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DAENS EN BORMS
Terwijl het parlement aan zijn
paasvakantie begint en het"
politieke leven enkele dagen
trager loopt, is het gepast om
even inventaris te maken en
een blik vooruit te werpen.
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Er kan niet ontkend worden
dat er de jongste maanden in
de Vlaamse Beweging heel
wat verwarring en twijfel was
over het gemeenschapspakt.
Deze verwarring houdt aan.
Men moet wel tot de
vaststelling komen, dat ze
door sommigen moedwillig
onderhouden wordt. Dat
daarbij in hoofdzaak schade
berokkend kan worden aan
de Vlaams-nationale partij
nemen zij op de koop toe,
indien zij het al niet beogen.
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Het herhaaldelijk aanbod van
de Volksunie om te komen
tot een ruim en open gesprek
over de staatshervorming
werd stelselmatig van de
hand gewezen. Zogenaamde
argumenten tegen het
Egmontpakt, die al tien maal
zijn weerlegd, worden
hardnekkig terug opgedist.
Een dergelijk
dovemansgesprek heeft niet
de minste zin meer en
betekent hoogstens
tijdverspilling en
energieverlies. De Volksunie
moet zich verder blijven
kwijten van haar taak van
voorlichting en
ves antwoording. Ze moet
bereid blijven om op ieder
ogenblik ieder zinnig
gesprek aan te gaan met wie
het ernstig meent met zijn
verantwoordelijkheid. Ze zou
er echter onverstandig aan
doen, het hoofd te pletter te
lopen tegen het ijzeren
gordijn dat door sommige
leden van het
anti-Egmontkomitee
stelselmatig neergelaten
wordt tussen de politieke
verantwoordelijken en de
strijd- en
kultuurverenigingen.
Wie te kwader trouw is in
Vlaanderen, zal zich nooit
laten beleren. Wie te goeder
trouw is en twijfelt, zal
wellicht tot inzicht komen op
het ogenblik dat hij in feite
zal kunnen vaststellen, welke
nieuwe mogelijkheden er
voor Vlaanderen — ook te
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Brussel en in
Vlaams-Brabant — schuilen
in de staatshervorming. Het
is van wezenlijk belang dat
er niet getalmd wordt met
deze hervorming en dat de
Vlamingen zo vlug mogelijk
over eigen autonome
regeringsmacht beschikken.
Tot wanneer het zover is,
zullen er echter nog
maanden verlopen. In deze
tussenperiode heeft de
Volksunie er alle belang bij,
zélf haar politieke koers te
bepalen en zich geen tempo
of geen tema's te laten
opdringen door anderen.
Reeds thans heeft zij zich de
onmiskenbare verdienste
verworven dat zij de
Vlaamse staat grijpbaar
binnen het bereik heeft
gebracht. Alhoewel haar
hoofdopdracht blijft om deze
Vlaamse staat van
blauwdruk naar
verwezenlijking te brengen,
moet zij meteen
het antwoord geven op
de vraag naar het soort
samenleving

dat zij in deze Vlaamse staat
wenst tot ontplooiing te zien
komen.
Sedert jaren prijken in het
Volksunie-embleem de
woorden sociaal en federaal.
De omstandigheden hebben
de jongste maanden
meegebracht, dat het aksent
vooral op het tweede heeft
gelegen. Wil de Volksunie
echter de volheid van haar
programma beleven, dan
krijgt zij thans tijd en
gelegenheid om ook het
sociale luik duidelijk te
profileren. Onder meer het
partijkongres van de Arbeid
in mei aanstaande zal
daartoe een gelegenheid zijn.
Meteen kan de Volksunie
een steviger stempel slaan
op het beleid. Omdat zij niet
gebonden is door
kapitalistische of syndikale
drukkingsgroepen kan zij,
beter dan de andere
regeringspartijen, een
politieke koers varen die het
algemeen belang en niet de
groepsbelangen op het oog
heeft. Ze moet daarbij anders

zijn dan de anderen. Omdat
in de huidige
sociaal-ekonomische krisis
van iedereen offers zullen
gevraagd worden, moet de
politiek meer dan ooit
stoelen op rechtvaardigheid.
Wie zou het recht hebben om
deze offers te vragen, terwijl
hij tegelijkertijd zou blijven
dulden — om maar één
voorbeeld te noemen — dat
in dit land pensioenen
uitbetaald worden die
uiteenlopen van 7.500 fr. per
maand tot 175.000 fr.?
De Volksunie moet, zowel
Vlaams-nationaal als sociaal,
een rechtvaardigheidspartij
zijn, in de volheid van haar
programma. Daarbij moet ze
zich niet laten vergelijken
aan het een of ander
buitenlands voorbeeldje. In
onze eigen traditie ligt het
voorbeeld van wat zij moet
zijn : van Daens naar Borms
en van Borms naar Daens
reikt de eenheid van onze
sociale en volksnationale
opdracht.
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En nu,
naar het kongres
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OPIMI^S
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FIDELIO
W e hebben een nieuwe heilige op
onze kalender te oordelen althans
naar de nationale tralala waarmee hij
w e r d begraven Sanctus Fidelio Dat
was dus de man die de Konventie van
Den Haag en de oorlogswetten aan
zijn zolen heeft gelapt t Ging toch
maar tegen de Duitsers Oorlogsmisdadiger of held ' in elk geval met heldhaftig genoeg om voor zijn sabotagedaden uit te komen Hij liet liever n
aantal gijzelaars in een of ander koncentratiekamp stoppen waar ze misschien de dood vonden Het bleek
naderhand n koud kunstje om dit op
de rug van de zwartjes te schuiven
D P Boezinge

10 %vr.V U . leden.
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT
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OPINIEPEILING
Hoewel enigszins gewoon geraakt
aan onjuiste of tendentieuze « WIJ »informatie kon ik mijn ogen niet geloven bij het lezen van het artikel van
Willy Desaeyere — van wie men als
hoogleraar toch enige wetenschappelijke ernst mag verwachten — over
de in «Het Volk» verschenen opiniepeiling (- W I J » van 9 maart 1978) O p
een punt ben ik het eens met de
auteur uit bedoelde peiling kan met
worden afgeleid dat de V U bij nu te
houden verkiezingen 2 8 8 % achteruit
zou gaan Voor de rest plaats ik enke
Ie vraagtekens bij zijn konklusies
1 Uit de vergelijking tussen de zgn
getrouwheidspercentages van 1968
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2 Konkluderen dat de V U zelfs winst
zou kunnen boeken lijkt mij erg erg
ver gezocht Vooral als de konklusie
gebaseerd is op de veronderstelling
dat het aantal overkomers uit C V P
BSP en PVV naar V U gelijkaardig
zou zijn als in 1968 Gelooft de auteur
werkelijk dat een spektakulaire herhaling van de VU-winst als in 1968 mogelijk I S ' Een tweede argument voor
mogelijke vooruitgang is het «groot
aantal onbesliste kiezers» Volgens tabel 2 varieert dit aantal tussen 1 5 %
bij de V U en 164 % bij de BSP Laat
ons aannemen dat het gemiddeld
10 % bedraagt Het komt mij nogal
vreemd voor die 10 % een «groot
aantal» te noemen als de 17 % van
hoger een «klem gedeelte» was
3 Akkoord met de auteur dat uit de
peiling met kan worden afgeleid dat
de V U achteruit zou gaan Maar men
kan er evenmin uit besluiten dat de
V U geen klappen krijgt, zoals de titel
van het artikel beweert Enkel de parlementsverkiezingen zullen dat duidelijk maken
MD
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en van de peiling van 1978 besluit de
auteur dat 17 % van de traditionele
VU-kiezers ontevreden is met het
Egmontpakt Waarom de vergelijking
met 1968 en met met 1974 ' Waarop
stoelt de bewering dat die 17 % « verwaarloosbaar klem» IS en dit slechts
een - klein gedeelte •• van de VU-kiezers vormt (17 % is toch ca 95 000
stemmen en 4 K a m e r z e t e l s ) ' Is het
met mogelijk dat men ontevreden is
met het Egmontpakt en toch de V U
trouw b l i j f t ' Ik vind het bijzonder erg
dat een wetenschapsmens als W
Desaeyere tot een dergelijk besluit
komt Die 17 % is het verschil tussen
twee getrouwheidspercentages en
zegt mets over het aantal VU-kiezers
dat ontevreden is met het Egmontpakt Als Desaeyere dit laatste aantal
wil kennen het is een van de resulta
ten van dezelfde peiling afgedrukt in
•< Het Laatste Nieuws •• en « Le Soir »
(met in «Het Volk») en bedraagt
51 5 %

Kessel-Lo

Enige korte bedenkingen en antwoorden
1 ik meen zo eerlfjk mogelijk de enquêteresultaten geanalyzeerd te hebben Als ik
subiektief had witlen zi|n dan had ik wel
andere matematische oefeningen kunnen
doen en zeker geen verlies van 17 ^/o als
mogelijk vermeld In ieder geval heb ik niet
de bedoeling de publieke opinie te bednegen zoals vele persmedia wel doen die de
28,8 % als verlies voorstellen
2 Naar mijn weten is de laatst bekende
overgang deze tussen 1965 en 1968 zie
de studie van Evalenko Voor de latere
jaren heb ik geen gegevens maar als de
algemene trend 1958-1968 zich heeft voortgezet dan IS de getrouwheid nog verder
gedaald dan 36 % en dan bedraagt het
mogelijk verlies van de VU wel minder dan
17 " / o '
3 Bij een zo kleine steekproef is 17 "/o op
86 '^/o inderdaad insignifikant
al heb ik
allerminst beweerd dat er zich geen probleem stelt
4 Anderzijds is 10 "/o als niet-diagonale
overgangskoefficient en als aantal onbesliste stemmen wel signifikant want dit
moet met O % vergeleken worden
5 Dat 51 5 ° o van de VU-kiezers ontevreden IS met het Egmontpakt was mij niet
onbekend Ik verwonder mij er wel over dat
dit percentage geen 100 ° o is Het Egmont
pakt IS immers met identiek met het V U programma maar een kompromis met de
unitaire partijen De cruciale vraag is of het
Egmontpakt een stap in de goede richting
IS Mijn persoonlijke indruk is dat 3/4e van
de basis van deze mening is Indien dit op
de partijraad daalt tot 2/3e dan wordt dit
verklaard door het feit dat sommige afgevaardigden de stemmingen van hun arrondissement met aanvaarden

6 Nergens wordt in mijn artikel de veronderstelling gemaakt dat het aantal overkomers uit C V P BSP en P W gelijkaardig
zou zijn als in 1968 Trouwens dit zou leiden tot een belangrijke vooruitgang van de
V U en ik heb enkel een winst voor de V U
van 0,5 °/o vooropgesteld Dit is uiteraard
enkel een werkhypotese, gesteund op de
veronderstelling dat de procentuele uitsplitsing van het aantal onbesliste en ontrouwe
kiezers analoog is met 1968 Los hiervan
blijft mijn overtuiging dat bij de volgende
verkiezing de Vlamingen zich bewust zullen zijn van de noodzakelijkheid van een
federale doorbraak en van een pluralistisch Vlaanderen en van een tegengewicht
tegen het FDF zodat een even grote winst
als in 1968 voor de V U wel degelijk mogelijk IS
7 Ik ben blij dat M a r k Deweerdt akkoord
gaat met mijn hoofdkonklusie namelijk dat
de peiling niet bewijst dat de V U achteruit
zou gaan
8 Anderzijds ge ik met M a r k Deweerdt
akkoord dat men niet kan bewijzen dat de
V U zal vooruitgaan Dit zal onder meer van
hemzelf en van alle bewuste Vlamingen
afhangen Het is duidelijk dat de centralisten juist zoals in 1945 maar nu gesteund
door de separatisten op dit ogenblik pogen
de Vlaamse politieke macht te breken door
de V U te verdelen Enkel een verstrekte
eenheid binnen de VU kan dit afwenden en
een echte Vlaamse staat waarborgen
Willy Desaeyere, kamerlid

DAELS
In de jongste uitgave van «Wij» w e r d
ik m het verslag over de debatavond
te Dilsen getroffen door de passage
over het inschnjvingsrecht en meer
bepaald over hetgeen ik dienaangaan
de zou verklaard hebben Ik geloof
dat uw lezers recht hebben op volledigheid en juistheid in de informatie
Ik heb verklaard dat het mschrijvmgsrecht onnodig is o m omdat de frankofonen in Brussel allemaal een v e r - .
plicht versterkt onderwijs m het Nederlands genieten en daarenboven
omdat er zich een beweging is beginnen aftekenen waarbij de frankofonen zich m stijgende mate gaan ves
tigen in Waals-Brabant Verder heb ik
verklaard dat het inschnjvingsrecht m
elk geval pnncipieel onaanvaardbaar
is en dat het indruist tegen de grondtjeginselen van de kultuurhomogemteit en de gelijkwaardigheid van de
gemeenschappen
Ten slotte heb ik toegelicht dat men
ten hoogste zou kunnen begrepen
hebben dat de Volksunie ten titel van
uiterste — voor mij nog met te verrechtvaardigen — koncessie om zogezegde humanitaire redenen een uit
dovend eenmalig en tot de huidige
bewoners van de Egmontgemeenten
beperkt inschnjvingsrecht zou aanvaard hebben maar dat het geen
enkele zin heeft nog gedurende 20
jaar ook aan nieuwe inwijkelingen
inschnjvingsrecht te verlenen
Voor de volledigheid wil ik er u op wij
zen dat m het verslag van de debatavond geen melding gemaakt wordt
van mijn uitgebreide kntiek op de
voorgestelde staatsstruktuur
P Daels Bonheiden

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken
demokratische prijzen
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1

Het statuut van het personeel van het
gesubsidieerd onderwijs blijft de aandacht gaande houden Terecht Het
gaat hier om een aangelegenheid die
verder reikt dan de professionele en
menselijke belangen van een ovengens omvangrijke groep van de
arbeidende bevolking Het gaat nl om
een aantasting van de fundamentele
demokratische rechten via sancties in
de beroepssfeer
Ik heb dan ook met belangstelling uitgekeken naar informatie daarover
vanuit Vlaams-nationaal standpunt en
met veel aandacht kennis genomen
van het artikel m «WIJ» van 9-2-78
« Statuut vnj onderwijs» Met veel aandacht en
met groeiende verbazing
Naar verluidt zou dank zij de invloed
van de Volksunie rechtszekerheid
rechtsveiligheid en bescherming van
het pnve-leven voor de leerkracht
gewaarborgd zijn Er is ook sprake
van reïntegratie door de arbeidsrechtbank
Waar haalt men dit"? Artikel 5 van het
ontwerp bepaalt «De feiten van het
pnve-leven mogen bijgevolg geen aanleiding geven tot sanctie in de mate dat
ZIJ geen weerslag hebben op de verhouding leraar-leerling of op het
schoolleven »
Deze formulering ondermijnt volkomen de bedoeling van de wet van 11
juli 73 die wil beletten dat een leer-

kracht in z n pnve-leven gesanctioneerd wordt Wie ziet inderdaad met
in dat om het even welk feit uit het pri
ve-leven n invloed kan hebben op
die v e r h o u d i n g ' Als men zich niet
aan feiten houdt binnen de schoolsituatie vervalt men noodzakelijk in volledige kontrole van het pnveleven
En welk verhaal heeft het personeelslid"? De arbeidsrechtbank (art 101 3)
Uitstekend indien deze ook de juridische basis krijgt om 't personeelslid
gebeurlijk in zijn rechten te herstellen
Die basis wordt nu net niet gelegd m
het ontwerp Meer nog door het statuut valt zelfs het arbeidskontrakt als
basis uit De rechtbank zal oordelen i
O p grond waarvan •?
Van stabiliteit van betrekking is er in
die omstandigheden geen sprake de
«benoeming.» is een fiktie Des te
meer dat reïntegratie door de arbeidsrechtbank een groot vraagteken blijft
In principe is dit binnen t prive-recht
onmogelijk t n dat de heren ministers
bereid zouden zijn te onderzoeken
langs welke juridische kronkels het
misschien wel zou kunnen lijkt ons
geen reden tot juichen Meer dan
waarschijnlijk zit de reïntegratie er
met m
D e Volksunie-mandatanssen in de
schoolpaktkommissie hebben onge
twijfeld de nodige informatie en een
duidelijk inzicht m de stand van zaken
Waarom dan een dergelijk propaganda-artikel in «WIJ » ' Het ondermijnt
de aktie van talrijke leerkrachten voor
een volwaardig statuut Daarom dan
deze rechtzetting
R R Bierbeek

Top 50
Jan De Roover,
«WIJ»-nestor
M o c h t m e n o n s v r a g e n , . b e s t e lezer, of wij o v e r 4 9 jaar n o g
d e m o e d g a a n h e b b e n o m W i j - a b o n n e e s te w e r v e n , d a n z o u d e n WIJ d a a r z e k e r niet p o s i t i e f d u r v e n o p a n t w o o r d e n
N o c h t a n s zullen w i j in h e t j a a r 2 0 2 7 n o g m a a r z o o u d zijn als
J a n D e R o o v e r t h a n s is d w z t a c h t i g jaar i
O f WIJ d a n nog z o springlevend zullen zijn als Jan n u is
betwijfelen we echter sterk
Is J a n m i s s c h i e n met d e o u d s t e s t r a a t l o p e r hij is alleszins d e
N e s t o r v a n d e T o p 5 0 U k u n t zijn n a a m e n p r e s t a t i e s vinden
op nummer 5 '
Proficiat Jan en
bedankt voor uw voorbeeld i
1 Kris V e r s y c k , G e n t
1588
2 Georgette De Kegel, Ninove
1423
3. G u i d o C a l l a e r t , O p w i j k
1008
4 Enk V a n d e w a l l e , I z e g e m
886
5 Jan D e Roover, A n t w e r p e n
804
6 Rob R y c k b o s c h , D e j n z e
720
7 Jef D e Meyer, Heverlee
708
8 Jan Caudron, Aalst
626
9 Anny L e n a e r t s , W i l r i j k
624
10 Joris D e p r e . T e r v u r e n
612
11 Luk V a n h o r e n b e e k , B i e r b e e k
540
12 Frans B a e r t , G e n t
532
13 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
528
14 K o e n V a n M e e n e n , H e u s d e n
525
15. Lieve F a v o r e e l - C r a e y n e s t , L a u w e
522
16 Piet S e v e r i n s , Z w i j n d r e c h t
444
17 W i l l y S e r p i e t e r s , O o s t e n d e
396
18 M a u r i t s P a s s c h i j n , M e i s e
372
19 D a n i e l D e n a y e r , A a l s t
348
20 Eugene Van itterbeek, Kessel-lo
336
21 H a r r y V a n H e r f Z u t e n d a a l
. . ^ j , ^ ^ ^ ^ ^ .
324
22 Frans J a n s e g e r s H e r s e r s e m
.TTT
316
23 Schadick Schilde
312
24 Arthur D e Schrijver, Hekelgem
264
25 J a a k J a n i n H u i s e
252
2 6 C e c i l e R e m m e r i e leper
240
27 Jef Vinex Erps-Kwerps
227
28 Jozef Dockx Borsbeek
208
29 Domien Leppens Houthalen
192
30 Fons Claes Rupelmonde
168
31 V a n H e d d e g e m O u d e n a a r d e
. .
156
Andnes Mathys Waarschoot
....^^^HJ»-»,....
156
33 V U - W o m m e l g e m
...t*^:f... .
150
3 4 F r a n s V a n D e s s e l , Nijlen
144
Rik D e D e k e n H e r e n t
144
Guido Dornez Ingelmunster
.
144
37 Jozef Labaere Kortrijk
132
Etienne Braem. St -Niklaas
132
39 W i l l e m N o l l e t H o v e
120
Anntex Wingene
..i,,^.--^\...
120
Mark De Rammelaere Wingene
..'...
120
L e o n Calders Kapelle o / d B o s
120
43 Mark D e Vriese A s s e b r o e k
.^
108
Clem D e Ranter H o b o k e n
. . ^ B L c t ^ i ! ^ .
108
Gaby Landon, Diksmuide
108
Elmar V a n b i e r v l i e t , G i t s
108
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DE VOLKSUNIE:

een Vlaams-nationale
rechtvaardigheidspartil
Er zijn de jongste dagen een aantal spekulaties geweest over
een zogenaamde koerswending
of heroriëntering
van de
Volksunie, die. naar werd beweerd, in de toekomst de kommunautaire aspekten zou verwaarlozen ten voordele van de
sociaal-ekonomische
Deze spekulaties zijn volstrekt onjuist
In het licht hiervan houdt het Partijbestuur-eraan
het profiel
van de Volksunie, zoals dat sinds jaren gegroeid is uit haar
programma, nog eens duidelijk te onderstrepen
Dit alles betekent geen koerswending of geen herprofilering
Wel integendeel is de Volksunie thans in staat om na de
periode waarin haar eksklusieve aandacht naar de staatshervorming IS gegaan, ook de volle aandacht te besteden aan de
andere aspekten van haar programma zoals het sinds jaren
gegroeid is
Daarenboven zal de Volksunie haar volksnationahsme en
sociale visie verduidelijken op het aanstaande
partijkongres
dat zal gesteld zijn in het teken van de arbeid

De Volksunie werd in 1954 opgericht, met als doel het verwezenlijken van het federalisme. Bij de verkiezingen van 1961 veroverde
de partij 5 zetels in de Kamer. Thans zijn het er twintig. Ofschoon de
federalistische hervorming van de Belgische staat haar uitgangspunt is, is de Volksunie tegelijk steeds een speerpunt geweest in de
aktie om door geleidelijke hervormmgen de rechtsgelijkheid van Vlamingen binnen de bestaande unitaire staat af te dwingen.
In mei 1977 trad de partij toe tot de regering, op basis van een regeringsprogramma dat de weg opent naar de hervorming van Belgiè
tot een federale staat.
Politieke kommentatoren en journalisten hebben het vaak moeilijk om de Volksunie juist te
situeren in het Belgische politieke leven. Politologisch onderzoek heeft uitgewezen, dat haar
programma in het bijzonder de
dynamische, vernieuwingsgezinde
bevolkingsgroepen
aanspreekt. Het uitgangspunt van
dit programma is een mensbeeld waarin de zinvolle wisselwerking tussen enkeling en gemeenschap essentieel is. Zoals
de gemeenschap niet kan zijn
waf zij is zonder de aanwezigheid en de bijdrage van de vrije
individuele mensen, zo kan de
vrije enkeling slechts zijn wat
hij is mede door zi)n lidmaatschap van de gemeenschap.

voor de opbouw van Europa en
van een wereldgemeenschap.

De gemeenschap, waarbinnen
de mens zijn levensopdracht
moet waar maken, is een tastbare werkelijkheid. De mens leeft
in kringen : van het gezin en de
wijk tot de wereldgemeenschap.
De volksgemeenschap is een onmisbaar kader voor de ontplooiing van de mens. Zo begrepen is
ons volksnationalisme eng verbonden met onze bekommering
om de medemenselijkheid.

De Volksunie meent, dat vooral
de noodzaak om op ieder ogenblik de problemen te kunnen herdenken en oplossingen aan te
passen aan de snelwisselende
gegevens, de toekomst van de
mensheid zal kenmerken. Ter
vrijwaring van de zelfbeschikking van de mens is in de politiek ieder dogmatisme verkeerd.
In plaats daarvan moet, met eerbiediging van de beginselen en
hierdoor gemspireerd, een pragmatische aanpak komen. Dit betekent geen beginselloosheid,
maar integendeel het vrijwaren
van de beginselen tegen verstikking door verstarde toepassingsformules.

De zelfontplooiing van de mens
eist bovendien in toenemende
mate samenwerking van volksen streekgemeenschappen in ruimere verbanden. Het volksnationalisme IS dan ook een bijdrage

Deze beginselen mogen niet
worden verward met een al te
strakke ideologie. De snelle ontwikkeling dwingt ons tot een
voortdurend
herdenken
van
maatschappelijke verhoudingen
en instellingen. Levensomstandigheden wisselen snel en vaak
diepgaand. Het zou getuigen van
hoogmoed en overmoed te denken dat men, uitgaand van de
fundamentele
basiswaarden,
voor altijd hieruit een praktische
oplossing kan afleiden voor alle
problemen waarmee mens en gemeenschap in de toekomst af te
rekenen hebben.

Vidksunie
sociaal en federaal
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De Volksunie is en blijft in de
eerste plaats een
volksnationalistische partij. Haar volksnationalisme zet er haar toe aan, verder bekommerd te zijn om de
opbouw van de Vlaamse staat,
die de Vlamingen als zelfstandige groep laat qptreden en die
hun de kans geeft, plaats te
nemen in Europa en de wereld.
De Volksunie is een
sociaalvooruitstrevende
partij. Zij wil
een rechtvaardigheidspartij zijn,
die streeft naar meer gelijkheid
in de samenleving en voorrechten bevecht. Grote verschillen in
bezit en levenskansen zijn niet
te aanvaarden. Het is voor de
Volksunie een beleidstaak, te
streven naar meer gelijkheid en
tevens absoluut vast te houden
aan de geestelijke vrijheid.
De Volksunie is een verdraagzame partij. Verdraagzaamheid is
een maatschappelijke waarde.
Een
volwassen
samenleving
moet verdraagzaam zijn. Levensbeschouwelijke
verdraagzaamheid mag niet passief worden
ondergaan : allen samen moeten
wij ze positief waarderen en
zoveel mogelijk in de hand werken
Jarenlang heeft de Volksunie gestreden voor het tot stand komen van de Vlaamse staat.
Thans is zij betrokken bij het
regeerwerk dat de strukturen
van het autonome Vlaanderen
opbouwt. Morgen zal de Volksunie de opdracht aanpakken die
voor ons allen een uitdaging i s :
mede gestalte geven aan de
Vlaamse gemeenschap in de eigen staat.

Nederlandse
kultuurraad
zet hap
in

buitenlands

In de kultuurraad werd dinsdag meegedeeld dat deze voorloper van
het Vlaamse parlement weldra bevoegd zal zijn om de internationale
kulturele betrekkingen te regelen, waarmee de Vlaamse verkozenen
een ferme hap zetten in het buitenlands beleid
Deze bevoegdheid komt nu volgens de grondwet de kultuurraden toe,
en zal spoedig geregeld worden met een resolutie van de Nederlandse
kultuurraad zelf

Zaterdag 20 en zondag 21 mei

En nu naar het kongres
Deze week heeft de kongreskommissie de laatste hand gelegd
aan de voorbereidende kongresteksten De dokumenten worden
in de loop van volgende week toegestuurd aan al de kaderleden
van de Volksunie De afdelingen
hebben vanaf dat ogenblik tot
20 april de gelegenheid om hun
bestuursleden en leden er over te
raadplegen Vanaf 20 apnl tot
8 mei spreken de arrondissementsraden zich Uit over de dokumenten, vullen ze eventueel aan
of amenderen ze Het Kongres
zelf zal dan een eerste zitting wijden aan het tema van de Arbeid
op 20 en 21 mei

en beginselen terwijl de tweede
de gedetailleerde kongresbesluiten zal opstellen, heeft de partij
de mogelijkheid willen scheppen
voor de ruimste raadpleging en
inspraak van het kader en de
basis Aan dit Kongres zal op alle
vlakken van de partij maandenlang kunnen gewerkt en gedacht
worden Iedereen, op elke plaats
in de partij, knjgt de kans om zijn
eigen inbreng te hebben

De teksten die op deze eerste zitting zullen behandeld worden, bevatten brede opties en beginselverklaringen Na hun goedkeuring
zullen ze verder uitgewerkt worden tot de eigenlijke kongresbesluiten, die in het najaar op de
tweede zitting zullen worden behandeld en gestemd

Dat het volgende Volksunie-kongres het tema van de Arbeid zou
behandelen is reeds bijna twee
jaar geleden beslist. De parlementsverkiezingen en nadien de
statutaire verkiezingen in de partij
hebben het vastleggen van een
definitieve datum steeds weer
doorkruist Dit heeft als gelukkig
gevolg dat de kongreskommis^ie
ruim de tijd had om zich van haar
taak te kwijten en dat thans aan
de partij ruim de gelegenheid tot
inspraak en raadpleging kan geboden worden

Door het Kongres op te splitsen
in twee zittingen, waarvan de eerste gewijd IS aan de brede opties

De Volksunie heeft bewust gekozen voor een sociaal-politiek kongres over de arbeid in al zijn

aspekten, gezien vanuit het volksnationaal standpunt in het licht
van de komende samenleving Dit
IS het vertrekpunt van waaruit
later, in de tweede kongresfaze,
de praktische en technische oplossingen moeten worden afgeleid De arbeid heeft een waarde
als kultuurscheppende
faktor
Door de arbeid in al zijn vormen
als vertrekpunt te stellen bij het
denken aan een nieuwe samenleving, wil de Volksunie deze waarde beklemtonen. Zij ziet arbeid
ruimer dan het zich tijdelijk inschakelen in de produktie en dan de
verkoop van goederen en diensten Arbeid is elke vorm van zinvolle atieve aanwezigheid in de
gemeenschap Pas als deze mogehjkheid openstaat voor iedereen, kan over écht welzijn gesproken worden
In de eerstvolgende maanden zullen het Kongres en het kongrestema dan ook centraal staan in
het partijleven Bij de openbare
mening zullen zij het Volksunieprofiel — sociaal en federaal —
verscherpen en verduidelijken.
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SENATOR R. VANDEZANDE:
«Noemt men dat joernalistieke
en
eerlijkheid?»
laten we het maar zeggen,
de lafheid van het heden.
En waren de uitlatingen van
« De Standaard » juist geweest, dan zou de redakteur aan objektieve voorlichting
hebben
gedaan.
Doch niets is minder waar.

Ik was niet weinig verrast in
- D e S t a n d a a r d - van 17
maart 1978 te lezen dat Ik,
als verslaggever van de begroting van de eerste-minister (sektor Openbaar Ambt)
met geen woord gerept had
over de taalproblemen en
over de taalkaders, daar
waar vroeger geen taalwetovertreding aan mijn oog
ontsnapte en mijn jaarlijkse
tussenkomst beroemd, gevreesd en meestal niet te
weerleggen was. Deze kritiek is des te ergerlijker
omdat ze het roemvolle verleden laat kontrasteren met,

Daarom heb ik nog op 17
maart 1978 de binnenlandse redaktie opgebeld met
verzoek een rechtzetting te
laten verschijnen. De verantwoordelijke redakteur beloofde alles te onderzoeken
en mij voldoening te geven
indien zou blijken dat ik
gelijk had. Op 21 maart
1978 verscheen dan de lakonische mededeling dat ik in
de toekomst, zoals in het
verleden, de taalwetovertredingen zou aanklagen. Op
20 maart 1978 stuurde ik
aan « De Standaard » een
brief, waarvan ik benieuwd
ben of hij zal gepubliceerd
worden.
Doch als de lezers van « De
Standaard » geen recht krijgen op de waarheid, dan wil
dit nog niet zeggen dat de
lezers van « W I J » dit recht
niet zouden hebben. Daarom geef ik hieronder een
weergave van wat ik aan
« De Standaard » heb meegedeeld. Aan de lezer te oordelen hoe die krant de waarheid geweld aandoet

/. Ik heb vroeger in uw krant
nooit enig kommentaar over het
beroemde, onweerlegbare en gevreesde van mijn tussenkomsten,
die zelden werden vermeld, gelezen.
2. Ik heb naar aanleiding van de
begrotingen
van het
Openbaar
Ambt nooit over taalkaders en
taalwetovertredingen
gesproken,
behalve als het om het Openbaar
Ambt zelf ging. Dit kwam steeds
te berde bij de begroting van de
minister van Binnenlandse Zaken,
die de voogdijminister is in taaizaken. Ook dit jaar
3. Ik heb iedere minister steeds
aangevallen bij
taalwetovertredingen. Dat doe ik nog en zal ik blijven doen hetzij door rechtstreekse tussenkomsten, hetzij door parlementaire vragen, hetzij via mijn
kollega's van de bevoegde kommissies.
4. Ik heb momenteel
voorstellen
van decreet aanhangig over het
vestigingsrecht der vreemde geneesheren, over het taalgebruik
van de partikulieren met de plaatselijke en gewestelijke
diensten
(cfr de zaak Vilvoorde),
enz...
Anderzijds
voorstellen van wet
over de taalkaders in de openbare diensten.
Ik heb de ministers van Landsverdediging en van Landbouw een
maand geleden
geïnterpelleerd
respektievelijk
over de inlijving
van de Rijkswachtbrigade
St.-Genesius-Rode bij het distnkt Brussel en van het Zonienwoud bij de
Brusselse direktie van Waters en
Bossen.
Van de voorstellen van dekreet
en van wet heb ik een exemplaar
naar uw krant gestuurd, evenals
van de tekst van mijn interpellatie,
doch uw krant acht het verkies-

Een haalbaar projekt kelderen?
De rabiate anti-Egmont houding
van heel wat belangrijke verenigingen blijkt talrijke leden en
bestuursleden te ergeren. Men
moet het grif toegeven : we beleven geen mooie fase in de
Vlaamse strijd. En, het Egmontpakt kan geenszins volkomen tegemoetkomen aan het streven
van de Vlaamsnationalisten ; het
is wél een eindelijk verworven
stevige stut voor de bouw van
de
langverhoopte
Vlaamse
staat
Maar, dat woordvoerders van
Vlaamse verenigingen in naam
van al hun duizenden leden die
grondvesten
willen
opblazen
wordt blijkbaar steeds minder
aanvaard.
Vorige week werd gemeld dat
Julien Degraeve, hoofdbestuurslid van det Davidsfonds, ontslag
nam omdat de anti-Egmonthouding hem en veel andere DF-leden ongevraagd opgedrongen
werd.
Terwijl onder meer bij de V U het
opperste partijorgaan — de partijraad — in een demokratische
stemming besliste regeringsverantwoordelijkheid op te nemen
(end dus de krachtlijnen van het
gemeenschapsakkoord als een
bruikbaar instrument voor de
Vlaamsnationalisten
te
aanvaarden) stelden enkele tientallen bestuursverantwoordelijken
van Vlaamse Verenigingen zich
herhaaldelijk kategoriek op tegen het Egmontpakt; geregeld
zonder kennis te nemen van de
teksten van de onderhande-
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lingen, en steeds zonder de aangesloten kaderleden te raadplegen. Deze laatste bewering werd
tot nog toe halsstarrig, onder
meer door de voorzitters van de
drie grote Fondsen als ongegrond weggewuifd.
Het ontslag van een hoofdbestuurslid van het Davidsfonds is
voor deze voorzitters nu wel een
teken aan de wand ; temeer daar
Degraeve ondubbelzinnig verklaarde : «Ik wil me wel neerleggen bij een demokratisch genomen
meerderheidsbeslissing,
maar het kan niet langer door de
beugel dat het OF harde standpunten inneemt zonder raadpleging van de basis. »
En, hij voegde daar aan t o e :

« Men komt slechts geloofwaardig over, als men bereid is mee
te werken aan een haalbaar politiek projekt».
Men zal ons wellicht ook dit
bericht niet in dank afnemen,
maar we kunnen toch niet onvermeld laten dat de vergaderingen
van de VU-kaders in Vlaanderen
en Srussel aanzienlijk meer belangstelling wekken dan Egmontdiskussies waarop anti-Egmontstellingen in de verf gezet worden. Vorige zaterdag bijvoorbeeld werd zo'n diskussie in
Kortrijk (met veel propaganda
aangekondigd door de Lodewijk
de Raetstichting) afgelast wegens gebrek aan belangstelling... (hds)

lijker twee kolommen te wijden
aan de afwezigheid
van twee
kamerleden die over dezelfde problemen in de afgelopen week wilden interpelleren,
veeleer
dan
haar lezers op de hoogte te brengen van de inhoud van diezelfde
interpellatie die ik heb gehouden.
Met geen woord werd er over
gesproken in uw krant
evenmin
als over de voorstellen die ik U
toestuurde. Waarom niet ?
5. En ik ben geen
uitzondering
want mijn kollega Kuijpers kreeg
zelfs geen woord over zijn nochtans belangrijke interpellatie over
een zeer belangrijk deel van de
ontwikkelingssamenwerking.
En
zo kan ik dit lijstje tot andere kollega's en onderwerpen
uitbreiden.
Daarom kan ik me van de indruk
niet ontdoen dat de informatiebron van uw redakteur
andere
bedoelingen heeft gehad dan objektieve voorlichting te verstrekken en dat zijn goede trouw is verschalkt geworden door personen,
die goed weten dat de funktie
van rapporteur van een begroting
van technische aard is en erin
bestaat de pen te houden.

Sff'/gencfe
kriminaliteit
Reeds verscheidene malen werd
door beleidsmensen en inzonderheid ambtenaren van het ministerie van Justitie dit voorwendsel van stijgende kriminaliteit misbruikt om een uitbreiding
van de diensten der ordehandhaving te propageren.
Echter in het jongste nummer
van Het Statistisch
Tijdschrift,
uitgegeven door het Nationaal
Instituut voor de
Statistiek,
wordt deze stelling uitvoerig
tegengesproken. Aan de hand
van een heel aantal vrij uitvoerig
uitgewerkte tabellen toont men
aan dat het totaal aantal veroordeelden sinds 1900 met meer
dan 30.000 eenheden gedaald is.

Drie werelddelen
bekeken Vlaanderen
Op het vierde VTB-VAB-kongres in het vakantiesalon op de
Heizel te Brussel gaven drie professoren uit het buitenland hun
visie op Vlaanderen weer.
Professor Chah uit Seoel (ZuidKorea) was de eerste en gaf
blijk van een verbluffende kennis van ons land ; taalstrijd inbegrepen.
Professor Donaldson van de universiteit te Melbourne (Australië) betreurde in een vlekkeloos

Nederlands (hij is docent Nederlands) de kloof tussen zijn land
en het onze. Nochtans zijn er
momenteel ruim 4.000 ingeweken Vlamingen in Australië.
Dr. G. Droege uit Ohio legde
zowaar een vlaamsnationalistische belijdenis af en nodigde de
VTB uit, om te Detroit en te Chicago een kantoor te openen. Hij
verbaasde zijn gehoor met zijn
kennis van de dialekten alsook
van de familienamen in Louisiana.
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objektiviteit
Ik wil dit evenwel niet eens als verontschuldiging inroepen omdat ik
mij niet hoef te schamen, noch
over mijn houding in de oppositie,
noch in de meerderheid.
Alleen
zou ik graag hebben dat U uw
lezers dit onder ogen zoudt willen
brengen, waarvoor ik U van harte
dank. »
Helaas ondanks de belofte van
de redakteur van «De Standaard» om de waarheid op te
sporen, werd mij akte gegeven
van de mededeling dat ik in de
toekomst de taalwetovertredingen zou aanklagen, half onderverstaan zijnde dat ik dit nu niet
deed. Ik heb gewoon geen woorden voor dit soort procédé van
een bepaalde pers, evenmin als
voor de mededeling dat wij minder belangstelling zouden hebben
voor het kommunautalre. En nochtans IS de Volksunie «sociaal en
federaal».
Zij weten dit wel, doch zIj liegen
hun lezers voor. En dat noem Ik
onbetamelijk.
R. Vandezande,
senator

?
Deze daling kent over het algemeen een regelmatig verloop,
een heropflakkering tijdens de
tweede wereldoorlog niet te na
gesproken. Om alle misverstanden te vermijden moet hier vermeld worden dat rekening gehouden wordt met praktisch alle
misdaden die volgens het gehele gemene strafrecht bestraft
worden. Zo komen zij ook tot de
konklusie dat procentueel de
mannen ± 79 "/o en de vrouwen
± 21 "/o uitmaken van het totaal
der veroordeelden. Minder opmerkelijk is dat het grootste percentage zich plaatst in de leeftijdskategorie tussen 21 en 40 j .
Een uitzondering hierop waren
de oorlogsjaren die een sterke
toename kenden m.b.t. de oudere
vrouwen. Onthutsende
cijfers
zijn te vinden daar waar men de
proef neemt in welke mate men
te maken heeft met recidivisten
(d.i.: reeds ooit veroordeelden,
die hervallen...). Bij de mannelijke veroordeelden treft
men
meer dan de helft recidivisten
aan. Bij de vrouwen meer dan
een derde. Deze trend, want er
doen zich meer en meer recidivegevallen voor, toont duidelijk
aan dat ons gevangeniswezen in
zijn optiek om te resocialiseren
totaal te kort schiet. Daarom is
een grondige herdenking hiervan aangewezen. Ook de aandacht die men besteedt aan de
vermogensmisdrijven is totaal
misplaatst omdat dit tenvolle
aantoont dat men aan de rechten van sommigen niet durft tornen en dit de ekonomische misdadigers buiten schot l a a t ! Zo
is een betere uitbouw van de
diensten van gemeentelijke politie inzake fiskale fraude en milieuhinder een prioriteit. Want zoang men blijft schermen met
onware stellingen a l s : « W i j kennen een stijgende misdadigheid » zullen het steeds dezelfden zijn die zullen blijven ont.snappen aan een rechtvaardige
sociale kontrole.
Dirk Van Put
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Bij een nieuwe opiniepeiling
TOCH EEN VINGERWIJZING
Eergisteren dinsdag werden o
een perskonferentie te Brussel
de resultaten bekend gemaakt
van een opiniepeiling, die door
Uniop van 13 tot 18 maart verricht werd op een steekproef van
1 066 personen De peiling was er
vooral op gericht, te achterhalen
welke de stemvoornemens van
de Belgische kiezers zijn
Zoals het in februari verrichte
lAO-onderzoek moeten ook de resultaten van het Uniop-onderzoek met de nodige behoedzaamheid bekeken worden Zopas nog
IS in Frankrijk gebleken, hoe betrekkelijk de waarde van opiniepeilingen IS Terwijl alle opiniepeilers er sinds geruime tijd links als
overwinnaar bij de parlementsverkiezingen aanduidden, is het uiteindelijk
de
centrum-rechtse
meerderheid die het — zij het nipt
— gehaald heeft Opiniepeilingen
zijn daarenboven al lang tot een
wapen in de politieke strijd geworden Een onderzoek naar de houding van de openbare opinie is
een vnj dure aangelegenheid Er
IS altijd een opdrachtgever die
betaalt, die soeverein beslist over
het ogenblik waarop de peiling
wordt verncht en die naar willekeur de resultaten ervan mag
publiceren of geheim houden
Men kan nochtans niet ontkennen dat opiniepeilingen, vooral
wanneer ze herhaaldelijk hetzelfde beeld vertonen, toch grove
trends aanduiden Bij de jongste
verkiezingen in Frankrijk lagen
links en rechts zo dicht bijeen, dat
een betrouwbare
voorspelling
met mogelijk was Indien men echter te oordelen heeft over cijfers
die behoorlijk ver uit mekaar liggen, kan men er krachtlijnen uit
aflezen
Met de hierboven gemaakte voorbehouden moet toch vastgesteld
worden dat de Volksunie ongetwijfeld een moeilijke penode
doormaakt en dat wellicht het vertrouwen van een aantal kiezers in
vraag wordt gesteld Dit is onvermijdelijk het IS het konkrete resultaat van de campagne die nu
reeds maandenlang tegen de
staatshervorming wordt gevoerd
Aan deze knsis zal evenwel een
einde komen, van zodra de Vlamingen in feite zullen kunnen vaststellen welke nieuwe mogelijkheden hun door de staatshervor-

ming geboden worden voor het
voeren van een eigen politiek,
ook ten overstaan van Brussel en
Vlaams-Brabant Niet alleen in het
belang van de partij, maar ook en
vooral in het belang van Vlaanderen IS het goed, dat de nodige
westsontwerpen voor de verwezenlijking van de staatshervorming zo snel mogelijk aan het parlement voorgelegd worden, zodat
Vlamingen en franstaiigen over af-

zienbare tijd over eigen autonome regenngsmacht beschikken.
De Volksunie moet daarop blijven hameren
Inmiddels echter is de aandacht
van het grootste deel der publieke opinie gevestigd op de sociaalekonomische toestand Voor de
jongere generatie is Vlaamsgezindheid zo natuurlijk en is federalisme reeds mentaal zozeer verwerkt, dat ze meent haar belang-

stelling aan andere problemen te
kunnen besteden Ook hier duidt
de opiniepeiling een grove trend
aan de belangstelling van de jongeren voor de Vlaams-nationale
partij schijnt vandaag lager te liggen dan in de zestiger jaren
Met voor ogen de betrekkelijke
waarde van iedere opiniepeiling is
dit toch wel een vingerwijzing,
waaraan men met blind voorbij
mag

Het is de hoogste tij
voor icrachtdadige besluiten
Op een perskonferentie heeft
hel Vlaams Ekonomisch Verbond het plan-Claes (voor een
vernieuwd Industrieel beleid) ondubbelzinnig op de korrel genomen. Volgens afgevaardigd-beheerder De Feyter van de Vlaamse patroonsorganizatle, stelt de
minister van Ekonomische Zaken valse oplossingen voor,
« die de neergang van het ekonomisch bestel versnellen «.
Het VEV kan grotendeels akkoord gaan met de krisisanalyse
van Willy Claes, maar hel stelt
grote bezwaren tegen een aangewakkerd overheidsingrijpen in
het ekonomisch bestel. Na de
velte zestiger jaren oordeelt het
VEV dat een subsidiepolitiek
voor ondernemingen (al dan niet
in moeilijkheden) voortaan geen
goede wissel op de toekomst
meer kan zijn. Onlangs nog zette
de studiedienst van de Kredietbank gelijkaardige bezwaren op
een rijtje in een felgelezen artikel, getiteld : « Dwalen in de tempel der vrijgevigheid >: Integendeel kan de konkurrenliekracht
van ons bedrijfsleven, volgens
het VEV, slechts hersteld worden door verschillende gunstige
fiskale maatregelen.
De VEV-kritiek, die terloops ook
terecht het ontbreken van een
federalistische visie in het planClaes op de korrel neemt, is
bedoeld om " een
milieuzuivering bij de ondernemingen » los
te weken. Er wordt vooral aandacht gevraagd voor een vernieuwde exportstrategie en voor

het inhaken van het wetenschappelijk onderzoek op de bedrljfsnoden
(beter
bereikbaarheid
van de prototypes), twee sleutelsektoren waarvoor precies de
VU-ministers De Bruyne en Vandekerckhove zopas stevige beleidsopties
kenbaar
gemaakt
hebben. De VU-zorg voor de
best-mogelijke toekomstkansen
van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) staat hier centraal.
Terwijl het VEV het plan-Claes
afwijst omdat het niet zou voorzien in een koherente uitwerking
van de planoptles, bezondigt de
patroonsorganizatle zich precies aan hetzelfde euvel.
Immers, terecht wordt gepleit
voor het herstellen van de konkurrentlekracht van al de nog
levensvatbare
ondernemingen
(globale
sektoriele
aanpak
wordt afgewezen), maar het so-

ciale luik van het VEV-plan
wordt afgehandeld met enkele
teoretische volzinnen, met als
uiteindelijk besluit: « een meerjarenprogramma » Is nodig ; preciseringen ontbreken. Dat zo spoedig mogelijk de rentabiliteit van
onze ondernemingen dient hersteld te worden zal wel niemand
betwisten, maar dat onnoemelijk
veel werklozen op korte termijn
een hoopvoller toekomst verdienen door bijv. Inschakeling in
sektoren waar de privé-ondernemingen niet zo meteen Interesse
voor hebben (soclaal-kultureel
werk, diensten, verfraaiing van
het leefmilieu, enzomeer...) dat
Is dan toch weer een grote lacune in het zgn. VEV-plan. Overigens heeft het VEV wél de verdienste er op te wijzen dat het
nu stilaan de hoogste tijd wordt
dat de overheid krachtdadige besluiten neemt, (hds)

Ooic onze advolcaten zijn de vernederingen beu!
In het gerechtelijk wetboek worden de balies aangewezen die
overeenkomstig de taalwetgeving respektievelijk tot het Nederlands en tot het Frans taalgebied behoren. Dit betekent dat
de Raden van de Orde — ook In
tuchtzaken — enkel gebruik maken van de taal van hun gebied.
Voor de Brusselse balie geldt
uiteraard een uitzonderingsregime. Er Is namelijk voorzien dat
de leden Ingeschreven worden
op de Nederlandse of Franse
verklezingslijst, en dat minstens
één vierde van de raadsleden
van de Orde uit Nederlandstalige advokaten bestaat, en minstens één vierde uit Franstalige.
Tot zover de letter van de wet.
De werkelijkheid leert ons evenwel dat de Brusselse Raad van
de Orde overwegens Franstalig
Is en dat de stafhouder steeds
een Franstalige is. De huidige
stafhouder, de heer Libiez, kent
zelfs geen gebenedijd woord Nederlands !
Het gaat zover dat In de Neder-
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landstalige
tuchtkamer
ook
Franstaiigen zetelen, en dat de
Vlamingen In het kantoor voor
kosteloze rechtshulp te maken
krijgen met Nederlandsonkundigen. Kortom, zowel intern als
extern (bv. de betrekkingen met
de magistraten en met het ministerie van Justitie) gebeurt alles
eentalig In het Frans.
Pas in 1965 werd een beperkte
hervorming doorgevoerd. Vier
mandaten op een totaal van zestien in de Raad zouden naar de
Vlamingen gaan. Maar bij gebrek aan aparte kieskolleges
worden deze Vlaamse leden verkozen door een Franstalige
meerderheid.
Aan het Vlaams advokatengeduld schijnt nu toch een einde
gekomen te zijn. In een schrijven
aan de stafhouder eiste het
Vlaams Pleitgenootschap
een
partitelt in de Raad, twee aparte
kieskolleges en een volledig Nederlandstalige tuchtkamer. De
heer Libiez betitelde deze eisenevenwel als
onaanvaardbaar,

daar ze onenigheid en vijandschap zouden creëren In de
balie. Op een zopas gehouden
informatieve vergadering van
het Vlaams
Pleitgenootschap
werd dan ook om een radikalere
aanpak gevraagd : twee volledig
onafhankelijke balies met eventueel een mogelijkheid tot gemeenschappelijk overleg, of een
enkele balie met twee aparte
afdelingen die elk een eigen

Raad, een eigen stafhouder en
een eigen tuchtkamer kiezen.
Een scheuring binnen de Brusselse balie zal dan ook niet lang
meer uitblijven. En als de Nederlandstalige Brusselse advokaten reeds aan een dergelijke
redenering toe zijn, wat moet er
dan omgaan in het hoofd van de
gewone Brusselse Vlaming ?
(Johan)
'•_ ,

PlanMathot
van
openbaar
nut?
Terwijl een speciaal ministerieel
komitee het nationaal investeringsplan van minister van Openbare Werken Mathot onderzoekt, brengt het Vlaams Ekonomisch Verbond in zijn wekelijkse « snelberichten » scherpe kritiek uit op dat plan.
Onlangs geraakte bekend dat
Mathot voorstelt haast 93 miljard frank voor « nationale infrastruktuurwerken • te besteden
gedurende de eerstkomende vijf
jaar.
De werken aan de haven van
Zeebrugge, het Baalhoekkanaal
en de bocht van Bath zijn hier
niet inbegrepen. Wat Vlaanderen
betreft worden vooral vermeld :
de A 2 tussen Leuven en Lummen, de A 17 Doornik-KortrijkBrugge, de weg AntwerpenKust, de Antwerpse Liefkenshoektunnel (een derde Scheldetunnel), aanpassingswerken aan
het Albertkanaal, het Willebroeks kanaal en aan de Bovenschelde (verhoging van Scheldedijken en een stormstuw in Oosterweel).
Zelfs het ekonomisch nut van
zo'n stormstuw moet nog voor
het eerst deskundig aangetoond
worden, maar bovendien is in
het plan-Mathot ook sprake van
een pijpleiding van Couillet naar
Doel; de vroeger reeds gelaakte
smeerpijp. Het VEV heeft dus
heel wat kritiek op dat investerlngplan. De redaktie van «Snelberichten» schrijft onder meer:
' Het plan bevat in feite twee
delen: één deeltje heeft betrekking op een reeks
vervroegde
investeringen,
en een
tweede
heeft betrekking
op
investeringen die in hun
planningperiode een aantal maanden
vroeger
zouden plaatsvinden. De realizatie van deze elementen
situeert
zich in de periode '80-'82, wanneer Zeebrugge
volledig
klaar
zal zijn.»
Vooral de Waalse projekten worden door het VEV op de korrel
genomen:
« Uit de aanpak van dit zgn. planMathot blijkt duidelijk dat onze
politieke
zeden en
gewoonten
niet in het minst de invloed hebben ondergaan van de krisisperiode, noch van de zware tekorten Jn de overheidssektor,
noch
van de noodzaak via minder uitgaven de fiskale druk te verminderen. Er wordt immers met miljarden gegooid
alsof het een
lust was voor een hele reeks
infrastruktuurwerken,
waarbij
het nut van diverse stukken op
zijn minst gezegd voor heel wat
betwisting
vatbaar is. Wij denken hierbij onder meer aan het
hellend vlak dat gebouwd
zou
worden op het
Centrumkanaal
te Strépy;
wij denken aan de
autowegen van de Ardennen die
versneld moeten
klaargestoomd
worden, evenals de weg NamenMarche-Bastogne
die juist naast
deze autowegen
wordt
aangelegd. Deze kritiek van de Vlaamse
patroonsorganizatle Is niet zonder grond, en is reeds doorgedrongen In regeringskringen.
Het is nu wachten op een definitief
regeringsprojekt
waaruit
moet blijken dat de voorziene
infrastruktuurwerken wel degelijk van openbaar nut zijn.
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Gewetensbezwaarden onder

de hakbijl ?
B R U S S E L , L I E D E K E R K E , B R A S S C H A A T - Z e l f s bij
een « b l o t e aktie » aan de poorten van het koninklijk
paleis bleven de g e w e t e n s b e z w a a r d e n z o p a s nog in
de koude tocht van de W e t s t r a a t staan. Het is g e w e ten dat sommige leden van de regering, en alleszins
defensieminister Paul V a n d e n Boeynants ( P S C ' e r ) ,
de jongens m e t - d e - b l o e m - o p - h e t - g e w e e r geen goed
hart toedragen.
Vandaar, dat zelfs nu nog getreuzeld wordt met de
publikatie van uitvoeringsbesluiten van een wet die
reeds in juli 7 5 in het parlement w e r d gestemd.
G e v o l g : de g e w e t e n s b e z w a a r d e jongeren, die verzaken aan elke vorm van geweldtraining in 's lands
dienst, kunnen nog steeds niet genieten van een
« bestaansminimuminkomen ».
H o e w e l sinds 1964 voor de g e w e l d w e i g e r a a r s een en
ander ten g o e d e is geregeld, blijft discriminatie schering en inslag. D e jongens die het g e w e e r noch op de
rechter-, noch op de linkerschouder willen prezenteren zijn vandaag h o e g e n a a m d geen g o e d e maatjes
met BSP'er Henri Boel, minister van binnenlandse
zaken.
En dit, terwijl de Raad van Europa inmiddels (in oktober van vorig jaar) aan de Belgische ministers van
defensie en binnenlandse zaken de aanbeveling meegaf om g e w e t e n s b e z w a a r d e n voortaan financieel en
sociaal gelijkwaardig met de « miliciens » te behandelen...

Om hun eisen kracht bij te zetten
gingen verschillende groepjes gewetensbezwaarden in honger)staking. De hardnekkigste kern
installeerde zich in het Brussels
stadscentrum. Solidanteitsakties
werden ondernomen in het Fort 5
te Edegem, in de kazerne van de
burgerlijke bescherming in Liedekerke, en in Brugge. Deze akties
kregen merkwaardig genoeg minder persecho's in de kranten dan
bepaalde assisenzaken... Wellicht omdat het om een miskende
minderheidsgroep gaat ?
Van de aktie aan de poorten van
het koninklijk paleis te Brussel,
vonge week, werden slechts enkele goedkope grapjes verspreid.
Dat het de
gewetensbezwaarden
evenwel ernst is met hun protest
werd weinig benadrukt:
geenszins verduidelijkt

wicht tijdens hun hongerstaking
verloren.
In de eerste plaats voeren de
gewetensbezwaarden hun protestakties om financiële redenen:
" 10.500 frank per maand, NU», is
de slogan.
Hun aktie die in feite een veel breder gamma van
gerechtvaardigde eisen voor
gelijkberechtiging

behelst, dreigt momenteel precies
op die financiële klip te stranden!
Inderdaad, de circa 1.500 gewetensbezwaarden die op dit ogenblik hun burgerdienst vervullen —
en dus bewust gekozen hebben
voor geweldloze defensie — moeten genoegen nemen met een
maandelijkse soldij van 5.000 tot
6 000 frank.
Het ziet er naar uit dat de gewetensbezwaarden slachtoffer worden van het hakbijlkomitee.
Immers, aanvankelijk werd voor
hen 104 miljoen fr. begroot, maar
die begrotingspost van Binnenlandse Zaken werd inmiddels
teruggebracht op 92 miljoen fr

Bestraffing
Gewetensbezwaarden (in dienst
bij de burgerlijke bescherming, in
de gezondheidszorg, of werkzaam in de sociaal-kulturele sektor) worden dus niet alleen blijvend bestraft met aanzienlijk langere diensttijden — tot het dubbele van de «miliciens» — maar
evenzeer met geldelijke discriminaties.
Desondanks is het aantal gewetensbezwaarden jaar na jaar aanzienlijk toegenomen; momenteel
tellen we zowat één op de 18
dienstplichtigen
die ervoor
bedankt om met scherp op de vijand te schieten.
De stem van het aktiekomitee
Burgerdienst voor de jeugd, en
van de Verenigde Komitees van
Gewetensbezwaarden wordt inmiddels in het kabinet van Binnenlandse Zaken onvoldoende gehoord.
Men struikelt er blijkbaar over de
eis voor een behoorlijk (financieel) statuut dat o.m. redelijke
vergoedingen voor kleding, huisvesting, voeding, en verplaatsingen zou invoeren. De desbetreffende wet werd reeds in 7 5

Minister Boel ziet gewetensbezwaarden
gestemd, maar de voogdijminister
talmt met de ontwerptekst van
het hoognodige koninklijk besluit.
Andere verzuchtingen van de gewetensbezwaarden
werden
reeds herhaaldelijk in een gemeenschappelijk
memorandum
verduidelijkt:
• De voorwaarden dienen versoepeld te worden om te kunnen
deelnemen aan vormingssessies.
• De erkenning als gewetensbezwaarde dient meer soepel te
verlopen, en vooral de proceduretijd dient drastisch verkort te worden.
• De gewetensbezwaarden m
burgerdienst moeten kunnen beschikken over de normale politieke en syndikale rechten waarover elke staatsburger kan beschikken, zoals bijvoorbeeld het
recht op vrije meningsuiting, zonder enige beperking.
• Elke vorm van gerechtelijk onderzoek bij het samenstellen van
het dossier van een gewetensbezwaarde IS uit den boze.
• De gemeentebesturerr dienen
ernstige, eerlijke én volledige informatie ter hand te stellen met
algemene inlichtingen over de vrijstelling van gewapende of militaire dienst, op grond van gewetensbezwaren.

niet zo graag meer
• Andere bezwarende problemen, zoals de vermindering van
dienstplicht voor
gewetensbezwaarden, vereisen op zijn minst
een amendering van de bestaande wetgeving...

Zonder helm...
De geweldloze defensie vindt momenteel jammer genoeg
buiten
een beperkte
kring van zogenaamde polemologen
(profs die
de wetenschap van oorlog en vrede beoefenen)
weinig of geen
gehoor; zeker niet in de vertrekken van het
defensieministerie.
Nochtans kan men zich toch de
vraag stellen of de
kollektieve
overlevingsdrang
van de mensheid met precies het best gediend
wordt
door
de
gewetensbezwaarden. .
Maar, omwille van hun sociale en
vooral financiële benadeling zijn
en blijven ze in onze gewesten
ook vandaag nog in de minderheid. Hoewel een
gewetensbezwaarde ondanks alles dit grote
voordeel heeft • hij manifesteert elke dag zijn vredeswil en hij verliest zijn gezicht niet in een leger
waar alleen de helmen, maar niet
de mensen worden
geschouwd
en geteld, (hugo de schuyteneer)

Al te lang
Vooral werd tot nogtoe niet
achterhaald waarom precies op
het ministerie van Binnenlandse
Zaken hoegenaamd geen gehoor
wordt gegeven aan de verzuchtingen
van
de
gewetensbezwaarden.
Midden vong jaar toog minister
Henri Boel nochtans naar Deurne
om misnoegde jongeren in de
kazerne van de civiele bescherming mee te delen dat hij «zich
ten volle bewust is van hun problemen, die trouwens al te lang
aanslepen »...
In de voorbije weken vond diezelfde minister geen tijd om een delegatie van de afvalligen van de Belgische strijdkrachten ook maar
met slechts één korte audiëntie
tegemoet te treden. Met dergelijke houding werd op het kabinet
van Binnenlandse Zaken een
veldslag gewonnen: de begeleidende arts van de hongerstakers
stelde het sein op r o o d , het kon
niet langer verantwoord worden
dat de protesterende jongeren
hun aktie zouden voortzetten, nadat ze reeds op korte tijd gemiddeld tien kilogram aan lichaamsge-
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Laten ook wij ons
de neutronenbom opdringen?
Volgens de peetvader van de
NAVO-strijdkrachten, de Verenigde Staten van Amerika, Is
het van uitzonderlijk strategisch
belang dat de Westerse geallieerden de neutronenbom als
een onmisbaar defensief wapen
erkennen, en een investering in
die zin In hun defensiebegroting
inschrijven.
In de Nederlandse regering verliep de konfrontatie hieromtrent
niet zonder kleerscheuren. Nog
acht andere regeringen, waaronder die van ons land, zijn vóór
het zomerreces van de parlementen het antwoord verschuldigd
op de vraag of de neutronenbom
al dan niet gewenst wordt, in dit
stadium Is het reeds zo dat de
VS wél de NAVO-lidstaten raadpleegt, maar het antwoord geenszins afwacht om de produktie
van die neutronenbom aan te vatten.
Op zijn zachtst uitgedrukt is die
neutronenbom een kontroversleel strategisch wapen ; vooral

omwille van het alle-leven-vernietigend karakter van dit strijdwapen.
Het specifieke kenmerk van dit
nieuwsoortig moordtulg Is dat
deze bom, net zoals een atoombom, een zeer hoog levenvernletigend stralingsvermogen bezit,
maar anderzijds een zeer beperkt schokeffekt
ontwikkelt,
met haast geen luchtverplaatsingen.
Vandaar dat de uitwerking van
de neutronenbom vereenvoudigd als volgt kan weergegeven
w o r d e n : bij dergelijke explosie
wordt alle leven vernietigd, maar
blijven straten, huizen, betonnen
konstrukties ongedeerd : op zo'n
moorddadig moment kunnen we
dus dorpen en steden ontwaren
zonder enig spoor van menselijk, dierlijk of plantaardig leven.
De militaire NAVO-staf
ziet
evenwel dit pro-argument voor
de neutronenbom: aangezien
West-Europa op het gebied van
de konventionele bewapening

(tanks, manschappen en zomeer) een beduidende achterstand heeft op de Warchaupaktlanden, kan de neutronenbom
meer en beter dan de atoombom
als een middel voor afschrikking
gebruikt worden. Immers, met de
neutronenbom
worden
alle
tanks (tot en met 60 ton) terstond tot staan gebracht: de
bemanning wordt In een oogwenk gedood, maar de tanks
zelf blijven materieel ongedeerd.
Men kan aannemen dat dit voor
de aanvallers In de frontlinie
geen prettig vooruitzicht biedt.
Vandaar, zo wordt geargumenteerd, zal onder meer de Sovjetunie minder rap geneigd zijn,
een konventionele aanval aan te
gaan, terwijl een atoomoorlog
momenteel evenmin voor geen
van de oorlogvoerende partijen
aanlokkelijke
perspektieven
biedt.
Volgens de NAVO-top is de neutronenbom dus duidelijk een defensief wapen, dat oorlogszucht

In het kommunistlsch blok onvermijdelijk moet indijken.

Ongehoord
MAAR, de bestrijders van de
neutronenbom hebben een uitermate belangrijk explosief tegenargument : precies omdat de neutronenbom als nukleair wapen in
tegenstelling tot een atoombom
slechts « op-het-veld •> ravage en
levensvernietiging veroorzaakt,
wordt de drempel van het atoomgeweld v e r l a a g d ; met andere
woorden : de wederzijdse defensieblokken zullen sneller geneigd zijn om dergelijk atoomwapen te gebruiken, aangezien het
vernietigend tuig op een beperkt
gebied kan aangewend worden.
Een ander bezwarend element is
niet in het minst dat de neutronenbom slechts efficiënt is bij
zeer snel gebruik ervan ; de politieke kontrole Is in dit geval helemaal zoek, gesteld dat er op het

defensiebeleid vanwege het parlement nog enige efficiënte kontrole aanwezig Is... De ontwikkeling van de neutronenbom kan
dergelijk niet-denkbeeldig gevolg hebben : een grenskonflikt
In een wereldgedeelte
waar
reeds lang het vuur aan de lont
werd ontstoken heeft grootscheepse
infanterie-aanvallen
voor gevolg, de
defensieve
tegenstander vermijdt een overrompeling door beperkte aanwending van de neutronenbom,
en... de atoom-eskalatle kan op
beperkte schaal beginnen, zonder dat ook iemand de uiteindelijke gevolgen kan voorspellen.
Ook de Belgische regering zal
spoedig een fiat-oordeel over deze neutronenbom dienen uit te
spreken. Het zou ongehoord zijn
mocht deze hypermoderne schakel van het defensiebeleid zonder uitgebreide parlementaire
diskussie aan ons afschrikwekkend arsenaal toegevoegd worden, (hds)

Een plechtige kommunikatit
om trots op te zijn
Tenminste... ais u hem bij ons m liet nieuw zet.
Wij zijn inderdaacj ruim 75 jaar specialist in eersteen plechtigekommuniekleding. Wij vertegenwoordigen de grootste luxe-merken. Dus .. ongelooflijke keuze in de nieuwste dessins en stoffen.
Peigné of velours. Klassiek of fantasie. Safarilook.
Jeansstyle. Alles wat u maar wilt. Ook voor de rest
van de familie hebben wij 't allernieuwste. € v e n eens tegen ongelooflijke prijzen.
Een echte PARKER
voor elke
kommunlkant
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Doorstoken
kaart?
Steeds meer waarnemers vrag e n z i c h af, o f I s r a è ! het i n c i d e n t
m e t d e a u t o b u s n a b i j Tel A v i v
niet a a n g e g r e p e n heeft, o m een
s i n d s lang g e k o e s t e r d e likwidatie v a n d e P L O , de P a l e s t i j n s e
B e v r i j d i n g s o r g a n i z a t i e te v e r w e zenlijken. De represailles (sic)
s t a a n in g e e n e n k e l e v e r h o u d i n g
tot
de (mislukte)
Palestijnse
raid. B o v e n d i e n beweert de P L O
d a t de m e e s t e s l a c h t o f f e r s z i j n
g e d o o d of g e w o n d d o o r d e I s r a ë li's t o e n d e z e d e b u s b e s t o r m den, die n o c h t a n s reeds d o o r de
meeste PLO-kommando's verlaten was.
D e g r o n d i g h e i d , het s y s t e e m en
de o m v a n g van de Israëlische
r i p o s t e wijzen erop dat de aktie
s i n d s lang v o o r b e r e i d was. Het
w e r d trouwens geen strafexpeditie maar een regelrechte o o r l o g
m e t de b e z e t t i n g v a n El Fattahland en d e g r o n d i g e o p r u i m i n g
van de Palestijnse b o l w e r k e n .
Dit gebeurde ook op een diepte
die volledig de versie van een
represaille vernietigt.

Bretagne
razend
op Parijs

De
Arabische
verdeeldheid
s p e e l t u i t e r a a r d in d e I s r a ë l i s c h e kaart. Na de b e s l i s s i n g v a n
de
UNO-veiligheidsraad
een
UNO-vredesmacht
ter
plaatse
te z e n d e n w e r d het een w e d r e n
tegen het uurwerk, o m d a t Israël
een zo gunstig mogelijk resultaat w o u afdwingen. R e m m e n d
hierbij w a s het feit dat de Palestijnse weerstand groter was dan
g e d a c h t , v o o r a l o n d a n k s de Israëlische
heerschappij
in
de
lucht.

De breuk van de oliemammoet
« A m o c o Cadiz » voor de Bretoens e k u s t e n d e s l o r d i g e , t e late e n
amateunstische aanpak van het
verweer tegen de zwarte, vervuilende en d o d e n d e oliemassa hebb e n in B r e t a g n e e e n stornn v a n
protest
opgeleverd
Men
zou
v o o r m i n d e r r a z e n d zijn als m e n
w e e t dat m e n een b e r o e p moest
doen op Nederlandse, Belgische
en Britse specialisten en uitrusting o m het Frans amateurisme te
vervangen door een beroepsaanpak

M e n zal zich o o k niet v e r g i s s e n
wanneer men stelt, dat Israel
m e t d e o o r l o g in Z u i d - L i b a n o n
niet alleen de P L O w o u verniet i g e n ( w a t m i s l u k t is) m a a r o o k
zijn
onderhandelingspositie
t e g e n o v e r E g y p t e en d e g e m a t i g de A r a b i s c h e landen zoveel m o g e l i j k w o u v e r s t e r k e n . Er b e s t a a t
veel kans dat het v r e d e s i n i t i a t i e f
van president Sadat gesneuveld
is in d e h e u v e l s v a n El F a t a h land !

Bretagne w e r d reeds herhaaldelijk g e t r o f f e n d o o r d e m i l i e u b e v u i ling, v e r o o r z a a k t d o o r k a p s i j z e n de olietankers V a n de officiële
b e l o f t e n v a n u i t Parijs k w a m e c h t e r t o t o p h e d e n n i e t s in huis H e t
IS z o e e n b e e t j e als bij o n s in
V l a a n d e r e n , w a a r e e r s t tientallen
jaren overstromingen zware schad e a a n r i c h t e n o m d a t m e n t e lang
aan d e b o u w van prestige- en
kompensatiewegen offerde en de
waterwenng volkomen verwaarloosde

Schrik en angst
bij het CDA voor de stembus
(jeeveedee) Komende week woensdag, 29 maart, worden in Nederland
nieuwe Provinciale Staten (Provincieraden) gekozen. Tot zowat een
maand geleden zag het er, als men afging op de uitkomsten van enquêtes en opinie-onderzoeken, naar uit dat deze verkiezingen weinig of
geen verschuivingen zouden brengen in de getalsverhoudingen tussen de belangrijkste partijen zoals die bij de parlementsverkiezingen
van vorig jaar mei werden geregistreerd. En omdat men bovendien uit
ervaring weet dat provinciale verkiezingen de Nederlandse burger
slechts matig aanspreken, werd dan ook een zeer tamme kiescampagne verwacht.
Nu IS het wel zo dat de militanten uit de partijen met met vliegende vaan en slaande trom
door het land trekken, maar er is
toch een kiesstnjd gaan ontstaan die men half februari allerminst verwachtte En in die strijd
IS het C D A (Christen-Demokratisch Appel), de grootste regeringspartij thans het mikpunt
van de aanvallen der tegenstanders
Waarom het C D A ' ' Wel. er is
een samenspel van faktoren die
de kristendemokraten hebben
doen belanden in de hoek van
de ring Daar was op de eerste
plaats de affaire met de zogeheten koopsompolissen, waarover
WIJ enkele weken geleden in dit
blad uitvoerig hebben geschreven U herinnert het zich wellicht voordelige zaakjes met levensverzekeringen
waardoor
het mogelijk was voor honderdduizenden guldens aan belastingen « uit te sparen » ^
Het zouden in hoofdzaak politici
van het C D A zijn geweest die
zich zulke profijten hadden verworven

En inderdaad is de afgelopen
dagen de speciale kommissie
die de affaire uitzoekt, op het
spoor gekomen van vijf mensen
uit het C D A die zich zo'n koopsompolis hadden aangeschaft
Dat men in andere partijen als
een bok op de haverkist is
gesprongen om met alleen die
vijf «schuldigen », maar de hele
partij te hekelen, was te verwachten en is ook gebeurd

Kruisinga
Daar overheen kwam de geschiedenis van de knstendemokratische minister Kruisinga die
in verband met de diskussie
over de neutronenbom aftrad
De man had zich echter tevoren
zo uiterst kuneus en eigenzinnig
opgesteld dat iedereen snapte
dat zijn aftreden in wezen weinig met de gevreesde bom te
maken had Maar men gunde
hem nu ook weer niet dat hij als
een stuk oud vuil in de hoek
w e r d gesmeten, en daar kwam
het « afscheidswoord » van eerste minister Van Agt (partijgenoot van Kruisinga O toch wel
op neer
De ontknoping van de zaak-Kruisinga vJas dus koren op de
molen van de oppositiepartijen
(vooral de socialisten) Zij verweten Van Agt dat hij zich tegenover zijn vertrekkende kollega
allerminst «knstelijk » had opgesteld En daaraan verbond men
(ja ja, in het zicht van de verkiezingen I) de konklusie dat het
hele C D A het met zo nauw nam
met de etische pnncipes die bij
elke mogelijke gelegenheid van
de daken verkondigd worden
Met de koopsompolissen en de
zaak-Kruisinga waren de rampen voor het C D A nog met voor-
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bij Want daarna brachten journalisten van een dag- en een
weekblad uit de hoofdstad A m sterdam de onthulling dat de
ondervoorzitter van het CDA,
oud-minister
Lubbers, tijdens
zijn ministerschap ook als ondernemer was opgetreden, iets wat
in de Nederlandse politiek volstrekt ongebruikelijk is en als
met aanvaardbaar wordt beschouwd

Lubbers
Lubbers, minister van Ekonomische Zaken in de regering Den
Uyl, had zowat zes ton (tegen
de 8 1 / 2 miljoen f r ) aan belasting-aftrek genoten in de jaren
^974 tot en met 1976
De oud-minister, thans kamerlid,
komt uit een gegoede familie die
onder meer belangen heeft in
een Rotterdamse
machinefabriek HIJ richtte met twee van
zijn broers een firma op die ging
handelen in onroerend goed, zoals bedrijfsgebouwen Nu mag
men, als men geld belegt in dergelijke gebouwen of in machinerieën, èn die belegging komt de
werkgelegenheid ten goede, gedurende enige jaren een bepaald percentage aftrekken van
z'n belastbaar inkomen
Maar de drie broers Lubbers
pleegden hun financiële transakties alleen maar om [iet risico
van hun gezamenlijke vermogen
te spreiden en met om de werkgelegenheid te bevorderen Bijgevolg hadden ze geen recht op
belastingaftrek

« Onverstandig »
De onthulling van Lubbers' fiskale avontuur kwam als een steon
terecht in de toch al met meer
zo heldere CDA-vijver Wel liet
Lubbers meteen weten dat hij
alsnog
met
terugwerkende
kracht wil afzien van zijn belastingprofijt, en wel nam een aantal partijleden het voor hem op
door te beweren dat Lubbers
alleen maar « onverstandig » had
gehandeld en rustig kamerlid,
mocht blijven, maar ditmaal
sprongen ook de liberalen (koali-

tiegenoten van het C D A in de
regering) het C D A in de nek
De liberale partijvoorzitter Korthals Altes vond de zaak « uiterst
bedroevend» En zinspelend op
het feit dat Lubbers, nadat de
zaak was uitgelekt, zich bereid
verklaarde va''i zijn zes ton voordeel af te zien spotte Korthals
Altes •< Berouw volgt met meer
op de zonde, maar op de publiciteit I»

H e t z o u o n s met v e r w o n d e r e n
m o e s t h e t B r e t o e n s e nationalism e w e e r o p l a a i e n na h e t e r g e r l i j k
in g e b r e k e b l i j v e n v a n Parijs D e
r e c e n t e b o m a a n s l a g e n liegen er
met o m M i s s c h i e n zal h e t n u t o t
een Bretoense partijvorming kom e n , die bij v e r k i e z i n g e n e i n d e l i j k
d e d r e m p e l naar parlementszetels z o u m o e t e n o v e r s c h r i j d e n Int u s s e n d r a a i e n d e B r e t o e n s e vissers en landbouwers weer op
voor de onbekwaamheid van en
de verwaarlozing door de Jakobijnen van Panjs

Die reaktie van de liberalen was
heel goed te begrijpen Want het
waren de liberalen die van bepaalde CDA-ers vroeger nogal
eens het verwijt kregen te horen
dat de liberalen erg materialistisch zijn ingesteld Terwijl de
koopsompolissen-affaire en de
Lubbers-zaak aantoonden dat
juist sommige CDA-kopstukken
het met zo nauw nemen met de
publieke fiskale moraal

Van Agt
De kristendemokraten — althans een aantal van hun politici
— staan dus de laatste tijd in
een kwaad daglicht Geen wonder dat bij hen de vrees leeft dat
de provinciale verkiezingen van
volgende week daarvan wel
eens de weerslag zouden kunnen laten zien Niet zozeer doordat CDA-kiezers masaal overlopen naar socialisten of liberalen
Maar wel doordat in de streken
waar het C D A zijn stemmen
vandaan moet halen, de kiezers
in groten getale thuisblijven
Ovengens is natuurlijk nooit met
absolute zekerheid te voorspellen dat de kristendemokraten
volgende week een hoop veren
moeten laten Z o zal de snelle
afwikkeling van de gijzelingszaak in het provinciehuis van
Assen ongetwijfeld het krediet
van Van Agt weer wat verhoogd hebben Toch is het duidelijk dat door de gebeurtenissen
van de afgelopen weken behoorlijk geschud is aan het beeld van
het C D A De toch wel onthutsende aankondiging van Lubbers,
de afgelopen week, dat hij in het
landsbelang
met als kamerlid
wenst af te treden, zal bij de buitenwacht dat beeld van zijn partij met opkrikken

Ondanks een gering aantal stemmenverschil bezet de nieuwe meerderheid in de Franse Assemblee ruim
90 zetels meer dan het linkse blok
(dat nu dreigt uiteen te vallen). Bij
een r e k o r d o p k o m s t hebben de Franse kiezers (na in de eerste ronde hun
ongenoegen te
zijn
gedemonstreerd) vorige zondag weer naar de
centrum-rechtse schaapstal teruggekeerd. De grote winnaar is president
Giscard die zijn centrumpartijen zag
vooruit gaan ten nadele van de gaullisten In het linkse kamp betalen de
socialisten het gelag. Misschien spekuleert Giscard op een samengaan
met de socialisten wanneer er geen
akkoord met de gaullisten zou mogelijk zijn Centrumleider Lecanuet nodigde via de tv de socialisten uit, het
linkse blok te verlaten • om zich
voortaan nuttig te maken >
O n n o d i g nog de nadruk te leggen op
de positieve reakties van de financiewereld en van de Nato . ook in Frankrijk blijven de kommunisten buiten
de regering.
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Vlaams-Brabant,
de kroon op het werk!
B R U S S E L — N a B r u g g e , A n t w e r p e n , G e n t e n H a s s e l t die r e e d s eerd e r hun p r o v i n c i a l e s l o t d a g v i e r d e n k w a m z o n d a g jl. V l a a m s - B r a b a n t
aan d e beurt o m e e n punt te z e t t e n a c h t e r d e b e z i n n i n g s - en aktiev e e r t i e n d a a g s e die sinds 6 f e b r u a r i als een l e n t e w i n d d o o r d e V U afdelingen woei.
G e d u r e n d e niet m i n d e r d a n z e v e n w e k e n w e r d e n zo'n 150 b i j e e n k o m s t e n g e h o u d e n in het v e l d . V l a a m s - B r a b a n t w a s de k r o o n op het
w e r k van dit g r o t e V o l k s u n i e g e b e u r e n .
In het hart v a n B r u s s e l , en d a n nog w e l in het o m s t r e d e n P a l e i s van
S c h o n e K u n s t e n , h o o r d e n 4 0 0 V U - k a d e r l e d e n w a t zij er d e j o n g s t e
veertien dagen van gemaakt hadden.
Opnieuw was Kris Yserbyt van de
partj om de aanwezigen met haar
warme stem te verwelkomen Zij
schetste in rake woorden de provincie Vlaams-Brabant, van het gesloten
Hageland, over de denkstad Leuven;
naar het zorgenkind Brussel tot het
kippige maar trouwe Pajottenland

een mooier en milieuvriendelijker uitzicht te geven, onder meer door een
geslaagde fietspadenaktie Voorzitter
Luk Vanhoorenbeek kwam namens
zijn afdeling op het podium

...Bloemkool
Toen sloeg het straatlopersuur voor

Bloem en...
W a t presteerde het Vlaamsbrabantse
kader in deze voorbije twee weken ?
— Tijdens de eerste week w e r d tussen 1500 mensen intens van gedachten gewisseld over de Volksunie, haar
werking, haar doel en haar profiel
— Tijdens de tweede week werden
35000 mensen bereikt door deze
aktie
— Het Vlaamsbrabants kader liet zijn
naam noteren voor 216 nieuwe
« W I J —abonnementen
— Door het uitbreiden van de V U streekpers zullen voortaan 80000
Vlaamsbrabanders méér bereikt worden en w e r d de formele belofte afgelegd 3600 straatlopersuren per jaar
méér te besteden aan VU-werking
Per arrondissement w e r d opnieuw
een afdeling gelukgewenst.
Meise (Halle-Vilvoorde) om de sistematische uitbouw van de afdeling en
de organizatie van een Europees
feest, een mini Euranje Voorzitter Herwig Cornells kreeg rozen mee
In het arr Brussel werden al de
bestaande afdelingsbesturen gefeliciteerd om de uitbouw van de partij in
Brussel 19 en dit «midden de twijfel
en de tegenstand van de laatste
maanden en weken» Arr voorzitter
Mon Van Dijck nam de gezamenlijke
bloemtuil in ontvangst
Bierbeek, in het arr Leuven, w e r d speciaal vermeld om haar intense werking en de recente aktie de gemeente

Na het citeren van deze bemoedigende resultaten konden Kns Yserbyt en
de kleine meisjes opnieuw overgaan
tot het uitdelen van de bloembollen,
de simbolen van de nieuwe VU-werking

Dank
Namens het partijbestuur dankte algemeen sekretaris Paul Peeters het trouw e VU-kader dat zich gedurende 14
dagen extra heeft ingezet voor de
Vlaams-nationale gedachte en aktie
Peeters had het ook over de moeilijke
toestand in Brussel en het randgebied HIJ vergeleek de vernederingen
die Vlaamse zakenlui te Brussel moeten ondergaan met de Vlaamse strijd
van VU-militanten en stelde dat rechtlijnigheid resulteert in waardering vanwege de anderstaligen
Kamerlid Peeters nep de kaderleden
op eendrachtig verder te werken en
met te dulden dat het VU-kader verdeeld zou worden i Hij dankte de afdelingen, besturen en leden omdat zij
het zijn die de V U groot en sterk
maken
Hugo Schiltz herhaalde zijn slottoespraak nogmaals dat zowel hij als
stichter-voorzitter Frans Vander Eist
tijdens de voorbije onderhandelingen
slechts door eén motief geleid werden de Vlaamsnationale idealen verwezenlijken I

— Koen Anclaux (Brussel) omdat hij
de jongste straatloper is
— Suzanne Thiebaut (Itterbeek), ondervoorzitster van de plaatselijke afdeling, omdat ZIJ de oudste (en zeer
verdienstelijke) straatloopster is
— Cilia Van der Spurt (St-AgathaBerchem) omdat zij er als de kippen
bij was om de straat op te trekken
— Tenslotte w e r d Willy Somers
(Diest) speciaal vermeld omdat hij
nog vóór zijn geboorte (17-7-1978)
reeds aan straatlopenj doet Hij ontving een passend geschenk
een
bloemkool i

HIJ herinnerde aan het nabije verleden
en citeerde mannen als Perm en zijn
veto en begrippen als dneledige gewestvorming HIJ stelde nogmaals dat
de V U in de regering
het enige alternatief was tegen een tripartite en dat
« het mets doen als de beste Vlaamse
houding >» een te gevaarlijk spel was
«Niets doen, om wat te d o e n ' »
vroeg Schiltz zich af Om een staatshervorming met dne door t e voeren ' i
Vervolgens citeerde de nationale
voorzitter een viertal voorbeelden,
waaruit duidelijk blijkt dat door het
verspreiden van verkeerde informatie
onder Vlamingen nog steeds verwarring en tweedracht wordt gezaaid De

voorzitter deelde zelfs mee over teksten te beschikken waarin leden van
kultuurfondsen aangeraden w o r d t gesprekken met VU-leden te weigeren
en te vermijden i
Het belangrijkste van de voorzitterlijke rede was echter de oproep tot de
regering om thans zonder tijdverlies
de nodige wetsontwerpen voor de
staatshervorming aan het parlement
voor te leggen Vlamingen en Franstaligen moeten zo vlug mogelijk over
eigen autonome regenngsmacht beschikken
Meer bepaald voor Brussel en

Vlaams-Brabant moeten de politieke
en met-politieke verantwoordelijken
snel rond de tafel gaan zitten om een
gezamenlijk Vlaams beleidsprogramma voor Brussel en Vlaams-Brabant
uit te werken Dit is mogelijk op basis
van de nieuwe beleidsinstrumenten
waarover de Vlamingen dank zij de
staatshervorming zullen beschikken.
Na zijn rede werd de voorzitter langdunge toegejuicht
Deze «slot slotdag» w e r d «afgerond
met de dank aan de nationale ploeg
die deze aktie-veertiendaagse bezielde

VLAAMS-BRABANT:
3600 straatlopersuren méér
216 <(WIJ»-abonnementen méér
80.000 Vlaamsbrabanders méér bereikt
1500 mensen aktief in eerste week
35.000 mensen in de aktieweek bererkt
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Bitsige dialoog over
Openbare Wericen
Hoewel het nieuw industrieel beleid van de regering een zeer belangrijk onderwerp is, werden de kamerdebatten van vorige week gedeeltelijk beheerst door de aloude tegenstelling Antwerpen-Zeebrugge,
met de Walen als lachende toeschouwer. Vooral de Antwerpse
kamerleden roerden zich, wat af en toe aanleiding gaf tot bitsige dialogen. Dinsdag kwam de regeringsmededeling inzake een nieuw
industrieel beleid aan de orde.

iN
DE
KAMER
Als eerste VU-spreker stelde mevrouw Nelly Maes voorop dat het
industriebeleid slechts een middel
mag zijn om een ruimer doel te
bereiken In het verleden werd te
veel geimprovizeerd en werkte
men op te korte termijnen Een
tweede verwijt is dat de beleidsnota absoluut geen rekening
houdt met de regio's, waaronder
dan in het biezonder het Vlaamse
gewest Terwijl Vlaanderen werd
overgelaten aan de buitenlandse
beleggers werd het geld van de
Belgische gemeenschap grotendeels voor Wallonië gebruikt De
dienstensektor stagneert in Wallonië, terwijl ze in Vlaanderen duidelijk nog moet groeien Daarom
ook moet de NIM gefederalizeerd
worden, terwijl men best zou
gauw mogelijk een einde zou
moeten stellen aan het G O M -

avontuur Mevrouw Maes vroeg
zich af, of de vijf Vlaamse G O M S
met beter in éen G O M zouden
ondergebracht worden
Wat de uitvoer en de buitenlandse handel betreft, speelt een
goed management een belangrijke rol Wij moeten beschikken
over een infrastruktuur van managers die over de wereld een net
kunnen spannen om kontakten te
leggen Nog te veel ook beschouwt men de overheidsbestellingen als konjunktuurmaatregelen, terzijl ze vernieuwend zouden
moeten werken Wat de expansiewetgeving betreft moeten de
spitssektoren tot
ontwikkeling
kunnen komen Wat de steunmaatregelen betreft was spreker
van oordeel dat kapitaalsleningen
beter zouden zijn dan rentetoelagen"? Ook valt het op dat vaak
dezelfde bedrijven steuntrekkers
zijn Ze vroeg zich tevens af, wat
nu de uiteindelijke bedoeling is
van het SOK Daar Vlaanderen
en Wallonië voor verschillende uitdagingen staan, moeten ze daartegen een eigen keuze kunnen
doen, dus moet gefederalizeerd
worden De V U dnngt aan op het
scheppen van een gunstig klimaat, liever belastingsverlaging
dan bestrijding van de fraude
VU-kamerlid De Saeyere achtte
de nota over een nieuw industrieel beleid te veel op Wallonië

<UITDE
CWETSTRflflT
De gemakkelijkheidspolitiek
van laissez faire van de vorige regenngen hebben er deze week toe geleid dat de
bespreking van Openbare
Werken uitgroeide tot een
fikse rel tussen Antwerpen
en Zeebrugge Sedert jaren
wordt geroepen op een nationaal havenbeleid waarbij
zou worden vastgelegd welke rol elke haven zou hebben De achtereenvolgende
ministers van Verkeerswezen hebben terzake mets gedaan en met mondjesmaat
beloften gedaan die ze nadien met inlosten Nu is de
toestand naar een kritiek
punt gegroeid De CVP-lobby van de Westvlaamse
G O M heeft in alle stilte beslissingen doorgedrukt die
verregaande verbintenissen

inhouden Na de sluis van
125 000 ton die veel moeilijkheden veroorzaakte, ook
voor de omwonenden en de
staat vele miljarden meer
kostte dan de geraamde 16
miljard, wordt nu een diepzeehaven ontworpen De studie voor die onderneming
werd uitgevoerd door de firma die de werken zal uitvoeren
Men kan van hen bezwaarlijk een objektieve rendabiliteitsstudie verwachten
Intussen wacht Antwerpen
sedert 10 jaar op de verbreding van de bocht van Bath
en op het Baalhoekkanaal,
dat vooral door de Walen
wordt geblokkeerd De Antwerpenaren zijn gepnkkeld
wat wel verstaanbaar is,
maar hun standpunt komt
vaak arrogant en egocentrisch over, vooral wanneer
het verdedigd wordt door
Geldolf Uit hun overreaktie
zou men kunnen afleiden dat
Antwerpen tegen elke uitbouw van Zeebrugge is
Weer is bewezen dat door
de jarenlange laksheid een
onnodig konflikt werd opgeschroefd Nu moet dringend
een nationaal havenbeleid
worden uitgebouwd waarbij
rekening gehouden wordt
met de noden maar ook met
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gericht, waar de secundaire sektor belangrijk is, terwijl in Vlaanderen vooral de tertiaire sektor aandacht vraagt Vlaanderen heeft
immers meer behoefte aan een
sektorieel beleid dan aan een
industrieel beleid In feite bouwt
de nota voort op de bestaande
industriële verhoudingen en bevat ze mets nieuws
Het
subsidienngsbeleid
moet
meer op de KMO's georiënteerd
worden Ook dnngt zich een hervorming op van de werkgeversen werknemersorganizaties Er is
ook behoefte aan een ernstig statistisch materiaal, waarop de subsidieverlening kan geënt worden
op basis van een netto-subsidieequivalent
In zijn antwoord zei minister Vandekerckhove
dat het toegepast
wetenschappelijk onderzoek met
zozeer een financieel dan wel
een struktureel vraagstuk is Het
wordt zelfs aan onze universiteiten nog als een vreemd lichaam
aangevoeld Tussen bedrijfsleven
en universiteiten moet het tot een
tussenschakel komen met het
oog op een betere informatie en
een beter vertalen van de wederzijdse behoeften en problemen In
dit verband dient het kontakt met
de KMO's nodig verbeterd worden
In een tweede korte tussenkomst
had VU-kamerlid Desaeyere het
meer bepaald over de (verkeerde) wegenpolitiek in Limburg Hij
was ook van mening dat de Interkommunale E39 moet opgedoekt
worden daar de gewestraad de
funktie zal overnemen

de financiële mogelijkheden
en waar men ook eens kijkt
naar een Europees perspektief Het heeft evenmin zin
Antwerpen en Zeebrugge
mekaar te laten doodkonkurreren, als het zin heeft de
taak van naburige Europese
havens te overlappen
Intussen
«ontdekt»
de
Vlaamse p e r s het sociaal
luik van het VU-programma
Men spreekt van een ommezwaai en een taktische beslissing om ongunstige opiniepeilingen te
bestrijden
Het getuigt van een ernstige
lacune bij vele van die joernalisten dat ze nooit de moeite hebben gedaan om het
sociaal programma van de
Volksunie na te gaan Zij
was nochtans de eerste om
te spreken van gewaarborgd inkomen, van de fiskalisatie van de sociale zekerheid, en om de onrechtvaardigheid in de pensioensektor
aan te klagen, om op te
komen voor de depolitizering van het openbaar ambt,
de jarenlange verspilling bij
Sabena aan te klagen, enz
Bijzonder in deze moeilijke
periode zullen moedige beslissingen moeten worden
genomen De V U zal haar
verantwoordelijkheid
met
ontlopen

Vorige week vergaderde de Kamer slechts eén dag In de namiddagzitting gaf VU-kamerltd Valkeniers uiting aan zijn bezorgdheid
n a V de geruchten over de mogelijke schorsing van de artsentelling en over de mogelijkheid dat
de groep Wynen oververtegenwoordigd zou zijn in de Kommissie Artsen-Ziekenbonden Minister Califice stelde de interpellant
gerust, er is geen sprake van een
wijziging van de samenstelling
van de kommissie voornoemd
Namens de VU-fraktie kondigde
VU-kamerlid Baert aan dat zijn
fiaktie de begroting van Openbare Werken zou goedkeuren Wat
specifiek de havenvraagstukken
betreft is de V U van mening dat
Zeebrugges uitbouw de normale
ontwikkeling van Gent en Antwerpen met mag belemmeren In dit
verband dringt de V U er bij de
regering op aan de waterverdragen zo spoedig mogelijk ter ratifikatie voor te leggen Verder moeten de nodige kredieten voor de
voortzetting van de werken onverwijld uitgetrokken worden Het
infrastruktuurplan van minister
Mathot moet rekening houden
met de kredieten nodig voor de
ontsluiting van de linkeroever
Ten slotte moet de Nationale
Havenkommissie
maatregelen
treffen om ongezonde konkurrentie tussen de havens te voorko-

VU-kamerlid J Gabriels had het
in een vraag tot staatssekretaris
Eyskens over het faillissement
van de firma Corde-Style, waardoor 52 personen, meestal vrouwen, werkloos werden Staatssekretaris Eyskens antwoordde dat
diverse onderzoekingen en het
feit dat de firma afhangt van het
Nederlands moeder-bedrijf een
gunstig advies voor een krediet
met staatswaarborg onmogelijk
maakten

iN
WE
SENMT
Steeds debatten
over begrotingen
De senaat hield zich deze week
bezig met de bespreking van de
begroting 1978 van de diensten
van de eerste-mimster en de aanpassing van de begroting voor
1977
VU-senator
Rob
Vandezande
was verslaggever voor de kredieten « openbaar ambt» en « hervorming van de instellingen » Hij deelde o a mede dat een wetsontwerp zal worden ingediend tot
bescherming van het pnve-leven
Dit IS noodzakelijk geworden omdat nagenoeg alle gemeenten bij
het rijksregister aansloten
In verband met de mogelijkheid
van de rijkssteun-uitbreiding aan
de weekbladen vroeg de h Vandezande hoever het met door de
eerste-minister beloofde onderzoek staat
VU-senator De Facq was verslaggever voor de kredieten wetenschapsbeleid en programmatie
HIJ had het o m over de achterstelling van de Vlamingen inzake
kredieten voor wetenschappelijk
onderzoek
Senator De Facq ging dan dieper
in op de verschillende rubneken
en koesterde de vrees dat de ver-

mindering voor de verwerkende
industrie veel kritiek zal uitlokken
Tot besluit stelde hij met voldoening vast dat de huidige regenng
op weg IS om de onbillijke verdeling van de wetenschapskredieten tussen de twee gemeenschappen zoveel mogelijk weg te
werken HIJ nodigde dan ook de
senaat uit, de begroting goed te
keuren in navolging van de senaatskommissie die eenpang mm
eén de begroting goedkeurde
Minister
Vandekerckhove
antwoordde uitvoeng op de gestelde
vragen

Naar een nieuw
industrieel beleid
In het debat dat volgde op de
regeringsnota inzake een nieuw
industneel beleid noemde VU-senator Van Eisen deze nota een
der belangrijkste opties die sinds
jaren aan het parlement werd
voorgelegd Het getuigt van durf
en realisme en zal ongetwijfeld
de goedkeuring van de bevolking
wegdragen Spreker betwijfelde
echter of het plan ooit in zijn huidige vorm zal kunnen verwezenlijkt
worden De versnippenng van de
bevoegdheden moet vervangen
worden door een reorgamzatie
van de diensten Vandaar ook de
vraag waarom in dit plan over
middelmatige termijn met geen
woord wordt gerept over de gemeenschapsakkoorden,
waarin
toch duidelijk de regionale struktuur van het land wordt beklemtoond Senator Van Eisen verheugde zich over de koitiende
samenwerking met de buuranden Ook de band met de ontwikkelingslanden IS belangrijk Terecht werd in de mededeling de
band gelegd tussen het wetenschappelijke onderzoek en het industneel beleid gelegd Spreker
waarschuwde
voor
eventuele
koordinatiestoorniss'en en handelde tot slot over het kernonderzoekcentrum te Mol Meer bepaald vroeg hij, wat de regering
van zin is na de verklaring van de
minister aan een Franstalig blad,
als zou ook Wallonië eveneens
over een dergelijk centrum beschikken

Toestand in de PTT
O p zijn beurt interpelleerde VUsenator Goemans minister Defosset over de toestand in de PTT
De interpellatie was in feite de
voortzetting van zijn tussenkomst
bij de bespreking van de begroting Senator Goemans bepleitte
de herwaardenng van het ambt
van postontvanger Vervolgens
had hij het over de syndikale verloven, die een onaanvaardbare
weerslag hebben op het budget
De vakbonden zouden deze verloven tot het uiterste moeten
beperken terwijl nu het tegenovergestelde gebeurt met alle
misbruiken vandien Tot slot pleitte de senator nogmaals voor de
bouw van nieuwe postkantoren.
Thans zijn de postgebouwen te
Antwerpen de meest vervuilde
van de stad Hij vroeg ook waarom te Antwerpen slechts één
gewestelijke direktie fungeert, in
tegenstelling met Brabant en Henegouwen
Minister Defosset zei dat verscheidene maatregelen tot herwaardering van het ambt van postontvanger in de maak zijn De
minister beloofde ook nauw toezicht te zullen houden op de toepassing van het reglement inzake
vakbondsverlof De minister verstrekte ook uitvoerig uitleg over
de diverse sociale diensten, over
de kumulatie en kondigde een
bespoediging aan inzake nieuwe
postkantoren te Antwerpen Wat
de kwestie van de gewestelijke
direkties betreft beloofde de minister een nieuw onderzoek
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Twee beeldbuiswaardige
stemmen

DONDEflDAG 23 MAART
FR2 - 15 U.THE VINTAGE
Melodrama van Jeffrey Hayden
met Mei Ferrer en Michele Morgan De gebroeders Ernesto en
Giancorlo zijn Italië ontvlucht,
omdat een van hen een man
gedood heeft
RTB1 - 20u. 20:
L'ORDINATEUR DES POMPES
FUNEBRES
Zwarte humor van Gerard Pires
met Jean-Loms Tnntignant en
Mireille Darc Een bediende besluit zijn echtgenote op een wetenschappelijke manier kwijt te
spelen
FR3 - 20 u. 30 :
THE DAY OF THE JACKAL
Thriller over een mislukte aanslag op de Gaulle Van Fred Zinnemann met Edward Fox en
Delphine Seyrig
LUX - 21 u..
L'ESPION
Drama van Raoul Levy met
Montgomery Clift en Hardy Kruger Een Amerikaanse professor
begeeft zich als toerist naar
Oost-Duitsland en tracht kontakten te leggen met een Russische
kollega
VRIJDAG 24 MAART

Miei Cools, de Limburgse troebadoer en WIm De Craene, de Oostvlaming met een Brussels verleden krijgen in de komende TV-week
een ernstige beeldbuiskans.
Cools omdat hij reeds twintig jaar in het vak zit en De Craene omdat
zijn muziek en teksten kaderen in een Tienerklankenprogramma rond
«opgroeien» en «volwassen worden».
Miei Cools (Herk-de-Stad °15
april 1935) is beslist geen onbekende voor het Vlaams-nationale
publiek, alhoewel meer en meer
op Nederland gericht De laatste
8 jaar werkte hij zelfs voor 95 %
in Nederland maar hij komt terug i
Samen met deze terugkeer komt
een LP in de uitstalramen Het
was vijf jaar geleden en het werd
dus hoogtijd Het wordt een sterk
uitgewerkte
orkestratie
Miei
Cools beschikt daarvoor over
een nieuwe ploeg De drummer
en bassist
Mitch Caanen Hij
komt uit de wereld van de popmu-

VU-standpunt
In de reeks « Werk in Vlaanderen » brengt het Vlaams
Pers Radio en TV-instituut
de provincie Limburg v o o r
de spots.
Naast de kamerleden Jaak
Gabriel en Willy Desaeyere,
komen in deze uitzending
ook leden van het Vlaams
Arbeiderskomitee aan het
woord.
Uiteraard wordt In dit programma ook aandacht geschonken aan het kolen- en
staaldossier van de Limburgse VU.
Donderdag 30 maart om 21
u. op BRT 1.
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ziek. Focus en Randy Newman
om het te situeren
De andere kracht is Jan Theelen,
een all-round muzikant die in de
show fenderpiano en gewone piano speelt maar ook banjo en
akkordeon
Aan het programma «Miei Cools
20» werken Louis Verbeeck en
Jaak Dreesen, zijn verdienstelijke
tekstschrijvers, mee
Wim De Craene heeft na vier
LP's een eigen plaats in de klemkunstwereld veroverd Nummers
van hem zullen in dit Tienerklankenprogramma met alleen door
hemzelf maar ook door Delia
Bosiers, Ann Christy en Dream
Express uitgevoerd worden
De Craene wordt begeleid door
zijn
Keulense
rock-jazzgroep
Headband
Sinds 1966 op de planken heeft
De -Craene al heelwat beleefd,
met alleen in het avonturenland
van de show maar ook in het privéleven Een tragische gebeurtenis was ongetwijfeld 't verkeersongeval waarbij een van de muzikanten het leven het Getekend
door dit voorval neemt De Craene afscheid van vroegere vrienden en brengt kort na mekaar
twee LP's op de markt «Rosanne » en « Fim » (1975)
Het duurt tot '77 eer de volgende
geperst wordt Ondertussen zat
De Craene met stil Onlangs begon de voorbereiding van «Wim
De Craene totaal», een totaalprogramma i s m Headband
Hopelijk zien wij in de aangekon-

digde show een stuk nieuwe Wim
De Craene
— « Mie! Cools 20», zaterdag 20
maart om 20 u. 10 op BRT 1.
— Muzieksien special-Wim De
Craene, dinsdag 28 maart om
19 u. op BRT 1.

Werkloosheid
Voor een programma over
de werkloosheid zoekt de
nieuwsdienst van de Vlaamse televisie personen die in
de jaren dertig en vijftig zonder werk zaten en bereid
zijn hun ervanngen van toen
te vertellen.
Belangstellenden
kunnen
zich kenbaar maken tijdens
de kantooruren op volgend
nummer 02-7352282

« Le territoire
des autres »
Natuurdokumentaires op TV zijn
in Voor ons is dat TV op z'n best
ontspannend, leerrijk, doorgaans
zeer goed gemaakte films
Frankrijk 3 stelt deze week een
ietwat vreemdsoortige dokumentaire voor le territoire des autres
Bedoeling was eerder een visueel
gedicht te maken zonder begeleidende tekst De enige taal is de
stem van de natuur die de technisch perfekte beelden begeleidt
De samenstellers beperkten zich
tot in Europa levende vogels
— Le territoire des autres, Frankrijk 3, dinsdag 28 maart om
20 u. 30.

D 1 - 12 u. 40:
KIM
Fantazieloze filmadaptatie van
het boeiende boek van Rudyard
Kipling Met Errol Flynn in een
sympatieke rol
LUX - 21 u.:
LE DIALOGUE DES CARMELITES
Drama van Philippe Agostini,
naar het toneelstuk van G Bernanos De karmelitessen van
Compiegne worden door het tribunaal van de revolutionaire
raad veroordeeld
RTB 2 - 22 u. 05:
DER GEHULFE
Sociaal drama van Thomas
Koerfer met Paul Burian Motto
van de film is dat het leven van
een huisknecht en de wereld
geregeerd worden door dezelfde wetten
ZATERDAG 25 MAART
RTB - 20 u. 25:
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Dramatische komedie van Claude Bern Met Michel Simon,
Luce Fabiole, e a De film brengt
ons de geschiedenis van de liefde die tussen een kind en twee
oude mensen ontstaat
LUX - 21 u. SAN FRANCISCO
Film rond de grote aardbeving
van 1906 in San Francisco

MAANDAG 27 MAART
BRT - 15 u 30:
CHITTY, CHITTY BANG BANG
Muzikale komedie van Ken Hughes naar een verhaal van lan Fleming Met Dick van Dyke, Sally
Ann Howes, Lionel Jeff nes, e a
RTB 1 - 16u.:
UN CAPITAINE DE QUINZE
ANS
Avonturenfilm van Jess Franco
Met Juan Marcos, Marc Cassot,
ea De centrale figuur in deze
film IS een 15-jange knaap die
als scheepsjongen heeft aangemonsterd op een zeilschip Tijdens een haaienjacht komt de
kapitein om het-leven De jongen
neemt het bevel over het schip
op zich
D 1 - 16u 20:
THE COUNT OF MONTE CRISTO
Avonturenfilm van Rowland V
Lee Met Robert Donat, Elissa
Landi, e a Edmond Dantes
wordt op grond van valse beschuldigingen in de gevangenis
geworpen Hij weet te ontsnappen en begint onder de naam
van Graaf van Monte Cristo een
nieuw leven
F2 - 16u. 55THE PIED PIPER
Sprookjesfilm van Jacques Demy met Donovan, Jack Wild,
Donald Pleasance, e a Het verhaal speelt zich af in 1349
D 2 - 20 u.:
ROMAN HOLLIDAY
Komedie van William Wyler Met
Gregory Peck, Audrey Hepburn,
Eddie Albert e a Een mooie pnnses maakt een goodwill-toernee
door Europa
F 1 - 20 u. 30:
I LIKE FLINT
Spionageparodie van Gordon
Douglas Met James Coburn,
Lee J Cobb, Jean Hale, e a De
agenten van het vrouwensyndikaat dat de wereld wil beheersen hebben zich meester gemaakt van het eerste Amerikaanse ruimteschip
F 3 - 20 u. 30.
LE GITAN
Zwakke José Giovanni-film met
Alain Delon als een met zo
boosaardige gangster die als zigeuner het tegen de onverdraagzaamheid jegens zijn rasgenoten opneemt
LUX - 21 u.:
RIO GRANDE
Western van John Ford Met
John Wayne, Maureen O'Hara,
Claude Jarman jr, Victor McLaglen, e a Kirbe Yorke heeft in de
Amerikaanse burgeroorlog als
jong officier onder het bevel van
generaal Sheridan gestreden

ZONDAG 26 MAART

DINSDAG 28 MAART

D 2 - 15U.20.
CERA UNE VOLTA
Allegonsche sprookjesfilm van
Francesco Rosi Met Sophia Loren. Omar Sharif, e a Pnns Ramon IS op zoek naar een bruid
L U X - 16U.45
PINOCCHIO
Sprookjesavonturenfilm van Luigi Comencini
N 1 - 20 u. 05 :
PRUDENCE EN DE PIL
Komedie van Fielder Cook Met
Deborah Kerr, David Niven, Robert Coote, e a Hoofdrolspeelster van deze komedie is de antizwangerschapspil
BRT - 20 u. 30:
MY FAIR LADY
De musical van Lerner en Loewe naar Shaws toneelstuk « Pygmalion »
F 1 - 20 u. 30 :
THE SAND PEBBLES
Oorlogsfilm van Robert Wise
Met Steve McQueen, Richard
Attenborough, Candice Bergen,
e a 1926 De opstand broeit in
China en talrijke kleine schepen
patrouilleren op de Yang Tse
om landgenoten aan boord te
nemen die bedreigd worden
door de Chinese nationalisten

LUX - 21 u.:
LES GRANDES GUEULES
Drama van Robert Enrico met
Bourvil en Mane Dubois Een
man keert terug uit Canada om
in de Vogezen de zagerij van
zijn vader over te nemen
D 2 - 22 u.:
CATCH 22
Aanklacht tegen oorlog en leger
van Mike Nichols met Alan Arkin Een luchtkapitein wordt zich
tijdens de oorlog bewust van
het waanzinnige van zijn opdrachten HIJ raakt in paniek en
wil weg
WOENSDAG 29 MAART
RTB 2 - 19U.55:
THE SCARLET EMPRESS
Historische film van von Sternberg met Mariene Dietnch Geschiedenis van Cathenna de
Grote, haar onschuldige jeugd,
haar mislukt huwelijk en haar
populariteit bij de Russische leiding
NL 2 - 20 u. 30 DE KONING EN IK
Muzikale film met Deborah Kerr
in regie van Richard Rodgers
Groot vertoon, schitterende decors en mooie balletten
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Donderdag
23 MAART

1

BRT 1

tre sur — 1 8 2 5 . Isabelle et ses
amis — 1840 C e s t la vie —
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten - 1945 Les 6 jours d A 2
20 00 Nieuws - 20 35 Passiespel
— 22 07 Nieuws

F3

1 8 0 0 D e b e r e b o o t - 1805 Rondomons — 1830 De verloren eilanden (O — 18 55 Filopat en Patafil - 19 00 Sporttribune - 19 30
Kijk uit - 1945 Nieuws - 2015
De Muppet-show — 2035 Panorama — 21 00 Standpunten —
21 30 Premiere — 2220 Nieuws

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1940
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
2030 Chacal Cfilm)
2205
Nieuws — 2220 Un evenement

LUX

BRT 2
2010 Open school wij, Europeanen — 2040 Anna Karenina Cf)

NED. 1
18 55 Nieuws — 19 04 Kleine wonderen van de grote natuur —
1913 Simonskoop — 19 35 Baretta (O - 2025 TV-pnve - 21 35
Nieuws — 21 50 Noord Zuid kontakt dwars door Sahara en Sahel
- 2240 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1904 Paddington (O — 1910 De verschoppeling CO — 1935 De dik voormekaar show — 2000 Nieuws —
2 0 2 5 Dorpsidylle
Blijspel
21 30 De familie Bellamy CO 2 2 1 5 Hier en nu - 2255 Groeten*
van Johannes — 2310 Nieuws

RTB 1
1800 Boff - 1805 1 2 3
Jai
fait 1830 Zigzag 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
2000 De bescherming van onze
waterpoelen — 20 20 L ordinateur
des pompes funebres Cf) —
22 15 Nieuws - 22 30 Le carrousel aux images — 23 20 Nieuws

1215 La bonne franquette —
1715 La porte ouverte — 17 30
Le coffre-fort — 17 45 Les collectionneurs — 1815 Le coffre-fort
— 1820 Ram-dames magazine
— 1830 Systeme D 1845
Ram-dames — 1855 Le coffrefort — 1900 De nos clochers —
1915 Passé et gagne 1930
Nieuws — 2000 Police des plaines CO — 21 00 L espion Cfilm) —
2 2 3 5 Les potins de la comete

BBC 1
1245 Nieuws 1300 Pebble
Mill - 1345 Trumpton - 1500
Children's wardrobe
— 1555
Playschool — 16 20 Winnie the
winsome witch — 16 25 Jackanory - 1640 Scooby doo - 1705
John C r a v e n s newsround
—
1710 Blue Peter II - 1735 Beertje Paddington — 1740 Nieuws
— 1755 Nationwide — 1845
Tomorrow s world — 1910 Top
of the pops — 1940 The good
life 2010 Wings 2100
Nieuws — 21 25 Cannon —
2 2 1 5 Breakaway girls — 2310
Nieuws

Fidelio Copera) — 23 05 Nieuws
— 2310 Der toedliche Schlag
CTVspel) - 0055 Nieuws

Sesamstraat - 18 30
1976 Cfllm) - 2030 ^
2 0 3 5 Het gat van Ned
2245 Nieuws

DUITSL 2

oUZZZZI

1305 Die Drehscheibe 1340
Freunde und Rivalen Cfilm) —
1455 Wir sassen und malten den
Frieden - 1525 Nieuws - 1530
Die Geschichten der Beatrix Potter CballeO - 1650 Ich Landesverraeter
CDokumentaire)
—
17 35 Johannes Brahms em deutsches Requiem — 1900 Nieuws
— 1915 Was faeitt ihnen zu Karf reitag em"? — 19 30 Auslandsjournal — 2015 Jesus von Nazareth
CO 21 45 Nieuws 2150
Goya CDokumentaire) — 2235
Wilde Erdbeeren Cfilm) 0000
Nieuws

LUX.
1715 La porte ouverte — 17 30
Le coffre fort — 17 45 Systeme
D — 1800 Aventure des homfties 1828 Le coffre-fort
1830 Ram-Dames magazine —
1845 Tele-Luxembourg est a
vous — 1900 Le coffre-fort —
1903 Latout cuisine du chef —
1915 Passe et gagne — 1930
Nieuws - 20 00 Van Der Valk CO
— 21 00 Le dialogue des Carmeli
tes Cfilm) - 2250 Martini-world
Ckwis) — 2305 Les potins de la
comete

F. 1
1300 Nieuws — 13 35 Regionaal
programma — 1757 A la bonne
heure — 1827 Pour chaque enfant — 1832 L He aux enfants —
1855 Le renard a lanneau d o r
CO — 1915 Une minute pour les
femmes — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 43 Eh bien raconte - 2000 Nieuws - 2 0 3 0 Les
témoins Ctoneel) 22 20 Konc e r t — 2310 Nieuws

— Limelight, dit drama van een uitgespeelde music-hallkiown getuigt
van geloof in de mens, de liefde en het leven
Belangnjke film van Charlie Chaplin, met hemzelf en Claire Bloom
Vrijdag 24 maart om 20 u 40 op BRT 1
Nieuws 2010 20 jaar Miei
Cools - 21 10 Terloops - 21 55
De familie Hancock Cweekendfilm) - 2305 Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws - 1532 Bereboot
— 1545 De holle bolle boom —
1610 Wat je zegt ben je zelf —
1630 Stuif es m - 17 30 Gitaar
spelenderwijs — 1815 Teleac —
1845 De fabeltjeskrant 1845
Nieuws — 1904 Wonderlijke wereld - 19 30 Tweekamp - 2012
De overwinning van Wilma Ru
dolph a v - f i l m ) - 21 35 Nieuws
— 21 50 U ZIJ de glorie - 2240
Nieuws — 2300 Paaswake

NED. 2
1855 Nieuws - 1905 Bereboot
— 1910 De nationale hitparade
— 2000 Nieuws — 2025 De man
aan de top Cf) — 21 15 Wie van
de drie ' — 21 45 Televizier magazine — 22 35 A v r o s sportpanorama - 2300 Nieuws

18 45 Tom et Jerry CO - 18 50 Tnbunes economiques et sociales
1930 Nieuws - 2000 Telepresse

D 1
1610 Nieuws - 1615 Sie - er es — 1700 Kinder-verkehrs-club
1705 Filmbnefe
1750
Nieuws — 1800 Intermezzo-informationen — 1805 Tennis lieber
als kanonen Cf) — 1915 Hier und
heute — 19 45 Spiel urn 4tel vor 8
CO 2000 Nieuws 2015
Alfred der starke Creportage) —
21 00
TV-diskoteek-show
2 1 4 5 Mit schirm charme und
melone CO — 22 30 Tagesthemen
— 2300 Ich suche herrn Obolsky
Cfilm) - O 25 Nieuws

ZDF2
1700 Nieuws - 1710 Pinocchio
CO - 1740 Die Drehscheibe
1820 Mirjam und der Lord vom
Rummelplatz CO — 1900 Nieuws
— 1930 Jesus von Nazareth Cf)
- 21 00 Heute-Journal - 21 20
Nieuws uit Oost en West — 22 05
Omer Gatlato CTV-spel) - 2325
Nieuws

F1
13 00 Nieuws - 13 35 Regionaal
programma — 13 50 Objectif sante - 1 4 0 0 L e s 2 4 j e u d i s - 1802
A la bonne heures — 1827 Pour
chaque enfant — 1832 Lile aux
enfants — 18 55 Le renard a I anneau d or Cf) — 1915 Une minute
pour les femmes — 19 20 Gewestelijke aktuahteiten — 1943 Eh
bien raconte — 1957 Nieuws —
20 30 Verkiezingsuitzendipg —
2105 Jean-Chnstophe
CO
2122 L evenement - 22 30 Allons au cinema — 2300 Nieuws

F2
1350 Leloignement CO - 14 03
Aujourd hui madame — 15 00 Les
vendanges Cfilm) — 1632 Aujourd hui magazine — 17 55 Fenê-

WIJ

II

BRT 1
1800 Het jongetje met de twee
hoofden CO - 1815 Klem klem
kleutertje — 19 00 Filopat en Patafil Animatiefilm - 1905 K T R C Kruispunt — 1945 Nieuws —
2015 Allemaal beestjes — 2045
Voetlichten
Cfilm)
2255
Nieuws

BRT 2
2015 De uil heeft mijn naam
geroepen Ctv-film) — 21 30 Koncert voor Michelangelo

NED 1
1900 Nieuws - 1905 Tom en
Jerry — 1915 Daar vraag je me
wat — 1955 Heilige Jeanne Ctoneel) - 2135 Nieuws 2145
Heilige Jeanne — 2335 Nieoyvs

NED. 2
19 00 Nieuws - 19 04 Robbi Tobbi en het Fra-wa-tuig CO — 1929
Koning klant — 2000 Nieuws —
2 0 2 0 De brave soldaat Schwejk
Cf) - 21 25 Dubbelleven CO 2 2 1 5 Vara-visie - 2305 Martin
Luther King van Montgomery to
Memphis Cdokumentaire) — 23 30
Nieuws

RTB
1800 Boff - 1805 1 2 3 cinema - 18 30 Zigzag - 18 45 Sept
sur sept — 1930 Nieuws —
19 55 A suivre — 21 50 Nieuws
— 2205 L h o m m e a tout faire
Cfilm)

1350 Leloignement CO 1403
Aujourd hui madame
— 1500
Dossiers danger immediat Cf) —
1600 Aujourd hui magazine —
17 55 Fenetre sur
- 1825 Isabelle et ses amis — 18 40 C est la
vie — 1855 Des chiffres et des
lettres — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 Les 6 jours d'A2
- 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 2 Un ours
pas comme les autres CO — 21 35
Apostrophes — 2 2 4 5 Nieuws —
22 52 Haute claire Ctv-film)

FR. 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1940
Tribune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures
2030 La qualite de lavenir —
21 30 Notre-Dame de Paris Rosa
ce du monde — 2 2 2 0 Nieuws

BBC 1

Zaterdag
25 MAART

DUITSL 1

BRT

1240 Kim Cfilm) 14 30 W e r
hoch hinauf will muss erst fallen
lernen Creportage) — 1600 Krabat Cjeugdfilm) - 1830 Das Alsfelder Passionsspiel 1517
—
1915 Abrahams Grab Creportage) 2000 Nieuws 2015

14 00 Dag aan dag - 14 30 Robin
Hood junior Cjeugdfilm) — 15 30
Veldlopen CWK) 1630 Open
School Thuis werk III — 18 00 De
bereboot — 1805 De moerasjongen CDisneyfilm) — 1840 Maandag loop ik toch weg 1 — 19 45

1710 Des animaux et des hommes — 18 00 Interneiges — 18 55
Des chiffres et des lettres —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
- 19 45 Les 6 jours d A2 - 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 3 5 Madame le juge
Cf) - 2 2 0 5 Voir - 22 55 Drole
de baraque — 2 3 2 5 Nieuws

FR 3
1800 Et nos enfants 7 1835
Jeugdprogramma — 1905 Regio
naai programma — 1940 Samedi
entre nous — 1955 Nieuws —
2000 Les jeux de 20 heures
20 30 Le baron Tzigane Coperette)
- 2210 Special Clark Gable
23 05 Nieuws

BBC 1

1520 Jardmage — 1550 Le wallon est une fleur qui pousse entre
les pierres de mon villages —
1705 Atletiek - 1725 Le ballon
jaune 1835 Boff 1910
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
1955 Le jardin extraordinaire —
2 0 2 5 Le vieil homme et I enfant
Cfllm) - 2 1 5 0 Nieuws 2205
D e memoire d'homme

8 5 0 Teddy Edward 9 0 5 Indoors outdoors — 9 30 Multi-coloured Swap shop
— 12 30
Grandstand — 1710 Batman Cf)
— 17 35 Nieuws en sport —
17 50 Jim II fix It - 18 25 The Egyptian Amerikaans historisch —
2 0 4 5 Mike Yarwood 2115
Kojak - 2200 Nieuws - 2215
Match of the day — 2 3 1 5 Saturday night at the Mill

ARD 1
1425 Nieuws 1430 Sesamstrasse
—
1500
Hamburger
Nachtmittag — 16 30 ARD-Ratgeber - 1715 Hans Kung - 17 45
Nieuws — 1748 Die Sportschau
— 18 30 Intermezzo-lnformationen — 1915 Hier und Heute —
19 50 Kurz vor 8 - 20 00 Nieuws
— 2015 Willems Vermaechtnis
Cblijspel) 2 2 2 0 Walter Mehnngs Lumpenbrevier
— 2315
Lautlos im Weltraum Cf) — 0 0 4 5
Nieuws

ZDF

1245 Nieuws 13 00 Pebble
Mill - 1345 Mr Benn - 1405
Scene Child of Jago — 1435
General studies - 1520 Welsh
programme — 1555 Playschool
kleuterklas - 1620 Dorothy
1625 Jackanory 1640 Clangers — 1655 Crackerjack —
1735 Beertje
Paddington
—
1740 Nieuws — 1755 Nationwide — 1940 Sportswide —
19 00 Tekenfilm — 1910 Programma's in verband met Goede Vrijdag

A 2

RTB

FR. 2
RTB 2

dre — 1920 Gewestelijke aktuali
teiten — 1945 Eh bien raconte
- 2000 Nieuws - 2 0 3 0 Numero
Un Cshow) - 21 30 Serpico Cf)
2225 Tele-Foot I 2325
Nieuws

15 30 Spannende Geschichten —
16 30 Die Muppets-show - 17 00
Nieuws — 1705 Landerspiegel
- 1800 Paul Temple Cf) - 19 00
Nieuws - 1930 Direkt - 2 0 1 5
Das schoenste aus «Musik is
Trumpf» — 2200 Nieuws —
22 05 Das aktuelle Sport-Studio
— 23 20 Der Kommissar Cf)
0 0 2 0 Nieuws

Zondag
26 MAART
BRT
9 0 0 V o o r boer en tuinder - 9 3 0
Doe mee — 1000 Protestantse
eredienst — 11 00 Euchanstieviering vanuit Rome en zegen Urbi et
Orbi — 1230 Nieuwsoverzicht
voor gehoorgestoorden — 1430
Open school — 1500 Sesamstraat — 1525 Liederen van de
zee Cdokumentaire) — 1615 The
good old days — 1700 Fidelio
Copera) — 1815 Sportuitslagen
1830 De Bereboot 1835
Retroskoop — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend I 2030
M y fair lady Cmusical) - 22 30
Nieuws

12 25 La ferme a l'oiseai
Nieuws — 1305 Con
— 14 30 Les grands trai
toire — 15 20 Visa pour
— 17 30 Sportuitslagen
Charles Cros ou la vie
1840 Histoire de lire
Boff 1915 Antenr
1 9 3 0 N i e u w s - 1955S
end - 20 20 Chansons
— 21 35 Nieuws
jeugd van Voltaire Cdc
re)

ARD 1

1230 Nieuws - 1300
spiel — 1345 Die Spar
ge CtoneeO - 1515 Di
Ritter Cf) - 1545 Pan
Cdokumentaire) — 174
platz Creportage) - - 18
Festival — 20 CO Nieuw
Vaeter und Soehne Ct
22 00 N e w York New Y
tage) — 2245 Nieuws
Misfits Cfllm) - 0050 r

ZDF

1300 Nieuws - 1302
scheibe — 1325Chror
che
— 1345 Rappe
1415 Heidi Cf) - J44(
to een 12-jarige circus
1515 Nieuws - 1520
ne Isabella (sprookie
1700 Nieuws
1702
reportage — 1800 Ta(
1815 Mondba
Alph
1900 Nieuws
- 19'
Perspektiven - 19 3C
Creportage) - 20/00 En
nach oben Cf) - 21(
— 21 05 Annel -^ R0I
stelt vor
2235
Deutschland Cdokumei
23 20 Georg ^olb dn
2 3 5 0 Nieuws

LUX.

1315 Hei elei k ck ele
Father dear fa "ler Cf)
Tekenfilms
— 1645
Cfllm) 1830 Auto
19 00 Les sentiers de
- 19 30 Nieuw^ - 19
lection — 20
Pilot
21 00 Le francis^in di
Cfllm) - 2245 Les p<
comete

TF 1

1300 Nieuws - 132C
serieux — 1 4 1 ^ Les n
du dimanche
1530 I
gmie Cf) - 16 ) Paar
- 1605 Lile t due Cf
Sports premiei
— 1
masport — 19 2'^ Les c
monde — 20 Ot Nieuw
La cannonnie-f du
Cfllm) - 2335
euws

A2
1200 Bon dimaiohe
zondagnamidda^progré
19 00 Stade 2 - 2000
2032 Musique and
21 40 Un homme un jo
Nieuws

NED. 1

FR. 3

1215 La bonne franquette —
1647 Super juke box 1730
Systeme D — 1745 Olivier Messiaen et les oiseaux Cdokumentaire) — 1915 Passé et gagne —
1930 Nieuws — 2000 L h o m m e
invisible Cf) — 21 00 San Francis
co Cfllm) — 23 00 Les potins de la
comete

10 45 Paasfeest m Rome — 11 55
Paastoespraak — 1500 Teleac
- 1700 Paasdienst - 1815 Te
leac - 1850 Paspoort - 19 00
Nieuws — 1905 Jonge mensen
op het koncertpodium — 1955
Hier Panjs — 2005 Prudence en
de pil Cfllm) — 20 05 Zwart op wit
2225 Humanistisch Verbond
- 22 45 Nieuws

1635 Notre d ie, ro
France Cdokun ntaire
Espace musice — 16
mon ami — 18 3 Pleir
tagés) — 19 20 Specia
— 1940 Lodyssee de
ter Cf) 20Ü5 He)
21 20 Nieuws
21 3!
Jean Bernard
22 4(
sane Cfilm)

TF 1

NED. 2

BBC 1

14 45 Fidelio Copera) 1600
Nieuws — 1602 Dierenwaterhuishouding Cdokumentaire)
—
16 30 Waar hoor ik thuis ' Marok
ko, familie m de bergen Cdokumentaire) 1655 Fidelio 1805

9 0 0 Mary Mungo &
940 New life - 1010
1025 Living City - IC
M o v e — 11 00 Easter n
ce - 11 55 Urbi et Orl
Farming — 13 25 Kr

LUX.

13 00
ciens
done
1805
1840
1913

Nieuws — 1335 Les musidu soir — 1408 Restez
avec nous
le samedi —
Trente millions damis —
Magazine auto moto I —
Six minutes pour vous defen-
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lat - 1830 Montreal
5 — 2030 Nieuws —
gat van Nederland —
iws

3rme a I oiseau — 13 00
- 1305 Concertissimo
es grands trams de I his5 20 Visa pour Ie monde
Sportuitslagen — 1735
ros OU la vie a cóte —
toire de lire 1910
1915 Antenne-soir —
w s — 19 55 Sportweek20 Chansons a la carte
Nieuws 2150 De
I Voltaire (dokumentai-

hion 1350 Nieuws 1355
Film Matinee
— 1545 Man& Boy - 1610 The high Chapparal — 17 00 Coca Cola swimming — 1735 Nieuws — 1745
Phoenix and the Carpet — 1840
Songs of Praise — 19 15 All creatures great and small — 2005
Love Story (film) — 21 40 Nieuws
- 21 50 Everyman - 22 25 Film
78 — 2225 The British Connec
tion

Maandag
27 MAART
BRT

iws — 1300 Zwischen3 45 Die Spanische Flief> — 1515 Der rostrote
— 1545 Panamencana
taire) - 1745 Der Tellartage) - 1830 Zirkus- 2000 Nieuws - 2 0 1 5
ld Soehne (tv-spel) —
' York New York Crepor2245 Nieuws 2250
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j w s - 1302 Die Dreh- 1325ChronikderWo13 45 Rappelkiste —
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—
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1702 Die Sport— 1800 Tagebuch —
ndbass Alpha I (O —
uws — 1910 Bonner
/en - 1930 Australië
s) — 2000 Ein Mann wil
n ( f ) - 21 00 Nieuws
^nnel " s e Rothenberger
2235 Juden in
nd (dokumentaire) —
org Solb dirigeert —

1530 Chitty chitty bang bang
(Muzikale komedie) - 18 00 Peppi en Kokki — 1815 De kinderen
van appartement 47a ( f ) — 18 40
Open school — 1910 Doe mee
- 1945 Nieuws - 2020 Rad der
fortuin — 21 05 Grote lui kleine lieden ( f )

RTB 1
16 00 Un capitaine de quinze ans
(Film) - 1735 Boff - 1740 1,2,
3
magazine — 1805 Seniorama — 18 45 Un visionnaire nomme Henry Dunant — 1915 Lundisports - 1930 Nieuws — 1955
Fidelio (Opera) - 2250 Nieuws

1 dimanohe Gevarieerd
nfiiddarprogramrrta
—
de 2 - 2000 Nieuws jsique and music —
homme un jour — 22 45

tre d a m ^ rosace de la
dokumentaire) — 17 30
lusical — 1 8 2 5 Cheval
— 18 bO Plein air (repor19 20 Sftècial Dom-Tom
L o d y s s è d e Scott Hun- 20 055 Hexagonal
uws — 21 35 Professor
nard
2240 La courti-

16 55 Le joueur de fICite (Film) —
18 25 Isabelle et ses amis — 18 40
C e s t la vie — 1855 Des chiffres
et des lettres — 19 20 Soif d aventures — 1945 Les 6 jours d A 2
— 20 00 Nieuws - 20 32 La téte
et les jambes — 21 35 La farce
du destin ( f ) - 22 25 Chefs-d oeuvre en penl — 2255 Nieuws

1835 Jeugdprogramma — 1905
Benjamin Franklin citoyen des
deux mondes — 1930 Chroniques de France — 1940 Tnbune
libre 1955 Nieuws 2000
Les jeux de 20 heures - 20 30 Le
Gitan
(Politiefilm)
2210
Nieuws

BBC 1
6 38 Early Morning - 9 38 Countd o w n — 1000 Merry go round
— 1023 Explonng Science —
10 45 You and M e - 11 22 Music
Time — 11 45 General Studies —
1245 Nieuws 1300 Pebble
Mill - 1345 Bod - 1400 W o r d s
and Pictures — 1418 Near and
Far - 1440 Going to W o r k —
1515 Songs of Praise — 15 55
Play School 1620 Deputy
D a w g — 1625 Jackanory —
1640 Hunters Gold 1705
John C r a v e n s Newsroun
—
1710 Blue Peter - 17 35 Paddington Bear — 1740 Nieuws —
1755 Nationwide 1850 Ask
the Family — 1915 Paasprogramma - 2010 Panorama - 21 00
Nieuws — 21 10 Paasprogramma

Dinsdag
28 MAART

ARD 1
1330 Magazin der W o c h e —
14 30 Der rostrode Ritter ( f ) —
15 00 Allegro non troppo — 16 20
Das ratsel von Monte Christo
(Film) 1810 Bilderratsel
1900 Die Sportschau 2000
Nieuws — 2 0 1 5 Tatort ( f ) —
21 45 Sadats Agypten (Dokumentaire) — 22 30 Franz S c h u b e r t —
23 30 Nieuws

ZDF

I

BRT 1
1530 Een vnend (Jeugdfilm) —
1800 De bereboot - 1805 Sesamstreet — 1830 Open school
- 19 00 Wim De Craene ( S h o w )
- 1945 Nieuws - 2010 Slisse
en Cesar ( f ) — 20 45 Verover de
aarde — 21 35 Gershwinkoncert
- 22 20 Nieuws en weerbericht

BRT 2
14 20 Lachen sie mit Stan und
Ollie - 1535 Worldcup 78
1650 Nieuws - 1655 Dick Dea
deye
dem Geheimnis auf der
Spur CTekenfilm-musical) — 1810
Australië (Reportage) 19 0 0
Nieuws — 1915 Was fallt ihnen
zu ostern ein ' — 19 30 Munche
ner Bilderbogen — 20 00 Ein Herz
und eire Krone (Film) — 21 55
Juden in Deutschland (Reportage) — 2225 60 minuten Heltau
— 2325 Nieuws

LUX.

i)

/, Mungo & Midge —
life - 1010 Parosi
i g City - 1050 On the
11 00 Easter meeting pla55Urbi e t O r b i - 1300
— 13 25 Knitting Fas-

A 2

RTB 2
1845 Yoga - 1915 Lundi-sports
— 19 30 Nieuws — 1955 Flora
dal houlotte (Waals boerendrama
in verzen)

Liws — 1320 C e s t pas
- 1 4 1 2 Les rendez-vous
:he - 1530 Paul et Vir— 16 CO Paardenrennen
. l i e peréae ( f ) - 1635
•emiere ^
17 50 Cine— 19 2*^ Ces animaux du
20 Ot Nieuws - 2030
jnnierp du Yang Tse
23 35
euws

1300 Nieuws - 13 35 Regionale
uitzending — 1350 Restez done
avec nous
le lundi — 1520
C e s t arnve a Pans (Film) —
1645 La Birmanie des frontieres
(Dokumentaire) — 18 00 A la bonne heure — 1827 Pour chaque
enfant — 1832 Lile aux enfants
— 18 55 Le renard a I anneau d or
— 1 ^ 15 Les tambours d Hijar
(Dokumentaire) — 1943 Eh bien
raconte - 19 57 Nieuws - 20 30
F comme Flint (Spionageparodie)
— 2220 Questionnaire — 23 20
Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws 1904 Studio
Sport - 2000 Nieuws - 2 0 2 5
Het verbond van de haat ( f ) —
21 15 Rondje teater - 2205 Heel
de mens — 2 2 4 0 Het wonder
van Isenheim (Reportage)
—
2 3 1 0 Brandpunt - 23 25 Nieuws

1215 La bonne franquette —
1715 La porte ouverte — 17 35
Le coffre-fort — 1745 Service
des affaires classees — 1815 Le
coff re-fort — 1845 Ram-dames
1855 Le coff re-fort 1900
De nos clochers — 1915 Passé
et gagne — 1930 Nieuws —
2000 Chapeau melon et bottes de
cuir ( f ) 2100 Rio Grande
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2315 Nieuws
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16 00 Nieuws — 16 02 Bekentenissen van een misdienaar (TV-spel)
17 30 Cinevisie 1815 Teleac — 1845 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuws 1904 Cliff Richard
gospel songs — 1955
Minivoetbalshow — 21 05 De Lucy-show
— 21 35 Nieuws —
21 50 De tijd stond even stil —
22 55 Paasgroet uit Cambndge —
2309 Nieuws

22 20 Aktua-TV -

TFJ

NED. 1

JWS

elei k ck elei — 1530
•ar f ai'-er ( f ) 1630
5 — 1645 Pinocchio
1830 Autoscopie —
sentiers de laventure
Jieuws — 19 33 Cine-se- 2000 Pilotes ( f )
franciscain de Bourges
2245 Les potins de la

(Western) — 22 40 Les potins de
la comete

2 0 1 0 Onder een dak ( f ) Panorama
21 00 Fat
(Film)

2035
City

1600 Deux ans de vacances ( f )
- 1650 Tekenfilms - 1710 Geheimen onder zee (Dokumentaire) — 1800 Faut bien eclairer
pour bien voir
— 1805 1 2 3
Cinema - 1830 Zigzag - 1845
TVF — 1915 Antenne-soir —
1930
Nieuws
1950
De
sneeuwklassen (Reportage) —
2050 Musique mosaique (show)
— 21 50 Nieuws

RTB 2
18 45 La ferme a I oiseau — 19 55
TVF - 2025 Le temps des a s
( f ) - 21 15 Angela Davis (Dokumentaire)

ARD 1
1610 Nieuws - 1615 48 Stunden — 1700 Die Grashupper-ln
sel ( f ) — 1715 A u s meinem Reisetagbuch (reportage) — 1750
Nieuws — 18 00 Intermezzo-informationen — 1915 Hier und heute
— 1945 Tip um 4 tel vor 8 —
2000 Nieuws - 2015 W a s bin
ich ? (Spel) - 21 00 Monitor
21 45 Superstar ( f j - 2230 Tagesthemen — 2 3 0 0 Die Powenzbande (fJ — 2355 Nieuws

ZDF
1 6 3 0 M o s a i k - 1700 Nieuws 1710 Die grosse blaue Murmel —
1740 Die Drehscheibe 1820
D e man en de slang (Film) —
1840 Der rosarote Panther —
1930 Der Hit a V - s p e l ) - 2 1 0 0
Heute-journal
— 21 20 Kleine
Schritte-Grosse Hurden - 2200
Catch 22 (Film) - 0005 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1715 La porte ouverte — 1735
Le coffre-fort — 17 45 Brigade criminelle ( f ) - 1815 Le coffre-fort
1820 Ram-dames 1830
Systeme D — 1845 Ram-dames
1855 Le coffre-fort 1900
De nos clochers — 1915 Passé
et gagne — 1930 Nieuws —
2000 Les bannis ( f ) - 21 00 Les
grandes gueules (Film)

TFJ
1300 Nieuws 1345 Restez
done avec nous
le mardi —
1802 A la bonne heure — 1827
Pour chaque enfant — 18 32 Ltle
aux enfants — 1855 Le renard a
lanneau d o r ( f ) — 1915 Une
minute pour les femmes — 19 20
Gewestelijke aktualiteiten - * 19 43
Eh bien raconte — 1957 Nieuws
- 20 30 Tremen m Afrika (Dokumentaire) — 21 35 Gloria Gaynor
(Show) - 22 00 Le livre du mois
- 2315 Nieuws

A 2
1335 Regionale' uitzending —
1350 L'eloignement ( f ) 1403
Aujourd'hui madame — 15 00 M u ziek medicijn voor de ziel —
1645 Aujourdhui magazine —
1755 Fenètre sur
— 1825 Isabelle et ses amis — 1840 C e s t la
vie — 18 55 Les chiffres et des lettres — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 Les 6 jours d'A 2
- 2 0 0 0 Nieuws - 2035 1788
a V - s p e l ) - 23 30 Nieuws
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1845 De fabeltjeskrant — 1855
Nieuws — 1905 Henkies droomboom — 19 10 EO-kinderkrant —
1930 Het kleine huis ( f ) - 2019
Met een jeep de rimboe in (Reportage) — 20 30 Parschauer Tno en
W o r d of Live Kwartet — 2055
Alleen in Jeruzalem
— 21 24
Ten slotte — 21 35 Nieuws —
21 50 Spontane architektuur (Reportage) — 22 40 Nieuws

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionale uitzending - 19 40 Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
20 30 Le territoire des autres (Dokumentaire) — 22 00 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1904 De man
van zes miljoen ( f ) — 2 0 0 0
Nieuws - 20 25 Hitboulevard —
21 30 De verpleegsters ( f ) —

arb — 9 55 Jackanory — 1010
W h y don t You — 10 30 Islanders
1050 Lippy Lion 1245
Nieuws - 1300 Pebble Mill
1345 Ragtime - 1445 Songs of
Praise — 1520 Welsh programme - 1555 Playschool - 1620
Wally Gator — 1625 Jackanory
— 16 40 Jackanory Playhouse —
1705 John Cravens Newsround
1710 Take Hart 1735
Tekenfilmpje — 1740 Nieuws —
1755 Nationwide — 1850 Young
Musicians of the Year — 1920
The Rockford Files - 2010 Presley show — 2100 Nieuws —
21 25 Pennies from Heaven —
2240 Engelse kampioenschappen
dansen — 2310 Nieuws

BRT 1
1530 Open school — 1630 TipTop — 1815 De bereboot —
1820 Jonger dan je denkt —
1850 Space 1999 ( f ) 1945
Nieuws — 2015 Happy days ( f )
— Voetbal het is zo goed als
zeker dat een rechtstreekse reportage wordt uitgezonden van een
van de halve finales van de Europese Bekerkompetitie
— Jacques Ruffie Wetenschapsman
en arts — Nieuws

BRT 2
2015 Wanneer komen de vogels
terug ' (Dokumentaire) •— 21 05
Het leven van de schizofrene dichter Alexander Marz (TV-spel)

NED. 1
1500 Teleac — 1530 Wat heet
o u d ' - 1610 Maja de bij ( f )
1635 De luchtbus - 1825 Sesamstraat — 1855 Nieuws —
1904 Van gewest tot gewest —
1945 Verkiezing provinciale staten

NED. 2
1845 Toeristische tips — 1904
Het licht (film) - 1929 Kenmerk
2000 Nieuws 2030 De
koning en ik (Muzikale film) —
22 55 Nieuws

RTB
1645 Feu vert - 1835 Gedeon
— 18 30 Zigzag - 18 45 Katoliekgodsdienstige uitzending — 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
2 0 0 0 Comme en plein jour (TVfilm) - 2145 Nieuws 2200
A r t s hebdo — 2235 Nieuws

RTB 2
1955 Llmperatnce rouge (Film)
— 21 40 Actualites de la Flandre

A2
13 35 Regionale uitzending —
1350 Leloignement ( f ) 1403
Aujourdhui madame
— 1505
L Homme qui valait trois milliards
( f ) - 1555 Un sur cinq - 1755
Accords parfaits — 18 25 Isabelle
et ses amis — 18 55 Des chiffres
et des lettres — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1945 Les 6
jours d A 2 - 2000 Nieuws —

2032 Question de temps - 21 55
Hans Hartung (Portret) — 2235
Nieuws

FR 3

._

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionale uitzending — 19 40 Tribune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
2 0 3 0 Avec la peau des autrea
(Spionagefilm) — 2200 Nieuws

TF 1
1215 Reponse a tout — 1233
Midi premiere — 1300 Nieuws
— 13 37 Les visiteurs du mercredi
— 17 55 Sur deux roues — 18 55
Le renard a lanneau d'or ( f ) —
1910 Une minute pour les femmes — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1943 Eh bien raconte
- 2030 L'equipage (TV-spel)
2200 Pans pour memoire —
22 55 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1630 La porte ouverte - 1630
Lecole buissonniere — 1-740 Le
coffre-dort — 1800 L'ecole buissonniere — 1830 Ram-dames —
1845 De nos clochers 1858
Le coffre-fort — 1900 Hit-parade
- 1930 Nieuws - 2 0 0 0 Brigade
speciale ( f ) — 21 00 Pêcheur d'lslande (Film)

ARD 1
1610 Nieuws — 1615 Musik
extra 3 — 17 00 Eine Schmugglergeschichte ( f ) — 17 25 Herr Rossi sucht das Gluck (Tekenfilm) —
Ï 7 5 0 Nieuws - 1800 Intermezzo-lnformationen — 1840 V o n
der Eifel bis zum Weserbergland
— 1855 Zwischen Kamera und
Bildschirm — 1915 Hier und Heute — 19 45 Trick um 4tel vor 8 —
20 00 Nieuws - 2015 Nicht Standesgemass CTV-film) — 21 45 Kultureel programma — 2230 Tagesthemen

ZDF
1700 Nieuws — 1710 Arpad der
Zigeuner CfJ - 1740 Die Drehscheibe — 1820 Sing mit den
Fischerchoren — 1900 Nieuws
- 1930 Jenny lady Churchill ( f j
- 2015 Z D F Magazm - 21 00
Heute-Journal - 21 20 Die Strassen von San Francisco ( f ) —
22 05 Lazarus in der Unterwelt —
22 35 Nieuws

BBC 1
9 5 0 Roobarb — 9 5 5 Jackanory
- 1010 W h y don't you - 1030
Islanders — 1050 Lippy lion —
1245 Nieuws 1300 Pebble
Mill - 1345 Mister men - 1555
Playschool - 1620 Touch turtle
— 1625 Jackanory
— 1640
Screen test senes — 1705 John
Cravens newsround
— 1710
Grange Hill — 1735 Animatiefilmpje — 1740 Nieuws — 1755
Nationwide — 19 00 Tekenfilmpje
— 1910 Max Bygraves vanety —
1940 The Uver birds 2010
M I S S Wales - 21 00 Nieuws —
21 25 The Hong Kong beat —
2155
Sportsnight
2255
Nieuws

Woensdag

I

29 MAART

BBC 1
9 1 0 Tele-Journal

-

9 5 0 Roob-

— Fat City, sociale film het verhaal van twee mensen die het in de bokswereld ver willen brengen maar geboren verliezers zijn
Dinsdag 28 maart om 21 u op BRT 2
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•MHipmmmi^w.'
Reklame
M A A N D A G : V o o r z o v e r d i t n o g n i e u w s m o c h t z i j n : er z i j n
in E n g e l a n d w e e r d i k k e « v o d d e n » g e w e e s t m e t s u p p o r t e r s .
Maar de queen h o u d t stand •
D I N S D A G : Raar m a a r
w a a r . In Z w a r t - A f r i k a w o r d t n o g s t e e d s v o e t b a l g e s p e e l d .
M e t echte voetballen zelfs, en niet m e t . , nou ja•
W O E N S D A G : Een s p o r t s c h r i j v e l a a r o n t d e k t e e e n k l e v e r t j e : - R u g b y Is b e t t e r t h a n s e x ». Z o u d e n w i j b e w a r e n —
m a a r d a n in 't V l a a m s v o o r - h e t v o l k - — t e g e n d a t d e
CVP-staat triomfeert •
D O N D E R D A G : Twee.ronselaars
v a n C o s m o s w a r e n i n c o g n i t o o p A n d e r l e c h t M e n h e e f t ze
maar met veel moeite een v o o r b e h o u d e n plaatsje kunnen
b e z o r g e n in e e n u i t v e r k o c h t e t r i b u n e . D o o r d a t i n c o g n i t o gedoe wellicht? •
V R I J D A G : Onze stokslagers zijn o o k
w e e r b i j « d e g o e i » . O m e e n o f a n d e r e r e d e n w e r d e n ze
g o e d genoeg g e v o n d e n v o o r een s n o e p r e i s naar Brazilië•
Z A T E R D A G : Blijkbaar eens iets dat de Russen écht
h e b b e n u i t g e v o n d e n : t e n n i s o p h e t ijs. N a a r h e t s c h i j n t
d o e n d e l i e f h e b b e r s er b e s t a a n e e r s t t e l e r e n s c h a a t s e n
•
Z O N D A G : Jacky Ickx deed, zoals iedere waardige
B e l g w e e t , e e n s e r i e u z e « b o e n k » b i j h e t s k i ë n . D e v r a a g is
nu of hij n o g zal k u n n e n r i j d e n dit jaar
•

Kwaliteit of kwantiteit

Hip Hip

Fred Debruyne heeft verleden week
moord en brand gekrrjst omdat de
inrichters van Milaan-San Remo beslist hadden dat de buitenlandse formaties — zoals die van Fred — nninder renners mochten opstellen dan
de Italiaanse ploegen En Fred maar
pruttelen dat een paar van zijn troetelkinderen het natuurlijk met kunnen
halen tegen hele bataljons gehaaide
Italianen
W I J vinden het knap van de Fred dat
hij er altijd zo goed in slaagt over zich
en over zijn coureurs te doen praten
— dat IS ten slotte zijn job — maar
wat hij hier vertelt lijkt ons toch een
tjeetje bij het haar getrokken
Wat heeft een «kopman» eraan dat
er ergens achteraan, met een halve
dag achterstand, nog een stel ploegmaats van het zesde knoopsgat moedeloos en lusteloos naar de eindmeet
peddelen ' Dat kan dienstig zijn in nttenwedstrijden, maar in eendagskoersen zal men wel beter zijn met een
paar helpers die mee gaan tot aan de
meet, dan met al die morele steun
achteraan Trouwens, de overwinnaar, Roger De Vlaeminck deed het
ook met een « kleine formatie »

Eigenlijk kan het ons met zoveel schelen wie in dat commercieel gedoe die
de Europese voetbalkompetities zijn
de eerste viool speelt Maar als er dan
toch een eerste viool moet gespeeld
worden — en in het sportje moet dat
— hebben wij natuurlijk liefst dat landgenoten van ons daarvoor zorgen En
dat was verleden woensdag nog
maar eens het geval
Anderlecht moest het aan huis opnemen tegen Porto, de Portugezen (had
u misschien al geraden ' ) waartegen
in de heenwedstrijd verloren werd
Deze keer werden de zaken echter
terdege rechtgezet, en Fraaanswa en
zijn maats dwongen zonder al te veel
moeite hun kwalifikatie af voor de volgende ronde (tegen lastige Hollanders uit Twente)
Brugge had het met zo gemakkelijk in
Madrid, maar het kon zijn 2 — 0 voorsprong dank zij een uitstekende wedstrijd verdedigen Wel werd verloren
met 3 — 2, maar de eindstand laat
Brugge toch ook toe tot de halve finales Dat dan tegen Juventus En zo op
het eerste gezicht zit er voor beide
ploegen de mogelijkheid in de finale te
spelen

Als men een kommunistisch land bezoekt dan wordt men altijd
weer
getroffen door het feit dat men er
nagenoeg geen reklame ziet Dat is
ten minste onze ervaring, maar wij
moeten er onmiddellijk aan toevoegen dat WIJ maar een dergelijk land
een beetje kennen, en dat is de DDR
WIJ hebben ons trouwens al dikwijls
afgevraagd hoe Brussel of een andere stad er 's avonds zouden uitzien
zonder lichtreklames en hel verlichte
uitstalramen
De reklame heeft ook onze sportvelden overspoeld
En dat schijnt nu
zowaar ook in de DDR en andere
rooie landen aan de gang te zijn
Ter gelegenheid van
voetbalmatchen
in Europees verband die uitgezonden
worden langs de tv ziet men in hun
stadions al grote
publiciteitstxirden
staan, en merkwaardig genoeg altijd
voor produkterr van bij ons
Voor zover onze ervaring reikt zijn
veel (of alle) van die aangeprezen pfodukten in dat land dan niet eens te
koop
De reklame kan dus enkel
bestemd zijn voor het - buitenland >;
voor het Westen, waar de wonderprodukten wel te koop zijn
Nu kunnen wij er persoonlijk wel een
beetje inkomen dat de landen waar
de verbruiksgoederen
nog
eerder
schaars worden gehouden, met veel
heil zien in reklame Ook bij ons zou
trouwens
wel eens een en ander
mogen gedaan worden daaraan Wat
WIJ echter minder begrijpen is dat zij
voor wat geld. op hun tv en hun grondgebied wel reklame toelaten als deze
voor ons bestemd is Zij zijn dan niet
meer bang dat hun bevolking, die de
uitzendingen ook ziet al die produkten ook ter beschikking wil hebben '
W a t er ook van zij de «manage de
raison'
tussen sport en
publiciteit
moet héél sterk zijn dat het zelfs de
barrikaden tegen de reklame in de
kommunistische
landen kan slopen

De ene is een onbekende Maar wij
hebben hem ter gelegenheid van reportages van grote sportwedstrijden
al herhaaldelijk op het schermpje
gezien Hij slaagt er altijd weer in op
de strategische plaats te staan om in
beeld te komen, en daarvan maakt hij
dan handig gebruik om met een minispandoekje publiciteit te maken voor
een autohandel Goedkope mariier
om aan dure TV-publiciteit te komen,
en voorbeeld dat o i navolging verdient Als er zo enkele duizenden met
spandoekjes gaan staan zwaaien,
kan het nog plezierig worden

S p e l e n : belangrijk!
Men vertelt ons het geval van een
gemeente — wij zullen ze met noemen, omdat WIJ de juistheid van de
beweringen niet hebben kunnen nagaan — waar men een speelveld had
voorzien voor de kinderen
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Europees denken
In voetbalknngen in ons vaderland
wordt zo stilaan Europees gedacht
Hoe staan de kansen om volgend jaar
deel te nemen aan een Europese-komp e t i t i e ' Voor Club Brugge goed,
want het zal meer dan waarschijnlijk
kampioen worden, het kan de Beker
van Europa voor landskampioenen
nog winnen, er is geen enkele reden
om de Beker van België met te winnen, en als dat allemaal nog mocht
mislukken, dan kan deelneming aar)
de Uefa-beker hun in ieder geval met
meer ontsnappen

Knap
Er zijn twee mensen die wij ter gelegenheid van Milaan-San Remo een
bloempje moeten schenken

Bravo dan ook nog eens voor Roger
De Vlaeminck die het nog steeds vertikt voor de mikro's van de RTB Frans
te spreken En of hij gelijk heeft Al te
veel Vlaamse renners zi|n al het mikpunt geworden van de spot der ware
Belgen door hun stuntelig Frans Al te
weinig zijn mans genoeg om zoals
Roger hun eigen taal te spreken
Hopelijk krijgt ook Roger meer navolging

Het wielerseizoen
is nu voorgoed
begonnen
Natuurlijk
waren er al de
koersen in het Middellandse
Zeegebied,
en hier bij ons ook al enkele,
o.m de Omloop Het Volk, maar het seizoen begint toch maar ten volle
met Milaan-San
Remo, en die koers werd verleden zaterdag
gereden
Voor de Belgen was het een goed (nieuw) begin, want ook
Milaan-San
Remo werd gewonnen
door ene van bij ons, Roger De
Vlaeminck
namelijk
Het scenario
was zo een beetje het klassieke
in deze lentekoers
Pas
heel op het einde ontsnapten
vier renners, nl De Vlaeminck,
Antonini,
Sarronni en Hezard
De laatste viel nog uit door pech, en aan de meet
had Roger De Vlaeminck
met al te veel moeite om zijn twee gezellen
te
kloppen
Vreugde
voor de Belgen, teleurstelling
voor de Italianen die in
Sarronni
een nieuwe campionissimo
menen te moeten begroeten
En
voor de rest nog eens lof voor Louis De Pelsmaecker
Hij doet het o i
uitstekend

Kom nou...
Begin verleden week plofte er een
enorme steen in de zwemkom De
internationale zwemfederatie dacht er
ernstig aan met deel te nemen aan de
Olympische Spelen in Moskou in
1980 Niet om politieke redenen of zo,
maar simpel omdat door het internationaal Olympisch Komitee besloten
was twee proeven, die vroeger wel
op het programma van de spelen stonden, daarvan af te voeren 4 x 100
meter vrije slag voor heren namelijk,
en 200 meter vier zwemwijzen
Waarom het Olympisch Komitee nu
plots besliste dat die proeven uit den
boze zijn, weten wij ook met Waarom
ze er volgens de zwemfederatie absoluut bij moeten, evenmin W a t wij echter altijd geweten hebben is dat er
van een boycot nooit iets in huis zou
komen En inderdaad, na zich drie
dagen over de kwestie te hebben
beraad, heeft de zwemfederatie op
het einde van de week beslist dan
toch maar te gaan Eer de kans
bestond dat ze met zouden mogen
gaan

Het was een stuk grond met veel putten en wat bomen Uiteindelijk heeft
men van alle putten samen een grote
vijver gemaakt, en uit ontroerende
bekommernis om het natuurschoon alle bomen in rollen prikkeldraad gewikkeld Met als resultaat dat geen enkele moeder het risico durft lopen haar
kinderen daar te laten spelen
W I J schreven het hier al meer het
wordt hoog tijd dat men aan de kinderen gaat denken En dan met op de
hierboven beschreven manier Vanzelfsprekend, de gemeenteraadsleden hebben vele belangen in het oog
te houden, maar dit mogen zij via ons
aanvaarden van alle deskundigen terzake als ZIJ de kinderen geen gelegenheid tot spelen geven, dan vormen ZIJ een generatie die het binnen X
jaar met gemakkelijk zal maken En
daar moet nu aan gedacht worden,
nu het allemaal nog net kan

Anderlecht kan slechts teoretisch nog
kampioen worden Maar het kan nog
de Europabeker voor Bekerhouders
winnen, en daardoor volgend jaar
opnieuw meedoen Als die twee kansen verkeken worden zit er nog een
Uefa-beker in
V o o r Standard zit er nog een teoretische kans in kampioen te worden,
en een dikke kans op de Uefa-beker
Beveren, Lokeren en Charleroi hebben nog enige hoop op de Beker van
België Lierse nog op een deelneming
aan de Uefa-kompetitie In een woord,
alles IS nog mogelijk En wij tippen op
Brugge, Anderlecht en Beveren, Standard en Lierse Maar wij hebben nog
nooit iets gewonnen met pronostieken

Protest
Protest van « Les Sports » In Melbourne w e r d weer een bokser zo ongeveer doodgemept, en de TV heeft
daarvan beelden getoond Dat had
met mogen gebeuren, volgens de
krant Als er in de bokssport ongevallen gebeuren, dan is de TV er altijd bij
om de feiten aan te dikken met alleen
met beelden, maar ook met een
boosaardige kommentaar, alsof er
aan de bokssport mets goeds zou
zijn

Slechts een korte mededeling deze
week.
Na een verblijf van meer dan drie
maand — sedert 10 december 1977
namelijk — aan boord van het ruimtestation Saljoet zijn YourI Romanenko en Georgl Gretchko naar de aarde teruggekeerd Nieuw wereldrekord - rulmtezitten », maar nog maar
nauwelijks een vermelding In de
krant waard.
Toch vragen veel mensen zich af
hoe da^ nu zit met die ruimtevaart
Wat heeft men b e r e i k t ? Wat mag
men nog v e r w a c h t e n ?
O v e r een en ander spreken dr E.
Aerts (Inst v o o r ruimte-aeronomie)
en G. Bodifée op 15 april om 15 uur
in het planetarium (nabij het atomium), Boechoutlaan 10 te 1020 Brussel voor de leden van de Vereniging
v o o r Sterrenkunde, afdeling B r a b a n t
Z o a l s altijd zijn ook met-leden daar
van harte (en gratis) welkom. A l wie
belang stelt in de ruimtevaart kan
dus op 15 april gewoon naar het planetarium komen, en daar luisteren en
vragen naar hartelust

Anderzijds doet men in de TV alsof er
in andere sporttakken geen slachtoffers zouden vallen Alsof er de laatste
jaren in de velosport geen tientallen
doden zouden zijn geweest En zo
veel vijven en zessen
Naar onze bescheiden mening moet
de TV inderdaad aanklagen wat misloopt in de bokssport en dat is, eerlijk
gezegd, tegenwoordig nogal wat
Maar zij moet ook de andere sporttakken met sparen als daar wat misloopt
D e kranten kunnen dat met altijd door
hun commerciële bindingen Maar de
TV heeft dergelijke bindingen met
Haar taak ligt op het vlak van de informatie-zonder-komplimenten
Ook
voor wat betreft de soort

Stom
Ons boerenkoppeken heeft nooit kunnen verstaan hoe het mogelijk is dat
voetbalsupporters midden in de week
dagenlang naar een of andere uithoek van Europa trekken, en daar
vele duizenden franken voor overhebben, om naar wat balleken-«tamp te
gaan kijken Zoveel tijd en geld zouden WIJ, als WIJ ze hadden, voor wat
anders gebruiken
Maar goed, gelukkig denkt met iedereen er zo over Het zou anders met
die Europa-dinges maar een flauw
beestje zijn Z o trokken dus ook twee
Brugse supporters naar Madrid Maar
daar 4«wam het met tot zo'n goed einde, want ze werden kort en goed overhoop gestoken door Spaanse kolleges
Toch allemaal stom, als ge het zo
leest Z o ver gaan voor een beetje
voetbalplezier, daar zoveel geld aan
uitgeven, en dan met een mes in uw
buik het ziekenhuis in Nog even, en
het wordt levensgevaarlijk om ergens
naar een voetbalmatch te gaan kijken

TRIPTIP
Rivieren
en valleitjes
dienen eigenlijk
in de zomer
bezocht,
maar zo rond deze tijd ziet men ze eigenlijk
toch beter
«in
aktie-,
omdat ze meer water bevatten
Daarom
zouden
wij
een tr/p durven aanbevelen
naar de zg Fonds de
Quareux
Langs
de
weg
La
Gleize-Stoumont-Nonceveux-Remouchamps merkt men net vóór Nonceveux
een doorgang
onder
de spoorweg
met een plaat
«Quareux»
Daar
(te
voet)
ingaan, en na een paar honderd
meter bereikt men het met
reusachtige
stenen bezaaide
stuk rivier Prachtig
voorbeeld
van de transportwerking
van het water Langs de oever
kan
men tussen de rotsblokken
verder « k l e f f e r e n » en ten
slotte
via een smal pad tussen de weiden terug de baan
bereiken
vlak bij Nonceveux
Voor natte voeten is er geen gevaar
—
tenzij men op de rotsblokken
in de rivier wil klauteren
— voor
slijkvoeten
wel
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WIJ in D€ IADLKSUMI€
Wakken, Markegem,
Dentergem,
Oeselgem koos
nieuw

WEST-VLAANDEREN
VU-Oostduinkerke:

«Geen woorden, maar daden!»
Deze bekende voetbalkreet uit het
Feyenoord-stadion wordt in de afd
Oostduinkerke intens beleefd en toegepast
D e nationale aktie « Nu het doel bereiken » was het startsein om de propagandamolen terug op volle toeren te
laten draaien
leder inwoners ontving een verzorgd
pamflet waar o m het sociaal dienstbetoon op de gemeente w e r d aangekondigd 1800 •• WIJ "-katernen werden bedeeld een wervingsaktie voor
het tijdschrift <• Wij-jongeren » leverde
in korte tijd 100 abonnees op Het
aloud maar nog steeds doeltreffend
gebruik de zondagvoormiddag kolportagetocht w e r d o l v Achiel Goderis
en Gilbert Devnendt terug uit de vergeetboek gehaald Er kan nooit voldoende nadruk gelegd worden op de
waarde en het nut van dit soort akties
als basisaktiviteit voor de afdelingswerking
Kolporteren is het middel bij uitstek
o m persoonlijk kontakt te krijgen met
mensen die anders totaal ontsnappen aan de invloedssfeer van de partij Wie kolporteert leert daarenboven
de belangstelling de bezwaren en
argumenten van vriend tegenstrever
of onverschillige kennen
Er gaat van de kolportage een met te
ontkennen aantrekkingskracht uit
W e geven hieronder in een notedop
de resultaten van deze recente akties
1 Ons ledengetal is verhoogd met
10 % t o v 1977
2 Vorig jaar haalde de afd Oostduinkerke alle bestaande rekords neer
in het arr O V D inzake abonnementenwerving Velen meenden
dat het op peil houden van deze
stand in een beperkt werfgebied
(4600 i n w ) al een hele prestatie
zou zijn De Oostduinkerkse V U
dacht daar anders over In dit
beroerde Egmont-jaar is het weekblad « W I J » als de enige (juiste)
Vlaams-nationale
informatiebron
dubbel zo belangrijk en noodzakelijk
Dus moesten wij ons lezersaantal
opdrijven Het resultaat is sensationeel 20 abonnementen meer dan
in 1977'
Perspektieven
Deze straatakties hebben de aktiviteitsdrang en de gezonde wedijver bij
de kaderleden terug aangewakkerd
W I J zouden de afd Oostduinkerke
wonderwel kunnen vergelijken met
de Brugse voetbalkampioen
«Een
sterk kollektief geheel, waar iedereen
op de juiste plaats wordt uitgespeeld
en zijn verantwoordelijke taak opneemt, maar zonder «vedetten» die
boven de andere kaderleden uittornen»
Net als in het scheppingsverhaal
waar men de zevende dag hield als
rustdag om te genieten van het resultaat van de overige zes daqen, gaat

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
a s s e b r o e k - brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4

de afd Oostduinkerke feestvieren om
het bereikte resultaat Daarom op vrijdag 14 april zijn alle leden welkom op
een maaltijd in cafe 't Visserswelzijn
VUJO
In mei legt iedere vogel een ei Ook de
aktieve VUJO-kern broedt weer iets
uit De VUJO-voorzitter heeft reeds
de nodige kontakten gelegd met Walter Luyten (Dosfel) en Peter Gamere
(inrichter Euro-festival - Meise) om
ook in Oostduinkerke een VlaamsBaskische avond te organizeren met
o a een optreden van de folkzangeres Maite Idirin
Walter Luyten zal instaan voor de
introduktie Deze aktiviteit zou doorgaan op vrijdag 12 mpi in het ver-
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De

Peerdevis-

Bachten-de-Kupe-autozoektocht
Het VU-bestuur Oostduinkerke staat
reeds klaar voor de 2e uitgave van
deze autozoektocht Verleden jaar
mocht men 380 deelnemers noteren,
wat een aansporing moet zijn om dit
jaar nog hoger te mikken De St -Kristoffel Rally Club Brugge en het feestkomitee -Statiewijk» (Veurne) werden aangezocht als medewerkers Er
zijn voor niet minder dan 100000 fr
aan naturaprijzen te winnen De technische inrichter M Boucquez staat er
overigens borg voor dat het toeristisch karakter van deze zoektocht tot
zijn recht zal komen

Middelkerke blijft op aktieve toer
Toneel
W i e b e l a n g s t e l l i n g h e e f t in t o n e e l
k a n altijd t e r e c h t bij R o g e r B a e c k e l a n d t , O o s t e n d e l a a n , 12, M i d d e l k e r k e (tel 0 5 9 / 3 0 0 2 9 3 ) d i e
als v o o r z i t t e r v a n d e g e m e n g d e
toneelmaatschappij «Pro A r t e »
steeds beroep kan doen
op
eventuele nieuwe spelers

Brugge

CVP-sprookje
De jongste zitting van de Brugse
gemeenteraad verliep rustiger en
zelfs hoffelijker dan gewoonlijk De
nieuwe stadsbegroting gaf weliswaar
aanleiding tot opmerkingen van de
C V P maar deze bleven binnen de perken van de zakelijkheid
Alleen zou de C V P er moeten mee
ophouden te beweren dat de nieuwe
meerderheid gewoon het werk van
het vroeger CVP-bestuur voortzet
Dat was misschien de eerste maanden van het nieuwe bewind gedeeltelijk zo nu IS dat met meer het geval
Meer en meer drukt de huidige meerderheid haar stempel op het beleid
(cf de kordate beslissingen inzake
verkeer en verkeersvrije straten)
Veeleer draagt de doorsnee Bruggeling de gevolgen van het vroeger rijkemansbeleid inzake stadsfinancien D e
stedelijke taksen liggen nu, na aanpassing, nog met hoger dan in andere steden en gemeenten Dit toonde raadslid Guido Van In met cijfers bij de hand
op overtuigende wijze aan Het ligt trouwens in de bedoeling in de volgende
begroting de lasten te verminderen'
Ten slotte nog dit
waarom de
CVP-pers voortgaat, de ex-schepenen
nog steeds als schepenen te betitelen
IS wellicht een vorm van misleidende
propaganda, maar doet een tikkeltje
belachelijk aan Dat ex-schepen Traen
wel als voorzitter van de Maatschappij voor Zeevaartinstellingen betiteld
wordt, klopt, want hij is dat ondanks
de nieuwe meerderheid gebleven
Een bewijs overigens dat de nieuwe
meerderheid ruimdenkend is
Het
tegenovergestelde zou met waar geweest zijn

GEMEENTE MIDDELKERKE
TE BEGEVEN BETREKKINGEN
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Middelkerke brengt ter kennis dat volgende betrekkingen te begeven zijn
A) IN VAST VERBAND
1 adjunkt-politiekommissaris
6 politieagenten
B) IN TIJDELIJK VERBAND
1 klerk
Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het
gemeentehuis (Personeelsdienst)
Aanvragen m te dienen ten laatste tegen 10 april
1978

trouwde
scher»

(Adv. 97)

Zangkoor
W i e over een goede stem
b e s c h i k t k a n s t e e d s t e r e c h t bij
O m e r Standaert, Vaartdijk-Zuid,
15, S p e r m a l i e (Slijpe, tel 0 5 9 /
3 0 0 8 6 6 ) d i e als lid v a n h e t
gemengde zangkoor «Caemerlinck-koor » steeds nieuwe krachten kan gebruiken
Vlaams Nationaal Zangfeest
Z o a l s v o r i g jaar w o r d t e r o p nieuw een bus ingeleqd voor het
Vlaams-nationaal Z a n g f e e s t te
A n t w e r p e n o p z o n d a g 23 april
1978 o m 14 u 30 Mogelijkheid
t o t i n s c h r i j v e n bij
— Irene Blontrock, Dorpstraat,
73, L e f f i n g e (tel 0 5 9 / 3 0 0 3 0 5 )
— Michel Seynaeve, H Verhaeghelaan, 12, M i d d e l k e r k e (tel 0 5 9 /
300305)
Wielertoerlsme
W i e belangstelling heeft o m
toe te treden tot een wielertoenst e n g r o e p k a n s t e e d s t e r e c h t bij
schepen Roland V a n h e r c k e
232, O o s t e n d e l a a n , M i d d e l k e r k e (tel 0 5 9 / 3 0 2 6 1 3 )
VUJO
O m tot een langverwachte oprichting te k o m e n van e e n V o l k s unie-jongeren afdeling w e r d er
nu besloten o m een o v e r k o e p e lende afdeling o p te richten v o o r
heel M i d d e l k e r k e A l l e b e l a n g s t e l l e n d e j o n g e r e n t u s s e n 16 e n 2 5
j a a r k u n n e n t e r e c h t bij m e v r Iren e B l o n t r o c k die h e t m e t e r s c h a p
zal a a n v a a r d e n v o o r d e z e d e f i n i tieve start

Wevelgem-MoorseleGuliegem riepen
leden samen
Onlangs ging het ledenfeest door van
de VU-afdeling Wevelgem-MoorseleGullegem Na het smakelijk etentje
werd het woord genomen door onze
voorzitter Frans Soenen Hij gaf een
overzicht van de voorbije afdelingswerking, vervolgens kwam volksvertegenwoordiger Rik Vansteenkiste
aan het woord Deze belichtte het
gesloten Egmontakkoord en vroeg de
leden de steun om deze overeenkomst tot een goed einde te brengen
Vanzelfsprekend had ons kamerlid
het ook voor zijn interpellaties omtrent FDF-mimster Defosset Zijn toespraak werd meermalen door applaus onderbroken
Vervolgens kwam de attraktie van de
avond nl de goochelaar Don Carlos
uit Harelbeke Hij leerde ons op zijn
manier om diplomatisch en sluw te
werk te gaan
Al bij al een gezellige avond en in de
hoop dat de afwezigen het in de toekomst met zullen laten afweten tot het
volgend jaar

Tijdens onze jongste vergadenng
w e r d een nieuwe voorzitter verkozen
Het bietrett de heer Andre D e s m e t
Markegemstraat 70, te Wakken Wij
wensen hem een goede werklust toe,
om samen met het hele bestuur, de
afdeling verder uit te bouwen Tevens
danken wij o p r e c h t onze aftredende
voorzitter de heer Andre Verstaen
van Wakken, voor zijn jarenlange toewijding en Ijver Hij is trouwens de
man die in de jaren '60 de afdeling
oprichtte Hij legt er nu het bijltje met
helemaal bij neer want hij blijft bestuurslid en houdt zich, zoals steeds,
ten dienste van iedereen
Ook blijft hij afgevaardigde in de
arrondissementsraad Andre namens
alle leden en sympatizanter van Wakken, nogmaals dank

Kort nieuws uit
MariakerkeOostende
O p de maandelijkse bestuursvergadering van de afdeling Manakerke-Oostende w e r d er nagekaart over de
begroting der stad Oostende, meer
bepaald over de subsidies die aan
allerhande verenigingen werden toegekend ook over het voorbije nieuwjaarsfeestje dat toekomend jaar terug zal ingericht worden
Verder kwamen de arrondissementsraad met de bijgaande verkiezingen
ter sprake
Op een nader te bepalen plaats en
datum zal een voordracht gehouden
worden over gezonde voeding Waarschijnlijk in samenwerking met de
FVV Óns bestuurslid Fneda Pincket,
diëtiste zal deze toelichting geven

Vujo

Blankenberge
Het nieuwe Vujo-bestuur voor 1978
ziet er als volgt uit voorzitter J
Debaets - J Millecam - mevr C Van
Maele - C en K Lowijck
De Vujo Groot-Damme vraagt aan de
nationale Vujo-leiding om met alleen
de apartheid in Zuid-Afrika te veroordelen (die was er toch ook 10 jaar
terug en toen hoorden wij haar met,
onder welke druk gebeurt dit nu
a l l e s ' ) maar eveneens de vervolgingen in het Oostblok te veroordelen
en eveneens aan de regenng te vragen de kulturele akkoorden met deze
oostelijke landen te verbreken

Algemene vergadering te Anzegem
Voorzitter Enk Waelkens mocht aan
heelwat leden, in de Stijn Streuvelszaal te Ingooigem, de gasten van de
avond voorstellen Meteen schetste
hij de te volgen taktiek en de werking
van onze afdeling
Na de hoofdschotel hoorden w e Germain Derouck uit Ronse op een gemoedelijke manier vertellen over de
oprichting van talloze afdelingen bij
onze buren van het arrondissement
Oudenaarde
Het uitgeven van de Zuidvlaamse Kultuurkrant neemt hij zeer ter harte en
verdient alle waardering Een eigen uitgave van « W I J » met gewestelijk
nieuws en kennisgeving van politieke
aktiviteiten, getuigen van een ware
opstanding der V U in de Vlaamse
Ardennen
Met kennis van zaken sprak hij over
de taalgrens en haar problemen M e n
geeft gemakkelijk geld uit voor uitgeweken Vlamingen naar Amenka, Ken
nada enz terwijl de Vlaamse minderheid onmiddellijk over de taalgrens
meestal vergeten wordt
Onze tweede gast van de avond was
Antoon Pijpe De man die verleden
jaar volop in de aktualiteit stond om
zijn gevangenneming in Rusland na
het verspreiden van pamfletten In
een vraaggesprek vertelde hij zijn
wedervaren en het doel van zijn aktie
O p een vraag of het nu allemaal wel
zin had, was hij zeer optimistisch over
de resultaten die dergelijke akties
zowel binnen als buiten de USSR met
zich brengen

Karnavalvoltreffer
te Waregem
V o o r het jaarlijks VU-bal op 3 maart II
IS de zaal van de Goedjes te S t Eloois-Vijve weer eens volgelopen
VÜ-afdeling Waregem beschikt nog
altijd over een grote en steeds groeiende aanhang VU-voorzitter Pol Wielfaert verwelkomde het talnjk opgeko-.
men publiek en in een korte rede
sprak hij het vertrouwen uit van V U afdeling Waregem, in het huidig partijbestuur, waarop na luid applaus de
Vlaamse Leeuw weerklonk

Overlijden
te Oudenburg
O p 11 maart werd op de gezegende
leeftijd van 88 jaar, ons lid en repressieslachtoffer Alfons Vanhemeiryck
ten grave gedragen Onder de aanwezigen OCMW-voorzitter M Meyns,
kamerlid Vansteenkiste, voorzitter
Storme en bestuursleden van Oudenburg en de arrondissementele sekretaris Innige deelneming aan de familie

Vorstelijk afscheid
van Juul Schockaert
te Oostende
O p 14 maart was de kerk van de Oostendse Konterdam meermaals
te klem om de grote schare mensen toe te laten een laatste vaarwel
te zeggen aan Juul Schockaert
Ook de Volksunie was prezent, met vlaggen en kransen doch vooral
met een grote massa treurende leden, die met lome schreden hun
vnend, militant en oerdegelijke Vlaming naar zijn rustplaats begeleidden Alle gekozenen, de voorzitters, de kaderleden en vele gewone
leden hebben op die manier hun meeleven met mevrouw en de familie willen betonen
Juul was medestichter van de afdeling Stene, nu tien jaar geleden, tot
in de herfst bestuurslid (zijn gezondheid liet verdere aktiviteit minder
toe) en was ook kandidaat op de lijSt van de V U voor de gemeenteraadsverkiezingen
Van jongsaf aan was hij, als scheepssmid — van vader op zoon —
eng verbonden met de Vlaamse vissenjwereld, waar hij met alleen
een goed geziene figuur was, doch vooral ook een gewaardeerd vakman
Onder zijn medewerken vaarde voor enige jaren ook een eerste
Vlaams schip in zee, met de leeuwevlag aan de mast Dit heeft destijds nog heel wat stof doen opwaaien
Bezield met een groot rechtsvaardigheidsbegrip stond hij met alleen
bij de visser, doch ook bij zijn Vlaamse volk, en vandaar logischerwijze bij de Volksunie
Woonachtig op de Konterdam, waar een Vlaamse doorbraak zeer
moeilijk was, speelde hij een essentiële rol in de uitbouw van de V U
in het toenmalige Stene Zijn bestuursplicht volbracht hij met een
merkwaardige stiptheid Ook in de propaganda stond hij zijn man,
wanneer er te bussen of te plakken viel
Met Juul verliest de V U te Oostende, en heel in het biezonder op de
Konterdam, een beminde en noeste werker
De Volksunie spreekt haar dank en hulde uit en biedt mevrouw en
de kinderen haar meest inmge deelneming uit
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ANTWERPEN
VU-Nijlen in rouw

vu zelfklevers
Prijs . per 100 stuks minimum) 5 fr , 500 stuks 4 fr , 1000
stuks 3 fr
Bestelling Bankrekening VU-Arr. Antwerpen, 412-301069183

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANTWERPEN
Geneeskundig personeel
Volgende bedieningen wor- goed zedelijk gedrag, beden openverklaard
stemd voor een openbaar beDienst voor Inwendige Ge- stuur, inleveren alsook (voor
neeskunde van het Zieken- de mannelijke kandidaten)
huis Sint-Elisabeth:
een militieattest
tegen 161978
De kandidaten voor de plaat— een plaats van genees- sen van geneesheer-dienstheer-diensthoofd (rang l), hoofd en van Hoofdarbeidsgeneesheer moeten
minvoltijds
Dienst voor Neus-, Keel- en stens de leeftijd van 35 jaar
Oorziekten van het Alge- bereikt hebben op 7 4 1978
meen Ziekenhuis Middel- De benoemingen in r a n g 4
worden verricht voor een
heim:
m a n d a a t van twee jaar, dat
tegen 17 1978
— een plaats van genees- tweemaal hernieuwbaar is
heer-diensthoofd (rang 1), De benoemingen m de rangen 1 en 2 geschieden in vast
voltijds
verband mdien aan volgenBedrijfsgeneeskundige
de voorwaarden
voldaan
Dienst:
wordt
tegen l101978
— n a ten minste twee jaar
— een plaats van Hoofdarbeidsgeneesheer (rang l) vol- dienst in de gezondheidsinstellingen van het O C M W
tijds
Diensten voor Radiodiagno- en ten minste als bijgevoegde (rang 4),
se:
tegen 1 81978
— de leeftijd moet minstens
— een plaats van genees- 20 dienstjaren mogelijk maheer-diensthoofd (rang l), ken voor het bereiken van
voltijds
de pensioenleeftijd van 65
tegen 151978
jaar
— twee plaatsen van ad- Ingeval a a n deze voorjunkt-diensthoofd/afdelings- waarden met voldaan wordt,
hoofd (rang 2), voltijds
zal de aanwerving geschie— twee plaatsen van bijge- den in kontraktueel tijdelijk
voegd geneesheer-specialist verband met de mogelijk(rang 4), voltijds
heid tot omzetting in vaste
De kandidaten dienen een benoeming n a 2 jaar dienst,
eensluidend verklaard af- indien alle andere vereisten
schrift van hun diploma in vervuld zijn
te leveren waarop het visum Deze voorwaarden gelden
van de Provinciale Genees- niet voor diegenen die reeds
kundige Kommissie van Ant- in statutair verband bewerpen voorkomt Zij moe- noemd zijn
ten tevens een bewijs van Aangezien het Openbaar
inschrijving in de Orde der Centrum voor MaatschappeGeneesheren inleveren als- lijk Welzijn de wedden van
mede een eensluidend ver- het personeel betaalt door
klaard afschrift van het be- tussenkomst van het postwijs van h u n erkenning als checkambt of van een bankinspecialist in de specializatie stelling, ZIJ n de kandidaten erwaarvoor zij postuleren Kan- toe gehouden in het bezit te
didaten voor de plaats van ZIJ n van een post- of bankrekeHoofdarbeidsgeneesheer
ning op h u n naam, binnen het
dienen een bewijs van gespe- tij dstip van twee m a a n d e n yolcializeerde in de arbeidsge- gend op h u n indiensttreding
nee&kunde voor te leggen
De aanvragen dienen op het
De kandidaten die houder sekretanaat, Lange Gasthuiszijn van een diploma waar- straat 33 te 2000 Antwerpen,
uit blijkt dat ZIJ hun onder- ' toegekomen te zijn uiterlijk
wijs met in de Nederlandse op 7 4 1978
taal genoten hebben, zullen, Het inschnjvingsrecht beovereenkomstig de wet van draagt 200 fr
281963 op het gebruik van Inschrijvingsformulieren te
de talen in bestuurszaken, bekomen op de 7e Afdeling,
aan een taalproef onderwor- Personeelszaken,
La,nge
pen worden
Gasthuisstraat 39, 2000 AntDe kandidaten moeten te- werpen
(tel
3298 35 en
vens een getuigschrift van 3109 70)
(Adv 96)

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans,Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open.
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Op 7 februari, 15 dagen voor hij 52
jaar zou worden, overleed onze
vriend Rene Gui
Rene Gui werd in 1960 lid van de
VU-afdelmg Ni|len en van 1961 tot
1970 was hi| een zeer aktief bestuurslid In 1969 was Rene een der
medestichters van de VU-fanfaredrumband • Kempenland » waarvan
hij in 1973 schatbewaarder en vaandrig werd De fanfare en de Drumband
betekenden alles voor Rene Zo stelde hij zijn oude diamantslijperii ter
beschikking die omgebouwd werd
tot het huidige gezellige lokaal
« Kempenland »
WIJ verliezen met het vroege heengaan van Rene Gui een overtuigd
Vlaams-nationalist, een harde werker een trouwe vriend

ANTWERPEN
MAART
24 HERENTALS kaartprijskamp «zetten» om 20 u in Taveerne
Kempenland Stationsplein Prijzen te winnen
25 NIJLEN-BEVEL paasfeest voor de kinderen van VU-leden in
feestzaal Nilania
31 MERKSEM algemene VU-ledenvergadenng om 20 u 30 in
zaal Tijl Bredabaan 298 Spreker Paul Van Grembergen volks
vertegenv\/oordiger voor het arrondissement Gent-EekIo
31 WOMMELGEM Kwis voor Wommelgemse verenigingen om
20 u in zaal Keizershof Dasstraat 24 Inkom gratis
APRIL
2
ANTWERPEN (Stad) v\/andeling WesterIo TongerIo Inschrijven op het VU-sekretariaat
2
HOBOKEN kolportage met Wij-Vlaams-Nationaal Samen
komst om 10 uur in het Vlaams Nationaal Centrum Steynstraat
85

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

-^ O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Laakdai: bal
uitgesteld
Ons VU-bal in de deelgenneente Eindhout dat eerst aangekondigd vi/as
voor zaterdag 1 april is door onvoor
ziene omstandigheden uitgesteld tot
zaterdag 13 mei

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
W^ELZIJN
VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van
ongeschoold werkman
De bediening van ongeschoold
werkman
wordt
openverklaard
Aanvangswedde 22 050 fr of
22902 fr bruto per maand,
naargelang de kandidaten
gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding
of
op
haardtoelage Voor de kandidaten ouder dan 21 jaar bedraagt de aanvangswedde
23 263 f r
Een vergelijkend eksamen
zal worden ingericht, waarn a een werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar, die
zal a a n v a n g nemen bij de
benoeming van de eerst m
aanmerking komende kandidaat
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur, en een militieattest inleveren
Leeftijdsvoorwaarden
de
leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben en die van 40 jaar
niet overschreden hebben
op 14 4 1978 De kandidaten
die de leeftijd van 40 jaar
overschreden hebben, komen enkel m aanmerking
voor indiensttreding onder
arbeidskontrakt Toepassing
der wetten van 3 81919,
275 1947 en 277 1961
Verplicht
mschnjvingsformxilier,
volledige
voorwaarden en eksamenprog r a m m a te bekomen op de
7e
Afdeling/Personeelszaken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 Antwerpen (tel 32S835 - 31 0970)
Inschnjvingsrecht 80 fr
De aanvragen dienen op het
sekretanaat. Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op
14 4 1978
(Adv 94)

Een bulldozer leugens te Deurne
Wanneer een gemeentebestuur een
machine aankoopt wordt er een pnjsvraag uitgeschreven De firma s ge
ven buiten de prijs ook nog de ken
merken van de aangeboden machi
nes op Normaal gesproken laat het
gemeentebestuur de firma s demon
streren om de kwaliteiten en gebreken van de aangeboden waar te laten
uitschijnen CVP-schepen Huyskens
vond dat allemaal overbodig
Ondanks herhaald aandnngen van de
betrokken firma s om hun bulldozers
(want daar ging bet om) te mogen pre
zenteren blijft de heer Jef Huyskens
potdoof Schepen Huyskens zegt dat
Hanomag de beste is en volledige vol
doening geeft en daarmee basta i

Op de vraag van VU raadslid Carlo
De Ridder of de verschillende merken
gedemonstreerd waren antwoordde
de schepen dat Hanomag wel dege
lijk gedemonstreerd werd en geprobeerd was door het personeelslid dat
ermee moest werken Door de aanvallen van ons raadslid De Ridder raakte
schepen Huyskens dermate in het
nauw dat hij botweg verklaarde dat
alle modellen in zijn bijzijn werden
gedemonstreerd Het antwoord van
Carlo De Ridder leugenaar i
Schepen Huyskens (volgens zijn eigen kiespropaganda de man die geen
blad voor de mond neemO zweeg
stom als een vis

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANTWERPEN
voor o p e n b a a r bestuur,
Plaatsen van
kok en kokkin

De bediening van kok/kokkm wordt openverklaard
Huidige
aanvangswedde
26745 fr of 27 592 fr bruto
per maand, naargelang de
kandidaten gerechtigd zijn
op standplaatsvergoeding of
op haardtoelage
Een vergelijkend eaksmen
zal worden afgenomen waarn a een werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar, die
zal a a n v a n g nemen bij de
benoeming van de eerst m
a a n m e r k i n g komende kandidaat
De kandidaten moeten een
militieattest (enkel voor de
mannelijke kandidaten) en
een getuigschrift van goed
zedelijk
gedrag,
dienstig

Ingenieursbureau

6 Frans Hals vest MECHELEN

inleveren
Leeftijdsvoorwaarden
de
leeftijd van 21 jaar bereiken
en deze van 40 jaar met overschreden
hebben
op
14 4 1978 Toepassing der wetten van 3 81919, 27 5 1947 en
27 7 1961
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing
Inschnjvingsrecht 120 fr
Verplicht
inschrijvingsformulier, volledige voorwaar
en en e k s a m e n p r o g r a m m a
te bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken
van
het O p e n b a a r Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 Antwerpen (tel
031-329835 - 310970)
De aanvragen dienen op het
s e k r e t a n a a t *^cegekomen te
zijn uiterlijk op 14 4 1978
(Adv 95)

B - T - I . V V . N.V.
Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
Burgerlijke bouwkunde:
beton- en
metaalkonstruktles
Studie en uitvoering van
industriële gebouwen
Wegen- en
rioleringswerken
Ontwikkeling en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
met o.a. verwerking van
huisvuil en industriële
afvalstoffen
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Te Scherpenheuvel-Zichem wordt
gemeenteraad door oppositie «geleid»...
O p p o s i t i e belet belastingsverhogingen. De laatste gemeenteraad was de
oppositie (BSP, V U , AGB). bij de pinken. Z i | konden bewerkstellingen dat
slechts éen belastingsverhoging kon doorgevoerd worden Namelijk de belasting op niet bebouwde perceelgrond wordt verhoogd tot 2.500 fr per jaar. Dit
w e r d meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De onroerende en vermakeliikheden 8 "/o, tewerkgesteld personeel en drijfkracht 400 fr. per jaar, dit
alles blijft onveranderd. Het volgende punt was de huisvuilbelasting. De schepen stelde voor deze te verhogen van 300 fr. per jaar naar 400 fr Dit werd met
twaalf stemmen tegen, negen vóór en vier onthoudingen afgekeurd. Dan stelde P Van Welden (CVP) v o o r te verhogen tot 400 fr. behalve voor kroostrijke
gezinnen en gepensioneerden. Na wat heen en weer gepraat luïdde de stemming als volgt dertien tegen en twaalf vóór zodat de belasting met verhoogd
werd.
Rekord aantal vragen
De begroting voor 1978 w/erd uitgebreid in vraag gesteld door de oppositie D Fredenckx (AGB) stelde besparingen voor op verschillende posten,
zoals kantoorkosten en onderhoudskosten
Hl) cijferde uit dat op de kopieerdienst
alleen al 127 000 fr kan bespaard v\/orden door aankoop i p v huur van de
uitrusting Hij merkte op dat de herstelling van de parochiezaal te Messelbroek 400000 fr zal kosten i p v
300 000 fr die vooropgesteld werd, en
verder ontdekte hij dat er 200 000 fr
voorzien is voor de verlichting van het
tvifeede voetbalveld in aanleg te Averbode Ook w e r d bemerkt dat er vele
eenmalige, tijdelijke uitgaven van
1977 met afgetrokken werden Hiermee zijn bedragen van dne miljoen,
2,2 miljoen en 700000 fr gemoeid

den Namelijk van het onderzoek in
de «Gemeente» nopens het al dan
met inrichten van een wekelijkse zaterdagmarkt te Scherpenheuvel kwamen 29 positieve antwoordbrieven
binnen, en maar een tegen en 10 zonder stellingname En met omgekeerd
zoals vermeld werd in «Knal»

Door D Fredenckx werd eveneens
opgemerkt dat men laat uitschijnen in
«Knal» alsof hij iets zou hebben
tegen bepaalde verenigen of recepties HIJ verklaarde in zijn vragen
alleen gezegd te hebben dat deze
recepties e d gewoonlijk ten goede
komen aan Averbode En dat hij de
huldiging van Van Calster zelfs graag
had bijgewoond, hij is supporter
Maar dat deze feesten steeds door
enkele gemeentemandatarissen gegeven worden
nochtans in naam van
de gemeente
De C V P kreeg de raad wat meer
ernstige aandacht te besteden aan
wat men over 8 000 huisgezinnen verspreidt in de fusiegemeente Scherpenheuvel-Zichem
Robert J a n s s e n s

^ o f Un Cfrcjtljoortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

M
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MOLENSTEDE VU-lentedansfeest om 20 u 30 in het Berkenhof, Turnhoutsebaan 3

25

TERALFENE : VU-bal in zaal Gildenhuis om 20 uur

25

BERG: 11e VU-lentebal om 20 u 30 in de Fauna-Flora met
Games Brothers

31

HPPSTADE Diavoorstelling «Dwars door Oceanie - deel 1 »
om 20 u in zaal « Sportwereld», Diree'straat Sprekers Marcel
en Liza De Smet Organizatie Vlaamse Vrouwen Kring

31

LIEDEKERKE
ledenfeest in Snack-Lima om 1 9 u 3 0
kamerlid Nelly Maes

LEUVEN : VUJO-reis naar Brussel met bezoek aan het parlement Middagmaal bij Toone de Plekker, daarna alternatieve
stadswandeling Inlichtingen bij Vital Geeraerts, 0 1 6 / 4 4 5 6 5 0 of
Guido Houdart, 016/4441 77 of Dirk Van Put, 016/238483

Moet er nog
een grootwarenhuis zijn?

De geest van het gewestplan zou hierdoor helemaal in het gedrang komen
Het gebied waarvoor de aanvraag
w e r d ingediend, behoort tot de ambachtelijke z o n e . absoluut noodzakelijk voor de KMO-bednjven in het Leuvense
Daarenboven
omvat
de
bouwaanvraag mede het uitbreidingsgebied ten noorden van de ambachtelijke zone Als lid van de advieskommissie voor de gewestplannen wijst
Kuijpers erop dat aan de kleine handelsgroeipolen van Kortenberg, Veltem en Herent uitbreiding w e r d voorbehouden op de aanwezige plaasten
Door deze inplanting komt hun be-

Wat één Vlaams-nationalist kan bereiken...
Vorst
Dank zij de steun van de twee Vlaamse gekozenen van de Eenheidslijst,
waaronder Herman Thunaux voor de
Volksunie, w e r d de socialistische kandidaat Degroeve
burgemeester in
plaats van de FDF'er Lepaffe
De verwijdering van oud-burgemeester Lepaffe was het eerste onmiddellijke su"kses van de Vlaamse Eenheidslijst in Vorst Door een kollege van
PSB, PL en PSC te gedogen (de twee
Vlamingen zaten immers op de wip),
lag het in de verwachtingen dat zij
bovendien ook het FDF voor zes jaar
naar de oppositie zouden verwijzen
Dit laatste w e r d echter op 4 januari
1977 op het allerlaatste ogenblik verijdeld door het overlopen van zes
PSB'ers, onder leiding van de ultra-rode Lismonde naar het FDF
Maar al heel vroeg boterde het met
helemaal tussen het FDF en een deel
van de ex-socialisten de operatie
w e r d geen onverdeeld sukses O p de
raadszitting van 7 maart jl kwam het
tot een openlijke breuk tussen kuituurschepen Arille Chevalier (ex-PSB) en
de rest van het kollege, naar aanleiding van de afdanking van twee verantwoordelijken van het Franstalig
Maison des Jeunes
De meerderheid staat dus al op losse
schroeven na nauwelijks één jaar
«besturen» Als nu straks de Raad

van State zich ook nog uitspreekt
over de klacht die Herman Thunaux
indiende tegen het kollege, wegens
taalwetsovertreding bij de installatie
van het FDF-kollege, dan kan er nog
van alles gebeuren in de schoot van
dat mislukte amalgaam van superfranskiljons en wallinganten

In elk geval is het met waar dat de
Volksunie geen rol kan spelen in de
Brusselse gemeenten Vorst bewijst
dat zelfs een enkele nationalist, door
een beetje waakzaam te zijn en de
wapens te gebruiken die ter beschikking liggen, het gemeentebeleid diepgaand kan beïnvloeden

VU-Brussel
danst eigen arrondissement in
Een van de gevolgen van het Egmontakkoord is het verwezenlijken
van de aloude Vlaamse eis splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde Vooruitlopend op de realiteit splitste de V U
haar eigen arrondissementele struktuur
O p 20 januan 1978 werden dan ook het eerste arrondissementeel
bestuur en de eerste partijraadsleden van ons gloednieuw arrondissement verkozen Het past dan ook dergelijke gebeurtenis te vieren
Daarom richt het VU-arrondissement Brussel op 8 april zijn eerste
bal in het Inhuldigingsbal.
W I J twijfelen er met aan dat U deze gebeurtenis zult willen meemaken Het zou ons een grote eer zijn U op dit inhuldigingsbal te mogen
begroeten
Met Vlaamse groeten.
Luk Vandezande
Sekretans

Met

APRIL

Vooreerst zal deze vestiging een sterke weerslag hebben op de tewerkstelling in de kleinhandelssektor Alleen
reeds de gemeente Herent telt een
350-tal zelfstandigen in de distributiesektor, en het concern beoogt zo'n
80000 kopers in 12 omliggende gemeenten

Leerlingenvervoer

Van Gossum zei o a qua opsmuk en
druk IS uw blad zeer verzorgd En
getuigt het geen goedkope aangelegenheid te zijn Maar de inhoud is
beneden alles Z o vermeldt u dat ik
tegen het voorstel tot aansluiting bij
Asvergza gestemd heb i Dit is een
grove leugen en ik vraag dan ook een
rechtzetting in uw blaadje Pauwels
het IS een vergissing geweest — missen is menselijk , er volgt een rechtzetting
Van VU-zijde w e r d opgemerkt dat feiten en cijfers helemaal verdraaid wor-

25

r)oor het Amerikaans grootwarenhuisi oncern Penny werd een ± 8 ha grote inplantingsaanvraag ingediend bij
het Kollege van burgemeester en
chepenen te Herent Zoals kamerlid
\V Kuijpers in een brief aan de terzake bevoegde ministers opmerkt, moet
aan deze aanvraag een meer dan
gewone aandacht besteed worden

De hakbijl

Een knallend a n t w o o r d
BIJ het einde van de zitting deed BSPraadslid Van Gossum een striemende
uitval tegen het al te fel «gekleurde»
plaatselijke CVP-blad «Knal»
En
meer bepaald nam hij een opstellend
raadslid, Jos Pauwels uit Averbode
op de korrel

BOORTMEERBEEK-HEVER-SCHIPLAKEN optreden van Jef
Van Uytsel om 20 u 30 in zaal Trianon te Hever Organizatie
van V U J O

Herent

VU-raadslid Gemoets hanteerde deskundig het snoeimes of beter gezegd
de hakbijl Hij wees de etterbuilen in
de begroting aan Z o onder meer had
hij uitgeteld dat de administratie
20000 fr per dag kost aan de gemeente Deze post w e r d later dan
ook door de schepenen verminderd
om zo het tekort op de huisvuilophaling op te heffen Het onderhoud van
de rekenmachines per jaar konkurreert met de prijs van volledig nieuwe,
volgens Gemoets De «reglementaire» aanstelling van het personeel
w e r d eveneens in vraag gesteld door
deze laatste

Het afschaffen van de toelage voor
het leerlingenvervoer der gemeenteschool te Messelbroek, vanaf 1 september 1978 wordt door raadslid Similon uitgelegd als de dood voor deze
school Gans de minderheid plus enkele meerderheidsraadsleden beaamden dit
De begroting w e r d ten slotte met een
nipte meerderheid goedgekeurd
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Vic Van Aelst
M o n Vandijck
Ondervoorzitter
Voorzitter
Vic Anciaux
Staatssekretaris
Niet vergeten Zaterdag 8 april in zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131, 1120 Brussel (N.-O-Heembeek) om 20 u 30

staan en uitbreiding onmiskenbaar in
gevaar Ofwel respekteert men (en
w e leven toch in het jaar van het
dorp) het kleinschalige en het dorpsleven, ofwel schakelt men over naar
grote modellen, die streek- en maatschappij-ontwrichtend zijn
Ook dient op het
stadsleegzuigend
effekt gewezen te worden Aldus zal
bijv het Sarma-grootwarenhuis in het
Leuvense stadscentrum overgeheveld worden naar het randgebied
En tot slot Leuven is meer dan voldoende voorzien van grootwarenhuizen H e t ware eens goed een voorstudie te maken over de bedrijfsoppervlakte die de grootwarenhuizen, discounts, supermarkten. Cash en Carry-bednjven in het arrondissement
Leuven reeds bezetten ( j a )

KLUIZfNKERMIS1978TE
HEKELGEM
Na de suksesnjke aktie «Red de
Kluis» kon in de loop van 1977 de
eeuwenoude Kluiskapel grotendeels
gerestaureerd worden, zodat het gebouw nu terug voor langere tijd beveiligd IS
Het werkkomitee van de «Broederschap van de Kluis» stond voor een
zeer zware financiële opgave en kijkt
reeds verlangend uit naar de opbrengst van een nieuwe « Kluizenkermis » om de laatste rekeningen te kunnen vereffenen en nieuwe plannen te
smeden voor de verdere opsmuk van
de kapel en de uitbouw van Kluizenkermis
Feestprogramma
Zaterdag 1 april 1978
Vanaf 14 u Kermisfoor Opening van
de tentoonstelling
»Pentekeningen
(Marcel Temmerman) en « Zandfantasie» (Roger De Boeck) Daar is ook
een klem fotosalon «Herken deze
volksfiguur i», waaraan een pnjskamp
verbonden is Verder volksspelen en
Breugeliaanse sfeer in de feesttent;
19 u Avondmis in de kapel, waarna
muziekkoncert
door de Erembodegemse muziekmaatschappij «Niets
zonder arbeid »
Nadien Breugelkermis met kop, vlaai,
pensen Optreden van een folkloristische groep uit Erembodegem.
Zondag 2 april
9 u grote dagwandeling vanuit Affligem, ingericht door de Vlaamse Toeristenbond «Hekelgem, op het randje
afi Een grenswandeling van circa 25
km die uitmondt op « Kluizenkermis »!
Te lOu hl Mis in de Kluiskapel, waarna zegening
Na de Mis houdt de Hekelgemse Selderklub een koncert bij de Kluis Kermisfoor
14 u namiddagwandeling
«AffligemKluis-Affligem»
(circa 8,5 km) ingericht door VTB (samenkomst aan de
abdij vanaf 13 u 30)
Avondmis in de Kluis om 17 u, waarna zegening Serenade door de Muziekmaatschappij «De Katolieke Gilde » (Hekelgem) Volksspelen Demonstratie zandstroDien door Roger De
Boeck
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FILMTHEATERS

studio

Ruimtelijke o r d e n i n g en v e r k e e r

2 4 T O T 3 0 M A A R T 1978

LEUVEN 1
16u.-20u.45
Première Leuven

K.T

Iphigenia
Film van Michael Cacoyannis
met Irene Papas
1 3 u 3 0 - 1 8 u 15 - 2 3 u
2e week
Close Encounters

KT

Film van Steven Spielberg
met Frangois Truffaut

LEUVEN 2
KT

13 u 30
J e s u s of N a z a r e t h
Deel I I ' De PassieFilm van Franco Zeffirelli
18u45

KT
Omar Gatlato

van Merzak Allouache
20u30

KT
In alle Stilte

van Ralf Boumans, met
Bober

Mare

16u-22u30
KNT
The g o o d , the b a d
a n d the ugly
Film van Sergio Leone met Clint
Eastwood en Lee van Cleef

TIENEN
Vrijdag, zaterdag 19 u 30 —
zondag 16 u 30, 21 u — maandag 18 u 30
KT
J e s u s of N a z a r e t h
Deel 2 « D e Passie»
Film van Franco Zeffirelli
Vrijdag, zaterdag 22 u — zondag 14 u — maandag 14 u,
21 u
KT
McArthur
Film van Joseph Sargent met
Gregory Peck
Zondag
19 u
—
maandag
1 6 u 30 •
dinsdag, woensdag 20 u 30
A n n i e Hall
Film van en met W o o d y Allen

TERVUREN
Zondag 15 u

KT

N a n o u het junglekind
van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 20 u 30 —
Zpndag 17 u 30 — maandag
C2e Paasdag) 15 u - dinsdag
20u30
KT
J e s u s of N a z a r e t h
Deel 1
Film van Franco Zeffirelli
Zondag, woensdag, donderdag
20 u 30 — maandag (2e Paasdag) 17 u 30
KNT
O n e f l e w s o v e r the
Cuckoo's Nest
Film van Milos Forman met Jack
Nicholson

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag 19 u 30
Zondag, maandag 15 u

KT

D e drie C a b a l l e r o s
Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 21 u 30
Zondag.
maandag,
dinsdag
20 u 30
Maandag 18 u
The C a r
Van Elliot Silverstein
Vrijdag 19 u 30 — zondag 18 u
H o l i d a y on the B u s e s
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Leuvense beleidsvragen
Het IS opvallend dat de CVP-PVVmeerderheid in haar begroting 1978
belangnjke projekten laat vallen van
het vonge CVP-BSP-kollege onder
meer het administratief centrum in de
Tiensestraat op de plaats waar vroeger de Patna stond, en de inplanting
van de « evenementenhal» aan de Tervuursepoort Voorts blijkt het stadsbestuur ook af te zien van de ondergrondse parking op de Oude Markt
BSP-raadshd Tobback zag hienn vooral een breuk in de kontinuiteit Hij verweet het huidige bestuur mets in de
plaats te zetten en mets te ondernemen om de teleurgang van de stad
tegen te gaan
VU-raadslid Van Itterbeek vestigde
de aandacht op vijf punten van de
afdeling Openbare Werken van de
begroting Hij vroeg dat er een hechtere samenwerking zou komen tussen
de schepen voor ruimtelijke ordening
en de schepen belast met de wegen
en de openbare werken Bij het opmaken van bestemmingsplannen en het
toestaan van verkavelingsvergunmngen wordt te zeer de verkeersinfrastruktuur en de verkeersveiligheid
over het hoofd gezien In dat verband
wees het VU-raadslid op de verkaveling van het Vlierbeekveld en de verkaveling Matexi in de Plattelostraat
Vervolgens wenste hij dat er wat
meer koordinatie kwam tussen de
diensten in de deelgemeenten en de
dienst urbanisatie op het stadhuis
Naarbuiten uit maakt dat gebrek aan
samenspel een rommelige indruk Vervolgens sneed het raadslid het probleem aan van de verkeersellende op
de Diestsesteenweg en op de Tiensesteenweg, zowel voor het doorgaande verkeer en de jongste jaren
zelfs voor het plaatselijke verkeer
Ten vierde beklemtoonde Van Itterbeek dat de verwezenlijking van veilige fietsverbindingen met het stadscentrum voor de V U een punt van
voorrang is Hij betreurt dat daarvoor
in de begroting slechts een bedrag
van 1 miljoen voorzien is Tenslotte
stelde hij op scherpe wijze aan de
kaak dat de gemeenteraad voor het
opmaken van het struktuurplan
op
een zijspoor gerangeerd werd

nng van de TV via de lokale televisie
VU-raadslid Vanden Eynde pakte de
drastische verhoging aan van de subsidies aan de vaderlandslievende verenigingen en koppelde die kwestie
aan de eis om amnestie Ariette Lambrechts zette het mes in de Kesselse
CVP-feesten
Over het kulturele beleid in het algemeen zinspeelde raadslid Van Itterbeek op de moeizame start van de kulturele raad, waarvan hij de oorzaak
zag in een te sterke neiging tot centralizeren van het beleid De grootschaligheid IS een enorme rem op het verenigingsleven In dat verband waarschuwde het raadslid voor bureaukratizerendé strekkingen, die voor de vrijwilligers een ontmoedigende administratieve rompslomp met zich meebrengen Het bedrag van 1 650 000 k
betoelagingskredieten voor meer dan
330 kulturele verengingen is met overdreven veel Van Itterbeek vroeg dat
in de betoelagingscriteria, naast de
werkingskosten, plaats zou gemaakt
worden voor de kwaliteit van de prestaties en werkzaamheden Voor de
kulturele akkommodatie in de binnenstad en vooral in de randgemeenten
vroeg het raadslid een duidelijke planning Thans gebeurt er mets, alsof er
plots geen behoeften meer zouden
zijn
In verband met het schouwburgbeleid
vroeg Van Itterbeek dat het volgende
toneelseizoen de Franse voorstellingen van de «Galas Karsenty-Herbert» uit Parijs met meer zouden
geprogrammeerd worden en dat ei
uitgekeken zou worden naar NoordNederlandse groepen Plots kwamen
aan CVP- en PVV-zijde hardnekkige
verdedigers opduiken voor het Franse toneel Een CVP'er meende zelfs
dat de Noord-Nederlanders uit de
schouwburg moesten geweerd worden omdat ze •< met alles aan speelden >• (sic) Vanhaegendoren beklemtoonde voor de zoveelste keer dat de
V U hoegenaamd met gekant was
tegen het Franse toneel, maar tegen
een soort «apartheid van de zogenaamde fine fleur»
Voorts werd, op vraag van Van Itterbeek, nog vernomen dat de «Foyer
Remy» te Wijgmaal als rekreatiecentrum zal uitgebouwd worden

• E k o n o m i e en t e w e r k s t e l l i n g
In november 1977 werden in het
arrondissement Leuven 12 180 volledig werklozen geteld (4208 mannen
en 7972 vrouwen) Vergeleken met
november 1976 betekent dit een stijging met 1 731 eenheden Raadslid
Van Itterbeek oordeelde dat de begroting inzake handel en nijverheid met
vernieuwend was en getuigt van weinig inspiratie Langs de vaart is het
industrieterrein in verval Dat van
Haasrode komt moeizaam op gang
Leuven kan een grote rol spelen als
administratieve stad in de ruimtelijke
ordening dient hiermee rekening gehouden te worden Er moeten administratieve zones komen Dode plekken
als de twee gevangenissen en een
kazerne dienen uit de stad te worden
verwijderd zodat die grote gebieden
kunnen rendabel gemaakt worden
voor bewoning en desgevallend voor
huisvesting van kantoren Het stadsbestuur dient de motor te zijn in de ekonomische omschakeling van het gewest
Ook inzake landbouw (meer dan 200
land- en tuinbouwbednjven • en een
provinciale tuinbouwschool) moet een
aktief beleid gevolgd worden, in
samenwerking met de universiteit en
de Boerenbond Met dat oog dient er
een grondbeleid gevoerd te worden
en mag slechts schaars omgesprongen worden met de nog bestaande
landbouwgronden
De schepen van financiën meende
dat het voldoende was te verklaren
dat de stad door het tewerkstellen
van werklozen en door de medewerking aan het plan Spitaels een belangrijke bijdrage leverde voor de tewerkstelling
Karsenty-Herbert
In verband met de betoelagingen voor
jeugd en volksontwikkeling brak V U raadslid Van Haegendoren een lans
voor het progressief maken van de
subsidies voor verenigingen die zich
richten tot de minder begoede jeugd
Voorts vroeg hij dat voor zaken die
inkomsten opbrengen, de subsidies
zouden afhankelijk gemaakt worden
van het inleveren van rekeningen Hij
kantte zich ook met klem, samen met
L Tobback, tegen de commercialize-

ZO^KeRC]€S
— Mevrouw Georgina Vanderdonckt, Filip van Cleeflaan 106,
9000 Gent Tel
091-258860
wenst in kontakt te komen met
personen die de heer Vindevogel, burgemeester uit Ronse, tijdens de oorlogsjaren gekend
hebben
(N32)
Gevraagd
voor
Ath-Doormk,
technicus niveau A2 elektro-mechanika of elektromka Vrij van
legerdienst Rijbewijs bezitten
Perfekt tweetalig zijn Inlichtingen D Van Put, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel Tel
02/2194930, BP 32
Dringend gezocht v o o r « Antwerpen» 1 technicus niveau A2
Elektromka of Elektromechamka Vrij van legerdienst en in het
bezit zijn van een rijbewijs Inlichtingen Dirk Van Put, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 022194930, B P 32
(N31)

— Vertegenwoordiger uit Mechelen, gespecializeerd in de
sektor voeding, zoekt aangepaste betrekking in de omgeving
Mechelen-Brussel-Antwerpen
— Jongedame uit BooischotHeist-op-den-Berg zoekt gedurende 14 dagen vakantiekamp
of vakantiewerk, als hulp voor
gehandicapten
21-jange jongeman uit Mechelen zoekt betrekking als Clarckchauffeur
Jongeman, 19 jaar, nchting wetenschappelijke B Industnele wetenschappen zoekt gedurende
de maand augustus vakantiewerk voor student in het Mechelse
—
Bediende-magazijnier
uit
Sint-Katelijne-Waver,
werkloos
om ekonomische redenen, zoekt
dnngend nieuwe betrekking in
de omgeving Mechelen-Antwerpen-Brussel
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volks-

vertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 0 1 5 /
217900
(N30)

Ternat zoekt
redder
Voor het zwembad in het sportcomplex te Ternat wordt een
redder gezocht Hij of zij moeten
in het bezit zijn van het vereiste
diploma
Alle inlichtingen bij Lode Thysens, Hortensialaan 24 te Ternat
(02-58227 43)

Dringend gevraagd voor onmiddellijke tewerkstelling, uitkennggerechtigde werklozen in Brussel en omgeving
2 loodgieters, 2 elektriciens, 2
schrijnwerkers, 2 bouwvakkers,
2 stukadoors, 7 onderhoudspersoneel
Tel inlichtingen op het Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel, 022194930, vragen naar Lutaart
De Beul of P Van Put
(N 33)

— Jonge man geb 1957 Getuigschnft Kokschool Zoekt werk
— Juffrouw, goede typiste, geb
1959, zoekt passend bureelwerk
Schrijven richten aan Henderickx P J , Prov Raadslid, schepen Papegem 9 / 2 9262 Lede
(Vlierzele)
(N35)

—
Handelsvertegenwoordiger
zoekt betrekking met bediendenkon trakt
— Ergoterapeute, 24 jaar, zoekt
dnngend werk
Inlichtingen zich wenden senator O Van Ooteghem Oud-Strijdersstraat 29, 9219 Gentbrugge,
tel 091-3072 87
(N34)

Pol Verbelen gehuldigd
S o c i a a l beleid
Hier ging de diskussie vooral over de
3 5 0 0 0 0 0 fr voor de kraamgelden
BSP en V U vroegen dat die uitkeringen zouden gekoppeld worden aan
de inkomens De gezinsraad stelde
terzake een gemotiveerd advies op,
waarin ook gevraagd werd de premies te verhogen voor het I e en 4e
kind Ariette Lambrechts stelde nog
vragen over de 6 miljoen, die voorzien
zijn voor de financienng van het onthaal voor kinderen Van Itterbeek stelde tenslotte vast dat in de begroting
mets voorzien wordt voor thuiswerkende moeders die soms met grote
moeilijkheden af te rekenen hebben,
terwijl voor het onthaal van de buiten
huis werkende moeders 6 miljoen uitgekeerd wordt Het blijft noodzakelijk
de aandacht toe te spitsen op kollektieve dienstverlening, omdat die tot
iedereen, vooral de kansarmen gericht IS

Op 4 maart II vierde de VU-afdeling
Haacht feest waarbij haar
oudvoorzitter
Pol Verbelen
werd gevierd
Ter deze gelegenheid
werd
hem
zijn geschilderd
portret
aangeboden
De verscheidene
sprekers
prezen Pol vooral voor de aktieve manier waarop hij gedurende
zes
jaar
voorzitter
was geweest
Deze
noeste
werker
dwong
bij
iedereen
bewondering
af Op 11 maart
werd Pol 71 jaar
Hij is en blijft
nog
steeds voorzitter
van de bond van Vlaamse
gepensioneerden

Vormingscentrum Dosfel deelt mee
Bergwandelen in
Oostenrijk
De dienst Europeese Volkshogeschool van het Vormingscentrum Ld
Dosfel heeft voor belangstellenden
tweemaal 30 plaatsen beschikbaar in
de periodes 29 778 tot 1 2 8 7 8 en
12 8 78 tot 26 8 78 voor een vakantie
«bergwandelen» te Obertauern in

De Basken ter plaatse leren kennen
(13 tot 31 juli)
Het Vormingscentrum Dosfel met zijn
afdeling Europese volkshogeschool,
richt een studiereis-vakantietocht in
naar het Baskenland
De jarenlange vnendschap tussen
Vlamingen en Basken zal hiet uitmonden in een nauwe kennismaking en
kontakt met de Baskische kulturele,
politieke en sociaal-ekonomische werkelijkheid
Door
begeleiding
van
Vlaamse Baskenvnenden zal dit heel
wat dieper gaan dan oppervlakkige
kontakten
Verblijf in studentenkamers in de
Hogere Technische School van ONATE. de vroeger Baskische universiteitsstad
Dit bergstadje is gelegen in een van
de mooiste gebieden van de meest
Baskische provincie Gipuzkoa
In een afwisseling van vormende en
toeristische aktiviteiten wordt een
zeer ruim en gevarieerd programma

uitgewerkt Bezoeken aan Guernica,
San Sebastian. Navarra. de door de
Basken uitgebouwe kooperatieven
(Mondragon) Frans-Baskenland. folklorefeesten Baskische zang. gastronomische verbroedenng. uiteenzettingen over de Baskische politieke
ekonomische, taal-kulturele situatie
dia's en filmen
Daarnaast voldoende tijd voor wandeltochten
«zee-luieren» aan de
mooie Baskische k u s t
Verplaatsingen met moderne autocar
Reisleiding Walter Luyten, Willy Kuijpers Richtprijs 12000 tot 12500 fr
Volledig pension reis en lokale verplaatsingen De groep is noodzakelijk
beperkt tot veertig deelnemers
Inschrijving dus spoedig nodig
Inschrijving en verdere inlichting bij
Vormingscentrum
Dosfel.
Tribunestraat 14 Brussel - Tel 02-2191202

Oostenrijk De deelnemers verblijven in
Rijkssportcentrum Obertauern in kamers van 1, 2 en 3 personen
De groepsreis gebeurt per trein 2e
klasse met couchettes (desgevallend
kan men ook met eigen vervoer)
Deelnemingsvoorwaarden:
Individueel vanaf 16 jaar en gezinnen met
kinderen vanaf 3 laar
Reis- en verblijfkosten: -1-21 jaar
8050 fr . 12-16 jaar 7 6 0 0 fr , 4-12
jaar fj 100 fr , 3-4 jaar 4 850 fr
Inschrijven en i n l i c h t i n g e n : Vormingscentrum Ld Dosfel. Tnbunestraat 14. 1000 Brussel Tel 0221912 02 van 9 u tot 17 u
Uiterlijke inschrijvingsdatum
1978

8 apnl

Nieuwe pubiikatie
Heeft u reeds de jubileumuitgave
naar aanleiding van het 10-jang bestaan van het Vormingscentrum Ld.
Dosfel'
Dosfeldokument 15-16 « Vlaamse Beweging na 1945 - Bibliografie 19701975» door Willem Van den Steene
Ko.stprijs 265 fr
Nog steeds beschikbaar Dosfeldokument 10-11 «Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging - Bibliografie 1945-1970'
door Guido Provoost en Willem Van
den Steene Kostpnjs 150 fr
Te bestellen bij het Vormingscentrum
Ld Dosfel, Dienst Publicaties, Bennesteeg 4 te 9000 Gent, door storting op
bankgiro 068-0640740-82
BIJ bestelling van beide dokumenten
bedraagt de kostprijs slechts 365 fr
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31
HASSELT VU-lentebal vanaf 20 uur in het Ontmoetingscentrum Van Rapertingen-Hasselt, Luikersteenweg aan de afrit
A13 Hasselt-Oost
31.

Maaseik:
een begroting met veel maars...
Begroting
De zitting van 22 februari 1978 was
grotendeels gewijd aan de goedkeuring van de stadsbegroting voor 1978
Hier was de oppositie met bij Z e verliet inderdaad de zaal om te protesteren tegen het feit dat er in laatste
instantie nog een papier aan de raadsleden w e r d voorgelegd met een bepaald aantal wijzigingen (verbeterde
typefouten en korrekties van optellingen maar vooral nieuwe kredieten)
Dit zijn begrotingswijzigingen
zei
BSP-raadslid Rubens in naam van de
oppositie W I J hebben geen tijd gehad
om ze te bestuderen Wij kunnen er
dus ook met over beraadslagen, CVPschepen van financiën Schiepers
kwam eerst terug op de begroting '77
van de stad Maaseik Hij zei dat deze
deficitaire begroting (ongeveer 16 miljoen) met winst zal sluiten Hij probeerde hierbij de eer naar zich toe te trekken Toch weet nog iedereen dat voor
een « gezondmaking » van deze begroting de tussenkomst van de oppositie
nodig was en dat Brussel mensen ter
plaatse stuurde om de zaak in orde te
krijgen (Ere wie ere toekomt) Ook
voor de begroting 1978 verwacht hij
eenzelfde « gunstige » wending De begroting wordt deficitair ingediend Het
nadelige saldo bedraagt bijna 35 miljoen I Met deze verlieslatende begroting, zo zei schepen Schiepers verder,
staat de stad Maaseik zeker met
alleen ds dat een r e d e n ' ' ) Ook beloofde hij dat de bijkredieten tot een absoluut minimum zullen beperkt worden
en dat de uitgaven streng zullen
gekontroleerd worden
HIJ maakte van de gelegenheid gebruik om eraan toe te voegen dat de
dringende behoefte aan gemeenschapslokalen in Opoeteren zo snel
mogelijk zal verholpen worden (dat
hebben w e reeds verschillende keren
gehoord, maar waar blijven de uitvoeringen ervan ' )

gende kommentaren O p 1 januari
1977 stelt men vast dat er een bom is
van 17 971 913 fr O p 1 januan 1978 is
er een mali van 1 791 191 fr Dit betekent dat het eerste fusiejaar een
achteruitgang teweeg bracht van
19 763 104 fr In verband met de lonen
en lasten was einde 1976 een bedrag
van 37 655 866 fr voorzien Diezelfde
kosten worden in de begroting van
1978,
voorzichtig
geraamd
op
53 312410 fr De indexaanpassingen
hebben hieraan geen schuld, want er
was maar een stijging van 157,61 tot
170,61 zodat om deze reden alleen
maar een uitgave van ongeveer
40 770 000 fr verantwoord zou zijn
Dit IS vermoedelijk te wijten aan de
ongeoorloofde aanwervingen van tijdelijk personeel, vooral vrienden en
kennissen, aldus raadslid Jaeken Einde 1976 had de stad aan bijpassing
gedaan
aan
het
OCMW
van
7 549 800 f r Die wettelijke toelage
aan het O C M W wordt voor 1978
geraamd op 14800000 fr Dit is opnieuw een abnormale stijging, ook te
wijten aan eenzelfde handelwijze als
voormeld De CVP-meerderheid beweert dat de deficitaire begroting van
1977 met winst zal sluiten en dat zulks
kan verwacht worden van die van
1978 Hoe is dit mogelijk, vraagt verder raadslid Jaeken
Er kan immers maar minder deficit zijn
als de begrote uitgaven met of met volledig worden opgebruikt In dergelijk
geval is de begroting slechts een vals
beeld van een voorgenomen beleid,
wat mets te maken heeft met winst,
integendeel' In een begroting is natuurlijk alles mogelijk, onderschatting
en overschatting wisselen elkaar af,
zelfs voorzieningen van uitgaven die
jaren geleden oud zijn, zoals de
3 000 000 fr voor met goedgekeurde
werken van juist voor de verkiezingen
in Opoeteren

de map geen gegevens waren, antwoordt CVP-burgemeester Gutscho;
ven dat het voorstellen zijn en dat die
nu ter sprake zullen komen Oeterraadslid Jaeken repliceert dat de rest
steeds diktaat is geweest i PVVraadslid Van Dooren, is diep teleurgesteld over het feit dat de muziekverenigingen mets krijgen Bovendien,
zegt hij, moeten degenen die destijds
voor het behoud van de schoolbus in
Maaseik pleitten, nu maar eens voor
de dag komen i VU-raadslid Cuppens
had gehoopt dat het kollege zou uitgaan van een subsidienngsreglement
zoals hij reeds vroeger voorgesteld
had Volgt een diskussie tussen de
leden van de oppositie en burgemeester Gutschoven die weigert toe te
geven dat het bedrag van 475 000 dat
naar de BGJG van Maaseik gaat wel
degelijk bestemd is voor de bus Naar
aanleiding van al hun argumenten, weigeren de leden van de oppositie dan
ook deze toelagen te stemmen D e
vergadering eindigt met de aanduiding van afgevaardigden voor de
gemeentedienst van België en de
V Z W Streekbelangen alsook voor de
Interkommunale voor Huisvuilverwerking

EKSEL: VU-volksvergadering voor het gewest Peer om 20 uur
in feestzaal De Nok, Dorpstraat 38 Sprekers provincieraadslid
Wilfned Wijsmans en volksvertegenwoordiger en burgemeester Jaak Gabnels

VU-Peer in rouw
Op vrijdag 10 maart II. overleed, op 78-jarlge leeftijd, onze
dierbare vriend en medestander Peter Bollen.
Peter Bollen, Pier, zoals iedereen zei, was reeds sinds mensenheugenis, een overtuigd en
aktief Vlaams-nationalist.
Jarenlang was hij bestuurslid,
voorzitter en erevoorzitter van
onze afdeling. In het bestuur
hebben we hem steeds gekend
als iemand die zijn Vlaams-nationalisme met een onvermoeibare, oprechte en diepe overtuiging overdroeg op zijn medemensen. Pier, met zijn ogen die
twinkelden van pret en humor
telkens hij een of andere mop
kon vertellen. Iemand die, ondanks zijn ouderdom, steeds
aanwezig was.
En ook later, toen Pier niet
meer direkt in onze afdelingswerking stond, bleef hij erbij
betrokken. Op de grote momenten van onze VU-werking was
Pier nog steeds prezent. Met
de verkiezingen, bij het overwinningsbal, het afdelingsbal,

op een volksvergadering. Pier
was steeds een vaste aanwezigheid, •> kom, we drinken er nog
ene », zei Pier, want bij iedere
dergelijke gelegenheid stond
Pier erop om voor iedereen
nog een rondje te betalen. En
tegelijkertijd nog wat steun te
geven voor de kas.
Vorige week woensdag hebben
we Pier naar zijn laatste rustplaats vergezeld. Het kerkje
van Kleine Brogel was voor
deze gelegenheid te klein.
Want velen van zijn talrijke
vrienden wilden hem deze laatste groet nog brengen Zijn
vrienden van FC Breugel, van
de Vlaamse Bond voor Gepensioneerden, van de Volksunie,
die de ijzige wind en koude trotseerden ; hij was het waard, dat
we nog even verwijlden op het
kerkhof, en hem de vrede en
rust toewensten, die hij zeker
verdiend heeft.
Aan de diepbeproefde familie,
zijn talrijke kinderen en kleinkinderen, bieden we onze innige deelneming aan.
Dag, Pier, rust in vrede.

Claude Berghmans

Nieuw! SUPER 6
hij durft iedere

Siemens

T o e l a g e aan
Uit een onderzoek van de begroting
door oppositie-raadslid Jaeken halen
w e enkele opmerkingen De begroting
IS alvast onvolledig bij gebrek aan de
tabel der «met verbruikte kredieten»
van de vorige begroting, alsmede het
voorgeschreven jaarverslag dat dikwijls w e r d opgevraagd door V U raadslid Cuppens Over de cijfers, vol-

verenigingen
Dit punt w e r d besproken tijdens de
zitting van 8 maart 1978 Gezien het
begrotingstekort van 34,8 miljoen blijft
er met veel over voor de verenigingen Z e zullen het dan ook dit jaar
met 532 900 f r moeten stellen O p de
opwerping van de oppositie dat er in

Bezinnings- en aktieveertiendaagse
Zijn grootste verdienste bestond
te St.-Truiden
dat hij alles wist uit te leggen in
In het kader van de veertiendaagse
« nu het doel bereiken » was er op donderdag 9 maart 1978 te St-Truiden
een bezinningsavond gepland
Gedurende meer dan drie uur slaagde volksvertegenwoordiger lV///y Kuypers erin de talrijk opgekomen VU-leden en sympatisanten te begeesteren
in het plaatselijk kultureel centrum
Willy leidde de avond in met een overzicht van de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging Nadien gaf hij
een klare uiteenzetting over het Egmontpakt en het Stuyvenbergakkoord D t vragen, die hem daaromtrent werden gesteld, beantwoordde
hij met veel glans en brio

erin
een
taal, die zelfs de man in de straat kon
verstaan O p het einde van de avond
gaven alle toehoorders hem daarvoor
trouwens een spontaan en oorverdovend applaus Uit dankbaarheid overhandigde iemand van het bestuur
hem een persoonlijk aandenken en
een prachtige bloementuil voor zijn
echtgenote
Dit alles bewijst ons inziens dat onze
volksvertegenwoordiger uit Brabant
een graag gezien persoon is in S t Truiden Wellicht verklaart dit ook het
feit waarom velen hem daar met zijn
voornaam noemen
J.P.S.

Nu ook in Hasselt: Federatie van Vlaamse
vrouwengroepen
Onder impuls van Marleen Desaeyere, lid FVV afd Genk en Ann Housen,
bediende aan het ministerie van W e tenschapsbeleid, IS er een «startvergadering» van de FVV gepland op
vrijdag 7 april e k om 20 u stipt in de

Uilenspiegel, Guffenslaan 1, te Hasselt
Dames die wensen mee te werken
als lid of bestuurslid en die geen persoonlijke uitnodiging kregen toegestuurd, kunnen steeds kontakt opnemen met A n n Housen, Elzenstraat 9,
te Hasselt, tel 0 1 1 / 2 7 0 0 4 7

A J _ i ~ A J _ i keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n.v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG:
J A N C L A E S
Zwanenstraat 1.
Tel 011/22.23.22.
Hasselt (centrum)
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De nieuwe SUPER 68
Siemens kan glansrijk alle
vergelijkingen doorstaan.
- Met zijn 1000 EFFEKTIEVE Watt,
zijn waterkolom van 2500 mm en zijn
luchtdebiet van MEER DAN 50 LITER per
sekonde zuigt hij het stof pooldiep uit alle tapijten
weg.
- Met zijn nieuwe SUPERPOLYMATIC zuigmond blijven er langs
boorden en in hoeken geen stofranden meer.
- Met zijn elektronisch regelbare zuigkracht kan hij alle karweitjes aan:
gordijnen, zetels, karpetten, vast tapijt...
- En verder is hij vanzelfsprekend uitgerust met alle praktische snufjes:
automatische kabelopwikkeling, dubbele stoffilterkassette (papier en
textiel), stofniveau-indikator, meubelbeveiligende stootrand.
- Bovendien is hij nog mooi ook: zijn eksklusief bruine uitvoering sluit
aan bij de laatste modetrends

SIEMENS
ANTWOORDBON
Terug te zenden aan SIEMENS NV
Charleroise Steenweg 116
1060 BRUSSEL
Graag ontving ik meer dokumentatie over uw
stofzuigers Ü

Naam

Siemens SUPER 68 een lengte voorsprong!

Straal
Gemeente
Tel

WIJ 19

''#I1N''D^

Pbiréurtie

CVP-meerderheid met grof geschut
Groot Sint-Truiden
De jongste gemeenteraadszitting te
Sint-Truiden kende weer een grote
publieke belangstelling Als voornaamste punten stonden op de agenda de
begroting voor het slachthuis en
veemarkt, het vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondbelasting) en de gemeentebegroting 1978
Schepen Bels verdedigde zijn begro
ting voor slachthuis en veemarkt op
een eerder lachwekkende manier
Haast iedere Truienaar weet dat de
verliezen van het slachthuis met het
jaar groter worden Daar de verantwoordelijke schepen hierin dringend
verandenng wil brengen, was hij de
zaak ter plaatse gaan bestuderen
Het rentabiliteitsverslag dat hij hierover liet maken, was volgens V U -

raadslid Urbaan Dnijeux van weinig
waarde Spijts de goede bedoelingen
van de heer Bels, stelde Urbaan
immers vast dat een uitgavepost van
1 784 000 fr niet werd genoteerd De
studie was dus weinig betrouwbaar
en steunde op foutieve cijfers Bovendien pleitte hij voor een commerciële
boekhouding om zo een beter inzicht
te krijgen in de kostenstruktuur en de
passiva en activa van het slachthuis
De voorzitter van de CVP-fraktie
trachtte zijn schepen te troosten door
te zeggen dat zijn studie toch alleszins een stap was in de goede richting
Deze begroting, die meerderheid tegen minderheid werd goedgekeurd, sluit met 22526150 fr aan ontvangsten en uitgaven,'» mits een tussenkomst van 2 0 0 0 0 0 0 fr Een weinig
later stelde schepen Ruppol voor de
opcentiemen op de onroerende voor-

heffing van 1400 naar 1800 op te trekken Als men weet dat de gemiddelde
opcentiemen van alle samengevoegde gemeenten slechts 1350 bedroegen, dan begrijpt men toch dat dit
automatisch bij de oppositie kwaad
bloed zette Volgens de berekeningen
van Urbaan Dnijeux zal iedere inwoner van Groot Sint-Truiden met alle
andere verhogingen samen in de toekomst 3 tot 5 000 fr meer belastingen
betalen Ondanks het ongenoegen
van de voltallige oppositie werd de
gemeentebegroting 1978 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd
Uit deze raadszitting is eens te meer
gebleken dat de C V P met haar kiezers een loopje neemt Spekuleert zij
als meerderheid er met op dat haar
kiezers deze drastische belastingsverhogingen binnen vier jaar zullen vergeten zijn ' Z o neen, waarom past men

OOST-VLAANDEREN

deze belastingen dan met geleidelijk
jaarlijks aan ' W e r d de Belgische kiezer onlangs met door het journalistenkorps uitgeroepen tot politicus • van
het voorbije j a a r '
Alleszins beginnen verschillende Truienaren nu toch stilaan te begrijpen

De Limburgse veertiendaagse
Alpha en Omega te Hasselt
Voorzeker een sukses Dat w e r d wel
voldoende duidelijk uit het verslag,
verschenen in het vorige « WIJ «-nummer
Een paar regeltjes aanvulling slechts
een bedankje aan al die werkers-achter-de-schermen van de afdelingen
Kunngen en Hasselt die zo puik zorgden voor of meewerkten aan de materiele orgamzatie van de Openings-

Tijdens de jongste raadszitting was een lid van de meerderheidsgroep afwezig, daardoor was de verhouding tot de oppositie 10-10 DK schepte geen problemen tot wanneer de CVP-meerderheid, maar dan speciaal de burgemeester geen duimbreed wilde wijken voor een degelijk tegenvoorstel vanwege de
oppositie. Als daarna zijn punt aan de dagorde was, nl. de verhoging van de
opcentiemen en de oppositie tegenstemde, verliet hij boos de zaal. Zijn eigen
fraktie in de steek latend !
Alles was nochtans kalm verlopen tot
wanneer Julien De Sutter (VU), goed
gedokumenteerd, voorstellen verdedigde aangaande het afschaffen van
de gemeentelijke opcentiemen op de
provinciale belasting op rijwielen met
en zonder hulpmotor vanaf 1979, en
de gemeentelijke opcentiemen op
drijfkracht en mjverheidspersoneel
verlaagd wilde zien
HIJ vroeg dit met zomaar, hij baseerde
zich op de volgende feiten In zijn inleidend artikel <• 1 jaar CVP-bestuur te
Melle », schreef de burgemeester met
veel bluf dat hij er in de eerste plaats
fier op IS de opcentiemen ongewijzigd
te hebben gehouden op 1300 Julien
De Sutter vervolgde verder Ingevolge onlangs verschenen onderrichtingen blijkt nu dat de gemeenten die
o a geen 1400 opcentiemen heffen
geen deel zullen krijgen uit het Speciaal Fonds Voor Melle zou dit een
derving van 596640 fr betekenen
Raadslid De Sutter vond het normaal
dat de gemeente de opcentiemen
opdreef om van het speciaal fonds te
kunnen genieten maar hij vond dat dit
geld dat men daardoor w o n door
zowel de verhoging van de opcentiemen ± 912000 fr, als het geld die

men ontving van het speciaal fonds,
nl om en bij de 600 000 fr terug naar
de belastingbetaler moest Dit onder
vorm van de speciale voordelen welke bovenaarf vernoemd werden Zijn
voorstel werd door de meerderheid
verworpen met de beweegredenen
dat de meerontvangst ten goede
moest komen aan het nog op te richten «sportcomplex» Dit laatste vond

de oppositie een dooddoener, een
«prestige» van de CVP, waarvan
iedereen geen gebruik zou maken,
maar wel iedereen moest voor betalen
Kortom, die voor zo een kleine gemeente als Melle met verantwoord is
Enkele minuten na de debatten rond
de voorstellen van De Sutter las men
op de agenda «100 aanvullende opcentiemen » Daarop stemde natuurlijk de oppositie tegen Dit kon de burgemeester met verkroppen en woedend verliet hij de zaal Tot ieders verbazing van oppositie en meerderheid
die hun burgemeester zag verdwijnen
in de gangen van het gemeentehuis i
EV.St

U
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BRAKEL kleinkunstavond met Ed Kooyman om 20 uur in zaal
Brakelhof, Rondplein te Brakel Innchting Vlaamse Kring Brakel

31

MERELBEKE: FVV-lentereceptie om 19 u 30 in zaal St-Elooi,
Gaveresteenweg 513 Poëzie door leerlingen van Tine Ruysschaert met muzikale omlijsting door Merelbeekse kunstenaars
Viool Georges De Lobel en piano Alfons Voickaert Ingang vrij

VAKANTIEJOBS
V o o r m i n s t e n s 18-jarige j o n - "
gensstudenten Maanden juli, a u g u s t u s e n s e p t e n n b e r

zijn opvolger Roger Baert in de V U Denderbelle in hem een stichtend
voorbeeld zien en met evenveel en
nog meer moed verder doen
Met Jef Uyttersprot blijft het werkelijk
in de familie Zoon Karel is voorzitter
van VU-Lebbeke, de schoonzonen
Bert Bosman van VU-Berlare en Arnold Thuysbaert van VU-Waasmunsteri

W i e is Jef Uyttersprot ?

N o g meer o n g e n o e g e n o v e r d e subsidieverdeling v o o r d e j e u g d te
G e n t D e B S P - C V P m e e r d e r h e i d g e b r u i k t e haar m a c h t o m e e n e c h t
o n r e d e l i j k e v e r d e l i n g v a n d e s u b s i d i e s er d o o r t e k r i j g e n
D e Volksuniejongeren p r o t e s t e e r d e n eens te meer hiertegen aan het
G e n t s e stadhuis, toen de jeugdraadplegingskommissies bijeen k w a m e n
(zie f o t o ) .
D e o n r e c h t v a a r d i g d e v e r d e l i n g w e r d klaar e n d u i d e l i j k aan d e v o o r b i j g a n g e r s e n aan d e k o m m i s s i e l e d e n v o o r g e h o u d e n
J a n Buyie

WIJ t o
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NINOVE : FVV-avond met Jef Valkeniers over « Hoe we depressies kunnen voorkomen » om 20 u in zaal Denderhoeve, Burchtstraat (dichtbij het hospitaal)
B E V E R E N - W A A S : Vlaamse vrouwenbeweging Nele uitstap
naar de Sporthal te Zelzate voor de denderende show met
Beverse Charlie, Vader Abraham, Will Tura en Mieke Vertrek
per autobus om 18 u 30 stipt op de Markt (cafe Beverse Blauwe) 150 fr per persoon
GAVERE : VU-lentebal in zaal Racing, Markt Orkest «The Tipsv's en studio Shocking »

Jef Uyttersprot: ere-voorzitter VU-Denderbelle
Toen einde 1977 bestuursverkiezingen plaatshadden, besloot Jef Uyttersprot zich met langer kandidaat te stellen voor het voorzitterschap HIJ w e r d
toen 60 jaar, wat voor hem voldoende
reden was het voorzitterschap aan
een jongere over te laten Hiermee
blijft hij trouw aan hetgeen hij steeds
verkondigde, nl dat ouderen de plaats
moeten kunnen afstaan aan de jongeren HIJ verlaat nochtans 1<iet bestuur
met HIJ blijft er als verantwoordelijke
voor het ledenblad en de redaktie van
ons huis-aan-huis blad, voor Denderbelle
Gehuwd en vader van 7 kinderen
HIJ stamt uit een familie van echte Bellenaren
HIJ kwam reeds als schooljongen, op
het kollege, onder invloed van de
romantici uit de Vlaamse Beweging Zijn informatie en leesvoer ging
hij halen bij w e d Dosfel
Nadien kwam hij naar familietraditie in
de bakkersstiel terecht Al vrij vlug
geraakte hij volop in de mallemolen
van het verenigingsleven Sekretans
van V O S , in het toneel, als muzikant,
in het partijpolitieke wereldje, overal
was hij aktief
Omwille van zijn Vlaamse overtuiging
w e r d zijn staat van verdienste na de
oorlog beloond met twee jaar hechtenis te Lokeren Na dit «verblijf» w e r d
hij handelaar, koster en nadien korrektor bij « De Standaard »
In de jaren '50 trad hij als een der eersten van het arrondissement toe tot
de V U , om mee te helpen het Vlaamsnationalisme nieuw leven in te blazen
HIJ werd voorzitter van de VU-afdeling Denderbelle-Wieze, tot beide afdelingen sterk genoeg waren om op
eigen po.ten te staan Nadien bleef hij
tot '77 voorzitter van de afdeling Denderbelle
Wil danken hem voor zijn jarenlange
onbaatzuchtige inzet Hij heeft nooit
enige plaats op een lijst of enig mandaat of betrekking aanvaard Moge

avond in het Onmoetingscentrum te
Kuringen en de daverende slotzitting
in het Kultureel Centrum van Hasselt
Huib en Solange Pira-Vervaeck, Julien en Enk Vanden Neste, Jaak en
Beike Gijbels-Schepers, Jos Put,
Jean-Pierre Dewulf, de babysitdienst
mevr Put en mevr Ballet, onze oudste straatloper Jan Missoul en provincieraadslid Edgard Ballet

MAART
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Melle
Burgemeester vlucht weg van raadszitting

waarom de huidige meerderheid op
haast ieder domein het grof geschut
hanteert De naam «Schuttershof»,
die de CVP-elite destijds aan het administratief
centrum
(vergaderplaats
van de raadsleden) heeft gegeven, is
er helemaal met vreemd aan
J.P.S.

Z i c h «venden t o t • H e r m a n
Van den Abbeele, Losweg
11,
9328
DendermondeSchoonaarde.
Tel.
05242.35.49.

Zitdagen
Frans Baert
De zitdagen van 1 4 78 worden als
volgt geregeld 10 u
Deinze, café
Rossbrau, Markt
belangstellenden
zullen worden opgevangen door de
plaatselijke mandatarissen , 11 u 30
'Gent, Kon Astridlaan 123
zitdag
gaat met d o o r , 15 u Lovendegem
cafe Volkshuis, Dorp belangstellenden zullen worden opgevangen door
de plaatselijke mandatarissen , zitdag
2 4 78 te Oostakker
Deze zitdag
wordt verschoven naar zondag 9 4 78,
café 't Smisken, Oostakker-Lourdes

De VLAAMSE
TOERISTENBOND
specialist voor
autoreizen
Enkele voorbeelden :
Diekirch (Luxemburg)
Dasburg (Eifel)
Vöhrenbach (Zwarte Woud)
Raggal (Vorarlberg)
Landeck (Tirol)
Annaberg (Salzburgerland)
Lesa (Maggioremeer)
Lloret de Mar (Costa Brava)

8d
8d
8d
lOd
lOd
lOd
12d
17 d.

laagseizoen
5290
3530
4190
5990
5530
4890
6.555
7.140

hoogseizoen
5290
3530
4550
6340
5530
5250
7055
8305

V T B maakt ook ontwerpen « naar maat»
Speciale kosteloze brochure beschikbaar V o o r autoreizen is «Europech» aanbevolen i
ALLE INLICHTINGEN

V L A A M S E TOERISTENBOND
ST.-JAKOBSMARKT 45, 2000 ANTWERPEN
TEL. 031-31.76.80
Vergunning nr. 1185 - Kat. A - Lid maatschap vereist.
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WIJ IM. D€ UOLK9Uril€
WAARSCHOOT

Gemeentelijk sportbeleid in de kijker
D e studiedag met als tema « Wat met
ons gemeentelijk sportcentrum '^» georganizeerd door de dr Goossenaertsknng-Waarschoot in samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel was naar inhoud bepaald
een hoogvlieger Traditiegetrouw hadden de afwezigen alweer ongelijk Dit
betreft vooral het plaatselijk schepenkollege dat zich blijkbaar liever volledig van dit belangwekkend sportgebeuren distantieerde
Nochtans werden tal van nuttige suggesties alsmede een aantal kntische
bedenkingen
omtrent
het
Waarschoots sportbeleid geformuleerd
Na een korte inleiding door kursusleider Mark DE JAEGER sprak dhr H
SERVAES inspekteur van de Kultuurpaktkommissie over de toepassing
van het kultuurpakt in het gemeentelijk sportbeleid Uit deze toespraak en
uit de daaropvolgende
diskussie
bleek duidelijk dat men te Waarschoot op gebied van kultuurbeleid
sportbeleid en jeugdbeleid nog mijlenver afstaat van toepassing van het
kultuurpakt Het bleek dat er amper
van «beleid» kan gesproken worden
O p sportief gebied w e r d gepleit voor

hervorming van de gemeentelijke
sport- en feestkommissie en de oprichting van een echte gemeentelijke
sportraad in de geest van het kultuurpakt Ook bepaalde punten van de
statuten van de huidige feest- en
sportkommissie werden in het licht
van het kultuurpakt scherp bekritizeerd
Na de middag gaf gemeentesekretaris J VINCENT een korte uiteenzetting over de huidige toestand der
sportinfrastrukturele werken te Waarschoot Deze bespreking w e r d trouwens gevolgd door een bezoek ter
plaatse onder leiding van BLOSOgangmaker Krist DE BACKER
Daarna hield dhr Leo V A N H E R C K
voorzitter van de Westvlaamse sportraad, een referaat over beheer en
exploitatie van gemeentelijke spjortinfrastruktuur Het w e r d een toespraak
van hoog gehalte waann diverse exploitatievormen tegenover elkaar werden gesteld en onderling afgewogen
Tevens werd gewezen op de noodzaak een globaal realistisch en tevens haalbaar gemeentelijk sportbeleid te voeren
Tijdens de diskussie werden een aan-

tal konkrete aspekten van het Waarschoots sportbeleid evenals diverse
aspekten van het geplande sportcentrum in vraag gesteld ( o m ligweide
buitenakkommodatie
polyvalente
zaal) De h Vanherck stak daarbij zijn
voorkeur voor de goedkopere formule van een zgn sportschuur met
onder stoelen of banken Hij beklemtoonde tevens het belang en de mogelijke financiering van een gemeentelijke sportdienst (of sportfunktionaris)
Al met al was het voor de aanwezigen waaronder dhr De Klem inspekteur van Bloso een aantal gemeenteraadsleden van de Vlaamse Gemeentebelangen en mandatarissen uit omliggende gemeenten een boeiende en
leernjke studiedag Alle aanwezigen
ontvingen een degelijke dokumentatiemap die meer dan zijn geld waard
was Hiervoor onze dank aan het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Onze
dank gaat tenslotte ook naar Mark
DE JAEGER voor zijn kundige leiding
M o g e deze studiedag het begin zijn
van een hernieuwde aanpak en een
nieuwe mentaliteit in ons gemeentelijk
sportgebeuren

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg't STAM PKOT
St Maria Latem ZWALM
Boerenbrood Hesp Kaas
Tel 055/499476
Dinsd gesloten

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS
Tel 031/7673 44
Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabnkatie kleine lederwaren
bneventassen geldbeugels sleutel
houders

Jongeren lichtten eigen gewest door
Ter gelegenheid van de jaarlijkse
kaderdag waren de Volksuniejongeren ( V U J O ) uit ons arrondissement
andermaal present in de Gulden
Vlies te Aalst om samen de sociaalekonomische problematiek van het
(nood)gewest Aalst te bespreken
In zijn openingstoespraak benadrukte Karel Van Reeth dat de problematiek rond arbeid en tewerkstelling
niet alleen de aandacht verdient van
alle geëngageerde jongeren, doch tevens als onderdeel dient b e s c h o u w d
van de Vlaamse o n t v o o g d i n g s s t r i j d
Gastspreker senator O s w a l d Van
Ooteghem gaf daarna een realistische schets van de slechts ekonomische toestand waardoor de westerse wereld reeds enkele jaren wordt
getroffen Ondanks de hoge werkloosheid — waarbij hef half miljoen
werknemers in ons land zijn betrokken — dient vastgesteld dat veel
mensen niet bewust zijn van deze
problematiek Het is verontrustend,
zo betoogde de spreker, dat m België met meer geïnvesteerd wordt
W i j zijn niet langer konkurrentieel
op de internationale markt, waarbij
komt dat onze industriëlen met kapitaal naar het buitenland vluchten
v o o r investeringen die meer dan
eens onze eigen industrie bekonkurreren
De tijd van de spotgoedkope energie komt niet meer terug, mede daar
de invoer van grondstoffen en de
verdere verdeling steeds duurder
w o r d t Senator Van O o t e g h e m verwacht dat de Nederlandse aardgaskraan binnen enkele jaren wordt
dichtgedraaid Landen met grondstoffen worden machtiger, en zij zullen die macht ook gebruiken

Fabelta
Het geval van Fabelta toont volgens
spreker dat multinationals zoals hier
A K Z O misbruik maken van staatssubsidies door bedrijven die ze eerst
hebben leeggezogen daarna aan de
verantwoordelijkheid van de regenng
laten Ook w e r d het stelsel van de
•< kommunicerende
vaten»
gelaakt
waardoor Vlaanderen eens te meer
benadeeld wordt ten opzichte van
Wallonië De reddingsoperaties van
onder andere Streekekonomie voor
bijvoorbeeld Fabelta met vestigingen
te Ninove Zwijnaarde en Tubize maken dit duidelijk Verder gaat het met
op dat miljoenenwedden worden uitbetaald aan de 59 beheerders van
genoemd bedrijf in haar zetel te (uiteraard) Brussel Het nationalizeren van
Fabelta zou hier in ieder geval een
sociale oplossing betekenen
S t a a l . d o s s i e r van het jaar
Wat het staal betreft dient hier duidelijk gesteld dat de situatie op mondiaal
vlak de laatste jaren ingrijpend verslechterde Er is veel minder vraag
zodat de staalproducenten de produktie moeten verminderen In dit verband werden quota verdeeld over de
wereldmarkt wat voor Europa resulteerde in het plan Davignon Ook hier
zullen WIJ op onze zaak letten een
relatief gezond Sidmar met het beste
staalplaat ter wereld mag met in de
hoek
geduwd
weerom
hebben
Vlaamse belangen meer aandacht
van de publieke opinie nodig
Eigen g e w e s t
Betreffende de sociaal-ekonomische
problematiek van ons arrondissement
gaf volksvertegenwoordiger Jan Caudron vervolgens een verhelderend
overzicht De streek van Geraardsbergen Zottegem en Ninove is door
gebrek aan snelle verbindingen geiso-

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38
Tel 053/2140 60

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
ruiteriiitrustingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kanipingartikelen tiirngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken auto? go carts traktoren pop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lesbenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school
tassen borden tuinmeubelen - tuinschommels
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RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/692874
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

i E O N STEVENS

VUJO-Aalst Carr.)

-

Aanbevolen huizen

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

leerd van het noorden Aalst en Brussel De industneterreinen in deze streken zullen pas hun volle aantrekkingskracht uitoefenen wanneer zij ontsloten worden dus wanneer zij gemakkelijk bereikbaar zijn Mits de nodige inspanningen ligt er een prachtige
kans in de toeristische uitbouw van
deze gewesten Snelle expresswegen
dienen de kronkelige baantjes tussen
Aalst Ninove en Geraardsbergen en
Zottegem te vervangen
In België is alles te veel gekoncentreerd in waterhoofd Brussel In Duits
land Zwitserland en Nederland zijn
de belangrijkste staatsdiensten over
verscheidene
steden
verspreid
Waarom bvb het postcheckambt de
dienst voor radio- en TV-takesen of
de weddedienst van Nationale Opvoeding niet naar Aalst overhevelen '
O m deze problemen met sukses aan
te pakken is het nodig dat wij allemaal
aan het zelfde arrondssementeel zeel
trekken M e t « allemaal» bedoelt volksvertegenwoordiger J Caudron alle
politiekers, vakbonden ondernemers
Expansiekomitee Interkommunale de
G O M en anderen Alle kleingeestige
persoonlijke berekeningen moeten ondergeschikt gemaakt aan het streekbelang
EV

GEMEUBELD

EIGENAARS
VJi] wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen i n Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel
058/
51 1889

DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden-Limburg

alleenstaand - 8 km van Nieuwpoort - (Pervijze)
2 pi -h keuken grote veranda
- garage - hof
2 sipk plaats vr 8 pers - lopend
water
Kameradenpnjs mei - juni - juli oogst - sept
Tel
Luk
GODDERIS
02-7708075
(Adv 91)

Automatische poortopeners
vanuit de wagen bediend
prijs buiten konkurrentie
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 6 3 - 3 5 6 8 8 9
Raatsing gratis
Nanovestraat 110 1890 Opwijk
fVIATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel
053/667456 '
FEESTZALEN-SALONS

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 tinten Affligemstraat 18 1/42 TERNAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel
053/668236
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 053/668740
Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31,1686 Gooik
02/5325481
Lokaal van de Volksunie

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/268 1402

DROOGKUIS WASSERU
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33 2400 MOL
014/31 1376

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

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 4254642

DRUKKERU PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/5885^1
Alle dag en weekbladen

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 1240
Verwarming stoom sanitair Alle
herstellingen

FRITUUR-EETHUIS INGRID
01enseweg41 Westerlo
(Voortkapel), tel 014/21 3696
Vraag prijzen voor uw f eestmenu's Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

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

• UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternal
Tel 5821345
Volksunietokaa'

LANDHUIS

TE HUUR

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/41 25 89
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

VUJO-Viaamse Ardennen in uitbouw
VUJO-kernen
Volgende VUJO-kernen worden opgericht en zijn volop in uitbouw
— Brakel Lierde, Maarkedal
Kluisbergen Oudenaarde Ronse Wortegem-Petegem
Geïnteresseerden kunnen terecht bij de plaatseliike V U J O verantwoordelijken (zie hieronder)
aktiviteiten
Reeds vastgelegd voor de periode maart-apnl 1978
• (24 maart
20 u
Marktplein 19 Brakei) " Wat is wat
wil VUJO''''
- ( I e avond in een
2-maand kadervormingsreeks) spreker Karel Van Reeth stafmedewerker VUJO-nationaal
• (31 maart 20 u jeugdklub Al-

fa Brakel) - Gemeentelijk jeugdbeleid" - debat tussen jongerenvertegenwoordigers van BSP
C V P P V V en VU(-jo) - (namens
V U J O Freddy Seghers)
• (21 april 20 u zaal Tijl Krouwelstraat 12a Wortegem-Petegem) Alex Campbell Schotse
folkmuziek
• (23 apnl 14 u 30, sportpaleis
Antwerpen)
«Vlaams-nationaal
Zangfeest"
— autobus via Brakel (12 u
marktplein)
Ronse
(12u15
vredegerechO
Ouderiaarde
(12 u 30 grote markt)
— vooraf inschrijven bij V U J O verantwoordelijken
• (30 april, AalsO
1 mei-feest— autobus via Brakel

'VUJO's
Ronse,

Oudenaarde vooraf inschnjven
arr. k o m i t e e : s a m e n s t e l l i n g
1
Elie
Bauwens
Hasseltstraat 15 9689 Maarkedal 2 Johan Cosyns Kruisstraat 96, Brakel tel 055/42 3437 3 (lid arr
best) Guy De Bleeckere Pareelstraat7 9790 Wortegem-Petegem 4 Martin De Groote Pelikaanstraat 63 9700 Oudenaarde tel 0 5 5 / 3 1 3 9 2 2
5 Geert
Desmytere
H Van Wingenestraat 56, 9600 Ronse
6
Frank Dujardin Lamontstraat 5
9690
Kluisbergen
tel 0 5 5 /
3 8 8 8 1 0 7 Herman Pevenage
Kerkstraat 1 9506 Deftinge 8
Freddy Seghers Neerstraat 75
9660 Brakel tel 0 5 5 / 4 2 2 5 4 6 9
Luk Teirlinck, Kloosterstraat 3,
9760 Zingem tel 0 9 1 / 8 3 5 9 2 5

WIJ

II

WIJ ifi D€ P'OLi^uriie

Zeebrugge:
meer dan een uitdaging
Nog enkele jaren en het zal honderd jaar geleden zijn dat
de toenmalige minister voor « Landbouw, Handel en Openbare Werken », De Bruyn, in de Senaat de bouw van een
snelhaven te Heist heeft aangekondigd en verdedigd. We
schreven toen 8 mei 1890. Nu is 1985 ongeveer de richtdatum om de grove struktuur van de nieuwe buitenhaven te
Zeebrugge klaar te krijgen.
De bouw van de terminal
Niet alleen over de moeizavoor
vloeibaar
aardgas
me besluitvorming, halve of
(LNG) zou in oktober 1982
onvoltooide
uitvoeringen,
afgewerkt moeten zijn (heropenlijke en onderduimse
vergassingsfabriek en optegenkantingen zijn boeislagtanks inbegrepen).
end-bittere
suspens-roAfgezien van deze LNG-termans te schrijven. Ook de
minal is de groei van de
omstandigheden
zaten
Zeebrugse haven voor het
Zeebrugge niet mee: zodiepzee- en snelverkeer onwel na 1914-1918 als na
miskenbaar.
1940-1945 bleven de haveninstallaties verwoest en onHistorische kans
bruikbaar achter, telkens
duurde het jaren voor de
Hoewel niet onverdeeld gehaven enigszins bedrijfslukkig met veel dubbelzinklaar werd gemaakt. Herstelnigheid,
slentergang
en
betalingen, Marshall-gelden
soms
verkeerde
opties,
en andere kompensaties
heeft de Volksunie van het
gingen telkens aan de neus
arr. Brugge - Torhout - Kust,
van de (West-) Vlamingen
daarin
spoedig
gevolgd
voorbij. Tot, waarom zou
door alle partij-instanties,
het niet luidop mogen gede groeipoolwerking rond
zegd worden, de evolutie in
Zeebrugge toegejuicht en
de scheepstraflek en de
gepropageerd.
energie-krisis
Zeebrugge
Hierbij werd hoofdzakelijk
als een troefkaart
voor
de nadruk gelegd op de
meer dan alleen maar lonoodzaak van een havenuitkaal belang uitspelen.
bouw-in-zee, op de noodzaak van goede verbindinIn 1970-1971 werd beslist
gen met het achterland en
om een nieuwe zeesluis en
op de noodzaak van een
achterhaven te bouwen. Einglobale aanpak.
de 1976 werd de zogenaamMeermaals, en onlangs nog
de raamovereenkomst afgeter gelegenheid van de
sloten met het oog op de
Waalse roep om « kompenbouw van de buitenhaven.
saties», heeft het VU-partijDe begroting voor openbabestuur resoluut gewezen
re werken over 1978 heeft
op het supra-regionaal be(voor de eerste faze van de
lang van elke haven-funktie.
oostelijke havendam, bouw
Bij woord en geschrift werd
van de werkhaven inbegretelkens gesteld dat voor
pen) een bedrag van 3,537
een land dat zo arm aan
miljard fr. vastgelegd, tergrondstoffen is, de Zeebrugwijl het geheel van de werse havenfunktie maximaal
ken (prijzen aug. 1977) op
moest uitgebaat. Ook in de
45,9 miljard fr. wordt geAntwerpse
VU-kringen,
raamd. Naar schatting zulwaar men beter dan wie
len Waalse steengroeven
ook de invloed van een
voor 5 miljard ton steen aan
haven op investeringen en
Zeebrugge leveren!

tewerkstelling kan volgen,
werd bij monde van minister De Bruyne gesteld dat
Zeebrugge
deze
historische kans niet mocht missen.
Hierbij mogen we wel even
aanstippen dat een van de
argumenten om door de VU
het regeer-akkoord te laten
onderschrijven het ter uitvoering brengen van de water-verdragen met Nederland inhield; zoals men
weet houden deze verdragen voor de Antwerpse haven de mogelijkheid in om
haar expansie te vrijwaren.
Overigens heeft de VU
geen
gelegenheid
laten
voorbijgaan om zich achter
een evenwichtige en harmonische uitbouw van de drie'
hoek Antwerpen - Gent Brugge op te stellen en telkens opnieuw aan te sturen
op een verstrekkend gezamenlijk havenbeheer

Voltooien
We menen uit dit alles het
besluit te mogen trekken
niet alleen dat de beslissing om Zeebrugge tot diepzeehaven uit te bouwen onomkeerbaar is maar ook
dat deze uitbouw perspektieven opent waarvoor niemand in Vlaanderen onverschillig kan blijven.
In de huidige regering bezit
West-Vlaanderen geen enkele
vertegenwoordiger,
maar na bijna honderd jaar
ronkende redevoeringen en
beloften, nadat de feiten
doodgewoon
als
beste
pleitbezorgers voor Zeebrugge optreden, mag er
niet de minste twijfel over
bestaan dat wat begonnen
is ook dient voltooid te worden.
Guido Van In,
senator.

Simair stelt nieuwe vakantieformule voor
Na de sterke prijsverhogingen van
de olieltrisis, hebben de vliegtuigprijzen zich gestabilizeerd en zijn in vergelijliing met de andere transportmogelijkheden zoals eigen wagen,
trein of boot terug prijswaardig geworden.
Het vliegtuig behoudt het voordeel
van een gemakkelijk, snel en modern transportmiddel, dat nog
steeds doet dromen.
De touroperator voelde daarenboven de noodzaak een nieuw type
vliegtuigtoerist aan te trekken voor
de plaatsen die anders leeg meevlogen. De vliegtuigseat werd aan de
goedkoopst mogelijke prijs verkocht.
De binding tussen de vliegreis en
het dure hotel vervaagde.
Voor dit nieuwe marktsegment creëerde Sunair zijn formules «Camping » en • Guest Houses » tegen de
minimum toegelaten verkoopprijzen. Nieuwe kansen dus voor een
eenvoudige, vrijere vakantie onder
de zon in familiale pensions en
vriendelijke kleine hotels.

« Sunair Specials »!
Wanneer een ongedwongen atmosfeer voor de reiziger belangrijk is

Vakantiejobs
Studenten (minimum 18 jaar)
die tijdens de maanden juli.
aug en sept werk wensen,
kunnen telefoneren naar C25126660, en vragen naar
Georgette De Kegel
(NI 0)

W I J 11

en als hij toch de traditionele maaltijden wil variëren met de lokale
mogelijkheden dan kunnen deze Sunair Specials hem dit bieden. De aangeboden verblijven leggen de nadruk op het logies en niet op de
maaltijden, die misschien toch niet
gewenst zijn. Daarom wordt meestal
slechts het ontbijt of half pension
inbegrepen.
Deze formule geeft door zijn goedkoop logies ook de mogelijkheid een
wagen te huren en er voor enkele
dagen in de omgeving op uit te trekken. Dit schept volledige vrijheid
zonder verlies van dure logieskosten.
De Sunair Specials zijn een ideale
kombinatie tussen de goedkoopste
vliegreis en een grote variatie verblijven zowel gelegen in levendige
vakantiecentra of helemaal verlaten om ten volle van de rust en de
zon te genieten.

Deze reizen werden in supplement
van het bestaande Sunairprogramma gecreëerd.
Deze schaalvergroting laat toe tegen gereduceerde kosten te werken.
Daarom zijn deze reizen werkelijk
« Supergoedkoop -. De vergelijking
met het bestaande prijsniveau op de
m a r k t zal dit verduidelijken. Nergens vindt men goedkoper voor dezelfde service, (medegedeeld)

« Super goedkoop »

De redaktie wenst het nieuwe bruidspaar een mooie toekomst en de beide
ouders en families van harte proficiat i

De hoofdgedachte van deze Specials-formule is de potentiële kliénteel die de druk voelt van de recessie toch de mogelijkheid te geven
een volwaardige vakantie door te
brengen.
Volwaardig betekent een volledige
service van de touroperator nl.: Gratis bustransport n a a r en van de
luchthaven Zaventem of gratis reistas, reis met Jetvliegtuig, maaltijden
aan boord, transfer n a a r het hotel,
welkomdrink, verblijf in het hotel in
het gekozen regime, assistentie van
de Sunair-hostess tijdens het verblijf, gratis reisverzekering, gratis
Sunair-Gifts reduktiekaart, toepassing van de geldende kinderreduk^
ties.

Gelukwensen
Op 1 april as zal EH Anton Van Wilderode het huwelijk inzegenen van juffrouw Lutgart Baert. dochter van
kamerlid Frans Baert. met de h Johan
Van Biervliet De huv\/elijksinzegening
heeft plaats in de parochiekerk van
Sint-Paulus te Gent

DendermondeSchoonaarde wil
helpen
BIJ UW aangifte personenbelasting
aanslagjaar 78-inkomsten 1977 willen
WIJ helpen Op zaterdag 1 april van 9
u tot 12 uur Heel zeker geen aprilvis
Thuis bij Herman Van den Abeele,
Losweg 11 Alle nodige dokumentatie
meebrengen

De schilderskist
van Karel Appel

In de galerij Kunstforum te Schelderode is tot einde maart iets opmerkelijks te zien en te koop de Schilderskist van Karel Appel Deze kist
die op zich een opvallend kunst-objekt is, bevat heel wat Het deksel is
een in tien kleuren uitgevoerde zeefdruk Binnenin vindt u 7 in 15 tot 20
kleuren gedrukte sereens, een door de kunstenaar met de hand beschilderd houten relief en het boek Het gezicht van Karel Appel Opmerkelijk IS dat de zeefdrukken de hele evolutie van Karel Appel uitbeelden,
wat het geheel ook 'n historische allure geeft De Schilderskist vani
Cobra's meest spectaculaire talent bestaat op 300 eksemplaren, waarvan er 250 in de handel zijn Zij kost 87 500 fr

Studies over tweede wereldoorlog
Het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van
de tweede wereldoorlog (Leuvenseplein 4, 1000 Brussel - tel
2184527) heeft in de loop van
1977 een aantal publikaties uitgegeven, waann het aksent gelegd
werd op de dienstverlening door
het Centrum aan navorsers en
bezoekers

ven van De Vlag open Het Foforepertonum België tijdens de bezetting, door Frans Selleslagh,
geeft de sleutel tot de njke fototeek van het Centrum, terwijl
Wim Meyers in België in de tweede
wereldoorlog,
Bibliografie
1970-1975 1070 titels, geklasseerd en gerepertorieerd, ter beschikking van de lezers stelt

Twee inventarissen maken belangnjke archieffondsen toegankelijk voor de gebruikers Papiers
Privés, met o a de oorlogsarchieven van J Bondas, L Delsinne, A
Gerio, H Rolin e a , werd samengesteld door José Gotovitch,
Wouter Steenhaut en • Maurice
Van de Steen stelden de archie-

Deze publikaties, sleutel tot het
bronnenmateriaal van onze geschiedenis van de tweede wereldoorlog, zijn uiteraard met alleen
bestemd voor historici en specialisten in de hedendaagse Geschiedenis, maar richten zich ook tot
alle lekenbelangstellenden
Ze
zijn te verknjgen in de boekhandels of rechtstreeks bij bovenvermeld Centrum

VUJO
(arr. Aalst)
in 't nieuw
Voorzitter Freddy Pools Stationsstraat 16 9590 Geraardsbergen
Ondervoorzitter Andre Segers. Brusselbaan 264 9440 Erembodegem, tel
053/21 89 30
Sekretans Erwin Vermeire. Boomgaardstraat 15 9470 Denderleeuw,
tel 053/668154
Penningmeester Gonk Van Londersele Dorpsstraat 32 9451 Kerksken
tel 053/702834.
Propaganda Reinoud D'Haese. Kasteelstraat 51, 1790 Hekelgem, tel 053/
666963
Organizatie Dirk De Coster. Van Lierdestraat 26 9470 Denderleeuw tel
053/667359
Tijdschrift Koen De Cremer. Heiplasstraat 93 9310 Lede tel 053/21 11 40
Gekoopteerd lid Paul Gees. Reepstraat 39 9504 Geraardsbergen tel
054/41 32 34
Voor VUJO-nationaal maken effektief
deel uit voor het arrondissement
Freddy Pools. 'Erwin Vermeire en
Koen De Cremer
Voor VUJO-nationaal maken als
plaatsvervanger deel uit van het arrondissement Reinoud D'Haese
Te huur St-Niklaas, Fabiolapark app 3 slaapkamers Tel
02/7310876
Adv 78

Gedenkblad
A. Borms
Honderd jaar geleden. 14 april
1878 werd dr August Borms
geboren Naar aanleiding hiervan hebben Dries Calewaerts
en fotograaf Carl Uytterhaegen
een gedenkblad ontworpen >
De dienst Publikaties van het
Vormingscentrum
L
Dosfel
v z w was onmiddellijk bereid
het uit te geven Er werden 300
eksemplaren gedrukt, genummerd van 1 tot 300, tien met-genummerde eksemplaren zijn bestemd voor de pers
Op het blad werd een fragment
van het Bormsgedicht van W
Elsschot afgedrukt De erven
van de dichter verleende belangloos hun medewerking
Een eksemplaar kost 300 fr en
IS verkrijgbaar op de volgende
adressen
— dienst publikaties Vormingscentrum L Dosfel. Bennesteeg
4. 9000 Gent.
— sekretariaat Brussel Vormingscentrum L Dosfel. Tribunestraat 14-16. 1000 Brussel Tel
02/21912 02
— Wase Boekhandel. Parklaan
2 2700 Sint-Niklaas
Om beschadiging te voorkomen
worden geen bestellingen per
post uitgevoerd Betaling bij afhalen
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«HET ONMOGELIJKE"
DOEN WIJ DADELIJK!
MffiAKELEN VERGEN
EVEN GEDULD!!»
Met deze onschuldige geestigheid, pogen Zwitserse schoenmakers hun klanten tot een redelijker houding te brengen.
Als klant heeft U, zoals we reeds eerder schreven, recht op een
onberispelijke voorlichting! Maar dan moet U begrijpen hoe
moeilijk het voor onze verkopers wordt, wanneer U als klant de
zaken liever iets rooskleuriger, iets optimistischer wilt voorgeschoteld krijgen!
Wij hebben in het verleden reeds vele klanten verloren, die
elders werden gelokt door minder ernstige, ja soms door radikaal bedrieglijke publiciteit en/of voorlichting.
Uit een neutraal onderzoek in Limburg, is thans gebleken dat
wij inderdaad in 82 % van de gevallen bij de prijsbieding geklopt
werden door zogenaamd goedkopere prijzen. Eén jaar later echter, bij de eindafrekening, bleek dat in 87 % van de gevallen
onze klanten niet alleen degelijker waren gediend, maar dat ze
gemiddeld ook bijna 8 % MINDER hadden betaald.
Uit dit neutraal onderzoek, kunnen we dus leren, dat vele klanten als het ware willen bedrogen worden. Zij penaliseren eerst
de bedrijven waar zij eerlijk worden voorgelicht, en maken zichzelf vervolgens tot slachtoffer.
Telkens de journalisten destijds de heer Ludwig Ehrhard onder-^
vroegen, om van hem — die dan toch de vader was van het
« Wirtschaftswunder»
— het geheim van zijn sukseslos te peuteren, kregen zij hetzelfde onthutsende maar uitermate eerlijk
en leerrijk antwoord -. «Alleen hij die weet dat wonderen niet binnen ons bereik liggen, bezit de nodige kennis om wonderen te
verrichten ».
Als het er dan soms toch op lijkt dat wij, in ons bouwbedrijf, het
onmogelijke verwezenlijken en tot mirakelen in staat zijn, dan is
dat alléén dank zij een onberispelijke voorlichting, dank zij
een gedegen voorstudie, dank zij de vele trouwe en bekwame
kondukteurs, ploegbazen en ambachtslieden, waarmede wij
sinds zovele jaren samenwerken.
En dat dit in deze tijd nog mogelijk is... dat is dan misschien wel
hét wonder.

Walter Kunnen
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lYMNr^CH/lPPIJ
Hij werkte zich
halfdood op het
platteland om in de
stad te kunnen
wonen, waar hij zich
halfdood werkte om op
het platteland te
wonen.
(Dom Marquis 1878-1937)

Hoe alles begon

HET JAAR V A N HET DORP
EN WIJ
Wanneer je op een zonnige lentedag langs 's Heren wegen
dwaalt op zoek naar de rust en de schoonheid van het
platteland, het Vlaamse land dat eeuwenlang dichters en
schilders in vervoering bracht met zijn schoonheid en
rijkdom, dan sta je lelijk te kijken.
België, en vooral Vlaanderen staat op kop in de rij van 's
werelds lelijkste landen
Waar zijn de weiden als wiegende zeeën en de stil
mijmerende dorpjes langs de kronkelende rivier gebleven ?
Is het romantiek of nostalgie misschien die je stil maken bij
deze vraag of is er inderdaad in de race naar de welvaart
zoveel verloren gegaan. 1978 uitgeroepen tot jaar van het
dorp door de ministeries van Nederlandse Kuituur, van
Landbouw en Middenstand en van Verkeerswezen, tracht de
aandacht te vestigen op het dorp en zijn problematiek.
En in datzelfde jaar raast de pletmolen van verloedering,
korruptie en aftakeling als nooit tevoren over onze dorpen,
steden en natuur.

Een goede eeuw geleden waaide vanuit Engeland de grote industriële revolutie over naar het Europese vasteland
Vlaanderen tot dan toe enkele grote
handels- en ambachtelijke steden uitgezonderd was in de eerste plaats
een agrarisch land De industrialisatie
lokte toen door de uitbreiding van de
werkgelegenheid in de steden een
enorme plattelandsvlucht uit met alle
gekende gevolgen als verpaupering
ontvolking en anonimiteit voor het platteland
Nu anno 1978 en dit is al enkele
decennia bezig zien w e een omgekeerde beweging de stadsvlucht
In zijn strijd voor de welvaart die ook
werkelijke welvaart betekende ging
de mens zich gedragen als een ratio
neel efficient grootschalig ekono
misch wezen De welvaart heeft de
hongersnood en de armoede uitgeschakeld en heeft de mens alles
geschonken waarom hij vroeg
Maar betekent welvaart ook welzijn '
Welzijn in al zijn vormen betekent het
zich goed voelen naar geest en lichaam Dit welzijn bekomt men door
welvaart gezondheid verbondenheid
met de natuur de volksaard en volksgebruiken de verbondenheid met familie en gemeenschap de kleinschaligheid
Onze steden worden onleefbaar over-

bevolkt, jachtig en volledig artificieel
De mens op zoek naar rust en ruimte
zwermt uit en gaat zich vestigen in de
natuur of dicht bij de kleinschaligheid
van het dorp De dorpen en de omliggende natuur verstedelijken Z o grijpt
de lange arm van de grootstad steeds
verder om zich heen En met de verstedelijking komt de grootschaligheid
die de dorpen de natuur en heel het
leefmilieu bedreigen

Bedreigingen
Ruilverkaveling
Een typisch voorbeeld van grootschaligheid IS de ruilverkaveling volgens
Belgische
normen
Ruilverkavelen is het op wettelijke
voorschriften gebaseerd opnieuw innchten van landelijke gebieden
De ruilverkaveling werd oorspronkelijk in het leven geroepen om die landbouwgronden die door een ongunsti
ge ligging met renderend zijn herin te
richten en zo het rendement op te drijven
Onder druk van de Boerenbond en
Nationale Landmaatschappij de twee
machtigste
boerenorganizaties
in
Vlaanderen, is men in de loop der
jaren de ruilverkaveling op grote
schaal gaan toepassen wat een algehele vernieuwing van het platteland
tot gevolg heeft
Ruilverkaveling kan in sommige gevallen kleinschalig bekeken inderdaad
een gunstige
invloed
uitoefenen
Grootschalig echter hebben deze ingrepen een enorme invloed op het
streekgebonden typische landschap
en op langere termijn ook op de
bodemkwaliteit en het ganse milieu
De heren van Boerenbond en Nationale Landmaatschappij die naast de
enorme macht inzake landbouwCbeh e e r ' ) ook de promotoren zijn van
de bio-industrie en een enorm aandeel hebben in projekten van de zogenaamde sociale woningbouw rond onze dorpen zien enkel het ekonomisch
rendement van de ruilverkaveling
Met het betwistbaar hogere rendement spiegelen zij de boeren die de
laatste jaren harder moeten wroeten
dan ooit als gevolg van de overschot
ten van hoofdzakelijk zuivelprodukten
op de EEG-markt een hogere welvaart voor
Als argumenten pro wordt aangevoerd dat door het hergroeperen van
grote percelen het rendement verhoogt, de grond in waarde stijgt en de
arbeidsvoorwaarden verbeteren Een
louter grootschalige spekulatie

Kronkelende

rivieren

met begroeide

WIJ 14

oevers

worden

zeldzaam

Tal van gezaghebbende personaliteiten op dit vlak hebben zich negatief
uitgesproken tegen de ruilverkaveling
o p grote schaal Vooral tegen de wijze waarop de verkavelingswerken
worden uitgevoerd is er een sterke
reaktie, met alleen vanwege de zogenaamde groene jongens doch ook

van wetenschapsmensen en de landbouwers zelf
Argumenten tegen zijn er volop
BIJ de boeren zelf zet de ruilverkaveling kwaad bloed omdat zij geen enkel
keuzerecht hebben Zij moeten de ruilverkaveling aanvaarden en daarbii
nog bijdragen in een deel van de zeer
hoge kosten die deze werken meebrengen
Elk daadwerkelijk verzet is strafbaar
bi) de wet
Volgens de wetenschap zijn de invloeden voor de landbouwgronden de
natuur en vooral ook voor de waterhuishouding gewoon nefast
Ruilverkaveling brengt vaak zeer ingrijpende wijzigingen het rechttrekken van rivieren het ontbossen het
opruimen van natuurlijke hindernissen
en het betonneren of asfalteren van
veldwegen Door het snel afvloeien
van het regen- en grondwater door
het rechttrekken van waterlopen en
het wegnemen van natuurlijke elementen zoals bomen die ook waterregulerend werken in de bodem krijgt men
een snelle uitdroging van de grond
Vooral de zandgronden zoals in onze
Kempen zuigen weinig water op Het
resterende water sijpelt er snel l Ier
weg de grond wordt droog en w o r d t
verstoven door de wind Er treedt
bodemerosie op Reeds nu zie je in de
landbouwgronden dorre woestijnvlekken verschijnen
Door het wijzigen van de waterstand
verandert geleidelijk ook de flora De
grond wordt voedselarmer doordat
de voedzame bestanddelen dieper
wegzakken in de bodem
Prof De Bont (KUL) gaat zelfs zo ver
de overstromingen van Ruisbtoek te
wijten aan de ruilverkaveling Te snelle afvloeiing van het water heeft als
gevolg dat veel minder water in de
bodem dringt Wat stroomopwaarts
een uitdroging van de gronden en
stroomafwaarts
een
overbelasting
aan water meebrengt
Er IS inderdaad veel te zeggen voor
deze visie
Er IS reeds zodanig geknoeid aan
onze natuurlijke
waterhuishouding
dat katastrofen met meer te vermijden zijn Natuurlijke opvangbekkens
zoals moerassen en vennen die een
regulerende rol vervulden zijn praktisch totaal verdwenen Men heeft nu
een verhouding van 1 waternjk gebied tegenover 25 honderd jaar geleden
In onze eeuw van grootschaligheid
die zich de eeuw van de wetenschap
en de vooruitgang laat noemen vindt
men het met eens de moeite waard
het werk van onze voorouders te
onderzoeken O p ervaring gebaseerd,
hielden zij het evenwicht van de kringloop der natuur in stand omdat zij
beseften dat wij er een deel van zijn
(wordt vervolgd)
Mieke van de Velde
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