterijen, de 100 miljoen voor de aankoop van 
een Frans hotel, de betaling van niet-gebruikte Indexeermachines, de 
omstreden aankoop van kledij voor postmannen en ten slotte ook 
nog de herneming van relaties met de bouwpromotor l i l , die nog niet 
zolang gekompromltteerd werd met het zgn Baudrin-proces. 

v-V-iS l̂sisS?^ 

Het kabinet-Defosset heeft het 
Il l-dossier terug uit de vergeet
boek gehaald. Vorige week be
weerde de minister nog dat in 
verband met l l l-kontrakten in 
zijn kabinet niets werd beslist. 
Dat is ongehoord : het wordt, in 
het licht van de broodnodige 
bezuinigingen, hoogstdringend 
dat bij PTT en RTT een totaal 
ander beleid wordt gevoerd, na 

jarenlange slordige uitgaven en 
vriendjespolitiek. 

Nu in «De Standaard » ook een 
portret werd geschetst van de 
gewezen kabinetschef Delcham-
bre, waarmee toch wel een 
schril licht werd geworpen op 
de wijze waarop minister Defos
set zijn kabinet samenstelde, 
werd het onvermijdeli jk dat De-

Groef aan een 
bankdlrekteur,,. 
In de direktiesalons van de vijf 
belangrijkste bankinstellingen, 
maar ook bij andere machtige 
financiële groepen, is een bom 
gebarsten. 

« Een Vlaming zoeken in de top 
van Belgiës twee grootste ban
ken is een besogne waarvan je 
ogen tranen; er zijn er dusdanig 
weinig dat je pijnlijk scherp 
dient te turen.» 

Zo schreef kollega Frans Crols 
van het financieel-ekonomisch 
t i jdschrift «Trends» in de aan
hef van een merkwaardige analy
se van de topfunkties bij de ri jks
te banken ; een enquête die bin
nenskamers veel stof heeft 
doen opwaaien. 

Immers, aan de hand van de per
soneelsbezetting, vooral in de 
Brusselse zetels en de centrale 
direkties, enkele getuigenissen, 
en ook voorbeelden van konflik-
ten in de inwendige diensten, 
wordt vastgesteld dat de achter
uitstelling van het Nederlands, 
en de tweederangsrol van de 
Vlaamse kaderleden en bedien
den, bij de grootbanken uiterma
te opvallend is, en reeds jaren
lang bewust in de hand werd 
gewerkt. 

Eén voorbeeld maar: we noteer
den bij de zetel Brussel van de 
Bank Brussel-Lambert op 37 
Franstalige direkteurs amper 2 
Nederlandstaligen. In het cen
traal bestuur is de verhouding 
152 F tegen 30 N. 
Die wanverhouding is nog bedui
dend nadeliger in de kaderfunk-
ties : in totaal 1.238 Franstaligen 
te Brussel, tegen 188 (!) Neder

landstaligen. Bij de bedienden is 
dat zowaar: 3.671 tegen 606. En 
ook de Vlaamse arbeiders wor
den benadeeld. 

Deze personeelssituatie veroor
zaakt uiteraard tal van konflik-
ten met verregaande strekking. 
Uit de wasli jst van aanklachten 
citeren we 1 voorbeeld uit 
«Trends». De verrichtingen met 
het buitenland verlopen op for
mulieren waarin inlichtingen in 
het Frans, Engels, Duits en 
Spaans afgedrukt staan. Maar 
geen woord Nederlands ! Voor 
de Bank Brussel-Lambert is Bel
gië een kompleet Frans land. 
Het huisadres van die BBL luidt 
in de bankierswereld ten ande
re : avenue Marnix. 
Kijk, als BBL-direkteur Lode 
Claes, voorzitter van de VVP-
scheurpartij, het dan toch echt 
ernstig zou menen met zijn fla-
mingantische dadendrang, dan 
zou hij er op de eerste plaats 
toch weleens eindelijk dringend 
werk kunnen van maken dat in 
de BBL-bank « Vlaams geld in 
Vlaamse direkteurshanden » te
rechtkomt, en dat de tewerkstel
ling van Nederlandstaligen er 
wat fatsoenlijker geschiedt, 
(hds) 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41 

fosset in het parlement hard 
werd aangepakt De RTT-minis-
ter had zijn kabinetschef beter 
in de gaten moeten houden, aan
gezien deze veel bindingen 
heeft met de wereld van exploita
tie- en promotiebedrijven. 
Met zijn omstreden nota geeft 
Defosset de groep III een juridis
che troef in handen om zowat 
190 miljoen frank schadevergoe
ding te eisen voor de niet-uitvoe-
ring van twee luxueuze projek-
ten in Brugge en Charleroi. 
In de felle kritiek op Defosset 
zat evenwel een belangrijke kom-
munautaire voetangel. 
Het is nu duidelijk gebleken dat 
vanuit een bepaalde hoek de kri
tiek op Defossets beleid werd 
aangewakkerd om met zijn per
soon de deelname van het FDF 
aan de regering in het gedrang 

te brengen, en dus ook de reali-
zatie van het gemeen
schapsakkoord op de valreep te 
verhinderen. 
Die « bepaalde kringen » moeten 
duidelijk in de konservatieve uni-
taristische hoek gevonden wor
den. Hun pokerspel is gelukkig 
niet van negatieve invloed ge
weest tijdens de laatste nacht-
ronde, vorige dinsdag, van de 
onderhandelende parti j
voorzitters. 
Afgezien daarvan is het uiter
aard hoogdringend geweest dat 
onder meer Luk Van Steenkiste 
Defosset hard aanpakte in het 
parlement; meerder-
heidsfrakties behouden uiter
aard het recht om gerechtvaar
digde kontrole en kritiek op het 
beleid van om het even welke 
minister uit te oefenen, (hds) 

Gelijk een kat voor een muizegat zat Joske Chabert deze 
vi/eek ronkend naar het politieke spel te kijken De Altijd 
Beminnelijke, de Altijd Glimlachende had redenen te over om 
tevreden te spinnen en met zijn staart te wiebelen zijn opvol
ger aan PTT, de FDF-er Defosset, maakte zwaar slagzij. 
Tijdens de regering Tindemans I had handige Chabert een 
soliede ACV-huismacht uitgebouwd bij de postmannen Dat 
domein is nu in handen van Defosset die meteen de kans zou 
krijgen om binnenkort een aantal belangrijke topfunkties te 
laten bezetten Precies aan de vooravond van deze benoe
mingen was het zijn voorganger zeker met onwelgevallig dat 
Defosset op de meest groteske wijze blunderde en het dek
sel op de neus kreeg 
De affaire Defosset zal trouwens ook wel op andere wijzen 
kaderen in de verwachtingen en ambities van Chabert Het is 
een publiek geheim dat Joske-met-de-Glimlach het Gemeen
schapsakkoord met in zijn hart draagt Niet uit overtuiging en 
met uit berekening Chabert is zelfs in de verste verte nooit 
een federalist geweest 
Hij komt uit de stal van Van den Boeynants Hij is die wel wat 
ontgroeid. Maar hij blijft van dezelfde stevige Belgischen 
huize. Daarenboven zegt zijn natte vinger hem — en die vin
ger IS nóóit droog — dat het in Vlaams-Brabant misschien 
elektoraal lonender wordt om straks op de affiches met een 
Egmont-pruilmondje te prijken Dus hoopte Chabert hartgron
dig, dat de huidige regeringsformule de Defosset-affaire met 
zou overleven En dat de weg zou vrijkomen voor anderen en 
beteren 

Beminnelijk 
fieupwerk 

BIJ die beteren rekent hij alvast zichzelf In het rijtje van de toe
komstige eerste-ministers prijkt zijn naam al een hele tijd 
vooraan. Men moet de carrière van deze man met eens zo 
aandachtig volgen om vast te stellen, dat hij ze voorzichtig en 
glimlachend uitbouwt in de richting van het hoogste ambt 
Beminnelijk Geen stukken maken. De kastanjes met uit het 
vuur halen Nooit frontaal botsen Maar het behoedzame 
maneuver Het elegante en vakkundige heupen- en ellebogen-
werk Véél lintjes knippen Véél handjes drukken. Véél kinder
tjes in de bolle Brabantse wangetjes knijpen 
Het gebrek aan een duidelijk en hard politiek profiel dient 
hem daarbij uitstekend Alles in pasteltinten, geen enkele 
échte kleur Precies Vlaamsgezind genoeg geweest in zijn 
studententijd om enkele lijnen te krijgen in de Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging Precies met genoeg Vlaamsge
zind geweest om van ergens uit de hogere frankofone regio
nen een banbliksem op het hoofd te krijgen 
Gouverner eest prévoir Jos Chabert zegt hetzelfde, maar 
met een lichte aksentverschuiving prévoir, c'est gouverner. 
In iedere regering zitten een handvol ministers die méér den
ken aan de volgende bewindsploeg dan aan de huidige Cha
bert IS er één van De jongste weken heeft hij met veel ijver, 
toewijding en hardnekkigheid de canapee-politiek bedreven 
In zijn riante woning en in de donkerste hoekjes van de wan
delgangen legde hij voorzichtig zijn plannetjes open aan 
enkele spitsbroeders Die er de volgende keer, onder Cha
bert, bij willen zijn 
Hou hem in de gaten In de goeie ouwe Westerns zie je de gie
ren hoog in de lucht zweven, vooraleer de camera omlaag 
duikt naar het aas Als Chabert zijn hoge vlucht neemt, is er 
something rotten 
Het zal echter nog niet voor deze week zijn. 
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FELIX 
TIMMERMANS 
Een monument in onze 
letteren. 
Levenskunstenaar, 
Pallieter... ook een diep 
peiler van de 
menselijke ziel. 
Grandioos van stij l, 
steeds even fris en 
actueel. 

DE FAMILIE 
HERNAT 
Een van z'n laatste 
meesterwerken, de kroniek 
van een familie in Vlaanderen. 
Boordevol hartstocht, 
levensdrift, romantiek, 
dramatische geladenheid en 
natuurlijk de humoristische 
observatie die onze grote Fé 
zo eigen is. 

DE VOLMAAKTE 
VLAAMSE 
ROMANBIBLIOTHEEK! 
Ja, eindeli jk! Voor de eerste maal ! 
De mooiste romans van eigen bodem 
voor u samengebracht in een boeiende 
Vlaamse romanserie! 
Voor de prijs moet u het echt niet laten. 

SLECHTS 395 F 

HUGO CLAUS 
Het leven en de 
werken van Leopold il 

FERNAND AUWERA 
De donderzonen 

ERNEST CLAES 
De wonderbare tocht 
HUGO RAES 
Hemel en dier 

CERD DE LEY 
Over liefde en dood 

HUBERT LAMPO 
verhalen uit 
Nomansland 

PAUL DE VREE 
Kroniek van een gezin 

VALERE DEPAUW 
Tavl 

GASTON 
DURIBREUX 
Tussen duivel en 
diepzee 

JOHN FLANDERS 
Steekspel met de 
duivel 

FRED GERMONPREZ 
Kaper Jan Bart 

PAUL VAN 
OSTAIJEN 
De bende van de 
stronk 

LOUIS PAUL 
BOON 

Kandidaat Nobelprijs. 
Auteur voor het volk. 

Vlijmscherp, 
sociaal doorvoeld, 

gedurfd van taal. 
Met guitige humor, 
maar nooit zonder 

medegevoel. 
Groots. 

DORP IN 
VLAANDEREN 

Lees hier waarom Boontje 
het vertikte 

om zijn kop verder buiten 
de deur te steken dan om 

tot zijn werkkot op de krant 
in Gent te geraken. 

Meesterlijke, kritische, 
milde stukjes over het land 

dat hem lief is. 

PER BOEK 
PER MAAND 
BTW Inbegrepen 

MARNIX GUSEN 
De lange nacht 

ROSE GRONON 
De Cyldenlöve sage 

NIC VAN BRUGGEN 
Buitenspel wuift de 
grensrechter 

PAUL KOECK 
Chinchilla's kweken 

FREDDY DE VREE 
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dood 

PAUL LEBEAU 
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COR RIA LEEMAN 
De grote heer 

IVO MICHIELS 
De ogenbank 

ACHILLES MUSSCHE 
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Belfort 

GASTON CLAES 
De eeuwige derde 
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Het waanbeeld 
PIET VAN AKEN 
De coddemaers 

CYRIEL BUYSSE 
Schoppenboer 

GASTON DURNEZ 
Sun Corner Bar 

MIREILLE COTTENJE 
Dagboek van Carla 

KARELJONCKHEERE 
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Een nacht met 
Aphrodite 

HET BESTE 
VAN EIGEN BODEM 

Elk boek is prinselijk voor u afgewerkt. 
Telkens 7 tot 20 bladzijden met 

pagina-grote foto's, documenten 
en een handschrift van de auteur. 

Met in elk boek een rake en van anekdoten 
voorziene inleiding, boeiend geschreven 

door het kruim van onze literaire critici, als o.a.: 
Mare Galle, André Demedts, Willem M. Roggeman 

en vele anderen. 
Nu royaler dan ooit: klassieke band, afwisselend in 

3 tinten rustiek gemarmerd kunstieder. 
Houtvrij, hagelwit romanpapier. Luxeformaat 18,5 x 12 cm. 

Bladwijzer in elk boek. 
Slechts 1 boek per maand, dat u regelt na goede ontvangst, 

zoals u verkiest: per post of per bankrekening. 
Teken nu in, dan hebt u volgende week reeds 

uw twee VLAAMSE REUZEN gratis thuis! 
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De reizigers voor 
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HERMAN VOS 
Het ultieme salvo 

CHRIS YPERMAN 
Delphine 

GERARD WALSCHAP 
Oproer in Kongo 

• I 
I 
I 
• 
I 
• 

Stuur mij meteen GRATIS: 
© DORP IN VLAANDEREN door Louis Paul Boon 

( D DE FAMILIE HERNAT door Felix Timmermans 
en abonneer mij op de overige 34 delen van de reeks VLAAMSE AUTEURS. 

Ik regel slechts na goede ontvangst, slechts 1 boek per maand, tegen de 
reeksprijs van 395 frank per boek (BTW inbegrepen). 
(In drukletters Invullen a.u.b.) 

^ 

Naam Voornaam 

straat, nr bus 

• 
I 
II 
I 

Postnr Gemeente 

Handtekening 

Wci/780323 

Bestelbon uitsluitend terug te sturen aan 

BECKERS BOEKEN N.V. ^ ^ 
BRASSCHAATSTEENWEG 200 - 2180 KALMTtlOUT 

ALLEEN 
)!mQOP fi 

23 FEBRUARI 1978 
WIJ s 



KOMMeMM,4R 

Luk Vansteenkiste 
pakte De fosse f keihard aan 
In het kader van het debat over de PTT-begroting en van een interpel
latie pakte VU-kamerlid Luk Vansteenkiste PTT-minister Defosset 
(FDF) keihard aan. 
Hoofdtema's waren het geknoei met apparaten en gelden in de PTT 
(v^aar de minister een slechte erfenis kreeg van zijn voorgangers), de 
benoemingspolltiek van de minister in de postdiensten en last but 
not least het heropduiken van de bouwpromotor I.I.I., destijds in 
opspraak gebracht door de zaak Baudrin. De uiteenzetting legde zij
delings ook het aksent op de verstrengeling van het syndikalisme 
met de uitvoerende macht 
Zoals steeds was de h. Vansteenkiste vinnig, trefzeker en getuigend 
van een verbazende dossierkennis (die ook in de TV-rubriek « Uit de 
Wetstraat» zeer goed overkwam). Hierna volgt een samenvatting 
van deze merkwaardige diatribe. We geven het debat weer zoals het 
in het Beknopt Verslag verscheen. Het antwoord van de minister 
was onvolledig en vertoonde leemten, waar gesproken werd over de 
toestanden in het departement onder de voorgangers van de h. 
Defosset. 

De heer Luk Vansteenkiste. — 
De inspektie van Financiën heeft 
erop gewezen dat de sociale 
dienst niet gemachtigd is om va
kantiehuizen in het buitenland te 
kopen. Bij de Regie der posterijen 
heeft die inspektie de beloofde 
originele stukken met gevonden. 
De heer Bonnijns zou ze aan het 
Hoog Komitee voor toezicht gege
ven hebben. 
De minister heeft zonder enig 
voorbehoud een gunstig advies 
gegeven voor de aankoop van 
een hotel te Agay voor 80 miljoen 
en een eigendom te Marseillan 
voor 12,6 miljoen. 
Op mijn vraag van W januari jL 
kreeg ik geen antwoord. Ik her
haal ze dus hier en voeg er een 
paar andere bij Naar verluidt 
rfioest het hotel in Cavalaire ge
kocht worden vóór 31 december 
om tijdig de exploitatie te kunnen 
aanvatten in 1978. Op 14 januari 
werd principieel beslist 1,5 miljoen 
Franse frank te betalen, op 18 
januari kwam er een ministerieel 
besluit om de kabinetschef van 
de minister te benoemen tot afge
vaardigde in de Raad van Beheer 
van de sociale dienst De oor
spronkelijke tekst van dat minis
terieel besluit werd gewijzigd, met 
het gevolg dat de dokumenten 
niet meer ter plaatse moeten blij
ven. 

(UIT DE 
<WETSTRflflT 

De heer Kempinaire. — Hoe 
weet u dat eigenlijk allemaal ? De 
parlementsleden zijn daarvan niet 
op de hoogte. 
De heer Luk Vansteenkiste. — 
Op 22 december werd het be
drag van 100 miljoen geimpu-
teerd op artikel 11 dit 01) van de 
begroting: « krediet voor de leve
ring van papier». Ze werden de
zelfde dag gestort: «facilités de 
voyages a letranger». De aange
haalde redenen van hoogdrin
gendheid zijn onbestaande. 
De heer Piraux beweert dat het 
toekennen van een lening door 
de minister van PTT reeds her
haaldelijk IS gebeurd en geens-

Luc Vansteenkiste is een stil
le West-Vlaming, een minza
me jongen die het reeds tot 
quaestor van de Kamer van 

Volksvertegen woordigers 
bracht Hij zit nu reeds ver
scheidene jaren in het Parle
ment en is nog steeds even 
hulpvaardig en vriendelijk 
Hij komt met om de haver
klap tussenbeide bij alle mo
gelijke besprekingen. Hij is 
echter een ijverig parle
mentslid, en spreekt slechts 
wanneer hij het nodig acht 
Maar wee de minister op 
wie hij zijn pijlen richt Dat 
hebben reeds enkele voor
gangers van Defosset moe
ten ervaren • Anseele, Kempi
naire, Daems, Chabert, allen 
ministers die wat met PTT of 
Openbaar Ambt te maken 
hebben, moesten ervaren 
dat Luc een geducht tegen
stander IS. Met veel geduld 
en vlijt stelt hij een onwrik
baar dossier samen. Hij 
heeft reeds ettelijke malen 
het misbruik bij de aankoop 
en gebruik van komputers 

e.a. aan de kaak gesteld en 
telkens moest de verant
woordelijke minister met 
schaamrood beloven dat hij 
de toestand zou verhelpen. 
Vorige week was Defosset 
het haasje van deze late win-
terjacht 

Opvallend was de steun die 
de minister kreeg van de 
nochtans in de oppositie ze
telende RW-er Gendebien, 
zodat de zaak duidelijk een 
kommunautair aspekt kreeg. 
Men moet zich echter geen 
illusies maken, ook in een vol
maakte federale staat zullen 
dergelijke zaken voorkomen 
Diezelfde Gendebien loopt 
trouwens de laatste tijd 
amok over de zgn. waterver
dragen met Nederland die 
moeten toelaten dat de ha
ven van Antwerpen kan uit
breiden. Hij heeft opnieuw 
een interpellatieverzoek inge
diend, ditmaal over de haven 
van Zeebrugge. 
De hetze van het Waalse 
RW en PRLW neemt geen 
einde. H.C. 

zins de fundamentele beginselen 
van de staatsbegroting aantast 

' Het HKT heeft dit « gewild misver
stand» voldoende uit de weg 
geruimd. 
Het verwerven van het hotel te 
Cavalaire werd niet voorafgaan
delijk goedgekeurd door de minis
ter 
Er blijven dus tal van vragen 
onopgelost 

Ook hoop ik dat u zelf zult vragen 
aan het HKT om een onderzoek 
in te stellen naar de werkwijze 
van de vzw «Ons Tehuis», en 
't «koop- en verkoopspelletje» 
tussen de vzw van Piraux en de 
vzw Ons Tehuis. Ik zal mijn voor
naamste vragen nog eens herha
len: 

1. Wanneer en op welke wettelij
ke basis verscheen het besluit 
van 2 december 1977, waardoor 
Honoré Delchambre en Henri De-
troyère werden aangesteld tot ef-
fektief afgevaardigde en tot 
plaatsvervanger afgevaardigde 
van de minister van PTT? 
2. Kon de heer Delchambre dan 
gedelegeerd zijn op 23 november 
1977 en op 30 november 1977? 
3. Welk antwoord geeft de minis
ter op mijn 36 desbetreffende vra
gen van 18 januan 1978 ? 
4. De minister sprak in zijn com
muniqué over vier vroegere lenin
gen. 
a) Wie gaf deze leningen ? Wan
neer ? Doel ? Bedrag ? 
b) Op welke post van de begro
ting werden ze ingeschreven ? 
c) Wat was de houding van de 

inspektie van Financien en van 
het HKT? 
En mijn hoofdvraag: «hebt u na
gegaan of de vzw's die de zoge
zegde sociale diensten in uw PTT 
en RTT behartigen, de wettelijke 
pleegnormen in acht nemen ?» 
Wat het « Olivetti-schandaal» be
treft werd op 8 januan 1973 een 
onderhands kontrakt gesloten 
met de firma Olivetti voor de huur 
en het onderhoud van 90 in
dexeermachines optische lezing 
P 603. De jaarlijkse huurprijs was 
11.214.720 frank. De jaarlijkse on-
derhoudsprijs werd vastgesteld 
op 13.061.520 frank. 
In dit verband wens ik volgende 
vragen te stellen: 
1. Welke redenen hebben de 
bestelling verantwoord ? En waar
om onderhands ' 
2. Welk bedrag werd tot op 
heden voor machines, waarvan 
de direkteur-generaal het in wer
king stellen voorziet in de toe
komst ? 
3. Welk was het advies van de 
inspektie van Financiën •? 
4. Heeft niemand gedacht aan dis
ciplinaire maatregelen! (Onder
brekingen). 
5. Waarom werden de verant
woordelijken niet gedaagd ? Wie 
zal het aldus geleden verlies be
talen ? 
6. Waarom deed de minister 
mets ? 
De heer De Croo. — Het gaat 
hier toch om uw regering! 
De heer Luk Vansteenkiste. — 
Wij hebben het hier over de gevol
gen van daden gesteld onder de 
vorige regering waartoe u ook 
behoorde. 
Ook bij het toewijzen van onder
handse bestellingen voor de kle
ding van de postboden grepen 
ernstige onregelmatigheden 
plaats. Twee firma's deden in 
1965 een offerte; de duurste, met 
name van de firma Maison, werd 
aangenomen op basis van een 
vijfjarenkontrakt In 1968 werd 
het kontrakt voortijdig en onder
hands verlengd door minister An
seele van 1971 tot maart 1976. In 
1971 wordt het kontrakt door 
minister Denis verlengd tot 1979. 
In maart 1976 verliep het kontrakt 
— krachtens een beslissing van 
het soaaal-ekonomisch kernkabi
net — ten einde. Waarom heeft 
de minister die gelegenheid niet 
aangegrepen om orde op zaken 
te stellen ? 
In een nota van 28 april 1976 
heeft de inspektie van Financiën 
de toestand aangeklaagd. Zij 
vroeg de onmiddellijke verbre
king van het kontrakt De minister 
weigerde en liet zich dekken door 
een beslissing van het ministe
rieel begrotingskomitee d.d. 4 
november '76, dat als voorwend
sel aanvoerde dat een bestelling 
van vesten vóór de zomer moest 
worden uitgevoerd. (Onderbre
kingen van de heer De Croo.) 
Waarom heeft de huidige minis
ter geweigerd het Kledingfonds 
af te schaffen en het onder te 
brengen bij de vierde algemene 
direktie, waar het normaal thuis 
hoort en waar kontrole mogelijk 
IS 7 

In verband met de benoemingspo
lltiek die reeds veel stof deed 
opwaaien, vernam ik gra^g of de 
betwiste kabinetsnota van 16 ja
nuari (nr P. 6903/I.D.X al dan niet 
zal worden ingetrokken en wat 
de minister antwoordt op de nota 
van de inspektie van financiën 
d.d. 24 januan jl. (Herhaalde on
derbrekingen van de heer De 
Croo) 
Hoeveel aanwervingen zijn er bij 
de PTT gebeurd sinds drie jaar ? 

Bij de RTT? Hoeveel via het Vast 
Wervingssekretariaat, hoeveel 
via de RVA"^ Hoeveel stagiairs 
werden er aangeworven ? (On
derbreking van de heer Tibbaut.) 
Ten slotte wil ik nader ingaan op 
de RTT-bouwpolitiek en de HL Vol
gens aanhoudende persberichten 
zou ik mijn lll-dossier best op
nieuw ter hand nemen. Ik kan het 
haast niet geloven. Gaat een mi
nister zich opnieuw in dat wes
pennest storten ? Blijkbaar geniet 
III nog steeds de steun van de 
machtige geldgroep /. Zal de mi
nister ons vandaag vertellen, wie 
van deze groep bij hem is komen 
aandringen om de stommiteiten 
verder te zetten ? Het kontrakt 
voor Brugge was terecht in de Ijs
kast gestopt Voor Charleroi was 
er zelfs geen kontrakt Ik raad de 
minister aan de pag. 106-109 en 
de pag. 112 van het verslag van 
het Hoog Komitee voor Toezicht 
te lezen. 
De kontrak ten zijn volledig onwet
telijk Wat zal er gedaan worden 
indien schadevergoeding wordt 
geëist ? 
Hopelijk, zegt de minister, dat de 
persberichten uit de lucht gegre
pen zijn. Tenslotte vernam ik 
graag, hoe het nu staat met het 
computer-beleid ? 
Is het juist dat er nog een heel 
groot aantal berekeningen met 
de hand worden verricht, dan 
wanneer er zoveel computers ter 
beschikking staan ? 
Als lid van de meerderheid zal ik 
met veel interesse het anwoord 
van de minister afwachten. Indien 
dit onvolledig is, zal ik hier mor
gen opnieuw staan. 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

• VU-senator Vandesanae 
sprak over de taaitoestanden in 
het Brusselse Hij had het ook 
over de funktie van burgemees
ter : volgens hem mag de burge
meester geen voorzitter zijn van 
de gemeenteraad De huidige toe
stand komt erop neer dat de eer
ste minister terzelfdertijd voorzit
ter van de senaat zou zijn 
De h. Vandesande waarschuwde 
vervolgens tegen de privatizering 
van de openbare diensten. Te veel 
VZW's ontstaan, waarop de ge
meenteraad geen vat heeft De 
minister beloofde de wetgeving 
op de VZW's te zullen wijzigen. 
Senator Vandezande ging ook na
der in op volgende vraagstukken : 
de ongelijke bezoldiging van het 
provinciaal en rijkspersoneel; de 
opnchting van een nationale poli
tieschool , de bevordenng van het 
kaderpersoneel, de uitvoerings
besluiten In verband met de taal
wetgeving voor de wetenschap
pelijke instituten en de parasta-
talen dn dit laatste verband drong 
spreker op spoed aan). 

• In naam van de stad Gent 
vroeg de h. Van Ooteghem dat 
de minister objektieve cnterla zou 
opstellen voor de verdeling van 
de rijkskredieten aan havenste
den. 
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FABELTA: 

een nieuwe start, 
of het begin 
van fief einde ? 
Het ministerieel Komitee voor 
Ekonomische en Sociale Koördi-
natie kwam vorige week niet aan 
de bespreking toe van een van 
de meest netelige der hangende 
doss iers : FABELTA. 

Als vele van zijn il lustere voor
gangers waar de mot in kwam, 
werd Fabelta een kwelduivel die 
besproken werd in tal van rap
porten. Toch hakte de minister
raad de knoop door. Ondanks 
de voldragenheid van het pro
bleem — de regering sleept het 
met zich reeds zeer lang mee — 
is dit geen sinecure, want de 
Nationale Bank waarschuwde 
n o g : «Men klopt aan bij de 
staat, de gemeenschap van alle 
burgers, opdat hij noodzakelijke 
inspanningen zou steunen, maar 
ook opdat hij minder verantwoor
de hulp zou verlenen ». 

Een voorgetelde mogelijke op
lossing in de vorm van konkor-
daat met boedelafstand kon niet 
worden weerhouden, aangezien 
het bekomen van een akkoord 
van driekwart van de schuldei
sers niet te verwachten was. 
Zo'n rechterli jk vonnis zou de 
staat trouwens niet verlossen 
van de noodzaak om een flinke 
financiële injektie toe te dienen, 
en zou tot gevolg hebben gehad 
dat de staat beslissingen van de 

l ikwidatoren zou moeten volgen. 
Toch stelde de regering een 
strenge voorwaarde: tegen 15 
mei moet de splitsing van Fabel
ta in 3 autonome vennootschap
pen een feit zijn. 
Daarnaast wordt de inbreng van 
nieuwe kapitalen en een aparte 
boekhouding voor de afdeling-
Nylon-Textiel (verkeert in grote 
moeili jkheden) geëist. 
Voor de kontrole op het verloop 
van de operatie moeten de be
trokken ministeriële kabinetten, 
in samenwerking met Sobemap, 
instaan. Genoemd studiebureau 
was reeds vroeger bij de door
lichting van het Fabelta-dossier 
betrokken. 
Ten einde de handen meer vri j te 
hebben zouden de aandelen van 
de Nederlandse multinationale 
onderneming AKZO worden 
overgenomen. 

leidraad 
Bedrijfsmanagement is een aan 
de regering opgedrongen rol. De 
regering beschikt bij het behan
delen van dossiers van bedrij
ven in nood, nog niet over een 
leidraad in de vorm van een 
dwingende gedragskode die alle 
eventualiteiten voorziet, duideli j
ke richtli jnen geeft, en daardoor 
een samenhangend beleid moge
lijk maakt. 

Zeebrugge, 
Ardennen, Baalhoek 
en Bath 
in december van vorig jaar was er 
veel heibel omtrent de uitbreiding 
van de haven van Zeebrugge, die 
door de regeringsraad — onder 
meer wegens de dringend genoem
de aanleg van een aardgasterminal 
— als prioriteit werd vooropgesteld. 
Waalse politici eisten toen kompen-
satles voor Wallonië, waarbij in het 
wilde weg tal van (soms ekonomisch 
onverantwoorde) projekten werden 
naar voor geschoven. 
Toen werd aan minister van Openba
re Werken Mathot de opdracht gege
ven een globaal plan voor nationale 
investeringen op te stellen. Dat plan-
Mathot werd vorige vrijdag aan de 
ministers voorgelegd, zonder dat de 
regeringsleden er vooraf tijdig ken
nis hadden kunnen van nemen. 
Na de kabinetsraad werd dan meege
deeld dat de regering < akte had 
genomen van dit plan». Wat niet 
meteen een volledige goedkeuring 
van dit pian-Mathot betekent. In
tegendeel. 

Wèl werd een ministeriële werk
groep opgericht, bestaande uit Mat
hot, De Backer en Defosset (de voor
zitters van de regionale minlster-
komitees), Chabert, Claes. Califice, 
Vandekerckhove, Simonet, en te
vens de staatssekretarlssen Eys-
kens en Urbain. Voor dit jaar ziet het 
nationale investeringsplan er als 
volgt uit: 3,2 miljard frank voor Zeeb
rugge, en 550 miljoen frank voor Ant
werpen, terwijl ook gewag wordt 
gemaakt van een miljard frank voor 
autowegen In de Ardennen, 400 mil
joen voor de ring rond Mons, 600 mil
joen voor waterwegen, 400 miljoen 
voor het zeekanaal Brussel-Ruppel, 
en ook nog 100 miljoen voor een tun
nel in Brussel (aan de Jacqmalnlaan 
en het World Trade Center). Deze 
projekten behoren nog maar slechts 
tot een werkhypotese. 
potese. 

De bevoegde ministers van het spe
ciale komitee moeten het plan-Mat-
hot nog beoordelen, en eveneens Is 
er nog geen beslissing In verband 
met een verhoging van kredieten 
voor dergelijke overheidsinveste
ringen. 
Intussen werd er In Antwerpse krin
gen weer gewezen op de dringende 
noodzaak van het Baalhoekkanaai, 
en de bochtafsnijding van de Schel
de In Bath. 

Jozef Haché overleden 
Vandaag wordt te Gent Jozef 
Haché ten grave gedragen. 

Jef Haché (°Gent 10-2-1892) 
deed ti jdens W.O. I aan het front 
dienst als brancardier. Op 11 juli 
1917 kwam hij aan het hoofd van 
de Vlamingen van zijn compag
nie, Vlaamse liederen zingend, 
op straat Negen dagen kamerar
rest waren de gevolgen... In de 
eerste legerdivisie nam hij de lei
ding van de Frontbeweging op 
zich. Jef Haché behoorde tot 
de stichters van het Verbond 
van Vlaamse Oud-stri jders. Na 

Oud papier is geen afval 
in aanwezigheid van Rik Vande
kerckhove, minister van Weten
schapsbeleid, had te Brussel 
een studiedag plaats over «de 
perspektieven voor de recycla
ge van oud papier in België». 
Deze studiedag kaderde in het 
nationaal wetenschappeli jk on
derzoeksprogramma «ekonomie 
van de afvalstoffen en van de 
secundaire grondstoffen» dat 
naast vertegenwoordigers van 
kabinetten en departementen, 
de gewesteli jke ontwikkelings
maatschappijen namen ook afge
vaardigden van de vereniging 
der fabrikanten van papierdeeg, 
papier en karton, de nationale 
federatie van de handelaars in 
papierafval en van de bedri j fs-
raad papier, evenals de verant
woordeli jke wetenschappeli jke 
teams aan de studiedag deel. 
Uit de besprekingen kwam naar 
voren dat er thans jaarli jks onge
veer 400.000 ton oud papier gere-
kupereerd wordt in België, waar
van er slechts ongeveer 150.000 
ton in het land zelf verbruikt 
wordt. De overige 250.000 ton 
wordt uitgevoerd. 
De gemiddelde verbruiksvoet 
ligt in België laag in vergeli jking 
met het gemiddelde voor de 
Europese Gemeenschap, dat 40 
t.h. bedraagt. 
Verwacht wordt dat er in 1979 
ongeveer 100.000 ton oud papier 
méér kan verbruikt worden in 
België. Om dit cijfer te halen 
moet de rekuperatie echter nog 

verder uitgebouwd worden — 
vooral die van kranten, ti jdschrif
ten, telefoongidsen — terwij l ver
der de hand gehouden wordt 
aan de gestelde eisen van zuiver
heid en verpakking. 

A d m i n i s t r a t i e 

In de administratie (jaarlijks ver
bruik 8.000 ton) kan het gebruik 
van gerecycleerd papier aange
moedigd worden, terwij l de akti-
viteit van het in 1976 opgericht 
vast komitee voor de recycle
ring van oud papier en karton en 
van de Belgische dienst voor 
bedrijfsleven en landbouw op 

het gebied van de papierrekupe-
ratie dient opgevoerd. 

Oud papier is niet enkel grond
stof, maar ook afval. Het gebruik 
van niet-ontinkt oud papier bete
kent echter een aanzienlijke 
energiebesparing, vergeleken 
met het gebruik van houtpulp, en 
komt tevens het milieu ten goe
de. Oud papier kan aangewend 
worden, zoals nu reeds gebeurt 
voor dakbekledingen, in de auto-
nijverheid enzomeer. 

Aan de toenemende vraag naar 
oud papier kan echter maar tege
moetgekomen worden door het 
toepassen van nieuwe technolo

gieën, die aan de kwaliteit van 
het eindprodukt geen afbreuk 
doen. Dit vergt bijgevolg een 
grote onderzoeksinspanning, 
die de vernieuwing zal bepalen 
in een sektor met traditie als de 
papiernijverheid. 
In zijn slotwoord beklemtoonde 
minister Vandekerckhove de 
noodzaak om op dit gebied te 
komen tot een vlotte doorstro
ming van de onderzoeksresulta
ten naar de nijverheid toe. Met 
het oog daarop moet het kontakt 
tussen de wetenschapsmensen, 
de industriële middens, en de 
beleidsmensep worden aange
moedigd. 

de oorlog hield hij zich haast uit
sluitend bezig met het onderwijs 
en was zeer aktief op het gebied 
van het ABN. Tijdens de IJzerbe
devaart '77 beklom hij samen 
met Adiel Debeuckelaere en Rik 
Borginon, als laatste overleven
den van de Frontleiding, het ere
podium. 

M e f het afsterven van Jef Haché 
verdwijnt weer een figuur uit 
deze heroïsche Frontbeweging. 
De rouwdienst heeft plaats om 
10 u. 30 in de St.-Jozefkerk, Won-
delgemstraat, te Gent, gevolgd 
door de bijzetting op het kerk
hof van de Brugsepoort 

De redaktie biedt aan de familie 
van de overledene zijn gevoe
lens van medeleven aan. 

Eindhovense 
kortsluiting 
We melden reeds eerder dat 
Maurits Coppieters, voorzitter 
van de Nederlandse Kultuur-
raad, een klacht heeft ingediend 
tegen de distributieketen INNO-
BM en nog andere, wegens de 
overtreding van de taalwetten 
op het bedrijfsleven. 
Het is geweten dat in dergelijke 
privé-instellingen in Brussel, 
maar ook nog op tal van plaat
sen in het Vlaamse land, de taal 
van de meerderheid der Belgen 
dikwij ls genegeerd wordt. Nu 
wordt ook melding gemaakt van 
dergelijke wetsovertredingen 
door het elektrisch en elektro
nisch bedrijf Philips-Brussel. 
Het is geweten dat de hoofdze
tel van deze internationale on
derneming precies in Nederland 
— Eindhoven — gevestigd is. 
Het zou dan ook ergerlijk zijn 
dat de hoofddirektie de Vlamin
gen in haar filialen bli jvend wil 
ergeren. 

Vragen rijzen nochtans omtrent 
de verdeling van het personeels-
kader, de handelwijze van chefs, 
de mededelingen van het bedrijf, 
het taalgebruik op verpak
kingen, enzomeer... 
Dit laatste heeft alvast het gehe
le taalgebruik bij de Philipsbe-
drijven in vraag gesteld. 
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Voor het erkende duitstalig gebied was het gun
stig, dat in de oorspronkelijke tekst van het 
Egmontpakt slechts vermeld werd dat de «Rat 
der Deutschen Kulturgemeinschaft - zou blijven 
bestaan en dat zip bevoegdheden beter aan de 
mensen van de bevolking zouden worden aan
gepast Een dergelijke vage tekst liet alle deuren 
open 

En het baarde geen verwondering dat enkele 
mannetjes hier in de streek dadelijk protesteer
den onder het voorwendsel dat deze tekst toch 
veel te weinig was De diepere grond van hun 
ontgoocheling konden ze natuurlijk met bloot 
geven hun woede over het feit dat Duits-Oost-
Belgie met onmiddellijk en stevig aan Wallonië 
werd vastgekoppeld 

In volksbewuste middens was de reaktie an
ders ZIJ hoopte er voor de allerlaatste keer dat 
het uiteindelijk toch zou volstaan hebben op Stui-
venberg te bepalen, dat het duitstalig gebied in 
het geregionalizeerd België niet meer tot de pro
vincie Luik zou behoren 

De juiste plaats van het gebied 'n de toekomsti
ge staat had dan in alle rust en bezonnenheid 
kunnen bepaald worden bij latere besprekingen 
op het vlak van de regering en het parlement 

brief uit 
de 
oost-
kantons 
De sceptici hebben gelijk gekregen Ze geloof
den zelfs met dat de eisen die de « Rat der Deut
schen Kulturgemeinschaft» voorlegde aan de 
regering gehoor zouden vinden Tegen de weer
stand van Wallonië in en met Vlaamse hulp wer
den deze eisen dan toch ingewilligd En indien de 

Stuivenberg-akkoorden ook zullen terug te vin
den zijn in de definitieve wetteksten, dan mag 
het resultaat gezien worden de Kultuurraad 
wordt omgezet in een Gemeenschapsraad en 
krijgt dezelfde bevoegdheden als de raden van 
de beide grote gemeenschappen 

HIJ kreeg een uitvoerend orgaan Het gebied zel
ve dat totnogtoe behoorde tot het arrondisse
ment Verviers, wordt een der 24 subgewesten 
Van hieruit bekeken heeft het de schijn dat men 
billijkerwijze nauwelijks meer had kunnen verlan
gen en verwachten ? Wanneer «De Standaard» 
blokletterde «Duits-Oost-Belgie met ontevre
den met Stuyvenberg », dan was dat met onjuist, 
en er weze dankbaar herhaald dat we nooit zou
den bereikt hebben wat het Eupense blad 
«Grenzecho» als «in zijn geheel verheugend» 
noemde, indien we met de steun der Vlamingen 
gehoord hadden nu in de voorbije jaren en in al 
de Belgische decennia die achter ons liggen 

En indien we met in laatste instantie de steun 
van de Vlaamse onderhandelaars op Stuyven
berg hadden gehad 

Deze «laatste instantie» moet men letterlijk zo 
opvatten Stuyvenberg is de laatste hulp die de 
Vlamingen ons kunnen bieden Nadien zal Duits-
Oost-Belgie als Duits subgewest m het Waalse 
gewest voor de Vlaamse staat het «buitenland» 
zijn Of het zich als Duits gebied zal kunnen 
handhaven dan wel of het eenzelfde lot als de 
Platdietse of de streek van Aarlen zal onder
gaan moet de toekomst uitwijzen Spijtig heeft 
Vlaanderen zichzelf bij ons buitengewerkt Wij
zelf zullen zeker daarvan de lasten dragen De 
vraag moet echter ook gesteld, of Vlaanderen 
met zelf de gevolgen daarvan zal voelen 

He Sch. 

Profiteerden politici 
van soepel fiskaal klimaat? 

(jeeveedee) - Verdienen polit ici die geldelijk geprofiteerd 
hebben van een maatregel waarvan zij dank zi | hun funktie 
wetenschap hadden, een stevige tik op de vingers ' Of 
moet zulk gedrag bedekt worden met de mantel der liefde 
die men ook nogal eens uitspreidt over het gedrag van slim
meriken die voordeeltjes weten te halen via de onvermijde
lijke poorten en gaten in de wetgeving ' Voor deze vragen 
ziet men zich in Nederland geplaatst nu plotseling een zaak 
aan het licht is gekomen die onder de naam « koopsompo-
lissenschandaal» de polit ieke wereld beroert 

«Bom-br/ef» 
Het was een brief van de 
Vereniging van Belastingin-
spekteurs die enkele dagen 
geleden als een bom insloeg 
in Den Haag, politiek cen
trum van het land De brief, 
gericht aan de Tweede Ka
mer het parlement dus be
helsde het dringende ver
zoek om een parlementaire 
enquête (een uitzonderlijk 
streng en slechts zelden toe
gepast onderzoek) in te stel
len naar aanleiding van een 
persbericht over koopsom-
polissea In dat bericht, ver
schenen in het Amsterdam
se dagblad Het Parool, had 
gestaan dat niet minder dan 
38 Kamerleden (van voor de 
verkiezingen van verleden 
jaar mei) en acht ministers 
uit de toenmalige regering-
Den Uyl zich danig verrijkt 

Onfatsoenlijk 
hadden door het aanschaf
fen van koopsompolissen op 
het moment dat zoiets fis
kaal zeer aantrekkelijk was, 
maar terwijl een wetswijzi
ging in de lucht hing die een 
eind ging maken aan dat pro
fijt Weliswaar geen zaak 
van belastingontduiking of 
geknoei, maar wel van een 
vorm van gedrag die men 
hoogst onfatsoenlijk vindt 
voor de gekozenen des 
volks 

Wat de gewraakte parlemer 
tariers en bewindslieden g« 
daan zouden hebben kwar 
op het volgende neer Ze sk 
ten een koopsompolis, ee 
soort verzekering af bij ee 
maatschappij waarvoor zu 
een miljoen gulden moesten 
betalen Samen met de rente 
kreeg de eigenaar van zo'n 
koopsompolis na zes jaar 
ruim anderhalf miljoen gul
den terug van de verzeke
ringsmaatschappij Nu wordt 
normaal rente van spaargeld 
Beschouwd als inkomen 
waarover belasting betaald 
dient te worden Voor koop
sompolissen gold dat echter 
slechts in bescheiden mate 
zodat de houder van een 
dergelijke polis inderdaad 
rond de anderhalf miljoen 
gulden kreeg uitgekeerd na 
zes jaar 

Fijn bedacht 

Nu zal men zeggen Beschik
ken Nederlandse politici zo
maar over een miljoen gul
den (ongeveer 14 miljoen 
franken) om zich zo'n polis 
aan te schaffen ? Natuurlijk 
met maar de kopers van zul
ke koopsompolissen wisten 
daar wel een oplossing voor 
Met de polis als onderpand 

leenden ze dat miljoen bij 
dezelfde verzekeringsmaat
schappij tegen 10 procent 
rente Elk jaar moest dus 
honderdduizend gulden ren
te betaald worden maar 
die rente mag men van zijn 
inkomen aftrekken bij het in
vullen van het belastingbil-
jet I Iemand die een inkomen 
had van honderdduizend gul
den en daarop die honderd
duizend gulden rente in min
dering bracht, had dus een 
belastbaar inkomen van nul 
gulden Dat betekent maar 
eventjes een besparing van 
vijftigduizend gulden aan be
lastingen en in feite wordt 
netto met honderdduizend, 
doch slechts vijftigduizend 
gulden aan rente betaald i In 
zes jaar is dat 300000 gul
den Telt men daarbij het mil
joen dat na zes jaar aan de 

verzekeringsmaatschappij 
moet worden terugbetaald, 
dan blijkt die lening 1,3 mil
joen gulden te hebben ge
kost Maar omdat, zoals we 
boven schreven, de koop
sompolis een dikke anderhalf 
miljoen gulden opleverde, 
was de netto winst van de 
hele operatie toch nog bijna 
een kwart miljoen gulden i 

We hopen, ondanks al die 
getallen, de zaak toch duide
lijk uit de doeken te hebben 
gedaan Wel maken we er 

de aantekening bij dat men 
een stevig inkomen (dus bij 
voorbeeld 100 000 gulden zo
als in het geval hierboven) 
moest hebben om van het 
foefje van de koopsompolis
sen te kunnen profiteren 

Dne maanden geleden nu 
werd een wet van kracht die 
een einde maakte aan de 
mogelijkheid om zich met 
koopsompolissen te ver
rijken Maar volgens het be
richt in Het Parool zou de 
toenmalige staatssekretaris 
al twee jaar eerder zijn poli
tieke vrienden een seintje 
hebben gegeven dat er een 
nieuwe wet zou komen, 
waarna de bedoelde Kamer
leden en ministers zich ge
haast zouden hebben om 
nog van de oude aantrekke
lijke regeling te profiteren 

Ontkend 
De staatssekretaris was de 
kristendemokraat Van Rooy-
en, en het verwondert dus 
met dat in het krantebericht 
sprake was van vrijwel uit
sluitend knstendemokrati-
sche parlementaners en mi
nisters 

Men zal de beroering begrij
pen die in Den Haag ont
stond toen de brief van de 
Vereniging van Belastingin-
spekteurs binnenkwam He
vig was de verontwaardiging 
en van alle kanten werd de 
zaak onmiddellijk ontkend 

De belastinginspekteurs kre
gen meteen het verwijt te 
horen dat zij hun brief 
slechts hadden gebaseerd 
op een krantebericht Waar
op van met-knstendemokrati-
sche kant werd aangevoerd 
dat de inspekteurs heus wel 

Wij in 

Nederland 

meer feitelijke kennis heb
ben maar die met in het 
openbaar kunnen gebruiken 
vanwege hun ambtsgeheim 
Aan de kant van de kristen-
demokraten richt de boos
heid zich dus op de zoge
zegd onzorgvuldige belastin-

Leedvermaak 

ginspekteure bij de niet-kris-
tendemokraten kan men 
leedvermaak beluisteren 
met de profiteurs Wanneer 
men weet dat er verkiezin
gen voor de deur staan (vol
gende maand voor de provin
cieraden) dan begrijpt men 
wel dat het «koopsompolis-
senschandaal» in de te voe
ren campagnes een rol kan 
gaan spelen 

Klompé 

Oud-mlnister Klompé belast door de Kamer om de zaak uit 
de doeken te doen 

De parlementaire enquête 
waar door de belastingin
spekteurs om was ge
vraagd zal overigens met ge
houden worden Wel zijn 
twee oud-ministers (me
vrouw Klompé en professor 
Hofstra) en de verzekerings-
deskundige mr Erdbnnk 
door de Kamer aangewezen 
om de zaak helemaal uit te 
zoeken Gezien het feit dat 
men zeer omzichtig moet om
springen met het belastingge-
heim en de mogelijkheid be
staat dat de dn Het Parool 
met met name genoemde) 
politici destijds via tussenper
sonen zouden hebben ge
handeld zal het onderzoek 
met eenvoudig zijn De jour
nalist die met zijn bencht de 
polissen-rel op gang bracht 
zegt zijn kennié te danken te 
hebben aan een van de kris-
tendemokratische ministers 
uit het kabinet-Den Uyl Tot 
nu toe IS die bewindsman 
van de vorige regering nog 
met opgestaan om zich als 
kroongetuige aan te bie
den 
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WEST-VU\ANDEREN: 
550 nieuwe «WIJ»-abonnees méér 
5000 VU-werkuren méér 

150.000 Westvlamingen méér bereikt 

In een bomvol Jagershof te St-Andries-Brugge ging zondag jl. de 
slotzitting door van de Westvlaamse bezinningsveertiendaagse. 
Gastvrouw van deze namiddagzitting was de voordraclitkunstenares 
Kris Yserbyt. Uit de golf van resultaten die in de voorbije veertien 
dagen werden bereikt pikken wij enkele belangrijke punten en 
namen. Allen die zich biezonder hard hadden ingezet kregen bloe
men, en dat was best verdiend! 

In elk Westvlaams arrondisse
ment werd een afdeling die het 
waar had gemaakt biezonder be
dacht 

5 AFDELINGEN 
Zarren-Werken (arr. Oostende-
Veurne-Diksmuide) zette een eko-
logische aktie op touw met de 
buurtafdeiingen i.v.m. de vervui
ling van de Zarrenbeek. 
Oostkamp-Zedelgem (arr. Brug
ge) bestudeerde en voerde aktie 
rond tewerkstelling en werkloos
heid in eigen streek. 
Poperinge (arr. leper) hield een 
straatbetoging in de stad onder 
het motto «Nu het doel berei
ken ». 
Waregem (arr. Kortrijk) gaf aan 
buurtafdeiingen voorlichting en 
tips uit eigen ervaring, verleende 
bijstand bij het uitwerken van een 
ledenblad. 
Tielt (arr. Roeselare-Tielt) werkte 
een ludieke aktie uit die deze 
dagen zijn beslag zal krijgen. 

STRAATLOPERS 
Mevrouw Erna Dubois (Besela-
re) de eerste dame uit de West 
die zich meldde voor de aktie, 
Hendrik Schilleman voorlopig de 
oudste straatloper (° 1919) en 
Erik Verhaegen (Wingene) als 
voorlopig de jongste straatloper 
(° 1958). 
Na de individuele resultaten een 
greep uit de groepsverwezenlij-
kingen: 
Abonnementen «Wi j» : In de 
eerstkomende weken werft 
West-Vlaanderen 550 nieuwe 
« Wij «-abonnees b i j ! 
Streekpers : In 7 afdelingen werd 
een huis-aan-huisbedeling ge

pland, in 11 andere afdelingen 
werden daartoe de eerste voor
bereidingen getroffen. In cijfers 
uitgedrukt wil dat zeggen dat de 
VU-streekpers 150.000 Vlamin
gen méér bereikt zullen wor
den. Een geweldige prestatie is 
dat i 

Werkuren : De Westvlaamse 
straatlopers verbonden er zich 
toe 5.000 werkuren méér te 
presteren voor de V U I 

BLOEMBOL 
Dit prachtig palmares kon slechts 
bereikt worden dank zij de inzet 
van alle bestuursleden en militan
ten. Senator Capoen dankte het 
hele Westvlaamse VU-kader dat 
gedurende de voorbije veertien 
dagen het beste van zichzelf gaf. 
Alle aanwezigen in Brugge wer
den ten slotte met een bloembol 
bedacht, een niet mis te verstaan 
symbool. Een gestrooide kiem die 
tot een kleurige bloem zal open-
bloeien en bij onze Westvlaamse 
militanten in goede handen is I 

LOKOMOTIEF 
Het slot van deze entoesiaste 
kaderdag was de toespraak van 
VU-voorzitter Hugo Schiltz. Voor 
de voorzitter is de staatshervor
ming die heden ten dage uitge
werkt wordt geen eindpunt maar 
de eerste stap naar de opbouw 
van de Vlaamse staat. Schiltz 
hekelde de traagheid en de terug
houdendheid waarmee bepaalde 
Vlaamse ministers het repressie
dossier benaderen. De V U blijft 
aandringen op een spoedige be
handeling. De voorzitter stelde 
dat de aanwezigheid van de V U 
in de regering als historisch mag 

beschouwd worden, zij maakte 
de verdere unitaire struktuur van 
België onmogelijk en hij hoopte 
dat de meningsverschillen om
trent Egmont zo vlug mogelijk zou
den vergeten zijn opdat de op
bouw van een Vlaamse deelstaat 
definitief kan aangepakt worden. 

Kortom, dat het doel kan bereikt 
worden. Hugo Schiltz riep de 
Westvlaamse militanten op de lo-
komotief te worden van deze 
Vlaamse staat! 

Het staat buiten kijf dat de bloem
bol van West-Vlaanderen zijn 
doel heeft bereikt: de grondslag 
voor een vernieuwde VU-wer-
king ! West-Vlaanderen, het eerst 
van start met deze bezinnings
veertiendaagse, mag gerust als 
voorbeeld gesteld worden van on
wankelbare trouw en entoesiaste 
werkkracht. 

u»i«anriP. Dwinciale slotdag 

Nülietdoemreiken 

ANTWERPEN: 
zondag 26 februari om 15 u.. 
UIA-campus, aula ma|or, Wiln|K 

Slottoespraak voorzitter Hugo Schiltz 
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ANTWERPEN 

Willy Kuypers start 
14-daagse 

in Turnhout-Hoogstraten 
Kamerleden uit Turnhout, Rijke-
vorsel en Beerse vergaderden 
op donderdag 16 februari in 
« De Meulen » te Hoogstraten, 
In aanwezigheid van senator 
Carlo Van Eisen en van volks
vertegenwoordiger Wllly Kuij-
pers. 
Wil ly Kuijpers zag In de Noor
derkempen dezelfde kenmer
ken als in zijn eigen Hageland : 
een landelijke streek met een 
behoudsgezinde bevolking, 
waar de VU met beperkte mid
delen het moet opnemen tegen 
oppermachtige tegenstanders, 
en waar — net zoals 20 jaar 
geleden — al wat f lamingant is 
eenvoudig als « zwart» wordt 
afgedaan. In zuH<e omstandig
heden is het moeil i jk werken, 
en alleen dank zij het onbaat
zuchtig idealisme en een van
zelfsprekende Vlaamsgezind-
heid hebben de plaatselijke ka
derleden kunnen volhouden. 
Wil ly Kuijpers pleitte dan voor 
meer diepgang m de parti jwer-
king . door systematische huis
bezoeken kunnen ongetwij feld 
vele leden bijgewonnen wor
den, maar deze leden hebben 

ook recht op een voortdurende 
«nazo rg» : alle problemen die 
bij onze basis leven moeten 
worden aangepakt, niet alleen 
de akkoorden van Egmont en 
Stuyvenberg, maar ook de te
werkstel l ing, het leefmilieu, en-
zomeer Over de juiste toe
dracht moet WIJ regelmatig en 
bevatteli jk in formeren; van de 
CVP-kranten zullen wi j immers 
nooit vernemen wat de VU 
heeft gereal izeerd! 

Een drukke bespreking, waarbij 
de part i j top zeker niet buiten 
schot bleef, benadrukte de gro
te nood aan aangepaste infor
matie voor kader en leden. 
Vooral de gemeenschapsak
koorden bleken nog niet door 
iedereen verteerd of gewoon
weg begrepen te zijn. Daarom 
alvast één heel konkrete af
spraak ' op maandag 20 maart 
zorgt Wil ly Kuijpers voor een 
grondige doorl icht ing van deze 
ingewikkelde stof op een nieu
we regionale bi jeenkomst in 
<• De Meulen • te Hoogstraten. 
Een reeks persoonli jke kontak
ten moet deze vergadering 
voorbereiden. 

Nü het doel bereiken! 
eee oeeöoeeeeeeoeeeoooo oo 
G E E L - W I N K E L O M H E I D E 

Zaterdag 4 nnaart 1978 in zaal De Hoef 

VIERING VAN ALFONS TUBBECKX 
25 jaar gemeenteraadslid te Geel 

P r o g r a m m a : 
Van 19 tot 21 uur Receptie voor iederéén Tijdens de receptie toespraken 
door Minister Hector De Bruyne (oud schoolkameraad), Senator Frans Van 
der Eist - Sbcfiter Volksunie (onder voorbehoud); Jo Belmans - Volksvertegen
woordiger , Hugo Draulans - Arrondissementsvoorzitter, Hugo Van Rompaey -
Burgemeester Geel , Afgevaardigde van BSP en PVV-Geel. 
Voorlezing van felicitaties 

Overtiandiging van geschenken aan de gevierde 

Ofri 21 uur optreden van de Sint-Annablaaskapel uit Dilbeek, onder leiding van 
dingent Fr Verwimp (18 uitvoerders) 

Vanaf 22 u 15 optreden van het orkest De Heiknuiters - Geel Tijdens het bal 
reuze tombola met 150 pnjzen 
Iedereen is welkom. 

Ingenieursbureau B - T - l - W . N.V. 

* Bureau voor 
Toegepaste 
ingenieurswetenschap
pen 

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

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

• W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

• Ontwikkel ing en 
t o e p a s s i n g van de 
leef mi l ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

VU-Ekeren naar 
provinciale VU-dag 
Alle belangstellende VU-leden en 
abonnenten worden dringend uitgeno
digd om de slotdag op de UIA-cam
pus te Wilnjk bij te wonen op zondag 
26 februan e.k om 15 u 
De toespraak wordt gehouden door 
de h Hugo Schiltz 
Nadere inlichtingen te bekomen op 
het VU-sekretariaat, Geestenspoor 
72, Ekeren Tel. 410441 
Leden en abonnenten 

Wie lid of abonnent(e) wil worden, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-sekretanaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren Tel 41 0441 
Hoofdlid, 120 fr Bijlid en jeugdlid, 60 
fr Abonnement op «WIJ», 500 fr 
voor 12 maanden Hartelijk welkom > 

Wij zoeken PLEEGGEZINNEN en 
GASTGEZINNEN 
vooral voor jongeren in de puberteit of adolescentie. 
— Pleeggezinnen hebben wij vooral nodig voor 

opname in de familiekring van pubers die emo
tioneel in de knoop zitten; om deze problemen 
aan te kunnen zou het goed zijn dat het gezin al 
ervaring heeft gehad met pubers of met « sociaal 
gehandicapte » jongeren 

— Gastgezinnen zouden een «kamer met aan
dacht» moeten kunnen geven aan adolescenten 
die al een zekere vrijheid v«llen, maar toch nog 
moeten kunnen terugvallen op het begrip van 
hun gastouders om goed gebruik van hun vrij
heid te kunnen maken, en om dat in werkelijk
heid tot een goed einde te brengen. 

Denkt U dat uw gezin in staat is dergelijke jongeren 
te helpen hun problemen te verwerken, schrijf ons 
d a n : 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
Lange Gasthuisstraat 33 
2000 Antwerpen 

(Adv. 75) 

Er is wat veranderd te Stabroek 
Toen de Volksunie bij de gemeente
raadsverkiezingen eén zetel in de 
wacht sleepte, had niemand verwacht 
dat dit zulke verstrekkende gevolgen 
zou hebben 

Vooreerst was er het feit dat de CVP 
haar volstrekte meerderheid kwijt 
was en met alle middelen probeerde 
de burgemeesterssjerp te behouden 
Dit had voor gevolg dat onze verkoze-
ne, Frans Van Dessel, schepen werd 
van Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Ook werden twee VU-mensen in het 
O C M W verkozen Fred Weyten en 
Jos Dils en een afgevaardigde in èen 
van de nutsvoorzieningen Willy 
Meeusen 

Door het eigenmachtige optreden 
van burgemeester De Bie waren er ai 
spoedig ernstige wrijvingen binnen de 
CVP inzake het nachtlawaai van een 
bepaalde dancing en met onze sche
pen inzake de algemene manier van 
werken en de verkavelingspolitiek in 
het biezonder Vooral dit laatste punt 
heeft hier in Stabroek heel wat losge-
werkt 

In het verleden zijn er een aantal duis
tere zaken gebeurd, vooral in de fusie
gemeente Hoevenen, die nu in volle 
daglicht gebracht worden Zo is een 
gedeelte van de gemeentelijke jongen-
school van het voormalige Hoevenen 
gebouwd op grond van een verkave-
laar — zonder bouwtoelating i Men 
kan allicht raden op wat voor voor
waarden de stilzwijgende toestem
ming voor het gebruik van deze grond 
gegeven werd 

Ook te Stabroek zijn vreemde dingen 
gebeurd Een gemeentelijke beslissing 
over een bepaald stratenplan werd 
door de goeverneur vernietigd gezien 
de immoraliteit ervan benadeling van 
bepaalde aanpalende eigenaars t a v 
een groot verkavelaar Deze vernieti
ging werd nooit ingeschreven en de 
straten werden — dus onwettig — 
toch gelegd 

Bovendien pleegden een van de 
CVP-schepenen en indirekt ook de 
burgemeester ernstige bouwovertre
dingen, door in een landbouwgebied 
resp een vliegtuigloods voor sport-
vliegtuigen en een loods voor zware 
bouwmaterialen te zetten 

Gelukkig schijnt er nu ook in de CVP 
zelf iets te veranderen de ACW'ers 
in de raad hebben tijdens de laatste 
gemeenteraadszitting openlijk hun af
keuring t a v deze praktijken laten blij
ken 
Op het gebied van ruimtelijke orde
ning zijn er kontakten geweest met pro
fessor Smets van de KUL Deze had
den tot gevolg dat een aantal studen
ten van het Interfakultair Instituut voor 
Ruimtelijke Ordening het dorp Sta
broek volledig doorgelicht hebben op 
het gebied van landbouw, milieu, ruim
te, verkeer, bouwpolitiek, bevolking, te
werkstelling, enz 

De resultaten van dit onderzoek wa
ren buitengewoon verhelderend Er 
bleek o m uit dat de voorziene woon
zones veel te uitgebreid zijn er is vol-

VU-STICKER 

sociaal en federaal 
Initiatief vu 
arr. Antwerpen 

Sticker 9 cm j< 9 cm op plastiek 
VU, Sociaal en Federaal VU-
partijkenteken Prijs 10 fr het 
stuk 

Zend onder omslag 20 fr en u 
ontvangt 2 stickers van V Peet-
ers, Apollostraat 47, 2600 Ber-
chem (postzegel voor verzen
ding bijvoegen aub.) 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

015/20.33.14 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPIJK W^ELZIJN, 
HOVE 
Twee plaatsen van maatschappelijk werker (werk
ster) — halve dagtaak — zijn te begeven bij het 
OCMW-Hove. De schriftelijke kandidaturen verge
zeld van alle vereiste bewijsstukken dienen aangete
kend gezonden te worden aan de voorzitter van het 
OCMW, de heer G. Van Herck, J. Van Hooflei 2 te 
2540 Hove, uiterlijk op 3 maar t 1978. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het sekréta-
naa t van het OCMW Tel 031/55.21.00. 
Namens het OCMW-Hove, 
De sekretans, De voorzitter, 
get M. Van Mencxel Get G. Van Herck 

Adv 80 

doende om met een tempo van 160 
woningen per jaar in 30 jaar tijd de 
bevolking van Stabroek te verviervou
digen Ook bleek dat de grondprijs 
kunstmatig hoog gehouden wordt, ge
zien het aanbod aan grond de vraag 
ruimschoots overtreft 
Deze studie loopt nog steeds verder, 
o m met konkrete plannen om tot een 
verantwoorde inplanting van nieuw
bouw in het oude centrum te komen 
De Volksunie Stabroek wenst de posi
tieve samenwerking die er met een 
deel van de CVP is voort te zetten, op 
voorwaarde dat wij ook onze eigen 
inbreng mogen hebben, zonder dat 
onze schepen openlijk of onderduims 
tegengewerkt wordt, omdat zijn opvat
tingen niet stroken met de belangen 
van enkele grote verkavelaars 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

Plaatsen van 
inwonende verzorg(st)er-

opvoed(st)er 

Plaatsen van inwonende ver-
zorg(st)er-opvoed(st)er wor
den openverklaard voor de 
verschillende instellingen 
voor kinderen Het inwonen 
is slechts verplicht gesteld 
volgens de strikte noodzake
lijkheid van de dienst Het 
brevet van kinderverzorg
ster is niet vereist. Dit brevet 
zal evenwel recht geven op 
een verhoogde weddeschaal. 
Komen in aanmerking de 
kandidaten die de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben. 
Kandidaten die minstens 21 
jaar oud zijn op 10-3-1978 
kunnen in statutair verband 
benoemd worden 
Brutobezoldiging 23.922 fr. 
per maand. Een bedrag van 
1.690 fr. per maand wordt 
ingehouden voor de maal
tijden. 
Volledige voorwaarden te be
komen op de 7e Afdeling-Per
soneelszaken van het Open
baar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van Ant
werpen, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen, tel. 031-
32.98.35 - 31.09 70). 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
(enkel te betalen door de kan
didaten boven 21 jaar die in 
aanmerking komen voor sta
tutaire benoeming). 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
10-3-1978. Adv 82) 
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Muzikale hulde 
aan Emiel Hullebroeck 
Op 20 februari 1978 was het pre
cies 100 jaar geleden dat Emiel 
Hullebroeck te Gentbrugge ge
boren werd. Hij was zowel kom-
ponist, dirigent, zanger, muziek-
pedagoog als journalist. In de 
Sint-Annakerk te Gent was hij t i j 
dens zijn kinderjaren koorknaap, 
wat hem reeds de eerste begrip
pen van het Gregoriaans ople
verde. 

Aan het conservatorium studeer
de hij notenleer, orgel, harnnonie 
en kompositie In 1899 stichtte hij 
het «A Capella koor», dat roem 
verwierf in binnen- en buitenland 
« Moederken alleen » op tekst van 
Rene de Clercq vy^erd zijn eerste 
kompositie (1902) 
Hullebroeck zette een aktie voor 
het betere Vlaamse volkslied op 
touw zowel in Vlaanderen als in 
Nederland Leuven werd, via de 
studentenklubs, de grote lanceer
basis 
Uit die periode stamt bv « Als de 
gilde viert i» Tijdens een reis naar 
Indie en Zuid-Afnka verzamelde 
hij teksten van volksliederen, die 
bijna voor het nageslacht verlo
ren waren Hijzelf organizeerde 
er Vlaamse volksliedavonden Bij 
ons woedt op dat ogenblik de eer
ste wereldoorlog Vanuit Java 
stuurt hij sympatiebetuigingen 
aan de Vlaams-nationalisten Op 
de IJzervlakte krijgt het aktivisme 
vorm. Tijdens de Zuid-Afrikareis 
(1916) werd de Kaapkolonie, Na-
tal, Oranjevrijstaat en Transvaal 
aangedaan Met Johan De Maegt 
sticht hij het Werk der Vlaamse 
Oorlogsmeters 
Zijn vrouw zorgde voor de admini
stratie Financieel kon dit werk 
standhouden dank zij Hulle-
broecks zangavonden Deze ak
tie, hoe onschuldig en goed be
doeld ook, werd hem na 1918 
door de Belgische staat niet in 
dank afgenomen Integendeel 
zelfsI In 1922 werd de «Muziek 
Warande» opgericht Medeop
richter was Lambrecht Lam-
brechts Hij wordt inspekteur van 
het Muziekonderwijs in Vlaande
ren en geeft een werkje uit, « No
tenleer door het lied » 
Emiel Hullebroeck onderneemt 
een reis naar Amenka Chicago, 
Detroit, Kewane, Annawan, Shef
field en New York verwelkomen 
hem. Hij krijgt de eretitel «Tolk 
van het moederland » 

700 jaar na zijn geboorte 

Muzikale hulde aan Hullebroeck, een BRT-poging om veel Vlaams' 
ongenoegen ietwat goed te maken... 

Samen met Willem De Meyer is 
hij één der belangnjkste figuren 
van het eerste Vlaams-nationaal 
zangfeest. 

Nadat hij vroeger reeds het « Ge
nootschap van de Vlaamse Kom-

ponisten » in het leven had geroe
pen, stichtte Hullebroeck begin 
1940 de groots opgevatte « Fede
ratie van Vlaamse Kunstenaars » 
Door het uitbreken van de twee
de oorlog ontstaat de Nationale 
Vereniging voor auteursrechten 
(NAVEA), eveneens door Hulle
broeck gesticht Uit deze vereni
ging groeit de latere SABAM 

'n maart 1965 overlijdt hij op 87-
jarige leeftijd in een rusthuis te 
Liedekerke « Hemelhuis», « De 
Kempen», «Tinneke van Heule», 
«De Blauwvoet», en « Moeder
ken alleen» en zo vele andere 
gekende en minder gekende lied
jes blijven echter voortbestaan. 
Een hele plejade zangers, zange
ressen en koren werden opge
diept om een twintigtal liedjes van 
Hullebroeck voor het scherm te 
vertolken 

Zaterdag 25 februari, BRT om 
20 u. 10. 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
BRT 1 - 20 u 45 - OPERATIE 
-LADY MARLENE» 
Oorlogskomedie van Robert La-
moureux Met Michel Serrault, 
Bernard Menez, Pierre Tornade, 
e a Het verhaal van deze film is 
wat te gemakkelijk verteld, valt 
op door zijn goed weergegeven 
oorlogssfeer in een bezet land 
RTB - 22 u. - DIE ANGST 
DER TORMANNS BEIM ELF
METER 
Nihilistische visie op het menselij
ke bestaan Psychologische thril
ler van Wim Wenders Met Ar
thur Brauss 
ARD 1 - 20 u. 15 - THE 
MOON IS BLUE 
Een naïeve bakvis verovert de 
harten van al de mannen die 
met haar in kontakt komen Vro
lijke komedie van Otto Premin-
ger Met Maggie McNamara 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
BRT - 14 u. 30 - HELP 
Gekke muzikale komedie waann 
Ringo moet vluchten voor een 
bende bloeddorstige trawanten 
Van Richard Lester Met de 
Beatles en Leo McKern 
RTB - 20 u. 25 - OPERATION 
CROSSBOW 
Oorlogsfilm van Michael Ander
son Met Sophia Loren, George 
Peppard, Tievor Howard, e a 
Eind 1942 worden de Britten 
opgeschrikt door geruchten 
over experimenten met geheime 
wapens die de Duitsers op de 
basis Peenemunde op het eiland 
Usedom uitvoeren Churchill be
veelt een onderzoek door spion
nen 
NED. 1 - 20 u. 40 - DE MAN 
DIE NOOIT BESTOND 
Spionagefilm met Clifton Webb, 
Glona Graham, Stephen Boyd, 
e a Een gemaal en zorgvuldig 
voorbereid plan van de Britse 
legerleiding om bij de invasie in 
Sicilie in 1943 tienduizenden le
vens te redden, dreigt te misluk
ken door toedoen van een 
scherpzinnige Duitse spion 
ARD 1 - 22 u. 50 - DR. 
CYCLOPS 
Science-fictionfilm van Ernest 
Schoedsack Met Albert Dek
ker, Janice Logan, Thomas Co-
ley, e a De geestesgestoorde 
bioloog Dr Cyclops kan door 
middel van radiumstralen men
sen en dieren verkleinen tot 
dwergen 

ZONDAG 26 FEBRUARI 
TF 1 - 17 u. 50 - TAXI, ROU-
LOTTE ET CORRIDA 
Komedie van André Hunebelle, 
Met Louis de Funes, Paulette 
Dubost, e a Maurice Berger, 
een Panjs taxichauffeur, ver
trekt met zijn oude wagen op 
reis Zijn vrouw en zoon verge
zellen hem Achteraan in de 
caravan reizen ook zijn schoon
broer en diens vrouw mee 
NED. 1 - 20 u. 05 - HOE 
STEEL IK EEN DIAMANT? 
Amenkaanse gangsterkomedie 
van Peter Yates Als John Dort-
munder na een lange gevangen
schap eindelijk vrijkomt, wacht 
zijn zwager Kelp hem reeds op 
met een geweldig plan zij zou
den in opdracht van eeh Afri
kaans land een kostbare dia
mant stelen 
TF 1 - 20 u. 30 - LE PERMIS 
DE CONDUIRE 
Komedie van Jean Giraud Met 
LOUIS Veile, Pascale Roberts, 
Paul Preboist, e a Michel, een 
bankbediende, wordt bevorderd 
tot onderdirekteur Dat betekent 
een nieuwe standplaats, Parijs 
Michel moet nu ook pendelen, 
met al de nadelen die eraan ver
bonden zijn Daarom besluit hij 
njlessen te volgen 
FR 3 - 22 u. 30 - RENDEZ
VOUS A BRAY 
Meditatieve psychologische 
sfeerfilm van Andre Delvaux 
Met Anna Kanna, Bulle Ogier, 
Roger Van Hooi, e a 1917 Julien 
Eschenbach, een jonge Luxem
burger, brengt een bezoek aan 

een oude vnend In de afgelegen 
villa, die familiebezit is. wordt hij 
ontvangen door het dienstmeis
je, met door zijn vriend 

MAANDAG 27 FEBRUARI 
FR 3 - 20 u. 30 - BRANNI-
GAN 
Humoristische politiefilm van 
Douglas Hickox Met John Way
ne, Richard Attenborough, Judy 
Geeson, Mel Ferrer, e a Branni-
gan. een politieluitenant uit Chi
cago wordt naar Londen ge
stuurd om Larkin, een gangster 
bij de lurven trachten te vatten 
LUX. - 21 u. - THE COW
BOYS 
Western van Mark Rydell Met 
John Wayne, Roscoe Lee 
Brown, e a De ontdekking van 
een goudader veroorzaakt een 
ware volksverhuizing onder de 
landbouwbevolking 
TF 1 - 21 u. 10 - T H E NEPTU
NE FACTOR 
Onderzee science-fiction met 
Yvette Mimieux, Walter Pidgeon, 
Ernest Borgmne, e a Op enkele 
tientallen kilometers van de Ca
nadese kust verricht een groep 
wetenschapslui fauna- en flora
opzoekingen Door een onder
zeese aardschok verzinkt het la-
boratonum in een diepzeeravijn 
ARD 1 - 23 u. - THE BIG 
SLEEP 
Politiefilm van Howard Hawks 
Met Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, e a Een oud generaal 
belast een detective, met de 
taak hem te ontlasten van een 
individu dat van de zonderlinge 
gedragingen van zijn dochters 
profiteert om hem af te trugge-
len 

DINSDAG 28 FEBRUARI 
FR 3 - 20 u. 30 - RIO CON-
CHOS 
Western van Gordon Douglas 
Met Richard Boone, Stuart Whit
man, e a Een zuidelijk kapitein 
schiet koudweg vijf Apachen 
neer, die vreedzaam een gods
dienstige plechtigheid bijwonen 
Het gaat hier om een wraakne
ming 
LUX. - 21 u. - INHERIT THE 
WIND 
Dramatische film van Stanley 
Kramer Met Spencer Tracy, Fre
deric March, Gene Kelly, e a In 
1925 wordt een Amenkaans pro
fessor voor het gerecht ge
daagd omdat hij in de klas de 
wetten van Darwin zou zijn bijge
treden, wat zoveel betekent als 
dat hij het scheppingsverhaal uit 
de bijbel afwijst en ook van oor
deel is dat we van de apen zou
den afstammen 
A 2 - 21 u. 05 - DOWNHILL 
RACER 
Met Robert Redford, Gene 
Hackman, Camilla Sparv, e a In 
de Oostenrijkse Alpen komt een 
Amenkaanse skiploeg zich oefe
nen voor de nakende Olympi
sche Spelen 
ZDF - 22 u. - THE CANDIDA
TE 
Amenkaanse film rond senator
verkiezingen van Michael Rit
chie Met Robert Redford, Mel-
vyn Douglas, e a Een politiek 
gangmaker merkt Bill McKay 
op, een jong advokaat en zoon 
van een oud-senator 

WOENSDAG 1 MAART 
RTB 2 - 19 u. 55 - SHANGAI 
EXPRESS 
Avonturenfilm van Josef von 
Sternberg Met Mariene Die
trich, Clive Brook, Anna May 
Wong, e a Het verhaal speelt 
zich af op de trein van Peking 
naar Shangai, een reis die ver
loopt door een chaotisch China 
FR 3 - 20 u. 30 - DEUX HOM
MES DANS MANHATTAN 
Dramatische film van J -P Melvil
le Met Pierre Grasset, J -P Mel
ville, e a Een Frans UNO-ver-
tegenwoordiger is spoorloos ver
dwenen Moreau, journalist bij 
het agentschap France-Presse, 
krijgt opdracht een onderzoek 
terzake in te stellen 
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Donderdag 
23 FEBRUARI I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
bereboot — 18.05 Rondomons. 
- 18.30 De vergeten eilanden (O. 
- 18.55 La linea. - 19.00 Sporttri-
bune. - 19.30 Kijk uit - 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De muppet shovi?. — 20.35 
Panorama — 21.00 Standpunten. 
- 21.20 Première. - 22.10 
Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Bereboot — 18.05 Rondomons. 
— 18.30 De vergeten eilanden. — 
18.55 La linea. - 19.00 Sporttribu-
ne. - 19.30 Kijk uit - 19.35 Mor
gen. - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Open School. - 20.40 Don Car
los. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.15 
Open school. — 18.45 Fabeltjes
krant - 18.55 Nieuws. - 19.04 O 
moeder, wat is het heet — 19.35 
Simonskoop. - 20.00 Baretta CD. 
- 20.50 TV-privé. - 21.35 
Nieuws. — 21.50 Den Haag van
daag. — 22.05 Panoramiek-spe-
cial. — 22.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.45 Paspoort — 18.55 Nieuws. 
- 19.04 Paddington. - 19.10 De 
verschoppeling (D. — 19.35 De 
dik voor mekaar show. — 20.00 
Nieuws. - 20.30 De liefde van 
Fanny en Anny. — 21.15 Van een 
reiger en een kraanvogel. — 21.30 
De familie Bellamy (fJ. - 22.20 
Hier en nu. — 23.00 Groeten van 
Paulus. — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Sophie, la sorcière. — 18.05 1, 2, 
3,... j'ai fait - 18.30 Zig-zag. -
18.45 Savoir-vivre. — 19.15 Anten-
ne-soir. — 19.29 Weerbericht — 
19.30 Nieuws. — 19.50 Sugges
tions. — 20.00 Autant savoir. — 
20.20 Si c'était a refaire (fJ. — 
22.00 Nieuws. - 22.15 Carrousel 
aux images. — 23.05 Nieuws. 

RTB 2 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Sophie la sorcière. — 18.05 1, 2, 
3,... j'ai fait — 18.45 Israëlitische 
uitzending. — 19.15 Antenne-soir. 
- 19.30 Nieuws. — 19.50 Sug
gestions. — 20.00 Don Carlos. 

ARD 1 

17.50 Nieuws — 18.00 Intermez
zo. — 19.15 Hier und Heute. — 
19.45 Spiel um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Ohne waffen die
nen. — 21.00 Alles Oder nk;hts. — 
21.45 Mit schirm, charme und 
melone Cf J. — 22.30 Tagesthemen. 
- 23.00 Die nacht als die Mars-
menschen Amerika angriffen. — 
0.35 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Pinocchio. 
- 17.40 Die drehscheibe. — 
18.20 Mirjam und der Lord vom 
Rummelplatz CfJ. — 19.00 Nieuws. 
- 19.30 Wonderful Gitte aus Ko
penhagen. — 20.30 Notizen aus 
der Provinz. — 21.00 Heute-Jour-
nal. - 21.20 Kennzeichen D. -
22,05 Dorfliebe CfJ. - 22.55 Ski. 
- 2325 Nieuws. 

LUX 

17.45 Programma-overzicht en te
kenfilms. — 17.55 Le coffre-fort 
— 18.00 Les collectionneurs. — 
1828 Le coffre-fort - 18.30 Ram-
dames. — 18.45 De nos clochers. 
- 18.58 Le coffre-fort - 19.00 
Système D. — 19.15 Passé et ga-
gne. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Poli
ce des plaines CfJ. — 21 .CX) Colum-

bo CfJ. — 22.45 Les potins de la 
cométe. — 22.47 Sur le pas de la 
porte. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout - 12.33 
Midi première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Regionaal programma. 
- 13.50 Objectif santé. - 18.02 
A la bonne heure. — 18.27 Pour 
chaque enfant — 18.32 LTIe aux 
enfants. — 18.55 La passagere 
CfJ. — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.03 Nieuws. - 20.30 La filiè-
re CfJ. — 21.33 L'èvénement — 
22.35 Allons au cinéma. — 23.00 
Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Les dessous du ciel CfJ. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 Signé Arsène Lupin CfJ. — 
16.39 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenètre sur... — 18.25 Te
kenfilm. - 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le grand échi-
quier. — 23.15 Nieuws. 

FR 3 

18.35 FR 3 Jeunesse. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Scè
nes de la vie de province. — 19.55 
Nieuwa — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 L'adieu aux ar-
mesCfJ. - 22.55 Nieuws. - 23.10 
L'èvénement 

BBC 1 

18.05 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 Cannon. — 
23.15 Omnibus. - 00.05 Nieuws. 
— 00.45 Weerbericht 

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 Het 
jaar van het dorp. — 19.40 Mor
gen. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Allemaal beestjes. — 20.45 Opera
tion Lady Mariene CfJ. - 22.05 
Nieuws. 

RTB 1 

BRT 2 

18.00 Het jongetje met de twee 
hoofden. — 18.15 Klein, klein kleu
tertje. — 18.30 Open school. — 
19.00 Het jaar van het dorp. — 
19.40 Morgen. — 19,45 Nieuws. 
— 20.15 Het magische circus. — 
21.05 De beeldhouwkunst — 
21.50 Dag aan dag. 

NED. 1 

10.50 Schooltelevisie. — 18.15 Te-
leac. — 18.45 Fabeltjeskrant — 
18.55 Nieuws. — 19.05 Tom en 
Jerry. — 19.15 Daar vraag je me 
wat — 19.55 De Willem Ruis 
show. — 21.25 Algemene loterij 
Nedertand. — 21.35 Nieuws. — 
21.50 Interview met de minister
president — 22.00 Sanford en 
zoon CfJ, - 22,25 Het arbeidsbu
reau. — 23.00 Geloof, hoop en lief
de show. — 23.45 Nieuws. 

NED. 2 

18,45 Paspoort — 18,55 Nieuws, 
— 19.04 Robbi, Tobbi en het fra-
watuig. CfJ, — 19,30 Koning klant 
- 20.00 Nieuws. - 20.25 De bra
ve soldaat Schwejk CfJ. - 21.25 
Sonja's goed nieuws show. — 
22.30 Vara-visie. — 23.20 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Sophie, la sorcière. — 18.05 1, 2, 
3... cinéma. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Sept sur sept - 19.15 
Antenne-soir — 19.28 Weervoor
spelling. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
A suivre. — 21.50 Nieuws. — 
22.05 L'angoisse du gardien de 
but a l'instant du penalty CfJ. 

ARD 1 

17.50 Nieuws. - 18.00 Intermez
zo. — 18.40 Zwischen kamera 
und bildschirm. — 19.15 Hier und 
Heute. - 19.45 4tel vor 8. - 20,00 
Nieuws, — 20.15 Wolken sind 
Ueberall CfJ. — 21.55 Plusminus. 
— 22.30 Tagesthemen, - 23.00 
Die Sportschau, — 23.25 Ein She
riff in New York. — 00.40 Nieuws. 

ZDF 

17.40 Die drehscheibe. - 18.20 
Vaeter der Klamote. - 19.00 
Nieuws. - 20.15 Derrick CfJ. -
21.15 Gert Froebe: «Als waer's 
heut gewesen...». — 22,CX) Heute-
Journal, — 22,20 Aspekte. — 
23.05 Schlingen der Angst CfJ. — 
00.35 Nieuws. 

LUX 

17.45 Programma-overzicht en te
kenfilms. — 17.55 Le coffre-fort 
— 18.00 Aventures des hommes. 
- 18.28 Le coffre-fort - 18.30 
L'atout-cuisine du chef. — 18.45 
Télé-Luxembourg est a vous. — 
19.13 Le coffre-fort - 19.15 Sys
tème D. — 19.30 Nieuws. — 20.00 
Regan CfJ. — 21.00 Le monde, la 
chair et le diable CfJ. — 22.25 Passé 
et gagne. — 22.40 Les potins de la 
cométe. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout - 12.34 
Midi première, — 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Regionaal programma. 
— 14.25 Cousins cousines. — 
14.55 Le demier tiercé CfJ. — 
16.15 Jeunesse spéciale vacan-
ces. — 17.57 A la bonne heure. — 
1827 Pour chaque enfant — 
18,32 Llle aux enfants. - 18.55 La 
passagere CfJ. — 19.15 Une minu
te pour les femmes. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh 
bien raconte. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Monsieur chasse. — 22.00 
La musique est è tout le monde. 
— 23.00 Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Les dessous du ciel CfJ. — 
14.03 Aujourd'hui magazine. — 
15.00 Dossiers danger immédiat. 
— 15.55 Aujourd'hui magazine. — 
1755 Fenêtre sur... - 18,25 Te
kenfilm, - 18.40 C'est la vie, -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei-
ten. — 19.45 Les 6 jours d'A 2. — 
20.00 Nieuws. - 20.32 Les eygle-
tière CfJ, — 21.35 Apostrophes. — 
22.45 Nieuws. - 22,52 Ubu roi. 

FR 3 

18,35 FR 3 Jeunesse. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 

Gewestelijk nieuws. — 19.40 Scè
nes de la vie de province. — 19.55 
Nieuws. - 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 La qualité de l'a-
venir. — 21.30 Les maitres d'oeu-
vre. - 2220 Nieuws. 

BBC 1 

18.35 Beertje Paddington. — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de. — 19.45 Sportswide. — 19.55 
The Waltons. — 20.45 Dokumen-
taire. — 21.30 Going straight — 
22.00 Nieuws. - 2225 Life at Sta
ke. — 23.15 Tonight — 23.46 Run 
like a thief. TV-film. - 01,15 Weer
bericht 

Zaterdag 
25 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 Help 
CBeatlesfilm). — 16.30 Open 
School. — 18.00 De Bereboot CfJ. 
— 18.05 Disneyland CfJ. Jeugdfilm
reeks. — 18.50 Harmonie en fan
fare. — 19.45 Nieuws, — 20,10 
Verjaardagen, Huideprogramma 
aan Emiel Hullebroeck. — 21,00 
Terloops. — 21.45 De Sweeney 
CfJ. - 22.35 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 De ogen 
van de rivier. Natuurfilm. — 16.00 
Speelplaats. — 16.30 Ren je rot 
— 17.05 Tros penalty bokaal. — 
18.15 Teleac. - 18.45 De Fabel
tjeskrant — 18.55 Nieuws. — 
19.04 Wonderiijke wereld. — 
19.30 De Lucy show. — 19.55 
Tweekamp. — 20.40 De man die 
nooit bestond Cdokumentaire). — 
21.35 Nieuws. — 21.50 De man 
die nooit bestond Cvervolg). — 
23.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.05 Bereboot. 
— 19.10 Nationale hitparade. — 
20.00 Nieuws. — 20.25 Wie van 
de drie ' — 20 55 Hollands glorie 
Cf.) — 21.50 Televizier magazine. 
— 22.30 Avro's sportpanorama. 
— 23.40 Nieuws. 

RTB 

15.25 Jardinage. — 15.55 Au 
temps OU Berthe filait,. CWaals 
toneel). — 17.25 Le ballon jaune. 
— 18.35 Sophie la sorcière. — 
18.40 Spectacle. - 19.10 Anten-
ne-Soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Le jardin extraordinaire. — 20.25 
Operation Crossbow Coorlogs-
film) — 22,15 Cinescope. 

ADR 1 

13.40 Nieuws, - 13.45 Ispo '78. -
14.30 Sesamstrasse. - 15.00 Ci
ty-Melodie. - 16.30 ADR-Ratge-
ber Gesundheit — 17.15 Eine 
wichtige Adresse Creportage). — 
17.45 Nieuws. - 17.48 Die Sport
schau. — 18.30 Intermezzo. — 
1915 Hier und heute. - 19.45 Ver-
keerstips. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Ontspanningsprogramma, 
— 22.05 Broadway-show. — 

22.50 Dr. Zyklop Cs.-f.-film). -
00,05 Nieuws. 

ZDF 

16.30 Muppets-show. - 17.00 
Nieuws. — 17.05 Landerspiegel. 
- 18.00 Paul Temple Cf). - 19.00 
Nieuws - 19.30 Direkt - 20.15 
Musik is Trumpf. — 21.45 Nieuws. 
- 21.50 Sport-Studio. - 23.05 
Der Kommissar Cf). - 00.00 
Nieuws. 

ADR 3 

22.45 Fussnoten. - • 23.00 Einde 
van de uitzending. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
16.47 Super Jukebox. - 17.45 
Daktan Cf), - 19.00 Système D. 
- 19.15 Passé et gagne. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 L'homme invisi
ble Cf). - 21.00 Un idiot a Paris 
Cfilm). - 22.25 Les potins de la 
cométe. — 22.27 Programma-over
zicht 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Les musi-
ciens du soir. — 14.08 Restez 
done avec nous... le samedi. — 
18.05 Dierenmagazine. — 18.40 
Auto-Moto! Magazine voor auto-
en motoriiefhebbers. — 19.13 Six 
minutes pour vous défendre. — 
19 20 Regionale aktualiteiten. — 
1945 Eh bien, raconte. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Numero Un-
show. - 21.30 Serpico CfJ. -
23.00 Tele-foot! - 00.00 Nieuws. 

A 2 

13.35 Loto chansons. Aktualiteiten 
uit de ontspannings- en platenwe
reld. — 14.35 Les jeux du stade. 
— 17.00 Loto chansons. - 17.10 
Des animaux et des hommes. — 
18.00 La course autour du monde. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Regionaal nieuws. 
— 19.45 Les six jours d'A 2 — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les hé-
ritiers CfJ. - 22.05 Voir. - 22.55 
Dróle de baraque, — 23.25 
Nieuws. 

FR 3 

' Help ', overbekende Beatlesfilm, zal velen nog even genoegen 
doen I Zaterdag 25 februari, BRT1 om 14 u .30. 

1800 Morgen vakantie. - 18.35 
FR 3 Jeunesse. — 19,05 Regio
naal programma, — 19.40 Samedi 
entre nous. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 L'ltalienne a Alger. - 22.00 
Nieuws. 

BBC 1 

9.50 Fingerbobs. — 10.05 Canoe. 
— 10.30 Multi-Coloured Swap 
Shop. - 13.15 Grandstand. -
18.10 Batman. — 18.35 Nieuws — 
18,50 Jimm'll fixit - 19.26 Dr. 
Who. — 19.50 Darby's rangers. 
Oorlogsfilm — 21.50 Mike Yar-
wood. - 2220 Starsky and 
Hutch. - 23.10 Nieuws. - 23.20 
Match of the day. - 00.20 Satur
day night at the mill. 

Zondag 
26 FEBRUARI 

BRT 

9.00 Voor boer en tuinder — 9.30 
Doe mee. — 1000 Eucharistievie-
nng van uit Asse. — 11.00 leder 
zijn waarheid. — 12.00 Nieuws
overzicht gehoorgestoorden. — 
14.30 Open school. - 15.00 Se
samstraat Cf.) — 15.25 Het tijdperk 
der Goden Cdokumentaire). — 
16.20 De kleine Zeemeermin Cte-
kenfilm). — 16.45 Damesveldloop 
in Hingene. — 1715 Sportuit
slagen. - 1720 Koncert. - 18.30 
Bereboot C.) - 18 35 Soledad Bra
vo CVenezolaanse zangeres). — 
18.45 Retroscoop CkursJ — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend 
1. — 20.30 De dag dat het Kam
pioenschap van België verreden 
werd... Ctoneel). — 22.10 Nieuws. 

NED 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Jonge men
sen op het koncertpodium. — 
19.55 Hier Parijs. - 20.05 Hoe 

steel ik een diamant? 
film). — 21.40 Boekeni 
— 22.10 Humanistisci 
- 22.25 Nieuws. 

NED. 2 

16.00 Nieuws - 16.0 
het Rudolfmeer CDol 
- 16,30 Waar hoor il 
16.55 Sprekershoek. -
dio Sport 1 - 17.55 ^ 
tot gewest — 18.10 
kinderen. — 18.25 S 
— 18.50 Cinevisie. — 1 
Sport 2, - 20 30 Nieuv 
Het is weer zo laat 
serie). — 21.05 Hollanc 
21.35 Mary Hartman, 
man CfJ - 22.05 W« 
komst en ondergane 
republiek Cdeel 2). 
Nieuws. 

RTB 

10.30 Jardinage. - 12 
point — 13.00 Nieuw 
Concertissimo — 
grands trains de l'hist 
mentaire). - 1520 V 
monde. — 1705 Sp 
— 17.10 Lynquemen 
18.00 Follies. - 18.40 
lire. - 19.10 Sophie la 
19.15 Antenne-soir. 
Nieuws. - 1955 Sp' 
— 20.25 Face au pu 
Sardou. - 21 15 Spoi 
22.15 Nieuws - 22. 
pas comme les autres 
Nieuws. 

ARD 1 

12.45 Nieuws - 13.11 
spiel. — 1345 Maga: 
che. — 1505 Lemr 
Schmoeker (Jeugdj 
— 15.30 FrauvonBeb 
spel). — 16.55 Task 
Cf). - 17.45 Reservat 
ge). - 18.30 Nieuws. 
Sportschau - 20.00 
20.15 Roots (f) - T 
— 22 00 Die Schwa 
greiche CDokumentair 
Das Falsche Rezepi 
Nieuws. 

ZDF 

14.15 Heidi CfJ - 14 
phon und Phantasie 
Nieuws. — 1515 Dan 
15.30 Namu, der Raub 
film). - 1700 Nieuw 
Die Sport-reportage. 
gebuch. — 1815 Spa 
— 19.00 Nieuws. - 1 
Perspektiven — 19.3C 
le bevrijdingsstrijd Cl 
re). - 20.15 Fiddler 
CMusical). - 22.00 
22.15 Tweede deel 
2320 Nieuws 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck e 
Father, dear father C 
Tekenfilms. - 16.45 I 
compagnie (JoegosI 
18 30 Autoscopie. — 
Creportage) - 19.30 
19.33 Ciné-selection. -
tes Cf.) - 21 00 La Ci 
22.30 Les points de \i 

TF 1 

.00 Nieuws - 132 
serieux. — 1412 Les 
du dimanche. — 15.31 
ginie CfJ. - 1600 Pa 
— 16.05 L'lle perdue 
Sports première. — 
Roulette et Corrida Cf 
Les animaux du mor 
Nieuws. - 20.30 ü 
conduire Cfilm) — 22 
naire. — 23.00 Nieu\A 

A2 

13.00 Nieuws - 132 
che. - 1900 Stade 
Nieuws. - 20.32 Mi 
SIC. - 21.40 Het ge 
schau. - 22.45 Nieu 

FR 3 

16.35 Les maitres 
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sen diamant? (gangster-
21.40 Boekenprogramma. 

Humanistisch Verbond. 
Nieuws. 

iuws — 16.02 In en om 
olfmeer (Dokumentaire). 
Waar hoor Ik thuis? — 
-ekershoek. — 17.10 Stu-
t 1 — 17.55 Van gewest 
st — 18.10 Kijken naar 

— 18.25 Sesamstraat 
Cinevisie. - 19.20 Studio 
- 20 30 Nieuws. - 20.35 
veer zo laat (satirische 
21.05 Hollands spoor. — 

iry Hartman, Mary Hart-
— 2205 Weimar - Op-
n ondergang van een 

(deel 2). - 22.55 

dinage. — 12.00 Faire Ie 
13.00 Nieuws. - 13.05 

ssimo — 14.30 Les 
•ains de l'histoire. (Doku-
I. — 15.20 Visa pour Ie 
— 1705 Sportuitslagen. 
I Lyriquement vótre. — 
llies. - 18.40 Histoire de 
).10 Sophie la sorcière. — 
^ntenne-soir. — 19.30 
— 1955 Sportweekend. 
Face au public • Michel 

- 2 1 1 5 Sport et Vie. — 
euws — 22.30 Un ours 
•ne les autres (f J. — 23.30 

5UWS — 13.15 Zwischen-
13.45 Magazin der Wo-
15.05 Lemmi und die 

^er (Jeugdprogramma). 
Frau von Bebenburg CTV-
16.55 Task force Police 

7.45 Reservatie (Reporta-
8.30 Nieuws. - 18.33 Die 
lau. - 20.00 Nieuws. -
ots (f) — 21.55 Nieuws. 
3 Die Schwarzen Koeni-
CDokuiTientaire). - 22.45 
sche Rezept. - 23.30 

iidi (f.) - 14.40 Mit Xylo-
id Phantasie. — 15.10 
— 1515 Dankeschön. — 
imu, der Raubwal Cgezins-

17.00 Nieuws. - 1702 
rt-reportage. — 18.00 Ta-
- 1815 Space 1999 Cf). 
Nieuws. — 19.10 Bonner 

liven — 19.30 De nationa-
jdingsstrijd (Dokumentai-
?0.15 Fiddler on the roof 
), - 22.00 Nieuws. -
weede deel musical. — 

(i elei, kuck elei. — 15.30 
Jear father (f). - 16.30 
ns. — 16.45 Pierrot et sa 
lie (Joegosl. film) — 
itoscopie. — 19.00 Siberië 
ge). - 19.30 Nieuws. — 
ié-selectioh. - 20.00 Pilo-
- 21.00 La Cage (film). -
8 points de la comète. 

jws. - 13.20 C'est pas 
— 1412 Les rendez-vous 
nche. - 15.30 Paul et Vir-
. — 1600 Paardenrennen. 
) L'lle perdue Cf.). - 16.35 
premiers — 17.50 Taxi, 
• et Corrida (film). - 19.25 
naux du nnonde. — 20.00 

- 2030 Le permis de 
} Cfilm). - 22.00 Question-
• 23.00 Nieuws. 

euws — 13.25 Bon diman-
19.00 Stade 2. - 20.00 
- 20.32 Music and Mu-

21.40 Het getto van War-
- 22.45 Nieuws. 

.es maitres d'oeuvre. 

17.30 Espace musical. — 18.25 
Cheval mon ami. — 18.50 De pel-
gnm van de Indische Oceaan 
Creportage). — 1920 Special 
Dom-Tom. — 19.35 L'Odyssée de 
Scott Munter Cf.). - 20.05 Surcouf 
+ De Piraten van de zee. — 
21.20 Nieuws. - 21.35 L'Homme 
en question: Bernard Lefort — 
22.30 Rendez-vous a Bray Cfilm). 

BBC 1 

10.00 Mary, Mungo ans Midge. — 
10.15 Show. - 10.40 New life. -
11.10 Parosi. — 11.25 Democracy 
at work. — 11.50 Kontakte. — 
12.15 Living city. - 12.40 On the 
move year. — 12.50 Your move. 
— 13.15 Sunday worship at peb
ble mill. - 14.00 Farming. - 14.25 
Knitting fashion. — 14.50 Nieuws. 
— 14.55 Testpilot Cfilm). - 16.50 
Man & boy. — 17.15 Victorian 
memory princess Alice. — 17.45 
Secret war. — 18.40 Nieuws. — 
18.50 Hawkmoor - 19.40 Songs 
of praise. — 20.15' Dokumentaire. 
— 21.05 Operation Petticoat Csati-
rische komedie). — 23.05 Nieuws. 
.— 23.10 Everyman. - 23.45 Film 
'78. - 0.15 The British Connec
tion. 

Maandag 
27 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki Cf.). - 18.15 De kin
deren van appartement 47 A Cf). 
— 18.40 Open school. — 19.10 
Doe mee. — 19.45 Nieuws. — 
20.20 Rad der fortuin. - 21.05 
Grote lui, kleine lieden Cf). — 21.55 
Louis Dupré CEen Vlaamse prof in 
de VS). - 22.50 Nieuws. 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.55 
Nieuws. — 19.04 Minivoetbals-
how. — 20.10 Popparade. — 
21.05 De Lucy show. - 21.35 
Nieuws. — 21.50 De tijd stond 
even stil. — 22.55 Eerlijk gezegd. 
— 23.05 Onderwijzen, kunst of 
kunde. — 23.30 Uitzending van 
symbiose. — 23.34 Nieuws. 

NED. 2 

1855 Nieuws. - 19.05 Tom & Jer
ry Cf.). - 19.15 Peppi en Kokki Cf). 
— 19.30 De Muppets-show. — 
2000 Nieuws. - 20.25 Dagboek 
van een herdershond (f). — 21.25 
Rondje teater. - 22.15 Brand
punt. — 22.55 Geloven op maan
dag. - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.35 
Sophie la sorcière Cf). — 17.40 1, 
2, 3... Magazine — 18.05 Seniora-
ma. — 18.45 Presence protestan
te. - 19.15 Lundi-sports. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 L'Etat de grace 
aV-spel). - 21.20 Ce que parier 
veut dire. — 22.50 Nieuws. 

RTB 2 

14.00 Schooltelevisie. - 17.35 
Sophie la sorcière Cf). — 17.40 1, 
2 3... Magazine — 18 05 Seniora-
ma. - 19.55 Folklore. - 20.35 
Rastrings, belle mère CWaals to
neel). 

ARD 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Schaukel-
stuhl. - 17.00 Logo. - 17.50 
Nieuws. — 18.00 Intermezzo — 
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Trick um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 2015 Roots Cf). — 
21.15 Spanisches Familienleben 
Creportage). — 22.00 Mein lieber 
Mann Cf.). — 22.30 Tagesthemen. 
— 23.00 Tote schlafen fest Cpolitie-
film). — 00.50 Nieuws. 

ZDF 2 

17.00 Nieuws. - 17.10 Schulbus 
13 (f) _ 1740 Die Drehscheibe. 
- 18.20 Soko 5113 Cf). - 19.00 
Nieuws. - 19.30 Spass mit Musik. 
- 20.15 Impulse - 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Das Lamm des 

De Rijn, gekend en geliefd in Vlaanderen, dit keer in een 
dokumentaire. Woensdag 1 maart, BRT 2 om 22 u. 05 

FR 1 

Armen CNapoleon-film). — 23.10 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.55 Le coffre-fort. — 18.00 Ma
dame et son Fantóme Cf,). — 18.28 
Le coffre-fort. — 18.30 Eam-da-
mes. — 18.45 De nos clochers. — 
18.58 Le coffre-fort. - 19.00 Sy-
stème D. — 19.15 Passé et gagne. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Cha-
peau melon et bottes de cuir Cf). 
- 21.00 Les Ckjwboys CWestern). 
22.40 Les potins de la comète. 

FR. 1 

12.15 Réponse a tout. — 13.00 
Nieuws. — 13.35 Regionaal maga
zine. — 13.50 Restez done avec 
nous... le lundi. — 17.15 Jeugdpro
gramma. — 18.00 A la bonne heu-
re. — 18.27 Pour chaque enfant. 
— 18.55 La passagere CfJ. — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Regionaal nieuws. 
— 19.43 Eh bien raconte. — 19.57 
Nieuws. — 20.35 Verkiezingsuit
zending. — 21.10 L'Odyssée sous 
la mer Cfilm). — 23.50 Nieuws. 

FR. 2 

15.00 Mannix Cf). — 15.55 Aujourd-
'hui magazine. — 17.55 Fenètre 
sur... — 18.25 Isabelle et ses amis. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Regionaal nieuws. 
- 19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Verkiezingsuit
zending. — 21.05 La tête et les 
jambes. — 22.05 Racines Cf.). — 
22.55 Catch. - 23.25 Nieuws. 

FR. 3 

19.40 Scènes de la vie de provin
ce. - 19.55 Nieuws. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 Branni-
gan Cpolitiefilm). — 22.15 Nieuws. 

BBC 1 

7.38 Early morning. — 10.38 Count 
down. — 11.00 Merry go round. 
— 11.23 Exploring science. — 
11.45 You and me. - 12.22 Music 
time. — 12.45 General studies. — 
13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble mill. 
— 14.45 Bod. — 15.00 Words and 
pictures. — 15.18 Near and far. — 
15.40 Going to work. — 16.15 
Songs of praise. — 1655 Play 
school. — 17.20 Barbapapa. — 
17.25 Jackanory. - 17.40 Hun
ter's gold. — 18.05 John Craven's 
newsround. — 18.10 Blue Peter. 
— 18.35 Paddington bear — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de. — 19.50 Ask the family. — 
20.15 Blake's seven. - 21.10 Pa
norama. - 22.00 Nieuws. - 22.15 
The Candidate Cfilm). - 23.55 
Tonight 

Dinsdag 
28 FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
Bereboot Cf). - 18.05 Sesam
straat Cf). - 18.30 Open School. 
- 19.00 Toestand '78. - 19.40 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Slisse en Cesar Cf). - 20.50 

Op zoek naar Adam Cdokumentai-
re). — 21.40 Belijdenis van twee 
broers (f). - 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Onder een dak (fJ. - 20.35 
Gisteren is het mei geweest (doku
mentaire). 

NED. 1 

18.55 Nieuws. - 19.04 Henkies 
droomboom. — 19.10 EO kinder
krant. — 19.30 Het kleine huis (f). 
- 20.20 De gospelboot - 20.30 
Hoe zouden wij dan leven ? — 
20.58 De zon als krachtbron. — 
21.24 Tenslotte. - 21.29 Nieuws. 

. — 21.50 Den Haag vandaag. — 
22.05 IJsshow. - 22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 19.04 De man 
van zes miljoen (f.) — 20.00 
Nieuws. - 20.25 Hitboulevard. -
21.30 De verpleegsters (f.) — 
20.20 Aktua TV. - 23.37 Nieuws. 
- 23.42 Sport extra. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Sophie la sorcière (f). — 18.05 1, 
2, 3... cinéma. — 18.30 Zig-zag-
spel. — 18.45 TVF-actualités. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Itinéraires. 
Marijke. Zij is Nederlandse, afkom
stig uit Amsterdam. Na haar huwe
lijk vestigde zij zich te Ferriéres, 
een dorp in de Ardennen dat dui
zend zielen telt. Zij vertelt ons 
over haar jeugd in Nederland en 
haar moeilijkeden om zich in haar 
nieuwe woonplaats te integreren. 
— 20.55 Musique-mosaique. — 
21.45 Nieuws. - 22.00 Golie (do
kumentaire). — 22.45 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 TVF-alimentation. - 20.25 
Jean-Christophe Cf). - 21.20 Spa 
1978. 

ARD 1 
16.10 Nieuws. — 1615 Wiederse-
hen im Kibbuz (reportage). — 
1700 De Oma's Cjeugdfilm). — 
17.40 Lolek und Bolek. - 17.50 
Nieuws. — 18.40 Orson Welles 
Erzagkt — 19.15 Hier und heute. 
— 19.45 Gefragte Gaste. - 21.00 
Monitor Creportage). — 21.45 Su
perstar Cf) — 22.30 Tagesthemen. 
- 2300 Da Capo Ivan. - 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Die grosse 
blaue Murmel. — 17.40 Die Dreh
scheibe. — 18.20 Kinderprogram
ma. - 19.00 Nieuws. - 1930 
Ehen vor gencht (f.) - 21.00 Heu-
te-journal. — 21.20 Burgerdienst? 
— 22.00 Der Kandidat (The Candi
date - film). — 23.50 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.55 Le coffre-fort - 18.00 Briga
de criminelle Cf). - 18.28 Le cof 
f re-fort — 18.30 Ram-dames. — 
18.45 De nos clochers. — 18.58 
Le coffre-fort. - 19.00 Système 
D — 19.00 Passé et gagne. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Le Bannis 
CD. - 21.00 Roches de singe (VS-
film). — 22.25 Les potins de la 
comète. 

13.00 Nieuws. - 13.45 Restez 
done avec nous., le mardi. — 
17.15 Jeugdprogramma. — 18.02 
A la bonne heure. — 18.27 Pour' 
chaque enfant — 18.32 Ltle aux 
enfants. — 18.55 Le passagere 
CfJ. — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Regionaal 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 19.57 Nieuws. - 20.35 Verkie
zingsuitzending. — 21.05 Musique 
en fète Cshow). — 22.00 La croisié-
re des sables. — 23.00 Nieuws. 

A 2 

17.55 Fenètre sur... — 18.25 Isa
belle et ses amis. — 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Regionaal nieuws. — 19.45 Les 6 
jours d'A 2. - 20.00 Nieuws. -
20.25 Verkiezingsuitzending. — 
21.05 La descente infernale. — 
00.00 Nieuws 

FR 3 

19.20 Regionaal nieuws. - 19.40 
Scènes de la vie de province. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures. - 20.30 Rio Con-
chos (VS-western). - 22.10 
Nieuws. — 22.25 Portret van 
Jean-Pierre Bastiat 

BBC 1 
10.10 Tele-journaal. - 10.38 Out 
of the past hel. — 11.00 Look and 
read. — 11.25 20th century histo
ry. - 12.00 Watch. - 12.18 Going 
to work. — 12.40 Physical science. 
— 13.05 A job worth doing (tot 
13.30).'- 13.45 Nieuws. - 14.00 
Pebble Mill. - 14.45 Ragtime. -
15.00 You and me. — 15.14 Qua-
tre coins de la France. — 15.32 M. 
go R. Keep up with the Times. — 
15.40 TV club - 16.20 Welsh pro
gramme. — 16.55 Playschool. — 
17.20 Wally Gator. - 17.25 Jacka
nory. — 17.40 Animal Magic. — 
18.05 John Craven's newsround. 
- 18.10 Star turn. - 18.35 Beer
tje Paddington. — 18.40 Nieuws. 
— 18.55 Nationwide. — 19.55 
Young musician of the year. — 
20.20 The Rockford Files. - 21.10 
The good old days. - 22.00 
Nieuws. - 22.25 Play for today. 
- 23.40 Nieuws. - 00.20 The 
engineers. 

Woensdag 
MAART 

BRT-1 

15.30 Open school - 16.30 Tip
top. - 18.15 De Bereboot (f) -
1820 Jonger dan je denkt — 
18.50 Space 1999 (f) - 19.40 
Morgen. — 1945 Nieuws. — 
20.15 Happy Days (f) - 20.40 
Het testament (TV-spel). - 21.30 
Robert Jungk — 22.20 Nieuws en 
« Wetstraat». 

BRT-2 

15.30 Open school: thuiswerk III. 
- 16.30 Tip-top. - 18.15 De Bere
boot (f) — 18.20 Jonger dan je 
denkt - 18.50 Space 1999 (f.) -
20.15 De mislukkelingen (TV-speO. 
— 22.05 De Rijn (dokumentaire). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 15.30 Het 
huis van niemand (f.) — 1555 
Sprinkhaaneiland (jeugdfilm). — 
17.25 De film van Ome Willem. — 
18.25 Sesamstraat - 18.55 
Nieuws — 19.04 Van gewest tot 
gewest — 19.50 Zendtijd politieke 
partijen. — 20.00 Zes vrouwen 
(Duits tv-spel). — 21.35 Nieuws 
— 21.50 Den Haag vandaag, - i-
22.05 Panoramiek. - 22.35 Studio 
Sport. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 19.05 Kinderen 
in Polen (Dokumentaire). — 19.30 
Kenmerk. — 20.00 Nieuws. — 
20 30 Mash (f.) — 20.55 Televizier 
supplement. — 21.20 De notekra
ker (Ballet). - 23.00 Nieuws. 

RTB-1 

Feu vert — 18.25 Sophie la sorciè
re (f.) - 18.30 Zig-zag. - 18.45 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
— 19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 1955 Contacts. — 
20.00 Cinq femmes en danger 
(VS-film). - 21.50 Nieuws. -
22.05 Arts hebdo. - 22.40 
Nieuws. 

RTB-2 

— 19.55 Shangai Express (VS 
film). — 21.15 Actualités de la 
Flandre. 

ARD 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Pop 78. -
17.00 Pippi Langstrumpf (fJ — 
17.30 Hen- Rossi sucht das Glück 
(tekenfilm). — 17.50 . Nieuws. — 
1-8.40 Wie das Leben so spielt.. 
— 19.15 Hier und heute. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Ein verrückter 
KerI (tv-film). — 2125 Ire sucht Irin 
(Ierse tv-film). - 22.00 Rufmord 
(reportage). — 22.30 Tagesthe-

ZDF 

17.00 Nieuws - 1710 Arpad der 
Zigeuner CfJ. - 17.40 Die Dreh
scheibe. — 18.20 Sing mit den 
Fischer-chören. — 19.00 Nieuws. 
— 19.30 Had Darwin gelijk? — 
20.15 ZDF-magazin - 21.00 Heu-
te-journaal — 21.20 Die Strassen 
von San Francisco Cf.) — 22.05 
Das zweite Leben. — 22.35 Der 
Fall Harry Domela CDuits tv-spel). 
— 23.45 Nieuws. 

LUX 

14.15 Schooltelevisie. 16.45 

12.15 La bonne franquette. — 
16.45 La porte ouverte. — 17.43 
Le coffre-fort — 18.00 L'ècole 
buissonnièrê. — 18.28 Le coffre-
fort. — 18.30 Ram-dames. — 
18.45 De nos clochers. — 18.58 
Le coffre-fort. - 19.00 Hit-parade. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Brigade 
spéciale (f.) — 21.00 Romeo et 
Juliette (tv-film). — 22.35 Les po
tins de la comète. 

FR 1 
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues. — 18.12 A ia bonne 
heure. — 18.28 Pour chaque en
fant — 18.33 L'ile aux enfants. — 
18.55 La passagere (f) - 19.10 
Une minute pour les femmes. — 
19.20 Regionaal nieuws. — 19.43 
Eh bien raconte. — 20.03 Nieuws. 
— 20.30 Verkiezingsuitzending. — 
21.05 L'inspecteur mène l'enquète 
(detectivespel). - 22.35 Voe
ding en gezondheid. — 23.35 
Nieuws. 

A2 
15.55 Un sur cinq. — 17.55 Ac
cords parfaits. — 18.25 Isabelle et 
ses amis. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
— 19.20 Regionaal nieuws. — 
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00 
Nieuws. — 2035 Verkiezingsuit
zending. - 21.05 Voetbal (Bastia-
Jena) 

FR 3 
19.40 Scènes de la vie de provin
ce. - 19.55 Nieuws. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Deux 
hommes dans Manhattan (film). 
- 21.50 Nieuws. - 22.05 Ciné 
regards. 

BBC 1 

11.00 TV-Club. - 11.23 Music 
Time. — 11.45 You and me. — 
12.00 British social history. — 
12.23 Words and pictures. — 
12.40 Biology. - 13.05 Kontakte. 
- 13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble 
Mill. - 14.45 Mister Men. - 15.01 
Watch. - 15.18 Science all 
around — 15.40 Focus. — 16.55 
Playschool. — 17.20 Touch turtle. 
- 17.25 Jackanory. - 17.40 
Screen test series. — 18.05 John 
Craven's Newsround. — 18.10 
Grange Hill. - 18.35 Beertje Pad
dington. — 18 40 Nieuws — 18.53 
Weerbericht — 18.55 Nationwide. 
- 19.50 The Goodies. - 2020 
The Kentuckian. Psychologische 
western. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 Hong Kong Beat - 22.55 
Sportsnight. — 23.45 St-Davids 
day choirs. 
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M A A N D A G : En dan was er die Amerikaan die van drie lie
ven die als vrouw koos degene die rapst de maraton liep. 
En dan zichzelf beschouwde als prijs. Sukkelaar. • D I N S 
D A G : Nieuwe sport in A m e r i k a : golf op sneeuw. W a a r o m 
niet? • W O E N S D A G : Wi j zijn zo blij als een vogelke. D e 
ronde van België zal onze deur voorbijr i jden. M o g e n wij 
een « prim » geven ? # D O N D E R D A G : Een nieuwe ramp 
teistert ons duurbaar vader land : Eddy heeft de griep. Heb
ben wij ook gehad, maar dat stond niet in de krant. • VR IJ 
D A G : M e n is in Frankrijk op het goede s p o o r : supporters 
hebben er de bus van een bezoekende ploeg afgebroken. 
• Z A T E R D A G : Een bericht dat u allen zal verheugen. In 
Wimbledon worden de prijzen verhoogd van 391.000 tot 
512.000 dollar. • Z O N D A G : Twee Beize arbiters voor de 
wereldbeker. Rion en Delcourt. En zoals dat past, de eerste 
effektief en de tweede invaller. Dr iemaal raden waarom. 

Gaat te ver 
Er werd alweer een bokser in de 
coma geslagen. De zoveelste. Hoe 
het verder met hem verlopen is, wis
ten WIJ nog niet toen wij deze regel
tjes tikten. Het heeft eigenlijk ook niet 
zoveel met de kern van de zaak te 
maken. En de kern van de zaak is dat 
het met de bokssport de spuigaten uit
loopt. Boksen kan een prima sport 
zijn, en zoals wij het bij de liefhebbers 
nog vaak zien beoefenen kan het 
voor ons part best behouden blijven. 
Maar wat men er in de commerciële 
sektor van maakt, dat lijkt nergens 
meer op. Dat wordt zo stilaan een vul
gair spektakeltje waarvan bloed en 
aanverwanten de voornaamste ingre
diënten zijn. Met af en toe een sterfge
val als toppunt van de sensatie. Daar
om, als men met boksen wil verder 
gaan, dan moet men er maar voor zor
gen, dachten wij, dat het weer een 
sport wordt, en niet langer een op sen
satie afgestemd konsumptie-artikel 
voor een speciaal publiek blijft. 

Geen zaal 
Er is nogal veel geschreven over het 
feit dat de Belgische indoor-kampioen-
schappen atletiek moesten georgani-
zeerd worden in het buitenland, bij 
gebrek aan een zaal in ons eigen 
vaderland Er werd nogal mee gela
chen dat WIJ twee sportministers heb
ben, en twee administraties, en hopen 
komitees en kommissies, en ganse 
legers officielen en rechthebbenden, 
maar niet één zaal waar men de 
bewuste kampioenschappen kan or-
ganizeren. Op het eerste gezicht lijkt 
dat inderdaad nogal potsierlijk. Maar 
bij nader inzien Cmag die uitdrukking 
nog gebruikt worden na de TV-ramp 
die ook zo h e e t ' ) kan men zich afvra
gen of het inderdaad voor die ene 
keer niet goedkoper uitvalt ergens 
voor enkele uren iets te huren in een 
of ander buurland. En dat dan nog in 
de veronderstelling dat het absoluut 
noodzakelijk is zo iets als indoor
kampioenschappen te versieren. 

Hulp 
Het paardevlees is duur, maar de 
paarden waarmee men grote kompeti
ties, bij voorbeeld jumpings, kan be
twisten, zijn nog duurder Dat stelt in 
een land gelijk België problemen. Het 
get)eurt hier nogal eens dat iemand 
een «goedkoop» paard kan opleiden 
tot een prijswinnaar. Dan komen er uit 
het buitenland aanbiedingen voor die 
juul, en dat gaat om bedragen met 

Rugby of voetbal ? Een weinig sportief kiekje uit de provinciale derby 
AA Gent—Sint-Niklaas, door de Stroppen met 3— 1 gewonnen. De ver
manende woorden van AA Gent-voorzitter De Meester hebben blijk

baar indruk gemaakt op de Buffalo's. 

zes nullen. Niet zelden verhuist het 
beest dan naar het buitenland, en voi
le, bij de volgende grote internationale 
kompetitie staat België-Belgique dan 
in zijn hemd. Dat is natuurlijk een 

AUTOMOBILISTEN, 

AANDACHT! 

De VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
biedt u honderden voorstellen voor uw vakantiereis 
aan. 

* Degelijke hotels in de gewenste klasse. 
* Overnachtingen onderweg inbegrepen. 
* Reisbeschrijving en dokumentatie. 

Enkele «TIPS» Laagseizoen Hoogseizoen 
Costa Brava 
Lourdes 
Dolomieten 
Tirol 
Salzburgerland 
i'warte Woud 

17 d. 
10 d. 
10 d. 
10 d. 
10 d. 

8 d. 

7.140 
7.550 
6.550 
5.690 
4.890 
4.890 

8.305 
8.580 
7.260 
5.690 
4.890 
4.8ao 

Wij maken ook ontwerpen « naar maat» ! 

Vraag onze kosteloze brochure « AUTOREIZEN » 
(zend onderstaande bon ingevuld terug a.u.b.) 
, , 

Naam 
Straat • 
Woonplaats postnr , 

Vergeet « EUROPECH » niet, uw vriend in geval van 
nood. 

Inlichtingen en reservatie in alle VTB-kantoren. 

Sekretariaat: 
St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen 
Tel. 031/3176.80 
Vergunning nr. 1185, kat. A. 
Lidmaatschap vereist. 

onduldbare toestand, en de jongens 
van het olympische komitee zullen 
daar eens wat gaan aan doen zie. De 
bezitters van dergelijke paarden zul
len voortaan vergoed worden om hun 
dieren niet te verlappen aan het bui
tenland, maar ze te houden. Met het 
oog op de gouden « madolles » in Mos
kou, nietwaar Ons lijkt het nogal 
oubollig allemaal, en een gemakkelijke 
manier om geld te verdienen, in af
wachting dat de verkoop tóch door
gaat. Maar het dient gezegd • in het 
buitenland doet men het ook. 

Grote sport 
De 36-jarige Cassius Clay Cook ge
kend als Mohammed Ali) heeft einde
lijk klop gekregen. Van de tandeloze 
Leo Sppnks namelijk. Het moest er 
eens van komen, want in feite kwam 
er al een poos kunst- en vliegwerk bij 
te pas om de « ouwe » aan de winst te 
houden. Nu stelt er zich een pro
bleem. Clay moest namelijk binnen
kort Ken Norton ontmoeten voor de 
wereldtitel. En nu weet men niet goed 
hoe het allemaal moet gebeuren 
Moet Norton nu tegen Spinks uitko
men ' Dat interesseert Norton niet zo 
erg, want het brengt niet zoveel op. 
Ook niet voor de inrichters trouwens. 
Een andere oplossing is natuurlijk dat 
Clay eerst een revanche bokst tegen 
Spinks, en de titel terugneemt, om 
hem nadien te verliezen aan Norton. 
Maar dan is Spinks het kind van de 
rekening. Enfin, de grote sport. 

Groot sukses 
Vorige week woensdag — te laat om 
nog mee te pikken — hebben onze 
voetbalbeloften hun Luxemburgse kol
lega's verpletterd met 2 — 0. Niet om 
over naar huis te schrijven, want die 
Luxemburgers waren op een avond 
eens rap overgewaaid naar Luik, en 
zij moesten 's anderendaags 's mor
gens om acht uur op hun werk zijn. 
Vertroetelde vedetjes contra amateur-
kens dus. Waar we wel iets wilden 
over schrijven, zij het dan niet naar 
huis, was dat ^r maar een paar hon
derd mensen waren opgekomen om 
de godjes-varvmorgen te zien knoei
en. Zodat de bondsvaderen er waar

schijnlijk de broek aan scheurden. In 
feite is het niet te verwonderen. Door 
de voetbalsport de commerciële en 
professionele toer op te sturen, het>-
ben ZIJ het publiek zodanig gebla
seerd gemaakt dat het geen interesse 
meer heeft voor wat de bond zelf 
organizeert. Hoe noemt men zoiets: 
het deksel op de neus krijgen ? 

Geen vergelijking 
Er IS een soort verhalen dat wij dood-
graag lezen. En dat wij gelukkig regel
matig te lezen krijgen. De verhalen 
namelijk van de sportvedetten die 
ziek zijn geweest, of die betrokken 
zijn geweest bij een ongeval. Wij, die 
nogal kleinzerig zijn, en uitgaan van 
het totaal verkeerde principe dat «al
les zijn tijd moet hebben», wij lezen 
dan verrukt hoe vedette zus of zo 
drie benen en acht ribben brak op zes 
zeven plaatsen, en drie uur na het 
ongeval al bezig was met spring-
koord en halters om 's zondags na
dien fit te zijn voor de kompetitie, en 
hoe de doktor van piket een patiënt-
vedette die hij twee uur voordien een 
maag en een stuk darm wegnam vol 
verbazing staat toe te kijken hoe de 
star met smaak een biefstuk en een 
fles champagne verorbert. De jongen 
van «Les Sports» zal wel gelijk heb
ben waar hij schri j f t ; «Geen enkel 
punt van vergelijking tussen de gewo
ne sterveling met normale konstitutie 
en de atleet met zijn stalen spieren.» 

Nieuw systeem 
ledereen weet hoe onrechtvaardig 
het is dat een grote voetbalnatie als 
België niet deelneemt aan de eindron
de van de voetbalwereldbeker binnen
kort in Argentinië, en prutslanden als 
Egypte en Holland wel. Gelukkig kan 
daarin verandering komen. Men stelt 
voor een voorafgaande kompetitie te 
houden, en bv. de .eerste zestien 
geklasseerde ploegen naar de eind
ronde te sturen. Vandaar onze dwaze 
vraag waarvoor die eindronde dan 
nog nodig is. En onze nog dwazere 
berekening dat als 150 landen mee
doen, ieder land 298 matchen moet 
spelen om heen en terug tegen ieder
een te spelen, wat in totaal zou neer
komen op 150 X 298 = 44.700 mat
chen. Met zon systeem zou zelfs 
onze BRT aan zijn trekken komen. 
Alle dagen van tien tot tien voetbal. 
Acht matchen per dag. Wij hopen dat 
het nieuwe reglement rap wordt door
gevoerd. En omwille van onze deelne
ming aan de eindronde, en omwille 
van de BRT-programma's. 

Veel geld 
Wij lezen — en schrikken van de 
omvang van het bedrag — dat in 
Groot-Brittannië jaarlijks 240 miljard 
frank verspeeld worden op kansspe
len allerlei. Het meest sukses heeft de 
voetbalpronostiek, en waar men ver
wacht dat in casino's e.d. een belang
rijk aandeel zou verspeeld worden, 
vergist men zich. De « playfcioys » laten 
zich blijkbaar met veel lengten klop
pen door Jan-met-de-pet. Verschrikke
lijk bedrag, zeiden wij, en zeker in een 
land dat ekonomisch en sociaal met 
enorme moeilijkheden te kampen 
heeft. Hoe is dat te verklaren ? Wij 
weten het ook niet, maar ergens ver
onderstellen wij dat het gokken sterk 
gepropageerd wordt. Wat brengt 
meer in de staatskas ? En verder dat 
de mensen, die het steeds moeilijker 
krijgen, nogal gemakkelijk een kansje 
gaan wagen, in de hoop ooit eens te 
winnen. Een soort wanhoopspoging, 
kom, vermits globaal gezien met kans
spelen alleen kan verloren worden. 
Behalve door de staat. 

TRIPTIP 

Iets dat niet te zien is, maar te bere
kenen : op 27 februari om 3 uur staat 
de planeet Mercurius — de planeet 
die het dichtst bij de zon staat — in 
bovenkonjunktle met de zon. Dit 
betekent dat aarde, zon, Mercurius 
in die volgorde precies op één rech
te lijn staan. Of anders gezegd, dat 
de afstand aarde-Mercurius de 
grootst mogelijke is. De astrono
mische eenheid is de halve as van 
de aardbaan om de zon, of als men 
wil de gemiddelde afstand aarde
zon. In kilometer uitgedrukt 
149.598.000 km. Vermits Mercurius 
in zowat 88 dagen om de zon draait 
zal zij binnen ongeveer 44 dagen — 
de aarde beweegt zich ondertussen 
ook — in benedenkonjunktle staan. 
En inderdaad, dat zal gebeuren op 11 
april om 17 uur 

«VLB» 
Een paar weken geleden kwam het 
eerste nummer van een nieuw tijd
schrift van de pers, of van een 
orgaan zo men wil. Het heet Vlaamse 
bedrijfssport, en het zal voorlopig 
om de drie maand verschijnen. Ver
dere praktische inlichtingen vrage 
men maar op het adres Basseliers-
straat 71 te 2100 Deurne. 
Vlaamse bedrijfssport is het orgaan 
van de Vlaamse liga van bedrijfs-
sportbonden, en Is op haar beurt 
het overkoepeend lichaam dat ze
ven Vlaamse gewestelijke bedrijfs-
sportbonden bundelt 
Bij de oprichting van de liga twee 
jaar geleden, telde zij 17.000 aktleve 
— d.l. sportbeoefenende — leden. 
Nu reeds 40.000. En 100.000 schijnt 
een streefdoel te zijn dat binnen niet 
zo lange tijd kan bereikt worden. 
40.000 — en binnen afzienbare tijd 
10C.000 — mensen aan sport laten 
doen Is geen klein ding. 
Ze daarenboven aan goede sport 
laten doen, zonder te vervallen in de 
fouten van de konsumptlesport die 
de o zo officiële federaties zo opdrin
gerig aanbieden, Is een zware op
dracht Daarom dient dik onder
streept dat de VLB zinnens Is Intens 
samen te werken met BLOSO. 
Belangrijk Is bovendien dat die ge
zonde — op velerlei gebied — sport 
kan beoefend worden In eigen huis, 
In een Vlaams kader dus, en dat 
aldus Iets wegvalt dat de Vlaamse 
sport altijd heeft gehinderd : de druk 
van de Frans-Brusselse « besturen », 
die dikwijls hun begrip voor de 
Vlaamse realiteit niet hoger konden 
opdrijven dan de oud-BelgIsche 
dooddoener // faut que la Flandre 
se sente aimée. 

In één woord: de VLB moest in 
Vlaanderen op gejuich onthaald wor
den. Zij schrijft een stuk kulturele 
geschiedenis, want op een educatie
ve wijze zijn vrije tijd aanwenden Is 
wat anders dan tegen betaling ter 
ere van een of andere sponsor op 
een of ander sportspektakeltje het 
zotteken te gaan uithangen met een 
trompetteken of een groen-paars 
kostuum. 
Het verwondert ons dan ook wel een 
beetje dat de grote media — de 
BRT-tv en de sportpers — nog niet 
meer verteld hebben over dit gewel
dige initiatief. 

Misschien is het nog bitter koud komend weekend. Daarom 
maar een heel klein minitripje. Gewoon een wandelingetje 
langs de Maalbeek in Grimbergen. Van aan de 's Gravenmo-
len — die prachtig gerestaureerd wordt — naar het pachthof 
van Charles-Roy — waaraan ook gewerkt wordt Dan naar 
de reeds gerestaureerde Tommenmolen, waar tijdens het 
weekend meestal gelegenheid is om bij een vriendelijke 
« baas » een pint te drinken of om het molenhuis te bezoeken. 
En nog een stapje verder ligt de prachtige kasteelhoeve Pod-
degem. En van daar vlak bij kan men desgewenst nog een 
blik werpen op het vliegveld. Zelfs bij wijze van luchtdoop de 
«parel van Brabant» overvliegen. 
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Groot-Bornem 
zette 14-daagse levendig in 
De laatste maanden hebben de aktiviteiten van de VU in Groot-Bornem sterk 
in het teken gestaan van het dijkenbeleid aldaar. Dit heeft echter niet belet 
dat ons plaatselijk bestuur, in samenwerking met Puurs en St.-Amands, 
gestart is met een tweemaandelijkse uitgave van deze VU-afdelingen, onder 
de titel Wij in Klein-Brabant Verdere inlichtingen hieromtrent bij Renaat 
Muys, Molenveldweg 30, 2680 Bornem. 

Als inzet van de VU-veertiendaagse 
werd op zondag 5 februari een ont
vangst georganizeerd in lokaal «De 
Bron » Daar werd ons bestuur aan de 
aanwezige leden voorgesteld Ons ge
meenteraadslid Hugo Segers gaf ook 
een bondig maar levendig overzicht 
van één jaar gemeenteraadszittingen 
in onze gemeente Het goed opgeko
men publiek genoot ten zeerste van 
deze ontvangst 

Intussen wordt reeds gewerkt aan 
het jaarlijks afdelingsbal, dat zal door
gaan op zaterdag 8 april 1978 in zaal 
«Alcazar», Puursesteenweg 25 te 
Bornem Iedereen is hartelijk welkom i 
(In een volgende uitgave brengt voor-

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
Plaatsen van 

laborant(e) 
De bediening van laboran-
t(e) wordt openverklaard in 
de specialiteit scheikunde. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de : 31.874 fr. of 32.298 fr. per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichting is van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
uiterlijk op 31-12-1978; de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 10-3-
1978 Toepassing der wetten 
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961 

Diplomavereisten, Al of Bi 
diploma van laborant(e). De 
kandidaten in het bezit van 
een diploma dat niet in het 
Nederlands is opgesteld zul
len voorafgaandelijk dienen 
onderworpen aan een taai-
proef voor het Vast Wer-
vingssekretariaat. 
De kandidaten zullen onder
worpen worden aan een ver
gelijkend eksamen. Een 
werfreserve zal aangelegd 
worden met een duurtijd 
van 3 jaar. 

De laboranten kunnen ge
houden zijn tot onregelmati
ge diensturen. 
Inschrijvingsformulier, volle
dige voorwaarden en ek-
samenprogramma te beko
men op de 7e Afdeling, Perso
neelszaken van het Open
baar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van Ant
werpen, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen, tel. 
32.98.35 - 31.09.70). 
Inschrijvingsgeld: 120 fr. 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het Sekreta-
riaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen uiterlijk op 10-
3-1978. (Adv 81) 

zitter De Proft een overzicht van de 
VU-inbreng tijdens de raadszittingen 
van 1977). 

Nu reeds tracht onze afdeling de ver
antwoordelijkheid die ZIJ meegekre
gen heeft bij de laatste gemeente
raadsverkiezingen, zo goed mogelijk 
te dragen Daarom worden de punten 
die op de dagorde van de gemeente
raadszitting staan, telkens gezamen
lijk besproken onder leiding van ons 
gemeenteraadslid, Hugo Segers 

Op 28 november 1977 is er enige wijzi
ging gekomen binnen de kern van de 
afdeling Het nieuwe bestuur ziet er 
als volgt uit A De Proft, voorzitter, A 
Hagendorens, penningmeester, Fr 
Spiessens, R Muys, E De Clerck, 
organizatie en propaganda, J Van 
Lent en Th De Wolf, jongerenwer
king , H Segers, gemeenteraadslid , H 
Weyers, dienstbetoon, Fr Spiessens 
en R Van den Bossche, arrond afge
vaardigden , L Geerts, sekretaresse , 
andere bestuursleden E De Vree, A 
Domen, J Janssens, O Van den Heu
vel, D Van Houteghem Ter gelegen
heid van deze bestuursverkiezingen 
was VU-volksvertegenwoordiger 

Joos Somers aanwezig 

Samen met deze zelfde gemeenten 
nam onze afdeling aktief deel aan de 
kursus van het vormingscentrum Lo
de Dosfel De voorbije 4 lesavonden 
hebben ons heel wat (politieke) ken
nis bijgebracht, zoals bijv spreekvaar
digheid op een gemeenteraad en heb
ben ons tevens de doeltreffendheid 
van het sociaal dienstbetoon doen 
inzien Deze praktische wenken zullen 
in de toekomst zeker benut worden 

VUJO-Turnhout 
naar leefmilieudag 
te Mechelen 
De aktiedag van VUJO te Mechelen 
« WIJ willen leven » op 5 maart zal het 
bezoek knjgen uit Turnhout 

Het vervoer gebeurt met auto's en als 
volgt 

— Turnhout (Kursaal) om 9 u 
— Kasterlee (Markt) om 9 u 30 
— Geel (MarkO om 9 u 20 
— Westerio (Gemeentehuis) om 

9u 30 

Gemeente 
EDEGEM 

Volgende betrekkingen 
zijn te begeven • 

Een betrekking van 
POLITIEAGENT 
(tweede oproep tot 
de kandidaten) 

Aanvangswedde 24.659 
fr. bruto (index inbegre
pen) en haardgeld (1.694 
fr. voor gehuwden en 
847 fr. voor ongehuw
den). 

Jaarlijkse kledijvergoe-
ding. Vergoeding zon-
dagwerk, nacht- en bui
tengewone prestaties. 
40-urenweek. Wekelijks 
sportvoormiddag en 
schietonderricht. 

Voorwaarden: 21-30 jr, 
Belg, militieplichten 
volbracht, goed zedelijk 
gedrag, diploma lager se
cundair onderwijs, medi
sche goedkeuring. 

Een betrekking van 
KLERK 
Bruto aanvangswedde 
23.435 fr. per maand (in
dex inbegrepen) en 
haardgeld (1.694 fr. voor 
gehuwden en 847 fr. 
voor ongehuwden). 
Voorwaarden: 18-40 jr, 
militieplichten vol
daan, goed zedelijk ge
drag, medische goedkeu
ring, Belg, diploma lager 
secundair onderwijs. 

Aanvragen: eigenhan
dig geschreven, uiterlijk 
op 3-3-1978 aangetekend 
op een postkantoor afge
ven, gericht aan het Kol
lege van Burgemeester 
en Schepenen, vergezeld 
van volgende bewijsstuk
ken : geboorteakte, natio-
naliteitsbewijs, bewijs 
goed zedelijk gedrag, 
eensluidend verklaard 
afschrift diploma, me
disch getuigschrift afge
leverd door het Provin
ciaal Instituut voor Hy
giëne, Nationalestraat 
155, Antwerpen, militie
getuigschrift. 

Verdere inlichtingen: 
Gemeentesekretariaat, 

tel. 57.01.18 (toestel 403). 
(Adv 79) 

ML€nD€R 
Februari 

23 KASTERLEE : Vergadenng V.V.M. arr. Turnhout in zaal« De Bon
te Os-

23 ANTWERPEN : algemene VU-ledenvergadenng in zaal Schelde-
hof om 20 u. 30. 

23. KASTERLEE: 20 u 30 vergadenng, W M (Nelly Maes ge
vraagd) 

23 ANTWERPEN (stad): Algemene VU-ledenvergadenng om 
20 u. 30, in zaal Scheldehof, Oude Koornmarkt 

23 KASTERLEE: Vergadenng V V.M arr -Turnhout in zaal« De Bon
te Os ». Uiteenzettingen door kamerlid Nelly Maes (De uitbouw 
van VVM), Burgemeester Daniel Claes (Sociale Huisvesting) en 
gemeenteraadslid Fons Tubbeckx (Interkommunales voor elek
triciteitsvoorziening). 

24 DEURNE: Ledenvergadering om 20 u. 30 in lokaal Trefpunt 
Turnhoutsebaan 28 In het kader van de bezinningsaktie spreekt 
kamerlid Willy Kuijpers over het motto van deze aktie «Nu het 
doel bereiken ». 

24 ANTWERPEN : Werkvergadenng « Nu het doel bereiken - om 
19 u 30 in de Nieuwe Carnot Spreker • Arr.-voorzitter Hugo 
Coveliers 

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

26. WILRIJK: provinciale slotmeeting, met toespraak door Hugo 
Schiltz 

MAART 
1 HERENTHOUT: Voordracht door Rik Janssens over «Het 

genezen door natuurlijke middelen» om 20 u in zaal De Kat 
Organizatie van het FVV Iedereen welkom 

4 KASTERLEE-LICHTAART-TIELEN : 7e Vlaamse dansavond in 
zaal De Druif, Markt te Kasterlee. Inkom 60 fr 

4 AARTSELAAR : Ie Lustrum-bal VU om 20 uur in Gemeentelijke 
Feestzaal, Guido Gezellestraat 164. Orkest Golden Bis Band. 

4 KONTICH-WAARLOOS: Karnavalbal onder het motto «Kon-
tich Alaaf», om 20 u. 30 in zaal Pronkenborg, Kontich-Kaz 
Orkest combo-klub 13 

11 

11 

TONGERLO: St-Maartensfonds DRK-treffen om 15 u. in de 
Kapellekeshoef te Tongerio met koffietafel 
TONGERLO: St-Maartensfonds, jaarlijks dansfeest in zalen 
van het Sportcentrum (naast de abdij) om 20 u Inkom 80 fr 
Orkest Stonne Wauters 

Bericht aan alle 
afdelingspenningmeesters 

In verband met de uitbetaling van het afdellngsaandeel 
voor de hernieuwing van de lldmaatschapskaarten zouden 
wij u dank weten mocht u ons het rekeningnummer van uw 
afdeling laten kennen. 
Alle briefwisseling hierover dient gericht te worden aan het 
Algemeen Sekretariaat van de Volksunie, Dienst Boekhou
ding, Barrlkadenplein 12 te 1000 BrusseL 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

V o o r h e n d ie fuU-service w e n s e n u i t gevoe rd d o o r 
specia l is ten. 

P l a n n i n g - o n t w e r p - elektr ici tei t - s a n i t a i r - m e u -
b e l a a n p a s s i n g e n - kuns t s to f - h o u t - m a a t w e r k . 

M a a k e e n t e le fon i sche a f s p r a a k voor vrijblijvend 
o n t w e r p e n pr i j sopgave . 

Enke l t oonzaa l 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 ADV55 
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f FILMTHEATERS 

studUo 
23 FEBRUARI 1978 

LEUVEN 1 
14 u en 20 u K T 

Tweede week 

B o b b y D e e r f i e l d 

Film van Sydney Pollack Met Al 
Pacino, Marthe Keiler en Anny 
Dupery 

16u 1 5 e n 2 2 u 15 K T 

A k ing in N e w Y o r k 

Film van en met Charlie Chaplin 

18 u en 24 u K T 

In k lu i s 

Film van Jan Gruyaert Met Bert 
Andre en Herman Jacobs 

LEUVEN 2 
13 u 30 Vierde week 

J e s u s o f N a z a r e t h 
Deel 2 

« De Passie » 
Film van Franco Zeffirelli 

K T 

K T 16 u e n 2 0 u 
Tweede week 
In alle stilte 

Film van Ralf Boumans Met 
Marc Bober, Johan Leysen, Peg
gy de Landtsheer 

1 7 u 4 5 e n 2 1 u 4 5 K N T 
Tweede week 

The He re t i c 
Van John Boorman Met Linda 
Blair, Richard Burton, Louisa Flet
cher, Max von Sydow 

2 4 u K N T 

Get o b s c u r o b j e t 

d u dés i r 

Film van Louis Bunuel 

TERVUREN 
Vrijdag en zaterdag, 19 u 
zondag, 13 u 30 en 16 u 

D e redde r t j es 
The rescuers 

Film van Walt Disney 

3 0 , 
K T 

21 u 3 0 , 
K N T 

Vrijdag en zaterdag 
zondag, 18 u 

The f ea r l ess 
v a m p i r e k i l l e rs 

Film van Polanski Met Sharon 
Tate 

Zondag, dinsdag, woensdag en 
donderdag, 20 u 30 K N T 

U n a g i o r n a t a 
p a r t i c o l a r e 

Film van Ettore Scola Met So
phia Loren en Marcelk) Mastro-
lanni 

NIVWF stelt voor 

Maandag, 20 u 30 

Fami l y P lo t 

Film van Alfred Hitchcock 

K T 

TIENEN 
Vrijdag en zaterdag, 19 u 30 , 

zondag, 18 u K T 

Z w a r t b a a r d s G e e s t 

Film van Walt Disney 

Vnjdag en zaterdag, 21 u 30 
zondag 16 u 30, 18 u 30, 20 u 
3 0 ; maandag, dinsdag en woens
dag, 20 u 30 K T 

O r c a 

Film van Michael Anderson Met 
Charlotte Rampling en Richard 
Harris 

Vrijdag en zaterdag, 19 u 30 , 
zondag 18 u 30 K T 

in a l le s t i l t e 

Premiere België 
Film van Ralf Boumans Met 
Marc Bober, Johan Leysen, Peg
gy de Landtsheer 

BRABANT 

Diestse meerderheid 
keurde begroting goed... in alle stilte 

Halle-Vilvoorde 
danst voor het 
eerst alleen 
Het eerste groot arrondisse
menteel bal van Halle-Vilvoor
de heeft plaats op zaterdag 25 
februari 1978 in Kapelle-op-
den-Bos. Plaats van het eerste 
bal van het autonome VU-arron-
dissement Halle-Vllvoorde is 
de zaal 't Wi t Paard, om 21 uur. 
Iedereen wordt verwacht. 

De gemeenteraadszitt ing van 19 januari In Nieuw-Diest was maar een matte 
bedoening. Wat kon men eigenlijk anders verwachten wanneer men weet dat 
alleen de begroting zou besproken worden en als men hierbij bedenkt dat de 
P W - B S P met zekerheid zou ja-knikken op bevel van de big boss. Want 
zoveel is zeker, dat de leden van de huidige meerderheidsgroep blindweg de 
bevelen van de hoofdman volgen. Van hen komt er geen enkel initiatief en 
meestal bli jkt dan nog dat zij weinig of niet op de hoogte zijn van de gang van 
zaken. Alles wordt hen voorgekauwd en zij buigen welwil lend het hoofd. Zie
lig Is het... 

Gelukkig was er een kersverse vader 
die de zitting wat opfleurde Inder
daad, VU-raadslid Dirk Van de Weyer 
vroeg onmiddellijk het woord Hij her
innerde de burgemeester aan een 
vroegere toespraak waann deze zijn 
voorganger verweet zich onvoldoen
de ingespannen te hebben om het 
inwonersaantal van Diest op een be
hoorlijk peil te brengen Van de Wey
er wilde alvast met hetzelfde verwijt 
knjgen en kondigde meteen de ge
boorte van een tweede zoon aan De 
kollega's raadsleden werden dan ver
gast op een zakje doopsuiker Suske 
Van de Weyer stond meteen in het 
middelpunt van de belangstelling en 
was er de oorzaak van dat de eigenlij
ke bespreking van de begroting on
der de beste omstandigheden van 
start ging 

Zeer bondig sprak Van de Weyer zijn 
voorbehoud voor de voorgestelde be
groting uit HIJ vestigde er de aan
dacht op dat men het voorbije jaar 

Lode De Footer ten 
grave gedragen 
Op zaterdag 11 februari werd onze 
vriend Lode De Pooter te St-Kather i -
na-Lombeek ten grave gedragen. 
Lode, geboren in 1901, was de we
duwnaar van Maria-Bertina Vieren-
deels en de vader van Elza en Jos. 
De toeloop van vrienden die het stof
felijk overschot kwamen groeten en 
vergezelden getuigde van de grote 
sympatic die Lode en zijn familie in 
de streek wegdragen. 
Voor Lode, die steeds een overtuigd 
Vlaams-nationalist is geweest (wat 
dan ook op zijn overl i jdensbericht te 
lezen stond) is de naoorlogse perio
de een lange en pijnl i jke repressie 
geweest Toch is hij steeds ongebro
ken en fier door het leven gegaan 

Dat strekt hem tot eer en dat heb
ben zijn vrienden in hem zeer sterk 
gewaardeerd. 

Aan zijn dochter Elza en zijn zoon 
Jos bieden wij onze bli jken van 
medeleven aan. Z i j mogen gerust 
weten dat vader Lode voor ons als 
voor zovelen steeds een voorbeeld 
geweest is van trouw en Vlaamse 
standvastigheid. 
Hij rust zacht in de goede Vlaamse 
aarde 

Programmeurs 
gevraagd 
in het Brusselse 

M e e r in l icht ingen t e 
b e k o m e n bi j 

A n d r é D e Samb lanx 
Franse Lin iestraat 3 
3240 L a n g d o r p 
Tel. 0 1 6 - 5 6 8 4 3 7 

|)of Un Ö:cnl|oortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

' U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D oor en 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

wel afsluit met een batig saldo van b 
miljoen, maar dat dit positief resultaat 
werd bereikt dankzij een overschot 
van 23 miljoen van vonge dienstjaren 
in de deelgemeenten Voor het ko
mende dienstjaar ziet het er met zo 
rooskleurig uit Men raamt het tekort 
op 18 miljoen Het is dus duidelijk, 
aldus de VU-spreker dat Diest aardig 
op weg IS naar de rode cijfers 
Immers ook de jaren die nog volgen 
beloven weinig goeds Alles laat voor
zien dat de gespaarde gelden vlug zul
len opgebruikt zijn 

D i s c r i m i n a t i e 

Dirk Van de Weyer wees op een aan
tal tekortkomingen van het schepen-
kollege in verband met de socio-kultu-
rele sektor, en deze van de sociale 
dienst voor het gemeentepersoneel 
Dirk merkte ook op dat men mets 
voorziet voor de landbouw, alhoewel 
Diest sinds de fusie voor een groot 
gedeelte uit agransch gebied bestaat 
HIJ hekelde ook de subsidiepolitiek 
Verschillende verenigingen zien hun 
toelage dalen Op zichzelf kunnen hier 
redenen voor zijn, maar men had ten
minste de kulturele raad mogen raad
plegen Maar men deed dat niet i Ook 
de adviesraden werden met geraad
pleegd Erger nog, men luistert zelfs 
met als zulke raad zelf een advies 
geeft Inderdaad, reeds in september 
1977 wees de adviesraad van Molen-

stede het schepenkollege op een 
bestaande discriminatie i v m het leer
lingenvervoer In Molenstede mogen 
de kinderen slechts tot 10 jaar met de 
schoolbus mee In Schaffen mag dat 
tot 12 jaar In Schaffen mogen ook de 
leerlingen van de vrije school van het 
vervoer gebruik maken Op zichzelf 
heeft het VU-raadslid hier mets tegen 
Maar dat aan het vervoer in Molenste
de slechts 900 p^r leerling wordt uitge
geven terwijl het in Schaffen 2 700 fr 
kost, is toch nogal kras Vooral wan
neer men weet dat de gemeentescho
len van Nieuw-Diest werden samenge
voegd, waardoor iedere discriminatie 
kan en moet geweerd worden 
Het antwoord va de betrokken sche
pen was met veel zaaks Hij haalde er 
zelfs het bezoek van St-Niklaas bij, 
wat memand eigenlijk goed begreep 
Hijzelf misschien nog het minst van al 
Uiteindelijk werd de begroting goed
gekeurd door de meerderheid, terwijl 
de VU-CVP-oppositie zich onthield 
Nogmaals, het werd een matte bedoe
ning Voor de volgende zitting zal Dirk 
Van de Weyer alvast zorgen voor de 
spanning Hij heeft zeven punten op 
de agenda gezet 

Willy Somers 

Tremelo-Baal 
nam afscheid van 
Herman 
Vanden Eynde 
Op 13 februari ontviel ons op 46-jari-
ge leefti jd en veel te vroeg een trou
we vriend en militant van het eerste 
uur, Herman Vanden Eynde, Pastorie
straat 27 te Baal. 

In alle eenvoud zoals hij heeft ge
leefd werd Herman op 17 februari 
begraven De massale aanwezigheid 
van de vnenden die Herman in de bi j
tende kou vergezelden op zijn laatste 
tocht toonde duideli jk dat het hier 
om een uitzonderl i jk man ging. Her
man had geen vijanden, hij had wel 
ontelbare vrienden gemaakt door 
zijn joviale kameraadschap en zijn 
belangloze hulpvaardigheid 
Als VU'er was hij een voorbeeld van 
trouw, ook in de huidige polit ieke 
omstandigheden 

Wi j wil len delen in de droefheid van 
zijn vrouw en drie dochters die hem 
nog zo nodig hadden, en ook wij zul
len hem missen, nog lang. 

Klacht tegen burgemeester Gelders 
van Vilvoorde bij de 
Kultuurpaktkommissie 
D e V o l k s u n i e yan V i l v o o r d e 
hee f t k l a c h t n e e r g e l e g d b i j de 
k u l t u u r p a k t k o m m i s s i e t e g e n he t 

Meerderheid voltallig, 
belastingen goedgekeurd 
Dilbeek 
Nadat op 17 januari de meerderheid 
de raadszitting voortijdig had verla
ten, toen duidelijk bleek dat het voor
ziene pakket belastingsverhogingen 
met zou goedgekeurd worden, verga
derde de raad opnieuw op 8 februan 
Hierbij werd afgeweken van de ge
woonte op dinsdag te vergaderen De 
Volks-fraktie stelde de vraag, of er in 
de toekomst een spelletje zou van 
gemaakt worden nu eens op dinsdag 
dan weer op een andere dag in de 
week te vergaderen, zoals dat weleer 
gebeurde in een der deelgemeenten 
De burgemeester antwoordde niet uit 
zulk hout gesneden te zijn Wi j heb
ben dit antwoord geakteerd 
Een feit was, dat door de verplaatsing 
naar woensdag dne van de elf leden 
van onze fraktie moeilijkheden had
den om aanwezig te zijn J De Ridder 
en mevr Jo Mattelé moesten hun kur-
sisten van het Dilbeeks Studie- en 
Informatiecentrum voortijdig huis
waarts sturen, maar dr R Vande Von
del kon toch zijn vaste ziekenraadple-
ging met afschaffen i 
Hoewel we moeten getuigen dat de 
meerderheid (16 leden van de 31) dit
maal voltallig was, werd bij ons toch 
met volledig de indruk weggenomen, 
dat de vergadering op woensdag 
werd gepland, om eventuele nieuwe 
ongelukken te vermijden 
Hoe dan ook, de meerderheid heeft 
hooghartig een vraag van de midden-
standsveremgingen naast zich neerge
legd, om bepaalde voorziene belas
tingsverhogingen, die deze bevolkings
groep treffen, te verzachten Onze 
fraktie had daartegen gestemd op de 
vorige raadszitting en op die manier 
de belastingen afgewezen Ze deed 
nu hetzelfde, maar het mocht met 
baten 

De raadszitting werd vrij vlug afge
werkt, omdat duidelijk bleek dat de 
meerderheid alle belastingsverho
gingen toch zou goedkeuren Juridi
sche tussenkomsten van M Appel-
mans zaaiden wel af en toe enige one
nigheid in de rangen van de meerder
heid 
Dr Valkeniers vond, dat de zware 
belasting (6 maal het gewone bedrag) 
voor het begraven van met-inwoners 
op de gemeentelijke kerkhoven, 
moest afgeschaft worden voor oud-in-
woners die hun laatste jaren bij fami
lieleden m een andere gemeente heb
ben doorgebracht en toch wensen 
begraven te worden in hun gemeente 
van afkomst 

De begroting 1978 werd ten slotte 
meerderheid tegen minderheid goed
gekeurd 

J De Ridder 

ZOCK€RC](S 
— 43-jarige chauffeur uit Dil
beek, zonder werk geraakt door 
opslorping van zijn firma, zoekt 
'n betrekking in Brussel of op de 
as Brussel-Ninove 
— 23-jarige kinesiterapeut, leger
dienst volbracht zoekt gepaste 
betrekking 
— 25-jarige dame, gegradueer
de van het ekonomisch hoger 
onderwijs van het korte type, 
zoekt passende job 
— 47-jange gegradueerde in de 
sociale wetgeving, volledig twee
talig, goede noties Engels/Duits, 
met ruime professionele erva-
nng, zoekt passende betrekking 

N-13 

k o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r en 
s c h e p e n e n , w e g e n s de r e g l e m e n 
t e r i n g v a n de w e r k i n g en he t 
b e h e e r van d e s t e d e l i j k e b i b l i o -
teek . 

O p 8 d e c e m b e r 1977 k e u r d e de 
m e e r d e r h e i d een r e g l e m e n t 
g o e d w a a r b i j een a d v i e s k o m m i s 
s i e w o r d t g e c r e ë e r d v o o r d e 
b i b l i o t e e k . O m d e d e m o k r a t i -
s c h e v e r t e g e n w o o r d i g i n g een 
v o e t j e te l i ch ten w e r d de w i j z e 
v a n v e r k i e z i n g e n z o d a n i g g e r e 
g e l d da t e n k e l d e m e e r d e r h e i d s 
p a r t i j e n , B S P en C V P , h ie r i n z o u 
d e n ze te len . D i t gaa t r e g e l r e c h t 
in t e g e n de k u l t u u r p a k t d e k r e t e -
r i ng . 

T w e e d e p u n t is o o k d a t he t e f f ek -
t i e v e b e h e e r t o c h maar in h a n 
d e n b l i j f t van het ko l l ege . O o k 
da t d r u i s t in t e g e n he t d e k r e e t : 
he t b e h e e r m o e t in h a n d e n k o 
m e n v a n een o n a f h a n k e l i j k e i n 
s tan t i e en m e t v e r t e g e n w o o r d i 
g i n g v a n a l le s t r e k k i n g e n . 

V o l d o e n d e r e d e n e n d u s v o o r de 
V U - a f d e l i n g o m b i n n e n d e ter
m i j n v a n 60 d a g e n haar v e r z e t 
b e k e n d te m a k e n . D e m e e r d e r 
he id m a n e u v r e e r d e n a m e l i j k zo 
h a n d i g da t ze de e i g e n l i j k e ve r 
k i e z i n g e n u i t s t e l d e t o t na d ie 60 
d a g e n o m a l d u s de n u t t i g e b e 
r o e p s t e r m i j n te d o e n v e r l o p e n . 
N a de v e r k i e z i n g e n za l z o n o d i g 
een t w e e d e k l a c h t w o r d e n i nge 
d i e n d . 

Er b e s t a a t g e e n t w i j f e l o v e r de 
o n w e t t e l i j k h e i d v a n he t s t e d e l i j k 
r e g l e m e n t V e r m i t s de m e e r d e r 
h e i d in de g e m e e n t e r a a d n ie t w i l 
l u i s t e r e n naar de o p p o s i t i e , m o e 
t e n w i j a n d e r e m i d d e l e n z o e k e n . 
D e k u l t u u r p a k t k o m m i s s i e za l nu 
een k o n f r o n t a t i e o r g a n i z e r e n en 
b i j g e b r e k aan a k k o o r d een u i t 
s p r a a k d o e n . 

He t b e h e e r van de s t e d e l i j k e k u l 
t u re l e i n f r a s t r u k t u u r is te b e l a n g 
r i j k o m er a f w e z i g te b l i j v e n . 
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MET DEZE SUPERAANBIEDINGEN AAN 

„MEYERS FABRIEKSPRIJZEN" TOONT 

WAT HIJ KAN 

1000 
SPORTVESTONS 

in zuiver scheerwol 
waarde tot 3995 fr. 

Nu uit te kiezen in alle maten 

1000 FR EN 
1500 FR. 

Nog een honderdtal 

LUXE 
WINTERLODEN 
OVERJASSEN 

voor heren 
Teddy Ohey 

Waarde 3995 Fr. NU 

2000 Fr. 
Nog alle maten 

Honderden 

LUXE 
HERENKOSTUMEN 

nu aan 
Meyers fabrieksprijs 

1500-1995 
2500 - 2995 
3495,- Fr. 

Ruime keus 

DAMESROKKEN 
nu aan 

250 Fr. EN 
500 Fr. 

in stof en velours! 

DAMES
BLAZERS 

in velours 
Nieuwe collectie 

Vanaf 

2195 Fr. 

DUS VLUG 

PROFITEREN!! 

De laatste 

WINTERVESTEN 
en 

WINTER
OVERJASSEN 
LUXE LODENS 

enz. 
nu aan 

HALVE PRIJS 
Koopjes vanaf 1000 Fr.!! 

ECHTE LEDER 
VESTEN EN 
BLOUSONS 

voor dames en heren 
Nu vanaf 

2895,- Fr. 
ESKAMPRIJS 

DE LAATSTE 
WINTERLODENS 

EN 
MANTELS 

PELSEN VESTEN 
NU AAN 

HALVE PRIJS 

1000 Nieuwe 

LENTEBLOEZEN 
PULLS EN 
T-SHIRTS 

EN GILETS 
in voorraad 

vanaf 

295 Fr. 
Meyers fabri(;kspri|/(;n 

Nog 

JONGENSVESTEN 
BLOESONS 

DUFFEL 
COATS 

ANORAKKEN 
nu vanaf 

500 Fr. EN 
HALVE RPIJS 

in alle maten. 

Speciale aanbieding 

HEREN BLAZERS 
in zuiver sheerwol 

luxe kwaliteit 
reeds vanaf 

1500 Fr. 
LUXE 

HERENBROEKEN 
1495 Fr. nu aan 

995 Fr. 

Speciale aanbieding 

DAMES 
KLEEDJES 

nu aan 

500 Fr. EN 
800 Fr. EN 

HALVE PRIJS!!! 

De nieuwe 

COLLECTIES 
MANTELS 
REGEN

MANTELS 
TAILLEURS 

zijn klaar 

HEREN 
ANORAKKEN 

in alle maten en 
4 kleuren 

Nu aan 

1695 Fr. 
Waarde 2495 Fr. 

Meyers fabrieksprijs 

Honderden 
moderne en klassieke 

DAMES-
REGENMANTELS 

Nieuwe lentecollectie 
Waarden: 3250 en 3495 Fr 

NU 2395 Fr. 
Meyers fabriekspriis 

De nieuwe collectie 

DAMES
KLEEDJES 
voor de lente in 
voorraad aan 

MEYERS 
FABRIEKS

PRIJZEN 

Lange 

FEEST- EN 
AVOND

KLEEDJES 
vanat 

1995 Fr. 
Niouwe lente-

colloctu^ 

PRACHTIGE 
HERENBROEKEN 

in 4 kleuren, alle 
maten, waarde 995 Fr. 

NU 650 Fr. OF 
2 VOOR 1200 Fr. 

LUXE 
REGENMANTELS 

Heren klassieke en 
moderne jeugdmodellen 

Waarde 3450-Fr. 

NU 2500 Fr. 

DAMES 
ANORAKKEN 

met borg 
2395,-Fr. nu vanaf 

1500 Fr. 

DE NIEUWE 
COLLECTIE 

l e E N 
PLECHTIGE 
COMMUNIE-
KOSTUMEN 
zijn in voorraad 

NOG NOOIT 
GEZIENE KEUS 

Nog volle 
rekken 

MEISJES
MANTELS EN 

LODENS 
aan 

HALVE PRIJS 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-10 
NIEL O K N ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 

ZATERDAG V * N 9 TOT 18 UUR 
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
RUIME EIGEN PARKING 
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BRABANT 
VU-Aarschot heeft wind in de zeilen 
In het betsuur van VU-Aarschot zete
len Rik, Hermaa Louis, Jan en Frans, 
die allen hun beste beentje voorzet
ten om de afdeling de hoogte in te 
duwen, en daar slagen ze blijkbaar 
ook in Nieuwe leden worden regelma
tig bij gemaakt, er werd gestart met 
VUJO onder leiding van onze sekreta-
ris Herman Ook zijn ze zeer goed op 
dreef met de start van de FVV onder 
leiding van de voorzitter Ook zullen 
zij in de toekomst de ouderen niet ver
geten Het kerstfeest voor de kinde
ren werd een topper van formaat, 
ieder ingeschreven kind kreeg van de 
brave kerstman, begeleid van een 
paar bestuursleden en leden van het 
feest en adviesraad een mooi stuk 
speelgoed en snoep, maar daar blijft 

. het met bij Op 18 maart danst de VU-
Aarschot, en dat voor de tiende maal 
en voor de gelegenheid werd er een 
afdelingsvlag aangekocht die zal over

handigd worden op het bal Intussen 
denken ze ook al aan de 11 juli-vie-
ring en aan hun tweede leden- en poli
tieke vergadering Ook op sportge
bied dragen ze hun steentje bij in juni 
wordt de terugwedstrijd voetbal 
V U - K W B gespeeld Ook de IJzerbe
devaart met uitstap staat nog op het 
programma, evenals de veertiendaag
se « Nu het doel bereiken » 

R D, Aarschot 

D I E N S T B E T O O N V A N 

S C H E P E N D E B E R L A N G E E R 

Elke woensdag vanaf 16 u. tot 19 u. 
zitdag van schepen de Berlangeer in 
de Wetstraat 15, 7e verdieping, zetel 
van de Brusselse agglomerateraad 

VUJO-arr. Leuven 
boordevol aktie 
Op maandag 13 februan vergaderde 
voor de tweede maal dit jaar het 
VUJO-komitee arr Leuven 
Wij mochten ons verheugen in de aan
wezigheid van vele nieuwe gezichten 
Zo waren er afgevaardigden uit Rot
selaar, Haacht en Diest Buiten dezen 
waren er de oude getrouwen uit Aar
schot, Herent, Wijgmaal, Kessel-Lo en 
Heverlee Op een zeer amusante wij
ze schetste Polly Raskin de arr wer
king van de twee laatste maanden en 
loofde de VUJO-kern van Herent en 
Johan Artois voor hun puike werking 
Verder werd ruim aandacht besteed 
aan de te voeren aktie rond de A-2 
De twee verantwoordeli jken, Johan 
Artois en Vital Geeraerts zullen de 
nodige stappen ter zake nemen Te 
hopen valt dat deze uitbreidings- en 
verjongingskuur geen eendagsvlieg 
zal zijn maar een krachtige stimulans 
voor een vruchtbaar en suksesvol 
VUJO-jaar 

Op zaterdag 25 februari om 13 u 30 
gaat de VUJO-kaderdag van het ar
rondissement Leuven door in zaal 
Aroma, Mechelsesteenweg te Herent 
leder VUJO-lid en geïnteresseerde is 
welkom 

Mim 
FEBRUARI 

24 JETTE : VU-bal om 20 u 30 in zaal Excelsior, Kerkstraat 18 Met 
Marva en de Twilights 

24 STROMBEEK-BEVER: VUJO-studieavond over «Europese 
verkiezingen » om 20 u. in het Kultureel Centrum (kleine verga
derruimte) Sprekers Walter Luyten en Gijs Peeters (EEG). 

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

25 BRUSSEL: Bezoek van VUJO aan de Brusselse brandweer 
Samenkomst Vossenplein (Oude Markt) 52 om 14 u. 30 Reislei
der agglomeratieschepen Jan De Berlangeer. 

25 HERENT: VUJO-kaderdag van 13 u 30 af in zaal Aroma, 
Mechelsesteenweg. Programma overzicht voorbije werking, 
aktieplan 1978, kernwerking. 

25 KAPELLE-OP-DEN-BOS : Eerste groot arrondissementsbal Hal-
le-Vilvoorde om 21 uur in zaal 't Witte Paard 

28 LEUVEN : Colloquium « De Vlamingen en het Belgisch ontwikke
lingsbeleid » om 20 u. in zaal 't Broek, Broekstraat 37. Sprekers 
Lutgart De Beul, diensthoofd VNS, senator Rob Vandezande 
en senator Eugeen De Facq. 

MAART 

11 TREMELO-BAAL: VU-lentebal in de parochiezaal te Baal 
11 ZEMST: Tweede fusie-bal van de Volksunie Weerde-Zemst 

om 20 u in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg 51 Met Rob 
De Nijs en het orkest Golden Bis Band 

LIMBURG 

Aktie 
14-daagse 

naar Limburg! 
FEBRUARI 

25 BREE : Provinciale kaderdag van VUJO-Limburg in het auditori
um van de gemeentelijke biblioteek. 

27 KURINGEN : Openingsavond en receptie voor het arr kader 
van Hasselt en Tongeren-Maaseik om 20 u 30 in het Ontmoe
tingscentrum Dorpstraat 

28 MEEUWEN ; werkvergadenng om 20 u in café Verdonck, voor 
de afdelingsbesturen van kanton Bree 

28 GENK: werkvergadenng om 20 u in Hotel Majestic, Europa
laan 
ST.-TRUIDEN : werkvergadering om 20 u in Kultureel Centrum. 28 

MAART 

1 MAASEIK : werkvergadenng om 20 u in zaaf De Kring voor de 
afdelingsbesturen van kanton Maasik 

1 AS-OPGLABBEEK-ZUTENDAAL: werkvergadering om 20 u. 
in zaal Elkerlyck te As. 

1 HALEN-HERK-LUMMEN : werkvergadenng om 20 u, in Parkho
tel Lummen, Ringlaan 1 

2 HOUTHALEN : werkvergadenng om 20 u in Casino, Kultureel 
(An t rum voor de afdelingsbesturen van het kanton Peer 

2 HASSELT (Kanton) werkvergadenng in hotel Uilenspiegel om 
20 u 

2 TESSENDERLO : werkvergadenng om 20 u ten huize van Miei 
Pais, Kerkstraat 13/3 

3 NEERPELT: werkvergadenng om 20 u in frituur Robert, voor 
de afdelingsbesturen van het kanton Neerpelt 

3 HEUSDEN-ZOLDER: werkvergadenng om 20 u in Oude 
Kring, St-Willibrordusplein 1, te Heisden 

3 BERINGEN-PAAL-KOERSEL-BEVERLO-LEOPOLDSBURG: 
werkvergadenng om 20 u in café 't Zonneke, Dorpstraat 19 te 
Koersel 

4 MILLEN : werkvergadenng om 20 u in Kultureel Centrum voor 
de afdelingen van kantons Tongeren en Borgloon 

4 ZUTENDAAL: Wandeling in Roeien, vertrek om 14 u 

4 TONGEREN-RIEMST: VU-avondfeest i gastronomisch i banket 
om 19 u 30, in Kultureel Centrum te Millen Volgende prominen
ten 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 453-
8091411-52 van VU-Tongeren Riemst 

6 NEERHAREN : werkvergadenng om 20 u. in Hotel Nova voor 
de afdelingsbesturen van kanton Maasmechelen 

9 ST.-TRUIDEN : Volksvergadering in het kultureel centrum Uit
eenzetting door kamerlid Willy Kuijpers over het Egmontpakt 
en het Stuyvenbergpakt 

10 DILSEN : Konfrontatie Rik Vandekerckhove, Paul Daels in ver
band met het Egmontpakt in het kultureel centrum 

Nü het doel bereiken! 

A J L ~ A J L keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LINffiURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1. 
Tel. 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

Lichtzinnige CVP in Sint-Truiden 
Dat de huidige CVP-meerderheld 
met het beheer van een gemeente 
van meer dan 35.000 inwoners licht
zinnig omspringt, bleek eens te meer 
t i jdens de jongste gemeenteraadszit
ting. Zi j haalde het immers m haar 
hoofd om ti jdens een zitt ing van één 
uur 33 punten af te haspelen. Nadien 
zou er een receptie plaatshebben ter 
uitreiking van eretekens en brevet
ten. Na hevig protest van de opposi
tie besloot men uiteindeli jk na deze 
plechtigheid de nog overbl i jvende 
punten af te handelen. Het talri jk 
opgekomen publiek moest intussen 
maar zijn plan trekken en naar de 
muren of naar het plafond van de 
raadszaal kijken. 

Na de tradit iegetrouwe lezing van 
het verslag van de vorige zitt ing, 
nam VU-raadsl id Urbaan Dril jeux 
het woord en kloeg de bli jvende 
afwezigheid van een geluidsinstalla
tie aan. Maar ja, het is voldoende 
bekent^ dat de heersende CVP-elite 
al lergisch is en bli j f t voor de aanwe
zigheid van een groot publiek. Z i j 
laat inderdaad mets onverlet om 
haar gebrek aan homogeniteit bin
nen haar kringen gesloten te hou
den. 

Goede organizatie en koördinatie 
zijn er evenmin te bespeuren tussen 
de verschil lende stadsinstel l ingen 
onderling. Ondanks de officiële toe
gangspri js van 10 fr. per persoon 
voor jeugdverenigingen in het stede
lijk zwembad, werd er onlangs toch 
nog 20 fr. gevraagd. Het was dan ook 
Dri l jeux die deze gekke toestand 
moest aanklagen. Het is dank zij zijn 
i jver dat de leden van de betreffende 
jeugdvereniging de volgende gele
genheid niets zullen moeten betalen. 

Zuid-Llmburg 
huldigt Laurent 
Duchateau 
Naar aanleiding van zijn 70e verjaar
dag wordt zaterdag (25 februan) om 
20 u dokter Laurent Duchateau in Bil
zen gehuldigd 

Dat gebeurt tijdens een arrondisse
menteel bal in de zaal «De Ster» om 
20 u De eregasten die de Limburgse 
VU-militant van het eerste uur zullen 
huldigen zijn minister Rik Vande
kerckhove, senator Evrard Raskin, 
kamerlid Jaak Gabnels, en VUJO-
voorzitter Johan Sauwens 
Met een met geringe trots en grote 
fierheid viert de VU-afdeling Hoeselt 
en het arrondissementeel bestuur 
Tongeren-Maaseik een man die on
miskenbaar een belangrijke rol ge
speeld heeft in het Vlaams-nationalis-
me in Limburg en ver daarbuiten Alle 
vrienden worden hierop verwacht 

Tevens reageerde hij heftig wanneer 
de subsidies voor de jeugdkampen 
ter sprake kwamen. Raadslid Vander-
schot, die in de jeugdraad zetelt, 
meende hier de sport ieve burge
meester van zijn strekking te hulp te 
moeten komen Ondanks zijn goede 
bedoelingen liep deze hopeloos ver
loren in zijn dossiers en werd ten 
slotte het voorstel van U. Dri l jeux 
om deze subsidies met 50.000 fr. te 
verhogen, eenparig goedgekeurd. 

VU St.-Truiden heeft 
meer energie dan 
ooit 
Niettegenstaande de grote kritiek, die 
aan het adres van onze partij wordt 
geuit door schijnflaminganten en ver
doken unitaristen i v m het Egmont
pakt, vertoont het huidige VU-bestuur 
van Groot St-Truiden meer energie 
dan ooit te voren Dat bovendien het 
jongste jaarlijks Volksuniebal een 
overdonderend sukses kende, was 
een beloning voor hun ijver en werk
lust Eens te meer was de zaal prop-
pensvol gevuld met nooit aflatende fla
minganten 

Na twaalf uur middernacht waren alle 
beschikbare tombolanummers reeds 
verkocht Het was de grote verdien
ste van mevr Irma Stevens dat zij 
door deze aktie haar steentje bij
droeg tot het spijzen van de haast ledi
ge kas In feite was het dank zij alle 

Goud in Heusden-
Zolder 
Gouden huwelijksviering. 
Op 10 februari vierden de echtelingen 
Gerard en Maria Swinnen-Vos hun 
gouden huwelijksfeest 
Na een buitengewone dankmis (de 
teksten waren samengesteld door de 
kleinkinderen Swinnen) had de feest-
vienng plaats in de zaal Hauweycken 
De voorzitter van onze VU-afdeling 
bood de feestelingen een mooi ge
schenk aan, en bracht hun tevens de 
gelukwensen over van het gehele 
afdelingsbestuur 

plaatselijke VU-bestuursleden en sym-
patizanten dat dit jaarlijks bal uitgroei
de tot een nooit voordien behaald suk
ses Kortom, het was tevens een unie
ke beloning voor ex-voorzitter en 
raadslid Urbaan Driljeux die door zijn 
ernst bekwaamheid en eerlijkheid 
blijft sthit teren tijdens iedere gemeen
teraadszitting 
In de late avonduren werden de talnj-
ke aanwezigen nog verrast door de 
aanwezigheid van volksvertegenwoor
diger Kuijpers en door senator Vande
zande Deze laatsten werden verwel
komd met een warm applaus 
Nogmaals hartelijk dank aan het vol
tallig nieuw bestuur en sympatizanten 
te St-Truiden 

Balen-Olmen 
rouwt 
Op 16 december ontviel ons, 
door een smarteli jk ongeval, de 
door vele geliefde Vlaamse 
schi lder Michel F immers; hij 
was 73 jaar. 
Groot was hij n ie t maar hield 
van zijn werk, zijn leerlingen en 
zijn Kempen. 
Hij werd door groot en klein 
gewaardeerd en had vele vrien
den ; met de kleinste attentie 
was hij tevreden. 
Hij hield van de natuur, daarom 
zijn voorkeur naar groen, zijn 
l i j fspreuk was die van een 
Vlaams schrijver. 
Van de natuur, kunt ge aange
daan zijn tot in het klokhuis 
van uw ziel. 

Vaarwel beste vr iend, wi j verge
ten je n ie t ! 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN -PARDEbbUb 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83^ 

VUJO-dag voor Limburg 
Z a t e r d a g 25 f e b r u a r i : p rov inc ie L I M B U R G 

Lokaal » Gemeente l i j k Aud i t o r i um, K l o o s t e r p o o r t te B r e e 

Programma 

14 u Inleiding door Johan Sauwens 
14u. 30 Voorstelling aktieplan 1978 
15 u Bespreking en konkretisering 
16 u Organizatonsche uitbouw van VUJO in Limburg 
17 u Slotwoord door J Gabnels. 
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OOST-VLAANDEREN 
In Massemen startte 
Oostvlaamse lA-daagse 
Meer dan 170 kaderleden uit de 
arrondissementen Oudenaarde, 
Aalst, Dendermonde en St.-Niklaas 
trotseerden de vr ieskou en waren 
aanwezig te Massemen waar Paul 
Peeters, algemeen sekretaris, 'de be-
zlnnings- en aktieveertiendaagse 
opende. Hij schetste de eigen situ
atie van de parti j en wees op de 
taken en opdrachten van de Volks
unie in de Vlaamse staat waaraan wij 
bouwen. 

De aktie «Nu het doel bereiken • 
wordt door hem beschouwd als het 
vertrekpunt voor een vernieuwde po
lit ieke aktie en een grotere en vast
beraden inzet. De streefdoelen en 
het organizatorisch verloop van de 
veertiendaagse werden toegelicht 
door Hugo Geerinck. 

Bezieling en inzet spraken uit de 
woorden die Vik Anciaux tot de ver
gadering richtte. De staatssekretaris 
kwam via de Brusselse realiteit te
recht bij de regeringsdeelname. Hij 
besteedde ruime aandacht aan het 
profiel van de par t i j : Vlaams-natio
naal, verdraagzaam, toekomstge
richt en bezield met de idee van 
sociale rechtvaardigheid en solidari
teit 
Het vragenhalfuurtje vóór de . recep
tie kwam eerder traag op gang, maar 
naarmate de avond vorderde kwa
men de tongen los. 
Al bij al een posit ieve konfrontatie 
tussen basis en hoofdbestuur. 
Met veel spanning worden de resul
taten van de Oostvlaamse bezin-
ningsveertiendaagse afgewacht ! 

Nü het doel bereiken! 
Geslaagd VU-feest in Aalter 
Op 3 februari had in de zaal Biesemhof het jaarlijks ledenfeest van de plaatse
lijke VU-afdeling plaats. 
Iets over achten mocht onze glunderende voorzitter, J. Braekevelt, ruim 200 
aanwezigen welkom heten, onder hen, senator Oswald Van Ooteghem, de 
volksvertegenwoordigers Frans Baert en Nelly Maes, de provincieraadsle
den Mark Stals en Juul Schelstraete. Ook Or. J. Van Den Broecke, onze kandi
daat op de senaatslijst had eraan gehouden aanwezig te zijn. 
In een korte toespraak, wees de voorzitter op de steeds stijgende bloei en 
groei van onze afdeling, mede te danken aan de voortdurende inzet van het 
bestuur. 

Hij dankte ook onze vijf gen:ieente-
raadsleden om hun vele v^erk binnen 
en bulten de gemeenteraad. Ten slot
te kreeg de plaatselijke CVP-meerder-
heid een veeg uit de pan, om hun 
manier van politiek voeren die er o.a. 
in bestaat onze mensen in hun werk 
en hun privé-leven te bedreigen. 
Nadien nam volksvertegenwoordiger 
Frans Baert, die door zijn dienstbe
toon en de vele keren dat we op hem 
voor alles en nog wat mochten reke
nen, zowat «onze» volksvertegen
woordiger geworden is, het woord. 
Hij belichtte het hoe en het waarom 
van de VU-deelname aan de regering, 
en wat Egmont en Stuyvenberg, 
Vlaanderen brengen moeten. 

Frans Baert die 10 jaar parlementair 
is, werd nadien in de bloemetjes 
gezet, en kreeg namens de afdeling 
een kantwerk uit de Aalterse kant-
werkschool aangeboden. 
Het avondmaal verliep in een sfeer 
van vriendschap, zo eigen aan onze 
VU-afdeling, dit mede door de weten
schap dat alleen eenheid en onderlin
ge steun ons naar de overwinning 
kunnen voeren in een gemeente waar 
de CVP-staat in haar meest onteren
de vorm, reeds werkelijkheid is gewor
den. 

Nelly Maes, die onze gastspreker op 
een voortreffelijke manier verving. 

vroeg nadien aandacht voor de mens 
in de politiek, de kleine Vlaamse mens 
waarvoor het allemaal tjegonnen is en 
waarvoor de strijd nu tot een goed 
einde moet worden gebracht 
« Wij willen niet alleen een vrij en onaf
hankelijk Vlaanderen, maar vooral 
èen Vlaanderen waar het voor ieder
een goed is om te leven.» 

3 X gekraaid 

Ook Nelly Maes kreeg namens de 
afdeling een kantwerk aangeboden. 
Na een korte hulde aan ons uittre
dend COO-lid Willem Dhoore werd 
het ernstige gedeelte afgesloten. 
D.J. Franky bracht nadien algauw de 
danslustigen op de vloer. Ons ge
meenteraadslid en volkszanger Erik 
Wille bracht het feest naar een hoog
tepunt met zijn •• trekzak » en een toe
gejuicht muzikaal hekeldicht op de 
plaatselijke CVP-meerderheid. 
Pas nadat de haan dfiemaal gekraaid 
had werd het feest besloten. Hoopvol 
hervatten we de strijd in 1978, in een 
gemeente waar het zelfs mogelijk is 
dat het vervalsen van volmachten bij 
de parlementsverkiezingen door de 
plaatselijke CVP, een jaar nadat 
klacht werd ingediend, ongestraft kan 
blijven... 
Toch stappen we 1978 hoopvol in, en 
volgend jaar zijn we er weer, met nog 
meer. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kanierversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN • allerlei - turnkledi] - ruiterii itrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en i|sschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED: uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr. tremen der beste merken - autoz - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekameken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

VU-Lede in 't nieuw 
Vrijdag 17 februari ging in de afspan
ning «Den Bonten Os» in Lede de 
bestuursverkiezing door van de fusie
afdeling Groot Lede. Onder voorzitter
schap van de heer Bert de Cremer, 
voorzitter van het Arrondissementeel 
Bestuur, werden volgende taken toe
gewezen : 

Voorzi t ter: Ghislain Henderickx C -I-
V U J O ) ; ondervoorzitter: Dolf Boter
berg (-I- Public Relations); sekreta-
riaat: Luk Roggeman en Toon Mer-
tens (Verslaggever); financiën : Jules 
De Backer; dienstbetoon: Jules Hen
derickx, Robert Van der Gucht en Gil
bert Melkenbeek (Vlaamse Zieken
kas) ; kulturele manifestaties: Roger 
Quintijn. 

Deze kern wordt versterkt met : Chris-
tiane Raman (Sekretanaat), Jozef 
Haustraete en Marcel de Swaef (Fi
nanciën), Marcel Grijsouille en Frans 
Van Der Eecken (Dienstbetoon), Ru
dy Delclef, Remain Schollaert en Re
mi Leys (Propaganda en organizatie). 
De afdeling wordt in de Arrondisse-
mentele Raad vertegenwoordigd 
door : Jan Galle, Toon Mertens en 
Dolf Boterberg. Plaatsvervangers: 
Frans Van Der Eecken en Marcel Grij
souille (tevens Verantw. Uitg. «Bin
ding »). 

23 
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24 

24 
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25 

25 

27 

GENT: Streekvergadering en politieke raad Groot-Gent in zaal 
Roeland. 
OUDENAARDE : Algemene ledenvergadering om 20 uur in 
Huis van Parma. Toelichting van aktie « Nu het doel bereiken ». 
SCHOONAARDE : Debat in zaal Mikeno. Deelname van CVP-
PVV-BSP en V U + Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen. 
Inrichting: Davidsfonds. Moderator: Hugo Van den Abbeele, 
voorzitter Kulturele Raad Dendermonde. 
NINOVE : VU-ledenfeest in zaal Van Vaerenbergh, Aardeweg 
te Outer. 
WAARSCHOOT: Volksvergadering onder het motto «Recht 
op Arbeid» door dr. Goossenaertskring in zaal Schuttershof 
om 20 u. Spreker; prof. J. Matton (RUG). 
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN: Kleinkunstavond inge
richt door VUJO om 20 uur in zaal De Ranch te Overmere-
Donk. Optreden van «Stampen en Dagen». 
DEINZE: Streekvergadering kantons: Aalter, Deinze en Naza
reth in zaal Rossbrau, Markt 123. 

GERAARDSBERGEN : Tweede groot Vlaams Gemeenschaps
bal in samenwerking met de FVV-Gudrun in zaal « De Reep », 
om 20 u. 30. Orkest : Waltra. 
MELLE : VU-bal om 21 u. in zaal Flormanic, Gemeenteplein te 
Melle. Inkom 80 fr. Orkest Willy Verbrugge. 
GENT : VVM-vergadering in zaal Roeland. 

MAART 
DE PINTE : In samenwerking met de afdelingen Latem-Deurie 
en St-Denijs-Westrem colportage en bedelen van katern 
« Wij». Samenkomst om 13 u. aan café Borluut, Baron de Gicy-
laan. De Pinte. 

GENT: Provinciale slotvergadering van de veertiendaagse in 
het Kongrespaleis. 

Te huur, St.-Niklaas, Fabiola-
park: app., 3 slaapkamers. Tel. 
02/731.08.76 Adv. 78 

Wij in Waarschoot 
Evenals vorig jaar hebben de Waar-
schootse gemeentemandatarissen, 
zowel van gemeenteraad als van 
OCMW, een gedeelte van hun zitpen-
ningen opzijgelegd om er aan niet 
minder dan 42 Waarschootse men
sen een driemaandelijks abonne
ment op Wij mee cadeau te doen. 

Langs deze weg begroet het be
stuur van VU-afdeling Waarschoot 
de nieuwe lezers, en hoopt dat zij in 
ons weekblad veel leesgenot mogen 
vinden. 

p.v.b.a. 

Echte originele stijlmeubelen die -
buiten enkele eksennplaren - on
vindbaar zijn geworden hebben 
een geweldige en steeds hogere 
waarde, te danken aan het mate
riaal en konstruktietechniek die 
eeuwen getrotseerd hebben. Het 
oude beproefde anntjacht wordt 
in Kunstwerkstede Tony Water
schoot weer uitgeoefend zoals 
weleer en geeft als resultaat een 
nneubei zoals het autentieke, ge
raffineerd van vorm en afwer
king. 

Maak een uitstap naar onze nieu
we meubelzaak 

TER SCHOOTE P.V.B.A. 
Eegenen, 
9328 SCHOONAARDE, 

Steenweg Wetteren-Dender-
monde 
Tel. 052/42.21.56 

Sluitingsdag: 
Donderdag 
Openingsuren 10-12 
en van 13 tot 19 u. 30 

.^' Eegene-
l l Schoonaarde 

Dendermonde Steenweg Gent 

^ ; 

FVV-Kaderdag Oost-Vlaanderen 
MAATSCHAPPU EN KIND 
Plaats: Gemeenschapscentrum - Parochie Pius X, Bredenakker-
straat 27, 9210 Destelbergen (wijk Eenbeekeinde) 
Datum: 19 maart 1978. 
Programma: Tema : Maatschappi j en kind 
9 u. 30 : Samenkomst. 

10 u. tot 12 u. 30 . O C M W - spreekster E. Van Campenhout. 
12 u. 30 tot 13 u. 30 : Middagmaal. 
13 u. 30 tot 14 u. 30 : Jeugdrechtbank en jeugdbeschermingskomitee, 
een vast-afgevaardigde zal spreken over adoptie, wettiging door 
adoptie en pleegvoogdij. 
14 u. 30 tot 15 u.: Koffiepauze. 
15 u. tot 16 u. 30 : PMS-centrum - spreekster mevr Van Speybroeck, 
over met-traditionele vrouwenberoepen. 
17 u. Slot 
Praktische gegevens: 
Inschrijving + syllabus: 60 f r 
Er Is mogelijkheid om te lunchen of warm te e ten ; prijs 170 f r 
Kinderopvang Is voorzien. 
Ook de heren zijn welkom. 

s t i j l m e u b e l e n 

Tel. 052/42.21.56 
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„De laatste trein", 
gezien in Geraardsbergen 

In het zoveelste - Egmontde-
ba t - , deze keer georganlzeerd 
door de drie Fondsen te Ge
raardsbergen, toonde volksver
tegenwoordiger Jan Caudron 
zich veruit de meest vechtlust l-
ge naast de parlementairen van 
de andere parti jen, en Lode 
Claes, die werd bijgestaan 
door WB-voorz i t te r Paul 
Daels. 
Jan Caudron herinnerde aan de 
verminkende grondwetsherzie
ning van 1971, waardoor de 
hypoteek uit het verleden niet 
helemaal kon gelicht worden, 
en vroeg zich af wat er van het 

pakt zou geworden zijn, indien 
bv. de P W in de plaats van de 
VU bij de onderhandelaars zou 
geweest zijn. 
Zonder de minpunten van het 
gemeenschapsakkoord te ver
waarlozen, noemde een entoe-
ziaste Jan Caudron dit pakt de 
laatste trein, die wi j niet meer 
mogen missen omdat de t i jd 
tegen ons werkt en omdat 90 
th . van het eisenprogramma 
van de betoging van Halle in 
vervull ing kan gaan. Op alle 
(ook stekelige vragen uit de 
zaal) gaf het VU-kamerl id een 
vlot en bevredigend antwoord. 

Snippernieuws uit Zandbergen, Idegem, 
Grimminge, Smeerebbe, Vloerzegem 
Ledenfeest: Zoals verleden jaar bre-
den WIJ aan onze mensen een smake
lijk feestmaal aan Het feest gaat door 
op 10 maart om 20 u in de zaal Den-
derhof, Dorp, Zandbergen Een gast
spreker zal een paar woordjes tot 
ons richten Inschnjvingen worden in
gewacht bij de bestuursleden vóór 1 
maart 

D ienstbetoon: Volksvertegenwoor
diger Jan Caudron houdt zitdag in de 
herberg «Het Hoekske» elke derde 
zaterdag van de maand van 10 tot 
11 u 
Ledenhernieuwing: De ledenhernieu-
wing IS ditmaal vroeger afgesloten 
dan vorige jaren Wij verheugen ons 
in de aanwinst van vele leden 

Dienstbetoon van 
kamerlid 
Frans Baert 

zondag 5 maart bij Dr De Pille-
cijn, Holstraat te Oostakker te 11 uur 
A p r i l : bij uitzondenng zal er op 1 apnl 
gaan zitdag zijn, noch te Deinze, noch 
te Gent noch te Lovendegem, we
gens huwelijksfeest van dochter 
Met de afdelingen wordt nagegaan of 
de zitdag kan verschoven worden 
Hetzelfde geldt voor de zitdag van 
zondag 2 april te Oostakker 
— Maandag 3 apnl bij Karel Rigo, 
Peerstraat 129, te 20 uur, bij Roger 
Van Gyseghem, Wannegatstraat 1, 
Vurste, te 21 u 

Lokeren 
Het afdelingsbestuur van de VU-Loke-
ren verheugt zich over het initiatief 
van het partijbestuur om een «bezin-
nings- en aktie-veertiendaagse» in te 
richten De partij heeft in deze moeilij
ke periode inderdaad behoefte aan 
bezinning Daarom heeft onze afde
ling besloten deze veertiendaagse ern
stig voor te bereiden 
De data voor de verschillende aktivi-
teiten van de veertiendaagse werden 
reeds vastgelegd 
Ma 20/2 openingsavond met partij
top - Vr 24/2 bestuursvergadering 
n a v Veertiendaagse - Vr 3/3 alge
mene ledenvergadering - Za 4 /3 
evaluatievergadenng met partijtop -
Zo 5/3 slot vergadering «Brittania» 
Gent 

Aanbevolen huizen 

WEST-VLAANDEREN 

Na 1 jaar VU-medebestuur 
in groot-Middelkerke 
Na 1 jaar medebestuur in de gemeenteraad van Middelkerke kan van onze 
verkozenen op de lijst De stem van het volk vermeld worden dat zij een zeer 
posit ieve aktiviteit betoond hebben. Dit geldt niet alleen voor hun plichten in 
het schepenkollege of in de gemeenteraad zelf doch en vooral door hun aan-
wezigheidspolit iek in de verschil lende deelgemeenten en kiesgewesten Dit 
alles ten koste van veel t i jd, geduld en geld wat nogmaals bewijst dat de taak 
van de verkozenen niet en nooit te onderschatten is. 

Denken wij bijvoorbeeld aan de taak 
van mevr Irene Blontrock in de zeer 
lastige en tegendraadse deelgemeen
te Leffinge Haar aanwezigheidspoli-
tiek in de plaatselijke handelaarsbond, 
sportmiddens en gezinsakties naast 
haar zware taak als huismoeder en 
winkelierster maken het haar niet 
gemakkelijk in de funktie van be
stuurslid in de plaatselijke VU-afdeling 
en als gemeenteraadslid doch zij kan 
het tot afgunst van de plaatselijke 
CVP-potentaten die veel wind ver
plaatsen doch nooit iets gedaan heb
ben te Leffinge En daarom is het juist 
goed dat nu het nieuwe gemeentebe
stuur besloten heeft om te Leffinge 
de waterleidingen volledig uit te brei
den tot het landelijk gebied Een werk 
van ongeveer 18000000 fr gefinan
cierd met staatstoelagen dat weldra 
aangevangen wordt Verder werden 
ook voor Leffinge de 2 plannen van 
aanleg voor de vmjk Groenhage- en 
Papegaaistraat goedgekeurd zo
dat nu het definitief rioolplan kan 
opgesteld worden 

Het werk van onze verkozene uit 
Spermalie, Omer Standaert is anders 
ook met te benijden met de sterke 
tegenkanting van oud-CVP-burge-
meester en schepen Daarom is het 
juist goed dat in deze landelijke ge
meente het gemeentebestuur in ka
der van de ruilverkaveling de St-Pie-
terskapelleweg eindelijk volledig kan 
hersteld worden 

Onze derde verkozene Roger Bae-
ckelandt heeft door zijn funktie van 
voorzitter van het O C M W en zijn uit
gebreid dienstbetoon meer dan vol
doende zijn handen vol Onze jonge 
schepen Roland Vanhercke belast 
met de weinig dankbare funktie van 
schepen van Financien kan gelukkig 
zijn troost vinden in de bezorgdheid 
over Jeugd & Gezin en tevens de kui
tuur in de breedste zin genomen 

Vangt alle kommentaar op met de 
«smile» doch is overal aan en bij en 
staat steeds ten dienste voor ieder
een 

De schepen van Landbouw, Lon De-
wulf uit de deelgemeente Westende, 
centrum Lombardsijde, verbaast 
vnend en tegenstrever door zijn so
ber doch gepast optreden in de ge
meenteraad en heeft reeds menig 
goed punt gescoord De aankoop 
door zijn aandringen, door het ge
meentebestuur van een traktor volle
dig uitgerust voor het delven en kui
sen van gemeentewaterlopen is een 
volledig sukses gebleken want uit 
nabunge gemeenten is reeds kontakt 
opgenomen voor demonstraties De 
volksgezondheid en het leefmilieu kun
nen er maar baat bij vinden want er 
waren gemeente-grachten in bepaal
de wijken die reeds jaar en dag niet 
meer onderhouden waren De land
bouwers ondervinden nu ook dat de 
wateroverlast gemakkelijker weg
raakt en talrijk zijn de aanvragen tot 
verbetenng van de waterlopen Ook 
wordt de verdere beplanting langs 
gemeentewegen gestimuleerd en kon 
hij enn slagen om een land- & tuin-
bouwraad samen te stellen 

Onze burgemeester, meester Inghel-
ram, zoals nog velen zeggen is nu 
reeds zijn tweede ambtstermijn inge
gaan en IS wellicht een der laatste oor
logsburgemeesters nog in funktie in 
het Vlaamse land Geacht en geëerd 
door de bevolking en voor elkeen ten 
dienste onder het motto ik dien voOr 
mijn volk Steeds gereed met goede 
raad maar keihard als het moet voor
al in de gemeenteraad Een der eerste 
verwezenlijkingen van het nieuwe be
stuur onder zijn Jeiding was het volle
dig in orde stellen van de waterleidin
gen te Middelkerke-uitbreiding zodat 
de talrijke bewoners van de apparte
mentsgebouwen in deze wijk nu vol

doende waterdruk hebben, een mise-
ne die reeds laren aansleepte Ook 
voor het gedeelte van Westende-Bad 
zal nu dra begonnen worden met het 
herstellen van de waterleidingen en 
wordt daar de oude bouwvallige en 
veel te kleine watertoren afgebroken 
en zal alles aangekoppeld worden op 
de leiding van de nieuwe watertoren 
van Middelkerke, zodat nu ook daar 
de appartementsbewoners voldoen
de water kunnen gebruiken ook tij
dens het hoogseizoen 

Onze onafhankelijke-medeverkozene 
op de lijst De stem van het volk doet 
meer dan zijn best en is vooral bednj-
vig in de sportmiddens waar hij als 
taak heeft om de sportraad verder uit 
te werken Zijn grote liefde voor de 
zeehengelklubs en de kaartavond in 
zijn volksherberg maken hem tot de 
ongekroonde koning van de Crocodi
le 

En ten slotte mogen wij de centrale 
figuur niet vergeten, de man van het 
beleid, de strategie, de raad en de 
daad, Julien Desseyn die na de 
gemeenteraadsverkiezingen, waarin 
hij de bezielende en daadwerkelijke 
kandidaat was, verkozen werd tot 
gemeentesekretaris van groot-Middel-
kerke Op het gemeentehuis een be
leid voerde in de beginfaze van de 
fusie die tot voorbeeld kan gesteld 
worden voor het Vlaamse land want 
de administratie op onze gemeente 
werkt meer dan voorbeeldig en hij 
wordt geacht en geëerd door heel de 
bevolking en het volledige korps van 
gemeentepersoneel 

Het tweede jaar is begonnen met goe
de vooruitzichten en mocht de Belgis
che administratie te Brussel iets rede
lijker en degelijker werken, dan kun
nen vele dossiers, die reeds een hele 
tijd aanslepen, volledig en definitief 
opgelost worden en kunnen zij de 
start betekenen van enkele grote 
openbare werken, zoals noolwerken, 
bestrating, goedkope woningen en 
verblijf voor ouden van dagen En hier 
IS het de taak van onze parlementsle
den en ministers om onze mensen te 
lande te helpen in de doolhof van de 
administratie in de blijvende centrale 
staat 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg't STAMPKOT 
St -Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood Hesp • Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

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

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

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabrikatie kleine lederwaren 
bneventassen - geldbeugels - sleutel 

houders 

EIGENAARS 
Wi] wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeeiaan ?,?,?,, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/26814 02 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

Cnabij station) 
Turnhoutsebaan 15. MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gesloten 
Tel 014/3164 72 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag- en weekbladen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/711240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

ETN BERT 
Assesteenweg 117,TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/3348 57 
Uw tweede thuis' 

Automatische poortopeners 
vanuit de wagen bediend 

prijs buiten konkurrentie. 
tel 052/357363 - 356889 

Plaatsing gratis 
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk 

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

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.7456. 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 4572 

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

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/66 87 40 

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

DROOGKUIS-WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 
Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014/31 1376 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

KEUKENS SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

FRITUUR-EETHUISINGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel),tel 014/213696 
Vraag pr i jzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Al le dagen verse mosselen 

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24.1742 Ternaf 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

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

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. 054/3337.56 

C H A T E A U C A R A V A N 
Verkoop - Verhuur 

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

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

& CARAVANCENTRA PVBA 
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Minister Hector de Bruyne te Izegem 
Woensdag laatst kwam Hector de 
Bruyne, minister van Buitenlandse 
Handel, de vertegenwoordigers van 
de Izegemse KMO's toespreken 
Geert Bourgeois, als VU-woordvoer-
der, die tevens dit initiatief had uitge
werkt, verwelkomde de minister Hij 
wees op het groot belang dat de 
KMO's in deze knsistijd hebben gekre
gen 
Vertrekkend van het feit dat de ver
mindering van de tewerkstelling in het 
izegemse ernstige afmetingen heeft 
aangenomen, wees hij op het groot 
belang van deze bijeenkomst De wel
vaart van onze stad en ons gewest 
hangt m grote mate af van de KMO's 
en hun exportmogelijkheden Hij 
nam ook de gelegenheid te baat om 
de minister te wijzen op de identiteit 
van Midden-West-Vlaanderen (Roese-
lare, Izegem, Tielt, Houtland) De ge
plande splitsing van West-Vlaanderen 
in twee subgewesten dreigt slechts 
uit te vallen voor Midden-West-Vlaan-
deren dat «geprangd zit tussen de 
twee polen Brugge en Kortrijk, met 
hun machtige interkommunales Men 
zegt wel eens dat West-Vlaanderen 
kop en staart heeft, maar geen hart» 
Minister de Bruyne gaf een kompleet 
overzicht van de middelen en technie
ken die de K M O s ter beschikking 
staan om te helpen bij hun exportpro
blemen In een heldere uiteenzetting 
zette hij de rol uiteen van instellingen 
als het Fonds voor de Buitenlandse 
Handel, Copromex, Kredietexport 
de Delcrederedienst en de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel Hij 
wees ook op de mogelijkheden die er 
steken in de diensten in het buiten
land zelf de handelsprospektoren 
verbonden aan onze diplomatieke en 
konsulaire posten 

Ook de minister legde de nadruk op 
de rol van de KMO's Terwijl talloze 
multinationals en grote bedrijven kra

ken onder de ekonomische krisis, ver
tonen de KMO's een bewonderens
waardige taaiheid De overheid heeft 
dat begrepen en speelt nu ten volle 
de kaart van de KMO's 

De minister eindigde met zijn vertrou
wen uit te spreken, ondanks een gron
dig veranderende wereldekonomie, in 
't dynamisme van ons gewest «Doe 
een beroep op ons, en wij zullen U hel
pen I» besloot hij 

Dit initiatief van de Izegemse VU 
beantwoordde kennelijk aan een be
hoefte Zowel de minister als zijn 
medewerkers werden achteraf aange

sproken voor allerlei problemen Er 
was trouwens een opvallende belang
stelling Onder de 90 aanwezigen 
waren alle belangnike exporterende 
KMO's van de stad vertegenwoord
igd Naast (uiteraard) het plaatselijk 
VU-bestuur en de VU-mandatanssen, 
waren ook nog aanwezig burgemees
ter Werner Vens, senator Andre Bour
geois, volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion, burgemeester Firmin Debus-
sere van Ledegem/St-Eloois-Winkel, 
de plaatselijke voorzitter van het Kris-
telijk Werkgeversverbond en de on
dervoorzitter van de Jong-Ekonomi-
sche Kamer Roeselare-lzegem 

VU-Kader en partijtop 
samen aan tafel 
Op woensdag 8 februari ji had te Damme een bijeenkomst plaats tussen de 
fusiegemeenten Oamme en Beernem metafgevaardigden van het parti jbe
stuur De noodzakeli jkheid van een open en eerlijk kontakt tussen verkoze-
nen en militanten in nauw part i jverband werd ten zeerste beklemtoond Per
soonli jke ambities moeten steeds ten dienste staan van de Vlaams-nationale 
r icht ing, was de mening van alle aanwezigen Onze eisen bli jven nog steeds 
dezelfde of men nu in de opposit ie zit of mederegeert 
Voor een talrijk opgekomen publiek Damme wellicht het <• dorp van het 
verwelkomde de koordinator van 
groot-Damme de arr senator G Van 
In, alsmede dr Speybroeck met echt
genote, ook J M Bogaert (gemeente
raadslid uit Brugge) mochten wij be
groeten Ook onze arr voorzitter J 
Fraipont en de h Sintobin, VU-voorzit-
ter Brugge, voelden zich thuis te Dam
me 
Als blijkt van waardering werden de 
dames mevr R Buicke en mevr Hoor-
naert letterlijk in de bloemen gezet 
Na het gezellig woordenspel van sena
tor G Van In — dank zij hem wordt 

De Snaar en 
VUJO maken het waar 
Op vnjdag 10 februari organizeerde 
de plaatselijke VUJO-kern een volks-
muziekavond met de Duffelse «me-
ziek en liekesgroep de Snaar» in het 
visserskaffee «De Peerdevisscher» 
te Oostduinkerke-dorp 
Op een half uur tijd liep het ruime 
lokaal stampvol Inderhaast werd bij 
enkele buurtbewoners aangeklopt om 
hun keukenstoelen voor een avondje 
uit te lenen aan de kijklustigen voor 
deze VUJO-bijeenkomst 
De aanwezige jongeren, die de Snaar, 
als veel gevraagde festival-groep, 
reeds eerder aan het werk zagen, 
waren het erover eens dat deze 
groep, zelden zo'n kwaliteitsniveau 
had bereikt 

De sfeer zat dadelijk goed, op elk 
nummer volgde een daverend ap
plaus Kolder en gezelligheid waren er 
de hoofdtroeven 
Na het derde bisnummer mochten 
Stef, Jan en Kris elk een mandje gar
nalen in ontvangst nemen, geschon
ken door Georgette Gallens, de uit-
baatster van het kaffee 
Om de avond te besluiten bood VU
JO de leden van de groep een etentje 
aan met typische vis- en streekgerech-
ten 

Kamerlid Emiel Vansteenkiste, eerste 
schepen G Dorne, OCMW-l id M Bou-
cquez en de lokale VU-voorzitter A 
Cavijn spraken hun bewondering uit 

over dit prachtig initiatief We moeten 
de VUJO-kern Oostduinkerke, met 
als innchters Luk Vanmassenhove en 
Geert Vandenberghe, die voor de 
hele organizatie instonden bijzonder 
hartelijk danken 
De VUJO-voorzittei ' schreef het ge
weldig sukses, de prettige sfeer, en 
de overrompelende opkomst toe aan 
het groot aantal jongeren die zich met 
inzet en vertrouwen aan het werk 
gezet hebben om dit jongerenfeest 
mogelijk te maken 
Langs deze weg danken we Manna 
voor de prachtige tekeningen. Enk 
Simoens voor de belichting, Bart, Kris-
ta, Gerda, Erna, Maurits, Marleen en 
Gilbert voor de kaartenverkoop 
Verder vermelden we graag het be
zoek van vele leden uit het jeugdte
huis «De Barakke» (Veurne) en de 
goede opkomst van de jeugd uit de 
kleine dorpskernen Avekapelle, Steen-
kerke, en Alveringem, wat een aan
sporing moet betekenen voor de VU-
afdelingen om ook daar VUJO-ker-
nen uit de grond te stampen 
VUJO-Oostduinkerke is ervan over
tuigd dat via deze kultureel-ontspan-
nende aktiviteit, een aantal nieuwe jon
geren dichter bij onze werking werd 
betrokken 

Het onmiddellijk resultaat was dat een 
twintigtal jongeren zich abonneerden 
op het tijdschnft « Wij-Jongeren » 

j a a r ' — werden de aanwezigen 
drank en snacks aangeboden door 
de verkozenen Kortom, de VU-afde-
ling groot-Damme heeft bewezen hoe 
familiaal en vnendelijk men een politie
ke receptie kan houden 

T u s s e n k o m s t b i j de b e s t e n d i g e 
d e p u t a t i e 

Na een schrijven gencht aan het kolle
ge van burgemeester en schepenen 
waann wij erop aandrongen tot slui
ting van een private vuilnisbelt heb
ben WIJ ons moeten wenden tot de 
bestendige deputatie 
Wanneer ook daar geen resultaten te 
bekomen zijn, zullen wij een schnjven 
richten tot het ministerie van Volksge
zondheid De omwonenden zijn de 
V U dankbaar voor haar onbaatzuchti
ge aktie 

Oostkamp 
(Ruddervoorde, 
Waardamme, 
Hertsberge) 
Nieuwe start genomen vol goede 
moed De Egmont- en Stuyvenbergpe-
nkelen zijn voor ons geen frustraties 
meer We kijken nu naar de toe
komst het beste ervan maken i De 
Vlaamse staat dient nu steen per 
steen opgebouwd 

Ons bestuur voorzitter J Mol let 
sekretans F Collier (Pieter de Co-
ninckstr 16, 8020), penningmeester R 
Vanrenterghem (Azaleastr 1, 8020), 
propaganda J Lemiengre, organizatie 
R Verstraete, gemeenteraadsleden 
Joz Vanden Bussche (Stationstr 113, 
8040 R) en Nele Mollet-Soenen (Lege-
weg 169, 8020), lid O C M W Wilfned 
De Ketelaere (Velddreef 1, 8042 H ) 
De hele ploeg staat klaar, het eerste 
objektief ledenwerving i 
Intussen heeft de Oostkampse CVP-
afdeling haar programma voor het 
gemeentebeleid bekendgemaakt 
punt voor punt afgekeken van de 
beleidsnota die onze VU-gemeente-
raadsleden aan het kollege van burge
meester en schepenen hadden over
gemaakt 

KflLCnDCR 
VU-ledenfeest in zaal Riva met staatssekretans Vik 

FEBRUARI 

24 GISTEL: 
Anciaux 

ZWEVEGEM : Mosselsouper van 20 u af in cafe De Kaai, Ote-
gemstraat Pnjs 200 fr voor mosselen met fnet of koude scho
tel Eregasten kamerlid Luk Vansteenkiste en senator Michel 
Capoen 

VEURNE: Vormingsinstituut 20 u, toespraak van minister H 
Debruyne 

ST.-KRUIS: VU-ledenfeest om 20 u 30 in feestzaal St-Elooi, 
Moerkerkesteenweg 187 Prijs 200 fr Inschrijven bij bestuursle
den Muziek door studio Willem Van Vlaenderen 
POPERINGE: Vlaamse hutsepotavond om 20 u. in café Het 
Oud-Gemeentehuis, Grote Markt te Watou Deelneming 200 fr. 
KOKSIJDE. VU-feestmaaltijd om 20 u in rest Soil Crees, 
Koninklijke Baan 225 Inkom 350 fr 

ALVERINGEM : VU-ledenfeest in de Dne Ridders te Gijverink-
hove 

KORTEMARK: Optreden van Willem Vermandere om 18 uur in 
zaal Riva te Zarren, Stadenstraat Initiatief van VU-afdelingen 
Kortemark-Handzame-Zarren-Werken 

ARRONDISSEMENTSRAAD met verkiezing nieuw A B en 
voorbereiding van het Kongres 

D IKSMUIDE: Verkiezingen van het nieuw arr bestuur om 
9 u 30 in Vlaams Huis 

ZARREN-WERKEN • Optreden van Willem Vermandere om 
18 u in zaal Riva Organizatie VU-afdeling 
KORTRIJK- VU-knutselnamiddag om 13 u 30 in lokaal 1302 
o IV Magda Seynhaeve-Verbeke, gemeenteraadslid Organiza
tie FVV 
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MAART 

3 WAREGEM Tweede verkleed halfvastenbal in de Goedjes te 
St-Eloois-Vijve (Gentsebaan) om 20 u Inkom 60 fr 

Roeselare kende 
denderende 
FVV-kaderdag 
Op zondag 12 februan greep in de 
zaal «Au Damier» te Roeselare de 
FVV-kaderdag plaats voor de arron
dissementen Kortrijk, Roeselare-Tielt 
en Brugge Het onderwerp was « Kind 
en Maatschappij» en gedurende de 
samenkomst hoorden we achtereen
volgens Trees Denis uit Brugge over 
de Brugse baby-dagdiensten, me
vrouw Verbeke, psychologe, over 
PMS-centra en Ronni Vandecande-
laere over de werking van de jeugd-
rechtbanken 

Voor de drie onderwerpen hadden 
we uitstekende sprekers Trees Denis 
sprak met warme menselijkheid over 
een experiment dat nu tot een officie-
Ie dienst IS uitgegroeid Mevrouw Ver
beke was erg deskundig in het schet
sen van karaktergestoorde jongeren 
en Ronni Vandecandelaere kort uit 
zijn jarenlange praktijk bij de jeugd-
rechtbank boeiende voorbeelden ha
len en hierdoor bewijzen dat er in 
onze maatschappij nog heel wat moet 
veranderen Alhoewel het slot van de 
kaderdag gepland was voor 16 u 30 
stelden de aanwezigen onvermoei
baar vragen tot na 17 u Laten we 
Annie Pottie en haar medewerksters 
in het zonnetje zetten om hun voortdu
rende inzet Er waren FVV-afgevaar-
digden uit Kortrijk, Izegem, Roeselare, 
Diksmuide, Brugge, leper en een paar 
mensen van het hoofdbestuur en de 
vrijgestelden 

Wie onze kursus wil («Over onthaal-
strukturen voor Kinderen») met tal 
van praktische informatie en adres
sen kan terecht op het FVV-sekreta-
naat, Bennesteeg 2, 9000 Gent tel 
091/256487 en hoort dan Viviane 
Garrels of Annemie Browaeys aan de 
lijn. 

ZO€K€RC:} 
Zoek te kopen -
— Verzameling postzegels Bel
gië en buurlanden , zich wenden 
Paul Mispelter, Aarschotsesteen-
weg 14, 3110 Rotselaar (NI 6) 

— Dringend gevraagd mecha-
nograaf-ponser Inlichtingen via 
staatssekretariaat Sociale Za
ken en Kuituur Tel 
02/5126660 B P 55 Of Dirk 
Van Put Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel Tel 02/21949 30 
B P 2 4 (NI 7) 

— Kleuteronderwijzeres, gedi
plomeerd 1972, zoekt passend 
werk 
— Ortopedagoge, gediplomeerd 
1977, zoekt werk ofwel in school 
voor gehandicapten, ofwel in 
een kliniek, ofwel als verzorg
ster 
— Regentes plastische opvoe
ding (22 jaar) zoekt passende 
betrekking 
— Laboratoriumassistente in kli
nische scheikunde A-1 (Hoger in
stituut St -Lievens Gent) -I- Han-
delskorrespondentie en 1 jaar ty
pen, zoekt passende betrekking 
Schrijven of telefoneren sena
tor W Jonssen, Louizastraat 31, 

2800 Mechelen - Tel 015/ 
41 3596 N-12 
• Gevraagd. 2 technici, niveau 
A2, elektromechanika of elektro-
nika, om zich in het Brusselse 
bezig te houden met de depan-
nage, herstelling, onderhoud en 
plaatsing van kopieermachines 
bij de klienten 
Moeten in het bezit zijn van een 
rijbewijs 

Vereist is goede kennis van het 
Frans 

Vrij van legerdienst Wonen in 
de nabijheid van Brussel 

Beginwedde 22000 f r , plus tal-
njke vergoedingen 

Aanvang 1 maart 1978 
Inlichtingen via Dirk Van Put 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brus
sel Tel 02/219 49 30, toestel 24 

N11 
— Expert-boekhouder-informati-
ka (24 jaar) zoekt aangepaste 
betrekking in de provincie Ant
werpen of de omgeving van 
Brussel Kontakt opnemen met 
Luc Beyens, Groenstraat 23, 
3990 Meerhout tel 014/ 
300397(VUJO-arr voorzitter) 

(NI 5) 

«20- jar ige vol le gast been 
h o u w e r zoek t w e r k Tele
f o o n 0 5 6 / 7 5 6 3 9 2 » 

De volgende FVV-kaderdag (om 
over het O C M W , nieuwe beroepen 
voor meisjes en de jeugdrechtbank) 
grijpt plaats te Heusden-Destelbergen 
op zondag 19 maart en zal de afde
lingen van het arrondissement Gent-
Eeklo samenbrengen 

Vlc Anciaux 
spreekt te Gistel 
Op vrijdag 24 februari gaat onze 
ledenvergadering met feest 
door in de zaal Riva, voor alle 
VU-ers van Gistel, Snaaskerke, 
Zevekote en Moeren 
Als eregast verwelkomen we 
staatssekretans Anciaux Ieder
een, ook van buiten de afdeling, 
IS hartelijk welkom i 

Nuttige konfrontatie 
te Anzegem 
In het raam van de «Veertiendaagse 
voor aktie en bezinning» kreeg onze 
afdeling het bezoek van Toon Van 
Overstraeten van het partijbestuur, 
Egied Vandommele arrond voorzitter 
en Rit Declerck afgev VUJO 
De Egmont- en Stuyvenbergakkoor-
den werden er met brio verdedigd, 
wat met belette dat soms hard werd 
gediskussieerd 
Het feit dat een deel Vlamingen wer
den vergeten o a die van Edingen, 
Vloesberg, Moeskroen en Komen (de 
helft van de 18000 inwoners van de 
fusiegemeente Komen zijn Vlamin
gen) werd breedvoerig besproken 
Toon Van Overstraeten beloofde bij 
de partijtop minstens de eis te steu
nen, voor een Vlaamse school te 
Komen Een uitzondering op de over
eenkomst voor de stop van scholen
bouw moet worden afgedwongen In 
de Voer werden door deze regenng 
toch ook gunstmaatregelen getroffen 
voor de Franse scholen aldaar 
We vernamen van de arrond voorzit
ter het oprichten van een Vlaamse 
Arbeidsraad te Kortrijk met mensen 
uit de textielsektor 

De partijleiding zegde meer openlijke 
steun te verlenen aan het Vlaams Zie
kenfonds 
Struktuur en afdelingswerk kregen 
een opfrissing Alles bijeen een nutti
ge konfrontatie tussen partijtop en de 
basis 

Welkom aan Koenraad 
In het gezin van ons aktief bestuurslid 
en afgevaardigde van het Vlaams Zie
kenfonds West-Flandna Luc Bou-
uaert kwam een zoon Koenraad de 
rangen vervoegen Moge hij de 
Vlaamsnationale voetstappen van zijn 
vader volgen Tevens onze harte
lijkste gelukwensen aan moe Ariette 
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Posthume hulde voor Knut Hamsun 
In 1949 verscheen l^angs over
woekerde paden, het laatste 
boek van de toen negentigjarige 
Noorse schrijver Knut Hamsun 
Het IS geschreven m de vorm 
van een dagboek en het handelt 
over de aanhouding van de 
schrijver op 26 mei 1945, ovef 
zijn verblijf in het ziekenhuis van 
Grimstad, over zijn internering 
in een psychiatrische instelling 
en ten slotte over zijn proces. 
Het boek moet in Noorwegen 
wel indruk gemaakt hebben Nu 
lees je het als een artistieke 
wraakneming van de schrijver 
op het Noorse gerecht en veel 
meer nog op de psychiaters die 
zich als een gewill ig instrument 
lieten gebruiken door de Noorse 
machthebbers. Ik weet niet of 
het de bedoeling is om door de 
publikatie van de Nederlandse 
vertaling van Langs overwoeker
de paden in Nederlandse ogen 
de naam van Knut Hamsun vrij 
te maken van oorlogssmet en 
van elke verdenking van sympa-
tie voor nazi-Duitsland en om 
aldus de weg te openen voor de 

onbevangen kennismaking met 
het werk van de Noorse schri j
ver. Of beoogt de uitgever 
eveneens te laten zien hoe een 
land als Noorwegen in de jaren 
'45-'48, althans principieel beke
ken, zich evenzeer als het Hitle-
riaanse Duitsland vergreep aan 
onschuldigen en dat het er voor
al met voor terugschrikt het 
gerecht en de medische weten
schap te misbruiken om zich te 
ontdoen van een oude, roemrij
ke man, die er andere polit ieke 
ideeën op nahield, maar die zich 
zeker niet schuldig gemaakt had 
aan verraad en doodslag ? 

Ik kom in elk geval tot die overtuiging 
of minstens tot die vraag nu ik enkele 
jaren geleden Solzjenitsyns Goelag ar
chipel las over het Sovjetrussische 
systeem om mensen uit te roeien en 
nu ik het boek lees van de Franse 
« nouveau philosophe •> Andre Glucks-
man, La cuisiniere et Ie mangeur 
d'hommes (1975) waarin dieper inge
gaan wordt op de willekeurige macht 
van de moderne staat tegenover de 
weerloze burgers 
Hoe ervaart Hamsun zijn gevangen-

Willy Cools in Breckpof 
te Anfy^erpen 

Kunstschilder Willy Cools (Duffel °1931) bezocht verschillende akade-
mies Lier, Berchem, Antwerpen 
Zijn eerste tentoonstelling liep in 1963 in Antwerpen Sedert die tijd 
exposeerde hij meermaals individueel en kollektief Hij behaalde ver
schillende prijzen 
«In alle schikjenjen van W Cools stelt zich het probleem van de kompo
sitie en de harmonie Sommige schilderijen zijn dan ook louter studies 
die vormen uittesten, die kleurkontrasten en nuanties aftasten, die zoe
ken naar die opstelling van vormen en kleurvakken, waar het schilderij 
ahw dreigt te springen het is een poging om doorheen schijnbare 
onevenwichtigheid te komen tot een nieuwe vorm van harmonieuze 
kompositie Ook al krijgt het zuiver pikturaal-estetische voorrang, toch 
wordt het nooit in de abstraktie verwerkelijkt •• Aldus drs L De Vos 
over het werk van deze schilder 
De tentoonstelling van Willy Cools in de Galerij Breckpot te Antwerpen 
loopt van 25 februari tot 5 maart 

zetting en zijn internenng'' Hoe stelt 
hij er zich tegen te weer vooral tegen 
de psychiatrische behandeling' Wat 
IS die macht van de psychiatrie in een 
terroristisch staats- of machtsbevel 
van de XXe eeuw ? Wat is de eigenlij
ke levenskijk van Hamsun en is die 
visie nog van tel in de psychische leeg
te waarin de schrijver terecht geko
men w a s ' Is hij een overlevende die 
met romantische denkbeelden en ge
voelens in deze eeuw beland is en er 
op het einde van zijn leven uit wegge
dreven werd ' 

De indrukwekkende en scherpste 
baldzijden uit het boek verhalen zoals 
gezegd, de wijze waarop Hamsun 
behandeld werd in de psychiatrische 
kliniek van Oslo Hij verbleef er onge
veer vijf maanden Nadien had hij 
maanden nodig om er in de rust van 
het bejaardentehuis van Landvik te 
herstellen van het doorstane leed In 
een brief aan de prokureur-generaal 
legt de schrijver op bittere toon zijn 
grieven bloot Hamsun wenste de vol 
Ie verantwoordelijkheid te dragen 
voor zijn houding tijdens de oorlog en 
daarop beoordeeld te worden Van 
daar zijn verzet tegen elke poging van 
het gerecht om hem in welke graad 
dan ook ontoerekenbaar te verklaren 
De publikatie van het dagboek ligt 
trouwens in dezelfde lijn de auteur 
wil ermee aantonen dat hij volledig bij 
zijn verstand is Een ander verwijt 
heeft betrekking op de levensvreem-
de psychologische kennis van de psy
chiater Hamsun beroemt er zich op 
dat hij als romancier met een ruime 
psychologische belangstelling, een 
menselijker visie heeft op het zielele-
ven De diepere ondergrond van het 
hele konflikt is dat het humanisme en 
het dichterschap van Hamsun totaal 
vreemd zijn aan de wetenschappelijk
heid waarop een moderne staat als 
Noorwegen zich in gerechtszaken be
roept De romantische levensbeschou
wing van Hamsun valt met te verzoe
nen met de ratio waarop de heden
daagse beschaving en het daarop 
aansluitende politieke en maatschap

pelijke bestel gevestigd zijn Hamsun 
staat moederziel alleen tegenover de 
rechters en de psychiaters Hij vindt 
slechts troost en sterkte in het besef 
dat de wereld vergankelijk is en dat 
de mens zo ontzettend onvolmaakt is 
(p 57) HIJ staat open voor de onein
digheid Hamsun vindt kracht in zijn 
metafysische levensbeschouwing 
Vandaar zijn grenzeloze bewonde 
ring voor de natuur De belangstelling 
voor Hamsun of die nu kunstmatig 
opgedreven wordt of niet, groeit juist 
uit het toenemende verzet tegen de 
overheersende rol van de koude rede 
in de menselijke en maatschappelijke 
verhoudingen en tegen de vervreem
dende macht van de staat « Recht en 
rechtvaardigheid een groots appa
raat» schrijft Hamsun op een ironi
sche toon 

Politiek gesproken zijn er veel ver
wantschappen tussen de houding 
van de Noorse schnjver tegenover de 
Duitse bezetter en die van vele Vlaam
se kunstenaars of schrijvers Het 
standpunt van Hamsun steunde op 
de verwachting dat Noorwegen een 
belangrijke een vooraanstaande 
plaats zou gaan innemen in de Groot-
Germaanse wereldgemeenschap in 
wording (p 122) Hij veronderschul-
digt zich hierbij als hij zou gedacht en 
geschreven hebben m de geest van 
het nationaal socialisme dat hij niet 
kende Hij ontkent ten stelligste op de 
hoogte geweest te zijn van de Duitse 
gruweldaden Voorts bekent hij hoe
zeer alle grond onder zijn voeten weg
zakte toen hij moest vaststellen dat 
vele vooraanstaande Noren, politici 
en intellektuelen, de wijk namen naar 
Zweden Toen begon de periode van 
het piekeren De idee van Noorwe
gen een zelfstandig en lichtend land 
aan de rand van Europa het Hamsun 
niet los Ook wist hij maar al te goed 
dat het langs de Duitse taal om was 
dat de Noorse kuituur tot de wereld 
kon doordringen Waarom zich dan vij
andig tonen tegenover het Duitse 
volk ' Ook spoorde hij in zijn geschrif
ten de jonge mensen aan niet ten strij-

« Ik wist 

dat ik 

onschuldig 

was, 

doof en 

onschuldig » 

de te trekken tegen de Duitsers, 
omdat die strijd alleen maar kon lei
den tot hun ondergang Hij verklaart 
aan de rechters dat hij voor die 
levenshouding wil boeten, als ze oor
delen dat hem hiervoor schuld treft 
Echter in geweten en gemeten met 
zijn eigen zedelijke maatstaven, acht 
Hamsun zich met schuldig 

Tijdens het lezen van Langs overwoe
kerde paden werd ik het meest ver
rast door de wijze bedaarde toon van 
de schnjver wat wijst op de diepte 
van zijn levensovertuiging Je vindt in 
het geschrift van 1949 juist dezelfde 
Hamsun terug als die uit Honger 
(1890) en Pan (1894) De gevoels-
sfeer die enn tot uiting komt heeft 
mets te maken met nationaal-socialisti
sche ideeën Zijn werk hoort thuis in 
de romantiek Daarom blijft het de 
lezers van de technologische bescha
ving boeien 

Eugene Van Itterbeek 

Knut Hamsun, Langs overwoekerde pa
den, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 
152 biz, 350 BFr (mooie NederI vert van 
Cora Polet) 

Het wonderland 
dat natuur heet 

»4Jl.r«f«i'»'.A,-rA*» 

EISEVIERS 
JEUGD 
TUURGIDS 

In deel 1 en 2 van het « Boek van 
de natuur» uitgegeven door 
Spectrum wordt met voor de eer
ste noch laatste maal gepoogd 
het mooie, wonderlijke en boeien
de van de natuur weer te geven 

Beide delen, ingebonden en van 
een handig formaat, zijn inge
deeld in korte, zeer begrijpelijk 
geschreven hoofdstukken die 
achter elkaar, maar ook los van 
elkaar gelezen kunnen worden 

De honderden kleurenfoto's en te
keningen zijn een voorbeeld van 
uitstekende illustratie, maar de 
tekst IS meestal vrij bondig 

Deel 1 handelt over cel, celbiolo
gie, evolutie, plantennjk, dierenrijk, 
mens, erfelijkheid en milieu Deel 
2 over heelal, aardwetenschap
pen, wiskunde, mechanica, ener
gie, elektronika, atoomfysica en 
chemie Het zijn geschikte boe
ken voor scholieren en studenten, 
én hun ouders die met willen 
achterblijven 

Jong geleerd is oud gedaan dit 
geldt ook voor de natuurexplora-
tie dat toch een ideaal middel is 
om die noodzakelijke band met 
de natuur te herstellen, een band 
die door onze technokultuur los
ser en losser wordt en waarvan 
WIJ later de gevolgen zullen moe
ten dragen Elseviers Jeugd Na-
tuurgids is een ideaal boek voor 
de jeugd die de natuur op een 
avontuurlijke "manier wil leren ont
dekken Het is een praktisch 
werkboek met opdrachten en tips 

om die uit te voeren, zowel in de 
natuur als thuis Zo worden onder 
meer behandeld waarnemen in 
het veld (maken van een schuil
plaats, herkennen van sporen 
enz -), het leren kennen van mi-
lieutypen (plassen, bos, kust ) 
Een ganse reeks aktiviteiten bui
tenshuis en binnenshuis worden 
uitgewerkt voorzien van de nodi
ge illustraties In een laatste hoofd
stuk worden de nationale parken 
en natuurreservaten in Neder
land, België, Frankrijk en Duits
land beschreven 

Ook een lijst van verenigingen in 
België en Nederland staat 
achteraan met daarbij de be
schermde planten en dieren in bei
de landen Veen avontuur-in-de-
natuur verzekerd 

Heelwat uitgebreider is de « Gids 
voor de Vogels van Europa », uit
gegeven door Elsevier Die gids is 
totstandgekomen met de mede
werking van ormtologen uit Euro
pa en vermeldt dan ook alle 
vogels die in Europa broeden of 
er regelmatig te gast zijn Het eer
ste hoofdstuk legt uit hoe het 
boek dient gebruikt, hoe vogels te 
herkennen en de faktoren die 
daarbij een rol spelen en zegt ook 
iets over de trek en de vogelstu-
die 

De 280 volgende bladzijden zijn 
gewijd aan de beschnjving van 
de vogels met voor elke soort 
een verspreidingskaartje waarop 
overwintering en broedgebied 

«> ^ 4- ^"ü^:^ 

worden aangegeven, alsook de 
treknchting, daarbij kleurtekenin-
gen van de vogel, zijn eigen ken
merken (bv snavel), de eventuele 
verschillen tussen mannetje en 
wijfje, tussen een jonge en vol
wassen vogel, de eventuele sub
species, typische silhouetten of ty
pische kleuren op vleugel, kop 
enz Achteraan volgt nog een 
lijst van ormtologische tijdschrif
ten in Europa en een register van 
de Nederlandse en Latijnse na
men 

Een dikke kluif voor de vogellief-
hebber 

Boek van de Natuur 1 en 2, Spectrum 
Elseviers Jeugd Natuurgids, Paul Hen
ry Platain, Elsevier 320 BF 
Gids voor de vogels van Europa, B 
Bruun, 4e druk, Elsevier 
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FEESTELIJK 
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 kou
de, misschien zelfs tegen geburenhinder, straatlawaai 
en indiskretie, maar dat was dan ook alles. Niemand 
bekommerde zich om de soms schadelijke aardstra-
len, om de doorgaans giftige synthetische verf of de 
vele (nochtans gebruikelijke) schadelijke of onaange
name vloer- en wandbekledingen, muren, dakbedek
kingen, enz... Niemand dacht er aan de oorzaken van 
ademnood, lusteloosheid, angst, hoofdpijn, allergie, 
slechte spijsvertering, slapeloosheid, rheuma en ande
re 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 dok
ters, 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, kun
nen 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 stralen
de licht van zonnige thermolampen, binnen de ceder
houten wanden van onze skadinaafse badkamer, ver
liest geen energie noch straalkracht aan vijandige kil-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 

Ie muurtegels. Hij bespaart zich niet alleen enorme 
verwarmingskosten, maar vooral onbehagen en kippe-
vel. 
Wie in de woonkamer genieten kan van de geparfu
meerde warmte van onze houtkachel ofwel gewoon 
languit kan uitstrekken op onze behaaglijke ridder-
vloeren, spaart niet alleen vele briefjes van duizend, 
maar vooral euforie, optimisme, levenskracht en weer
standsvermogen tegen ziekte. 

Wat wist men tot nog toe van de schadelijke invloed 
van al te grote glaspanelen, van ondoordringbare dak
bedekking en muren, van storende invloeden van elek
trische apparaten en leidingen ? 
De bouwbiologie is een jonge en toch oude weten
schap, die uit de vooruitgang van vele andere weten
schappen 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 
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DOKTER LAURENT DUCHATEAU 
BILZEN. — « Wij waren ruwaards met een zachte ziel. We hebben aan de kieken-
gracht in Riemst als student dure eden gezworen. In Leuven was er de hevige 
strijd voor de vernederlandsing : het ging er hard toe omdat we niet langer duld
den dat de Vlamingen minderwaardig behandeld werden. Van toen ik mij in Hoe-
selt vestigde als huisarts heb ik partij getrokken voor de gewone man. Ik werd 
twee keer van mijn burgerrechten beroofd, en twee keer geschorst als genees
heer; telkens heeft men mij in eer moeten herstellen. 
Ik ben er fier op als idealist almaar rechtli jnig gewerkt te hebben; zelfs in de 

gevangenis van Merksplas kon men mij er niet van weerhouden een meeting te 
houden voor een betere behandeling van de gevangenen. Men zal wel niet ont
kennen dat ik de VU-fakkel in Zuid-Limburg aangestoken heb. De stri jd tegen 
het machtsmisbruik van de kristen partij was hard. Wat mij vandaag vooral treft 
is de gezagskrisis en de demoralizering. En ook de verdeeldheid tussen de Vla
mingen. We zouden integendeel beter wat leven als in een mierennest: de konin
gin, de waterdragers, enzomeer... werken er naarstig en doeltreffend samen ; in 
zo'n nest is er nooit ruzie...» 

«Ik heb de grootste bewondering 
voor een mierennest» 

Dokter Laurent Duchateau uit Hoeselt 
is 70 jaar geworden; zijn vrienden hul
digen hem zaterdag in « De Ster te Bil
zen 
De dokter van Hoeselt is een sympa-
tiek man, een harde werker, op 41 jaar 
tijd heeft hij amper veertien dagen 
vakantie genomen, en dat was voor 
het eerst vorig jaar... 
Op velerlei gebied immers, zoals hijzelf 
zegt, «al die jaren in zijn rijk de zon 
nooit en voor niemand ondergegaan.» 
De spoorslag voor zijn enorme inzet 
vond htj in zijn zeer katolieke, opvoe
ding in het landbouwersgezin Ducha-
teau-Neven. 
L Duchateau: «Ik ben opgegroeid in 
een streek waar zowat iedereen, boer 
en arbeider, ondanks zekere onheuglij
ke tijden, kon leven als vrij mens. Op 
school zag ik enkele eerste konflikten ; 
de tegenstelling tussen boeren en ste
delingen. En op taalgebied: wij kregen 
wekelijks om beurten les in het Neder
lands en het Frans i 
Nog steeds ben ik erkentelijk en dank
baar dat ik werd opgevoed met de leu
ze «Alles voor Vlaanderen, Vlaande
ren voor Kristus». Kwam dan de Leu
vense periode. Even voor Ik de unief 
bezocht, werden studentenleiders zo
als Paul Beeckman en Gerard Rom-
see net aan de deur gezet, omwille 
van hun Vlaamse akties. 
Dat heeft ons niet weerhouden om 
hun strijd voort te zetten. W e zwoeren 
«trouwe eden», en we aarzelden niet 
om bievoorbeeld een monseigneur La-
deuze frontaal aan te vallen.» 

Ontvoogding 
Uit die tijd onthouden we enkele vuri
ge redevoeringen van Laurent Ducha
teau, waarvan eentje tijdens een 
Vlaamse meeting aan de «zoete wa
ters» in Heverlee wel nog de meest 
levendige herinnering oproept 
Als jong huisarts C36) vestigde Ducha
teau zich in Hoeselt, en meteen werd 
hij aktief «tegen de franskiljons», poli
tiek belichaamd in de zgn. katoliek-
Vlaamse partij 
Toch stak dokter Laurent allereerst 
zijn meeste energie in zijn doktersprak
tijk, de eerste en meest aangewezen 
mensen om de mensen rondom hem 
op gepaste wijze te helpen. Die hou
ding — geen verregaande politieke 
ambities — is hij trouwens tot op van
daag trouw gebleven. 
L Duchateau: «Ik sprong uiteraard 
overal bij waar zieken moesten gene
zen worden. Maar meteen repte Ik 
ook een woordje over de plaatselijke 
sociale en politieke toestand, en tracht
te ik de mensen in Zuid-Llmburg het 
belang van de Vlaamse ontvoogdings-
strijd bij te brengen. 
Vóór de jongste wereldoorlog kenden 
we slechte tijden, in de jaren '50 trou
wens ook nog. 
Ik werd burgerlijk gemobllizeerd tij
dens de oorlog. Hoewel ik mij voordien 
als lid van het VNV aanvankelijk op de 
vlakte had gehouden, is men er met 

ontstak de VU-fakkel 
in Zuid-Limburg 

allerlei verdachtmakingen toch in ge
slaagd om mij twintig maanden op te 
sluiten in Merksplas Daar heb Ik veel 
mensen geholpen, en ook een meeting 
gehouden om beter eten en een goe
de verzorging af te dwingen. Uiteinde
lijk heeft men mij al mijn burgerrechten 
teruggeven, dat kon ook moeilijk an
ders. ^ * 

Niet rooskleurig 
In '54 werd de Vlaamse strijd op het 
elektorale front heropgenomen. 
Toen werd Laurent Duchateau tot pro
vincieraadslid verkozen. Een campag
ne van de Katolieke Ziekenkas leidde 
echter tot een schorsing als huisarts. 
Maar, ook die politieke zet overwon 
hij 
L Duchateau: «Nooit was het mijn 
bedoeling om een zetel in het parle
ment In de wacht te slepen. Wél heb 
ik, aanvankelijk met WIm Jonssen, goe
de politieke metoden gezocht om de 
Vlaams-nationale strijd na de oorlog in 
Limburg opnieuw leven in te blazen. 
Mede door mijn populariteit werden 
Evrard Raskin en later Rik Van de 
Kerckhove tot senator gekozen. 
Hetzelfde deed ik vorig jaar om Johan, 

Sauwens te helpen provincieraadslid 
te worden. 
Wél vond ik het een plicht voor mij om 
mijn mandaat als gemeenteraadslid 
daadwerkelijk te vervullen. Het was 
nodig om zeer aktief en ook agressief 
«de kristen partij» te bestrijden die 
zich te buiten ging aan machtsmis
bruik, onder meer met de bedienaars 
van de kerk.» 
Niemand zal tegenspreken dat dokter 
Laurent Duchateau uit Hoeselt de VU 
in Limburg als eerste pionier uit de 
grond gestampt heeft. 
L Duchateau: «Bij mijn dagelijkse 
praktijk, én in de gemeenteraad, heb ik 
steeds getracht mijn volk, mijn mede
mensen te leiden, te beschermen en 
ook te verdedigen. 
Jammer genoeg bevinden wij ons ook 
nu nog in Zuld-Limburg als Vlaams-na
tionalisten in een met zo rooskleunge 
situatie We zijn er in de voorbije jaren 
met zo zichtbaar op vooruitgegaan... 
Nu ben Ik wel een beetje ontmoedigd 
geraakt, of beter: teleurgesteld. Niet 
op partijpolitiek vlak, hoor. Té traag, 
maar wel zeker, bieden zich nieuwe 
jonge krachten aan. Dat doet mij ple
zier. 
Maar, ik vind dat de mensen bij ons, In 

dit land, in Vlaanderen, al te veel hun 
verantwoordelijkheid ontvluchten. Zo
wel de « werkmens » als de intellektue-
len, kaderleden en direkties. Zelfs de 
rol van de syndikaten is vertekend 
geraakt. Alles lijkt nu materialistisch uit
gespeeld te worden, almaar worden 
nieuwe eisen gesteld, en denkt ieder
een uitsluitend aan zichzelf. 
Wat de nationale politiek betreft • eer-
ste-mlnister Tindemans wimpelt al 
evenzeer zijn verantwoordelijkheden 
af. Er Is onloochenbaar een zeer ernsti
ge gezagskrisis, niemand komt zijn 
plichten nog na. Hoevelen spelen er 
bievoorbeeld niet een amusant spelle
tje met het binnenrijven van dopgeld, 
als zij dat In feite met verdienen...» 

Evenmin is Laurent Duchateau te spre
ken over de Vlaamse verdeeldheid en 
over de rivaliteit en het opbod, naar 
aanleiding van het Egmontpakt 
L. Duchateau: «Men heeft de ver
deeldheid té ver laten komen. Het is 
een teleurstelling in de Vlaamse bewe
ging zo'n chaos te moeten vaststellen, 
nadat zoveel en zo herhaald tal van 
offers werden gebracht. Als ik daar
aan denk, dan word ik erg zenuwach
tig en maak ik mij kwaad... 
Net zoals professor Elaut wil ik bena
drukken dat de zaak té ernstig is, om 
ons een verdeeldheid te kunnen ver
oorloven. Verdeeldheid brengt zwak
heid, dat zien we ook nu weer. Maar Ik 
wil er ook onmiddellijk aan toevoegen 
dat de zogenaamde kleurpartijen veel 
kwaad hebben verricht. Met het Eg
montpakt tracht men nu de gebroken 
potten te lijmen. Ik hoop dat het, hoe 
dan ook, tot een goed einde komt. 
Blijft dan evenwel nog het ergerlijk feit 
van het moreel verval, ook in de politie
ke wereld. Het idealisme is ver zoek. 
Het materialistisch profijt is voor velen 
de enige drijfveer. Ik wil bij deze gele
genheid mijn goede (politieke) vrien
den toch oproepen om die trieste evo
lutie om te buigen. Wij moeten onze 
krachten bundelen om met verder de 
dieperik in te gaan. In mijn toespra
ken heb ik nooit mijn politieke vrienden 
gespaard, als ik met hun zienswijze of 
handelwijze niet kon Instemmen. Ook 
nu wijs ik scheurmakers en profiteurs 
met de vinger. Is het niet typerend 
voor de Vlamingen verdeeld te zijn, ter
wijl de Franstaligen als kat en hond 
ondereen leven, maar samen opruk
ken als het nodig is ? » 

Hugo De Schuyteneer 
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